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، اسطوره پيمان در شاهنامه سيـاوش 

از نظررررری ، رررررپي ا  از     ررررر   از ➢
patman     ر  هلپي گیفته شد  اسر

بر  ( م تیا ) mithraاس ط ی ايیا  هم از 
ی عنپا  ايز  بزرگ نپر خپرش د ا ايز  مهر

.    ستی ا عهد         ي   شد  اس  
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.اولین گام تدوین شرایط عمومی برداشته شد1334-35سال 

رایط به تنهایی ش( فیدیک )اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور 1977سال 

.عمومی پیمان را تدوین نمود

مورد بازنگری قرار 2006و 1999، 1987شرایط عمومی فیدیک در سال های 

.گرفته است

1335پس از تدوین شرایط عمومی در سال 

ست؛ در برنامه اول سازمان برنامه راساً با پیمانکاران و مشاوران قرارداد می ب-

(  مانبا نظارت ساز)در برنامه دوم اختیار عقد قرارداد به دستگاههای اجرایی -

واگذار شد؛

ار و از برنامه سوم به بعد، به تدریج، عقد قرارداد عمرانی ، انتخاب پیمانک-

.قرار گرفت ( کارفرما)مشاور در اختیار دستگاههای اجرایی 

(1)تاریخچه  
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مه سوم بنابراین، باید گفت که پایه شرایط عمومی پیمان فعلی در برنا* 

.گذاشته شد( 1339-42)توسعه 

رت در طول برنامه های چهارم و پنجم عمرانی تغییرات چندانی در شرایط عمومی صو

:نگرفت مگر

به نحوه افزایش مبلغ اولیه قرارداد، میزان پیش پرداخت و بیمه کردن پروژه که

.صورت بخشنامه ابالغ شد

.صورت گرفت1378آخرین اصالحات بر روی شرایط عمومی پیمان در سال 

(1)تاریخچه  
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، شرایط عمومی پیمان بر قاانون برناماه و1352در سال های قبل از 
.های معامالتی آن متکی بودآیین نامه
وع پس از تدوین قانون برنامه و بودجه ، سازمان متبا1352در سال 

متولی اجرایی قاانون و نظاارت بار اجارای آن ، موهات باه تادوین 
مجموعه ضوابطی برای قراردادهاا، اساتانداردها، قیمتهاا، معیارهاای 
تشخیص صالحیتها، روشاهای ارجااع کاار، تحات عناوان نظاام فنای و

. اجرایی کشور شد
ر مجموعه ضوابط نظام فنی و اجرایای کشاور هماواره تحات تا  ی* 

تای مای امیال و سلیقه های شخصی مسئوالن وقت، دساتخو  تغییرا
تا زمان انقالب، حداقل دو آیاین ناماه و 52به طوری که از سال . شد

یت شاش آیاین ناماه  بارای تشاخیص صاالح-پس از انقالب هم پنج 
. پیمانکاران و مشاوران تدوین شد

بارای جلاوگیری از اعماال سالیقه هاای فاردی، 67بنابراین در سال 
و راهبردها و معیارهایی کلی تحت عنوان اصول حاکم بار نظاام فنای

.اجرایی کشور تدوین شد

(2)تاریخچه  
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د در همین راستا، برای شرایط عمومی پیمان هم اصولی تدوین ش

:که براساس آنها شرایط عمومی پیمان باید 

به سهولت برای طرفین قرارداد قابل اجرا باشد؛-

عادالنه باشد؛ -

پاسخگوی نیازهای طرفین باشد؛ -

ریسک های پروژه را کامالً تقسیم کند؛ -

.ن باشدمرجع حل اختالفات وپاسخگویی سریع در دسترس طرفی-

1371، از سال 1352بازنگری شرایط عمومی پیمان مصوب سال 

به تصویب 1378آغاز شد و پس از گذشت هفت سال، در سال 

.رسید و اجرایی شد

(3)تاریخچه  
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انواع شرایط عمومی پیمان
(الزم االجرا)گروه اول  –4311شرایط عمومی پیمان متعارف .  1

گروه اول–شرایط عمومی همسان مشاوران .  2

گروه اول–شرایط عمومی مدیریت همسان طرح .  3

گروه اول–صنعتی Epcشرایط عمومی پیمان های .  4

گروه سوم –صنعتی Epشرایط عمومی پیمان های . 5

گروه سوم-صنعتی Pcعمومی پیمان های شرایط .  6

سومگروه –غیرصنعتی Epcعمومی پیمان های شرایط .  7

دومگروه –BOTشرایط عمومی پیمان های . 8
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قی این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاا
شاود، آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می

کاه در ایان پیماان .......................................... بین ................... در تاریخ 
کاه.........................................نامیده می شود، از  یک ساو، و کارفرما 

با  نامیده مای شاود، از ساوی دیگار، طپیمانکاردر این پیمان، 
ه مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شاد

.است، منعقد می گردد

.باشدنشدهمنقضیآنهامسئولیتتاریخوباشندمسئولیتدارایثبتینظرازطرفین

باید

موافقتنامه
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: ...........................................................................................................موضوع پیمان عبارت است از

.گرددنمیعوضالحاقیهصورتبهطرفینتوافقبامگرگاههیچطرحموضوع

نباید

مین به ه. باشد... شامل مشخصه های اصلی طرح، محل، نوع، مقدار و بایدموضوع پیمان 

.علت جای بیشتری برای موضوع پیمان دیده شده است

باید

موضوع: 1ماده 
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:این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است

موافقتنامه( الت

شرایط عمومی( ب

شرایط خصوصی( ج

برنامه زمانی کلی( د

فهرست بها و مقادیر کار( ها

، (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)مشخصات فنی ( و

دستورالعمل ها و استانداردهای فنی

نقشه ها ( ز

اسناد و مدارک: 2ماده 

13



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
14

اسناد و مدارک: 2ماده 

ان، باه اسناد تکمیلی که در حین اجرای کار و به منظور اجرای پیما

ردد نیاز پیمانکار ابالغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گا

ر ایان اساناد بایاد د. جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید

.چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود

تور کار این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دس

.  و صورتمجلس باشد

پیماان در صورت دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه

.  بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد
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اسناد و مدارک: 2ماده 

.فقط برای آن قرارداد تنظیم گرددباید کلیه اسناد و مدارک هر موافقتنامه 

باید

.استفاده نمودنبایداسناد و مدارک پروژه ها را برای پروژه های دیگر 

نباید

ه هرگاه دوگانگی  مرباو  باه مشخصاات فنای باشاد اولویات با

خصات ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مش

ار فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربو  باه فهرسات بهاای کا

.اردباشد فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت د

15



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
16

.ریال است(                به عدد)و .................................................. به حروف : مبلغ پیمان

.مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند

..............................................                                     ضریب پیمان برابر است با 

.ضریب پیمان با اسناد مناقصه مطابقات داشته باشد-1

باید

دچار نوسانات گردد؛نباید مبلغ پیمان -1
قراردادنگردنداعتبارتأمینکههاییپروژهبرای-2

.نمایدنمیدینایجادکارفرمابرایوشودنمیمنعقد
نباید

مبلغ: 3ماده 
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نافذ (ابالغ از سوی کارفرما)این پیمان از تاریخ مبادله آن ( الت

.است

وع این مدت، تابع تغییرات موض. ماه است........... مدت پیمان ( ب

.شرایط عمومی پیمان است30ماده 

کارگاه تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل( ج

.است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود

ار در پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع ک

یات ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عمل...... مدت 

.موضوع پیمان اقدام نماید

تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار: 4ماده 
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تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار: 4ماده 

بایدنوگردددرجسالصورتبهوتقریبی،نبایدپروژهاجراءزمان

.باشدفراوانتغییراتتابع
نباید

ه طبق آمار مرکز تحقیقات مجلس، زمان ساخت پروژه های عمرانی د

.سال و هفت ماه می باشد

زمان سنجی شده و مدت آن دقیقق و صقحیو و زمقان باید پروژه ها 

.تجهیزکارگاه برای هر پروژه مشخص گردد

باید
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یاا حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویال موقات

شرایط عمومی تعیین می شاود 39تاریخ دیگری که طب  ماده 

آن ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طای............ برای 

.شرایط عمومی پیمان عمل می شود42به ترتیب ماده 

ردد با  توجه به ماهیت پروژه و محل اجرا مشخص و معین گبایددوره تضمین 

.دوره تضمین خاص آن پروژه مشخص گرددبایدبرای هر پروژه بنابراین 
باید

دوره تضمین: 5ماده 
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نظارت بر اجارای تعهادات پیمانکاار طبا  اساناد و مادارک

بااه                    .................................... پیمااان، از طاارف کارفرمااا بااه عهااده 

واگذار شده است : .................................................................... نشانی 

.شرایط عمومی انجام می شود33و 32که با توجه به مواد 

.گرددقیدبایدنیزآنطرح،مدیروجودصورتدر

باید

نظارت بر اجرای کار: 6ماده 
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نشانی دو طرف:  7ماده 

:نشانی کارفرما

:نشانی پیمانکار

نماینده پیمانکارنماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی، امضاءنام و نام خانوادگی، امضاء

روز بقه 15ظرف مدت حداکثر بایدطرفین در صورت تغییر آدرس -1

.اطالع طرف دیگر برسانند

قید آدرس اینترنتی در هر حال می توانقد جهقت ابقاله بقه عنقوان -2

.آدرس مفید باشد

باید

نشانی دو طرف: 7ماده 
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پیمان.  1ماده 
موافقتناماه 2پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در مااده 

.پیمان درج شده است

تعاریت و مفاهیم 

موافقتنامه. 2ماده 
موافقتنامااه سااندی اساات کااه مشخصااات اصاالی پیمااان، ماننااد
مشخصات دو طرف، موضوع، مبلاغ و مادت پیماان در آن بیاان 

.شده است

شرایط عمومی. 3ماده 
م شرایط عمومی، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حااک

.بر پیمان را تعیین می کند

23
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ل شرایط شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمی
نظایم عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، ت

ماوارد درج شاده در شارایط خصوصای، های  گااه . شده اسات
. نمیتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند

نماید که اقدام به تحویل زمین پروژهنباید هیچ پیمانکاری بدون مبادله پیمان 
.اشدعواقب کار از قبیل موارد بیمه و عدم اباله قرارداد به عهده پیمانکار می ب

نباید

ه پس از تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه می باشد ک
بل از هر گاه در پروژه صورت جلسه تحویل زمین ق. مبادله پیمان تنظیم می شود

کن با مبادله پیمان به انجام رسیده باشد، بر خالف ضوابط این سازمان است ولی
.توجه به قبول آن توسط پیمانکار، جزء تعهدات ایشان محسوب می شود باید

شرایط خصوصی: 4ماده 
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بندی برنامه ای است که در آن، زمان: برنامه زمانی کلی( الف
ر کلی کارهای مورد پیمان بار حساب مااه، مانعکس گشاته و د

.  اسناد و مدارک پیمان درج شده است

.باشدپیمانمدارکواسناددرحتماًبایدکلیزمانیبرنامه-1

شرایطدرآنتأییدوتهیهزمانوروشوتفصیلیزمانیبرنامه-2

.گرددقیدخصوصی
باید

برنامه زمانی اجرای کار: 5ماده 

نادی برنامه ای است کاه زماان ب: برنامه زمانی تفصیلی( ب
در فعالیت های مختلت کارهای موضاوع پیماان، باه تفصایل و

.چارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده است
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کارفرما، شخص حقوقی است کاه یاک ساوی

ع امضاء کننده پیمان اسات و عملیاات موضاو

ه پیمان را براساس اسناد و مادارک پیماان، با

.  پیمانکار واگذار کرده است

ا، در نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما

.حکم کارفرما می باشند

کارفرما . 6ماده 
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کاه پیمانکار، شخص حقیقی یاا حقاوقی اسات

رای سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجا

موضوع پیماان را براسااس اساناد و مادارک 

.پیمان، به عهده گرفته است

کاار، در نمایندگان و جانشین های قانونی پیمان

.حکم پیمانکار می باشد

پیمانکار . 7ماده 
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ور مدیر طرح، شخص حقوقی است که به منظ

مدیریت اجارای کاار، در چاارچوب اختیاارات 

وی از ستعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، 

.کارفرما به پیمانکار معرفی می شود

مدیر طرح. 8ماده 
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ت شخص حقیقی یا حقوقی اس: مهندس مشاور ( الت

ات که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیر

از سااوی تعیااین شااده در اسااناد و ماادارک پیمااان، 

.کارفرما به پیمانکار معرفی می شود

ر نماینده مقیم مهندس مشاور د: مهندس ناهر ( ب

ه در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شد

.ودبه پیمانکار معرفی می شاسناد و مدارک پیمان 

مهندس مشاور، مهندس ناهر. 9ماده 

29



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
30

ص و رئیس کارگاه، شخصی حقوقی دارای تخص

دس تجربه الزم است که پیمانکار، او را باه مهنا

ان مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیما

.در کارگاه را سرپرستی کند

رئیس کارگاه. 10ماده 
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سات پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقاوقی ا

کاااه تخصاااص در کارهاااای اجرایااای دارد و 

پیمانکااار باارای اجاارای بخشاای از عملیااات 

.موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد

پیمانکار جزء. 11ماده 
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کااار، عبااارت اساات از مجموعااه عملیااات، خاادمات یااا ( الاات
اقدامات مورد نیاز، برای آغااز کاردن، انجاام و پایاان دادن 
ه عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است کا
رماا باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویال کارف

می گاردد و کارهاای ماوقتی اسات کاه باه منظاور اجارا و 
.نگهداری موضوع پیمان انجام می شود

کارگاه، محل یا محل هاایی اسات کاه عملیاات موضاوع ( ب
ازه  پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان، با اج

ای کارگاههاا یاا کارخاناه ها. کارفرما از آن استفاده می کنند
ه تولیدی خارج از محلها و زمین های تحویلی کارفرما کاه با
هاد منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کاار نصاب خوا

.شد مورد استفاده قرار می گیرد، به شمار نمی آید

کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه: 12ماده 

32



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
33

.شونددیدهدائمیبصورترسمینظرازبایدموقتکارهایتجهیز

باید

کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه: 12ماده 

ت تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدام ها و تادارکاتی اسا( ج
که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شاود، تاا آغااز
کااردن و انجااام دادن عملیااات موضااوع پیمااان، طباا  اسااناد و 

.مدارک پیمان، میسر شود

زات، برچیدن کارگاه، عبارت است از جمع آوری مصالح، تجهی( د
لح، تاسیسات و ساختمانهای موقت، خارج کردن مواد زاید، مصاا
اه و تجهیزات، ماشاین آالت و دیگار تادارکات پیمانکاار از کارگا
.دتسطیح و تمیز کردن محل های تحویلی کارفرما می باش
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ات مصالح، عبارت است از مواد، اجناس و کاالهایی که در عملی( الت
.موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند

که در تجهیزات، عبارت است از دستگاه ها و ماشین آالتی است( ب
.عملیات موضوع پیمان و در کار باقی می ماند

اتای مصالح و تجهیزات پای کار، عبارت است از مصاالح و تجهیز( ج
وضاوع که پیمانکار، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای م

ح پیمان، تهیه کرده و در محلی یا محلهاایی از کارگااه کاه در طار
ت مصاالح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباش

. تعیین گردیده است، نگهداری و حفاهت می کند

ات و مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پاای کاار، ماشاین آوت و ابازار، ت سی ا-13ماده 
ساختمان های موقت، وسایل
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مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصاب نیاز مصاالح و
.تجهیزات پای کار نامیده می شود

ع پیمان، قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضو: تبصره 
ر با اجازۀ کارفرما و زیر نظر مهندسین مشاور، در کارگاه ها و یاا د
صالح کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شود نیز در حکم م

.و تجهیزات پای کار به شمار می رود

الت ماشین آالت و ابزار، عبارت از دستگاه ها، تجهیزات، ماشاین آ( د
و به طور کلی، ابزارهای اجارای کاار اسات کاه باه منظاور اجارای 

ن آالت ماشی. موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود
.و ابزار را ممکن است ماشین آالت نیز بنامند

ات و مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پاای کاار، ماشاین آوت و ابازار، ت سی ا-13ماده 
ساختمان های موقت، وسایل
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ان ها ت سیسات و ساختمان های موقت، عبارت است از انواع ساختم( ه
محوطه ساازیها، انبارهاا، ت سیساات آب، بارو، ساوخت و مخاابرات، 

اسات کاه شالوده دستگاه ها و به طور کلی، تمام ت سیسات و بناهایی
ز به صورت موقت، برای دوره اجرا ت مین شده و جزء کارهای تجهی

.کارگاه به شمار می رود

وازم وسایل، عبارت از ا ا یه اداری، مسکونی آشاززخانه و دیگار لا( و
مورد نیازی است که بارای دوره اجارا تا مین شاده و جازء تجهیاز 

.کارگاه منظور می شود

.مصالح در کار باقی می ماند: توجه 

ات و مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پاای کاار، ماشاین آوت و ابازار، ت سی ا-13ماده 
ساختمان های موقت، وسایل
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برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی اسات کاه باه عناوان هزیناه( الت
. ستاجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعالم شده ا

موافقتناماه یاا احتسااب 3مبلغ پیمان، مبلغ درج شاده در مااده ( ب
مان هنگاام مبلغ پی. مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار قیمت جدید است

موافقتنامه اسات کاه 3مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده در ماده 
.  مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

موافقتنامااه و 3مبلااغ نهااایی پیمااان، مبلااغ درج شااده در ماااده ( ج
آن تغییرات احتمالی است که بر اساس اساناد و مادارک پیماان، در

.  ایجاد می شود

ن، ضاری  برآورد  هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهاایی پیماا-14ماده 
پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

37
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ن، ضاری  برآورد  هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهاایی پیماا-14ماده 
پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

لغ بارآورد ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مب( د
.  هزینه اجرای کار است

ای نرخ پیمان، در مورد هر یک از اقالم کار عبارت است از به( ه
یب واحد آن قلم در فهرست بهای منضم به پیمان با اعاالم ضار
ادیر پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرسات بهاا و مقا

ند، در پیمانهایی که مشامول تعادیل آحااد بهااء هسات. کار است
ز اعماال نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده به رو  پیشاگفته، پاس ا

.تعدیل آحاد بها می باشد
سایم متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت است از حاصل تق( و

. مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است

38
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4مدت پیمان یا مدت اجرای پیمان، مدت درج شاده در بناد مااده ( ز

در آن ایجااد 30موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده 

مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، هماان مادت درج شاده در . می شود

.موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود4ماده 

.باشدهمسانپروژهنهاییمبلغباوباشددقیقبایدپروژهبرآوردمبلغ

باید

.بدون زمان سنجی درج شودنبایدمدت پیمان 

نباید

ن، ضاری  برآورد  هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهاایی پیماا-14ماده 
پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

39
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. روز و ماه، روز و ماه  تقویمی و شمسی است( الت
. تاریخ، طب  تقویم رسمی کشور است( ب
ماع هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمه مفرد معنای جمع و کلماات ج( ج

. معنای مفرد دارد
ر عنوان های به کار رفته در متاون موافقتناماه یاا شارایط عماومی و دیگا( د

قسمت های اسناد و مدارک پیمان، صارفاً باه منظاور راهنماایی و آگااهی از 
، از مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اساناد و مادارک پیماان

. آنها استفاده کرد

ر عنوانهای به کار رفتقه در متقون موافقتنامقه بقا شقرایط عمقومی و دیگق
قسمتهای اسناد و مدارک پیمان، صرفاً به منظقور راهنمقایی و آگقاهی از
ان، مفاد اسناد و مدارک است و  نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمق

.از آنها استفاده کرد

هفتهبهنهشودنوشتهروزوماهبهبایدهامدت

باید

نباید

روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها: 15ماده 
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ت ییدات و تعهدات
پیمانکار
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:موارد زیر را پیمانکار تعیین می کند

موافقتنامااه را 2تمااام اسااناد و ماادارک موضااوع ماااده ( الاات
. مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است

صاالح، نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک م( ب
ر تجهیزات، ماشین آالت و ابزار اجرای کار طبا  مشخصاات د

. محل یا از نقا  دیگر، اطمینان یافته است

محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت( ج
آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل هاای مختلات

ساال پایش از تااریخ ارائاه پیشانهاد 20سال، با توجه به آماار 
. قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطالع یافته است

ت ییدات پیمانکار: 16ماده 

42



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
43

ت ییدات پیمانکار: 16ماده 

، از قوانین و مقررات مربو  به کار، بیماه هاای اجتمااعی( د
مالیات ها، عوارض و دیگر قوانین  و مقاررات، کاه تاا تااریخ

بوده و تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کامالً مطلع
در هار حاال، . متعهد اسات کاه هماه آنهاا را رعایات نمایاد

ده مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بار عها
. پیمانکار است

زینه در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام ه( ه
ز های ناشی از مفاد بندهای بااال را در نظار گرفتاه و بعاداً ا

.هی  بابت، ح  درخواست اضافه پرداختی ندارد
م پیشانهاد، به هرحال، پیمانکار ت یید می کند که هنگاام تسالی

مطالعات کافی انجام داده و هی  موردی باقی نماناده اسات
.که بعداً در مورد استناد به جهل خود نماید
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ت ییدات پیمانکار: 16ماده 

.پیمانکار طبق بند هق به هیچ وجه حق درخواست اضافه وجه را ندارد
.  پیمانکار هیچ موقع نمی تواند استناد به جهل خود نماید

نباید

:موارد ذیل باید انجام شود
مطالعه تمام اسناد و مدارک موضوع پیمان؛-1
تأمین نیروی انسانی، مصالو، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز؛-2
سال پیش؛20بررسی محل اجرای کار با توجه به آمار -3
رعایت قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی، مالیات و عوارض؛-4
.در نظر گرفتن سود مورد نظر و هزینه های ناشی از سایر موارد فوق-5

باید

44
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یله پیمانکار متعهد اسات کاه عملیاات موضاوع پیماان را باه وسا( الت
. افرادی که در کار خود تخصاص و تجرباه کاافی دارناد، انجاام دهاد
ناد، کسانی که در اجرای این پیمان، خادماتی بارای پیمانکاار انجاام ده

یماان، اگار در اساناد و مادارک پ. کارکنان پیمانکار شناخته مای شاوند
استفاده از متخصصان خارجی  پیش بینی شده باشد، 

و مزایاا، پیمانکار متعهد است قبالً وضعیت استخدام مانند میازان حقاو
مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را باه وسایله مهنادس

امین و با رعایت مقررات ذیاربط و تامشاور به اطالع کارفرما برساند 
الت کارفرماا تساهی. هزینه های مربو ، برای استخدام آنها اقدام کناد

یص تشاخ. الزم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نمایاد
لزوم و حادود تساهیالت مزباور باا کارفرماسات و ایان مسااعدت از 

.مسئولیت پیمانکار نمی کاهد

کارکنان: 17ماده 
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کارکنان: 17ماده 

تامین نیاروی انساانی ماورد نیااز و محال ساکونت مناساب، آب( ب
. آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است

باه پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقاه کاارگران، اقادامات الزم
به عمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی ح  انحصار ایجاد کند و
ل آزادی کارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها، از هر منبعی کاه مایا

ن بهاای آذوقاه کاه بادی. به تحصیل  آن باشد محدودیتی وارد ساازد
شاابه در ترتیب از طرف پیمانکار تهیه می شود، نباید از بهای جانس م

د هزینه های نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی توان
. دیگر، مانند هزینه حمل را به قیمت های خرید اضافه کند

گاناه بایاد کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه و کارکنان بی( ج
. دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند
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کارکنان: 17ماده 

ت های پیمانکار نباید شاغل کارفرما، وزارتخانه ها، سازمانها و شرک( د
. ایاداستخدام نماجازه  مسئوالن ذی ربط دولتی و شهرداریها را بدون 

دام آنهاا از همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که اساتخ
.نظااار اداره وهیفاااه عماااومی مجااااز نیسااات، خاااودداری کناااد

اناه پیمانکار موهت است که برای کارگران کارناماه کاارکرد روز( ها
مهنادس نااهر مای تواناد از . و در اختیار آنان قرار دهادصادر کند 

. ادامااااه کااااار کااااارگران باااادون کارنامااااه جلااااوگیری نمایااااد
ون کاار پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طب  قاان( و

در صاورتی کاه پرداخات دساتمزد کاارگران. مرتباً پرداخات نمایاد
ه طلاب مهندس مشاور به پیمانکار اخطار میکناد کاتاخیری پیش آید، 

.کارگران را پرداخت نماید
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کارکنان: 17ماده 

ران را در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما مای تواناد دساتمزد کاارگ
شاده برای ماه یا ماه هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخات

ای است، طب  کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امض
آنها شده رئیس کارگاه است، با توجه به پرداختهای علی الحساب  که به

ات با حضور نماینده مهنادس مشااور و پیمانکاار، از محال مطالبااست، 
به حسااب درصد، 15و مبلغ پرداختی را به اضافه پیمانکار پرداخت کند

باا وجاود در صورتی که نمایناده پیمانکاار،. بدهی پیمانکار منظور کند
ماا اخطار مهندس مشاور از حضور برای پرداختها خودداری کند، کارفر
ی پرداخت مزبور را انجام می دهد، بدون این که پیمانکار حا  اعتراضا

ی آناان بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان اساتحقاق
ران باه در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کاارگ. داشته باشد

ده مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت ش
. است، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید
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کارکنان: 17ماده 

ین پیمانکار می کوشد تا حدممکن، کاارگران ماورد نیااز خاود را از با( ز
را ساکنان منطقه اجرای کار، که صالحیت انجاام کارهاای موضاوع پیماان

.  داشته باشند، انتخاب کند و به کار گمارد
پیمانکار موهت به اجارای مقاررات بیماه هاای درماانی و اجتمااعی، ( ح

.  مقررات و دستورالعملهای حفاهتی فنی و بهداشت کار است
ارکنان در اجرای این پیمان، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال ک(  

صالحیت خود است، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء،
کارگاه الزم را برای انجام کار مربو  را نداشته باشد یا باعث اختالل نظم
س به رئایشوند، مهندس مشاور یا مهندس ناهر، مراتب را برای بار اول 

واهد کاه می تواند از پیمانکار بخ، و در صورت تکرار، کارگاه تذکرمیدهد
ه اجرای این در این صورت پیمانکار مکلت ب. متخلفان را از کار برکنار کند

اه باه دستور است و ح  ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگا
و اجرای این دساتور از مسائولیت هاای پیمانکاار نمای کاهاد. کار گمارد

.  ایجاد حقی برای او نمی کند
49
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کارکنان: 17ماده 

انجام عملیات موضوع پیمان توسط افراد متخصص و دارای تجربه در کار؛-1
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، محل سکونت و امکانات؛-2
صدور کارنامه کارکرد روزانه برای قانون کارگران؛-3
پرداخت دستمزد کارگران طبق قانون کار؛-4
انتخاب کارگران دارای صالحیت تا حدممکن از میان ساکنان منطقه اجرای کار ؛-5
اجرای مقررات بیمه درمانی و اجتماعی، دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار؛-6
.مسئول اعمال کارکنان در مقابل کارفرما-7

باید

به کار گماردن کارکنان شاغل کارفرما، سازمان ها و شرکت های دولتی و -1
؛“بدون اجازه مسئوالن ذیربط”شهرداریها 

به کار گماردن افراد دارای وضعیت نامشخص در خصوص وظیفه عمومی؛-2
به کار گماردن بر کنار شدگان از کار در همان کارگاه؛-3
.اضافه کردن هزینه حمل آذوقه به قیمت های خرید-4

نباید
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ان را پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجارای کارهاای موضاوع پیما( الت

. طب  اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد

پیمانکااار متعهااد اساات کااه سااازمان، رو  اجاارا و برنامااه زمااانی ( ب

هاای تفصیلی اجرای کار را طب  نظر مهندس مشاور بر اسااس نقشاه

خ موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و هرف مدت یاک مااه از تااری

ن شاده مبادله پیمان یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیی

ارفرماا تصاویب کو اصالح تا پس از تسلیم مهندس مشاور نمایداست، 
ئیااتی اگر اساناد و مادارک پیماان، جز. به پیمانکار ابالغ شودبرای اجرا 

ن آن تعیاین برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگاام کارد

. شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد

ی با مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزار  پیشرفت کار، هماهنگ: 18ماده 
پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه 
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ی با مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزار  پیشرفت کار، هماهنگ: 18ماده 
پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه 

ه در صورتی که حین اجرای کاار، پیمانکاار تشاخیص دهاد کا( ج

اسات تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موهات

پیش از رسیدن موعد انجاام کارهاایی کاه باه نظار او بایاد در

دس مراتب را با ذکر دلیال، باه مهنابرنامه آن تغییر داده شود، 

مهنادس مشااور، تغییارات ماورد تقاضاای . مشاور اطاالع دهاد

و آنچاه د رسیدگی می کنپیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی 

کار اباالغ پیمان، به تصویب کارفرمارا که مورد قبول است، پس از 

یمان، بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پ. می کند

.  از میزان تعهدات و مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد
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ی با مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزار  پیشرفت کار، هماهنگ: 18ماده 
پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه 

اور تغییر برناماه زماانی تفصایلی از ساوی مهنادس مشااگر 
برناماه مطرح شود، پیمانکار با توجه به نظر مهندس تغییرات

ه، بارای طای زمانی تفصیلی را تهیه می کند و به شرح پیشگفت
.  مایدتسلیم مهندس مشاور می نمراتب بررسی و تصویب، 

یمانکاران پیمانکار متعهد است که هماهنگی الزم را با دیگر پ( د
وضوع یا گروه های اجرایی متعل  به کارفرما که به نحوی با م

ایان برنامه ریزی چگاونگی. قرارداد مرتبط اند به عمل آورد
.ودهماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکاار اباالغ مای شا
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ی با مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزار  پیشرفت کار، هماهنگ: 18ماده 
پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه 

امال گازار  کپیمانکار مکلت است که در پایان هر ماه، ( ه
شااکل و . کارهااای انجااام شااده در آن ماااه را تهیااه نمایااد
ایان . ندچگونگی تهیه گزار  را مهندس مشاور تعیین می ک

زان گزار  شامل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده، میا
لی، مشاکالت پیشرفت با تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصای

ه و موانع اجرایی، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شاد
ار، به کارگاه، تعداد و نوع ماشین  آالت موجود و آماده به ک

تعداد و تخصص نیاروی انساانی موجاود و دیگار اطالعاات
گونگی در صورتی که جزئیات دیگری برای چ. الزم می باشد

عیاین تهیه گزار  پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان ت
.شده باشد، پیمانکار موهت به رعایت آن میباشد
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ی با مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزار  پیشرفت کار، هماهنگ: 18ماده 
پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه 

حیتی را شخص واجد صالپیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، ( ز
رگااه که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئایس کا

اه رئیس کارگااه بایاد در اوقاات کاار در کارگا. معرفی نماید
جاام حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسئولیت و نظاارت او ان

ه اگر ضمن کار معلوم شود کاه رئایس کارگااه قاادر با. شود
مهنادس مشااور باا ذکار دلیال، انجام وهایت خاود نیسات، 

ار و پیمانکادرخواست تعاویض او را از پیمانکاار خواهاد کارد 
ا که شخص واجد صالحیت دیگری رمکلت است هرف یک ماه، 

. ماااورد قباااول مهنااادس مشااااور باشاااد معرفااای نمایاااد
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ی با مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزار  پیشرفت کار، هماهنگ: 18ماده 
پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه 

ر کارهاا پیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دستو
و نقشااه هااا از مهناادس مشاااور و همچنااین باارای تنظاایم 
صورت وضعیت هاای موقات، اختیاارات کاافی باه رئایس 

هر نوع اخطار و اعالم که مربو  باه اجارای . کارگاه بدهد
یس کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئ

.کارگاااه ابااالغ شااود، در حکاام  ابااالغ بااه پیمانکااار اساات
وض پیمانکار می تواند در صورت لزوم، رئیس کارگاه را عا

ه اطاالع مراتاب را باکند، مشرو  به اینکه پیش از تعویض، 
ول مهندس مشاور برساند و صالحیت جانشین او ماورد قبا

.نامبرده باشد
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ی با مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزار  پیشرفت کار، هماهنگ: 18ماده 
پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه 

ر در مهندس مشاور نباید بدون اخذ مصوبه کارفرما اقدام به اباله موارد ذکو
.نماید18بند ج ماده 

گاه اقدام پیمانکار نباید پیش از اطالع مشاور نسبت به تعویض رئیس کار
.نماید

نباید

کار پیمانکار باید یک نسخه از برنامه ها، نمودارها و جدول های پیشرفت-1
را در کارگاه جهت استفاده مهندس مشاور و کسانی که اجازه بازدید از 

کارگاه را دارند آماده داشته باشد؛
پیمانکار باید رئیس کارگاه را به عنوان شخص واجد شرایط و دارای-2

.صالحیت و مورد تأیید مهندس مشاور به کارفرما معرفی نماید
.تمسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان با پیمانکار اس-3

باید
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د نقاا  پیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، بایا( الت
یاد و در نشانه مبداء را از لحاظ تطبی  با نشانه هاا کنتارل نما

ید و اعالم درستی آنها را تائصورتی که اختالفی موجود نباشد، 
به را و در صورتی که اختالفی وجود داشته باشد، مراتبدارد 

وضاع موجاود باا مهنادس تاا اطالع مهندس مشاور برسااند 
و مالک شاروع عملیااتمشاور و کارفرما صورتمجلس شود

ناه بدیهی است که پس از آغااز عملیاات، های  گو. قرار گیرد
. ستاعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نی

رنا،، پس از تحویل هر قسمت از کارگاه، پیمانکار بایاد بای د
ا باتن آنها را بنقا  نشانه و مبداء و همچنین عالیم مربو  به

تاا یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طاول مادت اجارای کاار
. تحویل موقت، به هزینه خود، حفظ و نگهداری کند

کنترل نقا  نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها: 19ماده 
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کنترل نقا  نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها: 19ماده 

ا پیمانکار متعهد است که نقشه هاا، امتادادها و محورهاا را با( ب
درساتی آنهاا را باا مهنادسنظارت مهندس مشاور پیاده کند و 

نقشه ها، در صورتیکه هنگام پیاده کردن.مشاور صورتمجلس کند
از امتدادها و محورها، اختالفی در مورد تراز زمین طبیعای باا تار

موجاود را پیمانکاار و آنها در مدارک فنی مشاهده شاود، وضاع 
. مهنااادس مشااااور و کارفرماااا صاااورتمجلس مااای کنناااد
از تراز کت پی بناها و زیر ساازی راههاا تماام عملیااتی کاه پاس
هار انجام کار پوشیده می شاوند و بعاداً مرئای نیساتند، یاا باه
د پایش صورت، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد، بایا

ود و به صورتمجلس شاز پوشیده شدن یا از بین رفتن آ ار آنها، 
سها، این صورت مجل. امضای مهندس ناهر و رئیس کارگاه برسد

. مالک اندازه گیری ها در تنظیم صورت وضعیت هاست
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کنترل نقا  نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها: 19ماده 

دید قرار اگر پیمانکار عملیاتی را که باید موردآزمایش یا باز
ته انجام شود گیرد و تایید شود، پیش از اینکه اقدامات پیشگف

ناه بزوشاند، موهت است پوشش های انجام شده را باه هزی
خود بردارد و پس از انجاام آزمایشاها و بازدیادهای الزم و 

بت تائید انجام کار از سوی مهندس ناهر، به هزینه خود، نس
. به پوشش مجدد و اصالح کار اقدام کند

اندازه گیری ها بار اسااس نقشاه هاای اجرایای، دساتور ( ج
کارهای اجرا شده و صورت جلسه ها، که شامل کروکی های

.الزم و روشن است، انجام می شود
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کنترل نقا  نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها: 19ماده 

نمودن عملیاتی که پوشیده می شوند را قبل از از صورتمجلسنباید پیمانکار 
هده وی بپوشاند، دراینصورت هزینه های ناشی از تأیید ناظر و پوشش مجدد به ع

.  خواهد بود

یده می تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشباید طبق شرایط عمومی پیمان -1
ن آثار آنهقا شوند و بعداً مرئی نخواهند بود، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفت

شوند، این صورتمجلسها مالک انقدازه گیقری هقا در تنظقیم صقورتصورتمجلس 
.وضعیت هاست

ا به قبل از آغاز عملیات اختالفات محورها و امتدادها و نقشه ها رباید پیمانکار -2
.اطالع مهندس مشاور برساند

نقایی نقاط نشانه و مبدأ و همچنین عالیم مربوط به آنها را بقا بقتن و مصقالو ب-3
شقوند بر و کف و تمام عملیاتی که پقس از انجقام کقار پوشقیده مقی. تثبیت نماید

.صورتمجلس گردد

باید

نباید
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ارگااه، باا پیمانکار موهت است که پس از تحویل گرفتن ک( الت
هیاز توجه به مدت تعیین شده برای تجهیاز، طارح جانماایی تج

، آن راتائیاد مهنادس مشااورکارگاه را تهیاه کارده و پاس از 
.مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد

ز تامین آب، برو، سوخت و مخابرات، و باه طاور کلای، تجهیا
کامل کارگاه، باه نحاوی کاه بارای اجارای کاار طبا  اساناد و 

آنکاه مگرمدارک پیمان الزم است، به عهده پیمانکار می باشد، 
.ده باشددر اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی ش

و تامین نیاروی انساانی، مصاالح و تجهیازات، ماشاین آالت( ب
در اساناد و مادارکابزار به عهده پیمانکاار اسات، مگار آنکاه 
.  پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد

تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت: 20ماده 
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تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت: 20ماده 

وع پیماان مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موض
:د تهیه و در کارگاه نگهداری  می کند، باید به قرار زیر باش
ن تعیین اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیما
نمونه .شده یا بعداً معین می شود، باید از همان منابع تهیه گردد

ا مشخصات یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبی  ب
هر حال، در. فنی، پیش از سفار ، به تائید مهندس مشاور برسد

ورد از نظر مرغوبیت باید کامالً طب  مشخصات فنای باشاد و ما
. تائید مهندس مشاور قرار بگیرد

مان یاا ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پی( 2
صاالح تعیین آنها ضمن اجرا، از تعهادات پیمانکاار در قباال تهیاه م

.مرغوب و کافی نمی کاهد
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تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت: 20ماده 

بت باه بدین روی، پیمانکار موهت است با مطالعه کافی نسا
نظر و زات، امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهی

ی کاه در صاورت. پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند
اور و مورد موافقت مهندس مشااستفاده از این قبیل منابع 

دیهی با. ، اقدام به تهیه و حمل آنها نمایدکارفرما قرار گیرد
را مناابع تهیاه مصاالحاست که کارفرما این ح  را دارد که 

گر به ا. و پیمانکار موهت به رعایت آن می باشدتغییر دهد 
بت تغییار مناسبت این تغییر محل، اضافه یا کسر هزینه ای با

ه مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجااد شاود، تفااوت بهااء، با
.  وداقتضای مورد، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می ش
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تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت: 20ماده 

هاره پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربو  به اساتخراج و ب
. برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است

ایاد نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه ب( 3
رتب مصالح باید به طور م. با مهندس ناهر صورتمجلس شود

ی، به نحوی انبار شود کاه تماام آن باه ساهولت قابال بازرسا
اظ انبار مصاالح بایاد از هار لحا. شمار  یا اندازه گیری باشد

قابل حفاهت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جاوی و عوامال 
.  دیگر مصون باشد

ر در هر گاه تهیه و یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشو( ج
ه آن کارفرما تساهیالت الزم را بارای تهیاانحصار دولت باشد، 

. مصالح و لوازم فراهم می کند
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تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت: 20ماده 

رباط اگر تهیه بعضی از مصالح و لوازم، طب  مشخصات ذی

در داخل کشاور میسار نباشاد و ورود آنهاا هام از طارف 

د دولت ممنوع شده یا بشود، کارفرما یا خود  اجاازه ورو

ناد یاا مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل مای ک

.  مشخصات را تغییر می دهد

یمانکار در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پ( د

از خارج از کشور تهیه شود، کارفرما اجاازه ورود آنهاا را از

.  مایدسازمان های ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل می ن
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تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت: 20ماده 

هر گاه ضمن اجرای کار، محدودیت های جدیدی پیش آید کاه

از اجارای به علت آن، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نی

خاارج کار را در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاد می کند از

از ناد از کشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اس
جه به تا با توطری  مهندس مشاور به اطالع کارفرما می رساند 

ایان برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما در مورد چگونگی تاامین

. تصمیم گیری نمایدقبیل مصالح و تجهیزات، 

ای در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، مشخصااتی بار( ها

ار بایاد ماشین آالت و ابزار اجرای کار تعیین شده باشاد، پیمانکا

آنها را طب  مشخصات تعیین شده، تامین کند
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تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت: 20ماده 

هر گاه ضمن اجرای کار، مهنادس مشااور تشاخیص دهاد کاه 

ت ماشین آالت و ابزار موجود پیمانکار، برای اتماام کاار در ماد

ب پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها بارای اجارای کاار مناسا

کلات اسات پیمانکار م. مراتب را به پیمانکار ابالغ می کندنیست، 

ر که ماشین آالت و ابزار خود را طب  نظر مهندس مشااور و د

ناد، بادون مدتی که نامبرده تعیین می نماید، تکمیل و تقویت ک

اینکه برای این کاار، ادعاای خساارت یاا هزیناه هاای اضاافی از 

.  کارفرما داشته باشد

ام پیمانکار نمی تواند ماشاین آالت و ابازار را کاه بارای انجا( و

.عملیات الزم است، از کارگاه خارج کند
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تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت: 20ماده 

ست، در مورد بیرون بردن ماشین آالت که در کارگاه مورد نیاز نی
نادس مهپیمانکار، تقاضای بیرون بردن ماشاین آالت مزباور را باه 

ی میکند مهندس مشاور به تقاضای او رسیدگ. مشاور تسلیم می کند
. در صورتی که موجه باشد، اجازه خروج می دهدو 
در صورتی که طبا  اساناد و مادارک پیماان، تاامین اقالمای از ( ز

ار بااقی تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و به طاور دایام در کا
قص بماند، در تعهاد کارفرماا باشاد، پیمانکاار مسائول عملکارد ناا

ص آنهاا احتمالی این تجهیزات نیست، مگر آنکه  ابات شاود کاه نقا
. مربو  به کار پیمانکار است

کن و مسااگر در اسناد و مدارک پیمان، تکلیفی برای تهیاه غاذا، ( ح
حال دفتر کار کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشاگاه در م

امین آنهاا، ، پیمانکار موهت به تاکار به عهده پیمانکار گذاشته شود
.طب  شرایط پیش بینی شده، می باشد
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تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت: 20ماده 

تأییدورنظبدونکارابزاروآالتماشینخروجبهنسبتنبایدپیمانکار

.نمایداقداممشاورمهندس

:  ردپس از تحویل کارگاه صورت پذیباید اقداماتی که توسط پیمانکار 
یید؛تهیه طرح جانمایی تجهیز کارگاه و ارسال به مهندس مشاور برای تأ( 1
ناد تأمین آب و برق و سوخت و مخابرات و تجهیز کامل کارگاه، طبق اس( 2

و مدارک پیمان؛
.تأمین نیروی انسانی، مصالو و تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز( 3

باید

نباید

70



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
71

پیمانکااار از روز تحویاال کارگاااه تااا روز تحویاال موقاات( الاات
جاام عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهاای ان
ت و شده، مصالح، ماشین آالت و ابزار، زمینه ها راه ها، تاسیساا

بناهایی  می باشد که زیار نظار و مراقبات او قارار دارد و باه
ر همین منظور، اقدامات الزم را برای نگهداری و حفاهت آنها د
داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و 

. سرقت و حری  و مانند اینها به عمل می آورد

پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاهات( ب
ص فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شاخ

 الث در محوطه کارگاه است و در هر حاال، کارفرماا در ایان 
.  مورد هی  نوع مسئولیتی بر عهده ندارد

حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 
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کارفرما و مهندس مشاور می توانند در صورت مشااهده عادم 
ور دساترعایت دستورالعمل های حفاهت فنای و بهداشات کاار، 

راری توقت بخشی از کار را که دارای ایمنای الزم نیسات تاا برقا
.  ایمنی طب  دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند

وقات در این حالت، پیمانکار ح  مطالبه خسارت در ا ر دساتور ت
.  کار را ندارد

ز وارد پیمانکار متعهد است کاه تادابیر الزم را بارای جلاوگیری ا
 ر شدن خسارت و آسیب به امالک مجاور اتخاذ نماید و اگر در ا
ول سهل انگاری او خسارتی به امالک و تاسیسات مجاور یاا محصا

.آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد

حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 
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قسمت پیمانکار مکلت است که پیش از شروع کار، تمام یا آن( ج
ین از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیماان تعیا

شده است، در مقابل مواردی از حاواد  ماذکور در اساناد یااد 
رماا شده به نفع کارفرما نزد موسسه ای کاه ماورد قباول کارف

. ندبیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کو بیمه نموده باشد، 
اشاد، تاا بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتباار داشاته ب

اسات زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلات
ه کارفرما هزینه هاای مرباو  با. که بیمه نامه ها را تمدید کند

ده از سوی بیمه به شرح پیشگفته رادر مقابل ارائه اسناد صادر ش
. بیماااه گااار پرداخااات مااای کنااادعینااااً باااهبیماااه گااار، 

از آن قسمت از هزینه بیمه که مربو  به مدت تااخیر غیار مجا
.دبه حساب بدهی پیمانکار منظور می شوپیمانکار باشد، 

حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 
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سامتی در صورت بروز حاد ه ای که باعث از بین رفتن تمام یا ق
از کارهااای انجااام شااده و مصااالح و تجهیاازات پااای کااار شااود، 

مراتاب را فاوراً باه کارفرماا و : پیمانکار موهات اسات کاه اوالً
،مهندس مشاور و طب  مقررات بیمه به بیماه گار اطاالع دهاد

الات  انیاً طب  دستور کارفرما یا مهندس مشاور، کارها را باه ح
ط پیمانکار برنامه زمانی کارهای پیش گفته توس. اولیه بازگرداند

ه اجرا تهیه می گردد و پس از تائید مهندس مشاور و کارفرما ب
کارفرما خسارت هاای وارد شاده بار آنچاه را کاه . در می آید

ل شده بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصو
کاار و از بیمه گر را برای تجدید عملیات باه تناساب پیشارفت

قیم                 طب  هزینه تمام شده، اعم از هزیناه مساتقیم یاا غیار مسات
ار باه ، با تائید مهندس مشاور به تدریج تا اعاده ی کا(باالسری) 

. حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند

حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 
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د که در کارفرما باید موضوع پیمان کار را به نحوی بیمه کن
اعاده صورت بروز حاد ه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای

لیت بیماه کارها  به حالت اولیه کافی باشد، در صورتی که تک
ش از کار در اسناد و مدارک پیمان تعیاین نشاده باشاد، پای

ا اساتعالم پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرماشروع کار، 
روز کارهاا و حااواد  10و کارفرماا در ماادت مای نمایااد

تا پیمانکاار به پیمانکار ابالغ می کندمشمول بیمه را تعیین و 
.  طب  مفاد این بند، در مورد بیمه کار اقدام نماید

ورت اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در ص
وقوع حاد ه، جبران خساارت هاای وارد شاده باه عهاده او           

.  می باشد

حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 
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رد کارفرما نیز مساعدت الزم را برای تحصیل مجوزهای مو
.  به عمل می آوردنیاز 

ات موقت، پیمانکار مکلت است که تمام ساختمانها و تاسیس( د
سات ماشین آالت و ابزار و وسایل کارگاه را، که متعل  به او
باه و یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان

ه ها را به رونوشت بیمکار گرفته، به هزینه خود بیمه کند و 
رماا در ماشین آالت و ابزاری که کارف. کارفرما تسلیم نماید

. اختیار پیمانکار قرار می دهد، کارفرما بیمه می کند

خال پیمانکار موهت اسات کاه روشانایی قسامتهایی از دا( ه
تماام کارگاه را که باید روشن باشد تامین کناد و همچناین

وم، عالئم راهنمایی و خطر و وسایل حفاهتی و در صورت لز
قب در حصارکشی را فراهم نماید و تعداد کافی نگهبان و مرا

.هر جا که الزم باشد، بگمارد

حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 
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جاام پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طاوری ان( و
ر و دهد که راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عباو
د مرور رهگذران و وسائط نقلیه همواره باز بماند و مصاالح خاو
نان را در محل هایی انبار کند که موجب ناراحتی یا مزاحمت ساک

اساتفاده از ماشاین آالت و ابازار در. اطراف، یا رهگذران نشاود
از ساعات عادی کار و در نتیجه، صدای آنها و همچناین اساتفاده
.ودراه های معین به منظور انجام عملیات، مزاحمت تلقی نمی ش
و در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از ساواره رو

باا اطاالع مهنادس مشااور یاا یا پیاده رو برای مادت موقات و 
وز الزم به کلی مسدود شود، پیمانکار با کسب مجامهندس ناهر 

از مقامات محلی، عبور و مرور را با راه های انحرافی کاه مسایر
. تامین کندباید به تائید مهندس مشاور برسد، آنها 

حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 
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اههای اگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری ر
انحرافی در اسناد و مادارک پیماان معاین نشاده باشاد ایان

عهد است همچنین پیمانکار مت. هزینه ها به عهده پیمانکار است
ا و که در حمل مصالح و ماشین آالت و عبور آنها از راهها، پله
گار تونلها، رعایت قوانین، مقاررات و اساتانداردها را بکناد و ا

ا نظار باعبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجااد کناد، 
ر هار گااه پیمانکاار با. کارفرما یا مهندس مشاور اقدام نماید

هاای خالف مفاد این بند، رفتار نماید مسئول جباران خساارت
.  وارد شده می باشد

مایاد و پیمانکار متعهد است که انتظامات کارگاه را تاامین ن( ز
از ورود اشخاص غیر مجاز و کساانی کاه باعاث اخاتالل نظام 

.ی کندکارگاه می شود خود یا توسط مقامات انتظامی جلوگیر

حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 
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ده هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد درج شا( ح
کاه در این ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهاداتی

طب  آن به عهده گرفته اسات خاودداری نمایاد، کارفرماا حا 
دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجاام دهاد و هزیناه هاای 

درصاد باه حسااب 15انجام شده و خسارت وارده را به اضاافه 
در . مطالباات وی کسار نمایادبدهی پیمانکار منظور کرده و از 

پرداختهاا این صورت، هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل
تخلت و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس

.و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بی ا ر می باشد

حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 

جاور؛تدابیر الزم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به امالک م-1
را با در صورت عبور ماشین آالت یا مصالو مورد نیاز پروژه ترتیب خاصی-2

.نظر کارفرما و مهندس مشاور ایجاب و اقدام نماید باید
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حفاهت از کار و شخص  الث، بیمه کار، مراقبت های الزم: 21ماده 

ات در صورت بروز حادثه و از بین رفتن کارهای انجام یافته و مصالو و تجهیز
:بایدپایکار، پیمانکار 

مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور اطالع دهد،-

طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطالع دهد؛-

د؛طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه باز گردان-

ه نسبت به ارائه برنامه زمانی اصالح ساختمان های خسارت دیده و ارائه ب-
.مهندس مشاور اقدام نماید

باید

الزم مهندس مشاور می تواند دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی
در این . نباشد تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نماید

.حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد
نباید
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رهای تمام نقشه ها، مشخصات، دساتورالعملها و اساتاندا( الت
د فنی که دارای مهر و امضای مهندس مشاور است، باه تعادا

نسااخه هااای درج شااده در اسااناد و ماادارک پیمااان و در 
صورتی که در اساناد و مادارک پیماان تعاداد نساخه معاین

ار در اختیانشده باشد، در دو نسخه، بدون دریافات هزیناه، 
خه هاای در صاورت نیااز پیمانکاار، نسا. پیمانکار قرار میگیرد

.اضافی به هزینه او تکثیر می شود
رین پیمانکار باید یک نسخه از نقشه هاا و مشخصاات، باا آخا
صورت تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگهداری کند، تا در

اور، لزوم، به منظور بازرسی کارها در اختیار مهندساین مشا
ه هاا و نسخه اصل نقشا. کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد

.مدارک، تا پایان کار نزد مهندس مشاور باقی می ماند

ترتیب گرد  مدارک، نقشه ها و ابالغ دستور کارها : 22ماده 
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ار، پیمانکار موهت است که پیش از آغاز هر قسامت از کا( ب
تمام نقشاه هاا، دساتورالعملها و دیگار اساناد و مادارک فنای
مربو  به آن قسمت را با دقات مطالعاه کناد و انادازه درج 
ه شده در نقشه ها را کنترل نمایاد، باه نحاوی کاه های  گونا

بااقی ابهامی از نظر چگونگی اجرای کار برای خود و کارکنانش
هرگز به طور کلی، کمبود نقشه برای هر قسمت از کار. نماند

ر د. از تعهدات پیمانکاار مبنای بار اجارای کامال کاار نمیکاهاد
ری صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها یا هرگونه ابهام یا کسا
وقاع در مدارک، نقشه ها و دستورالعملها، پیمانکاار بایاد باه م

مهنادس. رفع نقض آنها را از مهندس مشاور درخواست کناد
، مشاور موهت است که با توجه به برنامه زماانی اجارای کاار

.برای تکمیل نقشه ها و ابالغ به پیمانکار اقدام کند

ترتیب گرد  مدارک، نقشه ها و ابالغ دستور کارها : 22ماده 
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ا هرگاه پیمانکار در مورد درساتی نقشاه هاا و محاسابات یا( ج
ه دساتور دستور کارها، یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا با

اشاد، کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایارادی داشاته ب
ر دلیل باه مراتب را با ذکباید با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، 

ر، مهنادس مشااودر صورتی که . اطالع مهندس مشاور برساند
ر همچناان ، ولای پیمانکاادرستی مدارک پیشگفته را تائیاد کناد

ع را باه پیمانکاار بایاد موضاونسبت به آنها ایراد داشاته باشاد، 
  نظر ، طبدریافت نظر کارفرماو پس از کارفرما منعکس نماید 

رسات در چنین حالتی، پیمانکار فقط مسئول اجرای د. انجام دهد
کار است و در مورد صحت نقشه هاا، مشخصاات، محاسابات و 

و هزیناه رفاع عیاب. دستور کارهای مربو ، مسئولیتی نادارد
. نقااص در چنااین مااواردی بااه عهااده پیمانکااار نماای باشااد

ترتیب گرد  مدارک، نقشه ها و ابالغ دستور کارها : 22ماده 
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پیمانکار، نقشه هاای کارگااهی را کاه نقشاه هاای جزئیاات( د
ساخت قطعات و قسمت هاای از کاار اسات، در صاورت  نیااز 

ی و ضمن اجرای کار، بر اساس نقشه های اجرایی، مشخصات فن
ه یاک دستورالعمل سازندگان، تهیه میکند و در ساه نساخه، کا

. ی نمایاد تسلیم مهندس مشااور مانسخه آن قابل تکثیر باشد، 
الح مهندس مشاور، نقشه های یاد شده را پس از بررسی و اص

نسخه قابل .تائید و در یک نسخه به پیمانکار ابالغ می کندالزم، 
تکثیر این مدارک نزدمهندس مشاور نگهداری می شود

نقشه های چون ساخت، نقشه های کارهای انجام شاده باه( ها
نحوی که اجرا شده اند، می باشند و شاامل تماام نقشاه هاای

. اجرایی، اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است

ترتیب گرد  مدارک، نقشه ها و ابالغ دستور کارها : 22ماده 

84



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
85

ب  نظر پیمانکار باید نقشه های چون ساخت را به تدریج و ط
ثیار مهندس مشاور در سه نسخه که یک نساخه آن قابال تک

شااور برای بررسی  و تایید، باه مهنادس مباشد تهیه کند و 
مهندس مشاور یک نسخه از نقشه های چون سااخت. بدهد

.تائید شده را در اختیار پیمانکار قرار دهد

عمل هاای پیمانکار باید مشخصات فنی، نقشه ها و دستورال( و
آنها نصب، راه اندازی و بهره برداری  تجهیزاتی را که تامین

ه در دو نساخه، بابه عهده اوست، از سازنده آنهاا بگیارد و 
مهندس مشاور، بار اسااس مادارک . مهندس مشاور بدهد

ده سازنده،  نقشه های اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شا
.برای اجرا به پیمانکار ابالغ می کندرا تهیه و 

ترتیب گرد  مدارک، نقشه ها و ابالغ دستور کارها : 22ماده 
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عمل های پیمانکار باید مشخصات فنی، نقشه ها و دستورال( و
ن نصب، راه اندازی و بهره بارداری  تجهیزاتای را کاه تاامی

خه، در دو نساآنها به عهده اوست، از سازنده آنها بگیارد و 
مهناادس مشاااور، باار اساااس . بااه مهناادس مشاااور بدهااد

ت مدارک سازنده،  نقشه های اجرایی محل استقرار تجهیازا
.دبرای اجرا به پیمانکار ابالغ می کنیاد شده را تهیه و 

مهندس مشاور، تمام موافقت هاا، معرفای هاا، تصاویبها،( ز
ار اباالغ به صورت کتبی، به پیمانکاخطارها و دستور کارها را 

اسناد و در مورد لزوم، به نحوه پیش بینی شده درمی کند
زس به سو به تائید کارفرما نیز می رساند و مدارک پیمان، 

. پیمانکار ابالغ می کند

ترتیب گرد  مدارک، نقشه ها و ابالغ دستور کارها : 22ماده 
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اصالح می تواند برایپیمانکار، پس از وصول دستور کارها، 
اماا در هار حاال، موهات باه اجارای . آنها اههار نظر کند

. چنین دستور کارهایی است

در موارد دستور کار شافاهی از ساوی مهنادس مشااور، 
و نمایاد درخواست ابالغ کتبای آنهاا را بپیمانکار می تواند 

تبای دستور کارهاا را کمهندس مشاور نیز مکلت است که 
.  به پیمانکار ابالغ نماید

عتبار در غیر این صورت، این دستور کارها برای پیمانکار م
اماه مهندس مشاور یک نسخه رونوشات از تماام ن. نیست

های ابالغی، همراه با نقشاه هاا، دساتور کارهاا و صاورت 
.جلسه ها را برای کارفرما ارسال میکند

ترتیب گرد  مدارک، نقشه ها و ابالغ دستور کارها : 22ماده 
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، پیمانکاار 39پیش از تحویل موقات کاار طبا  مااده ( ح

ی دستورالعمل های راه اندازی، راهبری، تعمیر و نگهادار

را همراه با نقشه های  چون سااخت در نساخه، کاه یاک 

. دهادبه مهندس مشاور مینسخه آن قابل تکثیر باشد، 

میار مدارک یاد شده باید به نحوی باشد که راهبری، تع

ت و نگهداری تمام قسمت های موضوع پیمان باه ساهول

انجام شود در صاورتی کاه در اساناد و مادارک پیماان، 

ع تعداد نسخه یا مشخصات ویژه ای برای مدارک موضاو

.این بند تعیین شده باشد، طب  آن عمل می شود

ترتیب گرد  مدارک، نقشه ها و ابالغ دستور کارها : 22ماده 
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ترتیب گرد  مدارک، نقشه ها و ابالغ دستور کارها : 22ماده 

از کار به دلیل کمبود نقشه ها برای هر قسمتنباید پیمانکار 
.  در اجرای تعهدات خود قصور نماید و کار را کامل انجام دهد

ر به تدریج طبقق نظقر مشقاوباید نقشه های چون ساخت -
تهیه و به تصویب برسد؛

اشد؛دستور کار شفاهی نیاز به اقدام ندارد و معتبر نمی ب-

رمقا رونوشقت بقه کارفبایدد کلیه مکاتبات مهندس مشاور -
.داشته باشد

باید

نباید
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. پیمانکااار حاا  واگااذاری پیمااان بااه دیگااری را ناادارد( الاات
جارای پیمانکار می تواند باه منظاور تساهیل و تساریع در ا( ب

ی باا قسمت یا قسمتهایی از عملیاات موضاوع پیماان، پیمانهاای
اری کار پیمانکاران جزء ببندد، مشرو  به آنکه آنان را از واگذ

در صاورتی کاه در اساناد و مادارک. به دیگران ممناوع کناد
ا پایش پیمان، کارفرما، لزوم تائید صاالحیت پیمانکااران جازء ر

فرماا را در پیمانکار موهت است که تائید کاربینی کرده باشد، 
.این مورد تحصیل نماید

جارای این واگذاری نباید از پیشرفت کار طب  برناماه زماانی ا
کار بکاهد و به هر حال باه های  روی از مسائولیت و تعهادات

ت کاه پیمانکار مسائول تماام عملیااتی اسا. پیمانکار نمی کاهد
.توسااط پیمانکاااران جاازء یااا کارکنااان آنهااا انجااام ماای شااود

واگذاری، پیمانکاران جزء: 24ماده 
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ته شود که در پیمان های بین پیمانکار و پیمانکار جزء باید نوش
در صااورت بااروز اخااتالف بااین آنهااا، کارفرمااا حاا  دارد، در 

. نادصورتی که مقتضی بداناد، باه ماورد اخاتالف رسایدگی ک
پذیرند که نظر کارفرما در ایانپیمانکار و پیمانکار جز نیز می

. ندمورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا نمای
رایط هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به ش

درج شده در پیمان آنها، تاخیری روی دهاد، در صاورتی کاه 
ود باا پیمانکار جز، تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمای خا

نادس کار او مورد قبول و تائید مهپیمانکار کامالً انجام داده و 
باا ار جازءتقاضای پیمانککارفرما می تواند بنا بر مشاور باشد، 

. حضور نماینده پیمانکار به کار او رسیدگی کند

واگذاری، پیمانکاران جزء: 24ماده 
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ز پرداخت اگر در ا ر این رسیدگی، پیمانکار جز طلبکار باشد و ا
ای آن خودداری کند کارفرما ح  دارد طلب پیمانکار جز را بار

ه است، کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شد
ار باا اخطادر صاورتی کاه از محل مطالبات پیمانکاار بزاردازد 

شاوند ، پیمانکار یا نمایناده او بارای رسایدگی حاضار نکارفرما
ی کناد و کارفرما رسیدگی می کند و به شرح پیشگفته عمل ما

خ هرگاه پاس از فسا. این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است
ند، مهندس پیمان، پیمانکاران جز مطالباتی از پیمانکار داشته باش

ی مای مشاور و کارفرما، به شرح پیشاگفته موضاوع را رسایدگ
پیمانکاار اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهایی،. کنند

ار جز را از مطالباتی داشته باشد، کارفرما می تواند طلب پیمانک
.محل مطالبات پیمانکار بزردازد

واگذاری، پیمانکاران جزء: 24ماده 
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واگذاری، پیمانکاران جزء: 24ماده 

نباید

.پیمان را به دیگری واگذار نمایدنباید پیمانکار به هیچ عنوان 

با باید ا پیمانکار می تواند قسمتی از کار را به پیمانکار جزء ارائه دهد ام-1

.تأیید کارفرما و مشاور و طبق شرایط خصوصی اباله گردد

باید ا در صورت اختالف بین پیمانکار و پیمانکار جزء حکمیت کارفرم-2
.لحاظ گردد

باید
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:اجرای کار در شب، در موارد زیر مجاز است

. در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده است( الت

جام کار هرگاه به سبب بروز تاخیرهای از سوی پیمانکار، ان( ب
اشااد، در ماادت پیمااان امکانزااذیر نبتشااخیص پیمانکااار طباا  

ه کاار را پیمانکار می تواند بدون آنکه ح  دریافت اضافه هزین
، اموافقات کارفرماو تائیاد مهنادس مشااور داشته باشاد باا 

. قسمتی از کار را در شب اجرا کند

ر کاه پیشارفت کاامهندس مشاور تشاخیص دهاد هرگاه ( ج
ان پایان پیمانکار به نحوی نیست که همه عملیات در مدت پیم

ساتور باه پیمانکاار د، موافقت کارفرماایابد، می تواند پس از 
. دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند

اجرای کار در شب: 25ماده 
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و حا  در این حالت، پیمانکار مکلت به اجرای این دستور است
. ادعا و یا مطالبه های  گوناه خساارت و اضاافه بهاا را نادارد

ای بارتائیاد کارفرماا و تشاخیص مهنادس مشااور اگر به ( د
، کاار در جبران تاخیرهایی که ناشی از قصاور پیمانکاار نیسات

ب، شب نیز انجام شود، اضافه هزینه های مربو  به کار در ش
. شود، پرداخت میتائید مهندس مشاور و تصویب کارفرمابا 

ی در محاسبه این هزینه ها، به منظور تعیاین ایان هزیناه هاا
قررات اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب، باید م

. قانون کار و امور اجتماعی مالک قرار گیرد
ا حاد پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوری دهد کاه تا

اد امکان، اجرای کار در شب برای ساکنان مجاور مزاحمتی ایج
.نکند

اجرای کار در شب: 25ماده 

.اضافه هزینه کار را دریافت نمایدنباید پیمانکار 
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قدیمی هرگاه ضمن اجرای کار، اشیای عتیقه یا آ ار تاریخی و مسکوکات
رنا، و مانند آن در محل کار پیدا شود، پیمانکار متعهد است که بای د

باه و طب  قاوانینبه اطالع کارفرمااز طری  مهندس مشاورمراتب را 
ری یاا کارفرما بارای حفاظ و نگهادا. اطالع دستگاههای انتظامی برساند

.انتقاااال اشااایای عتیقاااه، اقااادام فاااوری باااه عمااال مااای آورد
پیمانکار باید تا زمان اقادام باه حفاهات از ساوی کارفرماا یاا مقاماات

ا باه ذیربط، برای حفظ و نگهداری اشیاء و آ ار مزباور مراقبات الزم ر
. عمل آورد

ان هرگاه اجرای این ماده، موجب توقت یا تعطیل عملیات موضاوع پیما
. رفتار می شود49طب  ماده گردد، 

:بایدپیمانکار در هنگام یافتن آثار تاریخی و اشیای عتیقه 
اطالع رساندن به مشاور؛-1
؛(از طریق مهندس مشاور)اطالع رساندن به کارفرما -2
اطالع رساندن به دستگاه های انتظامی؛-3
.نگهداری تا زمان اقدامات حفاظت از سوی کارفرما یا دستگاه انتظامی-4

باید

آ ار تاریخی و اشیای عتیقه: 26ماده 
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اقامتگاااه قااانونی کارفرمااا و پیمانکااار همااان اساات کااه در 

کای از در صاورتی کاه ی. موافقتنامه پیمان نوشته شده اسات

یاد طرفین، محل قانونی خود را تغییر دهاد، بایاد نشاانی جد

گار به طرف دیروز پیش از تاریخ تغییر، 15خود را دست کم 

م ، تا وقتی که نشاانی جدیاد باه طارف دیگار اعاالاطالع دهد

و نشااده اساات، مکاتبااات بااه نشااانی قبلاای ارسااال ماای شااود

.دریافت شده تلقی می گردد

گقر روز پیش از تاریخ تغییر محل اقامتگاه خویش بقه طقرف دی15حداقل 

.اطالع دهد
باید

اقامتگاه قانونی: 27ماده 
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کارفرما متعهاد اسات کاه کارگااه را بای عاوض و بادون ( الت
.  معارض تحویل پیمانکار دهد

ه یا اجرای کار در زمینها و محل های تحویلی، مستلزم اخذ پروان
پرداخاات حقااوقی از قبیاال عااوارض شااهرداری، حاا  ریشااه و 

یل پروانه مستحد ات و مانند اینها باشد، کارفرما متعهد به تحص
.  ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است

ی از اگر در اسناد و مدارک پیمان، تامین تمام یا قسمت. 1تبصره 
ذاشاته زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهاده پیمانکاار گ
میشودشده باشد، طب  شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل

ارض در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معا. 2تبصره 
آن د، پیدا کند و موجب توقت اجرای تمام یا قسمتی از کار شاو
ردد و قسمت از کار که متوقت شده است، مشمول تعلی  می گ

.  رفتار می شود49طب  ماده 

تحویل کارگاه: 28ماده 
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ه را کاه کارفرما بعد از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاا( ب
بااه روز از تاااریخ مبادلااه پیمااان باشااد، 30نبایااد بیشااتر از 

ین شاده در پیمانکار باید در تاریخ تعی. پیمانکار اعالم می کند
محل کار حاضر شود و طی صورت جلساه هاایی، اقادام باه 

روز 30در صورتی که حاداکثر. تحویل گرفتن کارگاه نماید
ضر نشود، از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حا

. ، پیمان را فسخ کند46طب  ماده کارفرما ح  دارد که 

ت در صورت جلسه های تحویل کارگاه باید حدود و موقعیا
د زمینها و محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شاو
ابع و نقا  نشانه با مشخصات آنها، محور عملیات و محل منا

. ودتهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد، درج ش

تحویل کارگاه: 28ماده 
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ید کارگااه اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد کارفرما با
وضوع پیمان را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات م

هلات در این حالت نیز م. را طب  برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد
رای کارفرما برای تحویل دست کم اولاین قسامت کارگااه کاه با
ثر تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان الزم اسات حاداک

. روز است30

کاه هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را باه ترتیبای تحویال دهاد( ج
ام دهاد و پیمانکار بتواند کار را طب  برناماه زماانی تفصایلی انجا

ا باه مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شاود، کارفرما
افی منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه، هزینه های اض
شاود ایجاد شده برای پیمانکار را که طب  رابطه زیر محاسبه می

، تائیاد مهنادس مشااور، مشارو  بار اینکاه باا پرداخت می کند
. اشدپیمانکار در محل های تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته ب

تحویل کارگاه: 28ماده 
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مااه، هار 6درصد مدت پیماان یاا 30اگر در مدت تاخیر از 
ار تعلا  مای کدام که کمتر است بیشتر شود، حقوقی به پیمانک

شاده در گیرد، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پایش بینای
درصد مبلاغ اولیاه پیماان باشاد، 25محلهای تحویل نشده تا 

آن قسمت از کاار را روزه 15پیمانکار می تواند با اطالع قبلی 
25ولای اگار ایان مبلاغ بیشاتر از از تعهدات خود حذف کناد

یمان از اعالم خاتمه پدرصد مبلغ اولیه پیمان باشد، در صورت 
. عمال مای شاود48، پیمان خاتمه و طب  ماده سوی پیمانکار

مادت هرگاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بایش از
د، حا  پیشگفته تاخیر شده است، کاار اجرایای را شاروع نمایا

.  حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید

تحویل کارگاه: 28ماده 
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تحویل کارگاه: 28ماده 

ا باه اگر کارفرماا نتواناد های  قسامت از کارگااه ر: تبصره 
درصد 30پیمانکار تحویل دهد، برای تاخیر بیش از یک ماه تا 

ماه، هر کدام که کمتار اسات، نسابت باه 6تا مدت پیمان یا 
درصاد متوساط 5/2تاریخ مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلاغ 

.می کندبه پیمانکار پرداختکارکرد فرضی ماهانه را 
مااه، 6درصد مدت پیماان یاا 30اگر پیمانکار پس از انقضای 

باا د، هر کدام که کمتر است، مایل به ادامه یا اجرای کار نباش
  و پیمانکار هیخاتمه می یابد48اعالم او، قرارداد طب  ماده 

.  گونه دعاوی دیگری نمی تواند مطرح نماید
ای مدت خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه، بر

مااه، 6درصد مدت پیمان یاا 30مازاد بر یک ماه، حداکثر تا 
. هر کدام که کمتر است، قابل پرداخت است
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تحویل کارگاه: 28ماده 

در مواردی که به استناد ایان مااده، قسامتی از تعهادات( د
نیاز باه تضمین انجام تعهادات پیمانکاارپیمانکار حذف شود، 

.  تناسب کاهش داده می شود

ور پیمانکار نمی تواند جاز آنچاه طبا  نقشاه هاا و دسات( ه
ک کارهاست، در زمینها و محل های متعل  به کارفرما یا ملا

، غیر که از طرف کارفرماا باه پیمانکاار تحویال شاده اسات
ار در اگر در ا ر اجرای ک. اقدام به احدا  بنا یا ساختمان کند

ملک غیر که از طرف کارفرما تحویال شاده اسات، صااحب
ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلاوگیری و توقات
ه کار نماید، طارف ادعاا کارفرماسات و پیمانکاار های  گونا

.  مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد
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تحویل کارگاه: 28ماده 

مام یاا در صورتی که طب  اسناد و مدارک پیمان، تامین ت( و
مانکاار قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهاده پی

ایی باشد یا پیمانکار بخواهد طبا  صاالحدید خاود از محلها
خااارج از محلهااای تحااویلی کارفرمااا باارای تجهیااز کارگاااه 

. ما برسااندباید موقعیت آنها را به تائید کارفراستفاده کند، 
در این حالت، مسئولیت هر ناوع ادعاا و طلاب خساارت از 

این سوی صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرما در
.  موارد مسئولیتی ندارد

ه هرگاه پیمانکار محل های ماورد نیااز تجهیاز کارگااه را با
مکان صورت اجاره ای در اختیار بگیرد، باید اجاره نامه آنها، ا

.انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند
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تحویل کارگاه: 28ماده 

نباید

.به پیمانکار تحویل دادنباید ملک غیر را به هیچ عنوان 

کار را بدون معرض یا معارض تحویل دهد؛باید پیمانکار -1
ضعوارقبیلازحقوقیپرداختپروانهاخذبهنسبتبایدپیمانکار-2

کند؛اقدامآنهامانندومستحدثاتوریشهحقشهرداری
غیرایندرگیردتحویلراکارگاهروز30مدتظرفبایدپیمانکار-3

گردد؛میفسخپیمان46مادهطبقصورت
اتتعهدانجامتضمینشودحذفپیمانکارتعهداتازقسمتیچنانچه-4

.شوددادهکاهشبایدتناسببهنیزپیمانکار

باید
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در ضمن اجرای کار، ممکن اسات مقاادیر درج شاده ( الت
تغییار . ددر فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییار کنا

س مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شاود و پا
انکاار باا پیم. از تصویب کارفرما به پیمانکار ابالغ مای شاود

رخ دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار، موهات باه انجاام باا نا
ادیر کاار، پیمان است، به شر  آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقا

.  از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود

افزایش مقاادیر بایاد در چاارچوب موضاوع پیماان باه -1
قاادیر و جمع مبلغ مربو  به افازایش م. پیمانکار ابالغ شود

25نبایاد از( موضاوع بناد ج)مبلغ کارهای با قیمت جدید 
. درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود

تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان: 29ماده 
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د، برای اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باش: تبصره
ید، ابتدا محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت های جد

د و قیمت های جدید به مبنای نرخ پیماان تبادیل مای شاو
. سزس مالک محاسبه قرار می گیرد

د از جمع مبلغ مربو  به کاهش مقادیر و حذف آنها نبای-2
لغ، از حد اگر این مب. درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود25

ا نارخ پیماان پیمانکار با اتمام کار بتعیین شده بیشتر شود و 
، عملیاات موضاوع پیماان در چاارچوب پیماان مواف  باشد

تماام پیمانکار مایال باه اولی در صورتی که . انجام می شود
.  خاتمه داده می شود48کار نباشد، پیمان طب  ماده 

تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان: 29ماده 
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تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان: 29ماده 

ماده در صورت حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج. 1تبصره 
، 2و1، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبا  بنادهای 28

مبلاغ به جای مبلغ اولیه پیماان، مبلاغ اولیاه پیماان پاس از کسار
. کارهای حذف شده به وسایله پیمانکاار، ماالک قارار مای گیارد

( 1-الت)اضافه یا کاهش مقادیر کار طب  مفاد بندهای . 2تبصره 
عمال با دستور مهندس مشاور درصد 10این ماده تا ( 2-الت)و 

.تقابل اجرا استصویب کارفرما می شود، ولی اضافه بر آن با 

عیت در صورتی که پس از تکمیل کار و تصاویب صاورت وضا( ب
ا کم قطعی مشخص شود، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرم

یش از حاد شده باشد، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی ب
داشته باشد، در این حالت نیاز نارخ ( 2-الت) تعیین شده در بند 

. پیمان مالک عمل است
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تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان: 29ماده 

اباالغ اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار( ج
ر شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بهاا و مقاادی

اید بی درن، منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار ب
ود را قیمت پیشنهادی خپس از دریافت ابالغ مهندس مشاور، 

برای اجرای کارهای یاد شاده، هماراه باا تجزیاه قیمات، باه 
مانکاار و قیمتی کاه باا توافا  پی. مهندس مشاور تسلیم نماید

، رسادبه تصویب کارفرما بمهندس مشاور تعیین می شود و 
قیمتهای جدیادی کاه باه ایان صاورت . مالک پرداخت است

اجرا تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل
یماان از این رو، تنها ضریب هزینه باالساری پ. محاسبه گردد

.  به قیمتهای جدید اعمال می شود
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تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان: 29ماده 

های بهاای در صورتی که پیمان باا اساتفاده از فهرسات: تبصره 
دید، عالوه واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت ج
یمت هاای بر مفاد این بند،  تابع دستورالعمل نحوه استفاده از ق
.  پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت یاد شده است

عیین جمع بهای قیمت های جدید، عالوه بر آنکه تابع سقت ت( د
درصاد مبلاغ اولیاه پیماان 10شده در بند الت است، نباید از 

. بیشتر شود

رایط تعدیل نرخ پیمان طب  شرایط پیش بینای شاده در شا( ه
.خصوصی است
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تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان: 29ماده 

بااههمرشدهیادکارهایبرایراخودپیشنهادیقیمتبایدپیمانکار-1

کارفرمادتأییوتسلیممشاورمهندسبهعملیاتانجامازقبلقیمتتجزیه

نماید؛کاربهشروعسپسبگیردرا

فقطومحاسبهمحلدرکاراجرایهزینهحسببربایدجدیدقیمت-2

.گردداعمالپیمانباالسریضریب

مشاورمهندسنظرطبقدرصد10تابایدکارمقادیرکاهشیااضافه-3

.اشدبمیاجراقابلکارفرماتصویبباآنبراضافهولیگیردمیصورت

باید

ازیدنباجدیدقیمتباکاریمبلغومقادیرکاهشوافزایشمبالغجمع

یابد؛کاهشیاافزایش25%
نباید
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در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش( الت
د مدت اجرای کار شاود، پیمانکاار  میتواناد درخواسات تمدیا

یماان پیمانکار درخواست تمدید مادت پ. مدت پیمان را بنماید
سالیم را با ارائه محاسبات و دالیل توجیهی، به مهندس مشاور ت

را مراتابو مهندس مشاور پس از بررسای و تائیاد، می کند
نتیجاه و سزسبرای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزار  می کند

تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابالغ مینماید

ند، مبلغ پیمان تغییر ک29درصورتیکه بندهای الت و ج ماده ( 1

هرگاه به دستور کارفرما یاا مهنادس مشااور نقشاه هاای( 2
. اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند

تغییر مدت پیمان: 30ماده 
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یاا هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، اباالغ دساتور کارهاا( 3
اخیر نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهاده اوسات تا

مول تاخیر ابالغ دستور کارها و نقشه ها به شارطی مشا. کند
فصایلی، این بند است که پیمانکار با توجه به برناماه زماانی ت

.  آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد

حواله اگر در تحویل مصالحی که فرو  آنها لزوماً باید با( 4
یمانکار کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پ
ه موقاع با توجه به برنامه زمانی تفصایلی بارای تهیاه آنهاا با

.  اقدام کرده باشد

تغییر مدت پیمان: 30ماده 
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در موارد حواد  قهری و همچنین در موارد مربو  به ( 5

43و 26کشت اشیای عتیقاه و آ اار تااریخی باه در ماواد 

. پیش بینی شده است

هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیازات طبا ( 6

. پیش آید20ماده ( د)بند 

.باه حالات تعلیا  درآیاد49در صورتی که طب  مااده ( 7

ه در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود کا( 8

.  در تغییر مدت اجرای کار مو ر باشد

هرگاااه کارفرمااا نتوانااد تعهاادات مااالی خااود را در ( 9

.  موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد

تغییر مدت پیمان: 30ماده 
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انکاار موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصاور پیم( 10
. باشد
اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الت موجب کااهش ( ب

ش کااه، باا کساب نظار پیمانکاارمدت پیمان شود، مهندس مشاور 
باه مراتاب را بارای اتخااذ تصامیمو مدت پیمان را تعیین می کناد
ا باه نتیجاه تصامیم کارفرماا رو سازس کارفرما گزار  می نمایاد

. پیمانکار ابالغ می کند
ر باه در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کاا( ج

با توجه وبا کسب نظر پیمانکاراتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور 
ی کند و به موارد تعیین شده در بند الت علل تاخیر کار را بررسی م

ینماید تعیین متواف  پیمانکار میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با 
ا در نظر کارفرما رو سزس نتیجه را به کارفرما گزار  می دهد و 

و ندمورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعالم می ک
. معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید

تغییر مدت پیمان: 30ماده 
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ای در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تاخیره( د
هم زمان ناشی از عوامل مختلت درج شده در بند الات، فقاط 

.  یک بار محاسبه می شود
در اجرای مفاد این ماده، اگر پیمانکاار باا مهنادس مشااور( ها

ترض باشاد، تواف  نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما مع
اساس پیمانکار می تواند برطب  نظر کارفرما عمل می شود و 

.برای حل مسئله اقدام نماید53ماده 

تغییر مدت پیمان: 30ماده 

.کندتغییرنبایدپیمانمدت

وانجام30مادهبندمبنایبرمکاتباتبایدپیمانمدتتغییربرای
.گرددانجاممبناآنبرآنتأییدات

باید

نباید
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کارفرما می تواند قسمتی از اختیاارات خاود را باه شاخص

. حقوقی، که مدیر طرح نامیاده مای شاود، واگاذار نمایاد

کارفرما مدیر طرح را باا تعیاین حادود اختیاارات واگاذار

یری های تمام تصمیم گ. شده به پیمانکار معرفی  می نماید

مدیر طرح در چارچوب اختیاارات واگاذار شاده، در حکام 

.  تصمیم کارفرما می باشد

.در حکم تصمیم کارفرما باشدباید تصمیم گیری های مدیر طرح  

باید

مدیریت اجرا: 31ماده 
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طاالع عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیرنظار و باا ا( الت
مهندس مشاور انجاام شاود، نظاارتی کاه طارف کارفرماا و 

باه های  . مهندس مشاور در اجرای کارها به عمال مای آیاد
.  روی، از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد

ر نظارت مساتقیم در کاار پیمانکاار، در محادوده کارگااه و د
در خاارج از ( برای سااخت قطعاات و تجهیازات)موارد خاص 

پیمانکاار بایاد گازار در هار حاال، .  کارگاه انجام می شود
جاام پیشرفت اقدامهایی را که در خارج از کارگاه به منظور ان
.  مایدتعهدات پیمان انجام می دهد، به مهندس مشاور تسلیم ن

مهندس مشااور، تنهاا مرجاع فنای پیمانکاار بارای اجارای( ب
.  موضوع پیمان از سوی کارفرماست

نظارت بر اجرای کار: 32ماده 
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کاران، هرگاه تغییرات، اههار نظرهای فنی و اصالحات مورد نظر پیمان
نجام سازندگان و بازرسان فنی،  پس از هماهنگی با مهندس مشاور ا

ماواردی کاه. باه پیمانکاار اباالغ مای شاودمی گیرد و توساط وی 
مهندس مشاور، موهت به کساب مجاوز از کارفرماا، بارای انجاام 

. وهایت نظارت است، در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است
ه مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای کار، اقدام ب( ج

هزیناه انجاام . مای کنادآزمایش مصاالح یاا کارهاای انجاام یافتاه
یمان آزمایشها بر عهده کارفرماست، مگر آنکه در اسناد و مدارک پ

آزمایشها با هرگاه نتایج این. ترتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد
مانکاار آنچه که در مدارک فنی تعیین شاده اسات تطبیا  نکناد، پی

الح اصدستور مهندس مشاورمتعهد است که مصالح و کارها را طب  
نکاه هزینه انجام این اصالحات به عهاده پیمانکاار اسات، مگار آ. کند

.نقص موجود مربو  به مدارک فنی باشد

نظارت بر اجرای کار: 32ماده 
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ا پیمانکار موهت است که بارای نموناه بارداری از مصاالح یا
ی انجام هر نوع آزمایشی، تعداد الزم کارگر به صورت ماورد
. و موقت، به طور رایگان در اختیاار مهنادس مشااور بگاذارد

در صورتی که مهندس مشااور ماواردی از عادم رعایات ( د
ر مشخصات فنی، نقشه هاا و مادارک دیگار فنای پیماان را د
ی اجرای کارها مشاهده کند، با ارسال اخطاریه ای اصالح کارها
ر معیوب را در مدت مناسبی که با توجه باه حجام و ناوع کاا

تعیین اگر پس از مهلت. از پیمانکار می خواهدتعیین می نماید 
فرماا مای شده پیمانکار نسبت به اصالح، کارها اقدام نکند، کار
هزیناه هاای تواند خود  کارهای معیوب را اصاالح نمایاد و 

.  ایددرصد از مطالبات پیمانکار کسر نم15مربو  را به اضافه 

نظارت بر اجرای کار: 32ماده 
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در صورتی که عدم توجه به اخطاار مهنادس مشااور بارای 
ارفرماا کاصالح هر کار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شاود، 

.  فسخ نماید46می تواند پیمان را طب  ماده 

، کارفرما در مدت اجرای پیمان، هر موقع که الزم بداناد( ها
.  ی کنادتوسط نمایندگان خود عملیات پیمانکار را بازرسی ما

ه پیمانکار موهت است که هر نوع اطالعات و مادارکی را کا
د و مورد نیااز باشاد، در اختیاار نماینادگان کارفرماا بگاذار

. تسهیالت الزم را برای انجام این بازرسای هاا فاراهم ساازد
اگاار کارفرمااا در طااول ماادت پیمااان، تصاامیم بااه تغییاار( و

مااه مهندس مشاور بگیرد، این تصمیم باید دسات کام یاک
.  به اطالع پیمانکار برساندپیشتر 

نظارت بر اجرای کار: 32ماده 
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پیمانکااار و مهناادس مشاااور، موهاات هسااتند کااه تکلیاات 
آزمایشاهای ناتمااام، صاورت جلسااه هاای در دساات اقاادام و 
.صااورت کارکردهااای در حااال رساایدگی را روشاان کننااد

نکناد، در صورتی که مهندس مشاور به شرح پیشاگفته عمال
ای ناتمام کارفرما مستقیماً به جای مهندس مشاور تکلیت کاره

را روشن می کند و هزینه های مرباو  باه ایان اقادام را باه 
.حساب بدهی مهندس مشاور منظور می نماید

ور، اگر در زمان اعالم کارفرما مبنی بار تغییار مهنادس مشاا
تمام آن بخشهایی از کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد که ا

بخش منجر به صدور تائیدیه هاای مهنادس مشااور شاده و
داین امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شو

نظارت بر اجرای کار: 32ماده 
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ایاان گونااه مااوارد، بایااد در طااول یااک هفتااه از تاااریخ اعااالم 

ا کارفرما ، تاز سوی پیمانکار به کارفرما منعکس شودکارفرما، 

ار و ترتیب الزم را برای عدم انقطاع آن بخاش از کاار پیمانکا

.  صدور به موقع تائیدیه  بدهد

کنادکارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی می

اختیارات او را طب  آنچه کاه بارای مهنادس مشااور قبلایو 

مانکاار اباالغ تعیین شده بود، تنفیذ یا تغییرات مربو  را باه پی

اور و از آن پس، تصمیم ها و دستورهای مهندس مشمی کند

.  جدید در چارچوب پیمان برای پیمانکار  الزم االجراست

نظارت بر اجرای کار: 32ماده 
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نظارت بر اجرای کار: 32ماده 

دستبایدمشاورمهندستأخیر،بهتصمیمصورتدر-1
برساند؛پیمانکاراطالعبهترپیشماهیککم
اتمام،نآزمایشهایتکلیفبایدمشاورمهندسوپیمانکار-2

حالدرکارکردهایصورتواقدامدستدرهایصورتجلسه
.کنندروشنرارسیدگی

انجامرا2مادهعملیاتمشاورمهندسکهصورتیدر-3
یفتکلبایدمشاورمهندسجایبهمستقیماًکارفرماندهد

داماقاینبهمربوطهایهزینهوکندروشنراناتمامکارهای
.نمایدمنظورمشاورمهندسبدهیحساببهرا

باید
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یفه مهندس ناهر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است وه
ارت دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان، در اجرای کار، نظ
اید به و مراقبت دقی  به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که ب

مصرف برساند، بار اسااس نقشاه هاا و مشخصاات فنای ماورد 
یا رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها

تور دسادر نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کاار مشااهده کناد، 
شاین همچنین هر گاه بعضای از ما. رفع آنها را به پیمانکار بدهد

نادس مهآالت معیوب باشد به طوری که نتوان با آنها کار کارد، 
باا . خواهادناهر تعمیر یا تعویض و یا تغییر آنها را از پیمانکار می

اهر رعایت مفاد بند ب، هرگونه دستوری که از طرف مهندس ن
وساط به پیمانکار داده می شود، به مثابه دستورهای داده شده ت

. پیمانکااار ملاازم بااه اجاارای آنهاساات. مهناادس مشاااور اساات

مهندس ناهر: 33ماده 
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مهندس ناهر، به های  روی، حا  نادارد کاه از تعهادات ( ب

اضافی پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت

. ادر کندبه پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را ص

در پیمانکار مکلت است که دساتورهای مهنادس نااهر را( ج

حدود مفاد این ماده اجرا نماید، مگر در مواردی کاه آنهاا را 

بر خالف اسناد و مدارک پیمان تشاخیص دهاد، کاه در ایان

موهات اسات کاه موضاوع را باه مهنادس مشااور صورت، 
وضاوع هرگاه مهندس مشااور م. بنویسد و کسب تکلیت کند

.  را فیصله ندهد، نظر کارفرما در آن مورد قاطع می شود

مهندس ناهر: 33ماده 
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با وجود نظارتی کاه از طارف مهنادس نااهر در اجارای ( د

کارها به عمل می آید، کارفرما و مهندس مشاور ح  دارناد

قرار مصالح مصرفی و کارهای انجام یافته را مورد رسیدگی

دهند و اگر مشخصات آنها را مغاایر نقشاه هاا و مشخصاات 

ارهاای فنی تشخیص دهند، پیمانکار متعهد اسات مصاالح و ک

به هار حاال، نظاارت. معیوب را به هزینه خود تعویض نماید

لب مهندس ناهر از مسئولیت های پیمانکار نمای کاهاد و سا

. ح  از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند

مهندس ناهر: 33ماده 
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مهندس ناهر: 33ماده 

:رددمنجر به موارد ذیل گنباید در نظارت بر اجرای پیمان توسط مهندس ناظر 
کاهش تعهدات پیمانکار؛-1
تمدید مدت پیمان؛-2
پرداخت اضافی به پیمانکار؛-3
.دستور مبنی بر تغییر کار-4

نباید

راقبتمونظارتکاراجرایدرپیمانمدارکاسنادبهتوجهبابایدپیمانکار

سبراسارساندمیمصرفبهکهتجهیزاتیومصالووآوردعملبهدقیق
.دهدقرارآزمایشورسیدگیموردفنیمشخصاتوهانقشه باید

129



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
130130



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
131

آن، موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشای از
درصد مبلغ اولیه پیمان 5پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل 

ه صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبا  نمونا
. ماا کنادتسلیم کارفرای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، 

ل موقت ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحوی
ت انجاام تا هنگامی که تحویل موق. موضوع پیمان معتبر باشد

نامه یااد پیمانکار مکلت است برای تمدیاد ضامانتنشده است، 
روز پیش از انقضای مدت اعتبار15و اگر تا شده اقدام نماید

ه و ضاامانتنامه پیمانکااار موجبااات تمدیااد آن را فااراهم نکاارد
مانتنامه ضمانتنامه تمدید نشود، کارفرما ح  دارد که مبلغ ضا

نامه، را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانت
.  به رسم و یقه نزد خود نگه دارد

تضمین انجام تعهدات: 34ماده 
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کارفرمااا تضاامین انجااام تعهاادات را پااس از تصااویب صااورت
ایان مااده آزاد 1مجلس تحویل موقت، باا توجاه باه تبصاره 

میکند
حداکثر تا یک مااه بعاد از تحویال موقات، آخارین : 1تبصره 

، بادون منظاور داشاتن 37صورت وضعیت موقت طب  مااده 
رت هرگاه بر اسااس ایان صاو. مصالح پای کار تنظیم می شود

کساور وضعیت، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بادهی او نصات
عهادات ضامانتنامه  انجاام تتضمین حسن انجام کار کمتر باشد 

، از ولی هرگاه میزان بادهی پیمانکاار. بی درن، آزاد می شود
مانت ناماه نصت کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد، ض

ر ماده انجام تعهدات بر حسب مورد طب  شرایط تعیین شده د
.  آزاد می شود52یا 40

تضمین انجام تعهدات: 34ماده 
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هادات، در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجاام تع:2تبصره 
به صورت نقد نزد کارفرماا باشاد، باا رعایات مقاررات، باه جاای 

گاونگی ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراو بهادار اساتفاده شاود، چ
ت کاه گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد، طب  شرایطی اس

.در این پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است

.شروع گرددنباید بدون دریافت تضمین پروژه 
نباید

میمهضنمونهطبقراپیماناولیهمبلغدرصدپنجبایدپیمانکار-1
تهیهماکارفرقبولموردبانکطرفازبانکینامهضمانتمناقصه،اسناد

.نمایدکارفرماتسلیمو
لتحویتاریخازپسماهیکتابایدضمانتنامهدرشدهیادمدت-2

.باشدمعتبرپیمانموضوعموقت

باید
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درصد به عنوان تضمین 10از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 
اری حسن انجام کار کسر و در حساب سزرده نازد کارفرماا نگاهاد

عای نصت این مبلغ پس از تصاویب صاورت وضاعیت قط. می شود
و نصت دیگر آن پاس از تحویال قطعای، باا رعایات 40طب  ماده 

.  ، مسترد می گردد52و 42مواد 
نجام کار را پیمانکار می تواند، وجوه سزرده تضمین حسن ا: تبصره

ن طب  دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شاماره و تااریخ آ
. در اسناد و مدارک پیمان درج شده است، دریافت کند

.ضمانتنامه آزاد شود% 10نبایدبدون تحویل قطعی یا موقت 

نباید

.گرددکسرکارانجامحسنعنوانبهبایدوضعیتصورتهراز10%

باید

تضمین حسن انجام کار: 35ماده 
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یمانکار، کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پ
. مایادمبلغی به عنوان پیش پرداخات باه پیمانکاار پرداخات ن
یگار میزان، رو  پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و د
ان ضوابط آن، بر اساس دستورالعمل مربو  است که در زما

ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مادارک
. پیمان درج شده است

، بارای پیمانکار در موعدهای مقرر در دساتورالعمل پیشاگفته
ه دریافت هر یک از اقسا  پیش پرداخت، درخواست خود را ب

تائیاد مهنادسکارفرماا پاس از . مهندس مشاور می نویساد
ین ، هر قسط پیش پرداخات را در مقابال تضامین تعیامشاور

ود، شده در دستورالعمل، بدون اینکه وجوهی از آن کسار شا
.  پرداخت می نماید

پیش پرداخت: 36ماده 
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روز از تااریخ 20مهلت پرداخت هر قساط پایش پرداخات 
ده درخواست پیمانکار که باه تائیاد مهنادس مشااور رسای

، هار روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار10است، یا 

.کدام که بیشتر است، می باشد

پیش پرداخت: 36ماده 

.کسر کردپیش پرداخت را به صورت یکجانباید 

نباید

وعدهایمدرراپرداختپیشدرخواستکتبیتقاضایبایدپیمانکار

.بنمایدخود باید
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ز در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شاده ا( الت
ر شروع کار تا آن تااریخ را طبا  نقشاه هاای اجرایای، دساتو
ر کارها و صورت مجلسهاست اندازه گیری می نمایاد و مقادا

ر اسااس مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند، سزس با
محاسبه فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را

. مای نمایادتسلیم مهندس ناهر کرده و آنرا در آخر آن ماه 
یا  باا مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطب

اسناد و مدارک پیماان کنتارل کارده و در صاورت لازوم باا 
روز 10تعیین دلیل اصالح می نماید و آن را در مدت حداکثر 

ال برای کارفرماا ارسااز تاریخ دریافت از سوی مهندس ناهر 
.  مراتب را نیز به اطالع پیمانکار می رساندو می نماید

پرداخت ها: 37ماده 
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را کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهنادس مشااور
یتهای رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت وضاع
ی و موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانون

به پیمانکاار کسور متعلقه طب  پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت
ر با صدوروز از تاریخ وصول صورت وضعیت، 10را حداکثر هرف 

عیت با پرداخت صورت وضا. چک به نام پیمانکار، پرداخت می کند
ت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی کاه در صاورت وضاعی

منظاور مزبور درج گردیده است متعل  به کارفرماست، لیکن به
حویال اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان، به رسم امانت، تا موقع ت

ر مقاادیر درج شاده د. موقت، در اختیار پیمانکار قرار مای گیارد
مل صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به ع
ازه می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اناد
ا در گیری و محاسباتی و جز اینها، در صورت وضعیت های بعدی ی

.شودصورت وضعیت قطعی، اصالح و رفع می

پرداخت ها: 37ماده 

138



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
139

به منظاور ایجااد امکاان بارای تهیاه، رسایدگی و تصاویب صاورت
پیمانکاار بایاد 40وضعیت قطعی در مهلت های تعیین شده در ماده 
ه نسابت باه تهیاضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن، 

متره های قطعی و ارائاه آنهاا باه مهنادس مشااور بارای رسایدگی 
، ایان اساناد ها و مدارک مربو  اقدام نمایادهمراه با صورتمجلس

ار باید در تهیه صورت وضعیت های موقات نیاز ماورد اساتفاده قار
میگیرد
هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طارف مهنادس: 1تبصره 

ایان مشاور مورد تائید کارفرما پس از وضع کساور تعیاین شاده در
ال درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسا70ماده، تا 

درنموده است، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده 
یل رد صورت وضعیت را همراه با دالو وجه پیمانکار پرداخت می کند

عماال ، تا پس از اآن، برای تصحیح به مهندس مشاور  بر می گرداند
دوباره به شرح یاد شده برای روز، 5اصالحات الزم در مدت حداکثر 

د باه پیمانکاار و بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شاکارفرما ارسال شود
.  پرداخت گردد

پرداخت ها: 37ماده 
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روع در این صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی ش
. ودمی شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما ش

رح هرگاه پیمانکار نسبت باه صاورت وضاعیتی کاه باه شا: 2تبصره 
ذکر دلیل، پیشگفته اصالح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با

ی  تاا ماورد رسایدگکارفرما اعالم می کند حداکثر هرف یک ماه، به 
. قرار گیرد

اگر پیمانکار در موعد مقارر صاورت وضاعیت موقات را :3تبصره 
و ارفرمااتائیاد کتهیه و تسلیم مهندس ناهر نکند، مهندس مشاور با 

بارای و اقادامات بعادیاقدام به تهیه آن می کند به هزینه پیمانکار 
در .رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل مای آورد
رت این حالت، هی  گونه مسائولیتی از نظار تااخیر در پرداخات صاو

. وضعیت مربو  متوجه کارفرما نیست

پرداخت ها: 37ماده 
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پرداخت ها: 37ماده 

از تائید در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، پس( ب
هر صورت وضعیت موقت از ساوی کارفرماا، پیمانکاار صاورت
وضعیت تعدیل آحااد بهاای آن صاورت وضاعیت را بار اسااس 
آخرین شاخص های اعالم شده محاسبه می نماید و باه منظاور
ت، بررسی و پرداخت به نحوی که در بند الت تعیاین شاده اسا

.برای مهندس مشاور ارسال می کند

اگر باه هار دلیال و غیار از قصاور پیمانکاار، تعادیل :4تبصره 
ساه ماهاه اول و دوم و ساوم و )کارکردهای هر نیماه از ساال 

های پس از سزری شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخص( چهارم
. عمل خواهد شد30ماده 9طب  بند قطعی، پرداخت نشود، 
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پرداخت ها: 37ماده 

اینتاکارشروعازشدهانجامکارهایوضعیتصورتماههرآخردربایدپیمانکار-1
.نمایدمیناظرمهندستسلیمراآنوتقویمراتاریخ

اسنادباتطبیقنظرازدریافتتاریخازروز10ظرفحداکثربایدمشاورمهندس-2
.نمایدالارسکارفرمابرایونمایداصالحدلیلتعیینباوکردهکنترلپیمانمدارکو
دلیلرذکباراخودمستنداتوضعیتصورتبهاعتراضصورتدربایدپیمانکار-3

.گیردقراررسیدگیموردتاکنداعالمکارفرمابهماهیکمدتظرفحداکثر
جهودرچکیروزدهازپسوتأییدراشدهکنترلوضعیتصورتبایدکارفرما-4

.کندصادرپیمانکار
شاورممهندسمقررموعددرپیمانکارتوسطوضعیتصورتتقویمعدمصورتدر-5

.نمایدآنتهیهبهاقدامپیمانکارهزینهبهوکارفرماتأییدباباید

باید

ان برای پرداخت وجوه دیگری که به موجب اسناد و مادارک پیما( ج
روز از 10به پیمانکار تعل  می گیرد، مهنادس مشااور، هارف مادت 

و بااه تاااریخ دریافاات صورتحساااب پیمانکااار، آناارا رساایدگی میکنااد
آن رداخاتبرای رسیدگی و پکارفرما تسلیم مینماید تا طب  بند الت

اقدام شود
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37نمودار ماده  
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تعيين وضع كسور قانوني و قراردادي
و كسر وجوه صورت وضعيت هاي 

موقت پرداخت شده قبلي

درصد مبلغ صورت 70پرداخت 
وضعيت تحت عنوان علي الحساب

عودت صورت وضعيت همراه با داليل رد 
آن براي مشاور جهت اصالح

اعمال اصالحات الزم توسط مشاور و 
ارسال مجدد آن براي كارفرما ظرف 

روز5مدت 

پرداخت ما به التفاوت مبلغ صورت 
وضعيت به پيمانكار

آيا صورت وضعيت ارسالي مورد 
تأييد كارفرما قرار گرفته است

كسر وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي 
موقت قبلي پرداخت شده است و اعمال كسور 

قانوني و قراردادي

ختتعيين باقي مانده مبلغ قابل پردا

صدور چك بنام پيمانكار و تحويل آن به
روز از 10پيمانكار حداكثر ظرف مدت 

تاريخ وصول صورت وضعيت

آيا پيمانكار به صورت وضعيت 
اصالح شده معترض است

ارسال اعتراضيه با ذكر دليل براي 
كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه

بله

خير

رمارسيدگي توسط كارف

آيا اعتراضيه پيمانكار مورد 
قبول كارفرما قرار گرفته است

خير

بله

37نمودار ماده  
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37نمودار ماده  

اصالح صورت وضعيت

تعيين مبلغ مابه التفاوت صورت وضعيت

صدور چك معادل مبلغ مابه التفاوت

پايان

پرداخت های ارزی. 38ماده 

145



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
146

و کاار پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیال گردیاد( الت
ای پیمانکار از مهنادس مشااور تقاضاآماده بهره برداری شد، 

تحویل موقت می کناد و نمایناده خاود را بارای عضاویت در 
ت مهندس مشاور، به درخواسا. هیات تحویل معرفی می نماید

عیین تاریخ ضمن تپیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تائید، 
حویال آمادگی کار برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیاات ت

کار کارفرما به گونه ای ترتیب. موقت را از کارفرما می نماید
روز از 20را فراهم می کند که هیات تحویل، حداکثر در مدت 

ت، در تاریخ آمادگی کار که به تائید مهندس مشاور رسیده اس
ه اگر ب. محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید

نظاار مهناادس مشاااور عملیااات موضااوع پیمااان آماااده بهااره 
، روز از دریافت تقاضای پیمانکاار7برداری نباشد، هرف مدت 

یل شود نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکم
. به اطالع پیمانکار می رساند

تحویل موقت: 39ماده 
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: هیات تحویل موقت متشکل است از 
نماینده کارفرما 

نماینده مهندس مشاور 
نماینده پیمانکار 

تحویل موقت: 39ماده 

اور و کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیات را به اطالع مهندس مشا
ناماه مهنادس مشااور، برو تاا تشاکیل هیاات، پیمانکار می رساند

باه زمانهای آزمایشهایی را که برای تحویل کار الزم است تهیاه و
آنهاا تا آن قسمت از وسایل را کاه تادارکپیمانکار ابالغ می کند

ل طب  اسناد و مدارک پیمان باه عهاده اوسات، بارای روز تشاکی
یالت پیمانکار موهت است که تساه. هی ت در محل کار آماده کند

. الزم را برای هیات تحویل، فراهم نماید
آزمایش های الزم به تشخیص و با نظار اعضاای هیا ت در محال 
انجام می شود و نتایج آن در صورت مجلس تحویل موقات درج

. می گردد
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تحویل موقت: 39ماده 

ناه به جز آزمایشهایی که طب  اسناد و مادارک پیماان هزی

رماا آنها به عهده پیمانکار اسات، هزیناه آزمایشاها را کارف

. پرداخت می کند

نند هرگاه هی ت تحویل عیب و نقصی در کارها مشاهده نک

. اقاادام تنظاایم صااورت جلسااه تحویاال موقاات ماای نمایااد

های صورتمجلس تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایشا
ز و نساخه ای اانجام شده، برای کارفرما ارسال مای کنناد

ار قارار  در اختیار پیمانکاآن را نیز تا ابالغ از سوی کارفرما 
تحویاال موقاات عملیااات کارفرمااا بعااد از تائیااد، میدهااد 

.  موضوع پیمان را به پیمانکار ابالغ می نماید
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تحویل موقت: 39ماده 

، هرگاه هیئت تحویل عیاب و نقصای در کارهاا مشااهده نمایناد

هلتی بارای اقدام به تشکیل صورت جلسه تحویل موقت با تعیین م

لیاات رفع نقص می کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عم

ناتمام و آزمایش هایی کاه نتیجاه آن بعاداً معلاوم مای شاود را

ساخه نتنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحویل موقت می نمایاد و 
اناب اعالم رفع نقص از جپس از . ای از آنها را به پیمانکار می دهد

ه عملیات ، مهندس مشاور به اتفاو نماینده کارفرما، دوبارپیمانکار

شاده، را بازدید می کند و اگر بر اساس فهرست نقاایص تعیاین

، مهنادس مشااورهی  گونه عیب و ایرادی بااقی نماناده باشاد، 
ا باه صورت جلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایاب ر
است، امضا ی نماینده کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده
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تحویل موقت: 39ماده 

ال همراه نتایج آزمایش های خواسته شده برای کارفرما ارس
. ی شاودبه پیمانکار اباالغ ماتا پس از تائید کارفرما، می کند

از کاار اگر به تشخیص کارفرما حضور نماینده او در بازدید
باه مهنادس مشااور و گواهی رفع نقاص ضاروری نباشاد، 

. دنمایندگی می دهد تا به جای نمایناده کارفرماا اقادام کنا
حویال تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیات در محال و ت

که در صاورت مجلاس تحویال موقات. کار به کارفرماست
تااریخ شاروع دوره تضامین، تااریخ تحویال. درج می شود
صای به شر  آنکه هیات تحویل، های  گوناه نق. موقت است

یاات در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف ه
.  تعیین شده است رفع می شود
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تحویل موقت: 39ماده 

یش از اگر زمانی که پیمانکار صرف، رفع نقاایص مای کناد، با
یخ مهلت تعیین شده باشد، تاریخ تحویال موقات، هماان تاار

خ شاروع تشکیل هیات و تحویل کار به کارفرماست، ولی تاری
دس دوره تضمین، تاریخ رفع نقص اسات کاه باه تائیاد مهنا

.  مشاور رسیده باشد
روز از 20)اگر هیات تحویل موقت، دیرتار از موعاد مقارر 

د تاااریخ اعااالم  آمااادگی کااار از سااوی پیمانکااار کااه بااه تائیاا
در محل حاضار شاود و بارای ( مهندس مشاور رسیده است

شکیل تحویل موقت اقدام نماید، تاریخ تحویل موقت، تاریخ ت

.  هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست
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تحویل موقت: 39ماده 

در این حالت،  اگار هیاات نقصای در کاار مشااهده نکناد یاا 

رفاع نقایصی در مهلتی که از سوی هیئت تعیین شاده اسات

روز بعااد از تاااریخ اعااالم 20شااود، تاااریخ شااروع تضاامین 

اور آمادگی کار از سوی پیمانکار کاه باه تائیاد مهنادس مشا

صارف رسیده است می باشد، مگر آنکه زماانی کاه پیمانکاار

ه در این رفع نقص می کند بیش از مهلت تعیین شده باشد ک

قص کاه صورت، تاریخ شروع دوره تضمین، برابر تاریخ رفع ن

به تائید مهندس مشاور رسایده اسات منهاای مادت تااخیر

.  می باشد( روز20نسبت به مهلت )تشکیل هیات در محل 
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تحویل موقت: 39ماده 

کارفرما باید هزینه های حفظ و نگهداری از کاار بارای مادت
باه پیمانکاار ( روز20نسبت به مهلت )تاخیر در تحویل موقت 

. پرداخت کند
و در صورتی که در اسناد و مدارک پیماان، بارای تکمیال(ب

ی تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار، زمان های مجزایا
ی از پیش بینی شده باشد، یاا باه نظار کارفرماا، بهاره باردار
نیااز قسمتهای مستقلی از کار پایش از تکمیال کال کاار ماورد

ه را قسامت هاای پیشاگفتباشد، کارفرما با رعایت ایان مااده، 
ناد و اقدام های پس از تحویل موقت مانتحویل موقت گرفته 

آزاد نمااودن تضاامین انجااام تعهاادات، شااروع دوره تضاامین، 
ا باه تحویل قطعی، استرداد کسور تضمین حسان انجاام کاار، ر

، تناسب آن قسمت از کار کاه تحویال موقات گردیاده اسات
.  هدطب  اسناد و مدارک  پیمان، به صورت مستقل انجام می د
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تحویل موقت: 39ماده 

، عملیات موضاوع پیماان تاا 29ماده ( الت)اگر با توجه به بند ( ج
درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولای کارهاای اجارا125حد 

وافقت پیمانکار برای ادامه کار مشده قابل بهره برداری نباشد و 
. به پیمان خاتمه می دهد48نکند، کارفرما طب  ماده 

در صورتی که عملیات موضوع پیمان طب  ایان مااده آمااده( د
ناد، تحویل موقات شاود، ولای پیمانکاار تقاضاای تحویال کاار نک

مهندس مشاور آمااده باودن کاار بارای تحویال موقات را باه 
کیل کارفرما اعالم  می نماید تا کارفرما طب  این مااده بارای تشا

روز از تااریخ اباالغ 10اگر بعاد از . هیات و تحویل کار اقدام کند
ی نکند، کارفرما، پیمانکار نماینده خود را برای تحویل موقت معرف

تحویال نسابت باه، تامین دلیل به وسیله دادگاه محلکارفرما با 
در ایان . موقت موضوع پیمان، طب  این ماده  اقادام مای نمایاد

.حالت، پیمانکار ح  هی  گونه اعتراضی را در این مورد ندارد
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تحویل موقت: 39ماده 

آمااده پس از تقاضای پیمانکار برای تحویل موقت، در صورتی کاه( ها

ی بودن کار برای تحویل موقت مورد تائید مهنادس مشااور باشاد ولا

تدارکات الزم برای راه اندازی و انجام آزمایش های ماورد نیااز مانناد 

وه نحاآب و برو که باید از سوی کارفرما تامین شاود فاراهم نباشاد، 
باا تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کاردن تضامین هاای پیمانکاار

ه ساازمان رعایت حقوو طرفین پیمان طب  نظر هیاتی متشکل از نمایند
نظر ایان . برنامه و بودجه، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می باشد

.  هیات قطعی و الزم االجرا است

آالت پیمانکار موهت است که پس از تحویل موقت، وساایل، ماشاین( و
رماا را و ابزار و مصالح اضافی متعل  به خود در محل های تحویلی کارف

هرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشااور باشاد، از محلهاای
.  یاد شده خارج کند
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تحویل موقت: 39ماده 

نادس پیمانکار، باید هرف مدت معینی کاه توساط مهبه عالوه 
ا که برای مشاور تعیین می شود ساختمانها و تاسیسات موقتی ر

ب اجرای کار در محل های تحویلی کارفرما ساخته اسات تخریا
یا پیاده کند و مصالح و مواد زائد آن را از محال کاار خاارج و 

رفرماا در غیر این صورت کا. کارگاه را به هزینه خود تمیز کند

می تواند برای خارج نمودن آنهاا باه هار نحاوی کاه مقتضای 

بداند عمل نمایاد و هزیناه هاای آن را باه حسااب بادهکاری 

در ایان صاورت پیمانکاار حا  اعتراضای .پیمانکار منظور نماید

نساابت بااه اقاادام کارفرمااا و ادعااای ضاارروزیان بااه امااوال و 

.  داراییهای خود را ندارد
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تحویل موقت: 39ماده 

خته و با توجه به این که مالکیت هاای سااختمانهای پایش ساا

اسیساات مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمانها و ت

ویلی تجهیز کارگاه کاه باه وسایله پیمانکاار در محلهاای تحا

ار است، کارفرما نصب یا احدا  نموده است، متعل  به پیمانک

وقات هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان ها و تاسیسات م

کاه در ایان پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد، با توجه به این

ات یااد حالت نباید وجهی بابت برچیدن سااختمانها و تاسیسا

رفین شده به پیمانکار پرداخت شود، قیمت آن با تراضای طا

.  تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل می شود
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تحویل موقت: 39ماده 

روز از تقاضای پیمانکقار نسقبت بقه تحویقل30کارفرما اگر بیش از -1
. موقت اقدام نماید هزینه نگهداری آن به عهده کارفرما می باشد

کنقد اگر کار آماده تحویل باشد و پیمانکار تقاضقای تحویقل کقار را ن-2
مهندس مشاور آماده بودن کار را برای تحویل موقت بقه کارفرمقا اعقالم

برای تشکیل هیأت تحویل موقت اقدام39می نماید کارفرما طبق ماده 
روز از تاریخ ابقاله کارفرمقا پیمانکقار نماینقده10نماید چنانچه پس از 

ل نسبت خود را معرفی نکند کارفرما با تأمین دلیل به وسیله دادگاه مح
ق به تحویل موقت موضوع پیمان می نماید در ایقن حالقت پیمانکقار حق

.  هیچگونه اعتراضی را ندارد

نباید

.گرددموقتتحویلتقاضایتوانمیگردیدبرداریبهرهآمادهکهزمانیکار،

باید
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، صاورت پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقات
ک وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدار
هیاه پیمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیازات پاای کاار ت

هنادس م. برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نمایدکند و 
مشاور صورت وضاعیت دریافات شاده را رسایدگی نماوده و 

.  برای تصویب کارفرما ارسال می نمایدهرف مدت سه ماه 
مااه از 2کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را هرف مدت 

نظار نهاایی خاود را ضامنتاریخ وصول رسیدگی مای کناد و 
.  ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار، اعالم می دارد

هیاه در صورتی که پیمانکار، هرف مهلات تعیاین شاده، بارای ت
دس، مهناتاییاد کارفرمااصورت وضعیت قطعی اقدام نکند، باا 

صورت وضعیت قطعی: 40ماده 

159



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
160

عاد از مشاور به هزینه پیمانکار، اقدام به تهیه آن مای کناد و ب

ر د. بارای تصاویب کارفرماا ارساال مای داردامضای پیمانکار 

ناد، صورتی که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خاودداری ک

رای مهندس مشاور بدون امضای پیمانکار، صورت وضعیت را ب
عیت را در حالتی که پیمانکار، صاورت وضا. کارفرما می فرستد

فرماا قبالً امضا نموده است اگر اعتراضای نسابت باه نظار کار

ا نکارده داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبالً امض

را است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد، اعتاراض خاود

یال و با ارائه دلحداکثر هرف یک ماه از تاریخ وصول وضعیت، 
.  مدرک، یکجا به اطالع کارفرما می رساند

صورت وضعیت قطعی: 40ماده 
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کارفرما حداکثر هرف مدت یک مااه از تااریخ وصاول نظار 
ا رد قباول یاپیمانکار، به موارد اعتراض رسیدگی می کناد و 

.  آنها را اعالم می نماید
ز اعتاراض پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیات آن قسامت ا

53خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شاود، طبا  مااده 
شاده در صورتی که پیمانکار هرف مدت تعیاین. اقدام نماید

ی از به صورت وضعیت اعتراض نکند، صاورت وضاعیت قطعا
.طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود

نظور مقادیر کارها به ترتیب باال در صورت وضعیت قطعی م

یرد، میشود، به تنهایی قاطع و ماخذ تسویه حساب قرار میگ

صورت وضعیت قطعی: 40ماده 
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ای هرچند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیت ها

جه به هرگاه با تو. موقت منظور گردیده است، اختالف باشد

صورت وضعیت قطعی تصاویب شاده و ساایر حسااب هاای

سان انجاام پیمانکار، پیمانکار بدهکار نباشد، نصات تضامین ح

.  کار آزاد می شود

پس از فساخ یاا 48یا 47در مواردی که طب  مواد : تبصره

ود، خاتمه پیمان، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می شا

صورت مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی، به ترتیب از تاریخ

.  برداری یا تاریخ تحویل کارهای انجام شده می باشد

صورت وضعیت قطعی: 40ماده 
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صورت وضعیت قطعی: 40ماده 

تقراض صورت وضعیتهای امضاء شده یا نشده توسط پیمانکار حق اع-1

.را از پیمانکار نمی گیرد

جرایم آزمایشگاهی و تأخیرات در انتهقای صقورت وضقعیت قطعقی-2

هقایی کسر گردد و برای اعالم مفاصاحساب مبلغ صورت وضعیت نباید

.گرددبدون کسورات محاسبهباید 

باید

.مصالو پایکار وجود داشته باشدنبایددر صورت وضعیت قطعی 

نباید
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شروع

تحويل موقت

آيا پيمانكار صورت وضعيت قطعي
را ظرف مدت يك ماه از تحويل 
موقت به مهندس مشاور تسليم 

نموده است؟

رسيدگي صورت وضعيت توسط 
مهندس مشاور ظرف مدت سه ماه

بلي

تصويب كارفرما

تاييد كارفرما

خير

ه مشاور با هزينه پيمانكار اقدام به تهي
.صورت وضعيت قطعي مي  نمايد

آيا پيمانكار صورت وضعيت
قطعي را امضا ميكند؟

آيا با گذشت يك ماه از امضا پيمانكار
ار تصويب كارفرما پيمانك

به نظر وي اعتراضي دارد؟

بلي
رسيدگي به اعتراض پيمانكار طي 

حداكثر يك ماه وتعيين تكليف

پيمانكار قانع شده 
است

خير53ماده 

بلي

خير

قبول پيمانكار

آزادسازي نصف تضمين حسن 
انجام كار

پايان

خير

بلي

رفع 
بدهي

پيمانكار بدهكار 
است

40نمودار ماده  
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موافقتناماه، 5در پایان دوره تضامین تعیاین شاده در مااده 
، اعضای اورتائید مهندس مشو پیمانکارکارفرما بنا به تقاضای 

وناه هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را، باه هماان گ
، برای تحویل موقت پیش بینای شاده اسات39که در ماده  
، پاس از هیات تحویل قطعی. پیمانکار ابالغ می کندمعین و به 

انکاار بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشای از کاار پیم
گیارد باشد مشاهده ننماید موضوع پیمان را تحویل قطعی می

رسال برای کارفرما او بی درن، صورت جلسه آن را تنظیم و 
باهو نسخه ای از آن را تاا اباالغ از ساوی کارفرماا، می کند

قطعای کارفرما با تصاویب تحویالو سزس پیمانکار می دهد
.  کار را به پیمانکار ابالغ می نماید

تحویل قطعی : 41ماده 
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از هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشای:1تبصره 

رفتار 42کار پیمانکار مشاهده کند، برای رفع آنها طب  ماده 

.  می شود

شده در اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین: 2تبصره 

د، موافقتناماه، تقاضاای تحویال قطعای کاار را ننمایا5ماده 

قاضاای مکلت به رفع نواقص ناشی از کار خود که تاا تااریخ ت

ای تحویل قطعی بروز کرده است مای باشاد و تااریخ تقاضا

. پیمانکار مالک اقدامات مربو  به تحویل قطعی است

تحویل قطعی : 41ماده 
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تحویل قطعی : 41ماده 

زام اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقادام باه اعا:3تبصره 
د و هیات تحویل نکند و این ت خیر بیش از دو ماه باه طاول انجاما

و انقضاای یاک مااه از تااریخ درخواسات مجادد پیمانکاارپاس از 
وضوع تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات م

از پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و بایاد اقادامات پاس
. تحویل قطعی در مورد آن انجام شود

ی نماید با وجود تقاضای پیمانکار اقدام به تحویل قطعنباید کارفرما 
.  ماه تحویل قطعی شده تلقی می گردد2در این صورت بعد از گذشت 

نباید

.تقاضای تحویل قطعی کنندباید پروژه های بدون نقص را 

باید
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از کاار اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار ببیند کاه ناشای
ه هزیناه پیمانکار باشد، پیمانکار مکلت است آن معایاب و ناواقص را با

کارفرماا مراتاب را باا ذکار معایاب وبرای این منظور، . خود رفع کند
15حداکثر و پیمانکار بایدنواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می کند 

و روز پس از ابالغ کارفرما، شروع به رفع معایاب و ناواقص مای کناد
.آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست رفع نماید

ارفرما هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، ک
فع نماید رح  دارد آن معایب را خود  یا به ترتیبی که مقتضی بداند 

درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هار ناوع15و هزینه آن را به اضافه 
.مطالبات و سزرده ای که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید

هزینه های حفاهت، نگه داری و بهره برداری کارهای تحویال موقات
.شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست

مسئولیت های دوره تضمین–42ماده 
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ت ییدات و اختیارات 
پیمانکار
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های جن،، اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب ها و اعتصاب
عمومی، شیوع بیماری های واگیاردار، زلزلاه، سایل و
طغیان های غیرعادی، آتش سوزی هاای دامناه دار و 
ل مهار نشدنی، طوفان و حواد  مشابه خاارج از کنتار
و دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یاباد
  ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جازء حاواد

قهری به شمار می آید و در صاورت باروز آنهاا، باه 
در باروز حاواد  قهاری، . ترتیب زیر عمل می شاود

هی  یک از دو طرف مسئول خساارت هاای وارده باه 
.طرف دیگر در ا ر این حواد  نیست

بروز حواد  قهری–43ماده 

171



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
172

رای پیمانکار موهت است، که حداکثر کوشش خاود را با( الت
حفاهت از کارهای اجرا شده که در وصعیت قهری رها کردن

زات آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیا
ا نیز کارفرم. پای کار به محل های مطمئن و ایمن، به کار برد

باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حدامکان، برای
.تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد

در مورد خسارت هاای وارد شاده باه کارهاای موضاوع ( ب
بازار پیمان، ت سیسات و ساختمان های موقت، ماشین آالت و ا

.و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود
هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضاوع پیماان، . 1

باشد برای جبران آن، 21ماده ( ج)مشمول بیمه موضوع بند 
.طب  همان ماده اقدام می شود

بروز حواد  قهری–43ماده 
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اگر خسارت های وارد شاده باه کارهاای موضاوع پیماان، . 2
نیست یاا میازان آنهاا 21ماده ( ج)مشمول بیمه موضوع بند 

ده برای جبران خسارتها کافی نباشاد جباران خساارت باه عها
.کارفرماست

جبران خسارت های وارد شده باه سااختمانها و ت سیساات. 3
ه بناد موقت، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار، با توجه ب

.، به عهده پیمانکار است21ماده ( د)
و ( 1-ب)منظور از جبران خسارت های یاد شده، در بنادهای 

. ، اعاده کارها به به صورت پیش از وقوع حاد اه اسات(2-ب)
اگار کارفرماا اعااده کارهاا را باه پس از رفع وضعیت قهری، 

مکلات پیمانکارحالت پیش از وقوع حاد ه الزم و میسر بداند،
.است که اجرای کارها را بی درن، آغاز نماید

بروز حواد  قهری–43ماده 
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ه در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارهاا با
از کاه پاساز سوی پیمانکاار پیشانهاد مای شاود وضع اول، 

، باه رسیدگی و ت یید مهنادس مشااور و تصاویب کارفرماا
.پیمانکار ابالغ می گردد

اگر کارفرماا اداماه یاا اعاادۀ کارهاا باه وضاع اولیاه را ( ج
ش ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شا

طبا  مااده 48مااده ( د)ماه ادامه یابد، بدون رعایت بناد 
.، به پیمان خاتمه می دهد48

بار کارفرما هزینه توقت کار پیمانکار را برای مادت ماازاد
.پرداخت می کند49ماده ( ج)و ( ب)یک ماه، طب  بندهای 

بروز حواد  قهری–43ماده 
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قانون پیمانکار اعالم می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول
منع مداخله، مصوب بیست و دوم دی ماه هازار و سیصاد و 
رز هفت نیست و در صورتی که خالف آن برای کارفرما محا

.  رفتار می شود47پیمان فسخ و طب  ماده شود، 
یار هرگاه ضمن انجام کار تحویل موقت، پیمانکار، باه علال ز

: مشمول قانون پیشگفته می شود 
رکت تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیر یا بازرسان شا( الت

.پیمانکار پیش آید

.ش آیادتغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پای( ب
.  رفتار می شود47پیمان فسخ و طب  ماده ( الت)در حالت 

ممنوعیت قانونی: 44ماده 

175



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
176

ممنوعیت قانونی: 44ماده 

م کند و مراتب را به کارفرما اعالباید به محض وقوع منع قانونی پیمانکار 

.هددر صورتی که مانع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می د

باید

است در حالت ب به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلت

ع و در صاورتی کاه منامراتب را به کارفرماا اعاالم کنادکه 

با  کارفرما به پیمان خاتمه مای دهاد و طقانونی رفع نشود 

را باه اگر پیمانکاار مراتاب. با پیمانکار عمل می کند48ماده 

47پیماان فساخ و طبا  مااده موقع به کارفرما اعاالم نکناد 
.  رفتار می شود
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باات پیمانکار، کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خساارتها و مطال( الف
ام هاای مربو  به نقض احتمالی حقوو  بت شده، تالیفات، عالیام یاا نا

اد تجاری و دیگر حقوو حمایت شده که در اجرای موضوع پیماان ایجا
.  شود، مصون می دارد

وناه ای کارفرما تائید می کند که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گ( ب
رای در صورت که با. نیست که موجب نقض حقوو حمایت شده شود

ر پیمانکار معلوم شود کاه رعایات اساناد و مادارک پیماان نااگزیر د
مواردی موجب نقض حقوو حمایت شده می گردد، باید پیش از هار

تاامراتب را به مهندس مشاور اعاالم نمایادنوع اقدام در مورد آنها، 
و حمایات کارفرما نسبت به ایجاد تغییرات الزم، به گونه ای نقض حقو

.مایدنتیجه را به پیمانکار ابالغ نشده برطرف شود، اقدام نماید و 

بایدد کارفرما در مقابل تمقام دعقاوی و خسقارتها و مطالبقات و غیقره 
.مصون می باشد

باید

حقوو انحصاری  بت شده: 45ماده 
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کارفرما می تواند در صورت تحق  هر یاک از ماوارد زیار( الت
.فسخ نماید47پیمان را طب  ماده 

وضاوع تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات م( 1
. 28ماده ( ب)پیمان، بیش از نصت مدت تعیین شده در بند 

نصات تاخیردرارائه برنامه زمانی تفصیلی به مادت بایش از( 2
. مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

ماان، تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضاوع پی( 3
. موافقتناماه4مااده ( ج)بیش از نصت مدت تعیین شده در بند 

ا فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجااز اسات کاه کارفرما
ه پرداخت قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگا

. نماید، پرداخت کرده باشد
تاخیر در شروع عملیات موضاوع پیماان، بایش از یاک دهام( 4

.مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است

موارد فسخ پیمان-46ماده 
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فصایلی، تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه ت( 5
. 30بیش از نصت مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 

ه  تاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیماان باا توجاه با( 6
.  30ماده 
و اباالغ 43عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضاوع مااده( 7

. شروع کار ازسوی کارفرما
اجاازه بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کاردن کاار، بادون( 8

روز 15کارفرما، بیش از 
عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصالح کارهاای انجاام شاده ( 9

.32ماده ( د)معیوب، طب  بند 

انحالل شرکت پیمانکار( 10

موارد فسخ پیمان-46ماده 
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کاار از ساوی ورشکستگی پیمانکار یا توقیت ماشین آالت و اموال پیمان( 11

. ار شودمحاکم قضایی، به گونه ای که موجب توقت یا کندی پیشرفت ک

( و)تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دساتمزد کاارگران، طبا  بناد( 12

.  17ماده 

ن باه هرگاه  ابت شود که پیمانکار برای تحصایل پیماان یاا اجارای آ( 13

طه عوامل کارفرما ح  العمل، پادا  یا هدایایی داده است، یا آنها و یا واس

. های آنها را در منافع خود سهیم کرده است

:در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند( ب

واگذاری پیمان به شخص  الث؛ ( 1

گاردد، باه اساتثنای حالات 44پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ( 2

.48آن، برای شمول ماده ( ب)پیش بینی شده در بند 

موارد فسخ پیمان-46ماده 
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های در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت( الت

ص ، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخی46درج شده در ماده 

ار را دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنهاا پیمانکا

. مشمول فسخ می داند، به پیمانکار ابالغ می کند

روز از تاریخ ابالغ کارفرما، 10پیمانکار مکلت است که در مدت 

ا در صورتی که دالیلی حااکی از عادم انطبااو نظار کارفرماا با

موارد اعالم شده داشاته باشاد، مراتاب را باه اطاالع کارفرماا 

انکاار اگر هرف مدت تعیین شده، پاساخی از ساوی پیم. برساند

ا نرسد یا کارفرما دالیل اقامه شاده را ماردود بداناد، کارفرما

ج باه انجاام فسخ پیمان را به پیمانکار ابالغ می کند و بدون احتیا

. نمایددادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده، عمل می
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وارد درج در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به اساتناد ما

سیله باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به و46شده در بند الت ماده 

ازمان هیاتی متشکل از سه نفر باه انتخااب وزیار یاا بااالترین مقاام سا

در مورد ساازمانهایی کاه تاابع های  یاک از وزارت خاناه هاا )کارفرما 

ن مقاام بررسی و تائید شود و مورد موافقت وزیار یاا بااالتری( نیستند

. سازمان کارفرما قرار گیرد و سزس به پیمانکار ابالغ شود

ر شاده کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کس( ب

را ضابط و باه حسااب خزاناه واریااز مای کناد و بای درنا، کارگاااه؛ و 

و تاسیسات و ساختمان های موقات، مصاالح و تجهیازات، ماشاین آالت

ابزار و تمام تادارکات موجاود در آن را در اختیاار مای گیارد و بارای 

. حفاهت آن اقدام الزم را معمول می دارد
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فتاه سزس بی درن، از پیمانکار دعوت می کند کاه هارف یاک ه

نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلاس کارهاای

انجام شاده و تماام مصاالح و تجهیازات، ماشاین آالت و ابازار و 

رگاه ه. تدارکات دیگری که در کارگاه موجود است معرفی نماید

ی کند پیمانکار از معرفی نماینده هرف مدت تعیین شده خوددار

یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر بارای صاورت

ور برداری حاضر نشود، کارفرما به منظاور تاامین دلیال باا حضا

نماینده دادگاه محل، برای صاورت بارداری اقادام مای نمایاد و 

پاس از. پیمانکار ح  های  گوناه اعتراضای در ایان ماورد نادارد

اقادام باه تهیاه 40صورت برداری، پیمانکار بی درن،، طب  ماده 

. صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند
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اه کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقات را کاه در کارگا( ج
احدا  شده و برای ادامه کار مورد نیااز اسات، در اختیاار مای 

ی کاه گیرد و بهای آن را برابر ارز  مصالح و تجهیزات بازیاافت
ن ماوارد با تواف  دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در ای
شاود، باه نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت

. حساب طلب پیمانکار منظور می کند

هاای اگر تاسیسات و ساختمان های پیشگفته در خاارج از محال
ا را باا تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنه
تکمیل تواف  دو طرف تعیین می شود، برای مدتی که به منظور
. کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند
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ه کارفرما می تواند ماشین آالت و ابازار و وساایل متعلا  با( د
بارای پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خاود
یگزین اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جا
رد و کردن آنها با ماشین آالت دیگار الزم اسات در اختیاار بگیا

ه هزینه اجاره آنها را که با تواف  دو طارف تعیاین مای شاود، با
دون کارفرماا نمای تواناد با. حساب طلب پیمانکار منظور نماید

ین موافقت پیمانکار ماشاین آالت او را بایش از مادت هاای تعیا
. شده در زیر در اجاره خود بگیرد

، در مورد ماشاین آالت  ابات مانناد دساتگاه مرکازی باتن-1
ط کارخانه آسفالت و ماشین آالت خاصی که ناام آنهاا در شارای

از رابطاه خصوصی پیمان پیش بینی شده است، برابر مدتی کاه
. زیر به دست می آید
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.  در مورد سایر ماشین آالت، برابر ده ماه-2
ان طلاب اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما باه میاز

خود، اقالمای از ماشاین آالت و ابازار و وساائل پیمانکاار را کاه
می شود توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی

لاک در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جااری کشاور، باه تم
.  قطعی خود در می آورد

ات کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طب  مشخصا( ها
بهاای بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و

آن را بر اساس نارخ متعاارف روز در تااریخ خریاد کاه ماورد 
.  نمایدتواف  دو طرف باشد به حساب طلب پیمانکار منظور می

سات پیمانکار با دریافات اباالغ فساخ پیماان، بای درنا، فهر( و
د مصالح سفار  شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خریا

.  آنها برای کارفرما ارسال می نماید
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صالح روز از دریافت فهرست پیشگفته اقالمی از م10کارفرما تا 
باه و تجهیزات سفار  شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد
ا باه پیمانکار اعالم می نماید تاا پیمانکاار قارارداد خریاد آنهاا ر

و مباالغی کاه بابات خریاد ایان مصاالح. کارفرما منتقال نمایاد
لیم تجهیزات از سوی پیمانکار تادیاه شاده اسات، در مقابال تسا
دد و اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گر
هاده تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربو  به آنهاا باه ع

.  کارفرما خواهد بود
ه هرگاه پیمانکار هارف دو هفتاه از تااریخ اباالغ کارفرماا، با( ز

حاضر نشاود یاا( ه)و ( د)و ( ج)منظور تواف  در اجرای بندهای 
ارشاناس تواف  بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چناد ک

ا نظار ایان کارشاناس یا. رسمی دادگستری انتخااب مای نمایاد
کارشناسان برای طارفین قطعای اسات و حا  الزحماه آناان را 

. کندکارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می
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ر پیمانکار مکلت اسات کاه ماازاد مصاالح و تجهیازات و دیگا( ح
ه تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما بااقی ماناد

ماه از تاریخ ابالغ کارفرما، از محال هاای 3است، حداکثر هرف 
رای در غیر اینصورت کارفرما مای تواناد با. یاد شده خارج کند

خارج کردن آنها به هر نحو کاه مقتضای بداناد عمال نمایاد و
ن در ایا. هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد
ده باه حالت، پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیاان وارد شا

.اموال و داراییهای خود، دعوایی مطرح نماید
ری هاا و از تاریخ ابالغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت باردا(  

و  ارزیابی طب  این ماده پایان می یابد، نصت هزینه هاای مربا
گر باه به نگهداری و حفاهت کارگاه به عهده کارفرما و نصت دی

ود، در این مدت نباید از سه ماه بیشاتر شا. عهده پیمانکار است
غیر این صاورت هزیناه هاای مرباو  باه نگهاداری و حفاهات 

.کارگاه برای ایام بیش از سه ماه به عهده کارفرماست
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نکه هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آ
ا علل دیگار، تقصیری متوجه پیمانکار باشد،  بنا به مصلحت خود ی
عیین تاریخ تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با ت

روز 15آماده کردن کارگاه بارای تحویال، کاه نبایاد بیشاتر از 
ناتماام کارفرماا کارهاایی را کاه. باشد به پیمانکار ابالغ می کند

غ ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در ایان اباال
ا پیمانکاار تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا

گااه را بتواند در آن مهلت، این گونه کارها را تکمیل کناد و کار
.  آماده تحویل نماید

:اقدامات بعد از خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است 
کارفرماا آن قسامت از کارهاا را کاه ناتماام اسات، طبا  ( الت

تحویل قطعای و آن قسامت را 41مقررات درج شده در ماده 
39که پایان یافتاه اسات طبا  مقاررات تعیاین شاده در مااده 

.تحویل موقت می گیرد
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ار اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشااهده شاود، پیمانکا
  مکلت است، به هزینه خود، در مادت مناسابی کاه باا توافا
یال کارفرما تعیین می شاود، رفاع عیاب نمایاد و سازس تحو

قص در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع ن. قطعی دهد
اقدام به رفاع نقاص مای 32ماده ( د)نکند، کارفرما طب  بند 

تا حادی کاه ماورد لازوم و درخواسات کارفرماسات، . نماید
انکااران پیمانکار باید نقشه ها، کاتالوگ ها، قراردادهاای باا پیم
.  جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد

تهیاه 40صورت وضعیت کارهای انجام شده، طبا  مااده ( ب
.  می شود
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در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سافار  شاده، باه ( ج
:  شرح زیر اقدام می شود

ت مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبا  مشخصاا-1
ندازه فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، ا

د، گیری بهای آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تااریخ خریا
که مورد تواف  دو طرف باشاد، در صاورت وضاعیت قطعای 

.  منظور می شود
هرسات پیمانکار با دریافت ابالغ خاتمه پیمان، بای درنا، ف-2

ا مصالح و تجهیزات سفار  شده برای اجرای کار را هماراه با
ا کارفرماا تا. شرایط خرید آن برای کارفرما ارسال می نمایاد

و روز از دریافاات فهرساات پیشااگفته، اقالماای از مصااالح10
هاد تجهیزات سفار  شده را که مورد نیاز تشخیص   مای د

هاا را باه به پیمانکار اعالم می کند تا پیمانکار قرارداد خریاد آن
. کارفرما منتقل  نماید
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مانکاار مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از ساوی پی
ساب تادیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به ح
یاد و طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه بقیاه ی بهاای خر
.  هر نوع تعهد مربو  به آنها به عهده کارفرما خواهد بود

یماان، پیمانکار باید بی درن، پس از دریافات اباالغ خاتماه پ-3
ا تمام قراردادهای خود را با پیمانکاران جزء و اشاخاص  الاث ر

خاتمه قراردادهای خرید مصاالح و تجهیزاتای کاه. خاتمه دهد
، 2بند مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعالم نظر کارفرما طب 

.  انجام شود
، در در صورتیکه پیمانکار به منظاور اجارای موضاوع پیماان( د

ادن مقابل اشخاص  الث تعهداتی کرده است و در ا ر خاتماه د
خاص به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی باه آن اشا

گااردد، ایاان هزینااه هااا و خسااارتها، پااس از رساایدگی و تائیااد 
. ددکارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می گر
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رگااه کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقتی را که در کا( ها
. احدا  شده است، در اختیار می گیرد

اختهایی که بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرد
ی شاود و قبالً به پیمانکار شده است، با تواف  دو طرف تعیین م

ی باه به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آن وجه
و اگار تاسیساات. عنوان برچیدن کارگااه پرداخات نمای شاود

فرماا ساختمان های پیشگفته در خارج از محل های تحویلی کار
رف ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را با تواف  دو طا

ر اختیاار تعیین  می شود،برای مدتی که به منظور تکمیل کاار د
. خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند

گار پیمانکار مکلت است کاه ماازاد مصاالح و تجهیازات و دی( و
ده تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانا

مااه از تااریخ اباالغ کارفرماا، از 3است، حداکثر هارف مادت 
. محلهای یاد شده خارج کند
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ا در غیر این صورت، کارفرما می تواند برای خارج کاردن آنها
ه به نحوی که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه هاای آن را با

ار نمای حساب بدهی پیمانکار منظور کند در این صورت پیمانکا
ای تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایای ها

.  خود دعوایی مطرح نماید
:شوددر مورد تضمین های پیمانکار، به ترتیب زیر عمل می( ز
در تضمین انجام تعهادات پیماان، طبا  رو  تعیاین شاده-1

آزاد می شاود، باا ایان تفااوت کاه آخارین 34ماده 1تبصره 
ثر تاا یاک صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته حداک

ماه پس از تحویل کار، اعم از قسامت تحویال موقات شاده و 
. ودتحویل قطعی شده، با احتساب مصالح پای کار تهیه می ش

تضمین حسان انجاام کاار قسامت تحویال موقات شاده و -2
آزاد 35قسمت تحویل قطعی شده، هر یک جداگانه طب  ماده 

.می شود

خاتمه پیمان-48ماده 

194



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
195

کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را بارای یاک(الت
ب را بار و حداکثر سه ماه معل  کند، در این صورت بایاد مراتا

ر مادت د. با تعیین تاریخ شروع تعلی  به پیمانکاار اطاالع دهاد
ه، مصاالح تعلی ، پیمانکار مکلت است که تمام کارهای انجام شد

اساس و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمانهای موقت را بر
. پیمان به طور شایسته، حفاهت و حراست کند

ی  باه کارفرما هزینه های باالسری پیمانکار را در دوران تعل( ب
ار مای میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیماان، باه پیمانکا

اد اگر در اسناد و مدارک پیمان، تعیاین هزیناه هاای یا. پردازد
ه باشاد، شده، به تواف  طرفین در زمان ابالغ تعلی  موکول شد
.  کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار تواف  می نماید
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ینای در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هی  ناوع پایش ب
  برای پرداخت هزیناه هاای باالساری پیمانکاار در دوره تعلیا

درصاد متوساط 10نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معاادل 
ساتور اگر به د. کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد

یشاگفته کارفرما، قسمتی از کار متوقت شود، بابت هزینه های پ
درصااد متوسااط 10در ماادت تعلیاا ، ماهانااه مبلغاای معااادل 

، باه کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلاغ کاار متوقات شاده
سار مااه برای تعیین هزینه تعلی ، ک. پیمانکار پرداخت می شود
.  به تناسب محاسبه می شود

ان، تعلیا  در صورتیکه پیش از آغاز عملیات موضوع پیم: تبصره
درصاد هزیناه تعلیا  80پیمان از سوی کارفرماا اباالغ شاود، 

.  ودمحاسبه شده طب  این بند، به پیمانکار پرداخت می ش

تعلی -49ماده 

196



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
197

ار مایال کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آالتی که پیمانکا( ج
ی  است در مدت تعلی  از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت ه

ت اجاره مربو  باه دوران توقا. نوع هزینه ای، تواف  می کنند
آن تعداد از ماشاین آالت کاه در کارگااه بااقی مای ماناد، بار 

.  اساس تواف  طرفین به پیمانکار پرداخت می شود
ارفرما در صورتی که تعلی  بیش از سه ماه ضروری باشد، ک( د

ار و می تواند با موافقت پیمانکار، مادت تعلیا  را بارای یاک با
در صاورت. ماه، با شرایط پیش گفته افازایش دهاد3حداکثر 

ماه پیمان خاتمه یافتاه 3عدم موافقت پیمانکار با تعلی  بیش از 
.  عمل می شود48و طب  ماده 

ا هرگاه عوامل موجب تعلی  کار برطرف شاود، کارفرماا با( ها
ارگااه، تعیین مهلتی برای پیمانکار باه منظاور آمااده نماودن ک

.تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابالغ می کند

تعلی -49ماده 
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اگر در مقابل پیش از موعد اتمام کاار، در اساناد و مادارک ( الت
نی شده باشد پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش بی

وع پیمان و پیمانکار پیش از سزری شدن مدت پیمان، عملیات موض
افات را تکمیل کند و آماده تحویل نمایاد، پیمانکاار محا  باه دری

. هزینه تسریع طب  شرایط پیش بینی  شده می باشد

در پایان کار، در صورتی که مدت انجاام کاار، بایش از مادت( ب
دس اولیه پیمان به عالوه مدت های تمدید شده پیمان باشد، مهنا

و رسایدگی باه دالیال پیمانکاار، مادت 30مشاور با رعایت ماده 
رماا، باه تاخیر غیر مجاز را تعیین می کند، تا پس از تصاویب کارف

. شرح زیر، مالک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد

هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یاک دهام مادت پیماان -1
مانده کار بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر، یک دو هزارم مبلغ باقی

. که در اجرای آن تاخیر شده است

هزینه تسریع کار، خسارت ت خیر کار-50ماده 
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هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یاک دهام مادت پیماان -2
و برای ماازاد بار 1بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طب  بند 

لاغ آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تاخیر یک هزارم مب
. باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است

هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهاارم مادت پیماان -3
ر قابل بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارت های تاخی
ه بار دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسابه شاد

مان، بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پی( 2)پایه بند  
. برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود

ارت مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عب-4
کارهای است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربو  به

. انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان

هزینه تسریع کار، خسارت ت خیر کار-50ماده 
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، 48فسخ شود، یا طب  مااده 46در صورتیکه پیمان، طب  ماده -5
صایلی باا به پیمان خاتمه داده شود، تاخیر کار نسبت به برناماه تف

بررسی شده، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیاین30رعایت ماده 
د، می شود بابت تااخیر غیار مجااز پیمانکاار، طبا  مفااد ایان بنا

حالات، در ایان. پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعل  می گیارد
ت از مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده، عبارت اسا
ر نظار مبلغ کارهایی که طب  برنامه زمان بنادی تفصایلی و باا د

مه پیمان انجام گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ  یا خات
. می شد منهای مبلغ کار انجام شده

درمواردی که اخذخسارت تاخیر بایش از ارقاام درج شاده -6
در این ماده ضاروری مای باشاد و در اسانادومدارک پیماان، 

اس آن میزان آن پیش بینی شده باشد،خسارت تااخیر را براسا
. محاسبه میکنند

هزینه تسریع کار، خسارت ت خیر کار-50ماده 
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مااه از تااریخ 3صورت حساب نهایی پیمان که هارف مادت 

ی شود، تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه م

40ه عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طب  مااد

تهیه و تصاویب مای شاود و مبلغای کاه بار اسااس اساناد و

دد، مدارک پیمان به مبلغ باال اضاافه یاا از آن کسار مای گار

زات، مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها، بهای مصاالح، تجهیا

ران خسارت ماشین آالت تحویلی کارفرما به پیمانکار، مبلغ جب

.  یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده

صورت حساب نهایی-51ماده 
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رتی صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرماا در صاو
مانکاار که مورد قبول پیمانکاار باشاد، توساط کارفرماا و پی

هیاه اگر پیمانکار باه صاورت حسااب نهاایی ت. امضا می شود
، بایاد شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند

هرف یک ماه، نظر خاود را باا مادارک کاافی باه کارفرماا 
ار بنویسااد وگرنااه صااورت حساااب نهااایی از طاارف پیمانکاا

.  پذیرفته شده تلقی می شود

اب کارفرما در صاورت ت ییاد اعتاراض پیمانکاار، صورتحسا
ا نهایی خود را اصالح می کند و دو طرف پیماان آن را امضا

. می کنند

صورت حساب نهایی-51ماده 
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تسویه صورت حساب نهایی تائید شده به شرح باال که مالک

قرار می گیرد، برای دو طرف 52حساب پیمانکار طب  ماده 

ر پیمان قطعی است وگرنه هر گوناه اعتراضای و ادعاایی د

ار نسابت در صورتی که پیمانکا. مورد آن بی تا یر می باشد

تارض به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرماا مع

و باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شاده اعاالم کناد

ار مای اعتراض او مورد پذیر  کارفرما قرار نگیرد، پیمانکا

. اقدام نماید53تواند برای حل مسئله، طب  ماده 

صورت حساب نهایی-51ماده 
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رین در صورتی که به علت تاخیر در رسیدگی آخ: 1تبصره 

یر در صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا ت خ

دیاد تهیه صورت حساب نهایی، هزینه های اضاافی بابات تم

ناه ضمانت نامه های پیمانکار ایجاد شود، کارفرماا ایان هزی

ه او های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شاده اسات، با

پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یاک

  را ماه بیشتر شود، کارفرما تضمین مرباو3از تضمینها از 

.  آزاد می نماید

صورت حساب نهایی-51ماده 
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هرگاه بر اساس صورت وضاعیت قطعای، معلاوم : 2تبصره 
دهکار شود که در آخرین صورت وضعیت موقت، پیمانکار ب
ن انجاام نبوده یا بدهی او کمتر از نصت کسور تضمین حسا

ود کار بوده است یا طب  صورت حساب نهایی، مشاخص شا
دهکار که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار ب

ده نبوده است، کارفرما بایاد بای درنا، تضامین آزاد نشا
مربو  به هار یاک از مادارک یااد شاده را آزاد کارده و 

ه اسات، هزینه تمدید آنها را که از سوی پیمانکار تامین شد
، برای مدتی  که در آزاد نمودن آنهاا تااخیر ایجااد گردیاد

. پرداخت کند

صورت حساب نهایی-51ماده 
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51هرگاه بر اساس صورت حساب نهایی که به شرح مااده (الف
ر در مدت تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکث

ا یک ماه از تاریخ امضای صورت حسااب نهاایی یاا اعاالم کارفرما
ر، کاه پرداخت می گردد و به غیر از نصت تضمین حسن انجام کا

مین هاای تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، دیگر تضا
. پیمانکار، از هر نوع که باشد، بی درن، آزاد می شود

شاود، هرگاه بر اساس صورت حساب نهایی، پیمانکار بدهکار(ب
اب مکلت است که در مدت یک ماه از تاریخ انقضای صاورت حسا

و اگر ازدبه شرح باال طلب کارفرما را بزردنهایی یا اعالم کارفرما، 
از ایاااان پرداخاااات اسااااتنکاف ورزد یااااا تاااااخیر نمایااااد، 
ا ازکارفرما ح  دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خاود ر

تسویه حساب: 52ماده 
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تسویه حساب: 52ماده 

طلب پیمانکار را حقداکثر در مقدت یقک مقاه از تقاریخ امضقایباید کارفرما 
ام کقار صورت حساب نهایی پرداخت نماید به غیر از نصف تضمین حسن انج

ای پیمانکار که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند و دیگر تضمین ه
.از هر نوع که باشد بی درنگ آزاد می شود

ی و و پرداختهقای قبلق( تأخیرات و آزمایشقگاهی)کارفرما کلیه هزینه جرایم 
.  کسر نمایدباید پیش پرداخت و غیره  را 

باید

47ده در صورتی که طب  ماا)محل سزرده ها و تضمین های پیمانکار 
افو ننمایاد، وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تک( ضبط نشده باشد

. با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند
د، باه هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر باال، طلب کارفرما را پرداخت کن
عای نازد غیر از نصت کسور تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قط

ر بقیه ضمانتنامه ها و سازرده هاای او، باه هاکارفرما باقی می ماند، 
. عنوان که باشد، بی درن، آ زاد می شود
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تالف هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طارف اخا( الت
ل از نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن، قبا

درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوری
دهای به رو  تعیین شده در بنابر حسب مورد، ( ج)طب  بند 

.  عمل نماید2و1

در مورد مساائل ناشای از برداشات متفااوت دو طارف از ( 1
قاانون برناماه و 23متون بخش نامه هایی که به استناد مااده 

هاربودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابالغ شاده اسات، 
یک از دو طرف از ساازمان برناماه و بودجاه چگاونگی اجارای 

کاه و دو طرف طب  نظاریبخشنامه مربوطه را استعالم نماید
. از سوی سازمان برنامه و بودجه اعالم می شود، عمل کنند

حل اختالف: 53ماده 
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اسات، 1در مورد اختالف نظرهاایی کاه خاارج از شامول بناد 
رسایدگی و اعااالم نظاار دوباااره آنهااا بااه کارشااناس یااا هیااات 
کارشناسی منتخب دو طارف واگاذار شاود و دو طارف طبا  

وب نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسای، در چاارچ
. دپیمان و قوانین و مقررات مربو  اعالم می گردد، عمال کننا

در صورتی که دو طارف در انتخااب کارشاناس یاا هیاات (ب
، به تواف  نرسد یاا نظار اعاالم شاده 2کارشناسی موضوع بند 

، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای 2و1طب  بندهای 
. اقاااادام ماااای گااااردد( ج)حاااال اخااااتالف، طباااا  بنااااد 

ظار هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اخاتالف ن(ج
می تواند درخواست ارجاع موضاوع هریک از طرفهاپیش آید، 

یا موضوعات ماورد اخاتالف باه داوری را باه رئایس ساازمان 
.  برنامه و بودجه ارائه نماید

حل اختالف: 53ماده 
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حل اختالف: 53ماده 

اره چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اش:2تبصره 
.  موافقت نمود، مرجع حل اختالف شورای عالی فنی خواهد بود

وب رسیدگی و اعالم نظر شورای عاالی فنای، در چاارچ:تبصره 
پاس از اعاالم. پیمان و قوانین و مقررات مربو  انجام می شاود

.نظر شورای یاد شده، طرفها بر طب  آن عمل می نمایند

ارجاع موضوع یا موضاوعات ماورداختالف باه شاورای عاالی ( د
فنی،تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجاب
آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قاراردادی خاویش

. عمل نکند
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حل اختالف: 53ماده 

.تعهدات خود را انجام ندهدنباید در صورت اختالف، پیمانکار 

نباید

ر نظر انتخاب داور را می توان کارشناس رسمی دادگستری به قید قرعه د

نماینده هیأت داور یک نفر نماینده پیمانکار و یک نفرباید گرفت یا 

.کارفرما و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین باشد
باید
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قوانین و مقررات حاکم بر پیمان -54ماده 

قوانین و مقاررات حااکب بار پیماان منحصاران قاوانین و

.مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران است

نماینده پیمانکار نماینده کارفرما 

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی 

امضاءامضاء 

212
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ایط این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیال ماواردی از شار
آن هاا، عمومی پیمان است که تعیین تکلیت برخی از موارد در

مای به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هی  گااه ن
از ایان رو، . تواند مواد شارایط عماومی پیماان را نقاض کناد

ط هرگونااه نتیجااه گیااری و تفساایر مااواد مختلاات ایاان شاارای
ه آن خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربو  با

ه شماره و حاروف با. در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است
کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف

.مربو  به آن در شرایط عمومی پیمان است

اگر شرایط عمومی مصوب ساازمان برناماه و بودجاه هماراه 
اسناد و مدارک پیمان نباشاد، شارایط عماومی اباالغ شاده از

................................. ساوی سااازمان برنامااه و بودجااه بااه شااماره 
.بر این پیمان حاکم است......................... مورخ 

214
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.نوشتراهاردیفتکتکونمودگوئیکلینباید-1
راقراردادهرشرایطونمودبرداریکپیدیگرهایپروژهازنباید-2

.گرفتدرنظر نباید

.شرایط خاص مربوط به آن را نوشتباید برای هر پروژه 

باید

داد پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضاوع پیماان، تعا( الف-17ماده 
ار ماه کارشناس خارجی با تخصصاهای تعیاین شاده در زیار، باه کا/ نفر ...... 

.گمارد
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.کارشناس خارجی و مدارک مورد نیاز پروژه را مشخص نمائیدباید 

باید
215
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یلی آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائاه برناماه زماانی تفصا( ب-18ماده 
رناماه جزئیات رو  تهیه ب. روز از تاریخ مبادله پیمان است........ اجرای کار 

:زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.در برنامه زمانبندی کلیات و جزئیات کاری مشخص گرددباید 
.زمانبندی مشخصی برای ارائه برنامه زمانی تفضیلی صورت گیردباید 

باید

:                             باشدگزار  پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر( ها-18ماده 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

جزئیات پیشرفت کار مشخص شود؛باید -1
.برای نمونه گزارش پیشرفت کاری ضمیمه گرددباید -2

باید
216
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اختمان، کارفرما امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه، از قبیل سا( الف-20ماده 
نکاار راه، آب و برو، مخابرات و سوخت را که تعیین می شاود در اختیاار پیما

:قرار می دهد
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ت کارفرما، به شرح زیر مصالح، تجهیزات و ماشین آال( ز-20ب و -20ماده 
:را ت مین می کند

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
ن پیمانکار بایاد مشخصاات تعیاین شاده در زیار را در تا می( ها-20ماده 

:ماشین آالت رعایت کند
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.سال ساخت ماشین آالت و همچنین کلیه مشخصات فنی ذکر گرددباید 

باید

واختسسالونوعذکربدونونمود(لودریابلدوزر)گوئیکلینباید

.نمودعنوانراکارانجاماقلیم نباید
217
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س پیمانکار متعهد است کاه بارای کارکناان کارفرماا، مهناد(ح-20ماده 
گااهی و مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کار

: غذا، به تفکیک و به شرح زیر، ت مین کند
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.کلی گوئی نمودنباید در بیان جزئیات 

نباید

دقیقاٌ بایدکارکنان طرفین ... نیازهای کارگاهی از قبیل مسکن، خوراک و 

.مشخص شوند
باید

و همچناین قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند( ج-21ماده 
:موارد یا حواد ی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.بیمه و مبالغ مشروط و فرانشیز و غیره مشخص گرددباید  -1
.روش گردش کار بیمه مشخص گرددباید -2

باید
218
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شمار نسخه های نقشاه هاا و مشخصاات فنای کاه بادون ( الف-22ماده 
:دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است

...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

شمار نساخه هاا و مشخصاات دساتورالعملهای راه انادازی، ( ح-22ماده 
ه می کند، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهی

:به شرح زیر است

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ه چگونگی پرداخت هزینه احدا  و نگهداری راه های انحرافی ب( و-21ماده 
:پیمانکار به شرح زیر است

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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د پیمانکار موهت است که در انتخاب پیمانکااران جازء، ماوار( ب-24ماده 

:زیر را رعایت کند

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.دارای مدارک موردنیاز از مراجع ذیصالح باشندباید پیمانکاران جزء، 

باید

رح زیر پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به ش( الف-28ماده 

:ت مین می کند

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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:هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است( ج-32ماده 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.نام و شماره بخشنامه قید شودنباید اگر قرارداد شامل تعدیل نمی گردد 

نباید

.رددنام شماره بخشنامه و شاخص مبنای تعدیل قید گروش تعدیل،باید ها در پروژه

باید

:تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است( ها-29ماده 

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

221
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میزان، رو  پرداخت و نحوه واریز پایش پرداخات پیماان، طبا  -36ماده 
.هی ت وزیران است....................... مورخ ............................... مصوبه شماره 

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

اخقت میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرد: ذکر نمودباید به عنوان مثال 

هیققأت 1382/8/11مققور  542956ت /28496پیمققان، طبققق مصققوبه شققماره 

.وزیران است باید

صوبه دریافت وجه سزرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طب  م-35ماده 
.هی ت وزیران، است....................... مورخ ..................... شماره 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ام کار دریافت وجه سپرده تضمین حسن انج: ذکر نمودباید به عنوان مثال 

هیقأت 1382/8/11مقور  542956/28496پیمان طبقق مصقوبه شقماره 

.وزیران است باید

222
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را کارفرما ارز مورد نیاز برای ت مین مصالح و تجهیازات زیار( ب-38ماده 
:از خارج از کشور ت مین می کند

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

.  قید گرددبایدپروژه هایی که برای تأمین مصالو و تجهیزات نیاز به ارز دارند 

باید

میاازان و ترتیااب پرداختهااای ارزی بااه پیمانکااار، باارای ( الااف-38ماااده 
:متخصصان خارجی، به شرح زیر است

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.میزان ارز نیز قید گرددبایدپروژه هایی که ارز دارند 

باید
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کارفرما ارز مورد نیاز را بارای خریاد ماشاین آالت و ابازار ( ها-38ماده 
:ندخاصی که در زیر نام برده شده است را طب  شرایط زیر، ت مین می ک

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

تهای زیر پیمانکار موهت است که پیش از تکمیل کل کار، قسم( ب-39ماده 
را در زمانهایی که برای هر یک از آن ها باه شارح زیار تعیاین شاده اسات، 

:تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ن بایاد ماشین آالت اختصاصات این پیمان که در صورت فسخ پیما(  د-47ماده 
:ر استبرای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زی

......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.بصورت زمان بندی و چارت نسبت به برنامه زمانی کلی بیان شودباید 

باید
224



عليرضا ميالني زاده: مدرس 
225

یاب هزینه باالسری پیمانکار در دوره تعلیا ، باه میازان و ترت( ب-49ماده 
:تعیین شده در زیر، پرداخت می شود

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

یزان و ، به م(ناشی از پیمانکار)خسارت ت خیر غیرمجاز پیمان ( 6-ب -50ماده 
:ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود

....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

نماینده پیمانکارنماینده کارفرما 
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی 

امضاء امضاء

کاار در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع( الف-50ماده 
:را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند

....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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زمان های مندرج در پیمان
مهلتارکان پروژهموضوعشماره ماده

روز5مشاوراصالح صورت وضعیت مرجوعی از کارفرما37ماده 
پیمانکاراعتراض به فسخ پیمانالف-47

روز10

پیمانکارتعیین تکلیف مصالح و تجهیزات هنگام فسخ پیمانو-47
پیمانکارتعیین تکلیف مصالح و تجهیزات هنگام خاتمه پیمان2ج -48
کارفرما و مشاورمهلت رسیدگی به صورت وضعیت های ماهانهالف-37

کارفرما و مشاورمهلت رسیدگی به صورت حسابهاج-37
پیمانکارمعرفی نماینده برای تحویل موقت با درخواست مشاورد-39
پیمانکارکارهای پس از تغییر مشاورو-32

هفته1 مشاوراعالم نواقص تحویل موقت به پیمانکارالف-39
پیمانکارمهلت معرفی نماینده برای صورت برداری هنگام فسخب-47
هفته2پیمانکارتوافق بر سر برخی قیمت هاز-47

کارفرما و پیمانکاراعالم تغییر نشانی27

روز15
پیمانکاراعالم حذف تعهدات بدلیل تاخیر در تحویل کارگاه28
پیمانکاراعالم برای تمدید ضمانت نامه34
پیمانکارمهلت شروع به رفع نقص در دوره تضمین42

پیمانکارارگاهفسخ پیمان به جهت تعطیلی یا بی سرپرست گذاشتن کالف-46
پیمانکارآماده کردن کارگاه برای خاتمه پیمان48
مشاورپرداخت های ارزی38

روز20
کارفرماحضور هیات تحویل در محلالف-39
روز30کارفرما و پیمانکارمهلت تحویل کارگاهب-28
پیمانکارارائه روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کارب-18

ماه1

پیمانکارمعرفی رئیس کارگاه جدیدز-18
پیمانکارمهلت تهیه آخرین صورت وضعیت موقت34
پیمانکارمهلت اعتراض به تهیه صورت وضعیت37
پیمانکارمهلت تهیه صورت وضعیت قطعی39
پیمانکارمهلت اعتراض به تهیه صورت حسابی نهایی51
کارفرمامهلت کارفرما برای پاسخ به درخواست تحویل قطعی41تبصره 

کارفرما و پیمانکارمهلت تسویه حساب مطابق صورت حساب نهاییب-52
کارفرمامهلت رسیدگی به صورت وضعیت قطعی39

ماه2
کارفرمامهلت نهایی کارفرما برای تحویل قطعی41تبصره 
پیمانکارتعدیل37

ماه3 مشاورمهلت رسیدگی به صورت وضعیت قطعی39
رکارفرما، پیمانکار و مشاوحداکثر زمان اولیه تعلیق49
227ماه6رکارفرما، پیمانکار و مشاوحداکثر زمان نهایی تعلیق49
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:پرسش و پاسخ 

دسئپاالت خپ  را  ر زم   ب ق   ند  مطیح ن  ي 

پيشنهادات و نظرات خود , ميتوانيد سئواالت 

:را در زمينه این دوره با پست الکترونيک 

.  مطرح نمایيد 



كانال فني متره براورد ميالن افزار
https://telegram.me/metreh

(  ميالن افزار)2كانال فني متره و برآورد 
https://t.me/metreh

كانال مدیریت قرارداد ميالن افزار
https://telegram.me/contract_management

كانال كتب فني ميالن افزار
https://telegram.me/engineeringbook

گروه انتشارات ميالن افزار
https://telegram.me/joinchat/BBDmQAGLOpIfR3_wC8ADwQ

(متره ، براورد)2گروه ميالن افزار 
https://telegram.me/joinchat/B2PZmTwqnSa9oe2yVyb34g

شهر سازي-گروه كتاب ميالن افزار 
https://telegram.me/joinchat/B2PZmQVJyLKLUW1V9NNA1g

در این كانال براي عالقه مندان موضوعاتي مفيد در ارتباط با متره و برآورد 
.و سير و تحول مالي پروژه هاي عمراني ارایه خواهد شد
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:منابع و مآخذ پیشنهادی برای مطالعه 

(بهمن كشاورز ) نحوه تنظيم قراردادها  •

عليرضا ميالني زاده)مديريت قرارداد •

((ع)قرارگاه سازندگي نوح)ارزيابي ادعاهاي پيماني •

، اصول تنظيم قراردادها EPC , EPC/T, TURNKEYقراردادهاي طرح و ساخت •
درس مديريت پروژه، شرايط عمومي و خصوصي پيمان ، 24مديريت قراردادها، 

(ده عليرضا ميالني زا)مديريت و راهبرد مناقصات، واژه نامه حقوقي ساخت و ساز 

(دكتر حيدري)اصول و فنون مذاكره •

(رامك حميدي جو )مكاتبات پيمان •
(عليمراد اتحاد )پيمانكاري پروژه هاي صنعتي  •

فصلنامه برآورد•

(گزنفون)مديريت كوروش كبير •
مجله مناقصه و مزايده •

• EPC / Turnkey Projects    (FIDIC انتشارات)

• CONDITION OF CONTRACT FOR PLANT & DESIGN BUILD  (FIDIC انتشارات)

• CONDITION OF CONTRACT FOR CONSTRACTION (MDB HARMONIESED EDITION)
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