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  مربوط به آنهادستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها و مقررات

 
 در تكميـل و تنظـيم    و پيمانكـاران  و مهندسان مشاور  يانبه منظور وحدت رويه و راهنمايي كارفرما      

 .موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمانها ، اين دستورالعمل تهيه شده است
 

 موافقتنامه -١
 .شوددر محلهاي پيش بيني شده درج  ، به طور كامل و روشن  اطالعات مربوط به موافقتنامه بايد-١-١

 از موافقتنامه ، يا افزودن به آن مجاز نيست و تنها محلهاي خالي  ايتغيير دادن ، كاستن عبارت يا كلمه
 .بايد تكميل شود

 . بايد عنوان رسمي يا قانوني دو طرف پيمان درج شود در محل تعيين شده موافقتنامهابتدايدر  -٢-١
 بـــراي انجــــام كـــــار نياز به همكاري چنـــد پيمانكـــار بــــه صـــورت  چنانــچـــــــه-٣-١
)Joint Venture( باشد، نام و شماره ثبت آنها به ترتيب درج مي شود. 
در ماده يك موافقتنامه ، موضوع ، محل اجرا و مشخصه هاي اصلي پيمان به نحوي درج شود كه  -٤-١

 . معين باشد،محدوده عمليات
 موافقتنامه ، عالوه بر درج مبلغ پيمان كه همان مبلغ پيشنهادي پيمانكار است ، ضريب ٣در ماده  -٥-١

  آن درج بهشرايط عمومي ، در محل مربوط» د -١٤« پيمان نيز با توجه به تعريف آن در ماده 
 .شود مي
 جراي كار انتخاب موافقتنامه ، نام و نشاني مهندس مشاوري كه براي نظارت بر ا٦در ماده  -٦-١

اگر در مواردي ، كارفرما مستقيماً نظارت را انجام مي دهد ، در اين حالت ، . است درج مي شود  شده
واحدي از سازمان كارفرما كه مسئوليت نظارت به آن محول شده است ، جايگزين مهندس مشاور در 

 .اسناد و مدارك پيمان مي شود
 . امضا نمايند مهر ويد تمام صفحه هاي موافقتنامه رانمايندگان مجاز دو طرف پيمان با -٧-١
هاي  مهندس مشاوري كه مسئوليت نظارت بر اجراي كار را به عهده مي گيرد ، بايد تمام صفحه -٨-١

 . امضا كند مهر وموافقتنامه را
 

 شرايط عمومي -٢
تغيير دادن ، .  گيرد شرايط عمومي بايد بدون هيچ نوع تغييري ، در پيمانها مورد استفاده قرار-١-٢

 وسيله صفحه آخر شرايط عمومي ، در محل تعيين شده ، به. كاستن يا افزودن مطلبي به آن مجاز نيست
 .امضا مي شودو مايندگان مجاز دو طرف ، مهر ن

دستگاه هاي اجرايي مي توانند به جاي الحاق شرايط عمومي مصوب، به اسناد مناقصه پيمانها،  : تبصره
ريخ صدور بخشنامه مربوط به آن را در محل پيش بيني شده در مقدمه شرايط خصوصي شماره و تا

 .بنويسند پيمان
 
 

 الف



 دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها و مقررات مربوط به آنها

 
 وپديد آيد تغييراتي  خارج از اختيار او ور تشكيالت پيمانكار  اگر به علت ايجاد وضعيت خاص د-٢-٢

 مي تواند براي ادامه پيمان ، بر اساس پيشنهاد پيمانكار و رعايت مراتب كارفرماادامه كار مقدور نشود ، 
 .زير ، با جايگزيني پيمانكار ديگري به جاي پيمانكار موافقت نمايد

 .يير ، به پيمانكار جديد منتقل شود پيمان عيناً و بدون هيچ نوع تغ-١-٢-۲
 پيمانكار جديد كه پيمان به او منتقل مي شود ، بايد طبق ضوابط ، داراي صالحيت و ظرفيت -٢-٢-٢

 .ارجاع كار الزم براي ادامه كار باشد
 پيمانكار جديد بايد تضمينهاي موضوع پيمان ، اعم از انجام تعهدات ، پيش پرداخت ، حسن -٣-٢-٢

 . و مانند اينها را ارائه دهد و جايگزين تضمينهاي پيمانكار نمايدانجام كار
 پيمانكار جديد بايد تكاليف و مسئوليتهاي ناشي از پيمان و همچنين حسن انجام كار از ابتداي -٤-٢-٢

 .شروع كار و ادامه آن تا پايان كار را بپذيرد و تعهد نمايد
 پيمانكار و مطالبات پيمانكار از كارفرما كالً به پيمانكار  با انتقال پيمان ، مطالبات كارفرما از-٥-٢-٢

 .جديد منتقل مي شود
ماند و هر   باقي نمي قبلي با انتقال پيمان به پيمانكار جديد ، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار-٦-٢-٢

 . به پيمانكار جديد تعلق مي گيردو تعهداتگونه مطالبات دوران پيش از انتقال 
اين . ل پيمان بايد با تنظيم موافقتنامه بين پيمانكار ، پيمانكار جديد و كارفرما انجام شود انتقا-٧-٢-٢

 . ، معتبر است٣-٢-٢موافقتنامه ، پس از سپردن تمام تضمينهاي موضوع رديف 
 و پيمانكار جديد  قبلي ، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكاركارفرما -٨-٢-٢

 .ندارد
، در صورتي كه براي اداره امور طرح كارفرما مديريت طرح انتخاب كند در هيچ ۳۱ در اجراي ماده -۲-۳

 .وضعيتي ، كارفرما نمي تواند اختيارات زير را به مديريت طرح تفويض نمايد
ليكن مديريت طرح بايد در هر يك از موارد ياد شده ، بررسيهاي الزم را به عمل آورده و نتيجه را براي 

 .گيري به كارفرما گزارش كند ميمتص
 . قبول تضمينها و دستور تمديد ، ضبط و واريز آنها۲-۳-۱
 . تصويب تغيير مبلغ پيمان۲-۳-۲
 . تصويب تغيير مدت پيمان۲-۳-۳
 . تصويب قيمتهاي جديد۲-۳-۴
 . تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي۲-۳-۵
 . تصميم در مورد تعليق، خاتمه يا فسخ پيمان۲-۳-۶
 . تصويب صورت وضعيت قطعي و صورتحساب نهايي۲-۳-۷
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 دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها و مقررات مربوط به آنها

 
. يه مي شود  ، در مواردي كه صورت وضعيت به وسيله مهندس مشاور ته٤٠ و ٣٧ در اجراي مواد -۴-٢

انجام كار ياد شده ، خدمات اضافي تلقي مي گردد و حق الزحمه آن با توافق مهندس مشاور تعيين و 
 .پرداخت مي شود و به حساب بدهي پيمانكار منظور مي گردد

 .ترك مناقصه را نيز شامل مي شود.  در شرايط عمومي ، هر جا كه به مناقصه اشاره شده است -۵-٢
 وري كه مسئوليت نظارت بر اجراي كار را به عهده مي گيرد ، بايد شرايط عمومي را مهندس مشا-۶-٢

 . امضا كندو  مهر
 
 شرايط خصوصي -٣
ر پيمان است كه نسبت ــط خصوصي حاوي ويژگيهاي هـــ با وجود اينكه در عرف پيمانها ، شراي-١-٣

ده است كه تنها در چارچوبي به شرايط عمومي اولويت دارد ، ولي شرايط خصوصي به نحوي تنظيم ش
بدين روي ، درج مطالبي خارج از . كه شرايط عمومي براي آن تعيين كرده است قابل تكميل باشد

 . تعيين شده ، در شرايط خصوصي مجاز نيستچارچوب
از .  مواد مربوط به شرايط خصوصي به نحوي تنظيم شده است كه پاسخگوي نياز كارهاي مختلف باشد-٢-٣

شود و  مواد شرايط خصوصي بر حسب نياز هر كار ، با رعايت تمام مقررات ذي ربط ، تكميل مي. اين رو 
هاي شرايط  تمام صفحه.  پر مي شود×با عالمت . موادي از آن كه كاربردي در پيمان مورد نظر ندارد 

 . امضا شود وندگان مجاز دو طرف پيمان مهريخصوصي بايد به وسيله نما
 ، كارفرماي كارهاي تخصصي ويژه يا آموزش افراد ، كارشناس ايراني در دسترس نباشد ،  اگر براي اجرا-٣-٣

تعداد كارشناسان خارجي مورد نياز و مشخصات هر يك از نظر تجربه و تخصص الزم و كارهاي ارجاعي 
 .شرايط خصوصي مي نويسد» الف -١٧« به آنها را در ماده 

گاه و نحوه تأمين آب ، برق ، سوخت و مخابرات مورد نياز اجراي  اصوالً بايد چگونگي دسترسي به كار-٤-٣
. ن ، قيمت پيشنهادي خود را ارائه دهدآكار در اسناد مناقصه تعيين شود تا پيمانكار بتواند براساس 

تعهدات و تسهيالتي كه كارفرما در نظر دارد در زمينه تجهيز كارگاه در اختيار پيمانكار قرار دهد ، در 
 .كندشرايط خصوصي ، به صورت روشن مشخص مي »  الف -٢٠« ماده 

 در نظر دارد اقالمي از مصالح ، تجهيزات و ماشين آالت را به هزينه خود تأمين كند و در كارفرما اگر -٥-٣
اختيار پيمانكار قرار دهد يا تسهيالتي براي تهيه آنها فراهم نمايد ، اقالم مورد نظر و در صورت لزوم، 

 . مي كندمشخصبه صورت روشن ، »  ب -٢٠« ري آنها را در ماده شرايط واگذا
شرايط خصوصي ، » ج -٢١«  بايد در ماده كارفرما به منظور بيمه كردن كارهاي موضوع پيمان ، -٦-٣

 حوادث احتمالي را كه باعث بروز خسارت به كار مي شود و تمام يا قسمتهايي از كار را كه ممكن است 
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 وه تكميل و تنظيم موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها و مقررات مربوط به آنهادستورالعمل نح

 
  شرايط عمومي،٢١در اثر حادثه دچار خسارت شود ، مشخص نمايد تا پيش از شروع كار ، طبق ماده 

 . آن را بيمه كندپيمانكار
اگر در .  استكارفرماز براي اجراي موضوع پيمان و تجهيز كارگاه ، به عهده  تأمين زمين مورد نيا-٧-٣

هيز كارگاه را ــين تمام يا قسمتي از زمين تجــه باشد كه تأمــ در نظر داشتكارفــرماوارد خاصي ، ـم
ني بي شرايط خصوصي ، پيش» الف -٢٨« پيمانكار محول كند ، تأمين آن از سوي پيمانكار را در ماده   به

 .مي نمايد
 با توجه به روشي كه طبق دستورالعمل تعديل آحادبها ، بايد براي پيمانها مورد عمل باشد ، عبارت -٨-٣

 .شود شرايط خصوصي درج مي» هـ  -٢٩« زير با درج شماره و تاريخ دستورالعمل مربوط ، در زير ماده 
رالعمل تعديل آحادبها ، روش در كارهايي كه روش خاصي براي تعديل آنها الزم است ، طبق دستو

 . پيشنهاد مي كندكارفرمامناسب آن را 
در موارد خاص ، اگر تمام يا قسمتي از قرارداد مشمول تعديل نباشد ، عدم شمول تعديل به آن در ماده 

 .شود بيني مي  پيش»   ه-٢٩« 
ت خاص از خارج ، با  ارز مورد نياز براي پرداخت حقوق متخصصان خارجي يا تهيه مصالح و تجهيزا-٩-٣

ترتيب ، در  توجه به مقررات ارزي كشور و سهميه ارزي شركت مربوط ، با تعيين نرخ برابري ارز ، به
 .بيني مي شود شرايط خصوصي پيش»  ب - ٣٨« و » الف -٣٨« مواد 

رد،  در كارهايي كه به ماشين آالت و ابزار خاصي نياز است كه در داخل كشور نمي توان تأمين ك-١٠-٣
كارفرما ، با توجه به مقررات ارزي كشور و سهميه ارزي كه در اختيار دارد ، نوع ، تعداد ، و 
مشخصات ماشين آالت مورد نياز و اعتبار ارزي كه براي اين منظور اختصاص خواهد داد را در ماده 

و ديگر پرداخت معادل ريالي اين ماشين آالت . شرايط خصوصي پيش بيني مي نمايد»  هـ - ٣٨« 
در كارهايي . هزينه هاي خريد آنها به عهده پيمانكار است و مالكيت آنها متعلق به پيمانكار مي باشد

شرايط خصوصي آنها » هـ -٣٨« شود ، مفاد ماده  كه به روش ترك مناقصه به پيمانكار ارجاع مي
 .به تأييد هيأت مديره شركت اصلي برسد ،بايد پيش از ارجاع كار به پيمانكار 

 ، هزينه تسريع كار  در پيمانهايي كه كارفرما در نظر دارد به منظور ايجاد انگيزه براي تسريع در كار-١١-٣
 به پيمانكار پرداخت كند ، بايد ميزان و شرايط مورد نظر براي پرداخت آن را همراه با مشخصات 

 .اقدام شودن آيد أي منعكس و پس از تكميسيون معامالت مربوطاصلي كار ، جهت تصويب به 
هاي   مهندس مشاوري كه مسئوليت نظارت بر اجراي كار را به عهده مي گيرد ، بايد تمام صفحه-١٢-٣

 .امضا كند و شرايط خصوصي را مهر
 بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط كه در زمان پيشنهاد قيمت يا توافق نهايي نافذ است، مورد -۳-۱۳

 .عمل قرار مي گيرد
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 طالبفهرست م
 شماره صفحه          شرح

 ١          موافقتنامه
 ٤          شرايط عمومي

 ٤         تعاريف و مفاهيم–فصل اول 
 ٤           پيمان– ١ماده 
 ٤          موافقتنامه– ٢ماده 
 ٤          شرايط عمومي- ٣ماده 
 ٤          شرايط خصوصي– ٤ماده 
 ٤        ار برنامه زماني اجراي ك– ٥ماده 
 ٤           كارفرما– ٦ماده 
 ٥           پيمانكار– ٧ماده 
 ٥         مديريت طرح – ٨ماده 
 ٥        مهندس مشاور ، مهندس ناظر– ٩ماده 
 ٥          رئيس كارگاه– ١٠ماده 
 ٥          پيمانكار جزء– ١١ماده 
 ٥      ه  تجهيز و برچيدن كارگا،كار، كارگاهابنيه،  – ١٢ماده 
  مصالح، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي كار، ماشين آالت و ابراز، – ١٣ماده 

 ٦       سيسات و ساختمانهاي موقت، و سايلأت
 ٧   برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان، مبلغ اوليه پيمان، مبلغ نهايي پيمان،– ١٤ماده 

 ان، متوسط كاركرد فرضي ماهانهضريب پيمان، نرخ پيمان، مدت پيمان، مدت اوليه پيم
 ٧        تاريخها، مفرد و جمع، عنوانها– ١٥ماده 

 

  تاييدات و تعهدات پيمانكار–فصل دوم 
 ۹          تاييدات پيمانكار-١٦ماده 
 ۹          كاركنان– ١٧ماده 
 ۱۱    مسئوليت حسن اجراي كار، برنامه كار، گزارش پيشرفت كار، هماهنگي– ١٨ماده 

 پيمانكاران ديگر، رئيس كارگاهبا 
 ۱۲      كنترل نقاط نشانه، پياده كردن نقشه ها، اندازه گيريها– ١٩ماده 
 ۱۳     تجهيز كارگاه، تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين آالت– ٢٠ماده 
 ۱۵     حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبتهاي الزم– ٢١ماده 
 ۱۷     ها و ابالغ دستور كارها نقشه ترتيب گردش مدارك، – ٢٢ماده 
 ۱۹      حفاظت تاسيسات زيربنايي و تغيير وضع آنها– ٢٣ماده 
 ۱۹         واگذاري، پيمانكاران جزء– ٢٤ماده 
 ۲۰         اجراي كار در شب – ٢٥ماده 
 ۲۱        آثار تاريخي و اشياي عتيقه– ٢٦ماده 

 



  تعهدات و اختيارات كارفرما–فصل سوم 
 ۲۱          اقامتگاه قانوني– ٢٧اده م

 ۲۲          تحويل كارگاه– ٢٨ماده 
 ۲۴      تغيير مقادير كار، قيمتهاي جديد، تعديل نرخ پيمان– ٢٩ماده 
 ۲۵         تغيير مدت پيمان– ٣٠ماده 
 ۲۶          انتقال به غير– ٣١ماده 
 ۲۶         نظارت بر اجراي كار– ٣٢ماده 
 ۲۸         هندس ناظر م– ٣٣ماده 

 

  تضمين، پرداخت، تحويل كار–فصل چهارم 
 ۲۹         تضمين انجام تعهدات– ٣٤ماده 
 ۲۹         تضمين حسن انجام كار– ٣٥ماده 
 ۳۰          پيش پرداخت– ٣٦ماده 
 ۳۰          پرداختها– ٣٧ماده 
 ۳۱         پرداختهاي ارزي– ٣٨ماده 
 ۳۳          تحويل موقت– ٣٩ماده 
 ۳۵         صورت وضعيت قطعي– ٤٠ماده 
 ۳۶          تحويل قطعي– ٤١ماده 
 ۳۷        مسئوليتهاي دوره تضمين– ٤٢ماده 

 

  حوادث قهري، فسخ، ختم، تعليق، هزينه تسريع كار، خسارت تاخير،–فصل پنجم 
 تسويه حساب، حل اختالف

 ۳۸         بروز حوادث قهري– ٤٣ماده 
 ۳۹         ممنوعيت قانوني– ٤٤ماده 
 ۳۹        حقوق انحصاري ثبت شده– ٤٥ماده 
 ۳۹         موارد فسخ پيمان– ٤٦ماده 
 ۴۰         اقدامات فسخ پيمان– ٤٧ماده 
 ۴۲          خاتمه پيمان– ٤٨ماده 
 ۴۴           تعليق– ٤٩ماده 
 ۴۵       هزينه تسريع كار، خسارت تاخير كار– ٥٠ماده 

 ۴۶         صورتحساب نهايي– ٥١ده ما
 ۴۷          تسويه حساب– ٥٢ماده 
 ۴۷          حل اختالف– ٥٣ماده 
 ۴۸        قوانين و مقررات حاكم بر پيمان– ٥٤ماده 

 ۴۹          شرايط خصوصي
 



 ١

 نفت به روش فهرست بهاموافقتنامه كارهاي صنعت                                                               

 
 موافقتنامه

 
كـه يـك مجموعـه     )٢مـاده  ( اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي و ديگـر مـدارك الحـاقي آن             

ــاريخ    ــود ، در تـ ــي شـ ــان ناميـــده مـ  در..…………………غيرقابـــل تفكيـــك اســـت و پيمـ
 ، و   طـرف كه در اين پيمان كارفرما ناميـده مـي شـود ، از يـك                ………………بين……………

) شــماره هــاي ثبــت ( شــماره ثبــت   بــه……………………………) شــركتهاي   (شــــــركت
 ديگـر ، طبـق مقـررات و         طـرف اين پيمان ، پيمانكار ناميده مي شـود ، از           كه در    ………………

 .گردد شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است ، منعقد مي
 

  موضوع-١ماده 
 … ……………………………………………………:موضوع پيمان ، عبارت است از

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

  اسناد و مدارك-٢ماده 
 :اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است

 ، موافقتنامه)الف
 ، شرايط عمومي)ب
 ، شرايط خصوصي)ج
 ،برنامه زماني كلي )د
 ،كارفهرست بها و مقادير )  ه
ــي )و ــي عمــومي ، مشخصــات فنــي خصوصــي  (  مشخصــات فن ، دســتورالعملها و ) مشخصــات فن

  واستانداردهاي فني
 . نقشه ها)ز

 
غ مي شود يا بين طرفين اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ، به پيمانكار ابال

اين اسناد بايد در چـارچوب  .  مي گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آيد   مبادلـهپيمان  
، دسـتور   اين اسناد ، ممكن است به صورت مشخصات فنـي ، نقشـه  . اسناد و مدارك پيمان تهيه شود  

 .كار و صورتمجلس باشد
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در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان ، موافقتنامه پيمـان بـر ديگـر اسـناد و مـدارك                   
ات ـــهرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد ، اولويت به ترتيب با مشخص            . پيمان اولويت دارد  

  گي مربوط به بهاي كارـصي ، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانفني خصو
 .باشد ، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد

 
  پيمان مبلغ-٣ماده 

 ………………………………………….………………………)  به حـروف     (مان  ـمبلغ پي 
توجـه  ان ، با    مبلغ پيم . ريال است …………………………………………………) به عدد ( و  

  .كند  تغيير ميپيمانبه اسناد و مدارك 
 ..……………برابر است با ضريب پيمان، 

 
  مدت ، تاريخ شروع كار، تاريخ تنفيذ -٤ماده 

 .نافذ است) ابالغ از سوي كارفرما (  اين پيمان از تاريخ مبادله آن )لفا
 شرايط عمومي پيمان ٣٠ اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده. ماه است………… مدت پيمان )ب

 .است
 تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه اسـت كـه پـس از مبادلـه پيمـان ،                       )ج

 .تنظيم مي شود
مـاه نسـبت بـه تجهيـز        ..……پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كـار ، در مـدت                

 .مايدكارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان ، اقدام ن
 

  دوره تضمين-٥ماده 
 شرايط  ٣٩حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده                 

ماه از سوي پيمانكار ، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده ……عمومي تعيين مي شود ، براي 
 . شرايط عمومي عمل مي شود٤٢

 
  نظارت بر اجراي كار-٦ماده 

 ....................ارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان ، از طرف كارفرما بـه عهـده               نظ
واگذار شده است كه با توجـه بـه مـواد         .…………………… به نشاني    …………………………

 . شرايط عمومي انجام مي شود٣٣ و ٣٢
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  نشاني دو طرف-٧ماده 
 ..…………………………………………:نشاني كارفرما
 ..………………………………………:نشاني پيمانكار

 
 

 نماينده پيمانكار       نماينده كارفرما
 نام و نام خانوادگي      نام و نام خانوادگي

          سمت             سمت
 امضا     مهر و        امضا  مهر و    
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 شرايط عمومي
 

 فصل اول
 تعاريف و مفاهيم

 
  پيمان-١ماده 

 .امه پيمان ، درج شده است موافقتن٢پيمان ، مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 
 

  موافقتنامه-٢ماده 
موافقتنامه ، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و 

 مدت پيمان ، در آن بيان شده است 
 

  شرايط عمومي-٣ماده 
 .شرايط عمومي ، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي كند

 
  شرايط خصوصي -٤ماده 

شرايط خصوصي ، شرايط ويژه اي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي ، براي اين پيمان ، با 
موارد درج شده در شرايط خصوصي ، هيچ گاه . توجه به وضعيت و ماهيت آن ، تنظيم شده است 

 .نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند
 

  كار برنامه زماني اجراي-٥ماده 
،  برنامه اي است كه در آن ، زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان بر حسب ماه: برنامه زماني كلي ) الف 

 .منعكس گشته و در اسناد و مدارك پيمان درج شده است 
برنامه اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهـاي موضـوع پيمـان             : برنامه زماني تفصيلي    ) ب  
 . برنامه زماني كلي ، در آن آمده است تفصيل و در چارچوب به
 

  كارفرما-٦ماده 
 امضا كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را طرفكارفرما ، شخص حقوقي است كه يك 

نمايندگان و جانشينهاي قانوني . براساس اسناد و مدارك پيمان ، به پيمانكار واگذار كرده است 
 .كارفرما ، در حكم كارفرما مي باشند
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  پيمانكار-٧ماده 
ديگر امضا كننده پيمـان اسـت و اجـراي موضـوع     طرف پيمانكار ، شخص حقوقي يا حقيقي است كه   

نماينـدگان و جانشـينهاي قـانوني       . سـت   پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفتـه ا            
 .پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشند

 
 مديريت طرح -٨ماده 

 در چارچوب اختيارات تعيـين      ،، شخص حقوقي است كه به منظور مديريت اجراي كار           مديريت طرح 
 .شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود

 
 س مشاور ، مهندس ناظر مهند-٩ماده 
 مهندس مشاور شخص حقوقي يا حقيقي است كه براي نظارت بـر اجـراي كـار ، در چـارچوب                     )الف  

 .اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود
چوب اختيـارات  رامهندس مشاور در كارگاه است و درچـ    كارفرما يا    مهندس ناظر ، نماينده مقيم       )ب  

 .تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي شود
 

  رئيس كارگاه-١٠ماده 
ربه الزم است كه پيمانكار ، او را به مهندس مشاور جحقيقي داراي تخصص و ت  شخص  رئيس كارگاه ،    

 .معرفي مي كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند
 

 انكار جزء پيم-١١ماده 
ي را دارد و پيمانكار     يپيمانكار جزء شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجام كارهاي اجرا            

 .براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان ، با او قرارداد مي بندد
 

  كار ، كارگاه ، تجهيز و برچيدن كارگاه ابنيه ،– ١٢ماده 
تهـا بـراي احـداث انـواع سـاختمانهاي مسـكوني ، اداري و               مجموعه فعالي منظور از ابنيه     ،ابنيه )الف  

آماده سازي، محوطه سازي ، محل نصب تجهيـزات و ماننـد             صنعتي و تاسيسات آنها ، راه ها ، پلها ،         
 .اينهاست

 انجام و پايـان     ، كار ، عبارت از مجموعه عمليات ، خدمات يا اقدامات مورد نياز ، براي آغاز كردن                 )ب
ع پيمان است و شامل كارهاي دايمي است كـه بـاقي خواهـد مانـد و بـه عنـوان                     ودادن عمليات موض  

كارهـاي مـوقتي اسـت كـه بـه منظـور اجـرا و               همچنين  موضوع پيمان تحويل كارفرما مي گردد ، و         
 .مي شودبرداري و نگهداري موضوع پيمان انجام  بهره
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يـا بـه منظـور      ،   محل يا محلهايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مـي شـود                 ، كارگاه  )ج

كارگاهها يا كارخانه هـاي توليـدي خـارج از          . اجراي پيمان ، با اجازه كارفرما از آن استفاده مي كنند          
به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهـد  محلها و زمينهاي تحويلي كارفرما ، كه       

 .شد مورد استفاده قرار مي گيرد ، جزو كارگاه به شمار نمي آيد
 تجهيز كارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدامها و تداركاتي است كه بايد به صـورت موقـت بـراي دوره       )د

ع پيمان ، طبـق اسـناد و مـدارك پيمـان             انجام دادن عمليات موضو     و  انجام شود ، تا آغاز كردن      ااجر
 .ميسر شود

ات و سـاختمانهاي موقـت ،      سـ  تاسي  و  برچيدن كارگاه ، عبارت از جمع آوري مصـالح ، تجهيـزات            )    ه
خارج كردن مواد زايد ، مصالح ،تجهيزات ، ماشين آالت و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح                  

 .ي باشدو تميز كردن محلهاي تحويلي كارفرما م
 

  مصالح ، تجهيزات ، مصالح و تجهيـزات پـاي كـار ، ماشـين آالت و ابـراز ، تاسيسـات و                       -١٣ماده  
 ساختمانهاي موقت ، وسايل

عمليات موضوع پيمان مصرف يا به منظور  مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس و كاالهايي است كه  )الف  
 .نصب شده و در كار باقي مي ماند

 و ماشين آالتي است كه در عمليات موضوع پيمان نصب شـده و    دستگاه ها ت از    تجهيزات ، عبار   )ب  
 .در كار باقي مي ماند

ا توجه بـه اسـناد و       ب مصالح و تجهيزات پاي كار ، عبارت از مصالح و تجهيزاتي است كه پيمانكار                )ج  
 طرح جانمـايي  مدارك براي اجراي موضوع پيمان ، تهيه كرده و در محل يا محلهايي از كارگاه كه در        

يين گرديده است ، نگهداري و حفاظـت        عتجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح ت          
مصالح و تجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پـاي كـار ناميـده                   . مي كند 

 .شود مي
با اجـازه كارفرمـا و زيـر نظـر         قطعات پيش ساخته و تجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان ،             -تبصره  

ها يا كارخانه هاي توليدي خارج از كارگاه ساخته شده است نيز در حكـم       مهندس مشاور ، در كارگاه    
 .مصالح و تجهيزات پاي كار به شمار مي رود

 ، تجهيزات ، ماشين آالت ، و بـه طـور كلـي ، ابزارهـاي        ها  دستگاه ماشين آالت و ابزار ، عبارت از         )د  
. ار است كه به منظور اجراي موضـوع پيمـان بـه صـورت موقـت بـه كـار گرفتـه مـي شـود                         اي ك راج

 .آالت و ابزار را ممكن است ماشين آالت نيز بنامند ماشين
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 موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ، محوطه سازيها ، انبارها ، تأسيسـات               تأسيسات و ساختمانهاي   )    ه

 ، و به طور كلي ، تمام تأسيسات و بناهايي است كه ها دستگاهآب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده 
 .به صورت موقت ، براي دوره اجرا تأمين شده و جزو كارهاي تجهيز كارگاه به شمار مي رود

رت از اثاثيه اداري ، مسكوني ، آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نياز اسـت كـه بـراي دوره             وسايل ، عبا  ) و
 .اجرا تامين شده و جزو تجهيز كارگاه منظور مي شود

 
  برآورد هزينه اجراي كار ، مبلغ پيمان ، مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ نهايي پيمان ، ضـريب                  - ١٤ماده  

 ليه پيمان ، متوسط كاركرد فرضي ماهانه مدت پيمان ، مدت او،پيمان ، نرخ پيمان
 برآورد هزينه اجراي كار ، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضـوع پيمـان ، بـه وسـيله                      )الف  

 .كارفرما محاسبه و اعالم شده است
 موافقتنامه با احتساب مبلغ ناشي از تغيير مقادير كـار و          ٣ مبلغ پيمان ، مبلغ درج شده در ماده          )ب  

 موافقتنامـه   ٣ درج شـده در مـاده         مبلغ مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان      . ديد است   قيمت ج 
 .است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي شود

 موافقتنامه و تغييرات احتمالي است كه بر اسـاس          ٣ مبلغ نهايي پيمان ، مبلغ درج شده در ماده           )ج  
 .اسناد و مدارك پيمان ، در آن ايجاد مي شود

 .ضريب پيمان ، حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است )د 
  كار ، عبارت از بهاي واحد آن قلم در فهرست بهـاي منضـم               منرخ پيمان ، در مورد هر يك از اقال        )     ه

در . به پيمان با اعمال ضريب پيمان و ضريبهاي پيش بيني شده در فهرست بها و مقادير كـار اسـت                     
پيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبها هستند ، نرخ پيمان ، نرخ محاسـبه شـده بـه روش پيشـگفته ،                

 .پس از اعمال تعديل آحادبها ، مي باشد
 . متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه به مدت اوليه پيمان است)و 
 موافقتنامه و تغييرات احتمالي ٤ماده ب بند   مدت پيمان يا مدت اجراي كار ، مدت درج شده در             )ز  

پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مدت اوليه مدت .  در آن ايجاد مي شود٣٠است كه بر اساس ماده 
 .ناميده مي شود  پيماناوليه موافقتنامه است كه مدت ٤درج شده در ماده 

 
  عنوانها مفرد و جمع، ماه ، تاريخها ،و روز - ١٥ماده 
 . روز و ماه ، روز و ماه تقويمي و شمسي است)الف 
  شمسي كشور استسال تاريخها طبق تقويم )ب 
 .معناي مفرد دارندو كلمات جمع  هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند ، كلمات مفرد معناي جمع )ج 
ك  عنوانهاي به كار رفته در متون موافقتنامه يا شرايط عمومي و ديگـر قسـمتهاي اسـناد و مـدار                    )د  

پيمان ، صرفاً به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي توان در تفسير اسناد و 
 . از آنها استفاده كرد،مدارك پيمان 



 ٨
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 فصل دوم
 تاييدات و تعهدات پيمانكار

 
  تاييدات پيمانكار-١٦ماده 

 :موارد زير را پيمانكار تاييد مي نمايد 
 كـامالً آگـاه شـده       ن مفاد آ  زموافقتنامه را مطالعه نموده و ا     ٢ تمام اسناد و مدارك موضوع ماده        )الف  
 .است
نياز و تدارك مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و ابزار اجراي             نسبت به تامين نيروي انساني مورد        )ب  

 .كار طبق مشخصات در محل يا از نقاط ديگر ، اطمينان يافته است
 محل اجراي كار را ديده و بررسي كرده است و از وضعيت آب و هوا ، بارندگي و امكان اجراي كار )ج 

 .ر ، اطالع يافته استدر فصلهاي مختلف سال ، با در نظر گرفتن مدت اجراي كا
 بيمـه هـاي اجتمـاعي ، مالياتهـا ، عـوارض و ديگـر قـوانين و         ، از قوانين و مقررات مربوط به كار         )د  

 پيشنهاد معمول و مجرا بوده است ، كامالً مطلع بوده و متعهد است كـه                تسليممقررات ، كه تا تاريخ      
قوانين و مقررات يـاد شـده ، بـر عهـده            د و در هر حال ، مسئوليت عدم رعايت          نهمه آنها را رعايت ك    

 .پيمانكار است
 در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي بـاال را در                      )    ه

 . از هيچ بابت ، حق در خواست اضافه پرداختي ندارداًنظر گرفته و بعد
 پيشنهاد ، مطالعات كـافي انجـام داده و هـيچ            تسليمبه هر حال ، پيمانكار تاييد مي نمايد كه هنگام           

 .موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نمايد
 
  كاركنان-١٧ماده 
 پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه در كار خـود تخصـص و    )الف  

 ايـن پيـــمان ، خـدماتي بـراي پيمانكـــار انجـــام       كساني كه در اجـراي    . تجربه دارند ، انجام دهد      
اد پيمان ، استفاده از متخصصان خـارجي        نسااگر در   . دهند ، كاركنان پيمانكار شناخته مي شوند         مي

،  پيش بيني شده باشد ، پيمانكار متعهد است كه قبالً وضعيت استخدام ، مانند ميزان حقـوق و مزايـا                
نها را به وسيله مهندس مشاور به اطالع كار فرما برساند و            آصات  مشخو  مدت استخدام و محل اقامت      

كـار فرمـا    . با رعايت مقررات ذي ربط و تامين هزينه هاي مربوط، بـراي اسـتخدام آنهـا اقـدام كنـد                     
تشخيص لـزوم  . م مي نمايد ــرا براي استخدام متخصصان ياد شده فراه  در حد امكان    تسهيالت الزم   

 .ا كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمي كاهد مزبور بو حدود تسهيالت 
 تامين نيروي انساني مورد نياز و محل سكونت مناسب ، آب آشاميدني و روشنايي كافي براي آنها )ب 

 .به عهده پيمانكار است
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 كاركنان ايراني كارگاه بايد داراي شناسنامه ، و كاركنان بيگانه كارگاه بايد داراي پروانـه اقامـت و    )ج  
 .اجازه كار باشند

 را بـه كـار گيـرد ،     ، مهندس مشاور طرح و مـديريت طـرح  ارم پيمانكار نبايد كاركنان شاغل كارف   )د  
 سـازمانها و شـركتهاي دولتـي و شـهرداريها را بـدون اجـازه                ، وزارتخانـه هـا      همچنين كاركنان ساير  

 از نظـر اداره      آنـان  كار گماشتن اشخاصي كه استخدام    به   و از  استخدام نمايد     نبايد مسئوالن ذي ربط  
 . خودداري كندنيز بايدوظيفه عمومي مجاز نيست 

و در اختيـار آنـان قـرار         پيمانكار موظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كنـد              )    ه
 . كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد كارمهندس ناظر مي تواند از ادامه. دهد

در صـورتي   . طبق قانون كار مرتباً پرداخت كند     را   پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود         )و  
 پيمانكـار اخطـار     مهندس مشـاور بـه    كارفرما يا   كه در پرداخت دستمزد كارگران تاخيري پيش آيد ،          

 كارفرما مي تواند دستمزد     ،در صورت استنكاف پيمانكار     . كند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد         مي
 طبـق   ،كارگران را براي ماه يا ماههايي كـه صـورت وضـعيت آن بـه پيمانكـار پرداخـت شـده اسـت                      

با توجه به پرداختهاي هاي كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است ،             كارنامه
الحساب كه به آنها شده است ، با حضور نماينده مهندس مشـاور و پيمانكـار ، از محـل مطالبـات         علي

 درصد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد         ١٥پيمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه          
در صورتي كه نماينده پيمانكار، . ن كند و اگر مطالبات كافي نباشد ، از محل تضمينهاي پيمانكار تامي 

با وجود اخطار مهندس مشاور ، از حضور براي پرداختها خودداري كنـد ، كارفرمـا پرداخـت مزبـور را       
انجام مي دهد ، بدون اينكه پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعـداد كـارگران و                     

مدت بيش   تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كارگران به    در صورت . نان داشته باشد    آميزان استحقاقي   
 براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است ، كارفرما مي تواند پيمـان را فسـخ           ،از يك ماه    

 .نمايد
ن منطقه اجراي كار كه كني پيمانكار مي كوشد تا حد ممكن ، كارگران مورد نياز خود را از بين سا        )ز  

 .ضوع پيمان را داشته باشند ، انتخاب كند و به كار گمارد صالحيت انجام كارهاي مو
 پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه درماني و اجتماعي ، مقررات و دسـتورالعملهاي حفاظـت                 )ح  

 .فني و بهداشت كار است 
هرگـاه  .  پيمانكار در مقابل كارفرما مسـئول اعمـال كاركنـان خـود اسـت      ، در اجراي اين پيمان   )ط  

صالحيت الزم براي انجام كار مربوط را نداشته باشند         ،  نان و كارگران پيمانكار و پيمانكاران جزء        كارك
رئيس  ار اول به  ــ ناظر ، مراتب را براي ب      سيا باعث اختالل نظم كارگاه شوند ، مهندس مشاور يا مهند          

متخلفـان را از كـار بـر        ه  ــر ، مي تواند از پيمانكار بخواهد ك       ا دهد ، و در صورت تكر      يكارگاه تذكر م  
 دگان ـــق ندارد بر كنار ش    ـدر اين صورت ، پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و ح            . كنار كند   
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ار نمي كاهد   ـــهاي پيمانك ــاجراي اين دستور از مسئوليت    . رد  كار گما   ديگر در همان كارگاه به     ربارا  
 .و ايجاد حقي براي او نمي كند

 
 هماهنگي با پيمانكـاران  ، گزارش پيشرفت كار ، مسئوليت حسن اجراي كار ، برنامه كار       -١٨ماده  

 ديگر ، رئيس كارگاه
ق اسـناد و مـدارك پيمـان         پيمانكار مسئوليت كامل حسن انجام كارهاي موضوع پيمان را طبـ           )الف  

 .عهده دارد به
هد است كه سازمان ، روش اجرا وبرنامه زماني تفصـيلي اجـراي كـار را طبـق نظـر                    ع پيمانكار مت  )ب  

مهندس مشاور بر اساس نقشه هاي موجود و برنامه زماني كلي تهيه كند و ظـرف يـك مـاه از تـاريخ      
 تسـليم ك پيـــمان تعييـــن شـده اسـت ،      يا مدت ديگري كـه در اســـناد و مـدار        ، پيمان   لـهمباد

در اگـر  . مهندس مشاور نمايد تا پس از اصالح و تصويب كارفرما براي اجرا بـه پيمانكـار ابـالغ شـود                     
 و بهنگام كردن آن تعيـين  يراي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيل  ب جزئياتي   ،اسناد و مدارك پيمان     

 .شدشده باشد ، پيمانكار ملزم به رعايت آن مي با
 در صورتي كه حين اجراي كار ، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامـه زمـاني تفصـيلي                    )ج  

سيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايـد در برنامـه آن         ر موظف است كه پيش از       ،ضروري است   
ييرات مـورد  مهندس مشاور تغ. ع دهد  با ذكر دليل به مهندس مشاور اطال ا مراتب ر  ،تغيير داده شود    

تقاضاي پيمانكار را در قالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كند و آنچه را كه مورد قبول است ، پس                     
كـه ايـن تغييـرات در حـدود منـدرجات           بديهي است   .  به پيمانكار ابالغ مي كند       ،از تصويب كارفرما    

 .عهدات و مسئوليتهاي پيمانكار نمي كاهدت از ميزان ،پيمان 
نامه زماني تفصيلي از سوي مهندس مشاور مطرح شود ، پيمانكار با توجه به نظر مهندس        اگر تغيير بر  

مشاور ، تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه مي كند و به شرح پيشگفته ، براي طي مراتب بررسي                    
 . مهندس مشاور مي نمايدتسليمو تصويب ، 

كارفرما  پيمانكاران يا گروههاي اجرايي متعلق به پيمانكار متعهد است كه هماهنگي الزم را با ديگر )د 
برنامه ريزي چگونگي ايـن همـاهنگي       . ، كه به نحوي با موضوع قرارداد مرتبط هستند ، به عمل آورد            

 .توسط مهندس مشاور به پيمانكار ابالغ مي شود
اه را تهيـه   پيمانكار مكلف است كه در پايان هر ماه ، گزارش كامل كارهاي انجـام شـده در آن مـ                    )    ه

اين گـزارش ، شـامل مقـدار و    . نمايد شكل و چگونگي تهيه گزارش را مهندس مشاور تعيين مي كند          
درصد فعاليتهاي انجام شده ، ميزان پيشرفت يا تأخير نسبت به برنامه زمـاني تفصـيلي ، مشـكالت و                  

وع ماشين آالت موجود و موانع اجرايي ، نوع و مقدار مصالح و تجهيزات وارد شده به كارگاه ، تعداد و ن
 در صورتي كه . ود و ديگر اطالعات الزم مي باشدـآماده به كار ، تعداد و تخصص نيروي انساني موج
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فت كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده باشد،          جزئيات ديگري براي چگونگي تهيه گزارش پيشر      
 .پيمانكار موظف به رعايت آن است

هـاي   و نقشـه  پيمانكار متعهد است كه يك نسخه از برنامه ، نمودارهـا و جـدولهاي پيشـرفت كـار                    )و
 را در كارگاه آماده داشته باشد تا در صورت لزوم ، مهندس مشاور و كساني كه اجازه بازديد از           اجرايي  

 .كارگاه را دارند ، از آن استفاده كنند
،   پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات ، شخص واجد صالحيتي را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد       )ز

رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات            . به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد     
اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجام           . ام شود اجرايي ، با مسئوليت و نظارت او انج       

وظايف خود نيست ، مهندس مشاور ، با ذكر دليل ، درخواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كـرد و       
پيمانكار مكلف است ظرف يك ماه ، شخص واجد صالحيت ديگري را كه مورد قبول مهندس مشـاور                  

 .باشد ، معرفي كند
بايد به منظور اجراي كار و دريافت دستور كارها و نقشه هـا از مهنـدس مشـاور و همچنـين              پيمانكار  

هر نوع اخطـار و اعـالم   . براي تنظيم صورت وضعيتهاي موقت ، اختيارات كافي به رئيس كارگاه بدهد         
در كه مربوط به اجراي كار باشد و از طرف مهندس مشاور يا نماينده او به رئيس كارگاه ابالغ شـود ،                     

 .حكم ابالغ به پيمانكار است
،  پيمانكار مي تواند ، در صورت لزوم ، رئيس كارگاه را عوض كند ، مشروط به اينكه پـيش از تعـويض          

 .مراتب را به اطالع مهندس مشاور برساند و صالحيت جانشين او مورد قبول نامبرده باشد
 

  گيريها كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه ها ، اندازه-١٩ماده 
 پيمانكار ، پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، بايد نقاط نشانه و مبـدأ را از لحـاظ تطبيـق بـا         )الف  

يد و اعالم دارد و در    ينقشه ها كنترل نمايد و در صورتي كه اختالفي موجود نباشد ، درستي آنها را تأ               
اور برساند تا وضع موجـود بـا        صورتي كه اختالفي وجود داشته باشد ، مراتب را به اطالع مهندس مش            

بديهي است كه پس از     . مهندس مشاور و كارفرما صورتمجلس شود و مالك شروع عمليات قرار گيرد           
 .آغاز عمليات ، هيچ گونه اعتراضي از جانب پيمانكار در اين زمينه پذيرفته نيست

بـدأ و همچنـين عاليـم       پس از تحويل هر قسمت از كارگاه ، پيمانكار بايد بي درنگ ، نقاط نشانه و م                
ويل موقـت ،    ـــ مربوط به آنها را با بتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايد و در طول مدت اجراي كار تا تح                  

 .به هزينه خود ، حفظ و نگهداري كند
 پيمانكار متعهد است كه نقشه ها ، امتدادها و محورهارا با نظارت مهندس مشـاور پيـاده كنـد و                     )ب  

در صـورتي كـه هنگـام پيـاده كـردن نقشـه هـا ،        .  مشاور صورتمجلس كندستي آنها را با مهندس    رد
 ،امتدادها و محورها ، اختالفي در مورد تراز زمين طبيعي با تراز آنها در مـدارك فنـي مشـاهده شـود          

 .مهندس مشاور و كارفرما صورتمجلس مي كنندو وضع موجود را پيمانكار 
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ياتي كه پس از انجام كـار پوشـيده مـي شـوند و بعـداً       لتراز كف پي بناها و زيرسازي راهها و تمام عم         
ميسـر نباشـد ، بايـد پـيش         بعـداً   مرئي نيستند ، يا به هر صورت ، كنترل و اندازه گيري كامـل آنهـا                 

ضاي مهندس ناظر و رئيس كارگـاه  م صورتمجلس شود و به ا، از بين رفتن آثار آنها     ازپوشيده شدن يا  
اگر پيمانكار عمليـاتي  . ظيم صورت وضعيتهاست    تناين صورتمجلسها ، مالك اندازه گيريها در        . برسد  

د يد شود، پيش از آنكه اقدامات پيشگفته انجـام شـو  يرا كه بايد مورد آزمايش يا بازديد قرار گيرد و تأ       
بپوشاند ، موظف است پوششهاي انجام شده را بـه هزينـه خـود بـردارد و پـس از انجـام آزمايشـها و                         

يد انجام كار از سوي مهندس ناظر ، به هزينه خود ، نسبت به پوشـش مجـدد و                   يبازديدهاي الزم و تأ   
 .اصالح كار اقدام كند

ا شده و صورتمجلسها ، كه شـامل         اندازه گيريها بر اساس نقشه هاي اجرايي ، دستور كارهاي اجر           )ج  
 .كروكيهاي الزم و روشن است ، انجام مي شود

 
  تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشين آالت-٢٠ماده 

 پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه ، با توجه بـه مـدت تعيـين شـده بـراي                )الف   
كـرده و پـس از تأييـد مهنـدس مشـاور ، آن را مبنـاي               تجهيز ، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را تهيه         

تأمين آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، و به طور كلي ، تجهيز كامل كارگـاه ،         . تجهيز كارگاه قرار دهد   
به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك پيمان الزم است ، به عهـده پيمانكـار مـي باشـد ،        

 . ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشدمگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان
 تأمين نيروي انساني ، مصالح و تجهيزات ، ماشين آالت و ابزار به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه )ب  

 .در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد
داري ــــ اه نگهـــ ارگ مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار براي انجام عمليات موضوع پيمان تهيـه و در ك           

 .مي كند ، بايد به قرار زير باشد
اگر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده باشد يا بعداً معين شـود ،             ) ١

نمونه يا كاتـالوگ فنـي مصـالح و تجهيـزات بايـد از نظـر تطبيـق بـا                    . بايد از همان منابع تهيه گردد     
در هر حال ، از نظر مرغوبيت بايـد         . يد مهندس مشاور برسد   ي ، به تأ   مشخصات فني ، پيش از سفارش     

 .كامالً طبق مشخصات فني باشد و مورد تاييد مهندس مشاور قرار گيرد
ذكر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان يا تعيين آنها ضمن اجرا ، از تعهدات                   ) ٢

بـدين روي ، پيمانكـار موظـف        . رغوب و كافي نمي كاهـد     پيمانكار در قبال تهيه مصالح و تجهيزات م       
است با مطالعه كافي نسبت به امكانـات محلـي و كيفيـت منـابع تهيـه مصـالح و تجهيـزات ، نظـر و                    

در صورتي كه استفاده از اين قبيل منابع مـورد موافقـت            . پيشنهاد خود را تسليم مهندس مشاور كند      
 بديهي است كه كارفرما اين . م به تهيه و حمل آنها نمايدمهندس مشاور و كارفرما قرار گيرد ، اقدا
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 رـــ اگ. موظـف بـه رعايـت آن مـي باشـد      حق را دارد كه منابع تهيه مصالح را تغييـر دهـد و پيمانكـار           
 اضافه هزينه اي بابت تغيير مسافت حمل يا عوامل ديگـر ايجـاد               كسر يا  اسبت اين تغيير محل ،    منه  ــب

پيمانكار ملزم به رعايـت  . به اقتضاي مورد ، از پيمانكار كسر يا به او پرداخت مي شود شود ، تفاوت بها ،  
 .مقررات مربوط به استخراج و بهره برداري شن و ماسه و ديگر مصالح معدني است

مصـالح  . ع ، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صـورتمجلس شـود                  نو )١
. بايد به طور مرتب به نحوي انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسي ، شمارش يا اندازه گيـري باشـد                      

 .و عوامل ديگر مصون باشدانبار مصالح بايد از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوي 
 هرگاه تهيه يا توزيع مصالح و لوازمي در داخل كشور در انحصار دولـت باشـد ، كارفرمـا تسـهيالت الزم                )ج  

ربـط   اگر تهيه بعضي از مصالح يا لوازم ، طبق مشخصـات ذي . براي تهيه آن مصالح و لوازم را فراهم مي كند         
 طرف دولت ممنوع شده يا بشود ، كارفرما يـا خـودش اجـازه            در داخل كشور ميسر نباشد و ورود آنها هم از         

 .ورود مصالح و لوازم مزبور را براي پيمانكار تحصيل مي كند يا مشخصات را تغيير مي دهد
 در مواردي كه مصالح و تجهيزاتي بايد به وسيله پيمانكار از خارج كشور تهيه شود ، كارفرما اجـازه ورود             )د  

هر گاه ضمن اجراي كـار ، محـدوديتهاي    . ي ربط به هزينه پيمانكار تحصيل مي نمايد       آنها را از سازمانهاي ذ    
جديدي پيش آيد كه به علت آن ، پيمانكار نتواند مصالح و تجهيزات مورد نياز اجراي كار را ، در مـدتي كـه    

يل و ارائه اسـناد  برنامه پيشرفت كار ايجاب مي كند ، از خارج از كشور تهيه و وارد كند ، مراتب را با ذكر دل                  
از طريق مهندس مشاور به اطالع كارفرما مي رساند تا با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، كارفرما در مـورد       

 .گيري نمايد چگونگي تأمين اين قبيل مصالح و تجهيزات ، تصميم
كـار تعيـين شـده     در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، مشخصاتي براي ماشين آالت و ابزار اجراي              )    ه

هر گاه ضـمن اجـراي كـار ، مهنـدس     . باشد ، پيمانكار بايد آنها را طبق مشخصات تعيين شده ، تأمين كند       
مشاور تشخيص دهد كه ماشين آالت و ابزار موجود پيمانكار ، براي اتمام كار در مدت پيمان كافي نيست يا                    

پيمانكار مكلف است كه .  پيمانكار ابالغ مي كندمشخصات آنها براي اجراي كار ، مناسب نيست ، مراتب را به
الت و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتــي كه نامبرده تعيين مـي نمايـد ، تكميـل و    آماشين  

 .تقويت كند ، بدون اينكه براي اين كار ، ادعاي خسارت يا هزينه اضافي از كارفرما داشته باشد
در . الت و ابزاري را كه براي انجام عمليات الزم است ، از كارگـاه خـارج كنـد        پيمانكار نمي تواند ماشين آ     )و

مورد بيرون بردن ماشين آالتي كه در كارگاه مورد نياز نيست ، پيمانكار ، تقاضاي بيرون بردن ماشـين آالت   
ورتي كه ، و در ص كند مهندس مشاور ، به تقاضاي او رسيدگي مي. مزبور را به مهندس مشاور تسليم مي كند       

 .موجه باشد ، اجازه خروج مي دهد
  در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تأمين اقالمي از تجهيـزات كـه پيمانكـار بايـد نصـب كنـد و         )ز

به صورت دايم در كار باقي بماند ، در تعهد كارفرما باشد ، پيمانكار مسـئول عملكـرد نـاقص احتمـالي ايـن                        
 .شود كه نقص آنها مربوط به كار پيمانكار استتجهيزات نيست ، مگر آنكه ثابت 
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در داخـل يـا خـارج       ( پيمانكار بايد تمهيدات و اقدامات مقتضي به منظور حفظ محيط زيسـت              )ح  
از آزار ناشي از آلودگي ، سرو صدا و ساير آثار سوء ناشي از عمليـات خـود                  به عمل آورده و     ) كارگاه  

 .اشخاص يا اموال را به حداقل برساند به
 اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تكليفي براي تهيه غذا ، مسكن و دفتـر كـار كاركنـان كارفرمـا ،            )ط

د ، پيمانكار موظف به تـامين       مهندس مشاور و آزمايشگاه در محل كار به عهده پيمانكار گذاشته شو           
 .آنها ، طبق شرايط پيش بيني شده ، مي باشد

 
  حفاظت از كار و شخص ثالث ، بيمه كار ، مراقبتهاي الزم-٢١ماده 
 پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمـان ، مسـئول حفـظ و                    )الف  

ات ، ماشين آالت و ابزار ، زمينها ، راهها ، تأسيسـات و  نگهداري كارهاي انجام شده ، مصالح ، تجهيز   
بناهايي مي باشد كه زير نظر و مراقبت او قـرار دارد ، و بـه همـين منظـور ، اقـدامات الزم را بـراي                        
نگهداري و حفاظت آنها در داخل كارگاه در مقابل عوامل جوي و طغيان آب رودخانه ها و سـرقت و                 

 .ي آوردحريق و مانند اينها به عمل م
 پيمانكــار در چــارچوب مقــررات و دســتورالعملهاي حفاظــت فنــي و بهداشــت كــار ، مســئول  )ب 

خسارتهاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است ، و در هر حال ، كارفرما در ايـن مـورد       
كارفرما و مهندس مشاور مـي تواننـد در صـورت مشـاهده عـدم            . هيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد     

ايت دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار ، دستور توقف بخشي از كار را كه داراي ايمنـي                  رع
در ايـن حالـت ، پيمانكـار        . الزم نيست تا برقراري ايمني طبق دستورالعملهاي ياد شده صادر نمايند          

 .حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد
ا براي جلوگيري از وارد شـدن خسـارت و آسـيب بـه امـالك                پيمانكار متعهد است كه تدابير الزم ر      

مجاور اتخاذ نمايد ، و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي به امالك و تأسيسات مجـاور يـا محصـول                     
 .ن مي باشدآآنها وارد آيد، پيمانكار مسئول جبران 

ضوع پيمان را كـه      پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار ، تمام يا آن قسمت از كارهاي مو                )ج  
در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است ، در مقابل مواردي از حوادث مذكور در اسناد يـاد شـده              

 مه نامـه هـا را      ــد ، بيمه نموده و بي     ـــا باش ــبول كارفرم ــ نزد مؤسسه اي كه مورد ق      كارفرمانفع   به
ت اعتبار داشـته باشـد ، تـا زمـاني كـه         بيمه نامه ها بايد تا تاريخ تحويل موق       .  تسليم كند  مابه كارفر 

تحويل موقت انجام نشده است ، پيمانكار مكلف است كه بيمه نامه هـا را تـا مـدتي كـه الزم اسـت                        
كارفرما هزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شـده              . تمديد كند 

آن قسمت از هزينه بيمه كه مربوط بـه مـدت           . داز سوي بيمه گر ، عيناً به بيمه گر پرداخت مي كن           
 .تاخير غير مجاز پيمانكار باشد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور مي شود
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ام يا قسمتي از كارهاي انجـام يافتـه و مصـالح و             در صورت بروز حادثه اي كه باعث از بين رفتن تم          
اوالً مراتب را فوراً به كارفرما و مهنـدس مشـاور و   : تجهيزات پاي كار شود ، پيمانكار موظف است كه    

طبق مقررات بيمه به بيمه گر اطالع دهد ، ثانياً طبق دستور كارفرما يا مهنـدس مشـاور ، كارهـا را                      
مه زماني انجام كارهاي پيشگفته توسط پيمانكار تهيه مي گردد و پـس             برنا. حالت اوليه باز گرداند    به

كارفرما خسارتهاي وارد شده بر آنچـه را كـه          . از تأييد مهندس مشاور و كارفرما ، به اجرا در مي آيد           
بيمه شده است از بيمه گر وصول مي نمايد و مبلغ وصول شده از بيمه گر را براي تجديـد عمليـات                      

كـار و طبـق هزينـه تمـام شـده ، اعـم از هزينـه مسـتقيم يـا غيـــرمستقيـــم                 تناسب پيشرفت    به
، با تأييد مهندس مشاور به تدريج تا اعاده كار به حالت اوليه بـه پيمانكـار پرداخـت مـي             )  باالسري (

كارفرما بايد كارهاي موضوع پيمان را به نحوي بيمه كند كه در صورت بروز حادثـه ، خسـارت                 . كند
بيمه گر براي اعاده كارها به حالت اوليه كافي باشد ، در صورتي كه تكليف بيمـه كـار در    دريافتي از   

اسناد و مدارك پيمان تعيين نشده باشد ، پيش از شـروع كـار ، پيمانكـار چگـونگي بيمـه كـار را از        
 روز كارهـا و حـوادث مشـمول بيمـه را تعيـين و        ١٠كارفرما استعالم مي نمايد و كارفرما در مـدت          

 .پيمانكار ابالغ مي كند تا پيمانكار طبق مفاد اين بند در مورد بيمه كار اقدام كند به
اگر كارفرما عمليات موضوع پيمان را بيمه نكند ، در صورت وقوع حادثـه ، جبـران خسـارتهاي وارد                    

 .شده به عهده او مي باشد
ت و ابـزار و وسـايل     پيمانكار موظف است كه تمام سـاختمانها و تأسيسـات موقـت ، ماشـين آال                )د  

كارگاه را ، كه متعلق به او يا در اختيار اوست و براي انجام عمليات موضوع پيمان به كار مي گيرد ،                      
ماشين آالت و ابـزاري را  . به هزينه خود بيمه كند و رونوشت بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم نمايد       

 .ا بيمه مي كندكه كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ، كارفرم
 پيمانكار موظف است كه روشنايي قسمتهايي از داخل كارگاه را كه بايد روشن باشد تأمين كند ، )  ه

و همچنين تمام عاليم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي ، و در صورت لزوم ، حصاركشي را فراهم                   
 .نمايد و تعداد كافي نگهبان و مراقب در هر جا كه الزم باشد ، بگمارد

 پيمانكار متعهد است كه عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهد كه راه عبور مناسبي در پياده                  )و  
رو براي عبور و مرور رهگذران و وسـايط نقليـه همـواره بـاز بمانـد و مصـالح خـود را در                         رو و سواره  

فــاده از  است. محلهايي انبار كند كه موجب ناراحتي يا زحمت سـاكنان اطـراف، يـا رهگـذران نشـود         
آالت و ابزار در ساعات عادي كار، و در نتيجه، صداي آنها و همچنين استفاده از راههاي معين  ماشين

 .شود به منظور انجام عمليات، مزاحمت تلقي نمي
رو براي مدتي موقت و با اطـالع   رو يا پياده در مواردي كه اجراي كار ايجاب كند كه قسمتي از سواره         

س ناظر به كلي مسدود شود، پيمانكار بايد بـا كسـب مجـوز الزم از مقامـات       مهندس مشاور يا مهند   
محلي، عبور و مرور را با راههاي انحرافي كه مسير آنها بايد به تأئيد مهندس مشـاور برسـد، تـأمين                     

 .آورد كارفرما نيز مساعدت الزم را براي تحصيل مجوزهاي مورد نياز به عمل مي. كند
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اگر ترتيب احتساب و پرداخت هزينه ايجاد و نگهداري راههاي انحرافي در اسـناد و مـدارك پيمـان                   
همچنين پيمانكار متعهد است كـه در حمـل   . ها به عهده پيمانكار است    معين نشده باشد، اين هزينه    

آالت و عبور آنها از راهها، پلها و تونلها ، رعايت قوانين، مقررات و استانداردها را بكند  لح و ماشينمصا
و اگر عبور ماشين يا مصالحي ترتيب خاصي را ايجاب كند، با نظر كارفرما يا مهنـدس مشـاور اقـدام        

تهاي وارد شـده    هر گاه پيمانكار بر خالف مفاد اين بنـد رفتـار كنـد، مسـئول جبـران خسـار                  . نمايد
 .باشد مي

پيمانكار متعهد است كه انتظامات كارگاه را تأمين كند و از ورود اشخاص غير مجاز و كسـاني كـه                 ) ز
 . خود يا توسط مقامات انتظامي جلوگيري كند،شوند باعث اختالل نظم كارگاه مي

انگاري يـا كوتـاهي    سهلهر گاه پيمانكار در اجراي تمام يا قسمتي از موارد درج شده در اين ماده      ) ح
كند و از انجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفتـه اسـت خـودداري نمايـد، كارفرمـا حـق دارد آن                        

 ١٥هاي انجام شده و خسارت وارد شـده را بـه اضـافه         تعهدات را به جاي پيمانكار انجام دهد و هزينه        
در اين صـورت، هـر گونـه      . ايددرصد به حساب بدهي پيمانكار منظور كرده و از مطالبات وي كسر نم            

ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداختها و همچنين نسبت بـه تشـخيص كارفرمـا، خـواه از نظـر                     
 . باشد اثر مي اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي، بي

 
 ها و ابالغ دستور كارها  ترتيب گردش مدارك، نقشه- ٢٢ماده 
لعملها و استانداردهاي فني كه داراي مهـر و امضـاي مهنـدس             ها، مشخصات، دستورا   تمام نقشه ) الف

هاي درج شده در اسناد و مـدارك پيمـان و در صـورتي كـه در اسـناد و                 مشاور است، به تعداد نسخه    
مدارك پيمان تعداد نسخه معين نشده باشد، در دو نسخه، بدون دريافت هزينه، در اختيـار پيمانكـار                  

 .شود هاي اضافي به هزينه او تكثير مي مانكار، نسخهدر صورت نياز پي. گيرد قرار مي
ها و مشخصات، با آخرين تغييرات آنها را هميشه در كارگاه نگهداري  پيمانكار بايد يك نسخه از نقشه

كند، تا در صورت لزوم، به منظور بازرسي كارها در اختيار مهندس مشاور، كارفرما يا نمايندگان آنها 
 .ماند ها و مدارك، تا پايان كار نزد مهندس مشاور باقي مي شهنسخه اصل نق. قرار گيرد

ها، دستورالعملها و ديگر اسناد      پيمانكار موظف است كه پيش از آغاز هر قسمت از كار، تمام نقشه            ) ب
هـا را كنتـرل      و مدارك فني مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه كند و اندازه درج شـده در نقشـه                   

 .گونه ابهامي از نظر چگونگي اجراي كار براي خود و كاركنـانش بـاقي نمانـد                يچنمايد، به نحوي كه ه    
 به طور كلي، كمبود نقشه براي هر قسمت از كار هرگـز از تعهـدات پيمانكـار مبنـي بـر اجـراي كـار                        

هـا و    ها يا هرگونه ابهـام يـا كسـري در مـدارك، نقشـه              در صورت مشاهده اشتباه در اندازه     . كاهد نمي
مهندس مشاور  . ا، پيمانكار بايد بموقع رفع نقص آنها را از مهندس مشاور درخواست كند            دستورالعمله

 . ها و ابالغ به پيمانكار اقدام كند موظف است كه با توجه به برنامه زماني اجراي كار، براي تكميل نقشه
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ها و محاسبات يا دستور كارها يا مشخصات مصالح و           هر گاه پيمانكار در مورد درستي بعضي نقشه       ) ج
شود ايرادي داشته باشد، بايد با توجه        تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي          

در صـورتي كـه     . طـالع مهنـدس مشـاور برسـاند       به برنامه زماني تفصيلي، مراتب را با ذكر دليل بـه ا           
يد كند، ولي پيمانكار همچنـان نسـبت بـه آنهـا ايـراد      يمهندس مشاور، درستي مدارك پيشگفته را تأ   

داشته باشد، پيمانكار بايد موضوع را به كارفرما منعكس نمايد و پس از دريافت نظر كارفرما، طبق نظر 
قط مسئول اجـراي درسـت كـار اسـت و در مـورد صـحت                در چنين حالتي، پيمانكار ف    . او انجام دهد  

هزينه رفع عيب و نقـص در     . ها، مشخصات، محاسبات و دستور كارهاي مربوط، مسئوليتي ندارد         نقشه
 .باشد چنين مواردي به عهده پيمانكار نمي

هاي جزئيات ساخت قطعات و قسمتهايي از كار اسـت، در     هاي كارگاهي را كه نقشه     پيمانكار، نقشه ) د
هاي اجرايي، مشخصات فني و دسـتورالعمل سـازندگان،          صورت نياز ضمن اجراي كار، بر اساس نقشه       

. نمايـد  كند و در سه نسخه، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد، تسليم مهنـدس مشـاور مـي                  تهيه مي 
ار  يك نسخه به پيمانكـ     ريد و د  يهاي ياد شده را پس از بررسي و اصالح الزم، تأ           مهندس مشاور، نقشه  

 . شود نسخه قابل تكثير اين مدارك نزد مهندس مشاور نگهداري مي. كند ابالغ مي
باشد و شـامل   اند، مي هاي كارهاي انجام شده به نحوي كه اجرا شده هاي چون ساخت، نقشه   نقشه )    ه

 را هاي چون سـاخت    پيمانكار بايد نقشه  . هاي اجرايي، اعم از تغيير يافته يا بدون تغييراست         تمام نقشه 
به تدريج و طبق نظر مهندس مشاور، در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشـد تهيـه كنـد و                     

 . يد، به مهندس مشاور بدهديبراي بررسي و تأ
 .دهد يد شده را در اختيار پيمانكار قرار مييهاي چون ساخت تأ مهندس مشاور، يك نسخه از نقشه

دستورالعملهاي نصب ، راه اندازي و بهره برداري تجهيزاتي پيمانكار بايد مشخصات فني، نقشه ها و ) و
. را كه تأمين آنها به عهده اوست ، از سازنده آنها بگيـرد و در دو نسـخه ، بـه مهنـدس مشـاور بدهـد              

مهندس مشاور ، بر اساس مدارك سازنده ، نقشه هاي اجرايي محل استقرار تجهيزات ياد شده را تهيه 
 .ابالغ مي كندو براي اجرا به پيمانكار 

 مهندس مشاور ، تمام موافقتها ، معرفيها ، تصويبها ، اخطارها و دستوركارها را به صـورت كتبـي ،                   ) ز
مان ،  ـــ ناد و مدارك پي   ــبه پيمانكار ابالغ مي كند ، و در موارد لزوم ، به نحو پيش بيني شده در اس                 

پيمانكـار ، پـس از وصـول دسـتور          .  كند يد كارفرما نيز مي رساند و سپس به پيمانكار ابالغ مي          يبه تأ 
اما در هر حال ، موظـف بـه اجـراي چنـين دسـتور               . ، مي تواند براي اصالح آنها اظهار نظر كند         كارها

 .كارهايي است
در موارد صدور دستور كار شفاهي از سوي مهندس مشاور ، پيمانكار مي تواند درخواست ابالغ كتبي                  

 موظف است كه دستور كارها را كتبي به پيمانكار ابـالغ كنـد ، در            آنها را بنمايد و مهندس مشاور نيز      
 .غير اين صورت ، اين دستور كارها براي پيمانكار معتبر نيست
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نامه هاي ابالغي ، همـراه بـا نقشـه هـا ، دسـتور كارهـا و       مهندس مشاور يك نسخه رونوشت از تمام      
 .صورت جلسه ها را براي كارفرما ارسال مي كند

 ، پيمانكـار دسـتورالعملهاي راه انـدازي ، راهبـري ،       ٣٩پيش از تحويـل موقـت كـار طبـق مـاده             ) ح
 نسـخه آن  تعمير و نگهداري را همراه با نقشه هاي چون ساخت در سه نسخه ، كه يـك  برداري ،     بهره

 حـاوي جزييـات كـافي بـوده و      مدارك ياد شـده بايـد       . قابل تكثير باشد ، به مهندس مشاور مي دهد        
سهولت ه تعمير و نگهداري تمام قسمتهاي موضوع پيمان ب      بهره برداري ،    به نحوي باشد كه راهبري ،       

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

 
  حفاظت تأسيسات زيربنايي و تغيير وضع آنها-٢٣ماده 

پيمانكار بايد عمليات موضوع پيمان را به نحوي اجرا كنـد كـه بـه تأسيسـات زيربنـايي موجـود در                      
هر گاه در اثر عمل . ها ، آسيبي وارد نشود ، مانند خطوط آب ، برق ، گاز ، مخابرات و مانند اين             كارگاه

پيمانكار ، به تأسيسات ياد شده صدماتي وارد شود ، پيمانكار متعهد است كه هزينه ترميم و برقراري 
هرگاه پيمانكار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام الزم و فوري به عمـل          . مجدد آنها را بپردازد   

ريق كه مصلحت بداند ، براي رفع نقـص و خسـارت اقـدام كنـد و     نياورد ، كارفرما مي تواند به هر ط   
 درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور كند و پيمانكار ، از اين بابت ، حـق  ١٥هزينه آن را به اضافه   

 .هيچ گونه اعتراضي ندارد
در صورتي كه موقعيت تأسيسات زيرزميني در اسناد و مدارك پيمان مشخص نشده باشد ، پيمانكار                

يد با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، تعيين وضعيت آنها را از مهندس مشـاور استعــالم كنـد و                      با
بـدين ترتيـب ، مسـئوليت       . پس از اعالم نظر مهندس مشاور ، براي عمليـات حفـاري اقـدام نمايـد               

 پيمانكار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزينه هاي پيشگفته در مـورد تأسيسـات                 
زيرزميني ، منوط به آن است كه نوع ، محل يا مسير تأسيسات مزبور به اطالع پيمانكار رسيده يا در 

 . اسناد و مدارك پيمان مشخص شده باشد
مانكار ـــ ده را ايجاب كند ، پي     ــوضوع پيمان ، تغيير وضع تأسيسات ياد ش       ـــهرگاه انجام عمليات م   

هزينـه هـاي   . ي ربط ، براي تغيير وضع آنهـا اقـدام كننـد         به كارفرما اطالع مي دهد تا سازمانهاي ذ       
 .مربوط به عمليات ياد شده ، به عهده كارفرماست

 
  واگذاري ، پيمانكاران جزء-٢٤ماده 
 . پيمانكار حق واگذاري پيمان به ديگران را ندارد)الف
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پيمانكار مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضـوع                 ) ب

گران ـذاري كار بـه ديـ    ـروط به آنكه آنان را از واگ      ـمانكاران جزء ببندد ، مش    ـپيمان ، پيمانهايي با پي    
يد صالحيت پيمانكاران جزء يان ، كارفرما ، لزوم تأدر صورتي كه در اسناد و مدارك پيم  . ممنوع كند 

 اين. ارفرما را در اين مورد تحصيل نمايدـيد كيرا پيش بيني كرده باشد ، پيمانكار موظف است كه تأ
واگذاري نبايد از پيشرفت كار طبق برنامه زماني اجراي كار بكاهد ، و به هر حال ، به هـيچ روي ، از             

 پيمانكار مسئول تمام عملياتي است كه توسـط پيمانكـاران       . ار نمي كاهد  مسئوليت و تعهدات پيمانك   
در پيمانهاي بين پيمانكار و پيمانكاران جزء بايد نوشته شود كه           . جزء يا كاركنان آنها انجام مي شود      

در صورت بروز اختالف بين آنها ، كارفرما حق دارد ، در صورتي كه مقتضي بداند ، به مورد اخـتالف    
پيمانكار و پيمانكار جزء نيز مي پذيرند كه نظر كارفرما در اين مـورد قطعـي اسـت و                   . ندرسيدگي ك 

 .تعهد مي كنند كه الزاماً آن را اجرا كنند
هرگاه در پرداخت مطالبات پيمانكاران جزء ، با توجه به شرايط درج شده در پيمان آنهـا ، تـأخيري                    

د را بر اساس پيمان تنظيمي خود بـا پيمانكـار   روي دهد ، در صورتي كه پيمانكار جزء ، تعهدات خو       
كامالً انجام داده و كار او مورد قبول و تأييد مهندس مشاور باشد ، كارفرما مي تواند بنا بـر تقاضـاي             

اگر در اثر اين رسيدگي ، پيمانكار . پيمانكار جزء ، با حضور نماينده پيمانكار ، به كار او رسيدگي كند
كار از پرداخت آن خودداري كند، كارفرما حق دارد طلب پيمانكـار جـزء را               جزء طلبكار شود و پيمان    

براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده اسـت ، از محـل مطالبـات پيمانكـار                    
ي حاضـر نشـوند ،   ـــ در صورتي كه با اخطار كارفرما ، پيمانكار يـا نماينـده او بـراي رسيدگ     . بپردازد

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

هرگاه پس از فسخ يا خاتمه پيمان ، پيمانكاران جزء مطالباتي از پيمانكار داشـته باشـند ، مهنـدس                    
اگـر پـس از رسـيدگي و تهيـه     . مشاور و كارفرما ، به شرح پيشگفته موضوع را رسيدگي مي نماينـد      

هايي ، پيمانكار مطالباتي داشته باشد ، كارفرما مي توانـد طلـب پيمانكـاران جـزء را از          صورتحساب ن 
 .محل مطالبات پيمانكار بپردازد

 
  اجراي كار در شب-٢٥ماده 

 .اجراي كار در شب ، در موارد زير ، مجاز است
 . در برنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده باشد)الف 
يي از سوي پيمانكار ، انجام كار طبق تشخيص پيمانكـار در مـدت               هرگاه به سبب بروز تأخيرها     )ب  

پيمان امكانپذير نباشد ، پيمانكار مي تواند بدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كار را داشته باشد با                  
 .تأييد مهندس مشاور و موافقت كارفرما ، قسمتي از كار را در شب اجرا كند
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 هرگاه مهندس مشاور تشخيص دهد كه پيشرفت كار پيمانكار به نحوي نيست كه همه عمليات                )ج  
در مدت پيمان پايان يابد ، مي تواند پس از موافقت كارفرما ، به پيمانكار دستور دهد كه قسمتي از                    

در اين حالت ، پيمانكار مكلف به اجراي اين دسـتور اسـت و حـق ادعـا يـا             . ب اجرا كند  كار را در ش   
 .مطالبه هيچ گونه خسارت و اضافه بها ندارد

 اگر به تشخيص مهندس مشاور و تأييـد كارفرمـا بـراي جبـران تأخيرهـايي كـه ناشـي از قصـور           )د
 هاي مربوط بـه كـار در شـب ، بـا             كار در شب انجام شود ، اضافه هزينه       الزم است   پيمانكار نيست ،    

در محاسبه اين هزينـه هـا ، بـه منظـور     . تأييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، پرداخت مي شود       
تعيين هزينه هاي اضافي دستمزد نيروي انساني براي كار در شب ، بايد مقررات قـانون كـار و امـور                  

 .اجتماعي مالك عمل قرار گيرد
ب كار را طوري دهد كه تا حد امكان ، اجراي كار در شب براي ساكنان پيمانكار متعهد است كه ترتي
 .مجاور مزاحمتي ايجاد نكند

 
  آثار تاريخي و اشياي عتيقه-٢٦ماده 

هرگاه ضمن اجراي كار ، اشياي عتيقه يا آثار تاريخي و مسكوكات قديمي و مانند آن در محـل كـار            
تب را از طريق مهندس مشاور به اطالع كارفرمـا و            پيمانكار متعهد است كه بي درنگ مرا       ،پيدا شود   

كارفرما براي حفظ و نگهداري يـا انتقـال اشـياي    .  انتظامي برساندهاي دستگاهطبق قوانين به اطالع    
 .عتيقه ، اقدام فوري به عمل مي آورد

اري پيمانكار بايد تا زمان اقدام به حفاظت از سوي كارفرما يا مقامات ذي ربط ، براي حفـظ و نگهـد                 
 .اشيا و آثار مزبور ، مراقبت الزم را به عمل آورد

 رفتـار  ٤٩هرگاه اجراي اين ماده ، موجب توقف يا تعطيل عمليات موضوع پيمان گردد ، طبق مـاده      
 .مي شود

 
  اقامتگاه قانوني-٢٧ماده 

 صـورتي  در. اقامتگاه قانوني كارفرما و پيمانكار همان است كه در موافقتنامه پيمان نوشته شده است          
 روز ١٥كه يكي از طرفين ، محل قانوني خود را تغيير دهد ، بايد نشاني جديـد خـود را دسـت كـم       

پيش از تاريخ تغيير ، به طرف ديگر اطالع دهد ، تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده             
 .است ، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و دريافت شده تلقي مي گردد
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 فصل سوم
 

 تعهدات و اختيارات كارفرما
  تحويل كارگاه-٢٨ماده 
 .كارفرما متعهد است كه كارگاه را بي عوض و بدون معارض تحويل پيمانكار دهد) الف

ها و محلهاي تحويلي ، مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوقي از قبيل عوارض           اگر اجراي كار در زمين    
شهرداري ، حق ريشه و مستحدثات و مانند اينها باشد ، كارفرما متعهد به تحصيل پروانه سـاختمان                  

 .و پرداخت وجوه مزبور است
 براي تجهيز كارگاه اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تأمين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز              -١تبصره

 . طبق شرايط پيش بيني شده در پيمان عمل مي شود،به عهده پيمانكار گذاشته شده باشد 
در صورتي كه محل تحويل شده به پيمانكار معارض پيدا كند و موجب توقف اجراي تمـام               -٢تبصره  

دد و طبـق     مشمول تعليق مـي گـر      ،يا قسمتي از كار شود ، آن قسمت از كار كه متوقف شده است               
 . رفتار مي شود٤٩ماده 

 روز از تاريخ مبادلـه      ٣٠كارفرما پس از مبادله پيمان ، تاريخ تحويل كارگاه را كه نبايد بيشتر از               ) ب
پيمانكار بايد در تاريخ تعيين شده در محل كار حاضر شـود     .  به پيمانكار اعالم مي كند     ،پيمان باشد   

 روز از تاريخ ٣٠در صورتي كه حداكثر . تن كارگاه نمايدو طي صورتمجلسهايي ، اقدام به تحويل گرف
 ، پيمـان را  ٤٦تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضر نشود ، كارفرما حق دارد كه طبق ماده         

 .فسخ كند
در صورتمجلسهاي تحويل كارگاه بايد حدود و موقعيت زمينها و محلهايي كه در آنها موضوع پيمان                

شانه با مشخصات آنها ، محور عمليات و محل منابع تهيه مصالحي كه بايد در             اجرا مي شود و نقاط ن     
 . درج شود،كارگاه توليد گردد 

 كارفرما بايد كارگـاه را بـه ترتيبـي تحويـل دهـد كـه            ،اگر تحويل كارگاه به طور يكجا ميسر نباشد         
  نيـز در ايـن حالـت  . دپيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهـ         

اولين قسمت از كارگاه كه براي تجهيز كارگاه و شروع عمليـات موضـوع              تحويل  مهلت كارفرما براي    
  .است روز ٣٠است، حداكثر  پيمان الزم

 ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبـق            پيمانكار به   هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به      )ج
 انجام دهد ، و مدت تأخير در تحويل كارگاه بيش از يك ماه شود ، كارفرما بـه       برنامه زماني تفصيلي  

منظور جبران خسارت تأخير در تحويل كارگاه ، هزينه هاي اضافي ايجاد شده براي پيمانكـار را كـه           
طبق رابطه زير محاسبه مي شود ، پرداخت مي كند ، مشروط به اينكه بـا تأييـد مهنـدس مشـاور ،             

 .محلهاي تحويل شده تأخير غيرمجاز نداشته باشدپيمانكار در 
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  كارگاهمبلغ خسارت تأخير تحويل   = )     )    متوسط كاركرد فرضي ماهانه( )                                      ()مدت تأخير به ماه پس از كسر يك ماه(
  
 

، حقوقـــي    ماه ، هر كدام كه كمتر است بيشتر شود           ٦ درصد مدت پيمان يا      ٣٠اگر مدت تأخير از     
در محلهـاي تحويـل   شـده  ي پيش بيني  مبلغ كارهابه پيمانكار تعلق مي گيرد، بدين ترتيب كه اگر   

 روزه آن قسـمت از      ١٥ درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، پيمانكار مي تواند با اطالع قبلي              ٢٥نشده تا   
 درصد مبلغ اوليه پيمان باشـد ، در         ٢٥كار را از تعهدات خود حذف كند ولي اگر اين مبلغ بيشتر از              

.  عمـل مـي شـود   ٤٨ان خاتمه يافته و طبق مـاده  صورت اعالم خاتمه پيمان از سوي پيمانكار ، پيم 
هرگاه پيمانكار در محلهايي كه در تحويل آنها بيش از مدت پيشگفته تأخير شده است ، كار اجرايي                  

 .را شروع نمايد ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از كار را از خود سلب مي نمايد
انكار تحويل دهد ، براي تأخير بيش از يك          پيم به اگر كارفرما نتواند هيچ قسمت از كارگاه را          -تبصره
 ماه هر كدام كه كمتر است ، نسبت به تاريخ مبادله پيمان ، ماهانه ٦ مدت پيمان يا  درصد٣٠ماه تا 

اگـر پيمانكـار   .  متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار پرداخت مي كند           درصد ٥/٢معادل مبلغ   
 كمتر است ، مايل به ادامه يا اجراي كار هكاه ، هر كدام  م٦ درصد مدت پيمان يا ٣٠پس از انقضاي 

ي ديگـري   ا خاتمه مي يابد و پيمانكـار هـيچ گونـه دعـو            ٤٨نباشند ، با اعالم او ، قرارداد طبق ماده          
 .تواند مطرح نمايد نمي

 ٣٠خسارت تأخير در تحويل تمام يا قسمتي از كارگاه ، براي مدت مازاد بر يـك مـاه ، حـداكثر تـا                       
 . ماه ، هر كدام كه كمتر است ، قابل پرداخت است٦ مدت پيمان يا درصد

در مواردي كه به استناد اين ماده ، قسمتي از تعهـدات پيمانكـار حـذف شـود ، تضـمين انجـام                       ) د
 .تعهدات پيمانكار نيز به تناسب كاهش داده مي شود

زمينهـا و محلهـاي متعلـق        پيمانكار نمي تواند جز آنچه طبق نقشه ها و دسـتور كارهاسـت ، در                 )  ه
كارفرما يا ملك غير كه از طرف كارفرما به پيمانكار تحويل شده اسـت ، اقـدام بـه احـداث بنـا يـا         به

اگر در اثر اجراي كار در ملك غير كه از سوي كارفرما تحويل شـده اسـت ، صـاحب                    . ساختمان كند 
طـرف ادعـا كارفرماسـت و       ملك اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگيري و توقـف كـار نمايـد ،                 

 .پيمانكار هيچ گونه مسئوليت و تعهدي در اين مورد ندارد
 در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تأمين تمام يا قسـمتي از زمـين مـورد نيـاز تجهيـز                        )و

كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صالحديد خود از محلهايي خارج از محلهـاي                 
در . كارفرما براي تجهيز كارگاه استفاده كند ، بايد موقعيت آنها را به تأييد كارفرمـا برسـاند                تحويلي  

اين حالت ، مسئوليت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوي صاحب ملك به عهـده پيمانكـار اسـت و                   
 به صورت هيز كارگاه را   ـحلهاي مورد نياز تج   ـهرگاه پيمانكار م  .كارفرما در اين موارد مسئوليتي ندارد     

 
 
 

۵/۷ 
۱۰۰ 

  كارهايي كه در تحويل محلمبلغ
 اجراي آن تأخير شده است

 مبلغ اوليه پيمان  
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بيني  اجاره اي در اختيار بگيرد ، بايد در اجاره نامه آنها ، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پيش                   
 .كند

 
 اي جديد ، تعديل نرخ پيمان تغيير مقادير كار ، قيمته-٢٩ماده 

در ضمن اجراي كار ، ممكن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير               ) الف
پيمانكار ابـالغ   تغيير مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي شود و پس از تصويب كارفرما به           . كند

كار ، موظف به انجام كار با نرخ پيمان است ، به شـرط          پيمانكار با دريافت ابالغ تغيير مقادير       . مي گردد 
 .آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار ، از حدود تعيين شده در زير بيشتر نشود

جمـع مبلـغ مربـوط    . افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان بـه پيمانكـار ابـالغ شـود            ) ۱
 درصـد مبلـغ اوليـه    ٢٥نبايد از ) ع بند ج موضو( افزايش مقادير و مبلغ كارهاي با قيمت جديد    به

 .پيمان بيشتر شود
 اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحادبها باشـد ، بـراي محاسـبه افـزايش مبلـغ پيمـان بـه سـبب                        -تبصره

قيمتهاي جديد ، ابتدا قيمتهاي جديد به مبناي نرخ پيمان تبديل مي شود و سپس مالك محاسبه قرار    
 .مي گيرد

 درصد مبلغ اوليـه پيمـان بيشـتر         ٢٥به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از         جمع مبلغ مربوط    ) ۲
اگر اين مبلغ ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كـار بـا نـرخ پيمـان موافـق           . شود

ولي در صورتي كه پيمانكار مايـل  . باشد، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي شود 
 . خاتمه داده مي شود٤٨شد ، پيمان طبق ماده به اتمام كار نبا

 ، بـراي تعيـين حـد افـزايش يـا      ٢٨در صورت حذف قسمتهايي از كار به استناد بند ج مـاده           -١تبصره  
 ، به جاي مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ اوليه پيمـان پـس از كسـر مبلـغ     ٢ و  ١كاهش مقادير طبق بندهاي     

 .ك قرار مي گيردكارهاي حذف شده به وسيله پيمانكار ، مال
 درصد ١٠اين ماده تا  ) ٢ -الف ( و  ) ١ -الف ( اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بندهاي  -٢تبصره 

 .با دستور مهندس مشاور عمل مي شود ، ولي اضافه بر آن با تصويب كارفرما قابل اجراست
، مقادير كار بـدون     در صورتي كه پس از تكميل كار و تصويب صورت وضعيت قطعي مشخص شود                )ب

آنكه از سوي كارفرما كم شده باشد ، نسبت به مقادير منضم به پيمان كاهشي بيش از حد تعيين شـده         
 .داشته باشد ، در اين حالت نيز نرخ پيمان مالك عمل است ) ٢ -الف ( در بند 

ت و مقـدار در     اگر در چارچوب موضوع پيمان ، كارهايي به پيمانكار ابالغ شود كـه بـراي آنهـا قيمـ                   )ج
فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است ، پيمانكار بايد بي درنـگ پـس از دريافـت                      
 ،  ابالغ مهندس مشاور ، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كارهاي ياد شده ، همراه با تجزيـه قيمـت                 

تصـويب   اور تعيين شـود و بـه      قيمتي كه با توافق پيمانكار و مهندس مش       .  كند تسليمبه مهندس مشاور    
 صورت تعيين مي شود اين قيمتهاي جديدي كه به .  مالك پرداخت است ،كارفرما برسد
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از اين رو ، تنها ضريب باالسري پيمـان     . بايد بر حسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد          
 .به قيمتهاي جديد اعمال مي شود

 در صورتي كه پيمان با استفاده از فهرستهاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشـد ، چگـونگي                   - تبصره
تعيين قيمت جديد ، عالوه بر مفاد اين بند ، تابع دستورالعمل نحـوه اسـتفاده از قيمتهـاي پايـه در               

 .ديد با اولويت دستورالعمل ياد شده است تعيين قيمت ج
 ١٠ نبايد از ، عالوه بر آنكه تابع سقف تعيين شده در بند الف است             ، جمع بهاي قيمتهاي جديد      )د  

 .درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود
 . تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصي است)  ه
 

 تغيير مدت پيمان - ٣٠ماده 
در صورت وقوع هر يك از موارد زير كه موجب افزايــش مدت اجراي كـار شـود، پيمـانـــكار         ) الف

پيمانكار در خواست تمديـد مـدت پيمـان را بـا ارائـه              . پيمان را بنمايد    تمديد  مي تواند در خواست     
 مي كند و مهندس مشـاور پـس از بررسـي و    تسليممحاسبات و داليل توجيهي ، به مهندس مشاور     

د، مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش مي كند و سـپس نتيجـه تصـميم كارفرمـا را                     تايي
 .پيمانكار ابالغ مي نمايد به
 . ، مبلغ پيمان تغيير كند٢٩در صورتي كه طبق بند هاي الف و ج ماده  ) ١
ر اساسـي  هرگاه به دستور كارفرما يا مهندس مشاور ، نقشه هاي اجرايي يا مشخصات فني تغييـ       ) ٢

 .كند
ها و تحويل مصالحي كه تهيـه آنهـا    هرگاه كارفرما در تحويل كارگاه ، ابالغ دستور كارها يا نقشه   ) ٣

ها به شرطي مشمول اين بند اسـت         قشهن در ابالغ دستور كارها و       تاخير. كند به عهده اوست ، تاخير    
 . مشاور در خواست كرده باشدا توجه به برنامه زماني تفصيلي ، آنها را از مهندسبكه پيمانكار 

ا حواله كارفرما صورت گيرد تاخير ايجاد شود،  بنها لزوماً بايد    آوش  راگر در تحويل مصالحي كه ف      ) ٤
 .نها بموقع اقدام كرده باشدآبه شرطي كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه 

 به كشف اشياي عتيقه و آثار تاريخي كه در          در موارد حوادث قهري و همچنين در موارد مربوط         ) ٥
 . پيش بيني شده است٤٣ و ٢٦مواد 

 . پيش آيد٢٠ق بند د ماده بهرگاه محدوديت براي ورود مصالح و تجهيزات ط ) ٦
 . به حالت تعليق در آيد٤٩در صورتي كه كار طبق ماده  ) ٧
 .ت اجراي كار موثر باشدوضع شود كه در تغيير مد جديدي در صورتي كه قوانين و مقررات ) ٨
 .دهد الي خود را در موعد هاي درج شده در اسناد و مدارك انجاممهرگاه كارفرما نتواند تعهدات  ) ٩

 .انكار باشدمموارد ديگري كه به تشخيص كارفرما خارج از قصور پي ) ١٠
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 اگر وقوع برخي از موارد درج شـده از بنـد الـف ، موجـب كاهـــش مـدت پيمـــان شـــود ،                          )ب  
مشاور با كسب نظر پيمانكار كاهش مدت پيمان را تعيين مي كند و مراتـب را بـراي اتخـاذ                     مهندس

 .س نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابالغ مي كندكارفرما گزارش مي نمايد ، و سپ تصميم به
ام نرســـيده باشــد ،   مـ  در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مـدت پيمـان ، اگـر كـار بـه ات      )ج  

مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيين شده در بند الف ، علل تاخير كـار را                      
 آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و نتيجـه را             ز و غير مجا   زامدت مج  بررسي مي كند و ميزان    

جاز كـار  ــيا غير م تأخير مــجاز   به كارفرما گزارش مي كند، و سپس نظر كارفرما را در مورد ميزان              
 .به پيمانكار اعالم مي كند و معادل مدت تاخير مجاز ، مدت پيمان را تمديد مي نمايد

ماده براي تمديد مدت پيمان ، تاخيرهاي همزمان ناشـي از عوامـل مختلـف     در اجراي مفاد اين     )د  
 .درج شده در بند الف ، فقط يك بار محاسبه مي شود

 در اجراي مفاد اين ماده ، اگر پيمانكار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد يا نسبت به تصـميم   )    ه
 براي  ٥٣مانكار مي تواند بر اساس ماده        كارفرما عمل مي شود و پي       نظر كارفرما معترض باشد ، طبق    

 .حل مسئله اقدام نمايد
 

 انتقال به غير – ٣١ماده 
 كارفرما مي تواند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايـت مقـررات بـه اشـخاص           )الف

يـا   در اين صورت ، انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقـوق      .حقوقي يا حقيقي ديگري تفويض كند     
 .اختيارات تفويض شده بر عهده آن اشخاص خواهد بود

ناميـده   مـديريت طـرح   كارفرما مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به شـخص حقـوقي ، كـه                 ) ب
را با تعيين حدود اختيارات واگذار شــده به پيمانكـــار      مديريت طرح كارفرما  . ، واگذار كند     شود مي

در چارچوب اختيـارات واگـذار شـده ، در           مديريت طرح گيريهاي    تمام تصميم  .معــرفــي مي نمايد  
 .حكم تصميم كارفرما مي باشد

 
 نظارت بر اجراي كار - ٣٢ماده 
نظارتي .  عمليات اجرايي پيمانكار ، هميشه بايد زير نظر و با اطالع مهندس مشاور انجام شود                 )الف  

 مـي آيـد ، بـه هـيچ روي ، از ميـزان               كه از طرف كارفرما و مهندس مشاور در اجراي كارها به عمل           
 .مسئوليت پيمانكار نمي كاهد

بـراي سـاخت قطعـات و       ( تقيم بر كـار پيمانكـار ، در محـدوه كارگـاه و در مواردخـاص                 سنظارت م 
اني و ـ برنامه زمانكار بايدــال ، پيمــدر هر ح. ارج از كارگاه انجام مي شود ــدر خكه ) يزات ــتجه

ام تعهـدات پيمـان انجـام       ـــ نظور انج ــــ يي را كه در خارج از كارگاه بـه م         گزارش پيشرفت اقدامها  
 .كند تسليم د ، به مهندس مشاور ــده  مي
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 .راي موضـوع پيمـان از سـوي كارفرماسـت          مهندس مشاور ، تنها مرجع فني پيمانكار براي اجـ          )ب  
 اظهار نظر هاي فني اصالحات مورد نظر پيمانكاران ، سازندگان و بازرسان فنـي ،                ،گونه تغييرات    هر

مـواردي  . پس از هماهنگي با مهندس مشاور انجام مي گيرد و توسط وي به پيمانكار ابالغ مي شـود       
، براي انجام وظايف نظارت است ، در اسـناد و  كه مهندس مشاور ، موظف به كسب مجوز از كارفرما     

 .مدارك پيمان تعيين شده است
 اقدام به آزمـايش مصـالح يـا كارهـاي           ،   مهندس مشاور به منظور اطمينان از صحت اجراي كار           )ج  

هزينه انجام آزمايشها بر عهـده كارفرماسـت ، مگـر آنكـه در اسـناد و مـدارك       . انجام يافته مي كند     
هرگاه نتايج اين آزمايشها با آنچه كه در مدارك فني          .  ديگري پيش بيني شده باشد     پيمان به ترتيب  

تعيين شده است تطبيق نكند، پيمانكار متعهد است كه مصالح و كارها را طبـق دســـتور مهنـدس                   
هزينه انجام اين اصالحات به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه نقص موجود مربوط . مشاور اصالح كند 

 . فني باشدبه مدارك
پيمانكار موظف است كه براي نمونه برداري از مصالح يا انجام هر نوع آزمـايش ، تعـداد الزم كـارگر                     

 . به طور رايگان در اختيار مهندس مشاور بگذارد، موقتوصورت موردي  به
 در صورتي كه مهندس مشاور مواردي از عدم رعايت مشخصات فني ، نقشه ها و ديگـر مـدارك                    )د  

ح كارهـاي معيـوب را در   الان را در اجراي كارها مشاهده كند، با ارسـال اخطاريـه اي ، اصـ          فني پيم 
اگـر پـس از     . مدت مناسبي كه با توجه به حجم و نوع كار تعيين مي نمايد از پيمانكار مي خواهـد                   

كنـد ، كارفرمـا مـي توانـد خـودش          نپايان مهلت تعيين شده ، پيمانكار نسبت به اصالح كارها اقدام            
 درصد ، از مطالبات پيمانكار كسر       ١٥ به اضافه     را رهاي معيوب را اصالح كند و هزينه هاي مربوط        كا

به اخطار مهندس مشاور براي اصالح هر كار معيوب از سوي پيمانكار توجه در صورتي كه عدم . كند 
 . فسخ نمايد٤٦تكرار شود ، كارفرما مي تواند پيمان را طبق ماده 

 پيمان هر موقـع كـه الزم بدانـد ، توسـط نماينـدگان خـود ، عمليـات                    يت اجرا  كار فرما در مد    )    ه
پيمانكار موظف است كه هر نوع اطالعات و مداركي كه مورد نياز باشد ، . پيمانكار را بازرسي مي كند

 .ها فراهم سازدييالت الزم را براي انجام بازرسهدر اختيار نمايندگان كارفرما بگذارد و تس
 تصميم به تغيير مهندس مشـاور بگيـرد ، ايـن تصـميم بايـد               ،  ما در طول مدت پيمان       اگر كارفر  )و  

پيمانكار و مهندس مشـاور ، موظـف هسـتند كـه            . دست كم يك ماه پيشتر به اطالع پيمانكار برسد        
تكليف آزمايشهاي ناتمام ، صورتجلسه هاي در دست اقدام و صورت كاركردهاي در حال رسيدگي را      

ورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند ، كارفرما مستقيماً به جـاي             در ص . روشن كنند 
حساب  مهندس مشاور تكليف كارهاي ناتمام را روشن مي كند و هزينه هاي مربوط به اين اقدام را به

 .بدهي مهندس مشاور منظور مي نمايد
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اگر در زمان اعالم كارفرما مبني بر تغيير مهندس مشاور، بخشهايي از كار توسط پيمانكـار در حـال                   
وكول ـده و اين امر مـ     ـجر به صدور تاييديه هاي مهندس مشاور ش       ـاجرا باشد كه اتمام آن بخش من      

الم ـــخ اعـتارياز اين گونه موارد، بايد درطول يك هفته به زمان پس از تغيير مهندس مشاور شود ، 
 براي عـدم انقطـاع آن    رايب الزم تكارفرما ، از سوي پيمانكار به كارفرما منعكس شود ، تا كارفرما تر            

 .خش از كار پيمانكار و صدور بموقع تاييد بدهدب
او را طبـق آنچـه كـه بـراي     كارفرما مهندس مشاور جديد را به پيمانكار معرفي مي كند و اختيارات         

مهندس مشاور قبلي تعيين شده بود ، تنفيذ يا تغييرات مربوط را به پيمانكار ابالغ مي نمايد و از آن 
 بـراي پيمانكـار الزم االجـرا    ،پس تصميمها و دستورهاي مهندس مشاور جديد در چارچوب پيمـان            

 .است 
 

  مهندس ناظر- ٣٣ماده 
مهندس مشاور در كارگاه است ، وظيفه دارد كه با توجه به اسـناد و            مهندس ناظر كه نماينده      )الف  

بايد  در اجراي كار ، نظارت و مراقبت دقيق به عمل آورد و مصالح و تجهيزاتي را كه             ،مدارك پيمان   
گـاه  ر مورد رسيدگي و آزمايش قـرار دهـد و ه          ،به مصرف برسد ، براساس نقشه ها و مشخصات فني         

 دستور رفـع آنهـا را       ،در نحوه مهارت كاركنان يا چگونگي كار مشاهده كند          قصي در آنها يا     نعيب و   
  كـار الت معيوب باشد به طوري كه نتوان با آنها        آهمچنين هرگاه بعضي از ماشين      . پيمانكار بدهد    به

از پيمانكـار  را را طبق مشخصات فني انجـام داد ، مهنـدس نـاظر تعميـر يـا تعـويض و تغييـر آنهـا             
رعايت مفاد بند ب ، هر گونه دستوري كه از طرف مهندس ناظر به پيمانكار داده شود، با . خواهد  مي

 .به مثابه دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاور است و پيمانكار ملزم به اجراي آنهاست
 مهندس ناظر ، به هيچ روي ، حق ندارد كه از تعهدات پيمانكار بكاهد يا موجـب تمديـد مـدت          )ب  

 .خت اضافي به پيمانكار شود يا هر نوع دستور تغيير كاري را صادر كندپيمان يا پردا
 مگر در ، پيمانكار مكلف است كه دستورهاي مهندس ناظر را در حدود مفاد اين ماده اجرا نمايد )ج 

مواردي كه آنها را خالف اسناد و مدارك پيمان تشخيص دهد ، كه در ايـن صـورت ، موظـف اسـت           
هر گاه مهندس مشاور موضـوع را فيصـله         . اور بنويسد و كسب تكليف كند     موضوع را به مهندس مش    

 .ن مورد قاطع مي باشدآ نظر كارفرما در ،ندهد 
 با وجود نظارتي كه از طرف مهندس ناظر در اجراي كارها به عمل مي آيد ، كارفرما و مهنـدس                     )د  

قرار دهند و اگر مشخصـات      د مصالح مصرفي و كارهاي انجام يافته را مورد رسيدگي           نمشاور حق دار  
آنها را مغاير نقشه ها و مشخصات فني تشخيص دهند ، پيمانكـار متعهـد اسـت مصـالح و كارهـاي                      

به هر حال ، نظـارت مهنـدس نـاظر از مسـئوليت پيمانكـار        .  به هزينه خود تعويض نمايد       امعيوب ر 
 .كاهد و سلب حق از كارفرما و مهندس مشاور نمي كند نمي
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 فصل چهارم
 تضمين ، پرداخت ، تحويل كار

 
  تضمين انجام تعهدات- ٣٤ماده 

مانتنامه اي معـادل  ــموقع امضاي پيمان ، براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ض           
 صادر شده از طرف بانـك مـورد قبـول كارفرمـا و طبـق نمونـه اي كـه             ،مبلغ اوليه پيمان     درصد   ٥

 از پـس ضمانتنامه ياد شده بايد تا يـك مـاه        . تسيلم كارفرما كند    . ضميمه اسناد مناقصه بوده است      
 ،مي كـه تحويـل موقـت انجـام نشـده اسـت         اتا هنگ . تاريخ تحويل موقت موضوع پيمان معتبر باشد      

 روز پـيش از انقضـاي       ١٥مكلف است براي تمديد ضمانتنامه ياد شده اقدام كند و اگـر تـا                كارپيمان
 فـراهم نكـرده و ضـمانتنامه تمديـد نشـود ،       را مدت اعتبار ضمانتنامه ، پيمانكار موجبات تمديد آن       

، كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمانتنامه را از بانك ضامن دريافت كند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه 
دات را پـس از تصـويب صـورتمجلس         هـ كارفرما تضمين انجـام تع    . به رسم وثيقه نزد خود نگه دارد        

 . ماده آزاد مي كندنتحويل موقت، با توجه به تبصره يك اي
  ،٣٧موقـت طبـق مـاده     تا يك ماه پس از تحويل موقت ، آخرين صورت وضعيت      حداكثر -١ تبصره

هرگاه براساس اين صورت وضعيت ، پيمانكـار        .  مي شود    بدون منظور داشتن مصالح پاي كار تنظيم      
 كسور تضمين حسن انجام كار كمتر باشد ، ضمانتنامه انجام           فبدهكار نباشد يا جمع بدهي او از نص       

ولي هر گاه ميزان بدهي پيمانكار ، از نصف كسور تضـمين حسـن انجـام كـار                  . شود تعهدات آزاد مي  
 ٥٢ يـا    ٤٠ت ، بر حسب مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده            بيشتر باشد ، ضمانتنامه انجام تعهدا     

 .آزاد مي شود
صورت نقد نزد كارفرما باشـد      به  در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين انجام تعهدات ،             - ٢تبصره  

گي ن چگـو ،يا با رعايت مقررات ، به جاي ضمانتنامه بانكي از انواع ديگـر اوراق بهـادار اسـتفاده شـود        
مورد ، طبق شرايطي است كه در اين پيمـان بـراي ضـمانتنامه              هر  ن و استرداد آن در      گرفتن تضمي 

 .بانكي تعيين شده است 
 

  تضمين حسن انجام كار- ٣٥ماده 
 كسـر و در     ،صد به عنوان تضمين حسن انجـام كـار          ر د ١٠از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار ، معادل         

 اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي         نصف. حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري مي شود      
 . ، مسترد مي گردد٥٢ و ٤٢ و نصف ديگر آن پس از تحويل قطعي ، با رعايت مواد ٤٠طبق ماده 

پيمانكار مي تواند ، وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان                 - تبصره
 .رك پيمان درج شده است ، دريافت كندارجاع كار كه شماره و تاريخ آن در اسناد و مدا
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  پيش پرداخت- ٣٦ماده 
ت ـــ غي به عنوان پيش پرداخــت بنيه مالي پيمانكار ، مبل    ــكارفرما موافقت دارد كه به منظور تقوي      

گي واريز پيش پرداخت و ديگر ضوابط آن ، بر اساس          ن روش و چگو    ، ميزان. انكار پرداخت كند  به پيم 
العمل مربوط است كه در زمان ارجاع كار نافذ بوده و شماره و تـاريخ آن در اسـناد و مـدارك              ردستو

 .پيمان درج شده است
 ، از اقساط پيش پرداختقرر در دستورالعمل پيشگفته ، براي دريافت هر يك مپيمانكار در موعدهاي 

كارفرما پس از تاييد مهندس مشـاور ، هـر قسـط            . در خواست خود را به مهندس مشاور مي نويسد          
عمل ، بدون اينكه وجوهي از آن كسر شود لپيش پرداخت را در مقابل تضمين تعيين شده در دستورا

  خواست پيمانكار كـه     روز از تاريخ در    ٢٠مهلت پرداخت هر قسط پيش پرداخت       . پرداخت مي نمايد  
 روز از تاريخ ارائه تضمين از سوي پيمانكار ، هـر كـدام              ١٠ت ، يا    سبه تاييد مهندس مشاور رسيده ا     

 .كه بيشتر است ، مي باشد
 

  پرداختها- ٣٧ماده 
وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن تـاريخ را كـه   صورت در آخر هر ماه ، پيمانكار ، ) الف  

 اجرايي ، دستوركارها و صورتمجلسهاست اندازه گيري مي نمايد و مقـدار مصـالح و                طبق نقشه هاي  
تجهيزات پاي كار را تعيين مي كند ، سپس بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان ، مبلغ صـورت                     

مهنـدس مشـاور ،     . وضعيت را محاسبه كرده و آنرا در آخر آن ماه تسليم مهندس نـاظر مـي نمايـد                 
ار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم بـا                  صورت وضعيت پيمانك  

 روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر ، ١٠تعيين دليل اصالح مي نمايد و آنرا در مدت حداكثر 
كارفرمـا صـورت وضـعيت    .  و مراتب را نيز به اطالع پيمانكار مي رسـاند  كندبراي كارفرما ارسال مي     

ده از سوي مهندس مشاور را رسيدگي كـرده و پـس از كسـر وجـوهي كـه بابـت صـورت                       كنترل ش 
وضعيتهاي موقت قبلي پرداخت شده است و همچنين اعمال كسور قـانوني و كسـور متعلقـه طبـق                   

 روز از تـاريخ وصـول صـورت         ١٠ابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظـرف         قپيمان ، باقيمانده مبلغ     
تمـام با پرداخت صورت وضعيت موقت ،       . نام پيمانكار ، پرداخت مي كند     وضعيت ، با صدور چك به       

كارها و مصالح و تجهيزاتي كه در صورت وضعيت مزبور درج گرديده متعلـق بـه كارفرمــــــاست ،       
به منظور اجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان ، به رسم امانت ، تـا موقـع تحويـل موقـت ، در                       نـليك

 .مي گيرداختيار پيمانكار قرار 
عمـل مـي آيـد جنبـه     بـه  مقادير درج شده در صورت وضعيتهاي موقت و پرداختهايي كه بابت آنها           

موقت و علي الحساب دارد و هر نـوع اشـتباه انـدازه گيـري و محاسـباتي و جـز اينهـا ، در صـورت                           
ي به منظور ايجاد امكـان بـرا      . وضعيتهاي بعدي يا در صورت وضعيت قطعي ، اصالح و رفع مي شود            

  ، پيمانكـار    ٤٠تهيه ، رسيدگي و تصويب صورت وضعيت قطعي در مهلتهاي تعيـين شـده در مـاده                  
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ي و ــه متره هاي قطعــد ، ضمن اجراي كار و پس از اتمام هر يك از اجزاي آن ، نسبت به تهي         ــباي

ارائه آنها به مهندس مشاور براي رسيدگي همراه با صورتمجلسها و مدارك مربوط اقدام نمايد ، ايـن                  
 .اسناد بايد در تهيه صورت وضعيتهاي موقت نيز مورد استفاده قرار گيرد

 قـرار   هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي از طرف مهندس مشاور مـورد تأييـد كارفرمـا                -١تبصره  
 درصد مبلغ صـورت وضـعيتي را   ٧٠نگيرد ، كارفرما پس از وضع كسور تعيين شده در اين ماده ، تا          

كه مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علي الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجـه             
نـدس  پيمانكار پرداخت مي كند و صورت وضعيت را همراه با داليـل رد آن ، بـراي تصـحيح بـه مه                     

 روز ، دوبـاره بـه شـرح يـاد       ٥مشاور برمي گرداند ، تا پس از اعمال اصالحات الزم در مدت حداكثر              
در ايـن   . شده ، براي كارفرما ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيب پيشگفته به پيمانكار پرداخت گـردد                

يح صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع مي شود كه صورت وضعيت تصـح                
 .شده تسليم كارفرما شود

هرگاه پيمانكار نسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصالح شده اسـت معتـرض     -٢تبصره  
باشد ، اعتراض خود را با ذكر دليل ، حداكثر ظرف يك ماه ، به كارفرمـا اعـالم مـي كنـد تـا مـورد                         

 .رسيدگي قرار گيرد
يت موقت را تهيه و تسـليم مهنـدس نـاظر نكنـد ،     اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت وضع -٣تبصره  

مهندس مشاور با تأييد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيه آن مي كند و اقدامات بعدي بـراي   
در اين حالت ، هيچ گونه مسئوليتي       . رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل مي آورد            

 . مربوط متوجه كارفرما نيستاز نظر تأخير در پرداخت صورت وضعيت
در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبها هستند ، پس از تأييـد هـر صـورت وضـعيت موقـت از                 ) ب

سوي كارفرما ، پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحادبهاي آن صورت وضـعيت را بـر اسـاس آخـرين                   
كـه در بنـدً الـفً     شاخصهاي اعالم شده محاسبه مي نمايد و به منظور بررسي و پرداخت به نحـوي        

 .تعيين شده است ، براي مهندس مشاور ارسال مي كند
سه ماهه اول   ( اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار ، تعديل كاركردهاي هر نيمه از سال                  - تبصره

پس از سپري شـدن سـه مـاه از آن نيمـه سـال ، بـا شاخصـهاي قطعـي ،            ) و دوم يا سوم و چهارم       
 . عمل خواهد شد٣٠ ماده ٩ند پرداخت نشود ، طبق ب

براي پرداخت وجوه ديگري كه به موجب اسناد و مدارك پيمان به پيمانكـار تعلـق مـي گيـرد ،                     ) ج
 روز از تاريخ دريافت صورتحساب پيمانكار ، آن را رسيدگي مي كند ١٠مهندس مشاور ، ظرف مدت   

 . پرداخت آن اقدام شودو به كارفرما تسليم مي نمايد تا طبق بندً  الفً  براي رسيدگي و
  پرداختهاي ارزي-٣٨ماده 

هرگاه طبق اسناد و مدارك پيمان ، پيمانكار براي بعضي از هزينـه هـاي اجرايـي موضـوع پيمـان ،                      
 .احتياج به ارز داشته باشد ، بدين ترتيب رفتار مي شود
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،   ، براي استخدام متخصصان خارجي در اسناد و مدارك پيمان١٧اگر در اجراي بندً  الفً  ماده ) الف
پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشد ، كارفرما ارز مـورد نيـاز را در مقابـل پرداخـت معـادل          

ش بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخـت ، در اختيـار   ريالي آن از سوي پيمانكار ، به نرخ رسمي فرو    
 ٥٠پيمانكار قرار مي دهد ، به شرط آنكه در قرارداد آنها ، قسمتي از حقوق كـه هـيچ گـاه نبايـد از              

 .درصد بيشتر باشد ، به ارز پيش بيني شده باشد
ارفرمـا تعهـد     براي تهيه مصالح و تجهيزاتي كه در اسناد و مدارك پيمان پرداخت ارز از سوي ك                )ب

شده است و بايد از خارج كشور وارد شود و در عمليات موضوع پيمان مصرف گردد و در كـار بـاقي                      
بماند ، پيمانكار بايد طبق مشخصات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان و با توجه به برنامه زماني      

 كه دسـت كـم داراي   تفصيلي ، براي تهيه پروفرماي خريد مصالح و تجهيزات مورد بحث ، به طوري   
پيمانكار بايد با مسئوليت خود ، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق            .  روز اعتبار باشد ، اقدام نمايد      ٩٠

مقادير و مشخصات آنها با اسناد و مدارك پيمان ، كنترل نمايد و پس از تأييد ، به مهنـدس مشـاور        
 روز ٢٠د و پس از تأييد ، ظرف مـدت       مهندس مشاور ، اسناد دريافتي را بررسي مي كن        . تسليم كند 

اسـناد مربـوط بـه خريـد مصـالح و           . از تاريخ وصول آنها ، نظر كارفرما را به پيمانكار ابالغ مي نمايد            
كارفرما بر اسـاس اسـناد تأييـد شـده بـه حسـاب       . تجهيزات پيشگفته بايد به نام كارفرما صادر شود       

ار با نظارت كارفرما ، نسبت بـه تـرخيص مصـالح و             پيمانك. پيمانكار اقدام به گشايش اعتبار مي كند      
پس از آنكه مصـالح و تجهيـزات      . تجهيزات سفارش شده از گمرك ، به هزينه خود ، اقدام مي نمايد            

به صورت اعتبار از طرف كارفرما انجام شده اسـت ، از طلـب            كه   بهاي آن    ،ياد شده وارد كارگاه شد      
 .پيمانكار كسر مي شود

بندهايً  الفً  وً  بً  ، نرخ تسعير ارز نسبت به نرخ آن در تاريخ تسـليم پيشـنهاد                      اگر در اجراي    ) ج
قيمت پيمانكار تغيير كند ، در صورت افزايش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعير ارز به حساب بسـتانكاري                   

 .پيمانكار منظور مي شود و در صورت كاهش نرخ ارز به حساب بدهي پيمانكار منظور مي گردد
 نرخ كارهاي موضوع بندً  بً  ، در صورت شمول تعديل به اين پيمان ، تابع مقررات تعديل تعديل) د

 .خاص طبق دستورالعمل نحوه تعديل آحادبها كه در مورد اين پيمان نافذ است ، مي باشد
اگر براي خريد ماشين آالت و ابزار خاصي كه براي اجراي كار مورد نياز است و امكان تهيه آنهـا     )    ه

 داخل نيست و بايد از خارج كشور وارد شود، از سوي كارفرما تسهيالت ارزي در اسناد و مـدارك             در
پرداخـت  . پيمان پيش بيني شده باشد ، در اين مورد ، به ترتيب پيش بيني شـده عمـل مـي شـود                     

تعلق ـــ كيت آنهـا ، م ــند ، به عهده پيمانكار ، و مالــهزينه تأمين ماشين آالت و ابزار موضوع اين ب  
 .به پيمانكار است
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  تحويل موقت-٣٩ماده 
 پس از آنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد و كار آماده بهـره بـرداري شـد ، پيمانكـار از            )الف

ويل موقت مي كند و نماينده خـود را بـراي عضـويت در هيـات تحويـل                  مهندس مشاور تقاضاي تح   
مهندس مشاور ، به درخواست پيمانكار رسـيدگي مـي كنـد و در صـورت تأييـد ،      . معرفي مي نمايد  

ضمن تعيين تاريخ آمادگي كار براي تحويـل موقـت ، تقاضـاي تشـكيل هيـات تحويـل موقـت را از          
 ترتيب كار را فراهم مي كند كه هيـأت تحويـل ، حـداكثر در                كارفرما به گونه اي   . كارفرما مي نمايد  

 روز از تاريخ آمادگي كار كه به تأييد مهندس مشاور رسيده است ، در محل كار حاضر شود ٢٠مدت 
اگـر بـه نظـر مهنـدس مشـاور ، عمليـات موضـوع پيمـان آمـاده          . و براي تحويل موقت اقدام نمايـد    

بايـد   از دريافت تقاضاي پيمانكار ، نواقص و كارهايي را كه            برداري نباشد ، ظرف مدت هفت روز       بهره
 .پيش از تحويل موقت تكميل شود ، به اطالع پيمانكار مي رساند

 :هيات تحويل موقت ، متشكل است از 
 نماينده كارفرما 

 نماينده مهندس مشاور 
 نماينده پيمانكار

 و پيمانكار مـي رسـاند و تـا تشـكيل     كارفرما تاريخ و محل تشكيل هيات را به اطالع مهندس مشاور 
پيمانكـار    مهندس مشاور برنامه انجام آزمايشهايي را كه براي تحويل كار الزم است تهيه و به                هيات ، 

ابالغ مي كند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده اوست ،                     
الت الزم را بـراي  ي پيمانكار موظف اسـت كـه تسـه      .براي روز تشكيل هيات در محل كار آماده كند          

 .هيات تحويل، فراهم آورد 
آزمايشهاي الزم به تشخيص و بـا نظـر اعضـاي هيـات در محـل انجـام مـي شـود ، و نتـايج آن در                            

بجز آزمايشهايي كه طبق اسناد و مدارك پيمـان هزينـه     . صورتمجلس تحويل موقت درج مي گردد       
 .، هزينه آزمايشها را كارفرما پرداخت مي كندنها به عهده پيمانكار است آ

قصي در كارها مشاهده نكند ، اقدام به تنظـيم صـورتمجلس تحويـل    نهر گاه هيات تحويل ، عيب و   
صورتمجلس تحويل موقت را به همراه نتيجه آزمايشهاي انجام شده ، براي كارفرما             .  مي نمايد  موقت

. بالغ از سوي كارفرما ، دراختيار پيمانكار قرار مي دهنـد   ارسال مي كنند و نسخه اي از آن را نيز تا ا           
 .عمليات موضوع پيمان را به پيمانكار ابالغ مي نمايد كارفرما پس از تأييد ، تحويل موقت

د ، اقدام بـه تنظـيم صـورتمجلس       نمايقصي در كارها مشاهده     ن ، عيب و     موقت هر گاه هيات تحويل   
نقص مي كند و فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات تحويل موقت با تعيين مهلتي براي رفع 

و آزمايشهايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شود را تنظـيم و ضـميمه صـورتمجلس تحويـل                    نا تمام 
 پس از اعالم رفع نقص از جانب پيمانكار ، . نكار مي دهد انمايد و نسخه اي از آنها را به پيم موقت مي
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اس فهرست ـمهندس مشاور ، به اتفاق نماينده كارفرما، دوباره عمليات را بازديد مي كند و اگر بر اس                
تعيين شده ، هيچ گونه عيب و نقصي باقي نمانده باشد ، مهنـدس مشـاور ، صـورتمجلس        صـــنقاي

قايص و معايب را كه به امضـاي نماينـده كارفرمـا ، مهنـدس مشـاور و              ع ن موقت و گواهي رف    تحويل
يج آزمايشهاي خواسته شده ، براي كارفرما ارسال مي كند تا پس از        اپيمانكار رسيده است ، همراه نت     

بازديد از كـار و    تشخيص كارفرما ، حضور نماينده او در          به اگر. تاييد كارفرما ، به پيمانكار ابالغ شود      
قص ضروري نباشد ، به مهندس مشاور نمايندگي مي دهد تا به جاي نماينـده كارفرمـا       نگواهي رفع   

 .اقدام كند
يخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست كه در صـورتمجلس                  رتا

قت است ، بـه شـرط آنكـه         تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ تحويل مو       . تحويل موقت درج مي شود    
هيات تحويل ، هيچ گونه نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايص در مهلتي كه از طرف هيـات تعيـين     

 پيمانكار صرف رفع نقايص مي كند ، بيش از مهلت تعيين شده              كه اگر زماني . شده است ، رفع شود    
ارفرماسـت ، ولـي تـاريخ    باشد ، تاريخ تحويل موقت ، همان تاريخ تشكيل هيات و تحويل كـار بـه ك        

 .شروع دوره تضمين تاريخ رفع نقص است كه به تاييد مهندس مشاور رسيده باشد
 روز از تاريخ آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تاييد            ٢٠(  موقت ، ديرتر از موعد       تحويلاگر هيات   

تـاريخ تحويـل   در محل حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد ، ) مهندس مشاور رسيده است    
در اين حالت ، اگر هيـات نقصـي      . ت در محل و تحويل كاربه كارفرماست        أموقت ، تاريخ تشكيل هي    

ت تعيين شده است رفع شود، تاريخ شروع        أدر كار مشاهده نكند يا نقايص در مهلتي كه از سوي هي           
ييد مهندس مشـاور     به تا   كه  روز پس از تاريخ اعالم آمادگي كار از سوي پيمانكار          ٢٠دوره تضمين ،    

قص مي كند ، بيش از مهلت تعيين نرسيده است مي باشد ، مگر آنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع           
شده باشد كه در اين صورت ، تاريخ شروع دوره تضمين ، برابر تاريخ رفع تقص كه به تاييد مهندس                    

. باشد مي)  روز ٢٠ نسبت به مهلت( ت در محل أل هييمشاور رسيده است ، منهاي مدت تاخير تشك
ت ـــ نسب( ت ــدت تاخير در تحويل موقــكارفرما بايد هزينه هاي حفظ و نگهداري از كار را براي م 

 . به پيمانكار پرداخت كند)  روز ٢٠به مهلت 
 براي تكميل و تحويل موقـت قسـمتهاي مسـتقلي از    ،در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان      ) ب  

ش بيني شده باشد ، يا به نظر كارفرما ، بهره برداري از قسمتهاي مسـتقلي  كار ، زمانهاي مجزايي پي    
از كار پيش از تكميل كار مورد نياز باشد ، كارفرما با رعايت اين ماده ، قسمتهاي پيشگفته را تحويل   

جـام تعهـدات ، شـــروع       نموقت گرفته و اقدامهاي پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضـمين ا             
 ، تحويل قطعي ، استرداد كسور تضمين حسن انجام كار ، را به تناسـب آن قسـمت از                    دوره تضمين 

 . به صورت مستقل انجام مي دهد،كار كه تحويل موقت گرديده است ، طبق اسناد و مدارك پيمان 
 درصـد مبلـغ پيمـان       ١٢٥ ، عمليات موضـوع پيمـان تـا حـد            ٢٩اگر با توجه به بندً الفً  ماده         ) ج  

 ،ولي كارهاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد و پيمانكار براي ادامه كار موافقت نكنـد          ،شود   انجام
  به پيمان خاتمه مي دهد٤٨كارفرما طبق ماده 
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 ولـي پيمانكـار   ،پيمان طبق اين ماده آماده تحويـل موقـت شـود      درصورتي كه عمليات موضوع     ) د  

اور آماده بودن بـراي تحويـل موقـت را بـه كارفرمـا اعـالم       مش نكند ، مهندس  راتقاضاي تحويل كار 
 ١٠اگر پس از . نمايد تا كارفرما طبق اين ماده براي تشكيل هيات و تحويل موقت كار اقدام كند        مي

موقـت معرفـي نكنـد ، كارفرمـا بـا      تحويل ما ، پيمانكار نماينده خود را براي     روز از تاريخ ابالغ كارفر    
مـاده اقـدام    ايـن  تامين دليل به وسيله دادگاه محل ، نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان ، طبـق      

 . مورد نداردايندر اين حالت ، پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در . نمايد  مي
اي تحويل موقت ، در صورتي كه آماده بودن كار براي تحويل موقـت              پس از تقاضاي پيمانكار بر     )    ه

مورد تاييد مهندس مشاور باشد ولي تداركات الزم براي راه اندازي و انجـام آزمايشـهاي مـورد نيـاز                    
مانند آب و برق كه بايد از سوي كارفرما تامين شود فراهم نباشد ، نحـوه تحويـل موقـت و تحويـل                       

 منـدرج  تأهاي پيمانكار با رعايت حقوق طـرفين پيمـان طبـق نظـر هيـ              قطعي و آزاد كردن تضمين    
 .ت قطعي و الزم االجراستأنظر اين هي.  مي باشد ۵۳درماده 

پيمانكار موظف است كه پس از تحويل موقت ، تمام وسايل ، ماشين آالت و ابزار و مصالح اضافي ) و 
اســبي كـه مـورد قبـــول مهنـدس          محلهاي تحويلــي كارفرما را ظرف مدت من       درق به خود    لمتع

به عالوه پيمانكار بايد ظرف مدت معينـي كـه توسـط            . مشاور باشد ، از محلهاي ياد شده خارج كند        
ات موقتي را كه براي اجـراي كـار در محلهـاي    سمهندس مشاور تعيين مي شود ، ساختمانها و تاسي      

د آن را از محل كار خارج و كارگـاه        تحويلي كارفرما ساخته است تخريب يا پياده و مصالح و مواد زاي           
  هـر  ها به ــد براي خارج نمودن آن    ــصورت ، كارفرما مي توان    ن  در غير اي  . را به هزينه خود تميز كند     

در . اي آن را به حساب بـدهكاري پيمانكـار منظـور دارد   هنحو كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه  
ارفرما و ادعاي ضرو زيان بـه امـوال و داراييهـاي            اين صورت، پيمانكار حق اعتراض نسبت به اقدام ك        

 .خود را ندارد
با توجه به اينكه مالكيت سـاختمانهاي پـيش سـاخته و مصـالح بازيـافتي و قطعـات پـيش سـاخته                     
ساختمانها و تاسيسات تجهيز كارگاه به وسيله پيمانكار در محلهاي تحويلي كارفرما نصب يا احـداث              

است ، هرگاه تمام يا قسمتي از ايـن سـاختمانها و تاسيسـات موقـت              شده است ، متعلق به پيمانكار       
مورد احتياج كارفرما باشد ، با توجه به اينكه در اين حالـت نبايـد وجهـي بابـت برچيـدن       ،  پيمانكار  

  و  قيمـت آن بـا تراضـي طـرفين تعيـين           ،ساختمانها و تاسيسات يادشده به پيمانكار پرداخت شـود          
 . مي شودكارفرما فروخته و تحويل به
 

 صورت وضعيت قطعي - ٤٠ماده 
از تاريخ تحويل موقت ، صورت وضعيت قطعـي كارهـاي انجـام       پس  پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه       

 جهيزات پاي كار تهيه كند و تشده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، بدون منظور نمودن مصالح و 
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مهنـدس مشـاور صـورت وضـعيت دريافـت شـده را             . م نمايد يبراي رسيدگي به مهندس مشاور تسل     
 .رسيدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرما ارسال مي نمايد

خ وصول رسيدگي مي كنـد و نظـر    كارفرما صورت وضعيت دريافت شده را ظرف مدت دو ماه از تاري           
 .نهايي خود را ضمن ارسال يك نسخه از آن به پيمانكار ، اعالم مي دارد

در صورتي كه پيمانكار ، ظرف مهلت تعيين شده ، براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكنـد، بـا                    
ز امضـاي   تأييد كارفرما ، مهندس مشاور به هزينه پيمانكار ، اقـدام بـه تهيـه آن مـي كنـد و پـس ا                       

در صورتي كـه پيمانكـار از امضـاي صـورت وضـعيت           . پيمانكار براي تصويب كارفرما ارسال مي دارد      
 .خودداري كند ، مهندس مشاور بدون امضاي پيمانكار ، صورت وضعيت را براي كارفرما مي فرستند

نظر كارفرمـا  در حالتي كه پيمانكار ، صورت وضعيت را قبالً امضا نموده است اگر اعتراضي نسبت به               
داشته باشد يا در حالتي كه صورت وضعيت را قبالً امضا نكرده است و نسبت به نظر كارفرما اعتراض 
دارد ، اعتراض خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول صورت وضعيت ، با ارائه دليل و مدرك ، 

اريخ وصول نظـر پيمانكـار ،     كارفرما حداكثر ظرف مدت يكماه از ت      . يكجا به اطالع كارفرما مي رساند     
 .به موارد اعتراض رسيدگي مي كند و قبول يا رد آنها را اعالم مي نمايد

پيمانكار مي تواند براي تعيين تكليف آن قسمت از اعتـراض خـود كـه مـورد قبـول كارفرمـا واقـع                       
 . اقدام نمايد٥٣شود ، طبق ماده  نمي

 وضعيت اعتراض نكنـد ، صـورت وضـعيت          در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت تعيين شده به صورت         
 .قطعي از طرف پيمانكار قبول شده تلقي مي شود

به ترتيب باال در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود ، به تنهايي قـاطع اسـت و        كه   مقادير كارها   
مأخذ تسويه حساب قرار مي گيرد ، هر چند كه بين آنها و مقاديري كه در صورت وضعيتهاي موقت        

 .ده است ، اختالف باشدمنظور گردي
ر حسابهاي پيمانكـار ، پيمانكـار بـدهكار         يهرگاه با توجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده و سا          

 . آزاد مي شود وينباشد ، نصف تضمين حسن انجام كار
 ، پس از فسخ يا خاتمه پيمان ، اقدام بـه تهيـه صـورت    ٤٨ يا ٤٧در مواردي كه طبق مواد  ـ  تبصره

شود ، مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي ، به ترتيب از تاريخ صـورت بـرداري يـا     وضعيت قطعي مي    
 .تاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد

 
  تحويل قطعي- ٤١ماده 

 موافقتنامه ، كارفرما بنا به تقاضـاي پيمانكـار و تأييـد             ٥در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده         
 تاريخ تشكيل هيأت را ، به همان گونـه كـه در مـاده    مهندس مشاور ، اعضاي هيأت تحويل قطعي و  

 هيـأت تحويـل   .  براي تحويل موقت پيش بيني شده است ، معين و به پيمانكار ابـالغ مـي كنـد                  ٣٩
 ،قطعي ، پس از بازديد كارها ، هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد
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موضوع پيمان را تحويل قطعي مي گيرد و بي درنگ صورتمجلس آن را تنظيم و براي كارفرما ارسال 
مي كند و نسخه اي از آن را تا ابالغ از سوي كارفرما ، به پيمانكار مي دهد و سپس كارفرما تصويب                      

 .ر را به پيمانكار ابالغ مي نمايدتحويل قطعي كا
هرگاه هيأت تحويل قطعي ، عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده كند ، بـراي رفـع        -١ تبصره

 . رفتار مي شود٤٢آنها طبق ماده 
 موافقتنامـه ، تقاضـاي تحويـل    ٥اگر پيمانكار ، در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده          -٢تبصره  

ايد ، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خود كه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بـروز     قطعي كار را ننم   
 .كرده است مي باشد و تاريخ تقاضاي پيمانكار ، مالك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است

ت تحويل نكند و اين تأخير بيش       أهي اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار ، اقدام به اعزام          -٣تبصره  
ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پيمانكار و انقضـاي يـك مـاه از تـاريخ تقاضـاي                    از دو   

مجدد ، كارفرما در اين زمينه اقدامي نكنـد ، عمليـات موضـوع پيمـان تحويـل قطعـي شـده تلقـي                
 .ن انجام شودآگردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعي در مورد  مي

 
  مسئوليتهاي دوره تضمين-٤٢ماده 

 كه ناشي از كار پيمانكار باشد ، پيمانكار مشاهده شودگر در دوره تضمين ، معايب و نقايصي در كار      ا
براي اين منظور ، كارفرما مراتب را با        . مكلف است كه آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع كند            

 روز پـس از  ١٥كثر ذكر معايب و نقايص و محل آنها به پيمانكار ابالغ مي كند و پيمانكار بايـد حـدا                
ابالغ كارفرما ، شروع به رفع معايب و نقايص كند و آنها را طي مدتي كه مورد قبـول كارفرماسـت ،                      

 .رفع نمايد
هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند ، كارفرما حق دارد آن معايب و نقايص     

 درصـد ، از محـل      ١٥ هزينـه آن را بـه اضـافه          را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و          
 .تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد ، برداشت نمايد

هزينه هاي حفاظت ، نگهداري و بهره برداري كارهاي تحويل موقت شده در دوره تضمين به عهـده                  
 .كارفرماست
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 فصل پنجم
 حوادث قهري، فسخ، ختم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت تأخير، تسويه حساب، 

 اختالفحل 
 

  بروز حوادث قهري -٤٣ماده 
وع بيماريهـاي واگيـردار، زلزلـه، سـيل و           اعم از اعالم شده يا نشده، انقالبهـا و اعتصـابهاي عمـومي، شـي                جنگ،

دار و مهارنشدني، طوفان و حوادث مشابه خـارج از كنتـرل دو طـرف                سوزيهاي دامنه  طغيانهاي غير عادي، آتش   
پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد، جزو حوادث قهري به شمار 

در بروز حوادث قهري، هيچيك از دو طرف، مسـئول  . شود آنها، به ترتيب زير عمل ميرود و در صورت بروز      مي
 . خسارتهاي وارد شده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست

پيمانكار موظف است كه حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از كارهاي اجرا شده كه در وضعيت قهـري                   ) الف
 د و انتقال مصالح و تجهيزات پاي كار بـه محلهـاي مطمـئن و ايمـن،          شو رها كردن آنها منجر به زيان جدي مي       

كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود را در محل، در حد امكان، بـراي تسـريع در ايـن امـر، در                       . به كار برد  
 . اختيار پيمانكار قرار دهد

آالت و ابزار  انهاي موقت، ماشيندر مورد خسارتهاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان، تأسيسات و ساختم        ) ب
 .شود و وسايل پيمانكار، به شرح زير عمل مي

 باشد، بـراي    ٢١ماده  ” ج“ هر گاه خسارتهاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان، مشمول بيمه موضوع بند              ) ١
 . شود جبران آن، طبق همان ماده اقدام مي

 نيست يـا ميـزان   ٢١ماده ” ج“شمول بيمه موضوع بند اگر خسارتهاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان، م ) ٢
 .آن براي جبران خسارتها كافي نباشد، جبران خسارت به عهده كارفرماست

آالت و ابزار و وسايل پيمانكار، با توجـه          جبران خسارتهاي وارد شده به ساختمانها و تأسيسات موقت، ماشين         ) ٣
 .، به عهده پيمانكار است٢١ماده ” د“ به بند 

، اعادة كارها به صورت پيش از وقـوع حادثـه           ”٢-ب“و  ” ١-ب“نظور از جبران خسارتهاي ياد شده در بندهاي         م
پس از رفع وضعيت قهري، اگر كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثـه الزم و ميسـر بدانـد،                       . است

رت، تمديـد مـدت مناسـبي بـراي اعـاده          در اين صو  . درنگ آغاز كند   پيمانكار مكلف است كه اجراي كارها را بي       
يد مهندس مشـاور و تصـويب       يشود كه پس از رسيدگي و تأ       كارها به وضع اوليه، از سوي پيمانكار پيشنهاد مي        

 .گردد كارفرما، به پيمانكار ابالغ مي
ز شـش  اگر كارفرما ادامه يا اعادة كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد، يا اگر وضعيت قهري بيش ا                ) ج

 . دهد ، به پيمان خاتمه مي٤٨، طبق ماده ٤٨ماده ” د“ماه ادامه يابد، بدون رعايت بند 
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 ٤٩مـاده   ” ج“و  ” ب  “ مـاه اول، طبـق بنـدهاي         هاي توقف كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك          كارفرما هزينه 
 .كند پرداخت مي

 
   ممنوعيت قانوني- ٤٤ماده 

، مصوب بيسـت و دوم   كاركنان دولتكند كه در موقع عقد پيمان، مشمول قانون منع مداخله   پيمانكار اعالم مي  
ود، پيمـان فسـخ و   ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت نيست و در صورتي كه خالف آن براي كارفرما محرز ش            

 . شود  رفتار مي٤٧طبق ماده 
 :هر گاه ضمن انجام كار تا تحويل موقت، پيمانكار، به علل زير، مشمول قانون پيشگفته شود

 .تغييراتي كه در صاحبان سهام، ميزان سهام، مديران يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد) الف
 . پيش آيد دولت يا كارفرمادستگاه هايتغييراتي كه در ) ب

به محض وقوع منع قـانوني، پيمانكـار        ) ب(در حالت   .  رفتار ميشود  ٤٧پيمان فسخ و طبق ماده      ) الف(در حالت   
ارفرما بـه پيمـان     ـــ انوني رفع نشـود، ك    ــمكلف است كه مراتب را به كارفرما اعالم كند و در صورتي كه مانع ق              

گر پيمانكار مراتب را بموقع بـه كارفرمـا اعـالم نكنـد،             ا. كند  با پيمانكار عمل مي    ٤٨خاتمه ميدهد و طبق ماده      
 . شود  رفتار مي٤٧پيمان فسخ و طبق ماده 

 
  حقوق انحصاري ثبت شده - ٤٥ماده 
پيمانكار كارفرما را در مقابل تمام دعاوي، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالي حقوق ثبت شـده،                   ) الف

ر حقوق حمايت شده كه در اجراي موضـوع پيمـان ايجـاد شـود، مصـون      تأليفات، عاليم و نامهاي تجاري و ديگ     
 . دارد مي
اي نيست كه موجـب نقـض حقـوق حمايـت            نمايد كه مفاد اسناد و مدارك پيمان به گونه         كارفرما تأييد مي  ) ب

 ود كه رعايت اسنــــاد و مدارك پيمـان نـاگزير در مـواردي            ــدر صورتي كه براي پيمانكار معلوم ش      . شده شود 
ب را به مهندس مشاور ــگردد، بايد پيش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مرات موجب نقض حقوق حمايت شده مي
اي كه نقض حقوق حمايت شده برطرف شود، اقـدام           تغييرات الزم، به گونه    اعالم كند تا كارفرما نسبت به انجام      

 . نمايد و نتيجه را به پيمانكار ابالغ كند
 

 فسخ پيمان  موارد - ٤٦ماده 
 .  فسخ كند٤٧تواند در صورت هر يك از موارد زير، پيمان را طبق ماده  كارفرما مي) الف

 .٢٨ماده ” ب“تأخير در تحويل گرفتن كارگاه از جانب پيمانكار بيش از مهلت تعيين شده در بند ) ١
 . ي تسليم آنخير در ارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش از نصف مهلت تعيين شده براتأ) ٢
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ماده ” ج“تأخير در تجهيز كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان، بيش از نصف مدت تعيين شده در بند                   )٣
پرداخت را كـه بايـد       الت، در صورتي مجاز است كه كارفرما قسمتي از پيش         فسخ پيمان در اين ح    .  موافقتنامه ٤

 و يا عدم پرداخت مربوط به عدم ارائـه ضـمانت نامـه از               بعد از تحويل كارگاه پرداخت كند، پرداخت كرده باشد        
 .طرف پيمانكار باشد

اه، هـر كـدام كـه كمتـر         تأخير در شروع عمليات موضوع پيمان، بيش از يك دهم مدت اوليه پيمان يا دو م               ) ٤
 . است

بيني شده در برنامه زماني تفصيلي، بيش از نصف مدت تعيـين شـده     تأخير در اتمام هر يك از كارهاي پيش )٥
 .٣٠براي آن كار با توجه به ماده 

 .٣٠ تأخير در اتمام كار به مدت بيش از يك چهارم مدت پيمان با توجه به ماده )٦
 . و ابالغ شروع كار از سوي كارفرما٤٣ضعيت قهري موضوع ماده  عدم شروع كار پس از رفع و)٧
 . روز١٥ بيش از  بدون سرپرست گذاشتن كارگاه يا تعطيل كردن كار، بدون اجازه كارفرما،) ٨
 . ٣٢ماده ” د“ عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصالح كارهاي انجام شده معيوب ، طبق بند ) ٩

  . انحالل شركت پيمانكار)١٠
اي كـه موجـب      گونه آالت و اموال پيمانكار از سوي محاكم قضايي، به          ورشكستگي پيمانكار يا توقيف ماشين     )١١

 . توقف يا كندي پيشرفت كار شود
 .١٧ماده ” و“تأخير بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد كارگران، طبق بند ) ١٢
العمـل، پـاداش يـا     ي آن به عوامـل كارفرمـا حـق      هر گاه ثابت شود كه پيمانكار براي تحصيل پيمان يا اجرا          )١٣

 .هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است هدايايي داده است، يا آنها يا واسطه
 . كند در صورت احراز موارد زير، كارفرما پيمان را فسخ مي) ب
 .واگذاري پيمان به شخص ثالث) ١
آن، بـراي   ” ب“ بيني شده در بند    ستثناي حالت پيش   گردد، به ا   ٤٤پيمانكار، مشمول ممنوعيت قانوني ماده      ) ٢

 .٤٨شمول ماده 
 

  اقدامات فسخ پيمان - ٤٧ماده 
، كارفرما پيمـان را مشـمول    ٤٦درصورتي كه به علت بروز يك يا چند مورد از حالتهاي درج شده در ماده                ) الف

داند، به پيمانكـار   مشمول فسخ ميفسخ تشخيص دهد، نظر خود را با ذكر مواردي كه به استناد آنها پيمانكار را         
 .كند ابالغ مي

 روز از تاريخ ابالغ كارفرما، در صورتي كه داليلي حاكي از عدم انطباق نظر             ١٠پيمانكار مكلف است كه در مدت       
اگر ظرف مهلت تعيين شده، پاسخي      . كارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد، مراتب را به اطالع كارفرما برساند            

پيمـان را بـه پيمانكـار ابـالغ      پيمانكار نرسد يا كارفرما داليل اقامه شده او را مردود بداند، كارفرما فسخ از سوي   
 .نمايد كند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي، به ترتيب مفاد اين ماده، عمل مي مي
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 باشد، ٤٦در صورتي كه تصميم كارفرما براي فسخ پيمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 
پيمانكار   بررسي و تأييد شود و سپس به۵۳ مندرج در ماده  به وسيله هيأتابتداموضوع فسخ پيمان بايد 

 . ابالغ شود
انجام تعهدات و تضمين حسن انجام كار كسر شده را ضبط و به حساب خزانه واريز كار فرما تضمين ) ب

آالت و ابزار و تمام  درنگ كارگاه، تأسيسات و ساختمانهاي موقت، مصالح و تجهيزات، ماشين كند و بي مي
سپس . دارد گيرد و براي حفاظت آن اقدام الزم معمول مي تداركات موجود در آن را در اختيار مي

برداري و تهيه صورتمجلس  اي براي صورت كند كه ظرف يك هفته نماينده درنگ از پيمانكار دعوت مي بي
آالت و ابزار و تداركات ديگر كه در كارگاه موجود  كارهاي انجام شده و تمام مصالح، تجهيزات، ماشين

ري كند يا نماينده هر گاه پيمانكار از معرفي نماينده ظرف مدت تعيين شده خوددا. است، معرفي نمايد
برداري حاضر نشود، كارفرما به منظور تأمين دليل، با  معرفي شده از جانب او در موعد مقرر براي صورت

نمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي در اين  برداري اقدام مي حضور نماينده دادگاه محل، براي صورت
، اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي ٤٠طبق ماده  ،درنگ برداري، پيمانكار بي پس از صورت. مورد را ندارد

  .كند از كارهاي انجام شده مي
 ،كارفرما تأسيسات و ساختمانهاي موقت را كه در كارگاه احداث شده و براي ادامه كار مورد نياز اسـت               ) ج

  تعيـين  گيرد و بهاي آنها را برابر ارزش مصالح و تجهيزات بازيافتي كـه بـا توافـق دو طـرف                    در اختيار مي  
شود با توجه به اينكه در اين موارد نبايد وجهي بابـت برچيـدن كارگـاه بـه پيمانكـار پرداخـت شـود،                         مي
اگـر تأسيسـات و سـاختمانهاي پيشـگفته در خـارج از محلهـاي               . كنـد  حساب طلب پيمانكار منظور مي     به

شـود، بـراي     طرف تعيـين مـي  تحويلي كارفرما ايجاد شده باشد، كارفرما بهاي اجاره آنها را كه با توافق دو     
 . كند مدتي كه به منظور تكميل كار در اختيار خواهد داشت به پيمانكار پرداخت مي

 كارفرما مي تواند ماشين آالت و ابزار و وسايل متعلـق بـه پيمانكـار را كـه در كارگـاه موجـود اسـت و                   )د
ه بـراي جـايگزين كـردن آنهـا بـا           تشخيص خود براي اتمام كار مورد نياز بداند ، براي مدت مناسبي كـ              به

ماشين آالت ديگر الزم است در اختيار بگيرد و هزينه اجاره آنها را كه با توافق دو طرف تعيين مي شود ،                      
كارفرما نمي تواند بدون موافقت پيمانكار ماشين آالت او را بيش از            . به حساب طلب پيمانكار منظور نمايد     

 .ود بگيردمدتهاي تعيين شده در زير در اجاره خ
 مركزي بتن ، كارخانه آسفالت و ماشين آالت خاصي كه نـام             دستگاهدر مورد ماشين آالت ثابت مانند       ) ١

 .آنها در شرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است ، برابر مدتي كه از رابطه زير بدست مي آيد
 

 يار كارفرما براي اجارهمدت اخت=  ماه ٣)+١- (                             ×مدت اوليه پيمان 
 
 .در مورد ساير ماشين آالت ، برابر ده ماه) ٢
 
 

 مبلغ صورت وضعيت قطعي

 مبلغ پيمان
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 ماشـين آالت و ابـزار و وسـايل          اگر پيمانكار به كارفرما بدهكار باشد ، كارفرما به ميزان طلب خـود ، اقالمـي از                
پيمانكار را كه توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين ارزيابي مي شود در اختيار مي گيرد و بـا رعايـت           

 .قوانين جاري كشور ، به تملك قطعي خود در مي آورد
ه شده است قبول    كارفرما از مصالح و تجهيزات پاي كار آنچه طبق مشخصات بوده و براي اجراي پيمان تهي                )    ه

حساب طلـب   مي كند و بهاي آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد كه مورد توافق دو طرف باشد ، به                     
 .پيمانكار منظور مي نمايد

 پيمانكار با دريافت ابالغ فسخ پيمان ، بي درنگ فهرست مصالح و تجهيزات سفارش شده براي اجراي كـار را                 )و
كارفرما تا ده روز از دريافت فهرست پيشگفته ، اقالمي . نها براي كارفرما ارسال مي نمايد     همراه با شرايط خريد آ    

از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي دهد به پيمانكار اعالم مـي نمايـد تـا پيمانكـار                   
و تجهيـزات از سـوي پيمانكـار        مبالغي كه بابت خريد اين مصـالح        . قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل نمايد       

و تأديـه بقيـه     . تأديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد                 
 بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده كارفرما خواهد بود

ً    در اجـراي بنـدهايً  جً  ،ً  دً  وً  ه             هرگاه پيمانكار ظرف دو هفته از تاريخ ابالغ كارفرما ، بـه منظـور توافـق                )ز
 حاضر نشود يا توافق بين طرفين حاصل نگردد ، كارفرما يك يـا چنـد كارشـناس رسـمي دادگسـتري انتخـاب                       

 پـردازد و   نظر اين كارشناس يا كارشناسان براي طرفين قطعي است و حق الزحمه آنان را كارفرما مي               . مي نمايد 
 .ر مي كندبه حساب بدهي پيمانكار منظو

 پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محلهـاي تحـويلي كارفرمـا                      )ح
در غيـر ايـن     . باقي مانده است ، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ كارفرما ، از محلهاي ياد شـده خـارج كنـد                     

 هـاي آن را  حو كه مقتضي بدانـد عمـل نمايـد و هزينـه    صورت ، كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به هر ن      
 در اين حالت ، پيمانكار نمي تواند نسـبت بـه ضـرر و زيـان وارد شـده                   .  به حساب بدهكار پيمانكار منظور دارد     

 .به اموال و داراييهاي خود ، دعوايي مطرح نمايد
طبق اين ماده پايان مي يابد ، نصف هزينه  از تاريخ ابالغ فسخ پيمان تا تاريخي كه صورت برداريها و ارزيابي )ط

اين مدت نبايد . هاي مربوط به نگهداري و حفاظت كارگاه به عهده كارفرما و نصف ديگر به عهده پيمانكار است     
از سه ماه بيشتر شود ، در غير اين صورت ، هزينه هاي مربوط به نگهداري و حفاظت كارگاه براي ايام بـيش از                        

 .ارفرماستسه ماه ، به عهده ك
  خاتمه پيمان-٤٨ماده 

 د ، بنـا    ـــ هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضـوع پيمـان ، كارفرمـا بـدون آنكـه تقصـيري متوجـه پيمانكـار باش                      
مصلحت خود يا علل ديگر ، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد ، خاتمه پيمـان را بـا تعيـين تـاريخ آمـاده                           به

كـه   كارفرما كارهـايي را .  روز باشد ، به پيمانكار ابالغ مي كند١٥ بيشتر از كردن كارگاه براي تحويل ، كه نبايد     
 ري ـــ ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر يا زيان مسـلم اسـت در ايـن ابـالغ تعيـين مـي كنـد و مهلـت بيشت                          

 
 



 ٤٣

 به روش فهرست بهاشرايط عمومي پيمان كارهاي صنعت نفت                                                          
 

دهد تا پيمانكار بتواند در آن مهلت ، اين گونه كارها را تكميـل كنـد و كارگـاه را آمـاده تحويـل              به پيمانكار مي  
 :اقدامات پس از خاتمه دادن پيمان ، به شرح زير ، است .نمايد
 تحويـل قطعـي و آن       ٤١ كارفرما آن قسمت از كارها را كه ناتمام است ، طبق مقررات درج شده در مـاده                   )الف

اگـر معـايبي در   .  تحويل موقت مـي گيـرد    ٣٩قسمت را كه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده در ماده             
مورد كارهاي ناتمام مشاهده شود ، پيمانكار مكلف است، به هزينه خود ، در مدت مناسبي كه با توافق كارفرمـا                   

در صورتي كه پيمانكار در مهلت مقرر رفع نقـص   . ي دهد تعيين مي شود ، رفع عيب نمايد و سپس تحويل قطع          
 . اقدام به رفع نقص مي نمايد٣٢نكند ، كارفرما طبق بندً  دً  ماده 

تا حدي كه مورد لزوم و درخواست كارفرماست ، پيمانكار بايد نقشه ها ، كاتالوگها ، قراردادهـاي بـا پيمانكـاران      
 .رما دهدجزء و ساير مدارك اجراي كار را تحويل كارف

 . تهيه مي شود٤٠ صورت وضعيت كارهاي انجام شده ، طبق ماده )ب
 : در مورد مصالح و تجهيزات موجود و سفارش شده ، به شرح زير ، اقدام مي شود)ج
مصالح و تجهيزات موجود در كارگاه كه طبق مشخصات فني بوده و براي اجراي موضوع پيمـان تهيـه شـده      )١

ي آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد ، كه مورد توافق دو طـرف باشـد ، در                     است ، اندازه گيري و بها     
 .صورت وضعيت قطعي منظور مي شود

پيمانكار با دريافت ابالغ خاتمه پيمان ، بي درنگ فهرست مصالح و تجهيزات سفارش شده براي اجراي كـار                   ) ٢
كارفرمـا تـا ده روز از دريافـت فهرسـت پيشـگفته ،      . ايدرا همراه با شرايط خريد آنها براي كارفرما ارسال مي نم     

اقالمي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي دهد به پيمانكـار اعـالم مـي نمايـد تـا                         
مبالغي كه بابت خريد ايـن مصـالح و تجهيـزات از سـوي              . پيمانكار قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل نمايد        

گردد و تأديه  ديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پيمانكار منظور ميپيمانكار تأ
 .بقيه بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده كارفرما خواهد بود

 پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابالغ خاتمه پيمـان ، تمـام قراردادهـاي خـود بـا پيمانكـاران جـزء و                      ) ٣
خاتمه قراردادهاي خريد مصالح و تجهيزاتي كه مورد نياز كارفرمـا نيسـت پـس از             . اشخاص ثالث را خاتمه دهد    
 . ، انجام مي شود٢اعالم نظر كارفرما طبق بند 

 در صورتي كه پيمانكار به منظور اجراي موضوع پيمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است و در اثر           )د
مان ملزم به پرداخت هزينه و خسارتهايي به آن اشخاص گردد ، اين هزينـه هـا و خسـارتها ،                   خاتمه دادن به پي   

 .پس از رسيدگي و تأييد كارفرما ، به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي شود
بهاي ايـن   . كارفرما تأسيسات و ساختمانهاي موقتي را كه در كارگاه احداث شده است ، در اختيار مي گيرد                 )    ه

يسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهايي كه قبالً به پيمانكار شده است ، با توافـق دو طـرف تعيـين       تأس
پرداخـت   مي شود و به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و بابت آنها وجهـي بـه عنـوان برچيـدن كارگـاه                      

 د،ـده باشـاد شـــايج لي كارفرماويـلهاي تحـگفته در خارج از محـاگر تأسيسات و ساختمانهاي پيش. ودـش نمي
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منظور تكميل كار در اختيـار   كارفرما بهاي اجاره آنها را كه با توافق دو طرف تعيين مي شود ، براي مدتي كه به         
 . به پيمانكار پرداخت مي كندخواهد داشت

 پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محلهاي تحويلي كارفرما باقي )و
در غير ايـن صـورت ،   . مانده است ، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ كارفرما ، از محلهاي ياد شده خارج كند 

هـاي آن را بـه حسـاب          كردن آنها به هر نحو كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه            كارفرما مي تواند براي خارج    
در اين صورت ، پيمانكار نمي تواند نسبت بـه ضـرر و زيـان وارد شـده بـه امـوال و                 . بدهي پيمانكار منظور دارد   

 .داراييهاي خود ، دعوايي مطرح نمايد
 .ي شود در مورد تضمينهاي پيمانكار ، به ترتيب زير ، عمل م)ز
 آزاد مي شود ، با اين تفاوت كه         ٣٤ ماده   ١تضمين انجام تعهدات پيمان ، طبق روش تعيين شده در تبصره             )١

آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته ، حداكثر تا يك ماه پس از تحويل كـار ، اعـم از قسـمت                 
 .ه مي شودتحويل موقت شده و تحويل قطعي شده ، با احتساب مصالح پاي كار تهي

تضمين حسن انجام كار قسمت تحويل موقت شده و قسمت تحويل قطعي شده ، هر يـك جداگانـه ، طبـق                ) ٢
 . آزاد مي شود٣٥ماده 

 
  تعليق-٤٩ماده 
 كارفرما مي تواند در مدت پيمان ، اجراي كار را براي يك بار و حداكثر سه ماه معلق كند ، در اين صورت                        )الف

در مدت تعليق ، پيمانكار مكلف است كه تمام . ن تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطالع دهدبايد مراتب را با تعيي
اسـاس پيمـان بـه طـور      كارهاي انجام شده ، مصالح و تجهيزات پاي كار ، تأسيسات و ساختمانهاي موقت را بـر            

 .شايسته ، حفاظت و حراست كند
تعليق ، به ميزان تعيين شده در اسناد و مدارك پيمـان ،           كارفرما هزينه هاي باالسري پيمانكار را در دوران          )ب

اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تعيين هزينه هاي ياد شده ، به توافـق طـرفين در زمـان        . به پيمانكار مي پردازد   
و در صورتي كه در اسناد . ابالغ تعليق موكول شده باشد ، كارفرما در مورد ميزان آن با پيمانكار توافق مي نمايد  

مدارك پيمان ، هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي باالسري پيمانكار در دوره تعليـق نشـده باشـد ،                      
اگـر بـه دسـتور      . پيمانكار مي پردازد      درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به       ١٠كارفرما ماهانه مبلغي معادل     

 در مـدت تعليـق ، ماهانـه مبلغـي معـادل ده             هاي پيشـــگفته  متوقف شود بابت هزينه   كارفرما ، قسمتي از كار      
براي تعيين . پيمانكار پرداخت مي شود به ، شده فرضي ماهانه ، به تناسب مبلغ كار متوقف    درصد متوسط كاركـرد    

 .شود هزينه تعليق ، كسر ماه به تناسب محاسبه مي
 درصد هزينـه  ٨٠ا ابالغ شود ، در صورتيكه پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، تعليق از سوي كارفرم           - تبصره

 .تعليق محاسبه شده طبق اين بند ، به پيمانكار پرداخت مي شود
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، بدون  نمايد مايل است در مدت تعليق از كارگاه خارج    كارفرما و پيمانكار در مورد ماشين آالتي كه پيمانكار          ) ج  
آالت كـه در    آن تعـداد از ماشـين  فاجاره مربوط بـه دوران توقـ  . پرداخت هيچ نوع هزينه اي ، توافق مي كنند        

 .كارگاه باقي مي مانند ، بر اساس توافق طرفين به پيمانكار پرداخت مي شود
ي باشد ، كارفرما مي تواند با موافقت پيمانكـار ، مـدت تعليـق را                ه تعليق بيش از سه ماه ضرور      كدر صورتي   ) د

درصورت عدم موافقت پيمانكار با تعليق بـيش  . براي يك بار و حداكثر سه ماه ، با شرايط پيشگفته افزايش دهد          
 . عمل مي شود٤٨از سه ماه ، پيمان خاتمه يافته و طبق ماده 

 ، كارفرما با تعيين مهلتي براي پيمانكار به منظور آماده نمودن             هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود       )    ه
 .كارگاه ، تاريخ شروع مجدد كار را به پيمانكار ابالغ مي كند

 
  هزينه تسريع كار ، خسارت تأخير كار-٥٠ماده 
پيمانكـار ،     اگر در مقابل اتمام پيش از موعد كار ، در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت هزينه تسريع كار به                    )الف

پيش بيني شده باشد و پيمانكار پيش از سپري شدن مدت پيمان ، عمليات موضـوع پيمـان را تكميـل كنـد و                        
 .آماده تحويل نمايد ، پيمانكار محق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيش بيني شده مي باشد

ن به عالوه مدتهاي تمديد شده پيمان  در پايان كار ، در صورتي كه مدت انجام كار ، بيش از مدت اوليه پيما)ب
غيرمجاز پيمانكار را تعيين      و رسيدگي به داليل پيمانكار ، مدت تأخير        ٣٠باشد ، مهندس مشاور با رعايت ماده        

 .گيرد مي كند ، تا پس از تصويب كارفرما ، به شرح زير ، مالك محاسبه خسارت تأخير قرار
م پيمان بيشتر نشود ، براي هر روز تأخير ، يك دوهـزارم مبلـغ               هرگاه جمع مدت تأخير غيرمجاز از يك ده       ) ١

 .باقيمانده كار كه در اجراي آن تأخير شده است
 ١هرگاه جمع مدت تأخير غيرمجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر شود ، تا يك دهم مدت پيمان طبق بند                     ) ٢

ك هزارم مبلغ باقيمانده كار كـه در اجـراي     و براي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان ، براي هر روز تأخير ي               
 .آن تأخير شده است

هرگاه جمع مدت تأخير غيرمجاز از يك چهارم مدت پيمان بيشتر شود ولـي پيمـان ادامـه يابـد ، مجمـوع                       ) ٣
بيشتر شود  ) ٢( خسارتهاي تأخير قابل دريافت از پيمانكار نمي تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پايه بند    

 .اضافه بر يك چهارم مدت پيمان ، براي ادامه و انجام كار بدون دريافت خسارت منظور مي شودو مدت 
مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تأخير شده است ، عبارت است از مبلغ پيمـان ، منهـاي مبلـغ صـورت                        ) ٤

 .وضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان
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 شرايط عمومي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها                                                         
 
 ، به پيمان خاتمه داده شود ، تـأخير كـار            ٤٨ فسخ گردد يا طبق ماده       ٤٦در صورتي كه پيمان ، طبق ماده        ) ٥

بابت . شود  مجاز و غيرمجاز آن تعيين مي       بررسي شده ، ميزان    ٣٠نسبت به برنامه زماني تفصيلي با رعايت ماده         
در اين حالت ، . گيرد تأخير غيرمجاز پيمانكار ، طبق مفاد اين بند ، پرداخت خسارت تأخير به پيمانكار تعلق مي        

مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تأخير شده است ، عبارت است از مبلغ كارهـايي كـه طبـق برنامـه زمـاني                         
 پيمانكار بايد تا تاريخ فسخ يا خاتمه پيمان انجام مي شد ، منهاي ،ــــر گرفتن تأخير مجازتفصيلي و با در نظــ
 .مبلغ كار انجام شده

در مواردي كه اخذ خسارت تأخير بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضروري باشـد و در اسـناد و مـدارك                       ) ٦
 .اساس آن محاسبه مي كنندپيمان ، ميزان آن پيش بيني شده باشد ، خسارت تأخير را بر 

 
  صورتحساب نهايي-٥١ماده 

 توسـط كارفرمـا تهيـه     قطعـي صورتحساب نهايي پيمان كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب صورت وضعيت       
 تهيه و تصويب مي شود و مبلغي كه بـر   ٤٠شود ، عبارت است از مبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده              مي

 مبلغ باال اضافه يا از آن كسر مي گردد ، مانند وجوه ناشي از تعـديل آحادبهـا ،               اساس اسناد و مدارك پيمان به     
الت تحويلي كارفرما به پيمانكـار ، مبلـغ جبـران خسـارت يـا جريمـه هـاي                آبهاي مصالح ، تجهيزات و ماشين       

 .رسيدگي و قطعي شده
اشد ، توسط كارفرما و پيمانكار      صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما در صورتي كه مورد قبول پيمانكار ب            

و آن را امضاء نكنـد ،        اگر پيمانكار به صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما معترض باشد          . امضاء مي شود  
بايد ظرف يك ماه ، نظر خود را با مدارك كافي به كارفرما بنويسد ، وگرنه صورتحساب نهايي از طرف پيمانكـار                 

 . تلقي مي شود شدهپذيرفته
رفرما در صورت تأييد اعتراض پيمانكار ، صورتحساب نهايي را اصالح مي كند و دو طرف پيمـان آن را امضـاء        كا

 .مي كنند
گيرد، براي  رار ميـــ ق٥٢صورتحساب نهايي تأييد شده به شرح باال كه مالك تسويه حساب پيمانكار طبق ماده 

صـورتي كـه    در .باشـد  ي تـأثير مـي  ــــ ورد آن بدو طرف پيمان قطعي است و هر گونه اعتراض و ادعايي در مـ            
پيمانكار نسبت به صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعيـين         
شده اعالم كند و اعتراض او مورد پذيرش كارفرما قرار نگيرد ، پيمانكار مي تواند براي حل مسئله ، طبـق مـاده           

 . اقدام نمايد٥٣
در صورتي كه به علت تأخير در رسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت يا صورت وضـعيت قطعـي يـا                   -١ه  تبصر

تأخير در تهيه صورتحساب نهايي ، هزينه هاي اضـافي بابـت تمديـد ضـمانتنامه هـاي پيمانكـار ايجـاد شـود ،                       
 ند و اگـر    ـرداخت مـي كـ    ت ، به او پ    ــده اس ـافي را كه از سوي پيمانكار تأمين ش       ــا اين هزينه هاي اض    ـكارفرم

 
 
 



 ٤٧

 شرايط عمومي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها                                                  
 

 .نمايد تأخير در آزاد كردن هر يك از تضمينها از سه ماه بيشتر شود ، كارفرما تضمين مربوط را آزاد ميمدت 
، پيمانكـار    ضعيت قطعي ، معلوم شود كه در آخرين صورت وضـعيت موقـت            هرگاه بر اساس صورت و     -٢تبصره  

بدهكار نبوده يا بدهي او كمتر از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بوده است يا طبق صورت حساب نهـايي ،     
مشخص شود كه در زمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكار بدهكار نبوده است ، كارفرما بايـد بـي درنـگ        

كرده و هزينه تمديد آنها را كه از سوي پيمانكـار   د نشده مربوط به هر يك از مدارك ياد شده را آزاد تضمين آزا 
 .تأمين شده است ، براي مدتي كه در آزاد نمودن آنها تأخير ايجاد گرديده ، پرداخت كند

 
  تسويه حساب-٥٢ماده 
است ، پيمانكار بستانكار شود ، طلب او         تهيه شده    ٥١ هرگاه بر اساس صورتحساب نهايي كه به شرح ماده           )الف

حداكثر در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورتحساب نهايي يا اعالم كارفرما پرداخت مي گردد و به غير از نصف 
، ديگر تضمينهاي پيمانكار ، از هر نـوع          بماند تضمين حسن انجام كار ، كه تا تحويل قطعي بايد نزد كارفرما باقي            

 .گ آزاد مي شودكه باشد ، بي درن
 هرگاه بر اساس صورتحساب نهايي ، پيمانكار بدهكار شود ، مكلف است كه در مدت يك ماه از تاريخ امضاي   )ب

صورتحساب نهايي يا اعالم كارفرما ، به شرح باال طلب كارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنكاف ورزد يـا    
جام تشريفات قضايي ، طلب خود را از محل سـپرده هـا و تضـمينهاي                تاخير نمايد ، كارفرما حق دارد ، بدون ان        

، وصول نمايد و اگر مبالغ اين تضمينها تكافو ننمايد ، )  ضبط نشده باشد٤٧در صورتي كه طبق ماده ( پيمانكار 
 .با رعايت قوانين جاري كشور از ديگر داراييهاي او وصول كند

لب كارفرما را پرداخت كند، به غير از نصف كسور تضمين حسن انجام             هرگاه پيمانكار در مهلت مقرر در باال ، ط        
رده هاي او ، به هـر عنـوان كـه           ــكار ، كه تا تحويل قطعي نزد كارفرما باقي مي ماند ، بقيه ضمانتنامه ها و سپ                

 .باشد ، بي درنگ آزاد مي شود
 

  حل اختالف-٥٣ماده 
 طرف اختالف نظر پيش آيد ، دو طرف مي تواننـد بـراي حـل              هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو         )الف

 .كنند، عمل زير  ٢ و ١سريع آن ، بر حسب مورد ، به روش تعيين شده در بندهاي 
 قـانون   ٢٣در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هايي كـه بـه اسـتناد مـاده                      ) ١

مديريت  ابالغ شده است ، هر يك از دو طرف از سازمان           ريزيبرنامه  مديريت و   برنامه و بودجه از سوي سازمان       
ياد چگونگي اجراي بخشنامه مربوط را استعالم نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان                 ريزي  برنامه  و  

 .اعالم مي شود ، عمل كنندشده 
 معاونت امور توسطكه در مورد مسايل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از بخشنامه ها و مداركي ) ٢

 طبق نظر اعالم و  نيز از معاونت ياد شده استعالم نمايند،مهندسي و فناوري وزارت نفت تهيه شده است
 .شده عمل كنند

 



 ٤٨

 شرايط عمومي پيمان در كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها                                                         
 
  آنهــااره ـــ رسيدگي و اعالم نظر درب،  است ١تالف نظرهايي كه خارج از شمول بند ـورد اخــدر م) ۳
مايندگان دو طرف ـا و نـلي كارفرمـديره شركت اصـ هيأت م وزير يـا نماينده يك نفرشكل ازـ هيأتي مت هـب
  در صورتيكه نسبت . و طبق نظر اين هيات عمل مي شود.شود ، ارجاع مي)يك نفرهر كدام (

 .هاي صالحه ايران حل و فصل گردد توافق حاصل نشود موضوع بايد در دادگاه، به موارد اختالف 
 طرفين متعهد هستند در طول بررسي اختالفات و صدور حكم ، تعهداتي كه به موجب اين پــيمان  )ب

 . انجام دهندكماكان، به عهده دارند
 

  قوانين و مقررات حاكم بر پيمان-٥٤ماده 
 . مقررات حاكم بر اين پيمان منحصراً قوانين و مقررات كشور جمهوري اسالمي ايران استقوانين و
 
 

 نماينده پيمانكار      نماينده كارفرما
 نام و نام خانوادگي      نام و نام خانوادگي

           سمت       سمت
 امضا     مهر و       امضا    مهر و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٩

 شرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها                         
 

 شرايط خصوصي
اين شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيـين تكليـف                   

شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هـيچ گـاه نمـي توانـد مـواد            به  برخي از موارد در آنها ،       
از اين رو ، هر گونه نتيجه گيـري و تفسـير مـواد مختلـف ايـن                  . را نقض كند  شرايط عمومي پيمان    

شرايط خصوصي ، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط بـه آن در شـرايط عمـومي پيمـان ،                       
شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصـي ، همـان شـماره و حـروف         . اعتبار است  بي

 .مومي پيمان استمربوط به آن در شرايط ع
اگر شرايط عمومي مصوب همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد شـرايط عمـومي ابـالغ شـده شـماره                    

 .براين پيمان حاكم است......................مورخ  ......................... 
مـاه  / نفـر ………… پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضـوع پيمـان ، تعـداد               ) الف -١٧ماده  

 .شناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير ، به كار گماردكار
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

روز از .….……… آخرين مهلت پيمانكار ، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار ) ب-١٨ماده 
 .تاريخ مبادله پيمان است

 :ن ، به شرح زير استآجزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و بهنگام كردن 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 : گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد) ه-١٨ماده 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 ٥٠

 شرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها                         
 

 راه ، آب ، بـرق ،  ،مكانات و تسهيالت تجهيـز كارگـاه ، از قبيـل سـاختمان          كارفرما ا  ) الف -٢٠ماده  
 .مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است ،در اختيار پيمانكار قرار مي دهد

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 . كارفرما ، به شرح زير ، مصالح ، تجهيزات و ماشين آالت را تأمين مي كند) ز-٢٠ ب و -٢٠ماده 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 .پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آالت رعايت كند )  ه-٢٠ماده 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

شمار  پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما ، مهندس مشاور و آزمايشگاه ، به             )  ح -٢٠ماده  
فراد زير ، دفتر كارگاهي ، مسكن كارگاهي و غذا ، به تفكيك و به شرح و مشخصـات زيـر ، تـأمين                  ا

 :كند
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه ) ج-٢١ماده 
 :بايد مشمول بيمه گردد ، به شرح زير است

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 



 ٥١

 شرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها                         
 

في به پيمانكار ، به شـرح زيـر          احداث و نگهداري راههاي انحرا     ه چگونگي پرداخت هزين   )و-٢١ماده  
 :است 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
هاي نقشه ها و مشخصـات فنـي كـه بـدون دريافـت هزينـه در اختيـار            ار نسخه شم)  الف -٢٢ماده  

 :پيمانكار قرار مي گيرد به شرح زير است 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

ري و  نگهداري و راهب، شماره نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير) ح- ٢٢ماده 
 : كند ، به شرح زير است ينقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه م

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 : پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند) ب- ٢٤ماده  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 :نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير ، تامين مي كندمورد پيمانكار زمين )  الف- ٢٨ماده 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 :تعديل نرخ پيمان ، به شرح زير است  )  ه- ٢٩ماده 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



 ٥٢

 شرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها                         
 

 : هزينه انجام آزمايشهاي زير ، به عهده پيمانكاراست ) ج-٣٢ماده 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 …………… دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شـماره   -٣٥ماده  
 .ت وزيران ، استأهي.. …………………مورخ 

 
ميــزان ، روش پرداخــت و نحــوه واريــز پــيش پرداخــت پيمــان ، طبــق مصــوبه شــماره  -٣٦مــاده 

 .ت وزيران ، استأهي.. …………………مورخ . ……………
 

 ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار ، براي متخصصان خارجي ، به شرح زير ) الف-٣٨ماده 
 :است

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
ا از خـارج كشـور تـأمين         كارفرما ارز مورد نياز براي تأمين مصالح و تجهيـزات زيـر ر             ) ب -٣٨ماده  

 .كند مي
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
ارز مورد نياز براي خريد ماشين آالت و ابزار خاصي كه در زير نام بـرده شـده                   كارفرما   )   ه -٣٨ماده  

 .است را طبق شرايط زير ، تأمين مي كند
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 



 ٥٣

 شرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نفت به روش فهرست بها                         
 

 پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار ، قسمتهاي زير را در زمانهايي كـه                  ) ب - ٣٩ماده  
 .براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است ، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 ماشين آالت اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسـخ پيمـان بايـد بـراي اتمـام كـار               ) د -٤٧ماده  
 :صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد ، به شرح زير است به

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

نكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيـب تعيـين شـده در زيـر ،                   هزينه باالسري پيما   ) ب - ٤٩ماده  
 .پرداخت مي شود

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

در صورت اتمام پيش از موعد كار ، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيـين شـده     ) الف -٥٠ماده  
 .در زير ، به پيمانكار پرداخت مي كند

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 



 ٥٤

 ت به روش فهرست بهاشرايط خصوصي پيمان كارهاي صنعت نف                         
 

، به ميزان و ترتيب زير ) ناشي از كار پيمانكاران ( خسارت تأخير غيرمجاز پيمان  )٦ – ب -٥٠ماده 
 .، از پيمانكار وصول مي شود

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 پيمانكارنماينده        نماينده كارفرما
 نام و نام خانوادگي      نام و نام خانوادگي

          سمت       سمت
 امضا    مهر و        امضا      مهر و 
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