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  ۲۰/۹/۱۳۹۱شهر  بازبيني توسط مهندسين مشاور ره
  شهر اضافه از نظرره بلد  شهر حذف از نظر ره............

  تعاریف، مفاهیم و تفاسیر
  مقدمه

مگر آنکه در عبارت ها و عبارات به کار رفته در پیمان داراي معانی و مفاهیمی است که در زیر آمده است  واژه - 1
 .مربوطه معنی دیگري براي آن معین شده باشد

ها یا سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی  رود شامل سازمان ها یا اشخاص به کار می هایی که براي طرف واژه - 2
مگر آنکه در متن تعریف  مگر آنکه در متن تعریف دیگري براي آن ارائه شده باشدبود، مرتبط نیز خواهد 

 .ها یا سایر اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط ارائه شده باشد دیگري براي سازمان

 .باشد شده و مقررات عمومی کشور تعریف مگر آنکه در قوانین ها، معانی عرفی و لغوي آنهاست تعریف سایر واژه - 3

در مورد قوانین و مقررات عمومی کشور در ارتباط با این پیمان در درجه اول قانون برنامه بودجه  -4
هاي آن، قانون محاسبات  نامه و نظام فنی و اجرایی کشور و ضوابط آن، قانون مناقصات و آیین

 .  هاي آن و سپس سایر مقررات مرتبط مد نظر است نامه عمومی و آیین

  )دادقرار(پیمان  -1ماده 
هر . موافقتنامه پیمان درج شده است 2شود که در ماده  به مجموعه اسناد و مدارکی اطالق می) قرارداد(پیمان 

غیرقابل تفکیک  مجموعه اسناد و مدارك شود یک از اسناد و مدارك پیمان جزئی از پیمان محسوب می
طرفین آن و اشخاص حقیقی  ها، اختیارات، وظایف و اقدامات کننده تعهدات، مسئولیت بیان که است

  .موافقتنامه درج شده است 2در ماده  فهرست این اسناد و مدارك. یا حقوقی مرتبط با آن است
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  طرفین /طرف  طرفهاي پیمان -موافقتنامه پیمان -2ماده 
، ، موضوعطرفین طرفهامشخصات موافقتنامه پیمان سندي است که در آن مشخصات اصلی پیمان مانند  -2-1

 طرفین طرفهايعنوان توافقات  به بااین سند . مبلغ، مدت و نیز فهرست اسناد و مدارك پیمان ذکر شده است
  .رسد آور هر طرف می پیمان، به امضاء دارندگان امضاي مجاز و تعهد

کنند یعنی کارفرما به عنوان یک طرف و  یعنی اشخاصی که پیمان را امضا می طرفین طرفها/ طرف -2-2
آید و  در عبارات طرف به مفهوم کارفرما یا پیمانکار است آنگونه که از متن برمی. پیمانکار به عنوان طرف دیگر

  .باشد طرفین به مفهوم هر دو طرف پیمان می
  

  شرایط عمومی پیمان -3ماده 
تعهدات، الزامات،  کند شرایط حاکم بر پیمان را معین میمفاد همین سند است که شرایط عمومی پیمان 

طرفین و دیگر اشخاص درگیر در پیمان و ضوابط و  طرفهاهاي عمومی  وظایف، اختیارات و مسئولیت
  .دارد شرایط همسان و مشترك حاکم بر پیمان را بیان می

  
   شرایط خصوصی پیمان -4ماده 

شرایط خصوصی پیمان سندي است که به منظور توضیح یا تکمیل آنچه در شرایط عمومی تعیین تکلیف آن به 
شرایط خصوصی احاله شده است و نیز به منظور تبیین موارد خاص ذکر شده در اسناد پیمان که براي آن تکلیفی 

  .می را نقض کندتواند شرایط عمو شرایط یاد شده هیچگاه نمی. معین نیست، تنظیم شده است
شرایط خصوصی ممکن است به صورت پیوست حاوي اطالعات پیمان تهیـه و بـه پیمـان ضـمیمه     

هاي انجام کار هستند جزئی از موافقتنامـه پیمـان تلقـی     در این صورت این اطالعات که داده. گردد
  .باشد و مانند آن داراي اولویت نخست می شود می
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  برنامه زمانی تفصیلی -کلی اجراي کاربرنامه زمانی : 5ماده 
هاي  زمانبندي کلی انجام کاردر آن  از سوي کارفرما تهیه شده وکه  است سندي :برنامه زمانی کلی -5-1
 یابر حسب ماه  در قالب سطوح کلی و فعالیتهاي اصلی و توالی بخشها و مقاطع مهم کار پیمان ضوعمو

همراه  و  شود تنظیم می یا شبکه یا اشکال دیگرنمودار  جدول واین برنامه که به صورت  .درج شده است هفته
شود و یکی از اسنادي است که هنگام مبادله  می تسلیم ضمیمه پیمانامضا و  با پیشنهاد مربوط توسط پیمانکار
  .باشد و امضا همراه با اسناد پیمان می

به  هاي موضوع پیمان مختلف کارهاي  فعالیت و توالی سندي است که زمانبندي :برنامه زمانی تفصیلی -5-2
و در چارچوب برنامه زمانی  افزارهاي تخصصی با استفاده از نرم به صورت نمودار و شبکه )بر حسب روز(روز 

در آن درج شده و ظرف مدتی که در پیمان معین ) بر حسب ساختار شکست فعالیتهاي پروژه(کلی به تفصیل 
  .قرار گیرد مورد عمل ،تایید پس از ،تهیه توسط پیمانکارشده است باید 

  
  کارکنان کارفرما - نماینده کارفرما -کارفرما: 6ماده 

کارهاي موضوع  عملیات شخص حقوقی است که یک طرف امضا کننده پیمان است و انجامکارفرما  -6-1
 تنها. را بر اساس اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار واگذار کرده است به آنتعهدات مربوط  و نیزپیمان 
اي فیمابین طرفین  توانند با امضاي الحاقیه می در حکم کارفرما هستندهاي قانونی کارفرما  جانشین

جایگزین کارفرما شوند که در این صورت ایشان کارفرما و به عنوان یکی از طرفین پیمان بوده و 
  .ایشان خواهد بودمسئولیتها و حقوق و تعهدات مربوط به کارفرما در پیمان از ابتدا تا انتها با 

از است که با اختیارات مشخص از طرف کارفرما کتباً  ) حقیقی یا حقوقی(شخصی  نماینده کارفرما -6-2
شود و در صورت عدم تعیین وظایف و  معرفی می) و مهندس مشاور(به پیمانکار  سوي دارندگان امضاء مجاز

  .یمان و با مسئولیت کارفرما استاختیارات، داراي تمامی وظایف و اختیارات الزم در موضوع پ
و  تمامی اشخاصی هستند که در استخدام کارفرما یا مامور از سوي او بوده و تحت نظرکارکنان کارفرما  -6-3

  .باشند کارفرما یا نماینده او داراي وظایفی در پیمان می مسئولیت
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 کارکنان پیمانکار -نماینده پیمانکار -پیمانکار: 7ماده 

ي موضوع پیمـان و تعهـدات   هاشخصی است که طرف دیگر امضاکننده پیمان بوده و انجام کارپیمانکار  -7-1
در حکـم  هـاي قـانونی پیمانکـار     جانشـین  تنهـا . مربوط را بر اساس اسناد و مدارك پیمان بر عهده گرفته است

پیمانکـار شـوند کـه در ایـن     جایگزین اي فیمابین طرفین  با امضاي الحاقیهتوانند  می کارفرما هستند
صورت ایشان پیمانکار و به عنوان یکی از طرفین پیمان بوده و مسئولیتها، حقوق و تعهدات مربـوط  

  .به پیمانکار در پیمان از ابتدا تا انتها با او خواهد بود
ه کارفرما شخصی است حقیقی که با وظایف و اختیارات مشخص از طرف پیمانکار کتباً بنماینده پیمانکار  -7-2

شود و در صورت عدم تعیین وظایف و اختیارات براي او، داراي تمامی اختیارات الزم  و مهندس مشاور معرفی می
  .براي انجام تعهدات پیمانکار در موضوع پیمان، با مسئولیت پیمانکار است

ماموریت از سوي او بوده و هستند که در استخدام پیمانکار یا داراي  حقیقیاشخاصی کارکنان پیمانکار  -7-3
 .تحت نظر پیمانکار یا نماینده او، داراي وظایف معین از سوي پیمانکار و با مسئولیت پیمانکار در پیمان هستند

  
 واحد خدمات مدیریت طرح مدیر طرح: 8ماده 

که در صورت  مستقل از کارفرما و پیمانکارشخصی است حقوقی  واحد خدمات مدیریت طرح مدیر طرح
تشخیص لزوم استفاده از خدمات او از سوي کارفرما، براي انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قابل 

شود، از طرف کارفرما به مشاور و پیمانکار معرفی  واگذاري کارفرما، که در اسناد و مدارك پیمان معین می
  .دهد عیین شده را انجام میگردد و به مسئولیت کارفرما، اختیارات مربوط را اعمال و وظایف ت می
  

  مقیم نظارت -مهندس مشاور: 9ماده 
شخصی است که به منظور انجام نظارت کمی و کیفی بر اجراي پیمان و نیز ): دستگاه نظارت(مهندس مشاور 

 6بینی شده براي او در اسناد و مدارك پیمان، از سوي کارفرما طی ماده  اعمال اختیارات و انجام وظایف پیش
  .موافقتنامه به پیمانکار معرفی شده است
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نظارتی است که از سوي مهندس مشاور و توسط عوامل او که مجموعا آنها : نظارت مستقیم یا نظارت مقیم 
شوند از نظر کمی و کیفی بر انجام عملیات پیمان در کارگاه محل اجراي کار  دستگاه نظارت مقیم نامیده می

  .گیرد انجام می
به عنوان نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه یا اشخاصی هستند که شخص  :وامل نظارت مقیمیاع ناظر مقیم

شود و در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده  پیمان از سوي مهندس مشاور به کارفرما و پیمانکار معرفی می
  .براي او، بر اجراي عملیات پیمان از نظر کمی و کیفی نظارت مستقیم دارد

  .تواند واحد یا بخش مشخصی از کارفرما باشد می) یا دستگاه نظارت(مشاور  مهندس
  

 رییس کارگاه: 10ماده 

با تایید مهندس (رییس کارگاه شخصی است حقیقی که داراي تجربه و تخصص مورد نظر در موضوع پیمان 
اجراي عملیات پیمان در کارگاه به بوده و با اختیارات الزم از سوي پیمانکار براي سرپرستی و مدیریت بر ) مشاور

  .شود مهندس مشاور و کارفرما معرفی می
  پیمانکار جزء -پیمانکار فرعی: 11ماده 

هاي مشخصی از  براي انجام بخش اوتخصص و تجربه و توان  کهپیمانکار فرعی شخصی است حقوقی  -1- 11
ار براي انجام کارهاي ذیربط با او قرارداد مورد تایید مهندس مشاور است و پیمانکعملیات اجرایی موضوع پیمان، 

  .کند منعقد می
مورد تایید  در انجام عملیات اجرایی او که تجربه و مهارت حقیقی یا حقوقی شخصی است ،پیمانکار جزء -2- 11

  .کند بوده و پیمانکار براي جزئی از عملیات اجرایی موضوع پیمان، با او قرارداد منعقد می مهندس مشاور
  

 کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه: 12ماده 

 بهموضوع پیمان  انجام شروع، اجرا و تحویلمجموعه عملیات، خدمات و اقدامات مورد نیاز، براي  :کار -1- 12
کارهاي موقت  و و باید به کارفرما تحویل شودماند  باشد و شامل کارهاي دائمی است که باقی می می کارفرما

  .شود انجام می تا زمان تحویل آن هداري کارهاي دائمی است که براي اجرا و نگ
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محل یا محلهایی است که کارهاي دائم یا موقت در آن اجرا می شود یا سایر محلهایی که با : کارگاه -2- 12
  .توافق طرفین به عنوان کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد

هاي تحویلی کارفرما که به منظور  محلهاي ساخت یا تولید خارج از محل یا  ها یا کارخانه کارگاه
گیرند، جزو کارگاه به  ساخت تجهیزات و قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می

  .آیند حساب نمی
عبارت از عملیات، فعالیتها، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي دوره : تجهیزکارگاه -3- 12

  .شروع و انجام عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارك پیمان، میسر شوداجرا انجام شود، تا 
خارج کردن  و آوري مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمانهاي موقت از جمع عبارت: برچیدن کارگاه -4- 12

تمیزکردن محلهاي  تسطیح وآالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و  مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین
  .باشد می و برگرداندن آن به حالت قید شده در اسناد و مدارك پیمانکارفرما تحویلی 

  
ابزار و وسایل کار، الت آ کار، ماشین مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پاي -13ماده 

 هاي موقت تاسیسات و ساختمان

موضوع پیمـان مصـرف یـا     کار  عملیات اجرايعبارت از مواد، اجناس و کاالهایی است که در : مصالح -13-1
ها و تاسیسات موقـت کارگـاه    به مصالحی که براي احداث یا تجهیز ساختمان .ماند نصب شده و در کار باقی می

  .شود روند مصالح پیمان اطالق نمی کار می به
موضوع پیمان نصب شده  کار عملیات اجرايآالتی است که در  شینعبارت از دستگاهها و ما: تجهیزات -13-2

  .شود یا بعنوان تجهیز یا قطعه موضوع اقالم پیمان به کارفرما تحویل میماند  و در کار باقی می
کـه در محـل نصـب یـا      تییا قطعاتجهیزات عبارت است از مصالح یا : کار مصالح و تجهیزات پاي -13-3

که پیمانکار با توجه به اسناد و  کارگیري هستند و نیز مصالح و تجهیزات و قطعاتیمصرف آماده براي به 
مدارك پیمان براي اجراي عملیات موضوع پیمان تهیه کرده یا توسط کارفرما به او تحویل شـده و در محـل یـا    

مصـالح و   .دشـو  باشد توسـط پیمانکـار نگهـداري و حفاظـت مـی      ی از کارگاه که مورد تایید کارفرما مییها محل
  .باشند کار می تجهیزاتی که در محل مصرف یا نصب آماده براي به کارگیري هستند نیز مصالح و تجهیزات پاي
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تجهیزاتی که در اجراي موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زیـر   نیز مصالح وو ساخته و نیم ساخته  قطعات پیش 
 مصـالح و شود نیز در حکـم   هاي تولیدي خارج از کارگاه ساخته می نظر مهندس مشاور، در کارگاهها یا کارخانه

  .رود کار به شمار می تجهیزات پاي
عبارتست از تمامی دستگاهها، ماشین آالت، وسائط نقلیه و سایر لـوازم   : ماشین آالت و ابزار -13-4

ـ بایداز سوي پیمانکار و بطور کلی تجهیزاتی که  گرفتـه   کـار ه براي اجراي عملیات پیمان، تامین و ب
  .آالت نامیده شوند آالت و ابزار ممکن است ماشین ماشین. شود

زیستی و  نیاز مورد لوازم و سکونتی در کارگاه و بطور کلی اداري، ثیهاثا از عبارت: وسایل -5- 13
  .شود می منظور کارگاه تجهیز جزو و شده تامین اجرا دوره براي که است اداري

آالتی  ها یا ماشین عبارت است از کاالها، اجناس، دستگاه :یا یدکی قطعات و تجهیزات مصرفی -13-6
برداري، در کار موضوع پیمان مصرف یـا نصـب یـا بـه کـار گرفتـه        که در مدت معینی از دوره بهره

  .بینی شده است شوند و تامین آنها در پیمان پیش می
ها، انبارهـا،  سـازی  عبـارت از سـاختمانها، راههـا، محوطـه    : تاسیسات و ساختمانهاي موقت -13-7

تاسیسات آب و برق و سوخت و مخابرات و فاضالب شالوده ساختمانها و دسـتگاهها و بطـور کلـی    
  .تمامی تاسیساتی است که براي دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه به شمار می رود

  
ت مد -قیمت یا نرخ پیمان -ضریب پیمان -مبلغ پیمان -اجراي کار هزینه برآورد -14ماده 
 هزینه -متوسط کارکرد فرضی ماهانه -پیمان

تعیین مبلغی است که به عنوان هزینه اجراي موضوع پیمان، به وسیله کارفرما : برآورد هزینه اجراي کار -1- 14
جزئیات هزینه برآوردي و مبناي برآورد و ضرایب آن در . یا ارجاع کار اعالم شده استه در اسناد مناقصو 

  .است اسناد پیمان درج شده
  :مبلغ پیمان -14-2

 .شود در زمینه مبلغ پیمان تعاریف زیر ارائه می

  .نامه پیمان است موافقت 3همان رقم درج شده در ماده  مبلغ اولیه پیمان - 14-2-1
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نامه پیمان است که تغییرات ناشی از تغییر  موافقت 3همان رقم درج شده در ماده  مبلغ پیمان - 14-2-2
  .شود هاي جدید در آن اعمال می مقادیر کارها و کارهاي با قیمت

مبلغ پیمان در پایان پیمان است که مبالغ مربوط به اقالم موضوع صورت مبلغ نهایی پیمان  - 14-2-3
 حسب موردشود،  اردي که در شرایط خصوصی در صورت لزوم ذکر میو نیز مو نیز حسب موردحساب نهائی 

 .شود بدان اضافه یا از آن کسر می

که تا چهار برآورد اجراي کار است هزینه رقم حاصله از تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ ضریب پیمان  -3- 14
  ..)شود رقم پنجم اعشار طبق عرف جاري گرد می(. شود رقم اعشار محاسبه می

هر یک از  در مورد نرخ یا قیمت پیمان به مفهوم مبلغی است که حسب مورد براي: نرخ پیمان -4- 14
نرخ پیمان ممکن است . یا واحد کار یا یک قیمت کل براي کار معین شده استکار  )هاي ردیف(اقالم 
هاي منضم به پیمان عبارت از بهاي واحد آن قلم کار در فهرست ب .باشد) با تعدیل(یا متغیر ) مقطوع(ثابت 

در پیمانهایی که مشمول . با اعمال ضریب پیمان و ضریبهاي پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است
 .تعدیل آحادبها هستند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده به روش پیش گفته، پس از اعمال تعدیل آحادبها می باشد

 مدت پیمان -14-5

  .گردد ارائه میبراي مدت پیمان تعاریف زیر 
  . نامه است موافقت 4همان مدت درج شده در بند ب ماده  :مدت اولیه پیمان - 14-5-1
موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده  4مدت درج شده در بند ب ماده  :مدت پیمان - 14-5-2
  .شود در آن ایجاد می 30
  .خش از کارگاه به پیمانکار استتاریخ تحویل نخستین ب: تاریخ شروع پیمان  - 14-5-3

پایان انجام عملیات تا کارگاه  بخشنخستین  تحویل فاصله زمانی بین تاریخ :مدت اجراي کار - 14-5-4
  .است  )یا فسخ یا خاتمه آن(تاریخ تحویل موقت تمام کارهاي پیمان  موضوع پیمان

  .تسویه حساب نهائی استتاریخ از تاریخ امضاي پیمان تا  :دوره نفوذ یا اعتبار پیمان - 14-5-5
تحویل موقت آن به فاصله زمانی تاریخ امضاي پیمان تا تاریخ عبارت است از  :مدت نهایی پیمان - 14-5-6

  .یا مدت سپري شده از تاریخ امضاء پیمان تا تاریخ فسخ یا خاتمه آنکارفرما 
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تحویل فاصله زمانی تاریخ امضاي پیمان تا تاریخ عبارت است از  : پیمان مجازمدت  - 14-5-7
  منهاي مدت تاخیرات غیر مجازموقت آن 

  مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان حاصل تقسیمعبارت است از متوسط کارکرد فرضی ماهانه  -6- 14
از سوي هر  براي ارائه آنقابل قبول طرفین اسناد مثبته  متکی برکه  مخارجیعبارت است از  هزینه  -7- 14

  .یک از دو طرف باشد
  

 و سایر تعاریف ها تفسیر: 15ماده 

  .باشد کلماتی که مربوط به یک جنسیت است شامل هر دو جنسیت می
 .باشد هاي ارجاع کار نیز می در اسناد پیمان هر جا به مناقصه اشاره شده است منظور سایر روش )1

 .جمع و کلمات جمع معنی مفرد را دارندهرجا که مفهوم عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنی  )2

جاز ، توافق کتبی امضا شده توسط نمایندگان م"توافقنامه"و  "توافق شده"، "توافق"منظور از واژه  )3
 .باشد طرفین می

ها طبق تقویم رسمی کشور است و روز و ماه و سال ذکر شده در پیمـان طبـق تقـویم شمسـی      تاریخ )4
 .است

 .اسالمی ایران است منظور از کشور، جمهوري: کشور )5

نوشته، تایپ شده، چاپ شده یا ثبت الکترونیکی است که  به طور کتبی یا کتباً منظور به صورت دست )6
 .گردد منجر به سابقه دایمی می

هاي ذکر شده در اسناد پیمان صرفاً براي راهنمایی و آگاهی به کار رفته  ها یا مواد یا بند عنوان فصل )7
 .یر متناقض با متن قرار گیردتواند مورد تفس است و نمی
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 سایر تعاریف

 
ها و  ها، محاسبات، دستورالعمل شامل مجموعه استانداردها، معیارها، مشخصات فنی، نقشه: اسناد فنی -1

 .باشد هاي اجرا، خصوصیات فنی کارها و مصالح و تجهیزات پیمان می هاي فنی و روش نامه آیین

منظور مطالعه و بررسی به پیمانکاران داوطلب یا براي اطالع از کار  بهمدارکی است که اسناد مناقصه  -2
گردد تا پس از مطالعه بر اساس آن پیشنهاد خود را در مهلت مربوط  مورد مناقصه به ایشان تحویل می

 .تسلیم دارد

اتبه ابالغ به مفهوم رساندن و تاریخ ابالغ به مفهوم زمانی است که هر نوع مکابالغ، تاریخ ابالغ،  -3
مجلس و نظایر آن یا غیر آن و بطور کلی هر نوع سند یا مدرك اعم از آنکه به  جلسه، صورت صورت

افزاري باشد به مقصد قید شده در نشانی گیرنده آن تحویل و رسید دریافت  افزاري یا سخت صورت نرم
 .گردد گردد تاریخ ابالغ تاریخی است که رسید دریافت می

ها تنظیم و  منظور اصالحات در مشخصات یا مقادیر و قیمت سندي که به عبارت است از: اصالحیه  -4
 .گردد توسط صاحبان مجاز امضاء می

عبارت است از انواع اسنادي که به عنوان سند تکمیلی تنظیم و با امضاي مجاز طرفین به الحاقیه  -5
 .شود پیمان الحاق می

مام و دست شویی و وسایل و مواد شامل حمام، دست شویی، توالت و حوله ح: امکانات بهداشتی -6
 .شوینده و بهداشتی است

شامل تجهیزات و وسایل اولیه زندگی مانند وسایل آشپزي و سرو و نگهداري غذا و : امکانات زیستی -7
شو ظروف و نیز لوازم استراحت و خواب و ملحفه و حوله و غیر آْن  و مواد خوراکی و چاي و شست

 .باشد می

 .یمان توسط دارندگان امضاي مجاز استمنظور امضاي پانعقاد،  -8

به معنی فسخ خودبخودي و ابطال یا باطل شدن عقد پیمان است موارد انفساخ در اسناد پیمان انفساخ  -9
 .آمده است
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منظور آب قابل شرب است که باید عاري از هر گونه میکروب و موارد خارجی بوده و : آب آشامیدنی -10
 .تجهیزات و مواد متعارف تصفیه و میکروب زدایی شده باشد ها و به مفهوم آبی است که با دستگاه

آبی است کامال روشن و بی رنگ که عاري از مواد خارجی بوده و با اطمینان از : آب بهداشتی -11
 .بیماري زا نبودن آن براي مصارف شست شو مورد استفاده است

در حصول به اهداف  هایی است که ها و رسیدگی به معنی مجموعه آزمایشهاي عملکردي  آزمایش -12
ها کار  دهد و با پاسخگویی این آزمایش عملکردي از نظر میزان تولید و مصارف را مورد کنترل قرار می

 . شود مورد پیمان وارد دوره تضمین می

شخصی است حقیقی یا حقوقی که از سوي کارفرما کنترل کیفی کارهاي انجام شده بازرس فنی  -13
قطعات را طی مراحل گوناگون آن از تهیه مواد و مصالح و  بخصوص در مرحله ساخت تجهیزات و

  .اي تا مرحله نصب بر عهده دارد هی و کارخانه ساخت کارگا

برداري باشد این  منظور بخشی است که بطور مستقل قابل تحویل یا بهره: بخش مستقل از کار  -14
  .گردد ها در شرایط خصوصی معین می بخش یا بخش

به معنی تهیه برنامه زمانی انجام فعالیتها و تدارکات و گزارشهاي روژه ریزي و کنترل پ برنامه -15
بینی فعالیتها و میزان  هاي استاندارد شده براي پیش پیشرفت کار با استفاده از برنامه مکانیزه و سامانه

 .انجام شده کارها می باشد

نگهداري و انجام  به مجموعه عملیات استفاده از مستحدثات ایجاد شده و خدماتبهره برداري  -16
  .شود تعمیرات مورد نیاز براي عملیاتی بودن آن، بهره برداري اطالق می

عبارت است از مبلغی که به دلیل انجام کار فراتر از وظیفه و تعهد به انجام دهنده پرداخت : پاداش  -17
 .شود می

ت تضمین از به مفهوم مبلغی است از پیمان که قبل از انجام کار در ازاي دریافپیش پرداخت  -18
 .شود پیمانکار به او پرداخت می

ها و کارهاي تکمیلی است که کارهاي  ها، بازرسی به معنی عملیاتی نظیر آزمایشاندازي  راه پیش -19
  .سازد اندازي آماده می انجام شده را براي راه
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به مفهوم مجموعه اسناد و مدارك تکمیل شده و نیز پیشنهاد مناقصه یا پیشنهاد قیمت  -20
ت و مدارك مورد نیاز براي توضیح یا مستندسازي است که نشان دهنده قیمت و شرایط و مستندا

محاسبات و بطور کلی مواردي است که قبولی پیمانکار براي ارائه قیمت و شرایط خود در مناقصه یا کار 
 .دهد مورد دعوت را نشان می

 پروژه -21

 . باشد ت که کار موضوع پیمان بخشی از آن میبرداري اس مجموعه کارهاي یک سامانه قابل بهره: گزینه یک 

هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، عبارت است از مجموعه فعالیتهاي : گزینه دو 
آالت، تجهیزات و لوازم پیمانکاري عملیات عمرانی اجرا آزمایش راه اندازي و یا بخشی از تمام  خرید ماشین

ث یک سامانه یا ساخته جدید منجر یا توسعه بهبود افزایش ظرفیت تولید با مراحل فوق است که به احدا
  .برداري آن را موجب گردد بهره

تاخیر ممکن است ناشی از تعلیق . به مفهوم انجام و تکمیل دیرتر از برنامه زمانی مصوب استتاخیر  -22
 .یا توقف، تطویل به دلیل کند شدن کار یا شروع دیرهنگام باشد

 .به معنی حدوث تاخیري است که ناشی از قصور پیمانکار نباشد از قصور پیمانکارتاخیر خارج  -23

هایی که  به معنی تاخیري است که از قصور پیمانکار در انجام اقدامتاخیر ناشی از قصور پیمانکار  -24
   .شود باشد، حادث می بر عهده او می

توزیع آب، برق، گاز، مخابرات و  عبارت است از تاسیسات تامین، انتقال وتاسیسات زیربنایی  -25
  فاضالب و نیز راهها، زیرگذرها، مترو یا راه آهن، تونل و کانال

گیري و تعیین مشخصات فنی و اجرائی  برداري، اندازه به معنی اقدام قضایی براي صورتتامین دلیل  -26
صات در مورد جلسه براي تعیین وضعیت و مشخ تعیین حدود یا مشاهده یا تصویربرداري و تنظیم صورت

 .باشد آنچه مورد نظر است، می

دهنده قیمت هر قلم یا بخشی از  منظور توضیح و تشریح جزییات تشکیل: تجزیه یا آنالیز قیمت -27
 .دهد هاي جزیی آن  نشان می کار است که قیمت را به اجزاي متعدد و قیمت
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افزار و سخت افزار اطالق آالت داراي ویژگیهاي فناورانه اعم از نرم  به لوازم و ماشینتجهیزات  -28
 .شود می

سازي در محل اجراي کار و آماده نمودن یا فراهم  منظور تهیه و حمل و بطور کلی فراهم: تدارك -29
 .ساختن موقعیت براي انجام کار است

  .به مفهوم انجام کار زودتر از برنامه زمانی مصوب استتسریع  -30
ار به منظور جلب اطمینان کارفرما از عبارت است از تضمینی که پیمانک تضمین انجام تعهدات -31

کند تا درصورت اثبات قصور  بند بودن پیمانکار به انجام تعهدات موضوع پیمان نزد کارفرما تودیع می پاي
یا تخلف پیمانکار از اجراي تعهدات خود طبق موازینی که در پیمان آمده به نفع کار ضبط گردد یا در 

 .ط در پیمان به پیمانکار مسترد شودصورت انجام تعهدات طی ترتیبات مربو

هاي  هاي اولیه پیمان براي زمان انجام کار از طریق شاخص روزرسانی قیمت عبارت است از بهتعدیل  -32
  هاي تعدیل منتشره از سوي معاونت تورم منتشره از سوي بانک مرکزي یا شاخص

ت همراه با تعیین یا عدم تعیین به معنی اعالم رسمی تعطیلی یک کار یا اقدام در حال انجام استعلیق  -33
در این شرایط عمومی اعالم تعلیق  باید . مدت براي دوره تعطیلی و تاریخ شروع مجدد براي ادامه آن

 .مقید به مدت آن باشد

 . به معنی گسستن پیمان با تراضی دو طرف استتفاسخ یا اقاله  -34

 .اندازي است راه پیش به معنی انجام کارهاي عملیات ساختمانی، نصب و تکمیل مکانیکی -35

شدن مدت پیمان ناشی از تاخیر حادث در کار یا اضافه شدن  به معنی اضافهتمدید مدت پیمان  -36
 .باشد مقادیر کار می

به معنی حدوث تعطیلی کار یا اقدام در حال انجام است بدون آنکه این تعطیلی رسما اعالم شود توقف  -37
 .یا براي آن مدتی معین گردد

هایی که از کنترل طرفین خارج است و قابل مقابله  عبارتست از رودیدادها و وضعیت: حوادث قهري -38
از سوي آنها نیست مانند زلزله، سیل، طغیانهاي غیر عادي، رانش زمین، طوفان، رعد و برق مخرب، 

  خارج از آمار بیست ساله) یخبندان(  فعالیت آتشفشان، گردباد، گرما و برودت
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بینی از سوي هر پیمانکار با  حوادثی است که پیش): غیر مترقبه( بینی حوادث غیرقابل پیش -39
تجربه ممکن نیست نظیر جنگ اعم از اعالم شده یا نشده داخلی یا خارجی، تروریسم، کودتاي نظامی، 

شیوع   انفجار، هرج و مرج، انقالب و اعتصابهاي عمومی، حصر اقتصادي،  آتش سوزي،  خرابکاري،
 تشعشعات یونیزه و رادیو اکتیو  هاي واگیردار، بیماري

به معنی مراقبت از مصالح و تجهیزات، کارهاي انجام شده، ماشین آالت و ابزار و حفاظت از کارگاه  -40
بطور کلی تاسیسات کارگاه در مقابل سرقت، آسیب، آتش سوزي و عوامل جوي با اتخاذ تمهیدات الزم 

 .غیرمترقبه و قهریه نیست این حفاظت به معنی مسئولیت در قبال حوادث. باشد می

نوعی فسخ پیمان است که بدون آنکه قصوري متوجه پیمانکار باشد از سوي کارفرما خاتمه پیمان  -41
شود یا پیمانکار به دلیل عدم انجام تعهدات از سوي کارفرما یا به دالیلی که خارج از قصور و  انجام می

نیز در ) خاتمه ( موازین این نوع فسخ . کند  عمل طرفین است، خاتمه پیمان را درخواست یا اعالم می
 .اسناد و مدارك پیمان بیان گردیده است

عبارت است از مبلغی که طرفی که تعهد خود را انجام نداده است براساس محاسبات و : خسارت  -42
 .نظرات کارشناسی و با توجه به اسناد پیمان یا ضوابط متعارف باید به طرف مقابل بپردازد

هر نوع اطالع فنی اعم از روش اجرایی، محاسبه، کنترل، آزمایش راجع به بکارگیري : دانش فنی  -43
آوري انجام کار است که با دستیابی یا اجازه به استفاده از آن انجام کار یا بخشی از کار با آن  یک فن

شود و براي  دارنده دانش فنی مربوط به کار صاحب انحصاري آن تلقی می. شود فناوري ممکن می
   .ستفاده از آن باید اجازه الزم از او کسب گرددا
عبارت است از دستور کتبی کارفرما، مهندس مشاور یا مهندس ناظر به پیمانکار در دستور کار  -44

ا بخشی از کار براساس ضوابط و اسناد پیمان یا هر نوع تغییر در مقدار یا نوع یخصوص اجراي هر جزء 
 . کارها یا برنامه اجراي آن و یا ابالغ کار جدید

به مفهوم دوره زمانی معین است که در پیمان مشخص گردیده و طی این دوره در دوره تضمین  -45
 .سط پیمانکار و به هزینه او رفع عیب شودصورتی که عیوبی ناشی از عملکرد پیمانکار بروز کند باید تو
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به معنی انجام کارهایی است که مستحدثات حاصل از عملیات انجام شده در موضوع اندازي  راه -46
  .دهد برداري قرار می پیمان را در شرایط عملیاتی براي امکان بهره

کند و ساخت و  یهاي عمومی کشور متصل م راهی است که محل اجراي پروژه را به راهراه ارتباطی  -47
  .ول استئهاي مس نگهداري آن بر عهده سازمان

مسیري است که در صورت نیاز به مسدود کردن راه تردد عبور وسایل نقلیه عمومی باید راه انحرافی  -48
 .هاي یاد شده قطع نشود توسط پیمانکار احداث شود تا عبور و مرور جاري در مسیر راه

ثات حاصل از عملیات انجام شده از موضوع پیمان را با آن به معنی اقداماتی که مستحدراهبري  -49
  .دهد برداري قرار می اقدامات مورد استفاده و بهره

مسیري براي رسیدن به محل اجراي کار و کارگاه است که هاي دسترسی یا اختصاصی  راه -50
 .پیمانکار مسوولیت احداث و نگهداري آن را بر عهده دارد

 150لوکس و براي محل هاي زیست و اقامت در حداقل  50ر حداقل براي معابر د: روشنایی کافی -51
 .باشد لوکس روشنایی می

شود مثل محل احداث سد یا  منظور محلی است که کار مورد پیمان در آن محل احداث میساختگاه  -52
  کارخانه یا ساختمان

هاي انجام  گاهساختمانهایی است براي پشتیبانی عملیات اجرایی مانند کارساختمانهاي پشتیبانی  -53
. ساخت قطعات سازي، صافکاري، نقاشی، کارهاي مکانیکی، نجاري، آهنگري، آرماتوربندي، باطري

 ...ها، انبارهاي تجهیزات و مصالح انبار مواد منفجره، آزمایشگاه سوخت رسانی و  تعمیرگاه

استفاده است  ساختمانهایی است که براي افراد مستقر در کارگاه موردساختمانهاي عمومی کارگاه  -54
مانند دفاتر کار، ساختمانهاي مسکونی، غذاخوري، فروشگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، مهمانسرا، نمازخانه و 

 درمانگاه

وجوهی است که به منظور اطمینان از حسن انجام کارها از هر یک از سپرده حسن انجام کار  -55
اسناد تضمینی دیگر است و نحوه  شود این وجوه قابل جایگزینی با هاي پیمانکار کسر می پرداخت

 .استرداد و آزادسازي یا ضبط آن در اسناد و مدارك پیمان مشخص شده است
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سندي است که صورت یا فهرست مقادیر و قیمت هر قلم و نیز مبلغ کل کارهاي وضعیت  صورت -56
 .انجام شده تا تاریخ تهیه این سند در آن درج شده است

اي انجام شده را به صورت تجمعی از ابتدا تا تاریخ تهیه صورت وضعیت وضعیت عموماً اطالعات کاره صورت
  . دهد نشان می

شود و مبلغ آن میان  وضعیتی است که حین انجام کار تهیه می صورتموقت  وضعیت صورت -56-1
  .شود پرداخت و موقت تلقی می

مبلغ کل کارهاي  هر قلم و  وضعیتی است که فهرست مقادیر و قیمت صورتوضعیت قطعی  صورت-56-2
   .دهد انجام شده تا پایان پیمان را نشان می

وضعیت قطعی کارهاي انجام شده، همراه با مبالغ  عبارت است از مبلغ صورتصورت حساب نهایی  -57
مانده، خسارات، جرایم و نیز اموال  التفاوت مصالح و نیز مبلغ مصالح و تجهیزات، باقی ها، مابه تعدیل

   .گیرد داري کارفرما قرار میپیمانکار که مورد خری
هاي متخذه اعم از  عبارت است از مطالب بحث و مذاکره شده در یک جلسه که تصمیم :صورتجلسه  -58

 .ها و نظرات یا وضعیت مورد نظر یا مورد مشاهده در آن درج شده است ها یا عدم توافق توافق

مجلس تنظیم و اي است که در محل مورد بحث در آن صورت  جلسه صورتمجلس،  صورت -59
 .ها و نظرات در آن درج شده است وضعیت، تصمیم

هاي  عبارت است از نقشه کلی بدون درج ابعاد و جزییات که محل قرار گرفتن بخشطرح جانمایی  -60
  .دهد مختلف از یک کار را نشان می

هاي واحد هر قلم  سندي است که شرح اقالم و مقادیر و قیمتها  فهرست اقالم مقادیر و قیمت -61
فهرست مزبور ممکن است فاقد مقادیر بوده و فقط شرح هر قلم و . شود از کار مورد پیمان در آن درج می

در این صورت به آن فهرست بهاي واحد کار یا فهرست . دهد قیمت واحد آن قلم از کار را نشان می
 .شود هاي واحد اطالق می قیمت
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تن پیمان از سوي هر یک از دو طرف فسخ به مفهوم از هم گسستن و منتفی ساخ: فسخ پیمان  -62
در این شرایط عمومی در صورتیکه منتفی شدن پیمان مستند به قصور پیمانکار باشد و از سوي . است

   .شود کارفرما صورت پذیرد، فسخ نامیده می

کاري است که در شرح اقالم فهرست مقادیر کارهاي پیمان درج نگردیده است، یا در کار جدید  -63
 .آن، براي آن مقدار یا قیمت معرفی نشده است صورت درج شرح

 .افرادي از کارکنان پیمانکار هستند که تابعیت ایرانی ندارند: کارکنان خارجی -64

عبارت از هر گونه مواد ساخته شده یا نیم ساخته و جانبی است که در ساخت و تکمیل پروژه به : کاال -65
 .رسد مصرف می

انجام عملیات انجام شده و باقیمانده، بصورت متن  سندي است حاوي میزانگزارش پیشرفت کار  -66
 .نوشته یا نمودار با شکل یا عکس و فیلم می باشد

گزارشی است که وضعیت کار و کارگاه از نظر حضور تدارکات و مصالح و   گزارش روزانه -67
انجام آالت و ابزار و تجهیزات و نیروي انسانی، نوع و مشخصات و کارهایی که در آن روز باید  ماشین

 دهد شوند و وضعیت آنها از بابت انجام یا عدم انجام آن را نشان می

 .عبارت از دستگاهها و ابزاري است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار گیردلوازم  -68

منظور روش اجرا یا خصوصیات تجهیزات یا مصالح و مواد عمومی مورد مشخصات فنی عمومی  -69
 .مان استبکارگیري در انجام کار پی

منظور روش اجرا یا خصوصیات تجهیزات یا مصالح و مواد خاص در مشخصات فنی خصوصی  -70
 .انجام کار پیمان است

االجل زمانی است که طی آن باید نقایص معین و رفع گردند تا با  به معنی ضربمهلت رفع نقص  -71
 .رفع شدن آن گواهی رفع نقص صادر گردد

شناخته شده در زمینه تخصصی است که طرفین موارد شخص حقیقی یا حقوقی : مرجع فنی -72
کند مرجع فنی ممکن است در اسناد پیمان یا پس از انعقاد  هاي فنی خود را از او استفسار می اختالف

  .شود پیمان توسط طرفین انتخاب 
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عبارت است از تفاوت قیمت مصالح در دوره انجام کار یا دوره خرید  قیمت مصالح التفاوت مابه -73
 هاي مصالح در دوره ارائه پیشنهاد با قیمت) هاي مربوط در دوره انجام پیمان برطبق دستورالعمل(لح مصا

عبارتست از مبلغ معین یا مبلغ قابل محاسبه براساس ضابطه و روش تعیین التزام یا جریمه   وجه -74
است باید به  شده که در ازاي عدم انجام تعهد از سوي طرفی که تعهد مربوط به خود را انجام نداده

طرف مقابل پرداخت شود یا به حساب بدهکاري طرفی که تعهد را انجام نداده است و بستانکاري طرف 
 .شود  مقابل گذاشته می

هاي امضا شده از سوي طرفین به یکدیگر در هنگام امضاي پیمان  منظور رد و بدل شدن نسخهمبادله  -75
 .است

امات یا عدم اقداماتی است که موجب جلوگیري از انجام عبارت است از رویداد یا اقد: معارض و مانع -76
عوامل مختلف از اجراي   لزوم دارا بودن مجوز براي انجام کار یا جلوگیري: و پیشرفت کار است مانند 

 کار یا عدم تحویل مصالح یا نقشه ها یا تأییدیه الزم و نظایر آن 

ی که عملیات موضوع پیمان نیمه تمام است عبارت است از سند یا اسناد تکمیلی که در مواقع: متمم  -77
 شود هاي پیمان تنظیم و امضاء و مبادله می براي اتمام کار

اسنادي که براي انجام یک اقدام و در حقیقت اجازه به انجام یک اقدام باید اخذ شود، مجوز مجوزها  -78
 .نام دارد

مدارك و گزارشها بر انجام  به مفهوم مشاهده یا کنترل عینی یا حضوري یا بررسی بر اساس: نظارت -79
هاي آن یا کار انجام شده یا روش انجام آن و دستور کتبی در هر مورد نسبت به اصالح آن  کار یا روش

 بر مبناي روش انجام یا به صورتی است که ناظر یا دستگاه نظارت مورد نظر دارد

ور و نیز با بازدید از نظارت عمومی و کلی است که از سوي دفتر مرکزي مهندس مشا: نظارت عالیه -80
  .شود کارها و محل کار و انجام کار اعمال می

طور مستقیم در  نظارتی است که از سوي مهندس مشاور به: )نظارت مستقیم( نظارت مقیم -81
عواملی از نظارت مستقیم که در . آید عمل می کارگاه و محل کار از نظر کمی و کیفی براي اجراي کار به

 .شوند امل نظارت مقیم نامیده میکارگاه اقامت دارند عو



  

 

 

  

 

  

 
 

١٩ 
 

محلهایی با مختصات معلوم در پروژه و کارگاه هستند که با عالئم خاص براي نقاط مبداء و نشانه  -82
  .شوند کوبی یا عملیات بنایی با سنگ و بتن معین می گذاري مانند میخ نشانه

مصالح کار را نشان  اسنادي است که با بیان هندسی، شکل، موقعیت ابعاد و بعضاً نوعها،  نقشه -83
 .دهد می

  :ها ممکن است بصورت  نقشه
  هاي کلی و شماتیک، فاقد ابعاد و جزییات  نقشه
  دهنده ابعاد و برخی جزییات اجراي کار  هاي اجرایی، نشان نقشه
  دهنده کامل جزییات ابعاد و مصالح اجراي کار  هاي کارگاهی، نشان نقشه
  دهنده کارها به نحو اجرا شده نشانهاي طبق ساخت یا چون ساخت،  نقشه
  هاي اضافی و تکمیلی و اصالحی در هر یک از موارد فوق  نقشه

  .باشند 
هیأتی است متشکل از سه عضو که یک عضو آن به انتخاب کارفرما  ها، هیأت حل و فصل اختالف -84

فه هیأت یاد وظی. و یک عضو به انتخاب پیمانکار و عضو سوم با انتخاب دو عضو یاد شده خواهد بود
هاي متفاوت از اسناد و مدارك و بکارگیري  هاي طرفین در مورد برداشت شده حل و فصل و اختالف

ضوابط پیمان است در صورتی که طرفین نظر هیأت را نپذیرند این نظر تا زمانی که توسط مرجع باالتر 
 . استاالجرا  تغییر داده نشده است براي طرفین الزم) داوري یا دادگاه صالحه(

هزینه . هاي پایه منتشره از سوي معاونت می باشد مطابق تعریف مندرج در فهرستهزینه باالسري  -85
 .باشد هاي غیرمستقیم کارگاه در دوره تعلیق می باالسري تعلیق هزینه

 
  
  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٢٠ 
 

  تائیدات پیمانکار -16ماده 
  :کند که پیمانکار تایید می

این پیمان را مطالعه کرده و از مفاد آْن آگاه شده است و بر  موافقتنامه 2اسناد و مدارك موضوع ماده  -16-1
مبناي مشخصات فنی و اطالعات و موازین مندرج در این اسناد، توان اجرائی انجام کارهاي موضوع پیمان را 

  .دارد و بر این اساس پیمان را امضاء نموده است
چگونگی ایاب و ذهاب و دسترسی ایشان به  در هنگام تسلیم پیشنهاد از امکان تامین نیروي انسانی، -16-2

غذا و مواد خوراکی و تدارك مصالح ، تجهیزات، ماشین آالت، ابزار و دیگر تدارکات و امکانات الزم براي اجراي 
  .کار در محل یا نقاط دیگراطمینان حاصل کرده است

بارندگی و امکان (آب و هوا براي تسلیم پیشنهاد با بازدید از محل اجراي کار از شرایط فیزیکی و  -16-3
و نیز وضعیت راههاي ارتباطی ) اجراي کار در فصول مختلف سال با توجه به آمار بیست ساله گذشته هواشناسی

 .به محل اجراي کار کامال مطلع شده است  )زمینی و هوایی و ریلی(و دسترسی 

برداري  یمانکاران دیگر یا تداخل با بهرهاز وضعیت مجاورت ها یا تداخل کار مورد پیمان با پیمانهاي پ  -16-4
 .و شاغلین دیگر در محل یا همسایگی منطقه پیمان و فرهنگ سکنه محلی اطالع پیدا کرده است

اطالعات مندرج در اسناد و مدارك پیمان راجع به وضعیت زمین شناسی، مکانیک خاك آبهاي سطحی  -16-5
از جمله تاسیسات آب و فاضالب، برق، گاز، مترو، (زیربنایی  خیزي، تاسیسات زیرزمینی و و زیر سطحی و زلزله

هاي زیست محیطی محل اجراي کار را کامال مطالعه کرده و از مفاد آنها آگاه شده  و نیز محدودیت )ابراتخم
    .است
ربوط و تامین اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات م  از قوانین و مقررات مربوط به کار -16-6

به این پیمان که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد جاري بوده است آگاه است و متعهد به رعایت آنها بوده و مسئولیت 
   .پذیرد رعایت آنها را می

هاي مورد نیاز براي انجام کارهاي موضوع پیمان بر اساس موارد  در تهیه پیشنهاد قیمت خود هزینه -16-7
نظیر (ي و مبالغی را که باید به عنوان عوارض یا حقوق قانونی و غیر آن هاي باالسر فوق و نیز سود و هزینه



  

 

 

  

 

  

 
 

٢١ 
 

تواند از بابت  ها کسر و به مراجع ذیربط پرداخت شود در نظر گرفته است و نمی از پرداخت) مالیاتها و حق بیمه
  .موارد فوق ادعاي عدم اطالع نماید

  
مان از سوي پیمانکار براي تسلیم پیشنهاد به مفهوم هاي پی مطالعه اسناد و مدارك و اطالعات و داده: 1تبصره 

  .باشد کنترل یا تایید صحت آنها از سوي پیمانکار نیست و مسئولیت این اطالعات با کارفرما می
برداري  شناسی تاسیسات زیر بنایی یا تداخل با بهره وقوف پیمانکار بر اطالعات مکانیک خاك و زمین: 2تبصره 

و پیمانکاران و شاغلین در محل کار یا مجاور آن از طریق اسناد پیمان یا بهر طریق دیگر به مفهوم منظور 
  .ها و مدت این پیمان نیست داشتن این موارد در قیمت

شود در صورت  عاتی که پس از انعقاد پیمان از سوي کارفرما در اختیار پیمانکار قرارداده میدر مورد اطال: 3تبصره
هاي متناسب با آن  مغایرت اطالعات، با مشخصات و ماهیت کار موضوع پیمان پیمانکار محق به دریافت قیمت

  .باشد براي نیازهاي اجرائی جدید می
رتی که نادرست بودن اطالعات مندرج در اسناد پیمان نیز موجب فوق و نیز در صو 2در موارد تبصره : 4تبصره 

 53تحمیل مدت یا هزینه براي اجراي کارهاي پیمان شود موضوع در صورت عدم توافق طرفین بر اساس ماده 
  .گردد حل وفصل می

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٢٢ 
 

  کارکنان پیمانکار، رییس کارگاه، مدیر پروژه -17ماده 
  

تخصص،  خود کار در که افرادي وسیله به را پیمان اجرائی موضوع عملیات که است متعهد پیمانکار -17-1
 دهند، می انجام پیمانکار براي خدماتی پیمان، این اجراي در که کسانی. دهد دارند، انجام کافی تجربه و مهارت
حقوق، مزایا، مالیات، هاي ناشی از بکارگیري آنها اعم از  شوند و پرداخت تمام هزینه می شناخته پیمانکار کارکنان

 شده بینی پیش خارجی متخصصان از استفاده پیمان، مدارك و اسناد در اگر. بیمه و نظایر آن با پیمانکار است
 مشخصات و اقامت محل و استخدام مزایا، مدت و حقوق میزان مانند ایشان، وضعیت است متعهد پیمانکار باشد،
. کند اقدام آنها بکارگیري براي ذیربط مقررات رعایت با و برساند کارفرما اطالع به مشاور مهندس بوسیله را آنها

 مسئولیت بدیهی است عدم فراهم شدن این تسهیالت از. نماید می در این مورد فراهم را الزم تسهیالت کارفرما
ممکن است لیکن در مواردي که اقدامات مربوط منحصرا با صدور مجوز یا اقدام کارفرما  .کاهد نمی پیمانکار

   .کارفرما در این زمینه اقدام خواهد نمود
استراحتگاه مناسب از نظر استحمام، نور،  و حمام نیاز، یک وعده غذاي گرم، مورد انسانی نیروي تامین -17-2

جانوران، امکانات زیستی و بهداشتی در محدوده کارگاه و یا مجاور  مقابل در شده حفاظت گرمایش و سرمایش،
 عهده به ایشان در ارتباط با کار موضوع پیمان براي کافی روشنایی و بهداشتی و آشامیدنی آنها، آبآن براي 
 را کارگاه به خود کارکنان ذهاب و ایاب لزوم صورت راه تردد ایمن و در باید پیمانکار همچنین .است پیمانکار
 سکونت پیمان حتی به صورت موقت موضوع دائم هاي ساختمان در او کارکنان دهد اجازه نباید نیز و کند تامین

کنند و حق ندارد ایشان را در ساختمانهاي غیر ایمن و غیر بهداشتی سکونت دهد و در هر حال پیمانکار موظف 
  .باشد به اجراي مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار براي کارکنان خود می

 براي اقدام این آنکه بدون آورد، عمل به زم راال اقدامات کارگران به مواد غذایی، دسترسی براي باید پیمانکار
 به مایل که منبعی هر از آنها، نیاز غذایی مورد مواد تامین در کارگران آزادي به و کند ایجاد انحصاري حق وي

 شود، می عرضه پیمانکار طرف از ترتیب بدین که مواد غذایی بهاي. سازد وارد محدودیتی باشند، آن تحصیل
 به را حمل هزینه صرفا تواند می پیمانکار و باشد گرانتر محل یا شهر نزدیکترین در مشابه جنس بهاي از نباید

  .کند اضافه خرید قیمتهاي
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 و اقامت پروانه داراي باید خارجی کارکنان و شناسنامه، کارت ملی داراي باید ایرانی کارگاه کارکنان -17-3
  .باشند  کار اجازه
استخدام کارکنان شاغل کارفرما و مهندس مشاور یا واحد مدیریت طرح توسط  استفاده از خدمات و یا -17-4

 دولتی شرکتهاي و سازمانها ها، وزارتخانه شاغل کارکنان تواند از خدمات نمی پیمانکار. پیمانکار مطلقاً ممنوع است
 که اشخاصی گماشتن کار به از باید پیمانکار همچنین. استفاده نماید ذیربط مسئوالن اجازه بدون شهرداریها و

  .کند خودداري نیست، مجاز عمومی وظیفه اداره نظر از آنها استخدام
 اختیار در و کند صادر )کارت کارگري(روزانه  کارکرد کارنامه کارگران براي که است موظف پیمانکار -17-5
پیمانکار باید فهرست  .نماید جلوگیري کارنامه بدون کارگران کار ادامه از تواند می ناظر مقیم. دهد قرار آنان

  .کارگران و نوع کار و دستمزد ایشان را در پایان هر ماه طی گزارشی به دستگاه نظارت مقیم تسلیم نماید
باشد  براي کارکنان خود می اجتماعی، هاي بیمه مقررات قانون کار و مقررات اجراي به موظف پیمانکار -17-6

باید فهرست کارکنان و حق بیمه ایشان را بطور ماهانه به سازمان هاي اجتماعی  و به خصوص در مورد بیمه
  .تامین اجتماعی ارسال دارد

که نباید از حداقل حقوق معین شده بر اساس قانون کار  را، خود کارگران دستمزد است متعهد پیمانکار -17-7
آنان و ارسال فهرست اسامی ایشان در مورد پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی  کند و پرداخت باشد، مرتباً کمتر 

 در که صورتی در. به شعبه مربوطه سازمان تامین اجتماعی، بر طبق مقررات مربوط اقدامهاي الزم را معمول دارد
 طلب که کند می اخطار پیمانکار به مشاور مهندس آید، بیش از یک ماه پیش تاخیري کارگران دستمزد پرداخت
و حق  کارگران دستمزد کارفرما پیمانکار، استنکاف صورت تعلل یا در. نماید روز پرداخت 15ظرف  را کارگران

 و کارگران دست در که کارگري هاي کارنامه طبق از محل مطالبات پیمانکار، بیمه تامین اجتماعی ایشان را
 نماینده حضور با است، شده آنها به که الحساب علی پرداختهاي به توجه با است، کارگاه رئیس امضاي داراي

 که صورتی در. نماید می کسر پیمانکار از مطالبات را، پرداختی مبلغ و کند می پرداخت پیمانکار، و مشاور مهندس
 را مزبور پرداخت کارفرما کند، خودداري پرداختها براي حضور از مشاور، مهندس اخطار وجود با پیمانکار، نماینده
 میزان و کارگران تعداد و پرداختی مبلغ و عمل این به اعتراضی حق پیمانکار اینکه بدون دهد، می انجام

تواند حداکثر  پیمانکار مطالباتی از کارفرما نداشته باشد، کارفرما می صورتی که در. باشد داشته آنان استحقاقی



  

 

 

  

 

  

 
 

٢٤ 
 

براي یک بار آن هم براي پرداخت دستمزد معوقه یک ماهه کارگران اقدام کند و چنانچه پس از این اقدام 
 را پیمان تواند می کارفرما کارفرما، پیمانکار با وجود دریافت مطالبات خود در پرداخت دستمزد کارگران تعلل کند،

  .نماید فسخ
مهارت  که کار، اجراي منطقه ساکنان بین از را خود نیاز مورد کارگران ممکن، حد تا کوشد می پیمانکار -17-8

  .گمارد کار به و کند انتخاب باشند، داشته را پیمان موضوع کارهاي انجام الزم براي
 و کارکنان هرگاه است، خود کارکنان اعمال مسئول کارفرما مقابل در پیمانکار پیمان، این اجراي در -17-9

 نداشته را مربوط کار انجام براي الزم مهارت یا تخصص یا دقت جزء، پیمانکاران فرعی یا یا پیمانکار کارگران
 تذکر کارگاه رئیس به اول بار براي را مراتب دستگاه نظارت مقیم، شوند، کارگاه نظم در اختالل یا باعث باشند
افراد غیر ماهر در کار  که بخواهد پیمانکار از تواند با ذکر دالیل و مستندات الزم می تکرار، صورت در و دهد می

 این اجراي به مکلف پیمانکار صورت، این در. کند برکنار و جایگزین مناسب براي آنها تعیین کار از را یا متخلفان
 از دستور این اجراي. گمارد کار به کارگاه همان در دیگر بار را شدگان برکنار ندارد حق و است دستور

   .شود کند و در موارد اختالف طبق نظر کارفرما عمل می نمی او براي حقی ایجاد و کاهد نمی پیمانکار مسئولیتهاي
پیمانکار باید رعایت مقررات ایمنی و حفاظت فنی رابه کارکنان و اشخاص حاضر در کارگاه تاکید  -17-10

نموده و با برقراري تشویق یا جریمه آنها را ترغیب یا وادار به بکارگیري تجهیزات ایمنی نماید و در این مورد 
قل یکی از کارکنان پیمانکار به عنوان تجهیزات الزم باید از سوي پیمانکار تهیه و به کارکنان داده شود و حدا

مسئول ایمنی و حفاظت و پیشگیري از حوادث معین و بر رعایت مقررات ایمنی نظارت و پیگیري الزم را داشته 
   .باشد
پیمانکار باید رعایت مسائل بهداشتی در کارگاه و محل سکونت نیروي انسانی خود را مدنظر داشته  -17-11

بینی کند و به  هاي اولیه را در محل کار کارکنان خود پیش فوریتهاي پزشکی و کمک باشد و باید دسترسی به
   .عالوه حداقل نسبت به بکار گماردن یک نفر مسئول بهداشتی واجد شرایط این مسئولیت در کارگاه اقدام نماید

در پیشنهاد قیمت او انگاري در موارد فوق به عهده پیمانکار خواهد بود و هزینه این امور عواقب هر نوع سهل
درصورت نیاز به دایر کردن درمانگاه در محل کار با توجه به ماهیت و موقعیت جغرافیایی، این .منظور بوده است

  .امر باید در شرایط خصوصی ذکر شود
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پیمانکار موظف است در صورت ورود جرح و صدمه ناشی از اجراي کار مورد پیمان به کارکنان اعم  -17-12
هاي مسئولیت نسبت به درمان و معالجه ایشان  خود یا کارکنان پیمانکاران فرعی یا جزء از طریق بیمه از کارکنان

  .اقدام نماید و در حالت فوت کارکنان براي مراسم تدفین امکانات الزم را فراهم نماید
نمایند  بازدید میعوامل دستگاه نظارت مقیم در مقاطع مقتضی از  امکانات بهداشتی و رفاهی کارگاه  -17-13

و در صورتی که با تشخیص ایشان امکانات و تسهیالت کارگاه براي کارکنان مناسب و کافی نباشد دستور رفع 
  .گیرد دهندو مراتب از محل هزینه تجهیز کارگاه مورد عمل قرار می کمبودها و اشکاالت را می

اري قید شده در قانون کار را رعایت کند و پیمانکار باید در بکارگیري کارکنان، ساعات و روزهاي ک -17-14
مجاز نیست که جز با کسب مجوزهاي الزم و موافقت کارفرما، کارکنان را به کار در ساعات غیر متعارف در 

تواند کودکان را به کار  همچنین او نمی. قانون وادار نماید و این امر را به صورت تحمیلی براي آنها اعمال کند
  .مضر را براي افراد ممنوع به این کارها معین سازد و این کارها را از ایشان بخواهدوادارد یا کارهاي 

پیمانکار مسئول اعمال، افعال، تخلفات و قصورات کارکنان پیمانکاران فرعی و جزء که در حقیقت  -17-15
نکاران فرعی و جزء را باشد و باید کارکنان خود و کارکنان پیما عامالن انجام کار هستند، در رابطه با پیمان می

  .موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوطه در کارگاه از جمله ضوابط ایمنی بنماید
پیمانکار باید نماینده خود را در رابطه با اجراي پیمان کتباً به کارفرما و مهندس مشاور و واحد  -17-16

  .شود یر پروژه پیمانکار نامیده میاین شخص مد. مدیریت طرح معرفی کند و اختیارات الزم را به او بدهد
  .کند نماینده پیمانکار به نمایندگی او دستورات کارفرما و مهندس مشاور را دریافت می -17-17
که صالحیت او مستند به تخصص و  را صالحیتی واجد شخص عملیات، آغاز از پیش باید پیمانکار -17-18

 کار اوقات در باید کارگاه رئیس. نماید معرفی کارگاه رئیس عنوان مشاور باشد، به مهندس قبول تجربیات مورد
 کار ضمن اگر. شود و عوامل او انجام او نظارت و تحت مسئولیت با اجرایی، عملیات و باشد حاضر کارگاه در

 او تعویض درخواست دلیل، ذکر با مشاور، مهندس نیست، خود وظایف انجام به قادر کارگاه رئیس که شود معلوم
 قبول مورد که را دیگري صالحیت واجد شخص ماه، یک ظرف است مکلف پیمانکار و کرد خواهد پیمانکار از را

 مواردي براي نیز در مواردي که کارگاه داراي بیش از یک شیفت کاري است و .کند معرفی باشد، مشاور مهندس
یابد، رییس کارگاه باید معاون یا جایگزین  حضور کارگاه در نتواند اضطراري یا موجه دالیل به کارگاه رییس که
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دستورات و نظرات . گیرد قرار مهندس مشاور تایید مورد نیز او صالحیت الزم را براي این کار معرفی کند و
  .معاون یا جانشین در غیاب رییس کارگاه در حکم نظر و دستور رییس کارگاه است

 تنظیم براي همچنین و مشاور مهندس از ها نقشه و کارها دستور دریافت و کار اجراي منظور به باید پیمانکار
 کار اجراي به مربوط که اعالم و اخطار نوع هر. بدهد کارگاه رئیس به کافی اختیارات موقت، وضعیتهاي صورت
در این  .است پیمانکار به ابالغ حکم در شود، ابالغ کارگاه رئیس به او نماینده یا مشاور مهندس طرف از و باشد

ها و  در صورت استنکاف رییس کارگاه از قبول نامه. مورد باید رونوشت ابالغ به دفتر مرکزي پیمانکار ارسال شود
  .شود ها به او ابالغ می دستورکارها این امر به نماینده پیمانکار اعالم و دستورکارها و نامه

 به را مراتب تعویض از پیش اینکه به مشروط کند، عوض را کارگاه رئیس لزوم، صورت در تواند، می پیمانکار
اي که رییس کارگاه  در دوره .قرار گیرد نامبرده قبول مورد او جانشین صالحیت تا برساند مشاور مهندس اطالع

جدید معرفی نشده است ابالغها و مراودات دستگاه نظارت مقیم در کارگاه با مدیر پروژه پیمانکار صورت 
  .پذیرد می
کار باید ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ پیمان نماینده خود که مدیر پروژه پیمانکار و رابط رییس پیمان -17-19

عدم . کارگاه و دفتر مرکزي پیمانکار است را با تعیین اختیارات مشخص به مهندس مشاور و کارفرما معرفی کند
االختیار در  ه او نماینده تامتعیین اختیارات مشخص از سوي پیمانکار براي شخص مزبور به مفهوم آن است ک

شود به مفهوم  تمامی مسائل از جانب پیمانکار است و به هر حال آنچه از سوي این شخص امضا و ارسال می
  .باشد سند داراي امضاي پیمانکار می

خص تواند نماینده خود را تعویض نماید که به هر حال این امر باید بصورت مکتوب و با اختیارات مش پیمانکار می
در نامه معرفی ) در صورت وجود تفاوت(ها و اختیارات متفاوت او با فرد قبلی  و تکلیف روشن براي مسئولیت

ضمن آنکه آنچه به تایید نماینده قبلی رسیده باشد معتبر است مگر آنکه دو طرف پیمان در مورد . روشن شود
  .تغییر آنچه تایید شده است توافق داشته باشند

نمایندگان پیمانکار و اشخاص جایگزین ایشان باید به زبان محاوره ذکر شده در اسناد پیمان آشنا  -17-20
  .بوده یا اینکه مترجمان الزم را در اختیار داشته باشند
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باشد که بتوانند مستقال در مواقع نیاز تصمیمات  وظایف مدیر پروژه و رئیس کارگاه باید به نحوي  -17-21
 هر این وظایف باید بطور مکتوب به ایشان، به مهندس مشاور و به کارفرما اعالم شود و به. دالزم را اتخاذ کنن

شود و در حکم اقدام پیمانکار  حال هر نوع اقدام ایشان به عنوان اقدام نماینده پیمانکار در زمینه مربوط تلقی می
  .است
 فوت صورت در و باشد می کشور از خارجی پرسنل بازگشت تسهیالت سازي فراهم مسئول پیمانکار -17-22
  .باید تسهیالت الزم را فراهم نماید نیز

پیمانکار حق تغییر در وضعیت حقوقی و اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل خود بدون موافقت کارفرما  -17-23
  .باشد تغییرات قهري مستثنی می. را ندارد

در قرارداد باید . بر اساس قانون کار منعقد نماید پیمانکار باید با کارکنان خود قراردادهاي مربوط را -17-24
کارفرما از هر نوع ادعا از سوي نیروي انسانی پیمانکار و پیمانکاران فرعی و جزء در خصوص حقوق و مزایاي 

بدیهی است این امر مانع از مراجعه کارکنان یا پیمانکاران فرعی یا جزء به کارفرما براي . ایشان، مبري باشد
  .باشد از طرف پیمانکار نمی 17رعایت مقررات موضوع ماده  اعالم عدم
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تشكيل كار، گزارش پيشرفت كار،  زماني كار، برنامه صحيح اجرايمسئوليت  -١٨ماده 
  جلسات كارگاهي

  كار صحيح اجراي مسئوليت -١-١٨
در اين . را بر عهده داردپيمانكار مسئوليت اجراي صحيح كارهاي موضوع پيمان بر طبق اسناد و مدارك پيمان 

  :راستا از جمله

كه الزامات آن در اسناد و مدارك پيمان معين شده  ١كيفيت با برقراري سيستم تضمين پيمانكار -١-١-١٨

، بر صحت اجراي عمليات براي انطباق  ٢كيفيت است و نيز در صورت تشخيص خود با بكارگيري سيستم كنترل

  .رفرما و مشاور در بازرسي هر جزء از سيستم تضمين كيفيت مجاز هستندكا.آن با مشخصات فني مراقبت دارد

پيمانكار موظف است هر نوع عيب و نقص كارهاي موضوع پيمان را كه ناشي از قصور او در  -٢-١-١٨

  .اجراي كار است، بر طبق اسناد و مدارك پيمان، به هزينه خود رفع كند 

كارهاي موضوع  ٣ها و عمليات اجرايي پيمانكار مسئول كفايت، استحكام، پايداري و ايمني در روش -٣-١-١٨

شود و متعهد است كارها را بر طبق اسناد و  پيمان است كه به وسيله او يا پيمانكاران فرعي يا جزء او انجام مي
  .مدارك پيمان اجرا نمايد

هاي پيشنهادي براي اجراي كار و ترتيب آنها و  يات هر بخش، روشروز پيش از آغاز عمل ٧پيمانكار بايد حداقل 

درصورت . و ترتيب انجام كارها را، قبل از اجرا به اطالع مهندس مشاور برساند  ها يا هر نوع تغيير در روش
تشخيص مهندس مشاور مبني بر مغايرت احتمالي روشها و ترتيب انجام كارهاي هر بخش با اسناد و مدارك 

در هر صورت مسووليت نهايي روشهاي اجرا و . شود بر اساس توافق مهندس مشاور و پيمانكار عمل ميپيمان،
  .ترتيب انجام كارها براي اجراي موضوع عمليات پيمان بر عهده پيمانكار است

 پيمانكار جز در مواردي كه روش اجرا بر اساس تبصره ذيل از سوي كارفرما در اسناد و مدارك پيمان پيش بيني
هاي اجرايي كه از سوي كارفرما يا مهندس مشاور تهيه و در اسناد پيمان آمده  شده است ، مسئول صحت روش

                                                           
1.Quality Assurance  

2.Quality Control  

3.Site Opration  
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اين ايرادها بايد به نحوي باشند كه . ، خواهد بود)در صورتي كه نسبت به آن ايرادي را مطرح ننموده باشد(است 
  .توسط يك پيمانكار مجرب قابل تشخيص باشد

ر را كه كارفرما  تصميم دارد روش اجراي آن بخش، بر اساس نظر وي به انجام برسد، در آن بخش از كا: تبصره

  .در اين مورد مسووليت بر عهده كارفرماست.اسناد و مدارك پيمان تعيين شده  است

ها در شرايط خصوصي  هايي را كه فهرست ،چگونگي،هزينه و زمان انجام آن پيمانكار بايد آزمايش -٤-١-١٨

  . زماني اعالم شده است، انجام دهد و نتيجه را به مهندس مشاور تسليم نمايدو برنامه 
بينند اقدام  توانند نسبت به انجام هر نوع آزمايش كه خود نياز مي عالوه بر اين مهندس مشاور و كارفرما مي

بر آنكه  ها ، عالوه در صورت عدم تامين مشخصات فني بر اساس اسناد و مدارك پيمان در آزمايش. نمايند
  .ها نيز بر عهده او خواهد بود باشد هزينه اين آزمايش پيمانكار موظف به رفع عيب و نقص مي

. اي قرار دهد تواند مسئوليت انجام كار توسط خود را به هزينه خود تحت پوشش بيمه پيمانكار مي -٥-١-١٨

  .كار بيمه شده را فراهم نمايد در اين صورت الزم است كارفرما اجازه بازديد، بازرسي و كنترل بر اجراي

   برنامه زماني كار -٢-١٨
سازي يا تجديدنظر در آن را  هنگام پيمانكار متعهد است برنامه زماني تفصيلي اجراي كار و هر نوع تغيير، به

  .براساس مراتب زير تهيه كند و به مهندس مشاور تسليم دارد

ر به مهندس مشاور مهلت تسليم برنامه زماني تفصيلي اجراي كا -١-٢-١٨
30
روز  ٢٨مدت اوليه پيمان يا  1

يا هر مدت ديگري كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است، از تاريخ ابالغ پيمان يا ) هر كدام بيشتر است(
  .باشد تاريخ ابالغ تجديد نظر در برنامه زماني اجراي كار مي

برنامه زماني تفصيلي اجراي كار بايد حداقل به تفكيك مراحل تهيه و تدارك مصالح، ساخت  -٢-٢-١٨

هاي  آالت، اخذ مجوزهاي قانوني و تحويل نقشه كارگاهي يا بيرون از كارگاه، نيروي انساني، ابزار و ماشين

ايط خصوصي قرارداد ها در شر در صورتي كه زمان متناسب اين تحويل(و تحويل كارگاه  ٥يا اصالحي ٤اضافي
  .هاي موجود و با رعايت برنامه زماني كلي تهيه شود  ، و نيز انجام عمليات براساس نقشه)ذكر شده باشد

                                                           
۴.Additional  Drawings 

۵.Modified Drawings 
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در صورتي كه در شرايط خصوصي پيمان براي تهيه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار و يا تغيير يا  -٣-٢-١٨

ري نيز قيد شده باشد، اين موارد و جزئيات نيز بايد در تهيه سازي آن جزئيات يا موارد ديگ هنگام تجديدنظر و به
  .برنامه لحاظ شود

مهندس مشاور با توافق پيمانكار، برنامه زماني تفصيلي اجراي كار يا تجديد نظر در اين برنامه را  -٤-٢-١٨

حداكثر .ور ابالغ كندكند تا كارفرما آن را پس از تصويب براي اجرا به پيمانكار و مهندس مشا بررسي و تاييد مي
  .باشد مي ١- ٢- ١٨مهلت بررسي و ابالغ،نصف مدت بند 

اجراي  تفصيلي زماني برنامه در تغييراتي كه دهد تشخيص پيمانكار كار، اجراي حين كه صورتي در -٥-٢-١٨

 تغيير آن برنامه در بايد او نظر به كه كارهايي انجام موعد رسيدن از پيش روز ٢٨ است موظف است، ضروريكار 
 را پيمانكار تقاضاي مورد تغييرات مشاور، مهندس. دهد اطالع مشاور مهندس به دليل، ذكر با را مراتب شود، داده

 به كارفرما، تصويب از پس است، قبول مورد كه را آنچه و كند مي رسيدگي مصوب قبلي زماني برنامه با توجه به

 طرفين مسئوليتهاي و تعهدات ميزان از پيمان، اسناد و مدارك حدود در تغييرات اين. كند مي ابالغ پيمانكار
  . كاهد نمي

به نظر مشاور و يا كارفرما ، تسريع هر بخش از كار نسبت به آخرين  در هر مقطع از كار چنانچه -٦-٢-١٨

 پيمانكار از تواند مي مشاور مهندس صورت اين در ،مصوب اجراي كار مورد نظر باشد برنامه زماني تفصيلي
 براي پيمانكار پيشنهادي هاي روش آن در كه توجيهي گزارش با همراه را اي شده نظر تجديد برنامه بخواهد
 ارسال كارفرما و مشاور تاييد و بررسي برايدر زمان مورد نظر ارائه شده است،  كار تكميل و پيشرفت در تسريع

هاي مربوط با تاييد  پيمانكار نيست،اضافه هزينهبراي جبران تاخيرهايي كه ناشي از قصور  حالت ، اين در. دارد
هاي اضافي  ها،به منظور تعيين هزينه در محاسبه اين هزينه. گردد مهندس مشاور و تصويب كارفرما پرداخت مي

  .دستمزد نيروي انساني براي كار در شب، بايد مقررات قانون كار و امور اجتماعي مالك عمل قرار گيرد
واند به منظور تسريع در كار پيشنهاد كتبي خود را كه متضمن كاهش زمان باشد به مشاور ت پيمانكار مي -تبصره

ها، پاداش تسريع  ارائه كند و در صورت قبولي پيشنهاد ، مشروط به تقليل نيافتن كيفيت و نيز عدم افزايش هزينه
  .گردد محاسبه و پرداخت مي)تسريع در كار( ٥٠بر اساس ماده 
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پرداخت  ١-٢-١٨يد در شرايط خصوصي پيمان،براي رعايت مهلت زماني مندرج در بند كارفرما با -٧-٢-١٨

  .يك يا برخي از اقساط پيش پرداخت را منوط به تهيه و تصويب برنامه زماني تفصيلي اجراي كار بنمايد

 يا نپيمانكارا ديگراز طريق مهندس مشاور منتخب كارفرماهماهنگي الزم با  است متعهد پيمانكار -٨-٢-١٨

ها در شرايط  و حضور آن هستند مرتبط قرارداد موضوع با نحوي به كهكارفرما  به متعلق اجرايي گروههاي

 بهمنتخب  مشاور مهندس توسط هماهنگي اين چگونگي ريزي برنامه. بعمل آورد ،بيني شده خصوصي پيش
در . شود مي ابالغ هاي اجرايي مربوط به كارفرما كه مجاور كارگاه پيمانكار باشد و نيز پيمانكاران و گروه پيمانكار

بيني نشده ، الزم است مراتب و جزئيات آن از نظر مدت و  حالتي كه مراتب فوق در شرايط خصوصي پيمان پيش

  .هزينه توافق گردد
  

  گزارش پيشرفت كار -٣-١٨
در چهار  را ماه آن در شده انجام كارهاي كامل گزارش ماه، هر پايان در كه است مكلف پيمانكار -١-٣-١٨

 تهيه چگونگي و شكل. نمايد و به مهندس مشاور و كارفرما تسليم تهيه) افزاري همراه با نسخه نرم(نسخه 
 پيشرفت ميزان ،شده انجام فعاليتهاي درصد و مقدار شامل گزارش، اين. كند مي تعيين مشاور مهندس را گزارش

تجهيزاتي كه در كار  و مصالح مقدار و نوع اجرايي، موانع و مشكالت تفصيلي، زماني برنامه به نسبت تاخير يا

 تداركات و نيازها و جزئيات براساس كار پيشرفت ميزان با شود مي ساخته كارگاه خارج در آنچه شود و نصب مي
 به آماده و موجود آالت ماشين نوع و تعداد ،و آنچه آماده ورود است كارگاه به شده وارد تجهيزاتمصالح و  وآن 
 براي ديگري جزئيات كه صورتي در. باشد مي الزم اطالعات ديگر و موجود انساني نيروي تخصص و تعداد كار،

 آن رعايت به موظف پيمانكار باشد، شده تعيين پيمان مدارك و اسناد در كار پيشرفت گزارش تهيه چگونگي
هاي برنامه كاري مندرج در برنامه تفصيلي و وضعيت  به طور كلي گزارش پيشرفت كار بايد تمامي رديف .است

 هاي جنبه و آمده پيش حوادث و ايمني وضعيت از گزارشيآمار و  عالوه به وفعاليتهاي جزئي را نشان دهد 
 برنامه با واقعي پيشرفت مقايسه و دشو شامل را ناشي از عمليات اجرايي موضوع پيمان اجتماعي و محيطي زيست

  .و روش و اقدامات الزم براي جبران تاخيرها و رفع مشكالت پيشنهاد كند دهد نشانرا 



  

 

 

  

 

  

 
 

٣٢ 
 

هاي مكانيزه يا  هاي پيشرفت كار از برنامه پيمانكار بايد به منظور تهيه برنامه زماني و گزارش -٢-٣-١٨

 انجام مفهوم به الزم بندي سطح باشود  سامانه استاندارد شده براي اين امر كه در اسناد پيمان اعالم و معرفي مي
  .كند اقدام پروژه مديريت استانداردهاي مبناي بر پروژه كنترل و ريزي برنامه خدمات

در صورتي كه پيمانكار در تهيه گزارش پيشرفت كار و يا اصالح و بهنگام سازي برنامه زماني  -٣-٣-١٨

به حساب بدهي % ١٥كند و هزينه مربوطه به اضافه  تفصيلي اجراي كار قصور ورزد، مشاور آن را تهيه مي
  .گردد  پيمانكار منظور مي

و نيز  كار پيشرفت جدولهاي و ، عكسهانمودارها برنامه، از نسخه يك كه است متعهد پيمانكار -٤-٣-١٨

 تا باشد داشته آماده كارگاه در راهاي كيفيت مصالح و اجراي كار  اسناد و مدارك تضمين كيفيت و نتايج آزمايش
  .كنند استفاده آن از دارند، را كارگاه از بازديد اجازه كه كساني و مشاور مهندس لزوم، صورت در
  

  تشكيل جلسات كارگاهي -٤-١٨
 وضعيت بررسي منظور به پيمانكار و مشاور مهندس كارفرما، ذيربط نمايندگان حضور با كارگاهي جلسات تشكيل

 طي بايد جلسه نتيجه . است ضروري يكبار روز ٢٨ هر در حداقل ها، آن و ارايه راه حل مسايل و كار
برنامه ريزي، دعوت و  .گردد امضا و تنظيم اندركاران، دست از يك هر عهده بر اقدامات حاوي اي صورتجلسه

  . باشد مستندسازي جلسات بر عهده مهندس مشاور مي

  
  
  

  
  
  
  

  



  

 

 

  

 

  

 
 

٣٣ 
 

  گيريها اندازه ها، نقشه كردن پياده نشانه، نقاط كنترلتحويل و  -١٩ماده 
ها از سوي مهندس مشاور يا كارفرما به  و امتدادها و محورهاي مبنايي بايد طبق نقشه مبدأنقاط نشانه و ) ١-١٩

  .پيمانكار تحويل گردد و اين امر در صورتمجلس تحويل زمين محل اجراي كار ذكر شود
و مختصات  مبدأ و نشانه نقاط بايد در راستاي حصول اطمينان از صحت مختصات اين نقاط و محورها، پيمانكار 

 اختالفي كه صورتي در و نمايد كنترلپيش از انجام عمليات  ها نقشه با تطبيق لحاظ از را هاي تحويليمحل
 اطالع به را مراتب باشد، داشته وجود اختالفي كه صورتي در و دارد اعالم و تائيد را آنها درستي نباشد، موجود
پس از رفع اشكال و و شود صورتمجلس كارفرما و مشاور مهندس با موجود وضع تا برساند مشاور مهندس

و چنانچه با وجود مراتب فوق نيز اشكال رفع نشود گيرد قرار بخش مربوطه عمليات شروع مالك اصالح آن
  .باشد مسئوليتي متوجه پيمانكار نمي

با  را آنها به مربوط عاليم همچنين و مبدأ و نشانه نقاط درنگ، بي بايد پيمانكار كارگاه، تحويل از پس) ٢-١٩

 هزينه بهنيز  موقت، تحويل تا كار اجراي مدت طول در و نمايد تثبيتروش ذكر شده در مشخصات و اسناد فني 
  . كند نگهداري و حفظ خود،
و  نقاط به نسبت را )خطوط، ارتفاعات و سطوح( محورها و امتدادها ها، نقشه كه است متعهد پيمانكار) ٣-١٩

از نظر تطابق با وضعيت  را آنها درستي و كند پياده مشاور مهندس نظارت با فوق مبناييامتدادها و محورهاي 

 و امتدادها ها، نقشه كردن پياده هنگام كه صورتي در. نمايد صورتمجلس مشاور مهندس با موجود محل كار
 و پيمانكار را موجود وضع شود، مشاهده فني مدارك در آنها تراز با طبيعي زمين تراز مورد در اختالفي محورها،
و در آن مهلتي نيز براي رفع ايرادها به وسيله مهندس مشاور  كنند مي صورتمجلس كارفرما و مشاور مهندس

 بر اجرايي كار و گردد مي مهندس مشاور مجددا پيادهبا تاييد  امتدادها و محورها ،رفع ايراد از پس وشود  معين مي
به عنوان تاخير خارج از  ها حادث براي رفع ايرادهاي نقشه تاخيرات و مدت يابد مي ادامه مبناي اصالحات الزم

  .هاي مترتب بر آن برعهده كارفرماست شود و خسارات و هزينه قصور پيمانكار تلقي مي

 شوند مي پوشيده كار انجام از پس كه عملياتي تمام و راهها زيرسازي و ، كانالهابناها ي  پي سازه كف تراز) ٤-١٩
 آثار رفتن بين از يا شدن پوشيده از پيش بايدگيري آنها بعداً ميسر نباشد  يا كنترل و اندازه نيستند، مرئي بعداً و

 اين. برسد كارگاه رئيس و دستگاه نظارت مقيم امضاي به و شود صورتمجلسگيري و  كنترل و اندازه آنها،
ايد كتبا در مورد كارهائيكه بايد پيمانكار ب. وضعيتهاست صورت تنظيم در گيريها اندازه مالك صورتمجلسها



  

 

 

  

 

  

 
 

٣٤ 
 

گيري به  پوشيده شود موضوع رابا تعيين مهلت متعارف در محدوده برنامه زماني تفضيلي براي كنترل و اندازه
 تائيد و گيرد قرارگيري  يا اندازه بازديد يا آزمايش مورد بايد كه را عملياتي پيمانكار اگرمهندس مشاور اعالم دارد 

مشاور و مهندس يا بدون اطالع قبلي مكتوب  پيشگفته اقدامات پايان مهلت الزم براي انجام از پيش شود،

 تائيد و الزم بازديدهاي و آزمايشها تخريب و پس از انجام را شده انجام پوششهاي است موظف بپوشاند، كارفرما
در صورتيكه عليرغم  .كند اقدام كار اصالح و مجدد پوشش به نسبت خود، هزينه به ،مقيمناظر سوي از كار انجام

 مجلس اقدام نكند و گيري و تنظيم صورت تعيين مهلت و اطالع پيمانكار مهندس مشاور براي كنترل و اندازه
مسئوليتي متوجه شود  عمليات پوشش انجام ميبنابر برنامه زماني يا ماهيت فني كار بايد پوشش انجام گردد 

  .باشد ارت مربوط بر عهده كارفرما ميپيمانكار نيست و هر نوع هزينه يا خس
 كروكيهاي شامل كه صورتمجلسها، و شده اجرا كارهاي دستور اجرايي، هاي نقشه براساس گيريها اندازه )٥-١٩

به عالوه هرگاه مهندس مشاور كتباً از پيمانكار بخواهد كه  .شود مي انجام توسط پيمانكار است، روشن و الزم

د و اقدام الزم براي نياب محل حضور ميبه اتفاق  ندكمعرفي  ها گيري اندازهل مضاعف كنتر نماينده خود را براي
  .شود ميمجلس  و نتيجه صورتانجام  مدارك گيري براساس اطالعات اندازه

هاي پيمانكار كه مستند به مدارك فوق نباشد، لزوم به تاييد مهندس مشاور را دارد و در  گيري اندازهبه هرحال 

  .مشاور و پيمانكار، نظر كارشناس حل اختالف مالك عمل خواهد بوداختالف بين 
ها،  انطباق با نقشهدر پايان عمليات اجرايي هر بخش و يا هر فعاليت مشخص، انجام آن بايد از نظر ) ٦-١٩

  .صورتمجلس شود تا مالك كارهاي بعدي باشد گيري و اندازه ها ميتمشخصات فني و ك

  
  

  
  
  

  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٣٥ 
 

، نيروي انساني وديگر آالت ماشين و تجهيزات مصالح، تدارك تجهيزكارگاه، -٢٠ماده 
 نيازهاي شروع كار

  
پيمانكار موظف است پس از تحويل گرفتن كارگاه با توجه به مدت تعيين شده براي تجهيز آن، طرح ) ١-٢٠

محوطه ، انبارها و جانمايي كارگاه مشتمل بر ساختمانهاي اداري و كارگاهي، راههاي دسترسي و انحرافي، 
هاي  كارگاههاي مكانيكي، نجاري، تعميرات ماشين آالت و دپوي مصالح، محل استقرار ماشين آالت و دستگاه

ثابت، پاركينگ ماشين آالت و ساير تاسيسات كارگاهي را تهيه كند و پس از تاييد مهندس مشاور نسبت به 

  .اجراي آن اقدام نمايد
اجرا و نصب ساختمان ها و   ز احداث ساختمانهاي موقت، عمليات تدارك،تجهيز كارگاه كه اعم ا )٢-٢٠

ساخته مانندكانكس ها و احداث انبارها و محل هاي نگهداري مصالح، تجهيزات يا كارگاههاي  تجهيزات پيش
و  پشتيباني مانند نجاري و تعميرات، آهنگري و نيز تدارك ماشين آالت و ابزار كار و وسائط حمل و نقل و اياب

ساخته و تجهيزات برطبق مشخصات فني و تامين آب و  ساخته و پيش ذهاب و تهيه مصالح و عناصرو قطعات نيم
برق و سوخت و ارتباط مخابراتي بر طبق اسناد و مدارك پيمان و نيز تجهيز نيروي انساني برطبق برنامه زماني 

رايط خصوصي ترتيبات ديگري براي آن معين مگر آنكه در ش. (باشد تماما بر عهده و هزينه پيمانكار است مي

  .و بايد به نحوي باشد كه براي انجام بدون وقفه عمليات پيمان و تحويل موقت آن تكافو نمايد.) شده باشد
نمايد يا بنابر اسناد  در تامين مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار براي انجام كارهاي موضوع پيمان تهيه مي) ٣-٢٠

  :ي كارفرما به او تحويل مي شود بايد موارد زير رعايت گرددومدارك پيمان از سو

تهيه و ورود مصالح و تجهيزات بايد در انطباق با مشخصات فني و از منابع مندرج در اسناد پيمان و - ١-٣-٢٠
زماني تفصيلي بوده و فهرست، مشخصات و مقدار آن بطور دقيق  منطبق با نياز به آن براي كارها و طبق برنامه

مجلس فيمابين مهندس مشارو و پيمانكار معين شود و مسئوليت انبارداري صحيح آن به  تنظيم صورتطي 
تهيه و ورود مصالح مازاد بر نياز بر كارهاي مندرج در برنامه . منظور حفظ كيفيت و كميت آن با پيمانكار است

ن طبق برنامه خواهد بود مگر آنكه زمانبندي بالمانع است ليكن پرداختهاي مالي مربوط به آن راس موعد نيازشا
  .در اين مورد قبال نظر موافق كارفرما اخذ و يا بنا به دستور كارفرما خريداري شده باشد



  

 

 

  

 

  

 
 

٣٦ 
 

مواد، مصالح و تجهيزات بايد از منابع معين شده در اسناد و مدارك پيمان با رعايت مراتب بندهاي  - ٢-٣-٢٠
و تجهيزات بايد از نظر مواد و تطابق با مشخصات فني پيش از  نمونه و كاتالوگ مصالح و مواد. زير تهيه گردد

  .سفارش به تاييد مهندس مشاور برسد و در هر حال بايد بر طبق مشخصات فني و اسناد و مدارك پيمان باشد

اندازي شود بايد  كه كه بايد پس از نصب با بكارگيري راه تجهيزات و قطعات يا مصالح يا دستگاههائي - ٣-٣-٢٠
ي عملكرد مطابق مشخصات فني الزم بوده و انجام خدمات پس از فروش آن براي حداقل مدتي كه در دارا

هاي خدمات پس از فروش بر عهده  اسناد پيمان آمده است مورد تعهد سازنده مربوط با توضيح اينكه هزينه
  .سازنده و پيمانكار نيست قرار گيرد

زات در اسناد و مدارك پيمان يا تعيين آنها از سوي كارفرما و ذكر منابع تهيه مواد و مصالح و تجهي - ٤-٣-٢٠
مشاور در حين اجرا از تعهدات پيمانكار در قبال تهيه مواد و مصالح منطبق با مشخصات فني و با مقدار كافي 
نمي كاهد و بدين روي پيمانكار موظف است با مطالعه كافي نسبت به كيفيت و كميت منابع معرفي شده با توجه 

هاي ديگر و نيز در موارد نامناسب بودن منابع، نظر و پيشنهاد خود را تسليم  ا ساير امكانات در محل يامحلب
مشاور نمايد و در صورتيكه استفاده از منابع جديد مورد موافقت مهندس مشاور  وكارفرما قرار گيرد اقدام به تهيه 

  .و حمل از منابع جديد را بنمايد

ابع تهيه مصالح و مواد و تجهيزات در اسنادو مدراك پيمان معين نشده باشد، پيمانكار در صورتيكه من - ٥-٣-٢٠
موظف است با بررسي الزم محل منابع مناسب از نظر كيفيت و كميت و فاصله حمل را براي مهندس مشاور 

  .نابع اقدام نمايدمعرفي و پس از تاييد مهندس مشاور و كارفرما نسبت به تهيه مواد و مصالح و تجهيزات از اين م
هرنوع تعمير در محل معرفي شده در اسناد و مدارك پيمان بر اساس   بديهي است، هزينه هاي فوق و نيز هزينه 

  .باشد صورت وضعيت و ضوابط پيمان قابل محاسبه و پرداخت مي
شده باشد يا در  در صورتيكه تامين و تحويل مصالح يا تجهيزاتي از سوي كارفرما در اسناد و مدارك پيمان ذكر

حين اجراي كار مورد توافق قرار گيرد روش و مراودات طرفين در اين مورد از جنبه هاي مختلف فني، اجرايي، 

ريزي كشور  العملي است كه در اين مورد از سوي سازمان مديريت و برنامه مالي، حقوقي و غير آن تابع دستور
  .تنظيم و ابالغ شده است

يا نهاد  دولت انحصار در كشور داخل در لوازمي و ، مواد، يا تجهيزاتمصالح توزيع يا تهيه هرگاه- ٦-٣-٢٠
در حالتي كه با وجود . كند مي فراهم آن را تهيه براي الزماداري و مجوزهاي  تسهيالت كارفرما باشد،خاصي 
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تسهيالت فوق پيمانكار نتواند مصالح، تجهيزات مواد يا لوازم ياد شده را تهيه كند هر نوع تاخير حادث در اين 
 كشور داخل در ذيربط مشخصات كه مذبور لوازمتجهيزات يا  يا مصالحمواد  از بعضي تهيه اگر. مورد مجاز است

 پيمانكار برايآن را  ورود اجازه خودش يا كارفرما بشود، يا شده ممنوع دولت طرف از هم آنها ورود و نباشد ميسر

  . دهد مي تغيير را مشخصات يا كند مي تحصيل
 خارج از پيمانكار وسيله به بايد بر طبق اسناد پيمان تجهيزاتيلوازم يا  و ، موادمصالح كه مواردي در - ٧-٣-٢٠

 چنانچه. نمايد مي تحصيل پيمانكار هزينه به ذيربط سازمانهاي از را آنها ورود اجازه كارفرما شود، تهيه كشور
 نياز مورد تجهيزات و مصالح نتواند پيمانكار آن، علت به كه آيد پيش جديدي محدوديتهاي كار، اجراي ضمن

 ذكر با را مراتب كند، وارد و تهيه كشور از خارج از كند، مي ايجاب كار پيشرفت برنامه كه مدتي در را، كار اجراي
 كار، اجراي زماني برنامه به توجه با تا رساند مي كارفرما اطالع به مشاور مهندس طريق از اسناد ارائه و دليل

  .نمايد گيري تصميم تجهيزات، و مصالح قبيل اين تامين چگونگي مورد در كارفرما

 و نيز تعداد مورد) مانند نوع ظرفيت و كيفيت (شرايط خصوصي پيمان بايد حداقل مشخصات الزم  در -٤-٢٠
 تامين شده، تعيين مشخصات طبق را آنها بايد پيمانكار و شده تعيين كار اجراي ابزار و آالت ماشين براي ،نياز
 اتمام براي پيمانكار، موجود ابزار و آالت ماشين كه دهد تشخيص مشاور مهندس كار، اجراي ضمن هرگاه. كند

 بهبا ذكر دليل  را مراتب نيست، مناسب كار، اجراي براي آنها مشخصات يا نيست كافي پيمان مدت در كار
 مدتي در و مشاور مهندس نظر طبق را خود ابزار و آالت ماشين كه است مكلف پيمانكار. كند مي ابالغ پيمانكار

  . كند تقويت و تكميل نمايد، مي تعيين نامبرده كه
 كارگاه از است، الزم عمليات انجام براي كه را ابزاري و آالت ماشين مصالح، تجهيزات، تواند نمي پيمانكار) ٥-٢٠

 دراز نظر پيمانكار بر طبق برنامه زماني و وضعيت پيشرفت كار  كه آالتي ماشين بردن بيرون مورد در. كند خارج
. كند مي تسليم مشاور مهندس به را مزبور آالت ماشين بردن بيرون تقاضاي پيمانكار، نيست، نياز مورد كارگاه
 اجازه با هماهنگي كارفرما باشد، موجه تقاضا كه صورتي در و ،نمايد مي رسيدگي او تقاضاي به مشاور، مهندس

در . باشد به هر حال پيمانكار مسئول حفظ و نگهداري و استفاده از تجهيزات در اختيار خود مي. دهد مي خروج
  .مورد خروج وسايل نقليه اياب و ذهاب كاركنان اخذ اجازه فوق نياز نيست

آالت ارائه  صورتي كه مهندس مشاور و كارفرما دليل موجهي از نظر پيمانكار براي عدم اجازه خروج ماشيندر 
  .شود عمل مي ٥٣ندهند، بر طبق ماده 
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 صورت به و كند نصب بايد پيمانكار كه تجهيزات از اقالمي تامين ،در شرايط خصوصي كه صورتي در) ٦-٢٠
 مگر نيست، تجهيزات اين احتمالي ناقص عملكرد مسئول پيمانكار باشد، رفرماكا تعهد در بماند، باقي كار در دايم
و به هر حال كارفرما بايد اين اقالم را طبق برنامه  است پيمانكار كار به مربوط آنها نقص كه شود ثابت آنكه

  .زماني تفصيلي و در محل مقرر به پيمانكار تحويل دهد
 به كار محل در كارفرما، كاركنان كار دفتر و مسكن غذا، تهيه براي تكليفي پيمان، مدارك و اسناد در اگر) ٧-٢٠

اعم از ميزان، ( شده بيني پيش شرايط طبق آنها، تامين به موظف پيمانكار ،باشد شده گذاشته پيمانكار عهده
  .باشد مي )كيفيت، نوع و دوره مربوطه

مشخصات و فاقد هر نوع عيب و نقص باشد و بدين بايد بر طبق  پيمانكار سوي از شده تهيه مصالح) ٨-٢٠
كارگيري، با حضور مهندس مشاور مورد آزمايش واقع شود و در صورت  منظور عموم مصالح بايد قبل از تهيه و به

چنانچه اين امر صورت بگيرد پيمانكار مسئول اصالح و مرمت . پاسخ الزم به مشخصات، مورد استفاده قرار گيرد

معيوب بودن مصالح، كارفرما  باشد در حالت انجام شده با مصالح معيوب به هزينه خود مي يا تخريب كارهاي
  .اي موضوع را براي امكان استيفاي حقوق پيمانكار از فروشندگان مربوط تاييد نمايد تواند طي صورتجلسه مي
انجام كار در اختيار  آالت و ابزارهايي براي ممكن است كارفرما، مسكن، اثاثيه و تجهيزات يا ماشين) ٩-٢٠

در اين صورت نگهداري و حفاظت از اين اقالم برعهده پيمانكار است و هزينه آن با . پيمانكار قرار دهد
  .شود گذاري كارشناس رسمي دادگستري به حساب بدهكار پيمانكار منظور مي قيمت

روها و حصارها يا تاسيسات ايمني را  ها، پياده پيمانكار بايد هرگونه كار و تجهيز الزم شامل احداث راه) ١٠-٢٠
كه ممكن است براي اجراي كار يا استفاده يا امنيت عمومي كاركنان يا ساكنان امالك مجاور ضروري باشد 

هزينه تمامي اين . تامين يا احداث كند و هر نوع مجوز براي انجام اين كارها را از طريق الزم كسب كند
  .باشد هزينه تجهيزكارگاه منظور مي تاسيسات بر عهده پيمانكار است و در
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ايمني و حفاظت فني، بهداشت كار و محيط زيست  -و كارگاه كار از حفاظت -٢١ماده 
)HSE(- اي بيمه هاي پوشش -و نظم و امنيت كارگاه الزم مراقبتهاي   
  

  حفاظت از كار و كارگاه -١-٢١
شود ، مسئوليت  تاريخي كه هر بخش از كار تحويل موقت ميپيمانكار از روز تحويل كارگاه و محل اجراي كار تا 
آالت، ابزار،  ها و تاسيسات موقت، مصالح، تجهيزات، ماشين حفاظت و نگهداري از كارهاي دائم و ساختمان

هاي اجراي كار را كه براي انجام پيمان در اختيار و زير نظر و مراقبت او قرار گرفته  وسايل كار، كارگاه و محل

ر عهده دارد و به همين منظور بايد اقدامات الزم را براي حفاظت آنها در مقابل اتفاقات، مخاطرات و يا است ب
بيني، مواردي است كه  منظور از مخاطرات و اتفاقات قابل پيش. بيني به عمل آورد عوامل جوي قابل پيش

  .ي باشدبين اي با تجربه قابل پيش براساس اطالعات پيمان توسط يك پيمانكار حرفه

  

  ) HSE(ايمني و حفاظت فني، بهداشت كار و محيط زيست مسئوليت نسبت به  -٢-٢١
هاي ايمني و حفاظت فني و بهداشت كار و  موظف به رعايت مقررات، ضوابط و دستورالعمل پيمانكار -١-٢- ٢١

يت مسئول اجراي آن درباشد و  هاي تعيين شده در شرايط خصوصي پيمان مي ديگر مقررات،ضوابط و دستورالعمل

 بهناشي از اجراي موضوع پيمان  هوارد خسارتهايهاي مالي و جاني و جبران  پيشگيري از ورود خسارات و زيان
و  كارگاه محوطه در ثالث صاشخمهندس مشاور و ا  كاركنان خود، كاركنان پيمانكاران فرعي و جزء، كارفرما،

هاي  كارفرما را در مورد هر نوع خسارت يا زيان و عهده داردها و تاسيسات و محوطه مجاور آن را بر  ساختمان
هاي جسمي يا مرگ افراد يا دعاوي مربوط به آن به هر صورتي كه ناشي از عملكرد  او  وارده بر اموال يا آسيب

  .دارد باشد مصون نگه مي
ز سوي پيمانكار براي هاي يادشده  و همچنين چنانچه بكارگيري فردي مسوول ا مقررات ، ضوابط و دستورالعمل

كنترل و راهبري اجراي مقررات ايمني و حفاظت فني و بهداشت كار الزم باشد ، در شرايط خصوصي ذكر شده 

  است 
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پيمانكار موظف است براي پيشگيري از حوادث و مخاطرات و برقراري ايمني و حفاظت فني و  -٢-٢- ٢١
را طي برنامه و  -١-٢- ٢١مقررات ذكر شده در بند بهداشت كار، اقدامات و تمهيدات ذكر شده در ضوابط و 

دارد به انجام  تهيه و براي تاييد به مهندس مشاور و كارفرما تسليم مي HSE PLANطرحي كه تحت عنوان 
  .رساند

هاي فني و بهداشت كار و محيط  توانند در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل كارفرما و مهندس مشاور مي
هاي ياد شده  قف بخشي از كار كه داراي ايمني الزم نيست تا برقراري ايمني طبق دستورالعملزيست ، دستور تو

  .در اين حالت پيمانكار حق مطالبه خسارت در اثر توقف كار را ندارد.صادر نمايند

در اجراي كارهاي موضوع پيمان، پيمانكار موظف است مالحظات زيست محيطي كه ضوابط و  -٣-٢- ٢١
ا و مقررات آن در شرايط خصوصي پيمان معرفي شده است را براي جلوگيري از ورود خسارت به ه دستورالعمل

محيط زيست در محل كار، كارگاه و منطقه متاثر از اجراي كار موضوع پيمان به عمل آورد و تمهيدات الزم براي 

ها، هوا و محيط زيست  الينده آبهاي ناشي از سروصدا، مايعات يا گازها يا مواد ديگر آ جلوگيري از ايجاد آلودگي
را بكار بندد و بطور كلي مسئوليت نسبت به پاسخگويي و جبران خسارت هر نوع ادعاي ناشي از آسيب وارده به 

  . باشد محيط زيست در ارتباط با عملكرد پيمانكار در اين كار بر عهده پيمانكار مي

  كارگاه و مراقبت نظم و امنيت -٣-٢١
پيمانكار موظف است از طريق بكار گماردن نگهبانان به تعداد كافي يا طرقي كه خود تشخيص  -١-٣- ٢١
مجاز و مخل نظم و نيز مزاحمت و سرقت و  دهد انتظامات داخلي كارگاه را تامين كند و از ورود افراد غير مي

ني، امكان بروز مخاطرات در نظاير آن را جلوگيري نمايد و بخصوص با تامين روشنايي كافي عالوه بر ايجاد ايم

 .شب را كاهش دهد

هاي نظامي يا انتظامي استفاده شود، كارفرما  در مواردي كه براي حفظ امنيت كارگاه بايد از ارگان -٢-٣- ٢١
هزينه اقدامات . آورد و پيمانكار مكلف به ارائه تسهيالت است ها به عمل مي اقدامات الزم را از طريق آن ارگان

  .عهده كارفرما است اخيرالذكر بر

افراد مجاز، كاركنان پيمانكار و پيمانكاران فرعي و جزء او و نيز كاركنان كارفرما و مهندس مشاور و  - ١تبصره 
  .نامه صادره از ايشان، حق تردد به كارگاه را دارند نيز افراد ديگري هستند كه بنابر معرفي
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رگاه، اقدامات ديگري نظير حضور يا استفاده از تشكيالت چنانچه براي برقراري انتظامات و امنيت كا - ٢تبصره 
  .كارفرما مدنظر باشد، موضوع در شرايط خصوصي پيمان ذكر خواهد شد

رو و  پيمانكار متعهد است كه عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهد كه راه عبور مناسبي در پياده -٣-٣- ٢١

بماند و مصالح خود را در محلهاي مجازي كه موجب ناراحتي يا  رو براي تردد رهگذران و وسايط نقليه باز سواره
آالت و ابزار در ساعات عادي كار، و در  استفاده از ماشين. زحمت ساكنان اطراف، يا رهگذران نشود انبار كند

نتيجه، صداي آنها و همچنين استفاده از راههاي عمومي با شرط عدم انسداد به منظور انجام عمليات، مزاحمت 
رو براي مدتي موقت و با  رو يا پياده در مواردي كه اجراي كار ايجاب كند كه قسمتي از سواره.  شود لقي نميت

اطالع مهندس مشاور به كلي مسدود شود، پيمانكار بايد مجوز الزم براي مسدود ساختن مسيرها و ايجاد مسير 
و مرور را با راههاي انحرافي كه مسير آنها به انحرافي را از طريق كارفرما از مقامات محلي كسب نموده و عبور 

كارفرما بايد ضمن اقدام الزم براي تحصيل مجوزهاي مورد نياز اگر . رسد، تامين كند تائيد مهندس مشاور مي

ترتيب احتساب و پرداخت هزينه ايجاد و نگهداري راههاي انحرافي در اسناد و مدارك پيمان معين نشده باشد، 
همچنين پيمانكار متعهد است كه در حمل مصالح و . با توافق با پيمانكار معين و پرداخت نمايدها را  اين هزينه

آالت و عبور آنها از راهها، پلها و تونلها، قوانين، مقررات و استانداردهاي مربوط را رعايت كند و اگر عبور  ماشين

ظر و كمك از كارفرما در اين مورد اقدام آالت يا مصالحي مجوز يا ترتيب خاصي را ايجاب كند، با اخذ ن ماشين
  .باشد هرگاه پيمانكار بر خالف مفاد اين بند رفتار كند، مسئول جبران خسارتهاي وارد شده مي. نمايد

 
  اي هاي بيمه پوشش -٤-٢١
  الزامات عمومي -١-٤- ٢١

در بندهاي زير ذكر  هايي كه بايد براي پيمان برقرار گردد و چگونگي برقراري و اقدامات مربوط به آن بيمه

  :شود مي

بيمه تمام خطر براي هر نوع خسارت وارده به كار انجام شده و مصالح و تجهيزات به كار رفته در آن و  •
  هاي ساختمان و نصب نيز انبارهاي كارگاه و محل

  آالت و ابزار كار ها و تاسيسات موقت و ماشين بيمه كارهاي موقت يا ساختمان •

 و تكميلي در مورد اموال و جان كاركنان و اشخاص ثالث هاي مدني بيمه مسئوليت •
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ناشي از كار پيمانكار در مورد اموال و جان كاركنان و ) مسئوليت مهندسي اجرا(اي  بيمه مسئوليت حرفه •
  اشخاص ثالث

 .گردد هاي ديگري نيز مورد نظر باشد موضوع در شرايط خصوصي قيد مي در صورتي كه بيمه -

هاي صادر شده مورد نظر  نامه هاي ديگر يا شرايط خاصي براي بيمه كار بيمه در صورتي كه حين انجام -
  .كارفرما قرار گيرد، موضوع با توافق طرفين در مورد چگونگي امر و هزينه آن مورد اقدام خواهد بود

د نامه درج شون اهم مواردي كه در برقراري بيمه بايد مورد توجه و عمل باشد و در قرارداد بيمه يا بيمه -
  :اين موارد بايد در شرايط خصوصي قيد گردد. مشتمل بر موارد زير است

الوقوع يا  مواردي از حوادث قهري و محتمل(موضوع بيمه  - مورد بيمه -ذينفع بيمه - گزار بيمه -گر بيمه

مبلغ  - حق بيمه -)تاريخ شروع و خاتمه بيمه(مدت بيمه  - )شود هايي كه بيمه براي آن برقرار مي مسئوليت
شرايط و روش  - )ها و برداشت ضايعات ها، تخريب سقف خسارت در هر بخش با توجه به تورم قيمت(يمه ب

در نظر گرفتن كلوزهاي مساعد براي پرداخت و حذف كلوزهاي نامساعد  -مبلغ فرانشيز -پرداخت غرامت
يا موضوع مورد  نامه در هنگام تغيير در مشخصات قرارداد هاي تغيير در بيمه روش -براي پرداخت غرامت

چگونگي  -گر در هنگام بروز خسارت دهي به بيمه هاي اطالع ها و روش مهلت - بيمه و دوره بيمه
  اري براي تعيين غرامتذگ قيمت

  اي تمام خطر پيمانكاري پوشش بيمه -٢-٤- ٢١
 اسناد در كه را كار از قسمت آن يا تمام ،يا هر بخش از كار موضوع پيمان كار شروع از پيش است مكلفكارفرما 

قهري و غيرمترقبه  حوادث از مواردي مقابل دربه هزينه خود از طريق پيمانكار  است، شده تعيين پيمان مدارك و
نامه درج شود اعم  مواردي كه بايد در بيمه .تمام خطر قرار دهد بيمه تحت پوشش كه در اسناد پيمان قيد گرديده

هاي  از موضوع و مبالغ بيمه در هر بخش براي انجام مجدد كار، فرانشيز، دوره بيمه و برنامه عملياتي آن، روش

دريافت و پرداخت غرامت، درج كلوزهاي مساعد و حذف كلوزهاي نامساعد و بطور كلي تمامي مراتبي كه منجر 
ها، برداشت ضايعات و برگرداندن كار به وضعيت قبل از وقوع حادثه و  يمه براي تخريببه دريافت غرامت از ب

اي تنظيم و به امضا كارفرما، پيمانكار و مهندس مشاور خواهد رسيد و اقدامات  جلسه شود طي صورت خسارت مي

. ر خواهد گرفتجلسه ياد شده توسط متعهد مربوط، مورد عمل قرا نامه در صورت مربوطه حسب مندرجات بيمه
 موقت تحويل تاريخ تا بايد ماند و شود و تصوير آن نيز نزد پيمانكار باقي مي نگهداري مي كارفرما نزد ها نامه بيمه



  

 

 

  

 

  

 
 

٤٣ 
 

 كه مدتي تاگر  به بيمه ها بايد با اعالم پيمانكار نامه بيمه نشده انجام موقت تحويل كه زماني تا .باشد داشته اعتبار
 ليكن. نيز بر عهده كارفرماست گفته پيش شرح بهتمام خطر  بيمه تمديد به مربوط هزينه. دشو تمديد است الزم
 منظور پيمانكار بدهي حساب به باشد، پيمانكار مجاز غير تاخير مدت به مربوط كه بيمه هزينه از قسمت آن

   .شود مي
 تجهيزات يا مصالح يا يافته انجام كارهاي از قسمتي يا تمام رفتن بين از باعث كه اي حادثه بروز صورت در

 به بيمه مقررات طبق و مشاور مهندس و كارفرما به فوراً را مراتب اوالً: كه است موظف پيمانكار شود، كار پاي
 طبق ثانياً ،گر از محل حادثه و خسارت را به عمل آورد و امكانات الزم براي بازديد بيمه دهد اطالع گر بيمه

گر طي مدت معقول مورد توافق طرفين، تخريب بخش  و پس از رويت بيمه مشاور مهندس يا كارفرما دستور
 برنامه. گرداند باز قبل از ورود خسارت حالت به را كارها آسيب ديده را انجام داده و ضايعات را از محل خارج و

 در اجرا به رفرما،كا و مشاور مهندس تائيد از پس و گردد مي تهيه پيمانكار توسط پيشگفته كارهاي انجام زماني

 شده وصول مبلغ و نمايد مي وصول گر بيمه از است شده بيمه كه را آنچه بر شده وارد خسارتهاي كارفرما. آيد مي
 و كار پيشرفت تناسب به عمليات آوري ضايعات و اجراي مجدد هاي الزم و جمع تخريب در ازاي را گر بيمه از

 اعاده تا تدريج به مشاور مهندس تائيد با ،)باالسري( مستقيم غير يا مستقيم هزينه از اعم شده، تمام هزينه طبق

 نحوي بهرا  پيمان موضوع كارهايبايد  كارفرما. كند مي پرداخت پيمانكار به قبل از ورود خسارت حالت به كار
تخريب بخشي كه بايد بازسازي شود،  براي گر بيمه از دريافتي خسارت حادثه، بروز صورت در كه نمايد بيمه

شوند و فراتر از  كه قاعدتاً در دوره تمديد پيمان انجام مي( اوليه حالت به كارها اعاده خروج ضايعات، پاكسازي و
 پيمان مدارك و اسناد در كار بيمه تكليف كه صورتي در باشد، كافيو سود پيمانكار ) هاي پيمان هزينه دارند نرخ

 و نمايد مي استعالم كارفرما از را آن بيمه چگونگي پيمانكار كار،هر بخش از  شروع از پيش باشد، نشده تعيين
 مفاد طبق پيمانكار تا كند مي ابالغ پيمانكار به و تعيين را بيمه مشمول حوادث و كارها دو هفته مدت در كارفرما

يا تمديد  پيمان موضوع عملياتاي  اجازه برقراري پوشش بيمه كارفرما اگر. كند اقدام كار بيمه مورد در بند، اين

بيني الزم براي برقراري بيمه تمام خطر كار يا هر  يا در اسناد پيمان پيش نكند به موقع صادر را نامه مربوط بيمه
 به شده وارد خسارتهاي جبران حادثه، وقوع صورت در ،بخش از كار به نحو مناسب و الزم را انجام نداده باشد

گر براي اعاده كارها به حالت قبل از ورود  همچنين در صورتي كه هزينه دريافتي از بيمه. باشد مي كارفرما عهده
  .التفاوت با مبلغ دريافتي از بيمه بر عهده كارفرماست خسارت كافي نباشد پرداخت مابه



  

 

 

  

 

  

 
 

٤٤ 
 

ورود خسارت تحت عنوان خسارت هاي اعاده كارها به شكل قبل از  هزينه دريافتي از بيمه و هزينه - ١تبصره 
  .بوده و جزو مبلغ پيمان نيست

هاي  شرايط عمومي پيمان با قيمت ٢٩نرخ انجام كارهاي خسارت ديده تا سقف مبلغ موضوع ماده  - ٢تبصره 

در صورتي كه در مورد ياد شده قيمت در فهرست بهاي پيمان . باشد هاي توافقي مي پيمان و مازاد بر آن با نرخ
  .شود شته باشد، بها با فرآيند تعيين قيمت جديد توافق ميوجود ندا
تواند اقدامات به برقراري بيمه تمام خطر را خود انجام دهد و انجام آن را از پيمانكار  كارفرما مي -٣تبصره 
در اين حالت موضوع بايد در اسناد پيمان توضيح داده شود و به عالوه پس از برقراري بيمه رونوشت . نخواهد

گر را  هاي الزم براي اطالع به بيمه نامه بايد براي پيمانكار ارسال شود تا او در هنگام بروز خسارت اقدام مهبي
  .انجام دهد

در مورد بيمه تمام خطر  ماده اين در شده درج موارد از قسمتي يا تمام اجراي در پيمانكار هرگاه - ٤تبصره 

 نمايد، خودداري است گرفته عهده به آن طبق كه تعهداتي انجام از و كند كوتاهي يا انگاري سهل پيمانكاري
ه در مواردي وارد خسارت و شده انجام هاي هزينه و دهد انجام پيمانكار جاي به را تعهدات آن دارد حق كارفرما

 بدهي حساب به درصد ١٥ اضافه به تا معادل مبلغ بازيافت از بيمه را اي برقرار نبوده است كه پوشش بيمه

 قبيل اين به نسبت پيمانكار ادعاي هرگونه صورت، اين در. نمايد كسر وي مطالبات از و كرده منظور پيمانكار
در مرجع  پرداختي، مبلغ نظر از خواه و تخلف اساس نظر از خواه كارفرما، تشخيص به نسبت همچنين و پرداختها

  .حل اختالف قابل رسيدگي است
  آالت و ابزار كار ها و تاسيسات موقت و ماشين اي كارهاي موقت يا ساختمان پوشش بيمه -٣-٤- ٢١

 به متعلق كه را، كارگاه وسايل و ابزار و آالت ماشين موقت، تاسيسات و ساختمانها تمام كه است موظف پيمانكار
 عمليات انجام براي و دهد او قرار ميآالت و ابزاري را كه كارفرما در اختيار  ، از جمله ماشيناوست اختيار در يا او

 رونوشت و كند بيمه خود هزينه بهرا در مقابل حوادث قهري و غيرمترقبه و خسارات مالي و جاني  پيمان موضوع

هاي جبران آن را از طريق دريافت از بيمه  و در مواقع ورود خسارت، هزينه نمايد تسليم كارفرما به را ها نامه بيمه
  .اساً تامين كندو مازاد آن را ر

  هاي مدني و تكميلي در مورد اموال و جان كاركنان و اشخاص ثالث اي مسئوليت پوشش بيمه -٤-٤- ٢١



  

 

 

  

 

  

 
 

٤٥ 
 

پيمانكار موظف به برقراري پوشش بيمه مسئوليت مدني نسبت به جان و اموال اشخاص ثالث در محدوده كارگاه 
ظف به برقراري بيمه تكميلي در مورد و محل اجراي كار در مقابل حوادث قهري و غيرمترقبه و نيز مو

هاي مدني در مورد جان و مال كاركنان خود، پيمانكاران جزء و فرعي، كارفرما و مهندس مشاور در  مسئوليت

هاي مربوط را تهيه و به كارفرما  نامه باشد و موظف است بيمه محدوده كارگاه و محل اجراي كار و مجاور آن مي
اي و مازاد آن را به هزينه  هاي تحميلي به ايشان را از طريق پوشش بيمه ت و هزينهتسليم نمايد و هر نوع خسار

  .خود تامين و پرداخت كند
  اي ناشي از كار پيمانكار اي مسئوليت حرفه پوشش بيمه -٥-٤- ٢١

اي در مورد جان و مال خود، كاركنان خود،  پيمانكار موظف است نسبت به برقراري بيمه مسئوليت حرفه
پيمانكاران جزء و فرعي، كارفرما و مهندس مشاور و اشخاص ثالث در مقابل مخاطرات و حوادث ناشي از انجام 

هاي  نامه مربوط را تهيه و به كارفرما تسليم دارد و هر نوع خسارت و هزينه كار به هزينه خود اقدام نمايد و بيمه

  .زينه خود تامين و پرداخت كندتحميلي در اين مورد را از طريق بيمه و مازاد آن را به ه
در صورتي كه اطالعات آن در اسناد پيمان موجود نباشد ) نامرئي(در مورد تاسيسات زيربنايي زيرسطحي  -تبصره

يا اطالعات غلط در اسناد قيد شده باشد، هنگام بروز خسارت ناشي از اجراي كار، پرداخت فرانشيز و هزينه مازاد 
  .با كارفرما خواهد بود

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٤٦ 
 

   كارها دستور ابالغ ها و و نقشه مدارك گردش -٢٢ماده 
  

  ها گردش مدارك و نقشه -١-٢٢
با مهر و " براي اجرا"با نقش  مهر داراي كه ها و نيز نقشه فني استانداردهاي ،دستورالعملها مشخصات، -١-١- ٢٢

 كه صورتي در و پيمان مدارك و اسناد در شده درج هاي نسخه تعداد به است، امضاي كارفرما و مشاور و پيمانكار
 ،كاغذي و دو نسخه ديجيتالي قابل تكثير نسخه سه در باشد، نشده معين نسخه تعداد پيمان مدارك و اسناد در
همراه با ابالغ پيمان به پيمانكار تحويل  ها گذاري با تمام اطالعات مورد نياز نظير اندازه ،ه صورت رايگانب

  .شود ها و مدارك همواره نزد كارفرما نگهداري مي نقشهنسخه اصلي از . شود مي
 در تا كند، نگهداري كارگاه در هميشه را آنها تغييرات آخرين با مشخصات، و ها نقشه از نسخه يك بايد پيمانكار
  .گيرد قرار آنها نمايندگان يا مشاور مهندسكارفرما،  اختيار در لزوم، صورت

 و اسناد ديگر و دستورالعملها ها، نقشه تمام كار، از قسمت هر آغاز از پيش كه است موظف پيمانكار -٢-١- ٢٢
 كنترل را ها نقشه در شده درج اندازه مواردي نظير و كند مطالعه دقت با را قسمت آن به مربوط فني مدارك
  .نماند باقيبراي پيمانكار  كار اجراي چگونگي نظر از ابهامي گونه هيچ كه نحوي به نمايد،
 و مصالح مشخصات ،كارها دستور ،محاسبات، ها نقشه درستيكمبود يا  مورد در پيمانكار هرگاه -٣-١- ٢٢

 ٢٨حداقل  بايد باشد، داشته ايرادي ابهام يا شود مي تحصيل معيني منابع از كارفرما دستور به بنا كه تجهيزاتي
 مشاور مهندس اطالع به دليل ذكر با را مراتب تفصيلي، زماني برنامه روز قبل از موعد انجام كار مربوطه بر طبق

پاسخ نهايي به پيمانكار اعم از قبول نظر او و انجام اصالحات الزم و رفع ايراد يا عدم پذيرش نظر او بايد  .برساند

 ١٨طبق مفاد ماده  كار درست اجراي ولومس فقط پيمانكار در هر صورت. ظرف دو هفته به پيمانكار ابالغ شود
  .است
هاي فني و اجرايي بر طبق  ها و مدارك يا دستورالعمل فقط در كارهاي صنعتي، در مواردي كه نقشه -٤-١- ٢٢

شوند بايد موعدهاي تحويل آن بر طبق برنامه زماني تفصيلي بوده و  شرايط خصوصي پيمان به تدريج تحويل مي

نوع و تعداد نسخ، . نظور شودفرصت مناسب براي بررسي و اعالم نظر پيمانكار در شرايط خصوصي پيمان م
  .مهلت بررسي و اعالم نظر و نهايي شدن آن نيز بر طبق بندهاي فوق است



  

 

 

  

 

  

 
 

٤٧ 
 

 براساسمتناسب با برنامه زماني تفصيلي  و كار اجراي ضمن ،ار كارگاهي هاي نقشه پيمانكار، -٥-١- ٢٢
دو نسخه  سخه كاغذي ودر دو ن و كند مي تهيه سازندگان، دستورالعمل و فني مشخصات اجرايي، هاي نقشه

ظرف مدت يك  را شده ياد هاي نقشه مشاور، مهندس. نمايد مي مشاور مهندس تسليم تكثير، قابل ديجيتالي

بازگردانده و  پيمانكار به  يك نسخه ديجيتالي ، در يك نسخه كاغذي والزم اصالح و بررسي از پسهفته، 
 مشاور مهندس تسليم تكثير، قابل دو نسخه ديجيتالي وپيمانكار نقشه هاي اصالح شده را در پنج نسخه كاغذي 

 نسخه يكدو نسخه كاغذي مهر و امضا شده و  در ،ها را  نيز ظرف مدت سه روز، نقشه مشاور مهندس. نمايد مي
 مشاور مهندس نزد مدارك اين تكثير قابلديجيتالي  نسخه و يك كند مي ابالغ پيمانكار بهديجيتالي قابل تكثير 

  .شود ها تاييد شده تلقي مي در صورت عدم اعالم نظر مشاور ظرف مدت ياد شده، نقشه .شود مي نگهداري
 طبق هفته پس از انجام كار مربوطه ١٢حداكثر تا  و تدريج به را ساخت چون هاي نقشه بايد پيمانكار -٦-١- ٢٢
 به تائيد، و بررسي براي و كند تهيه تكثير قابلديجيتالي  نسخهپنج نسخه كاغذي و دو  در مشاور، مهندس نظر

 چون هاي نقشه از تكثير قابلديجيتالي  نسخه كاغذي و يك نسخهدو  مشاور، مهندس. بدهد مشاور مهندس
هاي چون ساخت ظرف  در صورتي كه پيمانكار به تهيه نقشه .دهد مي قرار پيمانكار اختيار در را شده تائيد ساخت

درصد به حساب  ١٥دهد و هزينه آن به اضافه  اين امر را انجام ميمدت ياد شده اقدام ننمايد، مهندس مشاور 

  .بدهكاري پيمانكار لحاظ مي شود
 و ها نقشه فني، مشخصات طبق مهلت هاي تعيين شده در شرايط خصوصي پيمان، بايد پيمانكار -٧-١- ٢٢

 را تجهيزاتيبرداري تاسيسات و  و بهره اندازي راه آزمايش، نصب،هاي  هاي جزئيات و روش دستورالعملها، نقشه
ديجيتالي  نسخه دوكاغذي و  نسخهيك  در و بگيرد آنها سازنده از راساً تهيه و يا اوست، عهده به آنها تامين كه

 استقرار محل اجرايي هاي نقشه ،آن مدارك براساس مشاور، مهندس. بدهد مشاور مهندس به ،قابل تكثير
  .كند مي ابالغ پيمانكار به اجرا براي و تهيه را شده ياد تجهيزات

 با همراه را نگهداري و تعمير راهبري، اندازي، راه دستورالعملهايبايد  پيمانكار كار، موقت تحويلتا  -٨-١- ٢٢

 ياد مدارك دهد،ب مشاور مهندس به ديجيتالي قابل تكثير نسخه كاغذي و دو نسخهدو  در ساخت چون هاي نقشه
 در. شود انجام بسهولت پيمان موضوع قسمتهاي تمام نگهداري و تعمير راهبري، كه باشد نحوي به بايد شده

 شده تعيين بند اين موضوع مدارك براي اي ويژه مشخصات يا نسخه تعداد پيمان، مدارك و اسناد در كه صورتي
   .شود مي عمل آن طبق باشد،



  

 

 

  

 

  

 
 

٤٨ 
 

  ابالغ دستور كارها  -٢-٢٢
ها، اخطارها و دستوركارها را به  ها، تصويب مهندس مشاور تمام مدارك از قبيل تاييدها، معرفي -١-٢- ٢٢

كند كه اجراي كار بر طبق برنامه زماني ممكن باشد و در مواردي  صورت كتبي و به نحوي به پيمانكار ابالغ مي
ده است اين مدارك پس از تاييد بيني ش كه تاييد مدارك فوق از سوي كارفرما، در اسناد و مدارك پيمان پيش

  .كارفرما توسط مشاور قابل ابالغ است
تواند ظرف يك هفته به صورت  و يا مشخصات مي  پيمانكار پس از وصول هر دستوركار و يا نقشه -٢-٢- ٢٢

در صورتي كه ظرف يك هفته پيمانكار پاسخي دريافت ننمايد، با رعايت . مستدل نسبت به آن اظهارنظر كند

  ..پيمان موظف به اجرا است و در اين مورد مسووليتي نداردضوابط 
  .دارد ها و مدارك ابالغي را براي كارفرما ارسال مي مهندس مشاور رونوشتي از تمام نامه -٣-٢- ٢٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٤٩ 
 

  آنها وضع تغيير و حفاظت، زيربنايي تاسيسات -٢٣ماده 
  

هايي كه براي انجام عمليات پيمان از آن استفاده  وضعيت تاسيسات زيربنايي موجود در محل كار يا محل -١-٢٣
در صورتي كه اين امر در . شود يا در محل وجود دارد در اسناد و اطالعات و مدارك پيمان بيان شده است مي

نبوده يا اشتباه باشد پيمانكار بايد چگونگي اسناد و مدارك پيمان مشخص نشده باشد يا اطالعات داده شده كافي 
امر را از مهندس مشاور سوال كند و با همكاري او وضعيت اين تاسيسات را از مراجع مربوط كسب اطالع نمايد 
و بر اساس اطالعات مكتوب واصله اقدام به اجراي پروژه بنمايد در صورتي كه با وجود مبنا قرار دادن اطالعات 

وجب بروز ايراد در تاسيسات زيربنايي شود مسئوليت امر با كارفرما بوده و هر نوع جبران تاخير فوق اجراي كار م
  .در كار بر اثر آن و نيز هزينه ترميم خسارت وارده در مورد تاسيسات ياد شده بر عهده كارفرما است

مورد بحث باشد،  در صورتي كه انجام عمليات پيمان مستلزم تغيير وضعيت و يا جابجايي تاسيسات -٢-٢٣

هاي ذيربط يا توسط ايشان اقدامات  پيمانكار بايد مراتب را به كارفرما اطالع دهد و با هماهنگي با سازمان
  .هاي مربوط به تغيير وضع و يا جابجايي بر عهده كارفرما است  جابجايي صورت پذيرد كه به هر حال هزينه

آوري اطالعات راجع  ابجايي تاسيسات يادشده و يا براي جمعدر صورتي كه براي انجام عمليات تغيير و ج -٣-٢٣
به تعيين وضعيت تاسيسات مورد بحث يا تكميل آن اطالعات، تاخيري در انجام كار بر طبق برنامه زماني ايجاد 

ارفرما هاي خسارات وارده بر اثر آن بايد از سوي ك شود، اين تاخير برعهده پيمانكار نبوده و طبعاً تاخير و نيز هزينه
  .جبران گردد

يا  كارگاه در موجود زيربنايي تاسيسات به كه كند اجرا نحوي به را پيمان موضوع عمليات بايد پيمانكار -٤-٢٣

 صدماتي شده ياد تاسيسات به پيمانكار، عمل اثر در هرگاه و نشود وارد آسيبيمجاور آن در اثر اجراي عمليات 
از وجود آن  ١- ٢٣در صورتيكه اين تاسيسات در اسنادو مدارك پيمان معين بوده يا پيمانكار وفق بند  شود، وارد

 آنها مجدد برقراري و ترميم هزينه كه است متعهد پيمانكاراطالع يافته ليكن به اين اطالعات توجه نكرده باشد 
 عمل به فوري و الزم اقدام شده وارد ارتخس جبران اصالح و رفع آسيب يا به نسبت پيمانكار هرگاه. بپردازد را

 بدهي حساب به درصد ١٥ اضافه به را آن هزينه و كند اقدام خسارت و نقص رفع براي تواند مي كارفرما نياورد،
   .كند منظور پيمانكار



  

 

 

  

 

  

 
 

٥٠ 
 

هاي دسترسي و ارتباطي انحصاري  سازي ونصب عالئم راه ها با كارفرما و ايمن كسب مجوز عبور از راه -٥-٢٣
برداي خود و اتخاذ تمهيدات ايمني و  كارگاه با پيمانكار است و پيمانكار مسئول ترميم خسارت وارده ناشي از بهره
باشد و در پايان نيز بايد آن را در حد  بطور كلي باز و عملياتي نگه داشتن راه بطور ايمن در دوره اجراي پيمان مي

  .شود ق شرايط خصوصي پيمان معين و پرداخت ميهزينه اين اقدامات بر طب. وضعيت اوليه ترك كند
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٥١ 
 

  ، پيمانكار فرعيجزء پيمانكار ،انتقال پيمان -٢٤ماده 
  

ليكن براساس پيشنهاد پيمانكار و ادله توجيهي موجود  .ندارد را ديگران به پيمان انتقال حق راساً پيمانكار -١-٢٤
باشد و با موافقت كارفرما و كسب  كه انجام كار را توسط پيمانكار غير مقدور نمايدو مورد تاييد مهندس مشاور نيز 

) يدجد(ريزي كشور و با رعايت موارد زير پيمان قابل انتقال به پيمانكار ديگر  مجوز از سازمان مديريت و برنامه
  :باشد مي
و او از شروع تا خاتمه پيمان جايگزين  شود منتقل جديد پيمانكار به تغيير نوع هيچ بدون و عيناً پيمان - ١-١-٢٤

  .پيمانكار شاغل نسبت به حقوق، مسئوليتها و تعهدات او در اين پيمان براساس اسناد و مدارك پيمان خواهد بود
 كار ارجاع ظرفيت و صالحيت داراي ضوابط طبق بايد شود، مي منتقل او به پيمان كه جديد پيمانكار - ٢-١-٢٤

  .باشد كار ادامه براي الزم

 و كار انجام حسن پرداخت، پيش تعهدات، انجام از اعم پيمان موضوع تضمينهاي بايد جديد پيمانكار- ٣-١-٢٤
  .شاغل نمايد پيمانكار تضمينهاي جايگزين و دهد ارائه را اينها مانند
 كار شروع ابتداي از كار انجام حسن همچنين و پيمان از ناشي و تعهدات مسئوليتها بايد جديد پيمانكار- ٤-١-٢٤
  .بپذيرد را كار پايان تا آن ادامه و

 به كالً كارفرما ازشاغل  پيمانكار مطالبات وشاغل  پيمانكار از كارفرما مطالبات پيمان، انتقال با- ٥-١-٢٤
  .شود مي منتقل جديد پيمانكار

 گونه هر و ماند نمي باقي شاغل پيمانكار براي تعهدي هيچگونه جديد، پيمانكار به پيمان انتقال با- ٦-١-٢٤

  .گيرد مي تعلق جديد پيمانكار به نيز انتقال از پيش دوران مطالبات
 اين. شود انجام كارفرما و جديد پيمانكار ،شاغل پيمانكار بين موافقتنامه تنظيم با بايد پيمان انتقال- ٧-١-٢٤

  .و بايد در اسرع وقت انجام شود است معتبر ٣ رديف موضوع تضمينهاي تمام سپردن از پس موافقتنامه،
و ندارد جديد پيمانكار وشاغل  پيمانكار بين تعهدات و كارگاه تحويل مورد در مسئوليتي ،كارفرما- ٨-١-٢٤

  .داند پيمانكار جديد را پيمانكار از ابتدا تا انتهاي كار مي
  .منتقل سازد) كارفرماي جديد(تواند با رعايت شرايط زير پيمان را به ديگري  كارفرما صرفا مي -٢-٢٤



  

 

 

  

 

  

 
 

٥٢ 
 

شود داراي تشابه و سنخيت تخصصي با كارفرماي پيمان  كارفرماي جديد كه پيمان به او منتقل مي - ١-٢-٢٤
  .باشد
  .شود آن پيمان خاتمه داده مي پيمانكار با ادامه كار با كارفرماي جديد موافق باشد در غير- ٢-٢-٢٤

انتقال پيمان طي تنظيم، امضاء و مبادله موافقتنامه رسمي فيمابين كارفرماي پيمان، كارفرماي جديد  - ٣-٢-٢٤
  .و پيمانكار صورت پذيرد

  :الذكر بايد مراتب زير ذكر شود در موافقتنامه فوق- ٤-٢-٢٤
گردد و او از شروع تا پايان  ماي جديد منتقل ميپيمان عينا و بدون هر نوع تغيير به كارفر - ١- ٤-٢-٢٤

پيمان جايگزين كارفرماي پيمان در حقوق ،مسئوليتها ، تعهدات و وظايف او در اين پيمان بر اساس اسناد و 
 .مدارك پيمان است

 .تضامين پيمانكار بايد به تضامين به نام كارفرماي جديد تبديل شود - ٢- ٤-٢-٢٤

ن ادعاها، حقوق و مطالبات پيمانكار از كارفرماي پيمان به كارفرماي جديد با انتقال پيما - ٣- ٤-٢-٢٤
 .گردد و از آن پس كارفرماي پيمان داراي مسئوليت، حقوق و تعهدات در اين پيمان نيست منتقل مي

با انتقال پيمان تمامي تاييدات كارفرماي پيمان و مسئوليتها و پذيرشهاي او از ابتداي پيمان - ٤- ٤-٢-٢٤

شود و كارفرماي جديد داراي مسئوليت و پذيرش نسبت به تمامي مطالبات و  كارفرماي جديد منتقل ميبه 
  .باشد تكاليف و تعهدات و تاييدات بوده و متقابال داراي تمامي حقوق و اختيارات مي

بند تغيير كارفرما در داخل يك تشكيالت يا سازمان واحد به مفهوم تغيير كارفرماي موضوع اين - ٥-٢-٢٤
  .شود تلقي نمي

  واگذاري كار به پيمانكار فرعي -٣-٢٤
/ هاي مشخصي از كار، به پيمانكار در صورتي كه در اسناد پيمان، لزوم انجام بخش يا بخش- ١-٣-٢٤

پيمانكاران بايد داراي تجربه، تخصص و توان مورد نياز ذكر شده / پيمانكاران فرعي قيد شده باشد، اين پيمانكار

وظف است كار را به پيمانكار فرعي كه در اسناد فوق براي آن كارها با تشخيص مهندس مشاور بوده و پيمانكار م
اين واگذاري نبايد از پيشرفت كار . باشد طي عقد قرارداد معين واگذار كند حائز شرايط مندرج در اسناد مربوط مي

  .باشد طبق برنامه بكاهد و مسئوليت كلي كار نيز با پيمانكار مي



  

 

 

  

 

  

 
 

٥٣ 
 

به مهندس مشاور و يك نسخه از آن به كارفرما يك نسخه از قرارداد پيمانكار فرعي با پيمانكار بايد - ٢-٣-٢٤
پيمانكار فرعي ممكن است طي فرآيند مناقصه، حائز شرايط شناخته شده و يا معرفي شده باشد و . تسليم شود

در اين . پيشنهاد پيمانكار براي استفاده از او در انجام بخش مربوطه از كار مورد پيمان قبالً تاييد شده باشد

جايگزيني . نسبت به او لزومي نداشته و صرفاً بايد قرارداد انجام كار تخصصي با او منعقد گردد صورت تاييد بعدي
پيمانكار فرعي با پيمانكار فرعي جديد كه مشخصات او در انطباق با معيارهاي تجربه، تخصص و توان مندرج در 

 .تاسناد پيمان، توسط مهندس مشاور و كارفرما مورد تاييد قرار گيرد ممكن اس

 عمليات از اجزايي پيمان، اجراي در تسريع و تسهيل منظور به دتوان مييا پيمانكار فرعي  پيمانكار -٤-٢٤

كل پيمان به اين ترتيب به  آنكه به مشروط واگذار نمايند جزء پيمانكاران را طي قراردادهايي به پيمان موضوع
 به كار واگذاري ازپيمانكار فرعي، / خود با پيمانكار ديگران سپرده نشود و پيمانكاران جزء نيز در اسناد قرارداد

 به حال، هر به و بكاهد كار اجراي زماني برنامه طبق كار پيشرفت از نبايد واگذاري اين. شوند ممنوع ديگران

  .كاهد نمي پيمانكار تعهدات و مسئوليت از روي، هيچ
  ها و گردش كار در مورد پيمانكاران جزء و فرعي مسئوليت -٥-٢٤
در مورد موضوع  كه است عملياتياقدامات و  ها و بطور كلي قصورها، تخلف تمام مسئول پيمانكار- ١-٥-٢٤

نمايد كه پيمانكار فرعي يا  و او تضمين مي شود مي انجام آنها كاركنان يا جزءفرعي يا  پيمانكاران توسطپيمان 
را ) موضوعات محرمانه و ايمني كار و كارگاه از جمله عدم افشاء(جزء تمام الزامات تعيين شده براي پيمانكار 

 اختالف بروز صورت در كه شود قيد بايد جزء فرعي يا پيمانكاران و پيمانكار بين قراردادهاي در. كند رعايت مي
فرعي  پيمانكار و پيمانكار. كند رسيدگي اختالف مورد به بداند، مقتضي كه صورتي در دارد، حق كارفرما آنها، بين

  .كنند اجرا را آن الزاماً كه كنند مي تعهد و است قطعي مورد اين در كارفرما نظر كه پذيرند مي نيز جزءو 
 آنها، پيمان در شده درج شرايط به توجه با جزء، فرعي يا پيمانكاران مطالبات پرداخت در هرگاه- ٢-٥-٢٤

 كامالً پيمانكار با خود تنظيمي قرارداد براساس را خود تعهدات ،مربوط پيمانكار كه صورتي در دهد، روي تاخيري

 ،يا فرعي جزء پيمانكار تقاضاي بنابر تواند مي كارفرما باشد، مشاور مهندس تاييد و قبول مورد او كار و داده انجام
 و شود طلبكار جزءفرعي يا  پيمانكار رسيدگي، اين اثر در اگر. كند رسيدگي او كار به پيمانكار، نماينده حضور با

مربوط را از محل مطالبات پيمانكار به  پيمانكار طلب دارد حق كارفرما كند، خودداري آن پرداخت از پيمانكار
 نشوند، حاضر رسيدگي براي او نماينده يا پيمانكار كارفرما، اخطار باچنانچه . پيمانكار فرعي يا جزء پرداخت كند



  

 

 

  

 

  

 
 

٥٤ 
 

 اعتراض قابل غير و قطعي عمل اين و كند مي ملع پيشگفته شرح به و نمايد مي رسيدگيبه موضوع  كارفرما
  .است

 و مشاور مهندس باشند، داشته پيمانكار از مطالباتي جزء،فرعي يا  پيمانكاران پيمان، خاتمه يا فسخ از پس گاه هر

 پيمانكار نهايي، صورتحساب تهيه و رسيدگي از پس اگر. نمايند مي رسيدگي را موضوع پيشگفته شرح به كارفرما،
و مبلغ  بپردازد پيمانكار مطالبات محل از را جزء فرعي و پيمانكاران طلب تواند مي كارفرما باشد، داشته مطالباتي

  .مربوطه را به حساب بدهكار پيمانكار منظور دارد
شود كه در صورت فسخ قرارداد از سوي كارفرما يا خاتمه  در قرارداد با پيمانكار فرعي و جزء قيد مي- ٣-٥-٢٤

 .باشد ش عمل با پيمانكار فرعي و جزء طبق پيمان و نظر كارفرما ميآن رو

كند كه  شود كه او زماني مبلغ كار خود را دريافت مي در قرارداد با پيمانكار فرعي و جزء قيد مي- ٤-٥-٢٤
  . پيمانكار مبلغ مربوطه را از كارفرما دريافت نموده باشد

ه، تخصص و توان الزم براي انجام كار را ندارد، مهندس چنانچه مشاهده شود پيمانكار فرعي تجرب -٦-٢٤
تواند تعويض او را از پيمانكار بخواهد و او موظف به تعويض و استفاده از پيمانكار ذيصالحيت مورد  مشاور مي

  .تاييد مهندس مشاور و كارفرما است

ايشان از جمله پرداخت مطالبات در قرارداد با پيمانكار فرعي و جزء بايد قيد شود كه كارفرما در قبال -٧-٢٤
ايشان هيچ نوع تعهد و مسئوليتي نداشته و ايشان صرفا با پيمانكار طرف قرارداد بوده و متعهد به يكديگر 

  .باشند مي
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 ساعات عادي اجراي کار و کار در شب  -25ماده 

  ساعات عادي اجراي کار         -25-1

کار در روزهاي غیر تعطیل رسمی، منطبق با قانون کار و امـور  آغاز و پایان ساعات عادي اجراي  -25-1-1
ساعات عادي ممکن است متناسب با شـرایط  . اجتماعی، در شرایط خصوصی مشخص شده است

  .در روز، شب یا هر دو تعیین شود) از قبیل اقلیم(کار     

ر در شـب در  در مـواردي کـه اجـراي کـا    (با درج ساعات عادي اجراي کار و یا ابالغ کار در شب  - 25-1-2
، کارفرما آمادگی خود را بـراي ارایـه وظـایف کارفرمـایی در     )ساعات عادي کار منظور نشده است

  .این ساعات، اعالم نموده است

  اجراي کار در شب - 25-2

  .پذیر است اجراي کار در شب در هر یک از موارد زیر، با رعایت مفاد این ماده امکان - 1- 25-2

 .باشد در شرایط خصوصی مشخص شده       - 1- 1- 2- 25

  .بینی شده باشد در برنامه زمانی تفصیلی پیش       - 2- 1- 2- 25
  .به تشخیص پیمانکار، و ناشی از قصور وي انجام کامل کار در مدت پیمان ممکن نباشد      -3- 1- 2- 25

به تشخیص مشاور و تایید کارفرما و خارج از قصور پیمانکار انجام کامل کار در مدت       - 4- 1- 2- 25  
  .پیمان ممکن نباشد

چنانچه اجراي کار در شب در ساعات عادي اجراي کار منظور نشده باشد و لزوم اجـراي کـار در    - 2- 25-2
تـب  شب، خارج از قصور پیمانکار و به تشخیص مهندس مشاور توسـط کارفرمـا ابـالغ شـود، مرا    

  .مشمول ضوابط اجراي کار در شب خواهد بود

هر گاه مهندس مشاور با توجه به روند پیشرفت کار تشخیص دهد که انجام کامل کـار در مـدت    - 3- 25-2
پیمان ممکن نیست، پس از کسب موافقت کارفرما، اجـراي کـار در شـب را بـه پیمانکـار ابـالغ       

 .کند می
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قصور پیمانکار، او بخواهـد تاخیرهـاي خـود را     هر گاه به سبب بروز تاخیر در اجراي کار ناشی از - 4- 25-2
نماید که پس  جبران کند، درخواست الزم براي اجراي کار در شب را به مهندس مشاور ارایه می

اي بـه پیمانکـار پرداخـت     در این حالـت اضـافه هزینـه   . از موافقت وي توسط کارفرما ابالغ شود
 .نخواهد شد

 .برنامه زمانی تفصیلی ایجاد کندکار در شب نباید تاخیري در اجرا، طبق  - 5- 25-2

ماندگی خارج از قصور پیمانکار یا تسـریع در   در صورتی که اجراي کار در شب براي جبران عقب  - 6- 25-2
بینـی شـده در     هاي اضافی ناشی از آن بر اسـاس ضـوابط پـیش    انجام کار مورد نظر باشد، هزینه

 .شود به پیمانکار پرداخت می) ؟؟؟؟     -50(ماده         

ر به این که تشخیص تاخیرهاي ناشی از قصور یا خارج از قصور پیمانکار، همزمـان بـا  انجـام    نظ - 7- 25-2
هـاي   هاي اضافی روشن نیست، لذا هزینه کار و به تبع آن تکلیف پرداخت یا عدم پرداخت هزینه

شـود، تـا پـس از تعیـین      وضعیت به پیمانکار پرداخت می شده با توافق طرفین طی صورت تعیین
 .رها، در موارد تاخیرهاي ناشی از قصور پیمانکار به حساب بدهی او منظور گرددنوع تاخی

پیمانکار متعهد است ترتیب کار را طوري دهد که تا حد امکان اجراي کار در شـب بـراي افـراد     - 8- 25-2
 .مجاور مزاحمتی ایجاد نکرده و ایمنی ایشان را از این بابت تامین نماید
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  ها سنگواره -عتیقه اشیاي و تاریخی آثار -26ماده 
  

شناسی  سایر اقالمی که از نظر زمین و تاریخی آثار یا عتیقه، مسکوکات، سنگواره اشیاي کار، اجراي هنگام هرگاه
الزم از آنها پیمانکار باید با اتخاذ تمهیدات  شود، )پیدا(کشف  کار محل شناسی حائز اهمیت هستند در و باستان

 مورد کشفاز خروج یا آسیب به اقالم مکشوفه ممانعت نماید و بالفاصله پس از هر  حفاظت و نگهداري نموده و
انتظامی و دیگر  دستگاههاي اطالع به قانون طبق و مراتب را به کارفرما و مهندس مشاور اطالع دهد

 مسئولینآنها تا تحویل به  انتقال و یا نگهداري و حفظ موثر فوري براي اقدامهاي برساند و مسئولهاي  دستگاه
   .ذیربط را معمول دارد

نیاز مربوط به آن،  الزماقدامات دیگر چنانچه بر اثر مسایل مربوط به این ماده اعم از حفاظت از اقالم مکشوفه یا 
هاي  هزینههاي تعلیق کار  بر هزینهگردد و عالوه  اقدام می) تعلیق کار( 49، طبق ماده به توقف کار باشد

  .شود ، به پیمانکار پرداخت میاقالم مکشوفه نیزي و حمل و تحویل نگهدار
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  قانونی اقامتگاه -27ماده 
  

 طرفین، از هر یک که صورتی در. است شده درج موافقتنامه در که است همان پیمانکار و کارفرما قانونی اقامتگاه
 دیگر طرف به تغییر محل، تاریخ از پیش روز 15 حداقل را خود جدید نشانی باید دهد، تغییر را خود قانونی محل
  .شود می ارسال قبلی نشانی به مکاتبات است، نشده اعالم دیگر طرف به جدید نشانی وقتی تا .دهد اطالع

باشد و وصول  میصورت دورنگار یا پست الکترونیک  یا بهها با پست سفارشی یا پیک  ارسال مدارك و نامه
خواهد بود و در صورتی که به هر افزاري  افزاري یا نرم سختدر قبال اخذ رسید به نشانی فوق مدارك و مکاتبات 

داد نامه را به مبدا  دلیل از جمله تغییر در نشانی، اخذ رسید ممکن نشود، پست یا پیک که باید نامه را تحویل می
نامه و  ال یا با اخذ رسید ممکن نشودو نیز در صورتیکه با دورنگار یا پست الکترونیک امکان ارسدهد  عودت می

  .باشد شود که به منزله رسید نامه می مدارك از طریق ابالغ رسمی به آخرین نشانی ارسال می
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  تحويل كارگاه -٢٨ماده 
 

كارفرما بايد كارگاه را با مختصات نقاط نشانه مبنايي، محورها و امتدادها، بدون معارض و مانع بطور  -١-٢٨

  .، به نحوي به پيمانكار تحويل دهد كه اجراي كار بر طبق برنامه زماني ممكن باشدو با امنيت الزمرايگان 

روز از  ١٤و مناسب است، ظرف  كارگاه بايد با وسعت و شرايطي كه براي تجهيز و شروع كار الزم -٢-٢٨

  .جلسه در اختيار پيمانكار قرار گيرد تاريخ ابالغ پيمان با اعالم قبلي به پيمانكار طي تنظيم صورت

رغم آماده بودن محل كارگاه يا هر بخش از محل انجام كار براي تحويل، پيمانكار  در صورتي كه علي -٣-٢٨

در صورت تحويل . ير كند، كارفرما حق دارد پيمان را فسخ كندروز تاخ ٢١در تحويل گرفتن آن بيش از مدت 
دادن كارگاه پس از مدت فوق به پيمانكار، فسخ پيمان در اين رابطه منتفي است، ليكن به هر حال جريمه تاخير 

  .شود به حساب بدهكار پيمانكار منظور مي ؟؟؟؟ گيري طبق رابطه    در تحويل

و  ٢- ٢٨ند كارگاه يا هر بخشي از محل انجام كار را طبق مواعد بندهاي در صورتي كه كارفرما نتوا -٤-٢٨

 ٣مدت اوليه پيمان يا مدت % ٢٥تا ...  تحويل دهد، پيمانكار محق به دريافت خسارت تاخير طبق رابطه  ٣-٢٨
  .باشد مي) هر كدام كمتر است(ماه 

% ٢٥ش از محل انجام كار به بيش از در صورتي كه مدت تاخير كارفرما در تحويل كارگاه  يا هر بخ -٥-٢٨

  :شود بالغ شود، طبق مراتب زير عمل مي) هر كدام كمتر است(ماه  ٣مدت اوليه پيمان يا مدت 
در مواردي كه هنوز محل تجهيز و هيچ بخش از محل انجام كار تحويل نگرديده و تجهيز كارگاه و  -١-٥- ٢٨

در اين . تواند تصميم خود مبني بر خاتمه پيمان را به كارفرما اعالم كند انجام كار شروع نشده باشد پيمانكار مي
ز كارگاه را تحويل نداده باشد پيمان با روز پس از اعالم پيمانكار كماكان هيچ بخش ا ١٤حالت چنانچه كارفرما 

روز  ١٤درصورتي كه پيمانكار پس از . شود خاتمه داده مي ٤٨ماده  ؟؟؟؟ اعالم مجدد پيمانكار طبق بند  
  .شود الذكر خاتمه پيمان و تشريفات آن را دنبال نكند و كار ادامه يابد خاتمه پيمان منتفي مي فوق

هايي از محل انجام كار تحويل شده است، چنانچه جمع مبالغ كار در  در مواردي كه بخش يا بخش -٢-٥- ٢٨
ماه ديگر تمديد و  ٣مبلغ اوليه پيمان باشد، مدت تحويل اين بخشها، % ٢٥هاي تحويل نشده كمتر از  بخش

باشد و  ها براي اين مدت مي پيمانكار محق به دريافت خسارت عدم تحويل محل انجام كار نسبت به اين بخش
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تواند تصميم خود براي حذف هر  هاي فوق به طول انجامد، پيمانكار مي رتي كه مدت تحويل بيش از مدتدر صو
هاي فوق در تحويل آنها تاخير شده است را  هايي كه بر طبق برنامه زماني تفصيلي بيش از مدت يك از بخش

به تحويل اقدام ننمايد ، تعهد روز نسبت  ١٤در صورتي كه كارفرما ظرف . روز به كارفرما اعالم دارد ١٤ظرف 

شود و در غير اين صورت حذف اين  هاي تحويل نشده، با اعالم پيمانكار از پيمان حذف مي انجام كار در بخش
  .ها منتفي است بخش

هاي حذف شده موضوع بند      هاي تحويل نشده و بخش در مواردي كه جمع مبالغ كار در بخش -٣-٥- ٢٨
روز خاتمه پيمان را به كارفرما اعالم  ١٤تواند ظرف  اوليه پيمان باشد پيمانكار مي مبلغ% ٢٥بيش از  - ٢-٥-٢٨

روز بخش هاي يادشده را تحويل ندهد و با اعالم مجدد پيمانكار ، پيمان  ١٤دارد و در صورتي كه كارفرما ظرف 
  .شود خاتمه داده مي ٤٨ماده   ؟؟؟؟طبق بند   

هاي  اعم از آنكه حذف بخش ٣- ٥- ٢٨و  ٢- ٥-٢٨، ١-٥-٢٨ي هاي حادث در بندها در وضعيت -٤-٥- ٢٨

يا  ٥٠تحويل نشده يا خاتمه پيمان مورد عمل باشد ، پيمانكار حسب مورد محق به دريافت خسارت بر طبق ماده 
  .باشد مي ٥٠و  ٤٨مواد 

شوند با  هايي از كار كه پس از شروع داراي معارض مي براي بخش) Td(در حالتي كه مجموع تاخيرها  -٦-٢٨

مدت اوليه پيمان تجاوز كند، % ٢٥ها  براساس رابطه زير از  در نظر گرفتن مبالغ و مدت تاخير  اين بخش

آن . روز از تاريخ شمول امر تصميم خود مبني بر خاتمه پيمان را به كارفرما اعالم دارد ٢٨تواند ظرف  پيمانكار مي

  .ب تاخير در برنامه زماني تفصيلي گرددمنظور مي گردد كه موج Tdبخش از تاخير در محاسبه 
  

                          T0 ٢٥/٠ >                         ∑
=

n

i 1
 Td=  

  

C0  =مبلغ اوليه پيمان  

T0  =مدت اوليه پيمان  

C i  = مبلغ بخشi ام  

t i  = مدت تاخير در رفع معارض بخشi ام نسبت به برنامه زماني تفصيلي  

C i  *t i 

C0 
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n  =ها تعداد بخش  
هاي داراي معارض رفع معارض نكنـد و يـا نتوانـد     روز پس از اعالم پيمانكار از بخش ١٤چنانچه كارفرما ظرف 

خاتمـه   ٤٨مـاده  .... پيمانكار را از درخواست خاتمه پيمان منصرف سازد، پيمان با اعالم مجدد پيمانكار طبق بند 
  .باشد نيز مي ٥٠و  ٤٨در هر حال پيمانكار محق به دريافت خسارات طبق مواد . يابد مي

چنانچه به  دليل انصراف پيمانكار و يا رفع معارض، موضوع خاتمه از اين بابت منتفي گردد و پيمان ادامـه يابـد،   
مبلغ اوليه پيمان  %١٠سقف اين خسارات تا . خواهد بود ٥٠پيمانكار صرفاً محق به دريافت خسارت موضوع ماده 

  .است

هرگاه تامين تمام يا قسمتي از محل تجهيز كارگاه طبق شرايط خصوصي بر عهده پيمانكار گذاشته  -٧-٢٨

شده باشد تامين محل مربوط و هزينه آن بر عهده پيمانكار است، ليكن در صورتي كه تامين محل تجهيز پس از 
ما آن را تدارك كند، هزينه آن طبق انعقاد پيمان بر عهده پيمانكار قرار گيرد و پيمانكار پس از اخذ تاييد كارفر

اسناد مثبته بايد از سوي كارفرما پرداخت شود و به عالوه انتقال آن به كارفرما در موارد الزم نيز با رعايت موازين 

  .قانوني مرتبط قابل انجام باشد

تحويل، محل  چنانچه محل تجهيز كارگاه پس از انعقاد پيمان به پيمانكار اعالم گردد و او  قبل از -٨-٢٨

مناسب نداند و اين امر مورد تاييد مهندس مشاور باشد، كارفرما نسبت به رفع ) به صورت مستدل(مذكور را 

  .كند مشكل اقدام يا محل مناسب ديگري را معرفي مي

يا انجام كارهاي  و يا انجام كارهاي اضافه بر مقادير پيمان  ٥٠طبق ماده چنانچه براي تسريع در كار  -٩-٢٨

ديد، نياز به محل جديدي براي تجهيز باشد، پس از تاييد مهندس مشاور و ابالغ كارفرما، ترتيب تامين و ج
  .باشد تحويل محل جديد طبق مفاد اين ماده مي

در مورد كارهاي . هاي تحويلي كارفرماست ها و زمين پيمانكار صرفاً مجاز به انجام كار در محل -١٠-٢٨

ها يا پرداخت هر نوع  هاي تحويلي كارفرما انجام شود تمامي مسووليت غير از زمينموقت چنانچه اين كارها در 
  .خسارت احتمالي با پيمانكار خواهد بود

اگر در اثر اجراي كار در ملك غير كه از سوي كارفرما به پيمانكار تحويل شده است صاحب ملك  -١١-٢٨

د، طرف ادعا كارفرماست و پيمانكار هيچگونه اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگيري و توقف كار نماي
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مسووليت و تعهدي در اين مورد ندارد و مسووليت تاخير و جبران خسارت از اين بابت به پيمانكار نيز با كارفرما 
  .خواهد بود
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  ، تعديل و تغيير مقرراتجديدكارهاي  كار، مقادير تغيير -٢٩ماده 
  

  كارتغيير مقادير  -١-٢٩
نشان دهنده برآورد كارهاي موضوع  و مدارك پيمان اسناد هاي كاري و مقادير درج شده در رديف -١-١- ٢٩

ها،  براساس نرخ كار انجام به است و پيمانكار ملزم تغيير اين مقادير قابل كار، اجراي ضمندر  .پيمان است
  :شوندباشد به شرط آنكه موارد زير رعايت  مشخصات و شرايط پيمان مي

  .باشد) مندرج در ماده يك موافقتنامه( پيمان موضوع چارچوب دركار  مقاديرتغيير  -١-١-١-٢٩       

مبلغ اوليه پيمان % ٢٥و مبلغ كارهاي جديد نبايد از  مقادير افزايشجمع مبلغ مربوط به  -٢-١-١- ٢٩
  .بيشتر شود

. مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود% ٢٥كار نبايد از  مقاديريا حذف  كاهش به مربوط مبلغ جمع -٣-١-١- ٢٩

اگر اين مبلغ از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با ادامه كار موافق باشد، عمليات با نرخ پيمان ادامه 
چنانچه پيمانكار در هر ابالغ حذف يا كاهش مقدار كار بيش از حد فوق، موافق نباشد و مراتب را . يابد مي

  .يابد خاتمه مي ٤٨ماده  ؟؟؟؟تاريخ ابالغ به كارفرما اعالم نمايد، پيمان براساس بند  روز از ١٤ظرف 
و يا هر بخش كار تابع دستورالعملي است كه در شرايط ) رديف(ميزان مبلغ افزايش هر قلم  -٤-١-١- ٢٩

  .خصوصي پيمان درج شده است
، مشروط بر آن كه مبالغ مربوط ١-١- ٢٩ابالغ افزايش يا كاهش مقادير تا سقف معين شده در بند  -٢-١- ٢٩

ها، برنامه  به جز در مورد تغيير مشخصات فني، نقشه(با احتساب مبالغ كاكرد، كمتر از مبلغ اوليه پيمان باشد 

  .، نياز نيست)زمانبندي و كارهاي جديد يا حذف كار
  

  آن هاي قيمت و كارهاي جديد -٢-٢٩
ها مقدار در فهرست بها و  اگر در چارچوب موضوع پيمان كارهايي به پيمانكار ابالغ شود كه براي آن -١-٢- ٢٩

پيمانكار بايد ظرف يك هفته پس از دريافت ابالغ مهندس  مقادير منضم به پيمان مقدار پيش بيني نشده باشد،
مشاور، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كارهاي ياد شده، همراه با تجزيه بها و مستندات قيمت با لحاظ 
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تمامي هزينه هاي تمام شده اجراي كار در منطقه و محل اجرا و اعمال كسور قانوني، به مهندس مشاور تسليم 
. شود و به تصويب كارفرما برسد، مالك پرداخت است كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين قيمتي . كند

  . شود شود، هيچ ضريبي اعمال نمي به قيمت كارهاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي

ن هاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشد، چگونگي تعيي در صورتي كه پيمان با استفاده از فهرست -٢-٢- ٢٩
هاي پايه در تعيين قيمت كارهاي  قيمت كار جديد، عالوه بر مفاد اين بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قيمت

  . جديد با اولويت دستورالعمل ياد شده است
مبلغ اوليه % ١٠باشد، نبايد از  مي ١- ١- ٢٩جمع بهاي قيمت كارهاي جديد عالوه بر آنكه تابع بند  -٣-٢- ٢٩

  .شودپيمان بيشتر 
در حالتي كه درمورد قيمت كار جديد توافق حاصل نشود، انجام كار جديد طبق قيمت مورد تاييد  -٤-٢- ٢٩

  .پيگيري نمايد ٥٣مهندس مشاور ادامه مي يابد و هر يك از طرفين مي تواند موضوع را از طريق ماده 

موضوع پيمان بداند، موضوع  چنانچه پيمانكار كارهاي جديد را به صورت مستدل خارج از چارچوب -٥-٢- ٢٩
و در صورت عدم توافق پيمانكار با بايد توسط مهندس مشاور و كارفرما بررسي و نسبت به آن اعالم نظر شود 

  .گردد نسبت به آن اتخاذ تصميم ميبررسي و  ٥٣ماده  نظر يادشده، مراتب براساس

  

  هاي پيمان قيمت تعديل -٣-٢٩
هاي مورد استفاده و ديگر ضوابط مربوط بر طبق  هاي پيمان، شاخص روش تعديل قيمت -١-٣- ٢٩

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مشخص و در شرايط  هاي صادره از سوي معاونت برنامه دستورالعمل

  .بيني شده است خصوصي پيش
ق دولتي جز آنهايي كه هنگام كه ماليات، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حقو در صورتي -٢-٣- ٢٩

هاي صادره از سوي معاونت  هاي پيمان برطبق دستورالعمل امضاي قرارداد جاري بوده است، تغيير نمايد، قيمت

  .ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور حسب مورد افزايش يا كاهش مي يابند برنامه

هاي  اجتماعي و ساير حقوق دولتي در سقف مبالغ ناشي از تعديل، ماليات، عوارض، حق بيمه تامين -٣-٣-٢٩ 
  .باشد مورد عمل نمي ٢٩مندرج در ماده 
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  پیمان مدت تغییرات -30ماده 
 ، برنامه زمانی تفصیلیموجب تغییر در مدت پیمان شود، 1-30هر یک از موارد بند  چنانچه تحقق -30-1

 .ماده خواهد بود این 3- 30شود و روش تغییر مدت طبق بند  به هنگام می 2- 30طبق بند 

   2-29و  1- 29تغییر مبلغ پیمان نسبت به مبلغ اولیه بر اساس بندهاي  -1-1- 30
تاخیر در ابالغ ، مشخصات فنییا  ها یا نقشهدستور کارها  نسخه تکمیلیابالغ تاخیر کارفرما در  -1-2- 30

تفصیلی آن ها را از مهندس مشاور  است که پیمانکار با توجه به زمانیدستورکارها به شرطی مشمول این بند 
   .درخواست کرده باشد

 ها و مشخصات فنی  نقشه ابالغ تغییر رتاخیر کارفرما د -1-3- 30

 تفصیلیعدم تحویل یا تاخیر در تحویل کارگاه یا جبهه کاري با توجه به برنامه زمانی  - 30-1-4

    2- 29و  1- 29ابالغ  بندهاي تاخیر در   -1-5- 30
  .در  تحویل مصالح یا تجهیزات بر عهده کارفرما تاخیر-1-6- 30
 .به دستور کارفرما  ی تفصیلینمغایر با برنامه زماتغییر در توالی انجام کار  -1-7- 30

 .به حالت تعلیق درآید 49طبق ماده  در صورتی که کار -1-8- 30

   ،)درصورت عدم قصور پیمانکار(انجام کار  حینپیدایش معارض در  -1-9- 30
در زمان ارجاع کار حضور نداشته و در شرایط خصوصی که نیاز به هماهنگی با پیمانکاران دیگر،  - 1-10- 30

  .پیمان نیز مشخص نشده اند
که در  عتیقه و آثار تاریخی  يکشف اشیا مربوط به مواردو همچنین در  قهریهحوادث  در موارد - 1-11- 30

  . پیش بینی شده است 43و  26مواد 
 موثر باشد  تغییر مدت اجراي کار   در که  به نحوي وضع قوانین و مقررات جدید - 1-12- 30

  که موجب توقف در اجراي کار شود  ساله 20خارج از آمار هاي جوي  بروز پدیده - 1-13- 30
تاخیر در انجام موضوع پیمان  موجب دیگري که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار موارد  - 1-14- 30
   . دوش می
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  .تاخیر ناشی از قصور پیمانکار - 1-15- 30
  

و  مستدلپیمانکار گزارش توجیهی  بنا به خواست مستدل هر یک از طرفین،، زمانی هر مقطعدر   -30-2
را براي اصالح برنامه زمانی تفصیلی بر طبق بند  1- 30هر یک از موارد بندهاي  تحققدر مورد الزم  مستند

کند و بر طبق بند اخیرالذکر در مورد به هنگام نمودن برنامه زمانی تفصیلی  به مهندس مشاور تسلیم می 18-2
 ر در مدت پیمانیتغیبه عنوان مستند  گردد و این برنامه به کارفرما اعالم می براي تصویبشود و مراتب  اقدام می

  .گیرد مالك عمل قرار می و محاسبه تاخیرات
دهد و مراتب را  جاي او این اقدام را انجام می که پیمانکار در مورد فوق اقدام ننماید مهندس مشاور به در صورتی
  . دارد امضاي پیمانکار ارسال می تایید وبراي اخذ 

مدید مدت پیمان، چنانچه کار به اتمام نرسیده باشد، براي ادامه در پایان مدت اولیه پیمان یا پایان هر ت -30-3
میزان تمدید مدت پیمان را بر اساس آخرین برنامه زمانی  2-30کار مهندس مشاور با توجه به مستندات بند 

  .نماید معین و براي ابالغ به پیمانکار به کارفرما اعالم می با توافق پیمانکار تفصیلی
یا در موارد فسخ یا خاتمه پیمان یا در  اولیه پیمان یا پایان هر تمدید مدت پیمان در پایان مدت -30-4

 مقاطعی که در شرایط خصوصی ذکر شده است، مهندس مشاور و پیمانکار براساس مدارك و مستندات مربوط
 ي تصویبتوسط مشاور براکنند و مراتب  آوري شده، طبق بندهاي فوق، نوع و میزان تاخیرات را معین می جمع

   .عمل قرار گیرد شود تا مالك به کارفرما اعالم می
در صورتی که تاخیرهاي خارج از قصور پیمانکار و نیز تاخیرهاي ناشی از قصور او موجب افزایش مدت  -30-5

 50بر طبق ماده پیمان شود، پیمانکار حسب مورد محق به دریافت خسارت یا مشمول پرداخت جریمه تاخیر 
  .شدبا میمحاسبه 

در اجراي مفاد این ماده براي تمدید مدت پیمان، تأخیرهاي همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده  -30-6
  .شود فقط یک بار محاسبه می 1-30  در بند
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مدت اولیه پیمان مجاز % 50تاخیرات خارج از قصور پیمانکار صرفاً تا  در حالت وقوعتمدید مدت پیمان  -30-7
درصورت (در قراردادهاي مشمول تعدیل  و پس از آن در صورتی که کار هنوز به پایان نرسیده باشد، است

مدت  % +50مدت اولیه(هاي تعدیل در پایان دوره تعیین شده  با ثابت ماندن شاخص)   افزایشی بودن شاخص
  . تمه دهدبه پیمان خا 3- 46پیمانکار با ارایه گزارش تاخیرات می تواند طبق ماده ) اولیه

الزم است گزارش توجیهی مستند با امضاي وزیر یا باالترین مقام  7- 30درصورت تحقق خاتمه طبق بند 
  .سازمان کارفرمایی به معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ارسال گردد

 50ماده و نیز جرایم قابل دریافت ناشی از تاخیرات طبق قابل پرداخت  ت و هزینه هايامیزان خسار -30-8
  .شود تعیین می

در مواردیکه راجع به میزان و نوع تاخیرات اختالف نظر بین پیمانکار و کارفرما وجود دارد طبق نظر  -30-9
  .گردد بررسی و اعالم نظر می 53شود و موضوع از طریق ماده  مشاور عمل می
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  مديريت بر انجام تعهدات پيمان -٣١ماده 
  

تواند تمام يا بخشي از اختيارات و وظايف خود در زمينه مديريت و كنترل بر پيمان را كه در  ميكارفرما -١-٣١
" واحد خدمات مديريت طرح"باشد، طي قراردادي به شخص حقوقي كه  ضوابط مربوط، مجاز به واگذاري آنها مي

تعيين وظايف و اختياراتي كه  در اين صورت كارفرما واحد خدمات مديريت طرح را با. شود واگذار كند ناميده مي
  .كند گردد، به پيمانكار و مهندس مشاور معرفي مي در شرايط خصوصي قيد مي

گيري است  واحد خدمات مديريت طرح صرفا در موارد معين شده در شرايط خصوصي داراي اجازه تصميم-٢-٣١

  .باشد و تصميم ابالغي از سوي او در حكم تصميم كارفرما يا نماينده كارفرما مي
انجام ) دستگاه نظارت(واحد خدمات مديريت طرح، ممكن است خدماتي مشابه با خدمات مهندس مشاور -٣-٣١
باشد و مهندس مشاور و پيمانكار بايد نظرات  اين وظايف، عمال خدمات نظارت و كنترل از سوي كارفرما مي. دهد

  . او را به عنوان كارفرما تلقي نمايند
در وظايف غير قابل انتقال از سوي كارفرما صرفا اخذ تصميم يا اعالم نظر با كارفرما  ضمن اينكه توجه شود كه

  .باشد مي
  :وظايف غير قابل انتقال به واحد خدمات مديريت طرح شامل مراتبي نظير موارد زير است-٤-٣١

  .باشدها، تصويب و تصميماتي كه بايد از سوي باالترين مقام سازمان كارفرمايي  تاييديه- ١-٤-٣١
  ها ها و دستور تمديد، ضبط يا آزادي يا كاهش يا افزايش تضمين قبول تضمين- ٢-٤-٣١
  هاي جديد تصويب تغيير مبلغ يا مدت پيمان و تصويب قيمت- ٣-٤-٣١

  تصميم راجع به تعليق يا اقاله يا فسخ يا خاتمه پيمان از سوي كارفرما- ٤-٤-٣١
  انكار و كارفرما يا اشخاص ثالثتصويب نوع و مبلغ خسارت وارده به پيم- ٥-٤-٣١
  ها تصويب هر نوع پرداخت اضافي يا تجديد نظر در قيمت- ٦-٤-٣١
  تصويب ارجاع امور مورد اختالف به داوري يا دادگاه صالحه يا كارشناس حل اختالف- ٧-٤-٣١

  تصويب ميزان جريمه يا خسارت قابل وصول از پيمانكار- ٨-٤-٣١
  قطعي تصويب تحويل موقت و تحويل- ٩-٤-٣١
  حساب نهايي وضعيت قطعي و صورت تصويب صورت-١٠-٤-٣١
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  نظارت بر انجام پيمان -٣٢ماده 
  

كارها و تعهدات موضوع پيمان توسط پيمانكار، بايد زير نظر و با اطالع مهندس مشاوري كه دستگاه  -١-٣٢
ا او انجام شود و كتبا يا در اسنادو مدارك پيمان معرفي شده است يا جايگزين ب نظارت نيز ناميده مي

گردد  شود خدمات نظارتي اطالق مي به خدماتي كه بدين منظور از سوي مهندس مشاور انجام مي. شود
شرح اين خدمات كه بيان كننده بسياري از وظايف و اختيارات مهندس مشاور در اين پيمان و هر نوع 

ندس مشاور محدود به تغييرات آن است در اسناد اين پيمان قيد شده، معهذا وظايف و اختيارات مه

ها و اختياراتي است كه  مراتب فوق نيست بلكه مهندس مشاور داراي تمامي وظايف و مسئوليت
باشد و بدين رو مهندس مشاور بايد همواره با توجه  منظور انجام خدمات نظارتي او در پروژه الزم مي به

هدات، مسئوليتها و وظايف خود به اسناد و مدارك فوق و هر نوع تغييرات در آن از جنبه انجام تع
 .اقدامات الزم را انجام دهد

باشد انجام  در مواردي كه خدمات نظارتي توسط واحدي از كارفرما كه داراي استقالل سازماني از او مي: ١تبصره
  .گردد، واحد مربوطه داراي همان وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي مهندس مشاور است

د خدمات مديريت طرح از سوي كارفرما بر اين پيمان مديريت و نظارت راهبردي در صورتي كه واح: ٢تبصره 

نمايد، وظايف او صرفاً خدمات نظارت در سطح كارفرمايي است و پيمانكار و مهندس مشاور بايد نظرات او را به 
  ..عنوان نظرات كارفرما مورد پذيرش و عمل قرار دهند

يات اجرايي و نيز نظارت عاليه براي انجام تعهدات پيمان مهندس مشاور وظيفه نظارت مستقيم بر عمل -٢-٣٢
از نظر كمي و كيفي و نيز تاييد يا رد يا دستور به اصالح و تغيير در چارچوب اسناد و مدارك پيمان را 

گردد بلكه در  دارد، ليكن خدمات نظارتي مهندس مشاور به كارگاه و محل اجراي كار محدود نمي
گيرد مانند  ت يا اقدامي براي انجام كارها يا عمليات اجرايي صورت ميهايي كه فعالي تمامي محل

ها، مهندس مشاور، داراي  هاي ساخت قطعات و تجهيزات يا منابع تهيه مصالح يا آزمايشگاه كارگاه

 .باشد وظيفه و مسئوليت و اختيارات انجام خدمات نظارتي در چارچوب اسنادو مدارك پيمان مي

در مواردي كه پيمانكار از ارائه خدماتي نظير تهيه برنامه زمانبندي، مهندس مشاور همچنين  -٣-٣٢
ها در خواست تحويل در مهلت مقرر  وضعيت ها و صورت مجلس هاي پيشرفت كار و تهيه صورت گزارش
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نمايد وظيفه دارد مراتب را به كارفرما اعالم دارد و بنا بر ابالغ كارفرما موظف به  تعلل و يا استنكاف مي
وظيفه و جايگزيني با پيمانكار است ليكن بايد توجه شود كه به هيچ وجه مجاز به انجام عمليات انجام 

 .باشد اجرايي ولو رفع نقائص در راستاي وظايف ياد شده نمي

مهندس مشاور در پايان هر ماه ونيز هر زمان الزم بداند گزارش اقدامات مثبت يا منفي پيمانكار،   -٤-٣٢
دارد و طرفين بايد بر طبق اسناد و مدارك  ا به پيمانكار يا كارفرما اعالم ميحلها ر مشكالت حادث و راه

 .دهند هاي مهندس مشاور را مورد توجه و اقدام قرار مي پيمان واصول فني توصيه

مهندس مشاور به نمايندگي از سوي كارفرما مرجع فني و اجرايي و نيز نظارت و هدايت پيمانكار براي  -٥-٣٢

گيري در  هاي تامين و تدارك مصالح و قطعات و تجهيزات و آزمايش و تحويل انجام كار و فعاليت
باشدو در بررسي توان و تجربه و مهارت و رفتار و تخلفهاي كاركنان كارگاه صاحب  موضوع پيمان مي

 . نظر است

 هرگونه درخواست تغييرات و اظهارنظرهاي فني و اجرائي از سوي پيمانكاران فرعي و جزء يا سازندگان -٦-٣٢

ها، مشخصات، روش اجرا، آزمايش و غير آن باشد تنها با  يا بازرسان فني اعم از آنكه مربوط به نقشه
پذيرش و هماهنگي مهندس مشاور، مشروط برآنكه موجب افزايش مدت يا تنزل در مشخصات و 

 مواردي كه مهندس مشاور موظف به. گردد كيفيت نشود، توسط مهندس مشاور به پيمانكار ابالغ مي

كسب مجوز كارفرماست در اسناد پيمان ذكر شده است و به هر حال چنانچه مراتب فوق موجب ايجاد 
بار مالي فراتر و مدت بيشتر از آنچه در اسناد پيمان آمده است باشد و يا به تغيير مشخصات بيانجامد 

رد، چنانچه در مواردي كه نظرات فوق كاهش قيمت را دربردا. بايد نظر موافق كارفرما كسب گردد
مراتب موجب افزايش مدت يا كاهش مشخصات نباشد بخشي از هزينه تقليل داده شده وفق 

 .شود دستورالعمل مهندسي ارزش به پيمانكار و مشاور پرداخت مي

مابين مهندس مشاور و پيمانكار، نظر مرجع معرفي شده در شرايط خصوصي  در موارد اختالف نظر في ٧-٣٢
گيرد و بديهي است در اين حالت مسئوليتهاي فني  مالك عمل قرار ميبه عنوان مرجع اعالم نظر 

هاي اجرايي و نظارتي براساس موازين و روشهاي صحيح متعارف به قوت  مشاور و پيمانكار در زمينه
 .خود باقيست
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گيرد، پيمانكار مسئول رعايت تمامي  انجام مي عوامل او وكه از سوي مهندس مشاوري عليرغم نظارت ٨-٣٢
مصالح و تجهيزات و انجام كامل كارگيري  و بههاي فني و اجرايي صحيح براي تدارك  موازين و روش

ها و  وضعيت ها و مشخصات فني و ديگر اسناد پيمان است و تاييد صورت كار طبق نقشه صحيح و
هاي  كار نيست و تهيه و تنظيم و امضا صورتمجلس كاركردها به مفهوم نبود عيوب و نقائص فني در

تاييد آزمايش يا انجام كار نيز رافع مسئوليت اجرايي پيمانكار نسبت به انجام عمليات از سوي او 
ها و محاسبات  بديهي است در صورتي كه بروز عيب و نقص در كار به لحاظ ايراد در طراحي. باشد نمي

 .يستباشد، مسئوليتي متوجه پيمانكار ن

ها، تاييدات، اظهارنظرها و بطور كلي اقدامات بر عهده خود ظرف  مهندس مشاور بايد در مورد بررسي ٩-٣٢
طرفانه و بر مبناي موازين فني و اسناد و مدارك اين  با نظر بي هاي مقرر در اين شرايط عمومي مهلت

امات خود مهلت معقولي را اقدام نمايد و در حالت معين نبودن مهلت، در برنامه زماني براي اقدپيمان 
 .مورد عمل قرار دهدبراساس موازين پيمان و طبيعت و ماهيت كار 

براي اجراي كار از سوي پيمانكار براي انجام كار بر مبناي مهندس مشاور مرجع فني پيمانكار،  ١٠-٣٢
اي ه بر مبناي دستورات و نظريهدر هر يك از موارد فوق پيمانكار و باشد ها مي مشخصات فني و نقشه

 .كند فني او عمل مي

در تمامي مواردي كه بر طبق اسناد پيمان تاييد يا تصويب كارفرما بر اقدامها و نظرات مهندس مشاور  ١١-٣٢
باشد، پيمانكار بايد پس از وصول مجوز يا ابالغ نظر كارفرما كه توسط مهندس  يا اخذ مجوز او نياز مي

ديهي است تاييد يا تصويب نماينده كارفرما كه در ب. گيرد، اقدامات الزم را انجام دهد مشاور صورت مي
باشد و آنچه داراي تاييدات  مورد مربوطه داراي اختيار الزم است به منزله تاييد و تصويب كارفرما مي

در موارد موضوع اين بند، . ياد شده نيست داراي اعتبار الزم از نظر اجرايي و يا تعهدات مالي نخواهد بود
در شرايط اضطراري و احتمال بروز خطر، انجام كاري كه نياز به تاييد كارفرما  مشاورمهندس چنانچه 

عدم تاييد ضمن اينكه دارد را قبل از اخذ مجوز به پيمانكار ابالغ كند، پيمانكار موظف به انجام است 

 .كند كارفرما حق پيمانكار را منتفي نمي

ها مبادرت به انجام  وع و تعداد آزمايشصحت انجام كار با تعيين ن كنترل مهندس مشاور به منظور ١٢-٣٢
بازرسي و آزمايش از مصالح، تجهيزات و كارهاي قبل يا حين انجام كار يا پس از انجام كار توسط 
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ها بر عهده كارفرماست مگر اينكه در اسناد و  هزينه انجام آزمايش. نمايد موسسات ذيصالحيت را مي
ها با نيازهاي فني كار كه در  ارش و نتيجه آزمايشگز. مدارك پيمان ترتيب ديگري معين شده باشد

گردد و در صورت عدم تطابق  اسناد و مدارك پيمان قيد شده است توسط مهندس مشاور مقايسه مي

هزينه انجام اين . نتايج با معيارها، پيمانكار موظف به اصالح و تعويض مصالح، تجهيزات و كارهاست
نكه نقص در مدارك فني يا دستوركار كتبي مهندس مشاور اقدامات بر عهده پيمانكار است مگر آ

ها تعداد  برداري از مصالح يا انجام آزمايش پيمانكار موظف است براي نمونه. موجب بروز ايراد شده باشد
. را به صورت موردي و موقت به طور رايگان در اختيار مهندس مشاور بگذارد نيروي انسانيالزم 

مانند آب، (آنچه را كه تامين آن در شرايط خصوصي بر عهده اوست  همچنين پيمانكار موظف است
برداري و يا با  حضور پيمانكار براي نمونه. ها فراهم سازد براي آزمايش) برق، تجهيزات، ابزار و لوازم

ها بايد داراي برنامه  حال آزمايش هر و در. توجه به ماهيت آزمايش در هنگام انجام آن بالمانع است

ه و از يك هفته قبل براي آمادگي الزم از نظر تدارك نيروي انساني و ديگر مواردي كه مشخص بود
 .گردد برعهده پيمانكار است به پيمانكار اعالم 

ها و ديگر مدارك فني  در صورتي كه مهندس مشاور مواردي از عدم رعايت مشخصات فني و نقشه ١٣-٣٢
ها چنين امري را روشن سازد، با  نتايج آزمايشپيمان را در اجراي كارهاي مورد پيمان مشاهده كند يا 

اي به پيمانكار اصالح كار معيوب را در مدت معادل با برنامه زماني مربوط به آن كار از  ارسال اخطاريه
نياز ساير كارها باشد،  در صورتي كه اصالح كار معيوب مورد بحث، مبنا و پيش. خواهد پيمانكار مي

به هر حال پيمانكار موظف به اصالح . كار معيوب متوقف خواهد شد كارهاي بعدي مربوطه تا اصالح

به % ١٥آن را به اضافه  مناسب اصالح و هزينه عيوب را به نحوكار معيوب است و در غير آن كارفرما 
در اصالح كار معيوب تخريب و خارج كردن ضايعات نيز بر . دارد حساب بدهكار پيمانكار منظور مي

 .كار استعهده و هزينه پيمان

در صورتي كه بروز هر نوع عيب و نقص و مغايرت اجرا با مشخصات فني و اجرايي در كار مورد پيمان تكرار شود 

در مورد كارهاي معيوبي كه هنوز توسط پيمانكار اصالح . باشد مي ٤٦كارفرما مجاز به فسخ پيمان طبق ماده 
  .نيستاند، تا زمان رفع عيب، مبلغي به او قابل پرداخت  نشده
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هايي را در ارتباط با  ها يا روش تواند در حين انجام كار و يا در ابتداي كار دستورالعمل مهندس مشاور مي -١٤-٣٢
اين موارد بايد در انطباق با مشخصات و . كارها با هماهنگي پيمانكار تنظيم و براي اجرا ابالغ نمايد

د كارفرما، پس از تصويب او به مرحله اجرا ها و اسناد و مدارك پيمان باشد و در صورت نياز به تايي نقشه
دارد  او مراتب را كتبا اعالم مي  ها و دستورالعمل شود در صورت هر نوع ايراد پيمانكار به روش گزارده مي

 .و در صورت تاكيد مهندس مشاور به اجراي آن از اين نظر مسئوليتي متوجه پيمانكار نيست

شناسي،  ي نظير كارهاي مكانيك خاك، ژئوتكنيك، زميندر مواردي كه نياز به انجام خدمات جنب -١٥-٣٢
برداري يا بازرسي فني حين ساخت باشد اين خدمات تحت نظر مهندس مشاور  آزمايشگاه محلي، نقشه

شود و عوامل انجام اين كارها در حالتي كه با كار اجرايي پيمانكار ارتباط يابند، در حكم  انجام مي
شوند و انجام كار آنها از طريق دستگاه نظارت هماهنگ  ميعوامل نظارت مهندس مشاور تلقي 

 .گردد مي

كارفرما در مدت اجراي پيمان، هر موقع گيرد،  عالوه بر نظارتي كه از سوي مهندس مشاور صورت مي -١٦-٣٢

با رعايت ضوابط ايمني محل برداشت مصالح، توليد مصالح و كه الزم بداند، توسط نمايندگان خود، 
پيمانكار را انجام شده و در دست انجام عمليات گيرد و نيز  كارگاه صورت ميساخت عناصري كه در 

پيمانكار موظف است اطالعات و مداركي را كه مورد نياز باشد، در اختيار . كند مي يا آزمايش بازرسي

نحوي كه در شرايط  را بهها  تسهيالت الزم براي انجام اين بازرسي ايمني و نمايندگان كارفرما بگذارد و
 .ها بايد حداقل با يك هفته اطالع قبلي باشد بازرسي فراهم سازدخصوصي آمده است 

از كم  اگر كارفرما در طول مدت پيمان، تصميم به تغيير مهندس مشاور بگيرد، اين تصميم بايد دست -١٧-٣٢
موظف هستند كه تكليف پيمانكار و مهندس مشاور، . به اطالع پيمانكار برسد جلوتر بيست و هشت روز

در دست اقدام و صورت كاركردهاي در حال  كارهاي انجام شده يا هاي هاي ناتمام، صورتجلسه آزمايش
  . رسيدگي را روشن كنند

اگر در زمان اعالم كارفرما مبني بر تغيير مهندس مشاور، بخشهايي از كار توسط پيمانكار در حال اجـرا باشـد   

هاي مهندس مشاور شده و اين امر موكـول بـه زمـان پـس از تغييـر       ور تائيديهكه اتمام آن بخش منجر به صد
مهندس مشاور شود، اين گونه موارد، بايد در طول يك هفته از تاريخ اعالم كارفرما، از سوي پيمانكار به كارفرما 

  .بدهدرا تائيديه منعكس شود، تا كارفرما ترتيب الزم براي عدم انقطاع آن بخش از كار پيمانكار و صدور بموقع 
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كند و اختيارات او را طبق آنچه كه براي مهنـدس مشـاور    كارفرما مهندس مشاور جديد را به پيمانكار معرفي مي
نمايد و از آن پس، تصـميمها و دسـتورهاي مهنـدس مشـاور      به پيمانكار ابالغ مي وقبلي تعيين شده بود، تنفيذ 

تواند نظر خود نسـبت بـه    پيمانكار مي .االجراست اي پيمانكار الزم، برو اختيارات ابالغي جديد در چارچوب پيمان

مشاور جديد را با استدالل مشخص به كارفرما اعالم دارد در موارد تغيير مهندس مشاور آنچه را مهندس مشـاور  
  .به قوت خود باقي است) ها كه موقت هستند وضعيت به استثناي صورت(قبلي تاييد نموده است 

گيري به او واگذار شده است قابـل تفـويض و يـا     شاور در تمامي مواردي كه تصميموظايف مهندس م -١٨-٣٢
دارد و ايـن   خود را اعالم مـي تصميمات طرفي و در عين استقالل فني  نهايت بيو او با . كاهش نيست

 .شود لقي و اجرا ميتاز سوي پيمانكار به عنوان نظر كارفرما  تصميمات

اي كه از سوي نظارت مقيم به عنوان نماينده او در كارگاه نسبت بـه   مهندس مشاور با توجه به وظيفه  -١٩-٣٢
ها را از جنبه كيفي و  وضعيت كنترل كيفي و كمي و تنظيم و امضاء صورتجلسات كارگاهي دارد، صورت

ها با اوست و تاييد او بـه   وضعيت نمايد و مسئوليت صحت كمي و كيفي صورت كمي بررسي و تاييد مي

 .ما استمنزله تاييد كارفر
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  نظارت مستقيم براي انجام كار -٣٣ماده 
  

ها و  هايي كه عمليات يا فعاليت مهندس مشاور براي نظارت مستقيم بر كارها در كارگاه و ديگر محل-١-٣٣
شود، افرادي تحت عنوان عوامل نظارت مستقيم كتباً به پيمانكار و  بطور كلي كارهاي پيمان در آن انجام مي

افراد يادشده داراي تخصص و تجربه و توان الزم با تشخيص كارفرما بوده و حسب نياز . نمايد كارفرما معرفي مي
نمايند كه  هاي مربوطه بر انجام كار نظارت مستقيم داشته و مراقبت مي به صورت دائم و يا موردي در محل

ها اعم از كنترل  اين مراقبت. نجام برسندها و مشخصات فني و اسنادو مدارك پيمان به ا كارها براساس نقشه

باشد به  آالت و ابزار، كارهاي در حال اجرا و نيز كارهاي انجام شده مي كمي و كيفي مصالح، تجهيزات و ماشين
  .شود عواملي از نظارت مستقيم كه در كارگاه مستقر هستند عوامل نظارت مقيم اطالق مي

ها و ثبت و ضبط اطالعات  برداري گيري، شمارش، توزين و نقشه در راستاي نظارت كمي نظير اندازه-٢-٣٣

ها در مورد مصالح و  ها و در راستاي كنترل كيفي انطباق وضع ظاهري، آزمايش گيري ها و اندازه حاصل از آزمايش
هاي تهيه شده از سوي پيمانكار و  مجلس جلسات يا صورت تجهيزات و كارها و تهيه دستوركارها، بررسي صورت

پذيرد و از سوي سرپرست نظارت  طور كلي كنترل انجام كار اقدامات الزم توسط عوامل نظارتي صورت مي به
 .شود مقيم به پيمانكار ابالغ مي

اين شرايط عمومي آمده است بر عهده عوامل نظارتي و  ٢٠نظر آنچه در ماده  تاييد تجهيز كارگاه از نقطه-٣-٣٣
مجلس، صورتجلسه و تاييديه مربوط به  هر نوع دستوركار، ابالغيه، صورتنهايتاً سرپرستي نظارت مقيم است و 

 .هاي كارگاهي مهندس مشاور با امضاء سرپرست نظارت مقيم او معتبر خواهد بود انجام كار و مسئوليت

كنترل مصالح مصرفي بطور مستمر با دستگاه نظارت مقيم است ليكن كارفرما و مشاور نيز حق كنترل از -٤-٣٣
 .باشند را دارا مي...) مانند آزمايش و (هاي كنترلي  جهات و بوسيله تمامي راه جميع

 .دستگاه نظارت مقيم بايد به زبان فني مشخصات و محاوره با آن مسلط باشد-٥-٣٣

چنانچه سرپرست نظارت مقيم در تجهيز كارگاه نقصي را مشاهده كند يا توان و مهارت كاركنان پيمانكار  -٦-٣٣

آالت را مناسب نداند و يا اينكه مصالح و تجهيزات و روش مورد عمل را براي انجام كار داراي  يي ماشينو يا كارا
در اين صورت پيمانكار ملزم به . دهد كند و دستور رفع آنها را مي عيب و ايراد بداند، موارد را به پيمانكار ابالغ مي

ظارت مقيم، مهندس مشاور و كارفرما نظر خواهند داد و باشد و در صورت اختالف نظر پيمانكار با نظر ن اجرا مي



  

 

 

  

 

  

 
 

٧٦ 
 

شود ليكن پيمانكار مسئوليتي  چنانچه اين نظر نيز مورد پذيرش پيمانكار نباشد كار برطبق نظر كارفرما انجام مي
 .غير از صحت اجرا ندارد

ني بكاهد يا با نظارت مقيم به هيچ وجه حق ندارد از تعهدات پيمانكار به خصوص در رعايت مشخصات ف-٧-٣٣

تشخيص موارد فوق در صورت اختالف نظر با مهندس مشاور است و در . دستوركار بار مالي جديدي را ايجاد كند
 .كند صورت عدم قبولي پيمانكار، مرجع حل اختالف اعالم نظر مي

و  جلسات ها، صورت مجلس ها، صورت نظارت مقيم موظف است نسبت به صدور دستوركارها، تاييديه-٨-٣٣
هاي موقت داراي اسناد و  وضعيت ها براساس آنها به نحوي اقدام كند كه صورت وضعيت نهايتاً رسيدگي صورت

و معتبر بوده و از صحت و دقت كافي برخوردار باشند تا در اين راستا حقوق حقه طرفين پيمان  مدارك مثبته
مهلت ابالغ تاييد . ا فوريت به انجام برسدها بطور سهل و آسان و ب وضعيت محفوظ بوده و تهيه و رسيدگي صورت
ها حداكثر  مجلس روز تا زمان اجرا و مهلت ابالغ صورتجلسات و صورت ١٠يا امضاي دستوركار يا دستور تغييركار

روز پس از تاريخ انجام كار است و پس از آن در مورد دستور كار، انجام كار منتفي و در مورد كار انجام شده  ١٠
  .گردد ابالغ شده تلقي مي موضوع تاييد و

سرپرست نظارت مقيم و اختيارات او و نيز اختيارات ديگر عوامل نظارتي كتباً و بطور مشخص و با توجه -٩-٣٣

گردد و پيمانكار موظف است  به حدود شرح خدمات مهندسين مشاور در قرارداد او به پيمانكار و كارفرما اعالم مي
ارات ايشان و اسناد پيمان مورد عمل قرار دهد و تاييدات مربوطه را نيز در را در چارچوب اختينها دستورهاي آ

دهد به مهندس  همين چارچوب از ايشان طلب كند و در مواردي كه دستورها را خارج از اختيارات تشخيص مي
 .مشاور اعالم و از او كسب تكليف كند

باشند ليكن بايد لغو و جايگزيني  قابل لغو مي اختيارات واگذار شده به عوامل نظارتي در هر موقع كتباً-١٠-٣٣
مربوطه بطور همزمان و كتباً به پيمانكار اعالم گردد و بعالوه آنچه توسط فرد در دوره اختياراو، تاييد گرديده به 

در مواردي كه سرپرست يا ناظر . اختالف غير از آن را تاييد نمايند قوت خود باقي است مگر آنكه طرفين و يا حل

 .گردد همزمان معرفي نشود و پيمانكار براي اقدام معطل بماند، تاخير او مجاز تلقي مي ،يم جايگزينمق

  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٧٧ 
 

  تضمين انجام تعهدات  -٣٤ماده 
  

حداكثر دو هفته پس از امضاي پيمان با هر مدتي كه كارفرما مناسب بداند به منظور تضمين انجام -١-٣٤
تضمين الزم را به ميزان و شكلي كه برطبق ضوابط معامالتي در شرايط تعهدات ناشي از پيمان، پيمانكار بايد 

مدت اعتبار تضمين يادشده تا پايان رفع نقائص مربوط به تحويل . خصوصي قيد شده است به كارفرما تسليم دارد
وضعيتي كه پس از جلسه  موقت است و پس از صدور گواهي رفع نقص با شرط بدهكار نبودن پيمانكار در صورت

شود و در صورت بدهكار بودن پيمانكارتضمين فوق تا  گردد آزاد مي كار تهيه مي تحويل موقت بدون مصالح پاي

 .شود ميزان بدهي نگهداري و بقيه آن آزاد مي

تا هنگامي كه پايان يا فسخ يا خاتمه پيمان تحقق نيافته است مدت تضمين يادشده بايد از سوي پيمانكار -٢-٣٤
روز قبل از انقضاي مدت اعتبار آن تمديد نشود  ١٥تمديد گردد و اگر اين تضمين تا  ١-٣٤د هاي بن براي مهلت

كارفرما حق دارد خود تمديد آن را از بانك يا موسسه اعتباري مربوط بخواهد و در صورت عدم تمديد از سوي 
  .بانك درخواست ضبط آن از بانك را بنمايد

باشد و درغير  مان از سوي پيمانكار، او موظف به تمديد مدت تضمين ميدر موارد فسخ پيمان يا خاتمه پي -تبصره
  .شود آن وجه تضمين ضبط و نزد كارفرما نگهداري مي

) وضعيت يا تاييد صورت(الذكر  در صورتي كه كارفرما در آزادسازي تضمين يادشده بر طبق مهلت فوق-٣-٣٤
 .مين يادشده در مدت اضافي را بپردازدهاي مترتب بر نگهداري تض تاخير داشته باشد بايد هزينه

 ١- ٣٤در صورت عدم امضاي پيمان از سوي پيمانكار طي مهلت مقرر يا عدم ارائه تضمين در مهلت بند  -٤-٣٤

 .نفع خود ضبط كند نامه شركت در مناقصه پيمانكار را به تواند انعقاد پيمان را منتفي و ضمانت كارفرما مي

در مواقعي كه در پيمان و اسناد آن آمده است و نيز مواردي كه در قانون معين  تضمين انجام تعهدات جز-٥-٣٤
  .باشد شده است،قابل ضبط نمي

تواند بنابر دستور كارفرما چنانچه تضمين انجام تعهدات را توديع نكرده باشد بدون دريافت  پيمانكار مي-٦-٣٤

پرداخت كه در  ر نوع پرداخت به او از جمله پيشپرداخت، تجهيز كارگاه و انجام كار را شروع كند ليكن ه پيش
 .گيرد موكول به توديع تضمين انجام تعهدات است مي  قبال اخذ تضمين صورت

  



  

 

 

  

 

  

 
 

٧٨ 
 

  تضمين حسن انجام كار -٣٥ماده 
  

پرداخت و مبالغي كه بر اساس ساير ضوابط در  به استثناي پيش(از مبلغ ناخالص قابل پرداخت به پيمانكار -١-٣٥
مبلغي معادل آنچه برطبق ضوابط معامالتي در شرايط ) باشد مانند مبلغ قابل دريافت از ادعاها ا نميقبال كاركرده

اي نزد كارفرما نگهداري  خصوصي قيد شده است تحت عنوان سپرده حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده
يل قطعي با رعايت آن پس از تحو  وضعيت قطعي و نصف ديگر نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت. شود مي

  .گردد به پيمانكار مسترد مي ٥٢و  ٤٢موارد 

هاي ديگري كه بر طبق  وجوه سپرده تحت عنوان سپرده حسن انجام كار قابل جايگزيني با تضمين-٢-٣٥
باشدو در اين صورت مدت اعتبار تضمين جايگزين بايد  ضوابط معامالتي در شرايط خصوصي قيد شده است مي

  .باشد ٤٢مين موضوع ماده تا پايان دوره تض

هاي مندرج در پيمان  ها يا تضمين ياد شده بر طبق مهلت در صورتي كه كارفرما در آزاد سازي سپرده-٣-٣٥
هاي مترتب بر نگهداري سپرده و تضمين ياد شده در مدت اضافي بر  تاخير داشته باشد بايد خسارت و هزينه

  .اي بانكي براي تضامين را بپردازده براي وجوه و برحسب هزينه ٣٧حسب مفاد ماده 
تضمين حسن انجام كار جز در قبال آنچه در پيمان آمده است و نيز در مواقعي كه در قوانين مشخص -٤-٣٥

  .شده است قابل ضبط نيست
  
  

  
  
  
  

  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٧٩ 
 

  پرداخت پیش -36ماده 
  

ابزار کار، کارفرما مبلغی آالت و  به منظور کمک به تجهیز کارگاه و تدارك مصالح و تجهیزات و ماشین -36-1
پرداخت به میزان و روش و در قبال تضمینی که در شرایط خصوصی قید شده است به پیمانکار  تحت عنوان پیش

 .پرداخت خواهد بود استهالك مبلغ پیش  دوره اعتبار این تضمین تا پایان. کند پرداخت می

ه تا پایان پیمان، مبلغ یادشده به کارفرما روش بازپرداخت مبلغ یادشده در شرایط خصوصی به نحوي است ک
  .مسترد گردد و تضمین ماخوذه نیز متناسباً تقلیل یابد

و صرفا در صورت فسخ یا  پرداخت به هیچ وجه در هنگام فسخ پیمان قابل ضبط نیست تضمین پیش-36-2
دریافت مطالبات کارفرما  و در صورت بدهکار شدن پیمانکار به کارفرما براي خاتمه پیمان یا کاهش مبلغ پیمان

 .توان از آن استفاده نمود می

شرایط ضوابط معامالتی است که در پرداخت تابع ضوابط تعیین شده در  روش، میزان و نوع تضمین پیش-36-3
گردد و بهرحال پرداخت اولین قسط آن موکول به ارائه  معین میخصوصی در زمان ارائه پیشنهاد براي این کار 

 .بندي تفصیلی از سوي پیمانکار است برنامه زمان

هاي  پرداخت تاخیر داشته باشد باید هزینه در صورتی که کارفرما در آزادسازي و تقلیل تضمین پیش-36-4
 .مترتب بر نگهداري تضمین یادشده را بپردازد

خاتمه پیمان پرداخت نیز خسارت تاخیر در پرداختها و موارد تعلیق و  هاي پیش در تاخیر در پرداخت قسط-36-5
 .شود ذکر شده به مورد اجرا گزارده می 37طبق آنچه در ماده 

  
  

  
  
  

  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٨٠ 
 

  وضعیت موقت و پرداخت آن صورت. 37ماده 
  

در پایان هر ماه شمسی پیمانکار باید کارهاي انجام شده از شروع کار تا پایـان آن مـاه و نیـز میـزان      -37-1
هاي اجرایی، برنامه زمانی، مشخصات فنـی، دسـتور تغییـر کارهـا و      مصالح و تجهیزات پاي کار را بر طبق نقشه

را تعیین و در سـندي تحـت عنـوان    هاي پیمان، مبالغ مربوط به آن  جلسات معین سازد و بر مبناي قیمت صورت
کارهاي اضافه یا کاهش  مبلغوضعیت موقت باید به نحوي تهیه گرددکه  صورت. وضعیت موقت درج نماید صورت
در آن معین براي کارهاي جدید اولیه پیمان و میزان تجهیز کارگاه  مبلغنسبت به و کارهاي با قیمت جدید یافته 
  .باشد
وضعیت ماه قبـل را همـراه بـا اسـناد تاییدکننـده اجـرا نظیـر         ز هفتم هر ماه صورتپیمانکار باید تا رو -37-2

سـند  . هاي کار انجام شده به مهنـدس مشـاور تسـلیم کنـد     ها، اوراق متره و نقشه مجلس جلسات، صورت صورت
کلی اسناد جلسات و بطور  ها، دستور تغییر کارها و صورت یادشده باید به لحاظ انطباق آن با مشخصات فنی، نقشه

فنی و اجرایی و برنامه زمانی از نظر کمی و کیفی از سوي مهندس مشاور رسیدگی شود و پس از هر نوع اصالح 
  .اي از آن را نیز به پیمانکار ارسال دارد احتمالی مستند و مستدل به کارفرما تسلیم گردد و همزمان نسخه

و فـارغ از   ا به لحاظ انطباق با مفاد و شرایط پیمانوضعیت تسلیمی از سوي مهندس مشاور ر کارفرما باید صورت
وضعیت مورد تایید را به مهندس مشاور و  اي از صورت بررسی نماید و نسخه کمیت و کیفیت کارهاي انجام شده 

هـاي قبلـی    وضـعیت  وضعیت مورد تایید را پس از کسر وجوهی کـه بابـت صـورت    پیمانکار ارسال دارد و صورت
وضعیت از  روز از تاریخ تسلیم صورت 21ن اعمال کسور قانونی و قراردادي، حداکثر ظرف پرداخت شده و همچنی

  .سوي پیمانکار به مهندس مشاور، به پیمانکار پرداخت کند
وضعیت را داشته باشد مدت یاد شده دو هفته  در صورتیکه کارفرما نظر بر بررسی کمیت و کیفیت صورت -تبصره

شود چنانچـه پـس از    ینکه نسبت به این زمان خسارت تاخیر در پرداخت داده میشود و صرف نظر از ا اضافه می
گیرد و در صـورت وجـود    می  این بررسی کمیت و کیفیت مورد تایید مهندس مشاور بالاشکال بوده باشد صورت

  .کند می اقدام 53شود و پیمانکار براي احقاق حق خود از طریق ماده  اشکال از نظر کارفرما طبق نظر او عمل می



  

 

 

  

 

  

 
 

٨١ 
 

وجـوه مربـوط را از طریـق    توانـد   میها به پیمانکار، کارفرما  وضعیت به منظور پرداخت به موقع صورت -37-3
جزئیـات امـر در ایـن    . کندها و موسسات مالی و اعتباري توسط ایشان پرداخت  گشایش اعتبار اسنادي نزد بانک

  .باشد هاي صادره می زمینه تابع دستورالعمل
هـاي حـاوي    مجلـس  جلسات و صورت وضعیت موقت نظیر دستور تغییر کارها، صورت صورت مستندات -37-4

  .وضعیت موقت گردد ، ضمیمه صورت22موضوع و بار مالی مشخص باید بر طبق ماده 
وضـعیت   تر از مشخصات فنی و یا فاقد مدارك الزم مربوط در صورت در صورتی که کار معیوب و نازل -37-5

با پرداخت مبلـغ  . وضعیت حذف خواهد شد درج شده باشد مقادیر مربوط به این کار در هنگام رسیدگی از صورت
ـ   وضعیت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صـورت  صورت ده اسـت، متعلـق بـه    وضـعیت درج گردی

کارفرماست، لیکن به منظور ادامه عملیات موضوع پیمان، به امانت، تا موقع تحویل موقـت یـا فسـخ یـا خاتمـه      
بازرسی آن در هر زمان و نیـز اسـتفاده از آن پـس از     پیمان، در اختیار پیمانکار قرار خواهد داشت و کارفرما حق

 .باشد دارا می تحول موقت را

آید قطعیت ندارد  هایی که بابت آنها به عمل می وضعیتهاي موقت و پرداخت رج شده در صورتمقادیر د -37-6
هاي بعدي براساس مستندات مربوط اصـالح   وضعیت و هر نوع ایراد در کمیت یا کیفیت یا تغییر در آن در صورت

هاي موقت و  وضعیت صورت تعیین و تصویب اقالم و ارقام به منظور ایجاد امکان براي تهیه، رسیدگی، . گردد می
وضعیت قطعی، پیمانکار باید، ضمن اجراي کار و پـس از اتمـام هریـک از اجـزاي آن، نسـبت بـه تهیـه         صورت
و تسـلیم آنهـا بـه مهنـدس مشـاور بـراي کنتـرل و رسـیدگی همـراه بـا           ) گیـري دقیـق   اندازه(هاي کامل  متره

ید در هنگام اجراي کار تهیه شوند و پس از سه مـاه از  این اسناد با. ها و مدارك مربوط اقدام نماید مجلس صورت
هاي تسلیم شده پـس   وضعیت تهیه، تنظیم و رسیدگی به صورت. یابند تاریخ تسلیم به مهندس مشاور قطعیت می
  .از آن بر مبناي اسناد قطعی شده خواهد بود

دت دهـد بلکـه بایـد آن را    وضعیت پیمانکار را به هر دلیل به او عو مهندس مشاور مجاز نیست صورت -37-7
هاي اجرایی اصـالح   براساس اسناد تایید کننده اجرا و در نبود آن با تشخیص و مسئولیت خود و شواهد و واقعیت

  .وضعیت را براي کارفرما ارسال دارد نموده و صورت
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باید ظرف ا وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تائید کارفرما قرار نگیرد، کارفرم هرگاه صورت -37-8
هفت روز علت امر را بصورت مستند و مستدل در انطباق با پیمان و ضوابط و شرایط آن بـه مهنـدس مشـاور و    

مبلـغ کـارکرد   % 70پیمانکار اعـالم دارد و توضـیح الزم را از مهنـدس مشـاور خواسـتار شـود و بـه هـر حـال          
در ، قـانونی و قـراردادي  کسـور   اعمـال  پس از ،ارسال نموده است به کارفرما وضعیتی که مهندس مشاور صورت

وضـعیت بـا    این صورت. شود میالحساب در وجه پیمانکار پرداخت  به عنوان علیتوسط کارفرما  2-37مهلت بند 
شـود و   ارسال مـی براي کارفرما  احتمالی ظرف هفت روز اعمال اصالحات الزم پاسخ ایرادهاي کارفرما همراه با

مبلـغ   باقیمانـده  در ایـن صـورت، مهلـت پرداخـت    . گـردد  مـی بقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکار پرداخت 
  .باشد می 2-37روز پس از پایان مهلت قید شده در بند  14 حداکثر وضعیت صورت

سـاخته   نـیم ساخته یا  روش پرداخت قبل از تحویل به کارگاه در مورد مصالح، تجهیزات و قطعات پیش -37-9
که در خارج از کارگاه با تایید مهندس مشاور، در حال ساخت یا آماده تحویل هستند، در شرایط خصوصی پیمان 

  .به نحوي تعیین شده است که حقوق کارفرما و مسئولیت پیمانکار در تحویل آن مشخص باشد
 ه اسـت معتـرض باشـد،   وضعیتی که به شرح پیشگفته اصـالح شـد   هرگاه پیمانکار نسبت به صورت -37-10

در . تواند اعتراض خود را به کارفرمـا اعـالم دارد   شود، ولی پیمانکار می پرداخت بر مبانی بندهاي قبلی انجام می
 53تواند اعتراض خود را از طریق ماده  صورت عدم پذیرش یا عدم پاسخ کارفرما طی مدت هفت روز پیمانکار می

باشد و  شود می معین می 53ر پرداخت از تاریخی که توسط مراجع ماده در این صورت میزان تاخیر د .مطرح سازد
  .گیرد مبناي اقدامات موضوع این ماده و موارد دیگر مرتبط قرار می

نکنـد، مهنـدس    مشـاور وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهنـدس   اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت -37-11
 وضـعیت  صـورت اقدام به تهیـه  ، به هزینه پیمانکاربا دستور کارفرما دارد و  موضوع را به کارفرما اعالم میمشاور 
اي از آن را نیز براي اطالع و هر نوع اقدام  دارد و نسخه براي اقدام به کارفرما ارسال می  آن را مستقیماًکند و  می

. باشـد  ماده میوضعیت طبق مفاد این  کند و اقدامات بعدي براي رسیدگی و پرداخت صورت به پیمانکار ابالغ می
  .وضعیت متوجه کارفرما نیست گونه مسئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت صورت در این حالت هیچ
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  تاخیر در پرداخت -37-12
هاي مقرر در این مـاده بـه    وضعیت تایید شده، در مهلت هرگاه در پرداخت تمام یا بخشی از صورت -37-12-1

هـاي   وضعیت تایید شده به پیمانکار در مهلـت  رت عدم پرداخت صورتپیمانکار تاخیر شود، به منظور جبران خسا
ها، کارفرما باید مجموع مبالغ حاصل از بنـدهاي   وضعیت مربوطه، عالوه بر پرداخت اصل مبلغ بدهی بابت صورت

  :زیر را به پیمانکار پرداخت کند 2-1-12-37و  37-12-1-1
   اثر تورم برخسارت ناشی از کاهش ارزش پول پرداخت -37-12-1-1

  

خسارت

  

منظور از شاخص در رابطه فوق، شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري کشور  -1توضیح 
  .منتشره از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران است

در مواردي که شاخص در زمان واقعی پرداخت کمتر از شاخص در پایان مهلت پرداخت باشد، دریافت  -2توضیح 
  .و پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول مطرح نیست

  :پرداخت نسبت به جبران خسارت تاخیر در پرداخت موثر در قیمت اجراي کار -37-12-1-2
ها به  وضعیت پرداخت نشده براي هر روز تاخیر در پرداخت صورتدر هزار مبلغ صورت وضعیت  5/0مبلغی معادل 

ــد    ــف در کــار ناشــی از عــدم پرداخــت صــرفاً در دوره انجــام کــار ذکــر شــده در بن   منظــور عــدم ایجــاد توق
  .قابل پرداخت خواهد بود 37-12-2

غی کـه در بنـد   هاي تایید شده، پیمانکار با دریافت مبال در صورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت -37-12-2
با برقراري هر یک از مـوارد ذیـل حسـب مـورد      لیکن اوقید شده است انجام کار را ادامه خواهد داد  37-12-1

  .دارد تعلیق یا خاتمه پیمان را به کارفرما اعالم می
هاي تایید شده از دو برابـر مبلـغ متوسـط     وضعیت در صورتی که میزان مطالبات از بابت صورت -37-12-2-1
توانـد تعلیـق    رد فرضی ماهانه به اضافه نصف مبلغ پیش پرداخت مستهلک نشده بیشتر شود، پیمانکـار مـی  کارک

پیمان را به کارفرما اعالم نماید و در صورت عدم پاسخ یا عدم پذیرش کارفرما ظرف مـدت یـک هفتـه خاتمـه     
  .دارد پیمان را اعالم می
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هـاي تاییـد شـده از مهلـت      وضعیت خشی از صورتدر صورتی که مدت عدم پرداخت تمام یا ب -37-12-2-2

وضعیت پرداخت نشده، از  پرداخت اولین صورت
6
تواند تعلیـق پیمـان را بـه     مدت پیمان بیشتر شود پیمانکار می1

 کارفرما اعالم دارد و در صورت عدم پاسخ یا عدم پذیرش کارفرما ظرف یک هفته خاتمه پیمان از سوي پیمانکار
  .گردد اعالم می

% 2بیش از  1-12-37در صورتی که مبلغ خسارت متعلقه به پیمانکار براساس محاسبه بندهاي  -37-12-2-3
  .تواند خاتمه پیمان را به کارفرما اعالم دارد مبلغ اولیه پیمان شود، پیمانکار می

  

تقاضاي تعلیق کار را بنماید، کار براي  2-12-37هنگامی که پیمانکار به هر یک از دالیل بندهاي  -37-12-3
محـق بـه دریافـت     2-1-12-37شود و پیمانکار در جـایگزینی بـا بنـد     ماه تعلیق می 3یک بار تا حداکثر مدت 

ـ      می 49هاي دوران تعلیق طبق ماده  هزینه   غ خسـارت موضـوع بنـد   گردد و بـه عـالوه محاسـبه و پرداخـت مبل
وضعیت و تسویه مبالغ مربوط بـه جبـران    تا زمان تسویه بدهی کارفرما راجع به اصل مبلغ صورت 37-12-1-1 

  .کاهش ارزش پول ادامه خواهد یافت
محاسـبه   49شـود جـزء حـداکثر مـدت تعلیـق موضـوع مـاده         مدت تعلیقی که طبق این بند اعمال می -تبصره
  .شود نمی
از مدت سه ماه در صورتی که حداقل نیمی از مبالغ  3-12-37در صورت تجاوز مدت موضوع بند  -37-12-4

خاتمـه   48وضعیت پرداخت نشود پیمان با اعالم پیمانکار براسـاس مـاده    مورد استحقاق پیمانکار از بابت صورت
  .یابد می
یمان را اعـالم نکنـد و نیـز در    خاتمه پ 4-12-37در صورتی که پیمانکار در حالت حادث طبق بند  -37-12-5

مجاز به اعالم تعلیق پیمان است از این حق خود استفاده ننماید، ضـمن   3-12-37حالتی که پیمانکار طبق بند 
به هر  وتواند به کار ادامه دهد  محفوظ بودن حق او براي خاتمه یا تعلیق پیمان تا زمان پرداخت مطالبات، او می

هـا در مـورد مبـالغ     وضـعیت  وضعیت و خسارت تاخیر در پرداخت صورت غ صورتحال محق به دریافت اصل مبال
براي مـازاد مطالبـات ایجـاد     ،2-1-12-37باشد لیکن پرداختهاي مربوط به بند  مطالبات پرداخت نشده خود می

ع و صرفا در جایگزینی با ایـن امـر هـر نـو     مطرح نیستمدت مازاد بر تعلیق فوق هاي تعلیق براي  هزینهشده و 
  .تاخیر حادث بدون جبران خسارت آن مجاز است
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هاي معین شده در بندهاي  وضعیت کارکرد ماهانه طبق مهلت هاي رسیدگی و پرداخت صورت مهلت -37-13
هاي  وضعیت را با فاصله زمانی بیشتر از یک ماه ارائه کند، مهلت این ماده است و در صورتی که پیمانکار، صورت

  .فزایش خواهد یافتیاد شده به همان نسبت ا
بـر   هـا را کـه   وضعیت تعـدیل  پیمانکار باید صورت هایی که مشمول تعدیل آحادبها هستند، در پیمان -37-14
موقـت   قطعـی یـا   هاي براساس آخرین شاخصباشد،  می از سوي کارفرماتایید شده وضعیت موقت  صورت مبناي

تعیـین  وضعیت کـارکرد   راجع به صورت این مادهر و به منظور بررسی و پرداخت به نحوي که د تهیهاعالم شده 
ها و خسارات تاخیر  وضعیت تعدیل مهلت رسیدگی و پرداخت صورت. داردشده است، براي مهندس مشاور ارسال 

  باشد وضعیت کارکردها می در پرداخت آن همانند صورت
اعالم  اه از آن نیمه سالتعدیل کارکردهاي هر نیمه از سال پس از سپري شدن سه م هاي قطعی هر گاه شاخص

بـه   12-37ها طلبکار شود بایـد طبـق بنـد     نشود، خسارت تاخیر در پرداخت در صورتی که پیمانکار بابت تعدیل
  .پیمانکار پرداخت شود

به پیمانکـار   باید که به موجب اسناد و مدارك پیمان پرداختها مانند پیش براي پرداخت وجوه دیگري -37-15
از تـاریخ دریافـت   روز  21 ،و کارفرمـا و پرداخـت بـه پیمانکـار     مهنـدس مشـاور   مهلت رسیدگی ،پرداخت گردد

است و خسارت تاخیر در پرداخت این وجوه و سایر مطالبات نیز طبق بند  این مادهطبق  برصورتحساب پیمانکار 
  .خواهد بود 37-12

بروز هر نوع عیب ناشی از قصور  هاي موقت، دلیل بدون عیب بودن کار نیست و در صورت پرداخت -37-16
پیمانکار در طول مدت پیمان و تا پایان دوران تضمین، پیمانکار ملزم به رفع عیب و در صـورت نیـاز تخریـب و    

بـه حسـاب   % 15باشد و در صورت عدم رفع عیب کارفرما آن را رفع و بـه اضـافه    کاري به هزینه خود می دوباره
ضمن آنکه در صورت عدم پرداخت به پیمانکار بابت کارهاي معیوب، این امـر  . دارد بدهکاري پیمانکار منظور می

  .ها مورد اقدام خواهد بود پس از رفع عیب آن
وضـعیت پیمانکـار از سـوي مشـاور و کارفرمـا حسـب مـورد طبـق          در صورتی که رسیدگی صـورت  -37-17
ی پیمانکار عیناً تایید شـده تلقـی   وضعیت ارسال انجام نشود، صورت 8-37و  3-37هاي مندرج در بندهاي  مهلت
  .گیرد ها قرار می گردد و مالك محاسبات و پرداخت می
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  پرداختهاي ارزي . 38ماده 
  

هاي اجرایی موضوع پیمان، احتیاج به ارز داشته  هرگاه طبق اسناد و مدارك پیمان، پیمانکار براي بعضی از هزینه
  .شود می عملزیر ترتیب  هباشد، ب

براي استخدام متخصصان خارجی در اسـناد و مـدارك پیمـان، پرداخـت ارز از      17اگر در اجراي ماده  -38-1
سوي کارفرما تعهد شده باشد، کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سـوي پیمانکـار، بـه    

  .دهد قرار می نرخ رسمی فروش بانک مرکزي ایران در تاریخ پرداخت، در اختیار پیمانکار
پرداخت ارز از سوي کارفرمـا تعهـد شـده     ،براي تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارك پیمان -38-2
باید از خارج کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بمانـد، پیمانکـار    یا است

بـرگ  ن و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، بـراي تهیـه   باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارك پیما
. روز اعتبار باشـد، اقـدام نمایـد    90مصالح و تجهیزات مورد بحث، به طوري که دست کم داراي  پیشنهاد فروش

پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آنها با اسناد و مدارك پیمان، 
کند و پس  مهندس مشاور، اسناد دریافتی را بررسی می. رل نماید و پس از تائید، به مهندس مشاور تسلیم کندکنت

اسناد مربوط به خرید . نماید روز از تاریخ وصول آنها، نظر کارفرما را به پیمانکار ابالغ می 20از تائید، ظرف مدت 
کارفرما براساس اسناد تائید شده اقـدام بـه گشـایش    . ودمصالح و تجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر ش

پس از وصول کاالهاي یادشده که پرداخت مبلغ آن از طریق گشایش اعتبار اسنادي ارزي انجـام  . کند اعتبار می
پیمانکار با نظارت کارفرما، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده از گمـرك، بـه هزینـه    شده است، 

پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهاي آن به صورت کار یا مصالح . نماید خود، اقدام می
هاي قبلی که به صورت اعتبار از طـرف کارفرمـا    ها منظور گردید، پرداخت وضعیت کار در صورت و تجهیزات پاي

  .شود انجام شده است، از طلب پیمانکار کسر می
نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تـاریخ تسـلیم پیشـنهاد قیمـت      فوق، 2و  1اگر در اجراي بندهاي  -38-3

شود  پیمانکار تغییر کند، در صورت افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاري پیمانکار منظور می
  .گردد و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور می
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در صورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعـدیل خـاص    ،2وع بند تعدیل نرخ کارهاي موض -38-4
  .باشد طبق دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبها که در مورد این پیمان نافذ است، می

آالت و ابزار خاصی که براي اجراي کار مورد نیاز است و امکـان تهیـه آنهـا در     اگر براي خرید ماشین -38-5
بینی  خارج کشور وارد شود، از سوي کارفرما تسهیالت ارزي در اسناد و مدارك پیمان پیشداخل نیست و باید از 

آالت و ابزار موضوع  پرداخت هزینه تامین ماشین. شود بینی شده عمل می شده باشد، در این مورد، به ترتیب پیش
  .این بند، به عهده پیمانکار، و مالکیت آنها، متعلق به پیمانکار است

هاي عامـل مربـوط، تـابع مقـررات بانـک       پرداخت ارزي از طریق گشایش اعتبار ارزي در بانکروش  -38-6
از جملـه  مرکزي جمهوري اسالمی ایران است و در ازاء اسناد حمل و بازرسی، اسناد و مشخصات کامل محموله 

کشور مبدا فروش کاال در انطباق با قرارداد که به تایید نمایندگی جمهوري اسالمی ایران در گواهی مبداء ساخت 
  .شود رسیده است اجازه پرداخت به بانک عامل داده می

اعتبار ارزي صورت نگیرد پیمانکار بـا مراجعـه بـه مبـادي فـروش      در صورتیکه خرید از طریق گشایش  -38-7
خـذ هـر   مربوط را تهیه و در قبال آن با سپردن ضمانت نامه ریالی معادل ارز دریافتی و یا ا پیشنهاد قیمت ارزي

صورت ریال با نرخ تسعیر روز خرید از  مبلغ خرید ارزي به. دهد نوع سند معتبر از نظر خود خرید ارزي را انجام می
اضافه باالسري مربوط پس از وصول به کارگاه در صورت حساب پیمانکار منظور و معادل بـا آن   منشا خارجی به

  .شود تضمین اخذ شده از پیمانکار آزاد می
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  تحويل موقت    -٣٩ ماده
  

  موارد تحویل موقت  -39-1
  : تحویل موقت نمایندطرفین می توانند درخواست با تحقق هر یک از موارد زیر، 

و پروژه قابلیت بهـره بـرداري    گردد پیمان تکمیل موضوعهنگامیکه مطابق اسناد و مدارك پیمان  -39-1-1
  .داشته باشد

ن بخشی از یک پروژه باشد، منظور از قابلیت بهره برداري انجـام کامـل آن   در مواردي که موضوع پیما: تبصره 
  .بخش مطابق اسناد و مدارك پیمان خواهد بود

بوده است، طبق برنامه زمانی قبل از پایان مدت پیمان ، پیمان موضوع هایی از تحویل موقت بخش -39-1-2
  ها    پس از انجام و تکمیل این بخش

تحویل موقت بخشی از پیمان در برنامه زمانی پیش بینی نشده باشد لیکن تحویـل آن بـه   در صورتیکه  -بصرهت
بـا توافـق    آن بخـش  در حین انجام پیمان مورد نظر قرار گیرد، تحویل موقت برداري یل آماده بودن براي بهرهدل

  .باشد طرفین قابل اقدام می
قبل از انجام فرایند تحویـل   کارفرما وسطموضوع پیمان ت هایی از یا بخش کامل در صورت تصرف -39-1-3
  موقت

  .هنگامیکه پیمان بر اساس سایر مواد این شرایط عمومی، خاتمه یابد -39-1-4
  .شود تحویل قطعی می کامل نشدهتحویل موقت و بخشهاي  کامل شدهدر این صورت بخشهاي 

  نیازهاي تحویل موقت  -39-2
  :وي پیمانکار یا کارفرما یا مهندس مشاور آماده شود عبارتند ازنیازهاي تحویل موقت که حسب مورد باید از س

بـه مهنـدس مشـاور و تاییدیـه      از طرف کارفرما یـا پیمانکـار   ارسال نامه درخواست تحویل موقت -39-2-1
  .هاي الزم و اعالم او مبنی بر آماده بودن کار مورد نظر براي تحویل مهندس مشاور پس از بررسی و کنترل
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هاي مورد لزوم بر  ها و اقدامات مربوط به تحویل موقت از جمله آزمایش نامه زمانی انجام فعالیتبر -39-2-2
این برنامه باید از سـوي مهنـدس   . ها اساس مشخصات فنی در زمان تحویل موقت و تعیین زمان و نوع آزمایش

  . مشاور تهیه گردد و حسب مورد از سوي طرفین و مهندس مشاور به آن عمل شود
تدارکات الزم براي تحویل موقت نظیر آب، برق، گاز، ابزار و وسائل، مواد، مصالح، نیروي انسانی و  -39-2-3

ها، خودرو و تجهیزات و غیر آن که بر حسب اسناد و مدارك پیمـان بایـد از    آالت و دستگاه امکاناتی مانند ماشین
  .سوي کارفرما، پیمانکار یا مهندس مشاور آماده و یا ارایه گردد

هایی که براي کنترل کیفیت کار بر طبق مشخصات فنی در حـین اجـراي    نتایج و مدارك آزمایش -39-2-4
  .و قابل ارائه باشد شده آوري اند، باید از سوي مهندس مشاور جمع کار انجام شده

تشـکیل  توان اقدامات  هاي ضروري فوق می آزمایش یا عدم ارایه نتایج و مدارك در صورت عدم انجام _تبصره 
دستور به  با تعیین مدت الزم هیات و حضور در جلسه تحویل را دنبال نمود که در اینصورت هیأت تحویل موقت

کنـد، در صـورت حصـول     هاي الزم براي اطمینان از کیفیت منطبق با مشخصات فنی را صادر می انجام آزمایش
  .ها، تحویل موقت عملی خواهد شد نتایج مثبت در این آزمایش

 و مدارك پیمـان  برداري که باید بر طبق اسناد هاي تعمیر و نگهداري و راهبري و بهره العمل دستور -39-2-5
  .از سوي پیمانکار تهیه و آماده باشد

اندازي انجام شده، زمان تسلیم  برداري با توجه به راه هاي تکمیلی بر اساس نیازهاي بهره العمل دستور :تبصره  
  .دشخواهد ارایه  برداري آزمایشی آنها بر طبق مشخصات فنی و برنامه زمانی کلی پس از طی دوره بهره

از سوي مهنـدس    ''تائید شد   ''هاي چون ساخت که باید از سوي پیمانکار تهیه و با عبارت  نقشه -39-2-6
  .مشاور مهر شده باشد

  فرآیند تحویل موقت -39-3
تواننـد   مـابین مـی   و بر طبق موازین این ماده و پیمان فی 1-39پیمانکار یا کارفرما در هر یک از مواعد بندهاي 

  .درخواست تحویل موقت تمام یا بخش مربوطه از پیمان را به مهندس مشاور ارسال دارند
هاي جداگانه از پیمان در صورتی موضوعیت دارد که این امـر در برنامـه    درخواست تحویل موقت بخش -هتبصر

بینی شده باشد و در صورت منظور نبودن در برنامه زمانی چنانچه طرفین قصـد تحویـل موقـت هـر      زمانی پیش
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ـ  5-4-39بخش را داشته باشند بخش مربوط بر اساس موارد مندرج در بند  ن مـاده تحویـل موقـت    ، بر طبـق ای
  .شود می
، در مدت 2-39و  1-39مهندس مشاور پس از وصول درخواست تحویل موقت با توجه به بندهاي  -39-3-1

نمایـد و در صـورت    روز، انطباق درخواست با شرایط مربوط ، آمادگی الزم براي تحویل موقت را بررسـی مـی   7
ات تحویل موقت و تشکیل جلسـه آن کـه بایـد در محـل     تایید، موضوع را براي معرفی نماینده هر طرف در هی

فاصله زمانی تاریخ تشکیل جلسه تحویل موقت از تـاریخ ارسـال نامـه    . دارد انجام کار باشد به کارفرما اعالم می
  .روز است 14تایید مهندس مشاور براي انجام تحویل موقت، حداکثر 

شاور عملیات مربوطـه را آمـاده تحویـل موقـت     در صورتی که با توجه به بندهاي فوق، مهندس م -39-3-2
که باید پیش از تحویل موقت رفع شوند یا انجام  نیازهاییروز از دریافت درخواست، کتباً نواقص  14نداند، ظرف 
و نتایج آن و مدارك و نیازهاي اعالم شده بـراي   کار پاسخگو به مشخصات فنیتأیید کننده تامین  هاي آزمایش

رساند و پس از رفع نـواقص یادشـده و آمـاده بـودن مـدارك و       اطالع پیمانکار و کارفرما میتحویل موقت را به 
  .گردد دنبال می 1-3-39، بالفاصله فرآیند بند 2-39نیازهاي بند 

یکنفر نماینده رسمی کارفرما، یکنفر نماینده رسـمی  : هیات تحویل موقت منحصرا متشکل است از -39-3-3
  .نده رسمی پیمانکار که براي تحویل موقت تعیین و کتبا معرفی می شوندمهندس مشاور و یکنفر نمای

با توجه به مهلت ذکر شده در بنـد  را در محل اجراي کار  تحویل موقت هیات حضورکارفرما تاریخ -39-3-4
ا را که تدارك آنه امکاناتیقسمت از هر یک از طرفین آن و  کند ابالغ میبه مهندس مشاور و پیمانکار  39-3-1

  . کند میهیات در محل کار آماده  حضور، براي روز او استطبق اسناد و مدارك پیمان به عهده 
نظر اعضاي هیـات   تحتو هستند  کار مشخصات فنی ، و تأیید تأمینی که براي کنترل کیفیتهای آزمایشنتایج 

هایی که تحت نظر هیات  چنانچه آزمایش .گردد د، در صورتمجلس تحویل موقت درج مینشو در محل انجام می
شود نیاز به زمان داشته باشند، مراتب براي انجام آزمایش و تعیین نتیجه آن بـر اسـاس    تحویل موقت انجام می

روز پس از معین شـدن   7برنامه مربوط باید از سوي مهندس مشاور پیگیري شود و جلسه تحویل موقت حداکثر 
هاي یادشده، مبادرت به اعالم نظر راجع  و هیات باید پس از بررسی نتایج آزمایشنتایج آزمایش ها تشکیل گردد 

  .به تحویل موقت بنماید
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کردن ماشین یا تجهیزات یا  نمانند روش(اندازي و بکاراندازي دستگاهها  اقداماتی نظیر راه -39-3-5
حویل بوده و تحویل موقت با مقدمه ت) مشاهدات عینی در کار یا سنجش ها و آزمونهاي نشان دهنده کارکرد
  .یابد اندازي تحقق می هاي راه پاسخگویی مثبت به آزمایشهاي مورد نیاز پروژه و پاسخگویی به آزمایش

تحویل موقت پاسخگویی الزم مرتبط با شرایط خصوصی پیمان تعیین شده است و  در مواردي که در :تبصره
مانند پاسخ به ( باید چنین پاسخگویی را داشته باشد وضعیت یا فصل یا زمان خاصی باشد بخشی از کار که 

آزمایشها و تحویل مربوط باید در زمان و وضعیت مناسب با نیاز صورت ) سرماي زمستان یا گرماي تابستان 
  .گیرد
مجلس تحویـل   نقصی در کارها مشاهده نکند، اقدام به تنظیم صورتعیب یا هرگاه هیات تحویل،  -39-3-6

 نظر هیـات و  به تشخیص هاي انجام شده مجلس تحویل موقت به همراه نتیجه آزمایش صورت. نماید موقت می
 کارفرمـا . دگیـر  اي از آن نیز در اختیار پیمانکار قرار می نسخه زمان هم د وشو کارفرما ارسال می به، توسط مشاور

ل صـورت مجلـس تحویـل    با ارسـا را  انجام شدهتحویل موقت تاریخ نامه فوق  پس ازهفته  دودر مدت حداکثر 
در صـورت عـدم ابـالغ طـی مهلـت فـوق،       . گـردد  و کار تحویل شده تلقی می نماید به پیمانکار ابالغ میموقت 

ه به او و مهندس مشـاور  مجلس یاد شد تحویل موقت را براساس صورت ، انجامپیمانکار با ارسال نامه به کارفرما
کند و کار  می مسوولیتنسبت به حفاظت و نگهداري از کار تحویل شده از خود سلب  کند و پس از آن اعالم می

  .و اقدامات بعدي مربوط به آن انجام خواهد گرفت شده تحویل موقت تلقی هفته پس از تاریخ حضور هیات 2
هرگــاه هیــات تحویــل موقــت، عیــب و نقصــی در کارهــا مشــاهده نمایــد، اقــدام بــه تنظــیم  -39-3-7
و  و معایـب کارهـا   نـواقص کنـد و فهرسـتی از    س تحویل موقت با تعیین مهلتی براي رفع نقص میمجل صورت

مجلس تحویل موقت  تنظیم و ضمیمه صورتشود را  عملیات ناتمام و آزمایش هایی که نتیجه آنها بعدا معلوم می
جانب پیمانکار، مهندس مشاور، پس از اعالم رفع نقص از  .دهد را  به پیمانکار  می ها اي از آن و نسخه نماید می

کند و اگر براساس فهرست نقایص تعیین شده، هـیچ گونـه    به اتفاق نماینده کارفرما، دوباره عملیات را بازدید می
عیب و نقصی باقی نمانده باشد، مهندس مشاور، صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را که 

مشاور و پیمانکار رسیده است، همراه نتایج آزمایشهاي خواسته شـده، بـراي   به امضاي نماینده کارفرما، مهندس 
اگر به . به پیمانکار ابالغ شود 6-3-39طبق ترتیبات مندرج در بند کند تا پس از تأیید کارفرما،  کارفرما ارسال می
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نـدس مشـاور   تشخیص کارفرما، حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقـص ضـروري نباشـد، بـه مه    
  .دهد تا به جاي نماینده کارفرما اقدام کند نمایندگی می

  شروع دوره تضمین -39-3-8
تـاریخ  از شروع دوره تضـمین،   ،نقصی در کار مشاهده نکندعیب یا هیات تحویل،  6-3-39چنانچه طبق  -الف

  خواهد بود تحویل موقتیاد شده در جلسه حضور هیات 
تـاریخ  از شـروع دوره تضـمین،    ،کندهده نقصی در کار مشاعیب یا هیات تحویل،  7-3-39چنانچه طبق   -ب

  .خواهد بود تحویل موقتهیات امضاي صورت مجلس رفع نواقص توسط 
     .کارفرما مسئولیت نگهداري و حفظ کارهاي تحویلی پس از تحویل موقت را بر عهده دارد -39-3-9
  به تحویل موقت و سایر مسایل مربوط تاخیر یا خودداري از اقدامات، مربوط -39-4

چنانچه هر یک از طرفین از در خواست تحویل موقت خودداري کند یا مهندس مشاور اقدامات الزم براي تحویل 
  .موقت را انجام ندهد یا اقدامات مربوط به خود را با تاخیر انجام دهند، طبق بندهاي زیر عمل می کند

پیمانکـار درخواسـت    تحویل موقت شـود ولـی  آماده عملیات موضوع پیمان طبق این ماده چنانچه  -39-4-1
دارد تا کارفرما اقدام بـه   تحویل موقت نکند، مهندس مشاور آماده بودن کار براي تحویل را به کارفرما اعالم می

نماینده خود را معرفی نکند روز از تاریخ ابالغ کارفرما پیمانکار  14اگر پس از . نمایدبتشکیل هیات تحویل موقت 
کارفرما با تامین دلیل توسط مراجع قضایی از نظر صورت . یا نماینده مورد معرفی او در جلسه تحویل حضور نیابد

کنـد و در   برداریها اقدام به تحویل موقت می نماید و معایب و نواقص را با مهلت رفع آن به پیمانکار اعـالم مـی  
 هـا و  نقشـه  پیمانکار ،کارفرما خود اقـدام بـه رفـع معایـب و نـواقص براسـاس      صورت عدم رفع نواقص از سوي 

به % 15کند و هزینه تمام شده را که باید بر اساس اسناد مثبته باشد به اضافه  می منضم به پیمان مشخصات فنی
 پـس از ماه  3 در این صورت تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین. حساب بدهکار پیمانکار منظور می دارد

  . است) هر کدام که زودتر باشد(و یا اتمام رفع معایب و نقایص توسط کارفرما تاریخ تشکیل جلسه تامین دلیل 
چنانچه در مورد آماده بودن کار، فیما بین مهندس مشاور و پیمانکار اختالف نظر پیش آید موضوع  -39-4-2

برآماده بودن کار براي  اود و در صورتیکه نظر شو تعیین تکلیف می )هیات کارشناسی: مراعا ( توسط کارفرما
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آید و در صورت عدم حضور پیمانکار موضوع از طریق تامین دلیل  تحویل موقت باشد سایر اقدامات، به عمل می
  .شود گیري می پی

مشاور براي تشکیل جلسه تحویل موقت کارفرما نماینده خود را  مهندس در صورتیکه پس از اعالم -39-4-3
در این حالت مهندس مشاور مراحل تحویل  ،نکند یا پس از معرفی و تشکیل هیات در جلسه حضور نیابدمعرفی 

  موقت و رفع نواقص را طبق این ماده دنبال کرده 
  :در این صورت 

هاي نگهداري و حفاظت باید به  کند و هزینه پیمانکار تا سه ماه کار را نگهداري و حفاظت می -39-4-3-2
  .پیمانکار پرداخت شودمتوسط کارکرد فرضی ماهانه به ازاي هر ماه به % 5میزان 

بر کار انجام تامین دلیل پیمانکار با نگیرد،  س از گذشت سه ماه کار را کماکان در اختیاردر صورتیکه کارفرما پ
ن اموال خود اقدام به خارج کردمی تواند توسط مراجع قضایی، شده، مصالح، تجهیزات و ماشین آالت و ابزار 

  .شود شده تلقی می تحویل موقتکار از تاریخ تامین دلیل ، کرده
زمان تاریخ تامین دلیل اقدامات مربوط به صورت وضعیت قطعی و آزادسازي تضمین ها باید از لذا  -39-4-4

  .شروع شود و شروع دوره تضمین نیز از تاریخ یاد شده می باشد
هـاي مسـتقلی از کـار،     ، بـراي تحویـل موقـت قسـمت    خصوصی پیمـان  شرایطدر صورتی که در  -39-4-5

هاي مسـتقلی از کـار پـیش از     بینی شده باشد، یا طرفین براي تحویل موقت قسمت هاي مجزایی پیش زمان
کارفرما با رعایت این ماده، قسمتهاي پیشگفته را تحویـل موقـت   توافق کنند، بدون بار مالی تکمیل کل کار 
پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحویل  گرفته و اقدامهاي

قطعی، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار، را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است، 
  .دهد صورت مستقل انجام می طبق اسناد و مدارك پیمان، به

روز از تاریخ اعالم آمادگی  21( هیات تحویل موقت دیرتر از موعد مقرر  اگر بر اثر تاخیر کارفرما -39-4-6
شروع دوره شود، تاریخ تحویل موقت کار بدون عیب و نقص در محل حاضر شود و ) کار از سوي مهندس مشاور

   .روز پس از تاریخ اعالم آمادگی کار از سوي مهندس مشاور خواهد بود 21 تضمین
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ید مهندس یمورد تا مراتببراي تحویل موقت، در صورتی که  طرفینهر یک از  درخواستپس از  -39-4-7
نیاز مانند آب، برق و گاز که باید طبق  آزمایشهاي مورداندازي و انجام  ولي تداركات الزم براي راه  ،مشاور باشد

  .شود طبق مراتب زیر عمل میشرایط خصوصی پیمان از سوي کارفرما تأمین شود فراهم نباشد، 
درصورت صالحدید تدارکات  تامین .چنانچه تامین تدارکات بصورت موقت و محدود ممکن باشد - 1- 39-4-7

از سوي پیمانکار به هزینه کارفرما فراهم شود و اقدامات بعدي براي تحویل موقت دنبال کارفرما    می تواند 
  .گردد 

ار پیمانکار باقی خواهد ماند و طبق بند کار کماکان در اختی فوقدر صورت عدم امکان انجام بند  - 2- 39-4-7
شود لیکن در این حالت ،کارفرما به محض آماده شدن امکانات براي تحویل مراتب را به  عمل می 2- 39-4-3

به هر حال دوره . روز  با توجه به مفاد این ماده تحویل موقت عمل شود 14دارد تا ظرف  پیمانکار اعالم می
شود و در   خ اعالم آمادگی کار براي تحویل از سوي مهندس مشاور شروع میتضمین در مورد  فوق از تاری

صورتیکه کار در هنگام تحویل موقت به نحو فوق که لزوما قبل از پایان دوره تضمین خواهد بود داراي عیب و 
 نقص باشد، پیمانکار موظف به رفع عیب و نقص خواهد بود ودر صورتیکه تحویل پس از پایان دوره تضمین

  . باشد، پیمانکار هیچ نوع تعهدي براي رفع نقائص ندارد
پس از تاریخ اعالم آمادگی کار براي تحویل موقت از سوي مهندس مشاور )  2- 7-4-39(در اجراي این بند 

شوند نظیر آزادسازي تضمین انجام تعهدات و تهیه صورت وضعیت  اقداماتی که پس از تحویل موقت انجام می
رداخت آن و به تبع آن آزادسازي نیمی از تضمین حسن انجام کار و سپرده بیمه و نظایر آن قطعی و تصویب و پ

لیکن آزاد سازي نیم دیگر از تضمین حسن انجام کار موکول به . گیرد با توجه به سایر شرایط الزم صورت می
شود خواهد  حاسبه میپایان دوره تضمین که از تاریخ اعالم آمادگی کار براي تحویل از سوي مهندس مشاور م

  .بود
نحوه تحویل موقت و  درصورت عدم تامین تدارکات الزم تا پایان مهلت تعیین شده در بند فوق،  - 3- 39-4-7

تحویل قطعی و آزاد کردن تضمینهاي پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیأتی متشکل از نماینده 
نظر این هیأت قطعی و . باشد نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می، ریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

  .االجرا است الزم
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٩٥ 
 

  
  

بـا   پیمانکـار کار را در اختیـار بگیـرد،   تمام یا بخشی از  چنانچه کارفرما بدون انجام تحویل موقت  -39-4-8
روز از  7رفع موضوع پس از اعالم اخطار به کارفرما، رفع مشکل را از کارفرما درخواست می کند، درصورت عدم 

شوند و تاریخ تحویل  تحویل موقت شده بدون نقص تلقی می تاریخ نامه پیمانکاراین کارها از زمان نامه پیمانکار، 
  .شود موقت و دوره تضمین از زمان یادشده شروع می

فتن ایـن  تحویل موقت بدون تقص، آزادي تضامین و تهیه صورت وضعیت قطعی مربوط پـس از در اختیـار گـر   
  .بخشها خواهد بود

را محق به دریافت مبالغ مربـوط بـه آن    کارفرمادر تحویل موقت  پیمانکارتاخیرات ناشی از قصور  -39-4-9
تاریخ آمادگی کار براي تحویل موقت از سوي مهندس مشاور مالك محاسبه تاخیرهاي . نماید می 50طبق ماده 
لت مربوطه از سوي پیمانکار انجام نشود بـه اسـتثناي مـوارد    باشد لیکن در صورتیکه رفع نقص طی مه فوق می

  .، تاریخ رفع نقص مالك محاسبه تاخیرها خواهد بود1-4-39مذکور در بند 
آالت و ابزار و مصالح اضافی  پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین -39-4-10

ف مدت مناسبی که مورد قبـول مهنـدس مشـاور باشـد، از     متعلق به خود در محلهاي تحویلی کارفرما را ظر
به عالوه، پیمانکار باید ظرف مدت معینی کـه توسـط مهنـدس مشـاور تعیـین      . محلهاي یاد شده خارج کند

شود، ساختمانها و تأسیسات موقتی را که براي اجراي کـار در محلهـاي تحـویلی کارفرمـا سـاخته اسـت        می
در . واد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینـه خـود تمیـز کنـد    تخریب یا پیاده کند و مصالح و م

تواند براي خارج نمودن آنها به هر نحو کـه   میروز پس از اخطار کتبی به پیمانکار  7غیراین صورت، کارفرما 
در ایـن  . داردحساب بدهکاري پیمانکار منظـور   به% 15به اضافه هاي آن را  مقتضی بداند عمل نماید و هزینه

  .صورت، پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعاي ضرر و زیان به اموال و داراییهاي خود را ندارد
سـاخته   ساخته و مصالح بازیافتی و قطعـات پـیش   با توجه به اینکه مالکیت ساختمانهاي پیش -39-4-11

ساختمانها و تأسیسات تجهیز کارگاه که به وسیله پیمانکار در محلهاي تحویلی کارفرما نصب یا احداث شـده  
پیمانکـار مـورد   است، متعلق به پیمانکار است، هرگاه تمام یا قسمتی از این سـاختمانها و تأسیسـات موقـت    

احتیاج کارفرما باشد، با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمانها و تأسیسات یاد شده 
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، درصورت عدم حصول توافق قیمـت روز  شود یمطرفین تعیین وافق به پیمانکار پرداخت شود، قیمت آن با ت
  .دادگستري قیمت گذاري می شودتاسیسات و ساختمانهاي یاد شده از سوي کارشناس رسمی 
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  وضعیت قطعی صورت. 40ماده 
  

را  کارهاي انجام شده وضعیت قطعی از تاریخ تحویل موقت، صورت روز پس 28پیمانکار باید حداکثر تا  -40-1
 تمـامی  بـا  همـراه تهیـه کنـد و    کار پايمنظور نمودن مصالح و تجهیزات  بدون ،بر اساس اسناد و مدارك پیمان

براي رسیدگی به مهندس  مشخصات، و مقادیر و ها گیري اندازه حاوي مثبته مدارك و دستورکارها جلسات، صورت
حداکثر را رسیدگی نموده و  و ضمائم و اسناد آن وضعیت دریافت شده مهندس مشاور صورت. مشاور تسلیم نماید

  .نماید براي تصویب کارفرما ارسال می نکارروز از تاریخ دریافت آن از پیما 56 تا
کند و  رسیدگی می آن از مهندس مشاور از تاریخ وصول روز 56 حداکثر تاوضعیت دریافت شده را  کارفرما صورت

 28حـداکثر طـی مهلـت     تا پیمانکار دارد نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار، اعالم می
  .اعالم نظر نمایدروزه نسبت به آن 

مهندس وضعیت قطعی اقدام نکند،  در صورتی که پیمانکار، ظرف مهلت تعیین شده، براي تهیه صورت -40-2
کنـد و پـس از امضـاي پیمانکـار بـراي       ن میآ ، به هزینه پیمانکار، اقدام به تهیهکارفرماپس از اخذ تایید مشاور 

وضعیت خودداري کند، مهندس مشـاور   نکار از امضاي صورتدر صورتی که پیما. دارد تصویب کارفرما ارسال می
وضـعیت   هزینـه تهیـه صـورت   در هر حال  .کند ارسال میوضعیت را براي کارفرما  بدون امضاي پیمانکار، صورت

به حساب بدهی پیمانکار منظـور  %  15باضافه  ، لیکن هزینه آن، از سوي کارفرما پرداختتوسط مهندس مشاور
  .شود می
وضعیت  صورتوضعیت را قبالً امضاء نموده است اگر اعتراضی نسبت به  حالتی که پیمانکار، صورتدر  -40-3

وضعیت را قبالً امضاء نکـرده اسـت و    داشته باشد یا در حالتی که صورتقطعی اصالحی ارسالی از سوي کارفرما 
از تـاریخ   روز 28ثر ظـرف  اعتراض دارد، اعتراض خود را حـداک وضعیت ارسالی از سوي کارفرما  صورتنسبت به 

بـه اطـالع   در یـک نوبـت     ، با ارائه دلیل و مدرك، اصالح یا تهیه شده به وسیله کارفرما وضعیت وصول صورت
پیمانکار، به موارد اعتراض رسـیدگی   اعتراضاز تاریخ وصول  روز 28 طیحداکثر نیز کارفرما . رساند کارفرما می

. دارد و آنچه را مورد قبول است به حساب بستانکار پیمانکار منظور می نماید کند و قبول یا رد آنها را اعالم می می
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براي مدت مازاد محق به دریافت در صورتی که کارفرما به اعتراض پیمانکار در مهلت فوق پاسخ ندهد پیمانکار 
  .خواهد بود  4-40خسارت طبق بند 

تواند براي تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرمـا واقـع    پیمانکار میشود که  اضافه می
  .اقدام نماید 53طبق ماده  در هر زمان و قبل از قبول رقم تسویه حساب نهایی، ،نشده است

ی وضعیت قطع وضعیت اعتراض نکند، صورت به صورت در این بند در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده
  .شود از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می

، به تنهایی قاطع است و مأخذ تسویه حسـاب  شود نظور میموضعیت قطعی  مقادیر کارها که در صورت -40-4
  .گیرد، هرچند که بین آنها و مقادیري که در صورت وضعیتهاي موقت منظور گردیده است، اختالف باشد قرار می

هاي پیمانکار، پیمانکار بدهکار نباشد، نصـف   ت قطعی تصویب شده و سایر حسابوضعی هرگاه با توجه به صورت
در صورت هر نوع تاخیر از سوي مهندس مشاور یـا کارفرمـا در اعـالم     .شود آزاد می او تضمین حسن انجام کار

یـاد شـده   در مـدت تـاخیر    تضـمین مانـدن  هاي مربوط به برقـرار   هزینهدو برابر ،  فوق یا اقدام به آن آزادسازي
، در این صورت پیمانکار بابت خواب سپرده باشد بر عهده کارفرما میبراساس صورتحساب ارایه شده توسط بانک 

  . خود نزد بانک نیز ادعایی ندارد
شـود، مهلـت تهیـه     وضـعیت قطعـی مـی    ، اقـدام بـه تهیـه صـورت    48یا  47در مواردي که طبق مواد  -تبصره
با وضـع موجـود آن   برداري یا تاریخ تحویل کارهاي انجام شده  ریخ صورتوضعیت قطعی، به ترتیب از تا صورت
  .باشد می

هـا و یـا تاییـد و اعـالم یـا ارسـال        هر نوع تاخیر حادث در رسیدگینسبت به مهلتهاي تعیین شده در این ماده، 
د یـا  مهنـدس مشـاور یـا کارفرمـا، کـه ناشـی از قصـور پیمانکـار در ارائـه اسـنا           قطعی از سويوضعیت  صورت
تلقی و پیمانکار را محق به دریافت خسارت ناشی از آن  در پرداختوضعیت قطعی نباشد، به عنوان تاخیر  صورت

  .نماید می 12-37طبق بند در طی مدت تاخیرها 
 
  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

٩٩ 
 

  مسئوليتهاي دوره تضمين. ١٤ماده 
  

كه ناشي از كار پيمانكار باشـد، پيمانكـار مكلـف     بروز كنددر كار  نقایصیيا اگر در دوره تضمين، معايب -١-٤١
 را و محل آنها ايرادهابراي اين منظور، كارفرما معايب و . را به هزينه خود رفع كند نقایصاست كه آن معايب و 

كند  نقایصپس از ابالغ كارفرما، شروع به رفع معايب و  دو هفتهكند و پيمانكار بايد حداكثر  به پيمانكار ابالغ مي
، كارفرما و نقایصمعايب و پس از اتمام رفع  .است، رفع نمايد کارفرماي كه مورد قبول مناسب ا را طي مدتآنه و

مجلس تحويل قطعي در  كه يكي از اسناد صورت نقایصمعايب و مجلس رفع  مشاور از نتيجه كار بازديد و صورت

  .شود تهيه و مبادله ميپايان دوره تضمين خواهد بود، 
را خودش  ايرادهامعايب و كند، كارفرما حق دارد آن  تاخيريا خودداري انجام اين تعهد  دره پيمانكار هرگا-٢-٤١

بـه حسـاب بـدهي پيمانكـار منظـور      درصد،  ١٥يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 

  .نمايد
در دوره تضمين بـه  برداري كارهاي تحويل موقت شده  هاي حفاظت، نگهداري و بهره هزينهمسئوليت و -٣-٤١

كند و مراتب را بـه مهنـدس    باني مي برداري در اين دوره ديده پيمانكار بر امر نگهداري و بهره. عهده كارفرماست
عيوب را برطرف سازد يا به هر  هاي ناشي از عملكرد خود، فوراً دارد تا هنگام بروز عيب مشاورو كارفرما اعالم مي

حال منشاء عيب را با استدالل توضيح دهد تا نسبت به نحوه رفع آن توافق شود و در صورت عدم قبولي پيمانكار 
است يا خير، حل و فصل  بر ايجاد عيب از ناحيه اجراي كار توسط او يا در مورد آنكه عيب عنوان شده رفع گرديده

  . شود يارجاع م ٥٣موضوع به ماده 

بـه پيمانكـار   برای رفـع  را  موضوع نقایصمشاهده روز پس از  ١٤حداكثر بايد  مهندس مشاور یاكارفرما -٤-٤١
  .نیستمازاد ایجاد شده بر اثر این نقایص صورت پيمانكار موظف به رفع عيوب  اینغیر در د و نابالغ نماي

زشـهاي  خصوصی پیمان نسبت بـه انجـام آمو  شرایط  5-41موقت براساس ماده پس از تحویل پیمانکار -٥-٤١
  .نماید قدام میالزم به پرسنل کارفرما ا

  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠٠ 
 

  تحویل قطعی. 24ماده 
  

کارفرما بنا به تقاضـاي پیمانکـار و    موافقتنامه، 5پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده  ماه قبل از یک -42-1
براي ) 39(هیأت را، به همان گونه که در ماده تأیید مهندس مشاور، اعضاي هیأت تحویل قطعی و تاریخ تشکیل 

هیأت تحویل قطعی، پس از بازدید کارهـا،  . کند شده است، معین و به پیمانکار ابالغ می  بینی تحویل موقت پیش
گیـرد و   هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید، موضوع پیمان را تحویل قطعـی مـی  

اي از آن را تا ابالغ از سوي کارفرمـا،   کند و نسخه آن را تنظیم و براي کارفرما ارسال می درنگ صورتمجلس بی
  .نماید دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابالغ می به پیمانکار می

  .شرایط خصوصی پیمان معین شده است 1-42ماده فراهم سازي امکانات تحویل قطعی در 
ه كند، براي رفع آنها طبق ماده هيأت تحويل قطعي، عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهد هرگاه -42-2

  .شود رفتار مي ٤١

  .بر عهده پیمانکار نیستنامناسب برداري  رفع عیوب ناشی از بهره -42-3
 عی کار را ننمایدموافقتنامه، تقاضاي تحویل قط 5اگر پیمانکار، در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده : تبصره

اقـدامات  مـی تواننـد   ، در محل و جلسه تحویل حضور نیابد، مهندس مشاور و کارفرمـا  عالم کارفرمایا علیرغم ا
باشـد و   اعالم شده است می اوپیمانکار مکلف به رفع نقص ناشی از کار خود که به . ددهن تحویل قطعی را انجام 

منظور پیمانکار به حساب بدهی % 15اضافه  ا معمول و هزینه آن  به در صورت عدم اقدام او کارفرما اقدام الزم ر
  .شود  می
رغـم   علـی  یـا هیـات  اعزام هیات تحویل نکند  تعیین یا اگر کارفرما با وجود تقاضاي پیمانکار، اقدام به -42-4

بـه   دو هفتـه و این تـاخیر بـیش از   مبادرت به تحویل گیري، ننماید  کار )یا پس از رفع نقص( بدون نقص بودن
مورد ، کارفرما در نیز از تاریخ تقاضاي مجدد سه هفتهطول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضاي 

گـردد و بایـد اقـدامات پـس از      اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی مـی  تحویل قطعی
 53در چارچوب ماده یا خسارت وارده به پیمانکار  و هر نوع هزینه تحمیلی تحویل قطعی در مورد آن انجام شود

  .شود حل و فصل می



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠١ 
 

از تـاریخ جلسـه    هفته 4کارفرما از ابالغ صورتجلسه تحویل قطعی خودداري کند نیز با گذشت در ین حالت اگر 
  .تحویل قطعی باید اقدامات پس از تحویل قطعی معمول گردد

  
کارفرما معایب را به هزینه خود اگر پیمانکار نواقص و معایب اعالم شده را ناشی از عملکرد خود نداند،  -42-5

  .کند داند از طریق دادگاه صالحه اقدام می کند و براي دریافت آنچه خود را مستحق می رفع می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠٢ 
 

  )بینی قابل پیشغیر (یا غیر مترقبه ) فورس ماژور( بروز حوادث قهري. 43ماده 
  

که از کنترل طرفین خارج اسـت   ییها عبارت است از رویدادها و وضعیت) فورس ماژور(حوادث قهري  -43-1
آن از سـوي هـر   بینـی   پیشنیز حوادثی است که بینی  قابل پیشقابل مقابله از سوي آنها نیست و حوادث غیر و 

  .فصل تعاریف ذکر شده است و سایر حوادث مشابه آنو برخی از مصادیق آن در  پیمانکار با تجربه ممکن نیست
در منطقه اجراي کار وقوع یابد و ادامه کـار را نـاممکن   ) 1-43(چنانچه هر یک از حوادث موضوع بند  -43-2

هـیچ یـک از دو طـرف، مسـئول      بینی یا غیرقابل پیش در بروز حوادث قهري .شود سازد، به ترتیب زیر عمل می
هـاي پیمانکـار را بـه ماخـذ      طرف دیگر در اثر این حوادث نیست لیکن کارفرما هزینـه  ههاي وارد شده ب خسارت
  .پردازد هاي تعلیق می هزینه

وقوع و شرایط ایجاد شده را فوراً به کارفرما اطالع دهد و تعهدات و عملیاتی پیمانکار موظف است که  -43-3
ـ  حـداکثر کوشـش خـود را بـراي حفاظـت از      د و که با وقوع این حوادث ادامه آنها ممکن نیست را مشخص نمای

شود و انتقال مصالح و تجهیـزات   رها کردن آنها منجر به زیان جدي می مزبور،کارهاي اجرا شده که در وضعیت 
کارفرما نیز باید تمام امکانات موجـود خـود را در   . هاي مطمئن و ایمن، به کار برد کار به محل پايآالت  و ماشین

در این حالت پیمانکار در مورد عملیاتی  .براي تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد محل، در حد امکان،
که انجام آنها ممکن نیست، از اجراي تعهدات مرتبط تا زمانی که وضعیت فوق برقرار باشد معاف است و به هـر  

. اجـراي کـار را بکـار بندنـد    حال طرفین باید اقدامات مقتضی براي به حداقل رسـاندن خسـارات و ازسـرگیري    
بـه  بـر حسـب توافـق    هاي انجام پیمان  هاي مربوط به این اقدمات فوري و اضطراري باید عالوه بر هزینه هزینه

  .پیمانکار پرداخت گردد
آالت  هاي موقت، ماشین در مورد خسارتهاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان، تاسیسات و ساختمان -43-4

  .شود مانکار، به شرح زیر عمل میو ابزار و وسایل پی
این شـرایط عمـومی    21هاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان، مشمول بیمه ماده  هرگاه خسارت -43-4-1

  .شود اقدام می آن بندباشد، براي جبران آن، طبق 



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠٣ 
 

میـزان  نیست یا  21هاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع ماده  اگر خسارت -43-4-2
  .آن براي جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست

آالت و ابزار و وسایل پیمانکار،  ها و تاسیسات موقت، ماشین جبران خسارتهاي وارد شده به ساختمان -43-4-3
  .، به عهده پیمانکار است21با توجه به ماده 

پـس از  . ، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثـه اسـت  قفومنظور از جبران خسارتهاي یاد شده در بندهاي 
، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثـه الزم و میسـر بدانـد، پیمانکـار     مورد بحثرفع وضعیت 

عالوه بر زمـان مصـرف شـده در دوره تـاخیر      در این صورت. درنگ آغاز کند مکلف است که اجراي کارها را بی
، تمدید مدت مناسبی براي اعاده کارهـا بـه وضـع اولیـه، از سـوي      عطیلی کار به دلیل حوادث یاد شدهناشی از ت

شود که پس از رسیدگی و تائید مهنـدس مشـاور و تصـویب کارفرمـا، بـه پیمانکـار ابـالغ         پیمانکار پیشنهاد می
  .گردد می
اشی از آن و تاخیرات اعاده کار به وضع باشند و تاخیرات ن کارها تا پایان حالت فوق به حالت تعلیق می -43-5

کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضـروري تشـخیص ندهـد، یـا اگـر       اولیه مجاز خواهد بود و چنانچه
داده بـه پیمـان خاتمـه     48ادامه یابـد، طبـق مـاده     متناوب یا سه ماه متوالی بیش از شش ماه یاد شدهوضعیت 

  .شود می
 49را طبـق مـاده   هاي تاخیر ناشی از وقوع حوادث یاد شده  در دورهپیمانکار  تعلیقهاي  زینهکارفرما ه -43-6

  .کند پرداخت می
  
  
  

  
  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠٤ 
 

  ممنوعیت قانونی. 44ماده 
  

کارمندان دولـت در معـامالت دولتـی    کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله،  پیمانکار اعالم می
قـانون اساسـی جمهـوري     141و  49اصـول  نیز و و سیصد و سی و هفت  هزار مصوب بیست و دوم دیماه یک

 47و طبق ماده  شده تلقی نیست و در صورتی که خالف آن براي کارفرما محرز شود، پیمان فسخاسالمی ایران 
  .شود رفتار می

  :هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون پیشگفته شود
  .تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید -44-1
  .تغییراتی که در دستگاههاي دولت یا کارفرما پیش آید -44-2

به محض وقوع منع  2-44بند در حالت . شود رفتار می 47و طبق ماده شده تلقی  پیمان فسخ 1-44بند در حالت 
کلف است که مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرمـا  قانونی، پیمانکار م
موقع به کارفرما اعالم ه اگر پیمانکار مراتب را ب. کند می رفتاربا پیمانکار  48دهد و طبق ماده  به پیمان خاتمه می

  .شود رفتار می 47نکند، پیمان فسخ و طبق ماده 
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠٥ 
 

  )حقوق مالکیت صنعتی و معنوي( حقوق انحصاري ثبت شده .45ماده 
  

ها و مطالبات مربوط به نقض احتمـالی   خسارت اتهامات، دعاوي، هرگونهپیمانکار کارفرما را در مقابل  -45-1
عالیـم یـا    حق اختراع، حق امتیاز دانـش فنـی،   تالیف،حق  از قبیل ،)مالکیت صنعتی و معنوي( حقوق ثبت شده
که در اجراي موضـوع پیمـان ایجـاد    صنعتی و معنوي و دیگر حقوق حمایت شده  ، اسرار تجارينامهاي تجاري
ها و مطالبات راجع  و مسئولیت پاسخگویی مستقیم در مورد تمامی دعاوي، اتهامات، خسارت دارد شود، مصون می

  .گیرد به موارد مربوط به آنها را بر عهده می
اي نیست که موجب نقض حقوق حمایت  د اسناد و مدارك پیمان به گونهنماید که مفا کارفرما تائید می -45-2
هاي مربـوط بـه ایـن حقـوق، در      و کارفرما نیز پیمانکار را از هرگونه دعاوي، مطالبات و خسارت شود می اي شده

ر د. دارد صورتی که تخلف او نتیجه غیرقابل اجتناب پیروي پیمانکار از اسناد و مدارك پیمان باشـد مصـون مـی   
صورتی که براي پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارك پیمان ناگزیر در مـواردي موجـب نقـض حقـوق     

اعالم کند تا کارفرما نسبت به  کارفرمایش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به پگردد، باید  حمایت شده می
رطرف شود، اقدام نمایـد و نتیجـه را بـه پیمانکـار     اي که نقض حقوق حمایت شده ب انجام تغییرات الزم، به گونه

روز پس از دریافت هر دعوي، دریافت آن را به طرف دیگر  7به هر حال هر یک از طرفین باید ظرف  .ابالغ کند
  .شود که او از حق مصونیت خود صرفنظر کرده است اعالم کند و در صورت عدم اعالم آن چنین استنباط می

براي احراز و اثبات رعایت حقوق یادشده در حالتی که این امر جزو تعهدات او بوده،  هر یک از طرفین -45-3
  .نماید راساً و به هزینه خود لیکن با همکاري طرف دیگر اقدام می

  
  
  

  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠٦ 
 

  موارد خاتمه پیمان –موارد فسخ پیمان : 46ماده 

  

  از سوي کارفرما فسخ پیمانموارد  -46-1

شده براي آن، پیمان را با رعایت مفاد و  بینی تواند در هر یک از موارد زیر صرفا در مهلت زمانی پیش کارفرما می
 مـورد مربـوط بـر پیمانکـار    ذکر شده است فسخ کند مشروط بر آنکه علت شمول  47طبق ترتیباتی که در ماده 

  .ناشی از عدم انجام تعهدات کارفرما در مورد مربوط نباشد
  .28ماده  3-28تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند  -46-1-1
براي شروع عملیات موضـوع پیمـان، بـیش از نصـف مـدت      از سوي پیمانکار تاخیر در تجهیزکارگاه  -46-1-2

مشروط به پرداخت قسط معین شـده بـراي پـیش پرداخـت از سـوي      موافقتنامه،  4ماده » ج«تعیین شده در بند 
  .ضوابط مربوطاسناد پیمان و کارفرما وفق 

هـاي مسـتقل مشـخص شـده در      هر یک از بخشدر شروع عملیات موضوع سوي پیمانکار  از تاخیر -46-1-3
  . 30به ماده  با توجه بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی روز از تاریخ پیش 28، بیش از شرایط خصوصی

در صورتی که بخش مستقل مشخص شده  از کار در شرایط خصوصی پیمان بر اثر قصور پیمانکـار    -46-1-4
روز هرکدام بیشتر است به  56مدت مربوط به آن یا % 50بر طبق آخرین برنامه زمانی تفصیلی با گذشت بیش از 

  . 30اتمام نرسیده باشد با توجه به ماده 

به بیش از  30یکه تاخیرات از سوي پیمانکار با توجه به ماده در صورت -46-1-5
3
 بعـالوه مدت اولیه پیمـان   1

  . باشد 29مدتهاي ناشی از تغییرات موضوع ماده 
یـا تعلیـق    43موضوع ماده  یا غیرمترقبه از رفع وضعیت قهري  پس از سوي پیمانکار عدم شروع کار -46-1-6

  30روز از تاریخ ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما با توجه به ماده 28سپري شدن بیش از  و 49موضوع ماده 



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠٧ 
 

متـوالی بـا در نظـر     روز 21، بـیش از  یا دلیل موجـه  بدون اجازه کارفرمااز سوي پیمانکار کار  توقف -46-1-7
  30گرفتن  مفاد ماده 

اي اصالح کارهاي انجام شده معیوب طبق بند بر از سوي پیمانکار عدم انجام دستور مهندس مشاور -46-1-8
  .32ماده » د«

  .17، با توجه به ماده  تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران از سوي پیمانکار -46-1-9
به استثناي موارد مندرج در  واگذاري کارهاي موضوع پیمان از سوي پیمانکار به شخص ثالث - 1-10- 46
  24ماده
  انحالل شرکت پیمانکار -46-1-11
  اثبات ورشکستگی پیمانکار از سوي مراجع قضایی یا اعالم پیمانکار -46-1-12
هرگاه بنا به تشخیص مراجع قضایی، پیمانکار براي تحصیل پیمان یا اجراي آن به عوامل کار فرما  -46-1-13

  .رشوه داده باشد
ن مورد براي بار اول و که در ای  HSEعدم رعایت موازین ایمنی یا بهداشت یا حفظ محیط زیست  -46-1-14

  .تواند اعالم فسخ نماید شود و بار سوم کارفرما می دوم تذکر و اخطار داده می
  

  پیمان) انفساخ(موارد فسخ اجباري  -46-2

هاي انجام تعهدات و حسـن انجـام کـار     نامه در صورتیکه هر یک از موارد زیر حادث شود پیمان فسخ و ضمانت
  .گیرد مورد عمل قرار می 3-1-47اقدامات بر اساس بند شود و  پیمانکار ضبط می

باشـد یـا آنکـه بعـداً      44پیمانکار در هنگام ارجاع کار و عقد قرارداد مشمول ممنوعیت قانونی مـاده   -46-2-1
 اعالم بـه کارفرمـا بـراي   ممنوعیت را شامل گردد و ظرف یک ماه اقدامی براي خروج از شمول قانون فوق و یا 

  .را ننماید 2-48یمان بر طبق بند  خاتمه دادن پ



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠٨ 
 

هر گاه با تشخیص هیات رسیدگی به شکایات قانون مناقصات یا مرجع قضایی در ارجـاع یـا انعقـاد     -46-2-2
  .پیمان تبانی صورت گرفته باشد

  

  موارد خاتمه پیمان -46-3

  خاتمه دادن به پیمان از سوي کار فرما -46-3-1

این شرایط  48ماده  1-48ارد زیر با تشخیص خود خاتمه پیمان را طبق بند تواند در مو کارفرما می -46-3-1-1
  :عمومی به پیمانکار ابالغ نماید

 منتفی شدن توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی موضوع پیمان •

 عدم تامین اعتبار و نقدینگی الزم •

 بینی توقف یا تعلیق بیش از مدتهاي مجاز مندرج در پیمان پیش •

 تغییرات در برنامه توسعه  •

 اثبات عدم انجام مطالعات و طراحی هاي الزم براي اجراي کار  •

 عدم نیاز به انجام موضوع پیمان •

در صورت خاتمه پیمان بنابرموارد فوق، ادامه کار از سوي کارفرما یا انعقاد پیمان با پیمانکار دیگر براي ادامه آن 
  .تا دوسال مجاز نیست

تواند در هر مقطع از مـدت   ذکر شده است کارفرما می 1-1-3-46ردي غیر از آنچه در بند در موا -46-3-1-2
پیمان بدون آنکه قصوري متوجه پیمانکار باشد، بنا بر مصلحت کار با تایید باالترین مقام سازمان کارفرمـایی یـا   

در چنین حالتی ادامه . ابالغ نمایدبه پیمانکار  1-48اي به انتخاب ایشان ، خاتمه پیمان را طبق بند  نفره هیات سه
  .باشد بدون اشکال می 48کار پس از انجام اقدامات ماده 

  



  

 

 

  

 

  

 
 

١٠٩ 
 

  موارد خاتمه پیمان از سوي پیمانکار -46-3-2

تواند خاتمه پیمان را طبق ماده بند  محقق شدن هر یک از موارد زیر او می در صورت تشخیص پیمانکار مبنی بر
  :عالم داردشرایط عمومی به کارفرما ا 48-2
و عدم قبولی پیمانکار بـر   29ایجاد افزایش یا کاهش در مبلغ اولیه پیمان بیش از حدود مجاز ماده -46-3-2-1

  ادامه کار
عدم تحویل کارگاه یا محل کار یا بخشهایی از کار موضوع پیمان یا پیدایش معارضی در انجام کار -46-3-2-2

  این شرایط عمومی 6-28و  3-5-28و  1-5-28بر طبق بندهاي 
  24انتقال پیمان به کارفرماي دیگر بدون رعایت مفاد ماده  -46-3-2-3
و  36هـاي   هاي تعیین شده در ماده ها از سوي کارفرما به پیمانکار بیش از مهلت تاخیر در پرداخت -46-3-2-4
37   
 .ماه متناوبادامه وضعیت حوادث قهري و غیر مترقبه بیش از سه ماه متوالی یا شش  -46-3-2-5

یا عدم موافقت پیمانکار با ادامه کار پـس از   49وقوع تعلیق و توقف بیش از میزان مجاز در ماده  -46-3-2-6
  هاي مربوط پایان مهلت

عدم موافقت پیمانکار با تمدید مدت پیمان پس از پایان مدت پیمان به نحوي که افـزایش مـدت    -46-3-2-7
  .باشدبیش از میزان تاخیرهاي غیر مجاز 

 
  )اقاله یا تفاسخ ( موارد خاتمه پیمان با تراضی  - 46-3-3

خاتمه  3-48شرح مندرج در بند  بهتوانند با تراضی یکدیگر در موارد زیر در هر مقطع پیمان را  طرفین پیمان می
  :دهند

 .هاي دیگر یا اشخاص ثالث گردد چنانچه ادامه پیمان موجب ضرر به پروژه - 1



  

 

 

  

 

  

 
 

١١٠ 
 

 .برداري را دربرداشته باشد الزم بر ادامه اجرا یا بهره  خطر آفرین بوده وعدم ایمنیچنانچه ادامه پیمان  - 2

بـرداري   هاي جدید و مضاعف را براي طرفین از نظر اجرا و و اتخاذ تمهیـدات نگهـداري و بهـره    هزینه - 3
 . ایجاد نماید

 .معارضین جدیدي براي اجراي کار پیدا شود - 4

و جغرافیا یا تغییراتی که موجب کاهش یـا افـزایش بـیش از     پیش بینی تغییرات عمده در وضعیت فنی - 5
 . در مبلغ یا مدت پیمان باشد ایجاد شود% 25

انجام کار با روشهاي جدید براي اجرا یا با طراحی جدیدي در ماهیت کار پدیدار شـود بـه نحـوي کـه،      - 6
پیمانکار و کارفرما  گیري در هزینه تمام شده ایجاد و انجام کار با روش موجود موجب زیان کاهش چشم

 .باشد

 .به هر دلیل مورد نظر کارفرما، ادامه پیمان نیاز نباشد و پیمانکار با منتفی شدن پیمان موافق باشد - 7
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  پیمان) انفساخ(خودبخودي  از سوي کارفرما و فسخ پیمان مربوط به فسخ  اقدامات -47ماده 

  

  رفرمااقدامات مربوط به فسخ پیمان از طرف کا -47-1

  اقدامات قبل از فسخ

، کارفرما پیمان را مشمول فسـخ   1-46در صورتیکه به علت بروز هر یک از موارد درج شده در بند  -47-1-1
اقدامات الزم به منظور  دوهفته یا هر مدت بیشتري با تشخیص کارفرماکند که ظرف  بداند به پیمانکار اخطار می
  .داردرا معمول خروج از موارد شمول فسخ 

معمـول   خروج از موارد شمول فسخچنانچه پس از سپري شدن مهلت فوق، از سوي پیمانکار اقدامی در راستاي 
نشود و کارفرما کماکان وضعیت را در انطباق با هر یک از موارد فسخ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر مورد یـا  

گماردن عوامل خود همراه عوامل پیمانکار نسبت  اعالم می کند و بابه پیمانکار  1-46موارد مربوطه موضوع بند 
  .نماید به مراقبت از کارگاه اقدام می

در مرجـع حـل اخـتالف     قبل از اخطار کارفرما به فسخ در تمامی مواردي که اختالفی از سوي پیمانکار -تبصره
شد اقدام و ابالغ به مرتبط با 1-46مندرج در بند فسخ  مواردمطرح است چنانچه نتیجه آن با ) ت کارشناسیاهی(

یـین نتیجـه اخـتالف ممکـن     گیري براي اقدام نسبت به فسخ پس از تع فسخ مجاز نیست و در اینصورت تصمیم
  باشد مهلت اعالم نظر مرجع یاد شده حداکثر شش هفته می. خواهد بود

 از حـاکی  یلـی دال که صورتی در نظر کارفرما، ابالغ تاریخ از ظرف دو هفته که است مکلف پیمانکار -47-1-2
 مهلـت  ظـرف  اگـر . برسـاند  کارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته شده اعالم موارد با کارفرما نظر انطباق عدم
کارفرما نظـر و دالیـل    بداند، مردود را او شده اقامه دالیل کارفرما یا نرسد پیمانکار سوي از پاسخی شده، تعیین
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به هیات سـه نفـره منتخـب از سـوي      دو هفتهخود براي فسخ پیمان را همراه با نظرات و دالیل پیمانکار ظرف 
اي به کارفرما و پیمانکـار اعـالم    دارد و نظر هیات طی صورت جلسه ی ارسال مییباالترین مقام سازمان کارفرما

فسخ پیمان را به پیمانکـار ابـالغ   هفته  ظرف یکدر صورتیکه نظر هیات مبنی بر فسخ باشد، کارفرما  .گردد می
به منظـور اداي توضـیحات   .  سایر اقدامات مربوط به فسخ پیمان بر طبق مفاد این ماده دنبال می شود و کند می

الزم، یکنفر نماینده از سوي کارفرما و یکنفر نماینده از سوي پیمانکار و یکنفر نماینده مهندس مشاور بدون حق 
  .یاد شده حضور خواهند یافتراي در جلسه هیات 

اعالم نظر هیات سه نفره، هر  تاکارفرما مبنی بر فسخ پیمان به پیمانکار ابالغ شده  نظراز مدتی که  -47-1-3
یک از طرفین قرارداد باید به مسئولیتها، وظایف و تعهدات قراردادي خود عمل کنند و هـر نـوع تخلـف از ایـن     

درصورت عدم تایید فسخ توسط هیات سه نفره پیمان . باشد ارده میگیري براي جبران خسارت و وظایف قابل پی
  .یابد ادامه می

  اقدامات پس از فسخ

پیمانکار بدون آنکه ضـبط شـوند   حسن انجام کار و انجام تعهدات در ابالغ فسخ بنحو فوق ،تضامین -47-1-4
 حداکثرو پیمانکار  دهد و کارفرما اقدامات مربوط به فسخ بر اساس این ماده را انجام می ماند نزد کارفرما باقی می

بـا  دادگاههـاي صـالحه یـا     بهود به فسخ را تواند اعتراض و عدم پذیرش خ ، میظرف شش هفته از تاریخ ابالغ
صـدور  تسلیم نماید و تصویر اعتراض  نامه خود را به کارفرما و مرجـع   53داوري موضوع ماده توافق طرفین به 

بر عدم استحقاق پیمانکار بر فسخ پیمان ، پیمان یا داوري در صورت صدور راي دادگاه  که. تضامین تحویل نماید
خ ابالغ فسخ از سوي کارفرما ، خاتمه یافته تلقی مـی شـود و پیمانکـار محـق بـه دریافـت       از تاری 48وفق ماده 

 به پیمانکار ناشی از اجرايهاي تحمیلی وارده  و هزینه) ضامیننظیر هزینه تمدید ت(خسارات وارده ناشی از فسخ 
نیـز بـه او تعلـق     48ده باشدو به عالوه مبالغ اسـتحقاقی موضـوع مـا    بر مبناي راي مرجع یاد شده میماده  این
  .گیرد می
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، تضـامین انجـام   تشخیص عدم موجه بودن اعتراض پیمانکار به فسخ پیمان از سوي داوري یا دادگاهدر صورت 
  .یابد تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار ضبط و اقدامات انجام شده براي فسخ پیمان تنفیذ می

 کارگـاه و پیمـان، شـامل کارهـاي انجـام شـده       2-1-47فسخ پیمان به نحـو بنـد    ابالغ باکارفرما  -47-1-5
را  موجود در کارگاه وسایلتمام تدارکات و  ،ابزار ،تجهیزات ،مصالح آالت، ، ماشینتاسیسات و ساختمانهاي موقت

ص در محـل  د و بـه خصـو  کن می اقدام عوامل الزمگماردن با از آن  مراقبتو براي  دهد در کنترل خود قرار می
آالت  جایی و ورود و خروج هـر نـوع مصـالح و تجهیـزات و ماشـین      دربها و راههاي ورود و خروج کارگاه از جابه

وفعل و انفعاالت کماکان در کارگاه حضور داشته  نیزکند البته در این امر نگهبانان و عوامل پیمانکار  جلوگیري می
اور نیز در کارگاه حاضر بوده و گزارش نظارتی روزانه را تهیـه  نمایند در این مقطع مهندس مش کارگاه را ثبت می

به جز در موارد تامین ایمنی بـا تشـخیص   (برداري حق هر نوع دخل و تصرف  کند و طرفین تا قبل از صورت می
  .در کارگاه را ندارند) مهندس مشاور

تا اقدامهاي بعدي براي فوق، حو نه وضعیت برخی از کارهاي نیمه تمام که رها کردن آن ب در مواردیکه -تبصره
انجـام   توانـد  میکارفرما  ،استعمده  جانی و یا خسارت مالی بروز خطر موجب به نظر مهندس مشاور تکمیل آن

 وبه پیمانکار ابالغ نمایـد  و مدت مربوط  و مبلغ مقادیر ،موضوعتوافق در مورد اقدامات الزم را طی دستور کار با 
در . شود دهد و مبلغ آن در صورت وضعیت قطعی پیمانکار منظور می اقدام الزم را انجام میام دستور کار نجاو با ا

این مورد پیمانکار و کارفرما باید ظرف یک هفته از ابالغ فسخ در موارد مرتبط با موضوع جلوگیري از خطرات و 
م توافق از سـوي پیمانکـار،   خسارات مورد بحث توافق کنند و در صورت عدم ابالغ دستور از سوي کارفرما یا عد

کارفرما باید خود اقدام الزم را معمول دارد و مسئولیتی از نظر بروز هر نوع خطر جانی یا خسـارت مـالی متوجـه    
هزینـه اجـراي   % 15اي معـادل   پیمانکار نیست لیکن در حالت عدم توافق به انجام کار از سوي پیمانکار جریمـه 

شود، به حساب بدهکار پیمانکار، منظـور   وي کارشناس دادگستري تعیین میهایی که از س دستور کار فوق با نرخ
  .شود می



  

 

 

  

 

  

 
 

١١٤ 
 

بـرداري و   خـود را بـراي صـورت   نماینده  کند که به پیمانکار ابالغ می در ابالغیه فسخ پیمانکارفرما  -47-1-6
 پیمانکارآالت  ماشین برداري از نوع و تعداد و مقدار لوازم و تجهیزات و اندازه گیري کارهاي انجام شده و فهرست

تواند دو هفته دیرتر از تـاریخ ابـالغ    برداري فوق که نمی براي حضور در جلسه صورت ،مصالح و مواد باقیمانده و
روز  14گیري نبایـد دیرتـر از    برداري و اندازه تاریخ حضور طرفین براي صورت. فسخ باشد به کارفرما معرفی کند
  .سوي کارفرما اعالم شود باشد و این تاریخ باید طی نامه از

 6-1-47پیمانکار مکلف است ظرف یک هفته نماینده خود براي انجام اقدامات بند  فسخ،با دریافت  -47-1-7
در کارگاه حضور یافته و صورت برداریها و در تاریخ مقرر معرفی نماید و با این اقدام نماینده طرفین رابه کارفرما 

  .گردد تلقی می قطعیجلسه تحویل  به عنوان صورتجلسه شود واین صورت  ه میجلس گیریها انجام و صورت اندازه
ق مراجع قضایی مبـادرت  یتوانند با تامین دلیل از طر هاي یاده شده هر یک از دو طرف می در صورت عدم اقدام

ـ       گیري نمایند در این صورت هزینه برداري و اندازه به صورت راي هاي تامین دلیل بـر عهـده طرفـی اسـت کـه ب
که  یتاي معرفی نکرده و یا نماینده او براي این امر حضور نیافته است در حال گیري نماینده و اندازه  صورت برداري
ـ طر موضـوع از گیري بین عوامل دو طرف اختالف نظر وجود داشته باشـد نیـز    برداري و اندازه در امر صورت ق ی

ن میصورتجلسه تا. خواهد بود طور مساوي برعهده طرفین هبگیرد لیکن هزینه آن  دلیل مورد اقدام قرار می تامین
  .گردد جلسه تحویل قطعی تلقی می باشد صورت که نشان دهنده کارهاي انجام شده می نیزدلیل 

در اختیـار کارفرمـا    به طور کاملکارگاه  ،مجلس گیریها و امضا صورت و اندازه  برداري با اتمام صورت -47-1-8
  .گویند پیمانکار کارگاه را ترك میگیرد و عوامل  قرار می

وضعیت قطعـی   پس از انجام اقدامهاي فوق پیمانکار باید برطبق ضوابط پیمان نسبت به تهیه صورت-47-1-9
  .اقدام نماید

اسـت   کنتـرل کارفرمـا  آالت در  تجهیـزات و ماشـین   ، تاسیسات،تدارکات،کارگاه با عنایت به آنکه  -47-1-10
  :دشو اقدام می زیرنسبت به تعیین تکلیف آنها به شرح 



  

 

 

  

 

  

 
 

١١٥ 
 

جـانی   بروز خطرو احتمال  ایمنی موازین لزوم رعایت ی پیمانکار جز در موارد مآالت عمو ماشین -47-1-10-1
برداري باید اجازه خـروج آنهـا بـه     بالفاصله پس از صورت و نباید مورد استفاده قرار گیرد یا خسارات عمده مالی

 اي که توسط کارشـناس رسـمی   مانکار داده شود و صرفا در صورت توافق دو طرف از این ماشینها با نرخ اجارهپی
آنها را ظرف یک هفته از کارگاه خارج  بایدتوان استفاده نمود و در غیر آن پیمانکار  شود می تعیین می دادگستري

  .کند
اختالف بیش از تضامین موجود نـزد کارفرمـا بـه    در مواردي که پیمانکار بر طبق نظر مرجع حل -47-1-10-2

آالت، ابزار و وسایل پیمانکار بـر اسـاس    کارفرما بدهکار است،کارفرما تا میزان طلب خود، براي اقالمی از ماشین
  .ارزیابی کارشناس دادگستري، اجازه خروج از کارگاه را نخواهد داد

و  ثابتاعم از (که در کارگاه موجود است / پیمانکاربه و ابزار ویژه متعلق  آالت در مورد ماشین -47-1-10-3
براي مدتی که  با تشخیص کارفرما در بینی شده است، آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش فهرستکه  )متحرك

 کارشناس رسـمی دادگسـتري   گیرد و هزینه اجاره آنها با نظر جایگزینی آنها الزم است در اختیار کارفرما قرار می
  .گردد شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می میمعین 

  :ماه است حداکثر مدتی که ماشین آالت یاد شده می تواند در اختیار و اجاره کارفرما باشد شش
  

برابـر ارزش   یا موجود است ساختمانهاي موقت که در کارگاه احداث شده تجهیزات وتاسیسات و -47-1-10-4
و  ارزش گـذاري  کارشناس رسـمی دادگسـتري   برمبناي ارزش روز، با نظر نمصالح بازیافتی و دستمزد احداث آ

در مورد ساختمانها و تاسیسات خارج از  .آید به تملک کارفرما در می و گردد میحساب بستانکار پیمانکار منظور  به
ره با تعیین اجـاره  چنانچه کارفرما، قصد استفاده از آن را داشته باشد هزینه اجاکه متعلق به پیمانکار است کارگاه 

  .گردد پرداخت می پیمانکاربه  کارشناس رسمی دادگستريبها از سوي 



  

 

 

  

 

  

 
 

١١٦ 
 

  پیمــان اجــراي بــراي و بــوده مشخصــات طبــق آنچــه کــار پــاي تجهیــزات و مصــالح از کارفرمــا -47-1-11

که مورد تایید کارشناس  روز متعارف نرخ براساس را آن بخش پرداخت  نشده بهاي و گیرد الزم است تحویل می
  .نماید می منظور پیمانکاردر صورت وضعیت  ،رسمی دادگستري باشد با ضریب باالسري پیمان

بـر طبـق    شده سفارش تجهیزات و مصالح فهرست درنگ بی پیمان، فسخ ابالغ دریافت با پیمانکار -47-1-12
و  نمایـد  مـی  ارسـال  کارفرمـا  بـراي  آنها خرید شرایط با همراه را بادستور کارفرما یا مهندس مشاور برنامه زمانی

بـا   که بر طبق مشخصات فنی باشد از سـوي پیمانکـار   شده سفارش تجهیزات و مصالح ازقرارداد خرید اقالمی 
 و مصـالح  ایـن  خرید بابتو یا براساس مبالغی که  شود ی که از طرف کارشناس رسمی دادگستري معین مینرخ

کارفرما منتقل و مبلغ مربـوط   به آن مدارك و اسناد تسلیم مقابل در است، شده تادیه پیمانکار سوي از تجهیزات
شود در حالتیکه بخشی از مبلغ تجهیزات و مصالح یاد شـده توسـط پیمانکـار     می منظور پیمانکار طلب حساببه 

   .بود خواهد کارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خرید بهاي بقیه تادیه پرداخت شده است،
 در کـه  را خـود  تـدارکات  دیگرماشین آالت و  و تجهیزات و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار -47-1-13

 ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف حداکثراست را طی مهلت مورد توافق طرفین و مانده باقی کارفرما تحویلی محلهاي
 نحو هر به آنها کردن خارج براي تواند می کارفرما اینصورت، غیر در. کند خارج شده یاد محلهاي از ،فسخ پیمان

 پیمانکـار  حالـت،  ایـن  در. دارد منظور پیمانکار بدهکار حساب  به را آن هاي هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که
  .سازد مطرح شکایت یا ادعایی را خود، داراییهاي و اموال به شده وارد زیان و ضرر به نسبت تواند نمی

در مهلت یاد شده مسئولیت و هزینۀ نگهداري و حفاظت از اقالم مربوط بـر عهـدة کارفرمـا اسـت و      -1تبصره 
  .باشد جبران هر نوع خسارت وارده به این اقالم با او می

روز پس از اتمـام   28آالت و ابزار ویژه که در اجاره کارفرما قرار می گیرند مهلت فوق  در مورد ماشین -2تبصره 
  .باشد اجاره میدورة 



  

 

 

  

 

  

 
 

١١٧ 
 

بـرداري یـا    هاي چون ساخت و دیگر اسناد و مدارك فنی مورد نیاز بهره پیمانکار موظف است نقشه -47-1-14
ادامه کار را همزمان با تحویل کارگاه مربوط به کارفرما تحویل دهد و کارها با ایـن امـر عمـالً تحویـل قطعـی      

اي در صورت بروز عیب و  دارد لیکن از باب مسئولیت حرفهشوند وپیمانکار نسبت به دوره تضمین آن تعهدي ن می
  .هاي ایجادي، مسئولیت او باقی است نقص در سازه

   پیمان) خودبه خودي( ي اجبارفرآیند فسخ -47-2

بر پیمان ،کارفرما نسبت به ابالغ فسخ و ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن  2-46در موارد شمول بند 
  .باشد می14-1-47الی  5-1-47کند و سایر اقدامات در این حالت بر طبق بندهاي  اقدام میانجام کار پیمانکار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 

  

 

  

 
 

١١٨ 
 

  پیمان خاتمه به مربوط اقدامات -48 ماده

  

  کارفرما سوي از پیمان خاتمهاقدامات مربوط به  -48-1

 پیمانکار صورت این در و نماید  ابالغ پیمانکار به را پیمان خاتمه تواند می 1-3-46 بند بنا بر کارفرما -48-1-1

آماده تحویـل   را شده انجام کارهايو  کارگاه ،ابالغ تاریخ از روز 28 ظرف 2-1-48 بندبا توجه به  است موظف
نماید و مراتب را با تعیین تاریخ آمادگی کار براي تحویل که نباید دیرتر از مهلت یاد شده باشد به کارفرما اعالم  

  )در صورت نیاز به مدت بیشتر مدت الزم توافق می شود. ( دارد
گیـري اقـدام    بـراي تحویـل  چنانچه هر یک از اقدامهاي فوق از سوي کارفرما یا پیمانکار انجام نشود یا کارفرما 

  .شود ننماید، موضوع از طریق تامین دلیل انجام می
زیـان   بروز احتمال تمام نیمه کارهاي از برخی وضعیتبه تشخیص مهندس مشاور در  صورتیکه در  -48-1-2

همزمان بـا خاتمـه پیمـان،     کارفرما نباشد پذیرش مورد ایمنی ضوابط نظر از و ات جانی بودهخطرعمده مالی یا 
 نماید می ابالغ پیمانکار به و مدت مورد توافق و قیمتهاي پیمان  موضوع با کار دستور طی را الزم اقدامات انجام

در صورت عدم توافـق در مـورد    .کار را تحویل نماید و ایجاد را ایمن وضعیت کار دستور انجام با بایدو پیمانکار 
در ایـن   53تواند موضوع را از طریـق مـاده    شود و پیمانکار می مشاور عمل می مدت و قیمت، طبق نظر مهندس

 .گیري کند شرایط عمومی پی

 مـاده  در شـده  درج مراتب طبق است، ناتمام که را کارها از قسمت آن کارفرما خاتمه پیمان، ابالغبا  -48-1-3
 اگر. گیرد می موقت تحویل 39 ماده در شده تعیین مراتب طبق پایان یافته که را قسمت آن و قطعی تحویل 42

 بـا  کـه  مناسـبی  مـدت  در خود، هزینه به است، مکلف پیمانکار شود، مشاهده شده تمام کارهاي مورد در معایبی



  

 

 

  

 

  

 
 

١١٩ 
 

 در. دهـد  قطعی تحویل با طی دوره تضمین آن را 42تا طبق ماده  نماید عیب رفع شود، می تعیین کارفرما توافق
  .نماید می عیب رفع به اقدام  32 ماده طبق کارفرما نکند، عیب رفع مقرر مهلت در پیمانکار که صورتی

و در  دهد به کارفرما تحویلرا  39موضوع ماده  مدارك باید پیمانکار ،در مورد تحویل موقت بخشهاي پایان یافته
شود، نقشه ها و دیگر مدارك الزم و نیز کاتالوگها و قراردادهاي پیمانکاران  مورد بخشهایی که تحویل قطعی می

  .فرعی و جز، سازندگان و فروشندگان و اسناد مربوط به آن باید به کارفرما تحویل شود
 مـاده  طبـق  ،کار ت پايبا ملحوظ داشتن مصالح و تجهیزا شده انجام قطعی کارهاي وضعیت صورت -48-1-4
  .شود می تهیه 40
  .شود در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده و پیمانکاران فرعی و جزء بشرح زیرعمل می -48-1-5
تجهیزات را که طبق مشخصات فنی مربـوط بـوده و بـراي اجـراي     مصالح و کارفرما آن بخش از -48-1-5-1

هفتـه از   ظـرف یـک   ،مجوزهاي صادره تهیه شده و در کارگاه موجود اسـت موضوع پیمان طبق برنامه زمانی یا 
مربوط بـه تجهیـزات و مصـالح    مبلغ  .نماید گیري و تملک می ابالغ خاتمه پیمان در معیت نماینده پیمانکار اندازه

دادگستري با اعمال ضریب باالسري پیمان در صـورت وضـعیت    رسمی بر اساس نرخ مورد تایید کارشناسفوق 
  .دگرد عی پیمانکار منظور میقط
فهرست مصالح و تجهیزاتی که داراي همان وضعیت بند فوق بوده لیکن هنوز به کارگاه تحویـل   -48-1-5-2

شود تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما  نشده است نیز ظرف یکهفته از سوي پیمانکار به کارفرما اعالم می
  .منتقل کند

باالسري آن در  بد این مصالح و تجهیزات از سوي پیمانکار تادیه شده است با احتساب ضریمبالغی که بابت خری
پیمانکار منظور می شود لیکن تادیه بقیه بهاي خرید  وضعیت قطعیدر صورت مثبته مقابل تسلیم اسناد و مدارك 

  .و هر نوع تعهد دیگر مربوط به آن  بر عهده کارفرما است
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روز پس از ابالغ خاتمه پیمان تمام قراردادهاي خود با پیمانکاران فرعی و جزء را  7پیمانکار ظرف -48-1-5-3
دهد در صورتیکه کارفرما ادامه کار تمام و برخی از پیمانکاران جزء و فرعی را مورد نیاز خود بداند ایـن   خاتمه می

ران به کارفرما منتقل مـی شـود و   کند در این صورت قرارداد این پیمانکا امر را در ابالغیه خاتمه پیمان معین می
  تسویه حساب فیمابین سه طرف بر مبناي قراردادهاي مربوط صورت می گیرد 

خـدمات، تجهیـزات و    3-5-1-48و  2-5-1-48و  1-5-1-48در صورتیکه در موارد بنـدهاي   -48-1-5-4
یان از ناحیه تهیـه مصـالح،   مصالح مربوط مورد نیاز کارفرما نباشد و اینک خاتمه دادن به پیمان موجب ضرر و ز

گذاري از سـوي   تجهیزات و خدمات فوق به پیمانکار بشود کارفرما ملزم به محاسبه ضرر و زیان بر اساس قیمت
  .باشد کارشناس رسمی دادگستري و پرداخت خسارت به پیمانکار می

 تحویلی محلهاي در که را خود تدارکات دیگر و تجهیزات و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار -48-1-5-5
 از کارفرمـا،  ابـالغ  تـاریخ  از) یا هر مدت با توافق طرفین (  ماه دو مدت ظرف حداکثر است، مانده باقی کارفرما
از طریـق تـامین دلیـل     آنها کردن خارج براي تواند می کارفرما صورت، این غیر در. کند خارج شده یاد محلهاي
  .نماید اقدام
 اختیـار  در اسـت،  شـده  احـداث  کارگـاه  در کـه  را رمنقولیغ موقت ساختمانهاي و تاسیسات کارفرما -48-1-6
بینی شده در پیمان براي آنها در تجهیز کارگـاه   معادل کل مبلغ پیش ها ساختمان و تاسیسات این بهاي. گیرد می

 پیمانکـار ي بعالوه نرخ مصالح بازیافتی آنها در زمان خاتمه پیمان در صورت حساب نهایی به حسـاب بسـتانکار  
 هـاي  و سـاختمان  تاسیسـات  اگـر . شود نمی پرداخت کارگاه برچیدن عنوان به وجهی آنها بابتو  گردد می منظور

بـر اسـاس     کـه  را آنهـا  اجـاره  بهـاي  کارفرمـا  باشد، شده ایجاد کارفرما تحویلی هاي محل از خارج در پیشگفته
 اختیار در کار تکمیل منظور به که مدتی براي شود، می تعیینکارشناس رسمی دادگستري  گذاري از سوي  قیمت
  .کند می پرداخت پیمانکار به داشت خواهد
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تواند آنها را از کارگـاه خـارج    ـ در مورد ساختمانهاي قابل انتقال مانند کانکس ها و نظایر آن پیمانکار میتبصره  
  .شود صورت وضعیت قطعی منظور میکند در این صورت مبلغ برچیدن آن به حساب بستانکاري پیمانکار در 

هـایی کـه پیمانکـار     با توجه به التزام کارفرما در به پایان رساندن کار با این پیمانکار و جبران هزینـه  -48-1-7
کنـد لـذا در راسـتاي     براي ساماندهی و تدارك کار متحمل شده و اینکه با عدم انجام پیمان آنها را دریافت نمـی 

رفرما موظف است مبلغ حاصـل از رابطـه زیـر را بـه عنـوان وجـه التـزام بـه حسـاب          هاي فوق کا جبران هزینه
  .بستانکاري پیمانکار منظور دارد

  مبلغ وجه التزام استحقاقی پیمانکار%  ) = 75مبلغ کار انجام شده  ـ مبلغ پیمان ( × % 3
  :شود می عمل زیر، شرح به پیمانکار، هاي تضمین مورد در -48-1-8
  .شود می آزاد 34 ماده در شده تعیین روش طبق پیمان، تعهدات انجام ینتضم -48-1-8-1
 جداگانه، هریک شده، قطعی تحویل قسمت و شده موقت تحویل قسمت کار انجام حسن تضمین -48-1-8-2
  .شود می آزاد 35 ماده طبق

 اقدامات مربوط به خاتمه پیمان از سوي پیمانکار -48-2

تواند  محقق شده باشد او می 2-3-46و اعالم پیمانکار هر یک از موارد بند در صورتیکه با تشخیص  -2-1- 48
مهلت هاي پیش بینی شده در موارد یاد شده، تصمیم خود مبنی بر خاتمه دادن به پیمان را با تعیین مورد  ظرف

 .تحقق یافته و توضیح استدالل تحقق یافتن به کارفرما اعالم دارد

ت نامه پیمانکار دال بر اعالم تصمیم او بر خاتمه پیمان و بررسی مستندات و کارفرما پس از دریاف -2-2- 48
روز از تاریخ اعالم فوق نظر خود مبنی بر قبولی نظر پیمانکار و آمادگی براي  14هاي او حداکثر ظرف  استدالل

 .دارد ابالغ خاتمه پیمان و یا رد نظر پیمانکار را با ادله خود به پیمانکار اعالم می
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چنانچه کارفرما ظرف مهلت بند فوق پاسخی ارسال نکند یا پیمانکار با دریافت نظر کارفرما مبنی بر  -2-3- 48
رد خاتمه پیمان کماکان بر تشخیص خود در استحقاق براي خاتمه پیمان باقی بماند پیمانکار ظرف یک هفته 

  .خاتمه پیمان را به کارفرمااعالم می دارد
روز از تاریخ اعالم خاتمه پیمان باید کار را  آماده تحویل  و  14ق پیمانکار ظرف در تمامی موارد فو -2-4- 48

گیري را بنماید و در صورتی که کارفرما در این مورد  طی نامه درخواست حضور نماینده کارفرما براي تحویل
  .گیري خواهد کرد اقدامی نکند پیمانکار مراتب را از طریق تامین دلیل پی

مـی   7-1-48لغایـت   2-1-48ات مربوط به خاتمه پیمان در حالت اخیر نیز بر طبق بنـدهاي  اقدام  -48-2-5
 .باشد

-48در صورتیکه خاتمه پیمان مورد پذیرش کارفرما باشد برطبق بند  پیمانکار، هاي تضمین مورد در -48-2-6
  .شود می عمل 1-8

روزه فوق مورد پذیرش کارفرما نباشد کارفرما ضمن  14در صورتیکه دالیل خاتمه پیمان طی مهلت  -48-2-7
ابالغ خاتمه پیمان و انجام اقدامات بعدي آن، تضامین پیمانکار را نگهداري و مراتب را از طریق داور یـا دادگـاه   

  : صالحه پی گیري می کند در این صورت
 تضـامین  نباشـد  موجـه  پیمانکار سوي از پیمان به دادن خاتمهمرجع مربوط  راي طبق بر چنانچه -48-2-7-1

  .گردد می منظور پیمانکار بدهی حساببه  48پرداختی به پیمانکار از بابت اجراي ماده  خسارات و ضبط پیمانکار
 سـازي  آزاد بـر  عـالوه  باشـد  پیمانکـار  سوي از پیمان به دادن خاتمه با موافق مرجع راي چنانچه -48-2-7-2

  .گردد می منظور پیمانکار بستانکار حساببه  آنها دیدمت هزینه تضامین
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  )اقاله یا تفاسخ(خاتمه پیمان با تراضی  اقدامات مربوط به -48-3

به شرط تحقق هر یک از موارد مندرج در بند  )مدت پیمان(خاتمه پیمان در هر مقطع از دوره پیمان  -48-3-1
تایید باالترین مقام کارفرما یا هیات سه نفره منتخب از سوي ایشان قابل انجام با تراضی طرفین پس از   46-3

  .است و اقدامات مربوط به شرح بندهاي زیر خواهد بود
در کارگاه اعم از مصالح تهیه شـده توسـط   کارهاي انجام شده، مصالح، تدارکات و تجهیزات موجود  -48-3-2

پیمان تهیـه شـده اسـت و نیـز سـاختمانها و تاسیسـات        ناد و مداركاسکه براساس پیمانکار یا تحویلی کارفرما 
توسـط   آالت و ابزار کار پیمانکار و پیمانکاران فرعی او وضـعیت کـار و کارگـاه    کارگاه و ماشین موقت تجهیزات

  .شود مشخص میبرداري و  صورت گیري، نمایندگان طرفین اندازه
مورد نیاز کارفرما نیست متعلق به پیمانکار است و باید از کارگاه که  پیمانکارآنچه از اموال و تدارکات  -48-3-3

و آنچه را کارفرما به آن نیاز دارد با نرخ متعارف روز بر اساس نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتري از      خارج شود
  .کند پیمانکار خریداري می

 عمده خسارتروز خطر یا بدر صورتی که کارهاي نیمه تمامی موجود باشد که عدم انجام آن موجب  -48-3-4
مبلغ اولیه پیمان کمتر باشد طی مدت مشـخص تـوافقی همـراه بـا اقـدمات      % 5است، به شرط آنکه مبلغ آن از 

و مبلغ کار انجام شده در صـورت وضـعیت قطعـی منظـور      رسد به انجام میبین طرفین مربوط به تسویه حساب 
  .گردد می
شـود و پیمانکـار    رهاي انجام شده ناتمام تحویـل قطعـی مـی   تحویل موقت و کا ،کارهاي تمام شده -48-3-5

پیمان خود را تهیه می نماید و طبق پیمان بدون هر نوع ادعا و پرداخت  موازینصورت وضعیت قطعی بر اساس 
  .خسارت از سوي طرفین تسویه حساب انجام می شود
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 تعلیق -یا تاخیر توقف -49 -ماده

 یا تاخیر توقف -49-1

  :گاه و محل کار به دالیلی از قبیلصورتیکه انجام تمام یا بخشی از کار پس از تحویل کاردر  -49-1-1
  بندي بر طبق برنامه زمانو اجرایی یا اصالحات آن مدارك فنی یا دیگر ها  تحویل نقشه تاخیر در )1
تاخیر در ابالغ دستور کار یا ابالغیه یا تائیدیه الزم نسبت به مواردیکه نیاز به دستور  )2

  .یا ابالغ یا تائید است کار
  بندي زمان بر طبق برنامه عدم تحویل مصالح و تجهیزات بر عهده کارفرماتاخیر یا  )3
نظیر دارا نبودن پروانه و مجوز معتبر، مالکیت اراضی یا مزاحمت  پیدایش معارض و مانع براي انجام کار )4

  اهالی یا موانع زیست محیطی
هـا و محاسـبات و    در طراحـی و نقشـه   تغییرات یا وجـود نقـص و اشـتباه و ابهـام     )5

 مشخصات فنی و نیاز به اصالح و رفع ابهام از آن یا تاخیر در تحویل آنها به پیمانکار

جابجایی تاسیسات زیربنایی یا ارائه اطالعات داراي اشتباه در این مورد کـه موجـب    )6
 تاخیر یا دوباره کاري شود

یگري که پس از عقد قرارداد به کارگـاه  نیاز به انجام کار یا هماهنگی با پیمانکاران د )7
 اند وارد شده

 بندي عدم تحویل یا تاخیر در تحویل کارگاه بر طبق برنامه زمان )8

برداري در بخشهایی از کار یا انجام کار در کنار یـا در   نیاز به انجام کار همراه با بهره )9
  برداري ارتباط با بخش مورد بهره

  هاي آماري بینی پیش هاي جوي و طبیعی فراتر از حد پدیده )10
  در تهیه مصالح و تامین سوخت  ایجاد محدودیت )11
  قطع راه ارتباطی به محل کار و کارگاه به هر شکل یا محدودیتهاي ترافیکی )12
  توقف ناشی از جابجایی کارگاه یا جبهه کاري یا تغییر توالی کارها و برنامه )13
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 مشکالت ناشی از کارفرما ایجاد محدودیت در اجراي کار به هر دلیل قانونی یا مسایل و )14

 هاي خاص و موردي هر نوع دستور توقف از سوي کارفرما براي کنترل یا آزمایش یا بررسی )15

توقف گردد و این امر از سوي کارفرما به عنوان تعلیق مورد ابالغ به پیمانکار قرار نگیرد، مدت تاخیر یا دچار 
شود و پیمانکار محق به تمدید  از قصور پیمانکار شناخته میتاخیر در انجام کار ناشی از آن به عنوان تاخیر خارج 

این شرایط عمومی  50مربوط بر طبق ماده یا تاخیر ها و خسارات دوران توقف  مدت پیمان و دریافت هزینه
 .باشد می

انجام کار با رانـدمان پـائین چنانچـه موضـوع بـه علـت قصـور        تاخیر در  در دوره تاخیر ناشی از توقف یا: تبصره
نیست بلکه باید جریمه قصور خود را نیز بـر   و تاخیر پیمانکار باشد نه تنها پیمانکار محق به دریافت هزینه توقف

  .بپردازد 50طبق ماده 
مستند به گزارشهاي روزانه کارگاهی ودیگر مدارك و مستندات مستدل مورد یا تاخیر مدتهاي توقف  -49-1-2

 .باشد پذیرش و شمارش می

یا تاخیر زمانی و نیز مدت توقف  براي بخشهاي کار با توجه به مدت آن در برنامه یا تاخیر وقفمدت ت -49-1-3
یا  بخشهاي متاثر ازآن مورد محاسبه خواهد بود و با ترتیب فوق، پیمانکار بر اساس مبلغ تمامی فعالیتهاي متوقف

  .می باشد مربوطهاي  در مدت مربوط، محق به دریافت هزینه مواجه با تاخیر
  :با عنایت به مراتب فوق عبارتست ازیا تاخیر هاي دوران توقف  هزینه -49-1-4
آالت و ابزار و تجهیزات که بر طبـق   هاي نیروي انسانی و ماشین هاي مستقیم، شامل هزینه هزینه -49-1-4-1

  .گردد کر میذ 50زمانی براي موضوع کار بخش مربوط آماده کار هستند بر مبناي ضوابطی که در ماده  برنامه
  .باشد مورد محاسبه می 50، که بر مبناي فرمولهاي ماده )غیر مستقیم ( باالسريهاي  هزینه -49-1-4-2
  تعلیق -49-2

یا مـوارد   5-36یا  2-12-37یا تحقق بند  1-1-49اعالم تعلیق کارهاي موضوع پیمان در هر یک از موارد بند 
آثار تاریخی یـا عتیقـه پـس از تحویـل کارگـاه بـه پیمانکـار         جدید یا کشف وقوع حوادث قهریه یا وضع مقررات

  :یابد و در این صورت موضوعیت می
تواند، تمام یا قسمتی از کار را براي یک بار و حداکثر براي مدت سه ماه به حالت تعلیـق   کارفرما می -49-2-1

مدت تعلیق به . ه پیمانکار ابالغ کنددر این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق و مدت آن، ب. درآورد
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شـود و در تمدیـد مـدت پیمـان مـورد محاسـبه        عنوان تاخیر خارج از قصور پیمانکار به مدت پیمان اضـافه مـی  
کار، تاسیسات  در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهاي انجام شده، مصالح و تجهیزات پاي.باشد می

اشین آالت اجراي کار را براساس اسناد پیمان و با ایجاد وضعیت ایمن، حفاظـت  و ساختمانهاي موقت و ابزار و م
  . کند
) غیر مستقیم( باالسريهاي  هاي مستقیم پیمانکار در کارگاه و نیز هزینه کارفرما در مدت تعلیق هزینه -49-2-2

  .کند به پیمانکار پرداخت می 50مربوط به موضوع پیمان را به شرح مندرج در ماده 
آالتی که براي انجام کار مورد لزوم هستند، از کارگاه صـرفا در صـورت اجـازه کارفرمـا      خروج ماشین -49-2-3

کرایـه سـاعتی و ضـرایب    (هاي پیمـان   ي مترتب بر این امر بر مبناي نرخممکن است و در این حالت هزینه ها
بـه   50ا بـه ترتیـب منـدرج در مـاده     در کارگاه به ماخذ کرایه ساعتی آنهـ  ماندن ماشین آالت باقیبراي ) مربوط

  .پیمانکار پرداخت می گردد
کارگـاه در دوره تعلیـق، مجـاز    از ) نصب شده(آالت ثابت  آالت اختصاصی کار یا ماشین خروج ماشین -49-2-4

   .هاي آن نیز به ترتیب بند فوق قابل محاسبه و پرداخت است نیست و هزینه
در غیر این . مجدد کار را به پیمانکار ابالغ نماید پایان دوره تعلیق، شروعروز قبل از  14کارفرما باید  -49-2-5

تواند با اعالم نظر خود نسبت به عدم آمادگی براي شروع دوره تعلیق دوم، در خواست حذف  صورت پیمانکار می
را ) باشـد  مبلـغ اولیـه پیمـان    % 25در صورتی که بخش تعلیقی بیش از (بخشی تعلیقی یا خاتمه دادن به پیمان 

  .بنماید
تواند با موافقت پیمانکار، تعلیـق را   در صورتی که تعلیق بیش از یک نوبت ضروري باشد، کارفرما می -49-2-6

در صورت عدم موافقت پیمانکار با . براي یک بار دیگر و حداکثر سه ماه، با شرایط پیشگفته به پیمانکار ابالغ کند
مبلغ اولیه پیمـان  % 25لیق بیش از چنانچه بخش مورد تعهفته  اند ظرف یکتو پیمانکار میتعلیق بیش از یکبار، 

مبلغ اولیه پیمان باشد حـذف  % 25و در صورتی که بخش تعلیقی کمتر از  48خاتمه پیمان را بر طبق ماده باشد، 
  .آن را به کارفرما اعالم دارد

علیق نوبت دوم، در صورتی که شروع مجدد چنانچه تعلیق براي نوبت دوم تحقق یابد پس از پایان مدت ت  :تبصره
باشـد و در صـورتیکه    یافته می مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمان خاتمه% 25کار ابالغ نشود و بخش تعلیقی بیش از 

مبلغ اولیه پیمان باشد پیمانکار می تواند این بخش از کار را از تعهـدات خـود حـذف    % 25بخش تعلیقی کمتر از 
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بقیه کارها جاري خواهد بود و البته در صورتی که حذف این بخش در کارهاي بعدي موثر  کند و پیمان نسبت به
مبلغ اولیه پیمان شود % 25گردد و در حالتی که مجموعه فوق بیش از  باشد مجموعه کلی آنها از پیمان حذف می

  .پیمان قابل خاتمه دادن از سوي پیمانکار است
روز براي پیمانکار به  14برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلت حداقل هرگاه عوامل موجب تعلیق کار  -49-2-7

و زمانهـاي اضـافه شـده در ایـن     . کند منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابالغ می
  .باشد مورد جزو تاخیرهاي مجاز می

دو نوبت و در هر نوبت حـداکثر سـه مـاه     در احتساب وضعیت تعلیق صرفاً تعداد نوبت تعلیق که کالً -49-2-8
  .مالك عمل است "نوبت دوم باید با موافقت پیمانکار باشد"است با تاکید بر اینکه 

  و تعلیقموارد مربوط به توقف، تاخیر  سایر-49-3
پیمانکـار محـق بـه دریافـت     باشـد   یا مواجه با تـاخیر در حالتیکه بخشی از کار تعلیق یا متوقف شده  -49-3-1
و نیـز هزینـه    یـا مواجـه بـا تـاخیر اسـت      هاي مربوط نسبت به مبلغ و مدت بخش تعلیق یا متوقف شـده  ینههز

  .باشد بخشهاي یاد شده میدر بخشهاي متوقف یا معلق به دلیل توقف یا تعلیق 
باشند لیکن تحویل موقت آن از سوي کارفرمـا انجـام    در مورد بخشهایی که آماده تحویل موقت می -49-3-2

نشده یا مواجه با تاخیر است، نسبت به دوره تاخیر در تحویل موقت در این بخشها هزینه تعلیق به پیمانکار تعلق 
  .گیرد می
، الزم است برنامه زمانی تفضیلی کاردر مقاطع زمانی مربوط، بـه  یا تاخیر با پیش آمدن تعلیق یا توقف-49-3-3

د، حسب تغییر زمان فعالیتها به فصول مسـاعد یـا نامسـاعد و    صورت برنامه زمانی تفصیلی جدی در این. روز شود
زمان جدید مورد نیاز براي انجام کار، وضعیت جدید را خواهد داشت، که این امر در محاسبه زمانها و مدت تمدید 

 50و روش محاسبه آن در ماده . گیرد هاي مربوط به کاهش یا افزایش راندمان مورد عمل قرار می پیمان و هزینه
  .درج گردیده است

بـه   موقـت ماهانـه   تحت عنوان خسارت در قبال صورت حسـاب  یا تاخیر و توقف هزینه هاي تعلیق -49-3-4
  .شود نیز منظور میپیمانکار قابل پرداخت است و مجموعه این صورت حسابها در صورت حساب نهایی 
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جریمه تاخیر حادث از  -در کار توقف یاتاخیر  -پاداش و هزینه آن  تسریع در کار و - 50ماده

  حد مسئولیت مالی پیمانکار -خسارت تعلیق و تاخیر خارج از قصور پیمانکار –سوي پیمانکار 
  

  تسریع در کار-50-1
یابد و در ایـن   ایجاد تسریع در کار بنا به خواست هر یک از طرفین و موافقت دو طرف موضوعیت می-50-1-1

ها و پاداش مربوط به روشی که در شرایط خصوصـی پیمـان ذکـر شـده      ینهصورت پیمانکار محق به دریافت هز
  .باشد است می

هاي تسریع اعم است از هزینه اضافی براي باال بردن راندمان کار، کار در ساعات اضافه کاري  هزینه -50-1-2
ی یا خاص و نظایر و کار در شب یا کاهش راندمان در شب یا فصل نامناسب و تجهیزات یا لوازم و ابزارهاي اضاف

گذاري از محل  و مازاد آن در سرمایه شود از سوي کارفرما انجام میمبلغ اولیه پیمان % 5پرداخت این مبلغ تا . آن
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور است و در سرمایه گذاري از  پس از تاییدبودجه کل کشور، 

  .گیرد صورت میباالترین مقام کارفرما  پس از تاییدهاي دیگر،  محل
پیمانکار قیمت استحقاقی تا میزان تعدیل  ،هاي تسریع پاداش تسریع مبلغی است که عالوه بر هزینه -50-1-3

  .باشد میبه پیمانکار قابل پرداخت اي که کار زودتر انجام شده است  نسبت به دوره
صورتی که موجب انجام هر بخش از کار در مدت کمتر از  ها یا پاداش تسریع صرفا در پرداخت هزینه -50-1-4

دوره مجاز آن طبق برنامه زمانی و با توافق طرفین نسبت به ایجاد تسریع باشـد ممکـن اسـت و در حـالتی کـه      
پیمانکار براي مصلحت و صرفه خود تسریع در کار را پیشنهاد نماید و این امر از نظر مصلحت کارفرما یا ماهیت 

ایراد کارفرما نباشد، انجام تسریع بدون پرداخت هر نوع هزینه اضافی یا پاداش نسبت به آن مورد عمل کار، مورد 
  .گیرد قرار می

 29شود در محاسبه مبلغ سقف هاي مجاز موضـوع مـاده    مبالغی که براي تسریع در کار پرداخت می -50-1-5
  .شود ملحوظ نمی
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  توقف یا تاخیر در کار -50-2
 1-1-49هر یک از موارد مندرج در بند توقف یا تاخیر در کار ممکن است به دلیل قصور پیمانکار، یا  -50-2-1

تاخیرات ناشی از قصور، پیمانکـار ملـزم بـه پرداخـت     هاي  توقفدر . در کار حادث شود ستاز قصور او که خارج
از قصور، پیمانکار، محق بـه دریافـت خسـارت     خارجباشد و در تاخیرات  جریمه  تاخیر  ایجاد شده به کارفرما می

  .شود گردد و به هر حال پیمان معادل با مدت تاخیر حادث تمدید می دوران تاخیر حادث می
نوع و میزان تاخیرات در مقاطع معین شده در اسناد و مدارك پیمان با بررسی دقیق برنامه زمانی  -2-2- 50

اهی و صورتجلسات و مکاتبات قراردادي با همکاري مشاور و تفصیلی و گزارشها و مستندات و مدارك کارگ
گیرد و سپس اقدام الزم براي  میاي مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار  پیمانکار تعیین و مراتب طی صورتجلسه

اي که به دلیل قصور پیمانکار باید به حساب بدهی او منظور شود با میزان خسارتی که به  محاسبه میزان جریمه
  .پذیرد میپیمانکار باید بحساب بستانکاري او منظور گردد صورت  قصوردلیل حدوث تاخیر ناشی از عدم 

مبالغ جریمه قابل اخذ از پیمانکار و خسارت قابل  وتوقف براي محاسبهتعیین نوع و میزان تاخیر -2-3- 50
محاسبه و مستندسازي تاخیر صورت وضعیت هاي موقت  ماهه تحت عنوان هاي سه در دورهپرداخت به او 

  .خواهد بود براي اعمال در مراودات مالی محاسبه قطعیو مورد بررسی نیز این مراتب در پایان پیمان شود  می
گردد و  میزان تاخیر در پرداختها به پیمانکار اصوال در حین انجام پیمان بصورت قطعی تعیین می محاسبه: تبصره

  .راي قطعی شدن را نداردجنبه موقت و سپس انجام محاسبات بعدي ب
  ناشی از قصور پیمانکار جریمه تاخیر -50-3
مجمـوع مـدت اولیـه پیمـان و تغییـرات ناشـی از        در مدت تاخیر ناشی از قصور پیمانکار تا یک دهم-50-3-1

است، هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجراي آن تاخیر شده دو ، براي هر روز تاخیر، یک 29تغییرات موضوع ماده 
  .شود منظور میپیمانکار  حساب بدهی جریمه تاخیر به

مدت حاصـل   ومدت اولیه پیمان مجموع کار از یک دهم پیمانهرگاه جمع مدت تاخیر ناشی از قصور -50-3-2
و براي مازاد بر آن تـا یـک   1-1-3-50بیشتر شود، تا یک دهم مدت فوق طبق بند  29از تغییرات موضوع ماده 

مبلغ  هزارم، براي هر روز تاخیر یک  29مدت حاصل از تغییرات موضوع ماده و اولیه پیمان مدت مجموع چهارم 
  .منظور می شودپیمانکار حساب بدهی باقیمانده کار که در اجراي آن تاخیر شده است، جریمه تاخیر به 
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مدت حاصل  ومدت اولیه پیمان مجموع هرگاه جمع مدت تاخیر ناشی از قصور پیمانکار از یک چهارم -50-3-3
بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، محاسبه تاخیر براي مدت مازاد بر یک چهارم مدت  29از تغییرات بر طبق ماده 

 جریمـه باشد لیکن مجمـوع   میبه ماخذ یک هزارم مبلغ باقیمانده کاري که در اجراي آن تاخیر شده است،  فوق
  .بیشتر شود کارهاي باقیماندهمبلغ % 5تواند از  میتاخیر قابل دریافت از پیمانکار ن

منهاي مبلغ صـورت   مبلغ باقیمانده کار که در اجراي آن تاخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان-50-3-4
  .مدت پیمان و تاخیرات خارج از قصور پیمانکاروضعیت مربوط به کارهاي انجام یافته در دوره زمانی 

ـ  تـاخیر کـار   به پیمان خاتمه داده شود،  48فسخ گردد یا طبق ماده  46یمان طبق ماده در صورتی که پ تبصره 
بررسی و میزان تاخیرات ناشی از قصور یا خارج از قصور  3-2-50نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با توجه به بند 

و در مـورد تاخیرهـاي   گردد و پیمانکار بابت تاخیرهاي ناشی از قصور مشمول پرداخت جریمه  پیمانکار معین می
مبلغ باقیمانده کار کـه در اجـراي آن تـاخیر شـده     در این حالت . شود خارج از قصور مشمول دریافت خسارت می

است، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و بـا در نظـر گـرفتن تـاخیر خـارج از قصـور       
دوره تاخیر در مدت پیمان و شد، منهاي مبلغ کار انجام شده  م میپیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجا

  .خارج از قصور پیمانکار
تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروري باشد موضوع و نحـوه محاسـبه    چنانچه اخذ جریمه-50-3-5

توانـد بـیش از    ار نمیهر حال جریمه تاخیر متعلقه به پیمانک به. آن در شرایط خصوصی پیمان، قید گردیده است
  .کارهاي باقیمانده باشدمبلغ % 10
  

  هاي خارج از قصور پیمانکارتاخیرخسارت تعلیق، توقف یا  -50-4
  خسارت تعلیق -4-1- 50

  :پیمانکار از تاریخ شروع تعلیق تا تاریخ شروع مجدد کار محق به دریافت خسارت تعلیق به شرح زیر است
متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي هر % 10به ماخذ ) غیر مستقیم (هاي باالسري  خسارات هزینه -50-4-1-1
  ماه
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مبلغ % 5/12درصد فوق تا  ،خسارت مد نظر کارفرما باشداین در صورتیکه مبلغ فراتر از رقم فوق براي   :تبصره
  .دشو میدر شرایط خصوصی پیمان درج  متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي هر ماه

شامل خسارت بیکاري نیروي انسانی و ماشین آالت و ابزار  تعلیق خسارات هزینه هاي مستقیم -4-1-2- 50
  کار 
  خسارت بیکاري نیروي انسانی -4-1-2-1- 50

در کارهاي و % 5خط انتقال نیرو به ماخذ ولوله گذاري نفت و گاز و آب راه و ترابري، معدن و کارهاي  رشتهدر 
و در  %10اندازي آنها به ماخذ  و راه تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی و نصب تجهیزات صنعتیرشته ابنیه و 

  .باشد متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي هر ماه می% 20 يروش دستمزدکارهاي فوق با 
  آالت و ابزار کار خسارت بیکاري ماشین -4-1-2-1- 50

رما اجازه خروج آنها را نداده است براي کارهاي رشته ابنیه و خسارات بیکاري ماشین آالت و ابزار کار که کارف
و براي % 10اندازي تجهیزات صنعتی به ماخذ  و کارهاي نصب و راه %7به ماخذ  تاسیسات مکانیکی و برقی

مبلغ متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي هر ماه % 20هاي آب، معدن، راه و ترابري و خطوط لوله   کارهاي رشته
  .باشد می

  .را ضرب نمود  آالت مورد نیاز پروژه آالت باقیمانده در کارگاه به ماشین در ضریب فوق باید نسبت عددي ماشین
نسبت عددي فوق همیشه کمتر از عدد یک است و همچنین در ضریب فوق ضریب باالسري مورد  -تبصره

  .یابد تقلیل می 2/1به رقم  3/1عمل براي محاسبه مبلغ متوسط کارکرد فرضی ماهانه به جاي 
  

  خسارت توقف یا تاخیر 5-4-2

  شـود محـق بـه دریافـت      بر او تحمیل می پیمانکار که خارج از قصور توقف یا تاخیر هاي پیمانکار در مورد هزینه
  :باشد میهاي مربوط به ترتیب زیر     هزینه

ـ در مواد مختلف ایـن شـرایط عمـومی     اینکهخارج از قصور پیمانکار اعم از  و توقفهايهزینه تاخیرها ا شـرایط  ی
در دو یا نتوان به طور منطقی آن را به قصور پیمانکار منتسب نمود خصوصی و دیگر اسناد پیمان ذکر شده است 

  .پیمانکار پرداخت شودبخش زیر قابل محاسبه است که باید به 
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خارج از قصور پیمانکار  یا توقف رطی دوران تاخی )باالسري(غیر مستقیم  هاي هزینهخسارات  -50-4-2-1
  طبق فرمول

DA = % 15 * SA * Td / Ts 

DA  : در هر بخش تاخیر هاي خارج از قصور پیمانکارقابل پرداخت به پیمانکار در توقف یا مبلغ خسارت  
SA  :متعلقه حادث شده با احتساب تعدیلیا توقف مبلغ بخشی از کار که در آن تاخیر  
Td   : خارج از قصور در بخش مربوطهیا توقف مدت تاخیر  
Ts  : برنامه زمانی طبقبوده بریا توقف بخشی که دچار تاخیر الزم براي انجام مدت  
  یا توقف خارج از قصور پیمانکارهاي مستقیم طی دوران تاخیر  هزینهخسارات   -4-2-2- 50

هاي  آالت، ابزار و تجهیزات کار و همچنین هزینه ها عبارتست از هزینه معطلی نیروي انسانی، ماشین این هزینه
هاي اضافی تغییر در برنامه  ، هزینههاي داراي تاخیر یا  متوقفخرید مصالح نسبت به بخشدرخواب سرمایه، 

کاري براي جبران آن که با گزارشات  اري و شبک زمانی انجام کار در زمستان یا عقب ماندگی از برنامه و اضافه
  .مستند کارگاهی قابل محاسبه است

  
DCD=R×Kc×Ov×t(%50phv+%70phm +                          %15 Am)+c            

DCD = هزینه تحمیلی مبلغ 

R = ضریب منطقه  
Kc =ضریب پیمان  
Ov =ضریب باالسري پیمان  

t = گذاري براي مصالح آماده به کار آالت و پرسنل و سرمایه بیکاري ماشینساعات  
 Phv  =آالت  کرایه ساعتی ماشین  
Phm  =دستمزد ساعتی پرسنل  
Am  =مبلغ مصالح تهیه شده طبق برنامه که در پاي کار معطل است  

 C =سایر هزینه ها  

1 

24×365 



  

 

 

  

 

  

 
 

١٣٣ 
 

فهارس بهاي پایه باشد یا قیمتهاي پیمان داراي اوراق آنالیز  ،فهرست بهاي پیمان در صورتیکه :تبصره
  .هاي متوقف نیز استخراج نمود هاي آنالیز قیمت ردیف را از برگه  Amو  Phmهاي  توان هزینه باشند،می

در مورد عدم تحویل کارگاه محل کار و تاخیر در تحویل آن صرفا خسارات زیر به پیمانکار پرداخت  -5- 50
  .شود می
  1- 2- 4- 50چنانچه هیچ بخشی از کارگاه محل کار نشده باشد یک پنجم مبلغ حاصل از رابطه- 50-5-1
آالت و نیروي انسانی و  چنانچه هر یک از بخشهاي کار تحویل کارگاه تشکیل شده ولی ماشین- 50-5-2

 - 1-2-4-50رابطه مبلغ حاصله از % 10مصالح مربوط به کار بخش تحویل نشده هنوز آماده کار نباشد معادل 
  .هبراساس مبلغ کار بخش تحویل نشد

در صورتیکه در بخش تحویل نشده تمامی امکانات و عوامل کار آماده انجام کار باشند لیکن محل کار - 50-5-3
  .شود محاسبه و پرداخت می -2-2-4- 50و  - 1- 2- 4-50تحویل نشده باشد خسارت تاخیر بر طبق 

  در جبران خسارات حد مسئولیت مالی پیمانکار -6- 50

به جز روش محاسبه جریمه براي پیمانکار در مواقع تاخیر چنانچه کارفرما براي جبران خساراتی خارج از تاخیر ها 
نظر بر اخذ مبلغ جبرانی از پیمانکار را داشته باشد میزان مسئولیت مالی پیمانکار براي پرداخت این مبلغ که باید 

اند بیش از مبلغ اولیه پیمان باشد که پس از اثبات در مراجع قضایی و با تو در شرایط خصوصی ذکر شود، نمی
  .حکم دادگاه بر میزان آن قابل دریافت از پیمانکار است

برداري یا انعقاد پیمان جدید با  این خسارت به مفهوم خسارات غیرمستقیم مانند عدم النفع یا عدم استفاده و بهره
  .قیمت گرانتر نیست
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  نهایی صورتحساب -51 -ماده

  

 پیمانکار توسط قطعی وضعیت صورت تصویب تاریخ از ماه سه مدت ظرف که پیمان نهایی صورتحساب-51-1
 کـه  مبلغی و شود می تصویب و تهیه 40 ماده طبق که قطعی وضعیت صورت مبلغ از است عبارت شود، می تهیه

 آحادبهـا،  تعـدیل  از ناشـی  وجـوه  مانند گردد، می کسر آن از یا اضافه باال مبلغ به پیمان مدارك و اسناد براساس
هزینه تاخیر مجاز، هزینه تعلیق ،  پیمانکار، به کارفرما تحویلی آالت ماشین و تجهیزات مصالح، التفاوت بهاي مابه

تـاخیر غیرمجـاز    هـاي  جریمـه  یا خسارت ها، پاداش و هزینه تسریع، مبالغ جبران مبلغ خسارت تاخیر در پرداخت
  .شده و به طور کلی هر نوع مبلغی که طرفین محق به پرداخت یا دریافت آن باشند قطعی و رسیدگی

 و کارفرمـا  توسـط  باشـد،  کارفرما قبول مورد که صورتی در پیمانکار توسط شده تهیه نهایی صورتحساب-51-2
کنـد و بـا    روز اصالح می 28حساب مورد تایید کارفرما نباشد آنرا ظرف مدت  صورت اگر. شود می امضاء پیمانکار

 توسـط  شده اصالح نهایی صورتحساب به پیمانکاردارد، چنانچه  مدارك و استدالل الزم براي پیمانکار ارسال می
 بـه  کـافی  مـدارك  به طور کتبی و بـا  را خود نظر روز، 28 ظرف باید نکند، امضاء را آن و باشد معترض کارفرما
حساب نهایی مـورد   روز صورت 28کارفرما مجددا به موضوع رسیدگی و ظرف صورت  در این. اعالم دارد کارفرما

تواند اعتراض خود را از  شود و پیمانکار می می  دارد و براساس نظر کارفرما عمل تایید خود را به پیمانکار اعالم می
  .گیري نماید پی 53طریق ماده 

حساب را با مدارك مربـوط طـی مهلـت     ورتدر تمامی مواردیکه هر یک از طرفین نظر خود نسبت به ص-51-3
شود و اعتراض نسـبت بـه    حساب تایید شده و قطعی تلقی می مقرر به طرف مقابل تسلیم یا اعالم ننماید صورت

  .تاثیر است آن بی
 تاخیر یا قطعی وضعیت صورت یا موقت وضعیت صورت آخرین رسیدگی در تاخیر علت به که صورتی در -51-4
 ایـن  کارفرمـا  شـود،  ایجـاد  پیمانکـار  هاي ضمانتنامه تمدید بابت اضافی هاي هزینه نهایی، صورتحساب تهیه در
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 کردن آزاد در تاخیر مدت اگر و کند می پرداخت او به است، شده تامین پیمانکار سوي از که را اضافی هاي هزینه
و در غیـر آن پیمانکـار آزادي   نمایـد   آزاد را مربوط تضمینباید  کارفرما شود، بیشتر ماه سه از تضمینها از هریک
  .کند را از بانک ضامن درخواست می آن
 بدهکار پیمانکار موقت، وضعیت صورت آخرین در که شود معلوم قطعی، وضعیت صورت براساس هرگاه -51-5
 مشخص نهایی، حساب صورت طبق یا است بوده کار انجام حسن تضمین کسور نصف از کمتر او بدهی یا نبوده
 آزاد تضـمین  درنگ بی باید کارفرما است، نبوده بدهکار پیمانکار قطعی وضعیت صورت تصویب زمان در که شود
 آزاد در کـه  مـدتی  بـراي  اسـت،  شده تامین پیمانکار سوي از که را آنها تمدید هزینه و کرده آزاد را مربوط نشده
  .کند پرداخت گردیده، ایجاد تاخیر آنها نمودن

حساب نهایی و نیز تاخیراتی که براساس اعتراض بحق پیمانکار  صورت بررسی کارفرما درهر نوع تاخیر  -51-6
شود ، در محاسبه تاخیر در تادیه مطالبات پیمانکار، از تاریخ اعتراض او به عنوان تاریخ استحقاق، مورد  حادث می

  .عمل خواهد بود
باشـد حـل و    هایی که داراي بار مـالی مـی   حساب نهایی ادعاها و اختالف چنانچه در هنگام تایید صورت-51-7

حساب نهـایی نسـبت بـه آنچـه مـورد       ها مطرح باشد صورت اختالف از جمله دادگاه  فصل نشده و در مراجع حل
هاي در جریان رسیدگی و مطروحه و نیز  شود و نسبت به دعاوي اختالف اختالف نیست تهیه و تسویه حساب می

گردد وتکلیف تضامین و مطالبات در هر مقطع نیـز نسـبت    متمم تهیه می حساب نهایی صورت -2-51موارد بند 
  .گردد به حسابهاي مقطع یاد شده معین می
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  حساب تسويه -٥٢ -ماده

 مـدت  در حداکثر او طلب شود، بستانکار پیمانکار ،51 ماده موضوع نهایی صورتحساب براساس هرگاه -١-٥٢

 تـا  کـه  کار، انجام حسن تضمین نصف از غیر به و گردد می پرداخت نهایی صورتحساب امضاي تاریخ از روز 28
  .شود می آزاد درنگ بی باشد، که نوع هر از پیمانکار، تضمینهاي دیگر بماند، باقی کارفرما نزد باید قطعی تحویل

 تـاریخ  از روز 28 مـدت  در کـه  است مکلف شود، بدهکار پیمانکار نهایی، صورتحساب براساس هرگاه -52-2

 اسـتنکاف  پرداخت این از اگر و بپردازد را کارفرما طلب باال شرح به کارفرما، اعالم یا نهایی صورتحساب امضاي
 تضمینهاي و ها سپرده محل از را خود طلب قضایی، تشریفات انجام بدون دارد، حق کارفرما نماید، تاخیر یا ورزد

 بـا  ننماید، تکافو تضمینها این مبالغ اگر و نماید وصول ،)باشد نشده ضبط 47 ماده طبق که صورتی در( پیمانکار
  .کند وصول او داراییهاي دیگر از کشور جاري قوانین رعایت

 تضـمین  کسـور  نصـف  از غیر به کند، پرداخت را کارفرما طلب باال، در مقرر مهلت در پیمانکار هرگاه -52-3

 عنـوان  هـر  به او، هاي سپرده و ها ضمانتنامه بقیه ماند، می باقی کارفرما نزد قطعی تحویل تا که کار، انجام حسن
  .شود می آزاد درنگ بی باشد، که

هر نوع تاخیر از هر طرف در انجام تسویه حساب و یا پرداخـت مطالبـات طـرف دیگـر او را مسـتحق       -52-4

ه هر یـک از طـرفین   تاریخ استحقاق از اولین تاریخی است ک. نماید دریافت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات می
  .کند شده است در عدم توافق نظر در این تاریخ آن را مرجع اختالف معین می بستانکار می
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  حل اختالف -53ماده 

در مواردي که در تفسیر مفاد اسناد و مدارك پیمان بین دو طرف اختالف نظر بروز کند و نیز در مواردي که در 
به حل اختالف بر مبناي مفاد این ماده اشاره شده است، به شرح زیر این شرایط عمومی و دیگر اسناد پیمان 

  .شود عمل می
موضوع مورد اختالف ابتدا با هماهنگی و همکاري مهندس مشاور از طریق مذاکره دو طرف، ظرف دو  -1- 53

هفته یا هر مدت مورد توافق از تاریخ اعالم کتبی موضوع، بررسی و توافق حاصله صورت جلسه می شود و در 
  .شود گیرد و طبق آن عمل می اختیار طرفین قرار می

هاي ابالغی توسط  العمل ها و دستور ف مربوط به تفسیر ضوابط، بخشنامهچنانچه موضوع مورد اختال-2- 53
ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور و یا دیگر مراجع رسمی باشد، هر یک از دو طرف می تواند  معاونت برنامه

از مرجع ابالغ استفسار کند و  ضمن معرفی طرف دیگرموضوع را با ارسال اطالعات و برداشت خود از آن 
رونوشت استفساریه و نظر خود را به طرف دیگر اعالم دارد، پاسخ مرجع یاد شده براي دو طرف ارسال و مالك 

  . عمل خوهد بود

ها کارساز  به منظور رفع اختالف 2- 53و  1- 53در مواردیکه اقدام به روش هاي بندهاي    )مراعا( -3- 53

دهند  نشود، دو طرف با توافق یکدیگر اختالف خود را به کارشناس یا هیات کارشناسی مرضی الطرفین ارجاع می
  .دهد عمل کنند و باید بر طبق نظري که کارشناس یا هیات کارشناسی می

طریق از بنا بر اعتراض هریک از طرفین  اس یا هیات کارشناسی اعالم می کند تا زمانیکهنظري که کارشن
  .باشد نقض نشده است، مالك عمل میداوري یا دادگاه صالحه 

کارشناس یا هیات کارشناسی ممکن است در هنگام انعقاد پیمان یا در هر زمان پس از آن و قبل از  - 53-3-1
  .هر اختالف توسط دو طرف انتخاب شودبروز اختالف یا پس از بروز 
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ضوابط حل و فصل اختالف از طریق کارشناسی و انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی در مورد  - 53-3-2
  .گردد طرحهاي عمرانی تابع دستور العملی است که از سوي معاونت ابالغ می

استان جایگزین مرجع کارشناسی  هاي عمرانی استانی در صورت توافق طرفین، شوراي فنی در پروژه - 53-3-3
  .خواهد بود

به عنوان مستندات موضوع )  3-53(و) 2-53(، )1-53(اسناد و مدارك حاصل از اجراي مفاد بندهاي -4- 53
  .مورد اختالف در پیمان مربوط مورد استفاده و براي اقدام و یا مراجعه به مراجع بعدي خواهد بود

 3-53و  2-53و  1-53دو طرف براي حل و فصل با روش بندهاي در صورتیکه اختالفهاي فیمابین -5- 53

طرف نباشد،  هر یک از دو قبولیا نتیجه حاصله از اجراي هر یک از بندهاي فوق مورد  نگیردمورد اقدام قرار 

درحواست ارجاع . تواند با توافق طرف دیگر براي حل و فصل اختالف از طریق داوري اقدام نماید هرطرف می
جمهور در این ارتباط، ارسال  مورد اختالف به داوري باید به عنوان نماینده ویژه رئیس) هاي  موضوع(موضوع 
ل اختالف شوراي عالی فنی خواهد بود و ضوابط این درصورت موافقت نماینده ویژه با درخواست، مرجع ح. شود

  . االجرا است  شورا براي داوري مالك عمل بوده و راي صادره براي طرفین الزم

یا به نتیجه منجر نشود  3-53الی  1-53 فوقچنانچه موضوع اختالف از طریق بندهاي   )مراعا( -6- 53

، یا در مواردیکه هر یک از طرفین  هیات داوري موافقت نکنندطرفین براي ارجاع امر به داور مرضی الطرفین یا 
بخواهد بدون رجوع به هر یک از بندهاي فوق مبادرت به طرح دعوي دردادگاه را بنماید موضوع اختالف از 

  .گیري است طریق رسیدگی و صدور راي دادگاههاي صالحه قابل پی
به ضبط آن موضوع صرفا در صورت صدور راي از نامه یا اعتراض  تبصره ـ در مورد درخواست ضبط ضمانت

  .باشد طرف دادگاه صالحه قابل عمل می
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ها، وظایف و تعهدات  ارجاع موضوع مورد اختالف به هر یک از مراجع بندهاي فوق تغییري در مسئولیت -7- 53
سوي مرجع کند و طرفین جز در حالتی که اقدام موکول به صدور راي و تعیین تکلیف از  طرفین ایجاد نمی

   .باشد، ملزم به انجام تعهدات خود وفق موازین پیمان هستند مربوط می
 
.  
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  پیمان بر حاکم مقررات و قوانین -54 -ماده

است و در مواردي  ایران اسالمی جمهوري کشور مقررات و قوانین منحصراً پیمان این بر حاکم مقررات و قوانین
  .شود اسناد آن تعین تکلیف نشده است بر طبق آن عمل میکه در این پیمان و 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


