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 فلوچارت اقدام اسناد مرتبط روش اجرا مسئول ردیف

 پيمانكار 1

 پيمانكار به مجرد اتمام عمليات اجرائی تقاضاي تحویل
 موقت را به دستگاه نظارت )مهندسين مشاور( ارسال می

 .نماید

 

 
 

 مهندسين مشاور 2

 مهندسين مشاور به تقاضاي پيمانكار رسيدگی و در صورت
تائيد، ضمن تعيين تاریخ آمادگی پروژه جهت تحویل 

ی متقاضاي تشكيل هيات تحویل موقت را از كارفرما  موقت،
 نماید

 

 اعضاي هيأت 3
ژه ضاء كميسيون جهت تحویل پروبازدید توسط كارفرما و اع

  بدون عيب و ایراد

 اعضاي هيأت 4

 در كارفرما به گونه اي برنامه ریزي می نماید كه حداكثر
ن روز از تاریخ آمادگی كار كه به تائيد مهندسي 20مدت 

در محل پروژه حاضر شود و براي  مشاور رسيده است،
 تحویل موقت اقدام نماید

 

 مهندسين مشاور 5

زمان تشكيل هيات، مهندسين مشاور، برنامه انجام تا 
 به آزمایشهائی را كه براي تحویل پروژه الزم است تهيه و

ك دارتپيمانكار ابالغ می نمایدتا آن قسمت از وسایل را كه 
ز براي رو آنها طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده اوست،

ت تشكيل هيأت در محل كار آماده كند. پيمانكار موظف اس
 تسهيالت الزم را براي هيأت تحویل، فراهم آورد

 

 

 اعضاي هيأت 6

ل آزمایشهاي الزم به تشخيص و با نظر اعضاي هيأت در مح
و نتایج آن در صورتمجلس تحویل موقت  انجام می شود،
 .درج می گردد

 نهابجز آزمایشهایی كه طبق اسناد و مدارك پيمان هزینه آ
خت ردامایشها را كارفرما پبه عهده پيمانكار است، هزینه آز

 . می نماید

 

 

 اعضاي هيأت 7

هرگاه هيأت تحویل، عيب و نقصی در عمليات اجرائی 
مشاهده نكند، اقدام به تنظيم صورتمجلس تحویل موقت 

موقت را به همراه نتيجه و صورتمجلس تحویل  می نماید
 وآزمایشهاي انجام شده، براي كارفرما ارسال می نماید 

ختيار در ا نسخه اي از آن را نيز تا ابالغ از سوي كارفرما،
و  ياتپيمانكار قرار می دهد. كارفرما پس از امضاء اعضاي ه

 وتصویب مفاد صورتمجلس نسخه اي از آن را به پيمانكار 
 . ی نمایدادارات ذیربط ابالغ م

 

 اعضاي هيأت 8

در صورتی كه در اسناد و مدارك پيمان، براي تكميل و 
زمانهابی  تحویل موقت قسمت هاي مستقلی از پروژه،

 مجزایی پيش بينی شده باشد، یا به نظر كارفرما، بهره
ل برداري از قسمتهاي مستقلی از پروژه، پيش از تكميل ك

سمتهاي قعایت این ماده، كارفرما با ر پروژه مورد نياز باشد،
 مذكور را تحویل موقت خواهد گرفت

 

 اعضاي هيأت 9

 125چنانچه پيمانكار عمليات موضوع پيمان را در حد 
 درصد مبلغ اوليه پيمان انجام دهد ولی عمليات اجرایی

وافقت مو پيمانكار یراي ادامه كار  قابل بهره برداري نباشد
مان، شرائط عمومی پي 48ننماید، كارفرما مطابق مفاد ماده 

 . به پيمان مذكور خاتمه خواهد داد
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 اعضاي هيأت 10

ده در صورتی كه عمليات موضوع پيمان مطابق این ماده آما
ا تحویل موقت شود، ولی پيمانكار تقاضاي تحویل پروژه ر

ت مهندس مشاور آماده بودن كار براي تحویل موق ننماید،
راي باده تا كارفرما طبق این مرا به كارفرما اعالم می نماید 

ز اگر پس ا.تشكيل هيات و تحویل موقت پروژه اقدام نماید
ي ا برارود روز از تاریخ ابالغ كارفرما، پيمانكار نماینده خ 10

سيله كارفرما با تأمين دليل به و تحویل موقت معرفی نكند،
دادگاه محل، نسبت به تحویل موقت موضوع پيمان، طبق 

يچ هدر این حالت پيمانكار حق  .م می نمایداین ماده اقدا
 گونه اعتراضی در این مورد ندارد

 

 اعضاي هيأت 11

ه پس از تقاضاي پيمانكار براي تحویل موقت، در صورتی ك
 آماده بودن كار براي تحویل موقت مورد تأیيد مهندسين

ام ولی تداركات الزم براي راه اندازي و انج مشاور باشد
 نياز مانند آب و برق كه باید از سويآزمایشهاي مورد 

نحوه تحویل موقت و  كارفرما تأمين شود فراهم نباشد،
تحویل قطعی با رعایت حقوق طرفين پيمان طبق نظر 
  ي،هيأتی متشكل از نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریز

ین انماینده كارفرما و نماینده پيمانكار می باشد . نظر 
 را استهيأت قطعی و الزم االج

 

 اعضاي هيأت 12

پيمانكار موظف است پس از تحویل موقت، تمام وسایل، 
 یلیماشين آالت و ابزار و مصالح اضافی را در محلهاي تحو

دت به عالوه، پيمانكار باید ظرف م .كارفرما خارج نماید
  معينی كه توسط مهندسين مشاور تعيين می شود،

 اجراي كار در ساختمانها و تأسيسات موقتی را كه براي
  دیا پياده كن  محلهاي تحویلی كارفرما ساخته است تخریب

ا به ه رو مصالح و مواد زاید آن را از محل كار خارج و كارگا
واند و در غير اینصورت كارفرما می ت .هزینه خود تميز كند

براي خارج كردن آنها به هر نحو مقتضی كه بداند عمل 
اب بدهكاري پيمانكار نماید و هزینه هاي آن را به حس

ه بدر این صورت، پيمانكار حق اعتراض نسبت  .منظور دارد
 ي خوديهااقدام كارفرما و ادعاي ضرر و زیان به اموال و دارای

  را ندارد
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