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 موافقتنامه

 
   ، به نشانی :                          این موافقتنامه ، در تاریخ                    ، بین 

ــده         ــا نامیــ ــان ، کارفرمــ  ، کــــه در ایــــن پیمــ
و مالکیت صنعتی ایران و با شماره                ، در شهر            ، کـشور                                                         شود ، از یک سو ، و شرکتها          می

       به ثبت رسیده است و در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، به نشانی 
، از سوی دیگر ، طبـق مقـررات و شـرایطی کـه در اسـناد و               

 . د می گردد مدارک این پیمان درج شده است ، منعق
به آنها    در این موافقتنامه ، کلمات و عبارتها ، دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان ،                  

 .اطالق شده است 
 

  موضوع پیمان – 1ماده 
انـدازی و سـایر      عبارت است از تامین مصالح و تجهیزات ، انجـام کارهـای سـاختمان و نـصب وراه                 

  ، برای احداث ،10در پیوست خدمات ، به شرح درج شده 
 .          واقع در 

 
  اسناد و مدارک پیمان – 2ماده 

اسناد و مدارک زیر در مجموع ، پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هر یـک ، بـه                       
 .عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند 

 ــ  موافقتنامه 
 ــ  پیوستها 

 ــ  شرایط عمومی 
 ط خصوصی ــ  شرای

ــ  سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان ، در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تاییـد                      
 .رسد  دو طرف پیمان می

 
  مبلغ پیمان – 3ماده 

 کارفرما در برابر  انجام تعهدات پیمانکار ، مبلغ پیمان را که شامل بخشهای زیر است ، به پیمانکار می                     3-1
 :پردازد 
  :لغ ریالی ــ  مب

  :ــ  مبلغ ارزی 
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 . ، است 1طبق پیوست  تفکیک مبلغ پیمان ،
 . مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر ، مقطوع است 3-2
 . شرایط عمومی 49 تغییر کار موضوع مادۀ 3-2-1

ه مـی  گیری تغییـرات ، محاسـب    ، و اندازه3هزینه تغییرات کارها ، طبق فهرست بهای درج شده در پیوست        
 .شود 

 . کارهای فهرست بهایی 3-2-2
در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقالم فهرست بهایی باشـد ، مبلـغ پیمـان در ایـن بخـش از                         

ی طبق پیمـان و فهرسـت        گیری کارهای انجام شده    کارها ، مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن براساس اندازه          
 .اسبه میشود ، مح ) 2پیوست ( بهای واحد کارها 

 . تعدیل 3-2-3
 .هرگاه طبق شرایط خصوصی پیمان ، تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعدیل باشد

 
، بـرای   )  شرایط عمومی    54موضوع ماده   ( به شرح زیر ، که به عنوان مبلغ مشروط          ) مبالغ  (  مبلغ   3-2-4

 .ر گرفته شده است  در نظ17تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات ، به شرح پیوست 
 :ــ  مبلغ ریالی 
 :ــ  مبلغ ارزی 

  ســـاله …… مبلـــغ پیمـــان ، شـــامل تـــامین لـــوازم یـــدکی دوره هـــای پـــیش راه انـــدازی و  3-3
 . ، به وسیله پیمانکار است 11به شرح پیوست  برداری ، بهره

 
  نحوه پرداخت – 4ماده 

 . انجام می شود 5 پرداختها به پیمانکار ، طبق پیوست 4-1
 در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی اسـت، نحـوه گـشایش اعتبـار و کاربرگهـای                    4-2

 . است 7مربوط ، طبق پیوست 
 
  تاریخ تنفیذ ، شروع کار و مدت پیمان – 5ماده 

 تاریخ نافذ شدن پیمان ، پس از امضا،  و مبادله پیمان و تسلیم ضـمانتنامه انجـام تعهـدات ، و بعـد از                      5-1
 :  ایط زیر است تحقق شر

……………………… 
……………………… 
……………………… 

 روز پـس از امـضا و مبادلـه پیمـان و تـسلیم            90در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده ظرف حـداکثر           
هرگـاه  . ضمانتنامه انجام تعهدات ، دو طرف می توانند در مـورد تـاریخ نافـذ شـدن پیمـان ، توافـق کننـد           

یمان با کارفرما توافق نکند ، تضمینهای تسلیم شده از سوی پیمانکار به             پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پ      
 .گردد  وی بازگردانده می شود و با  او تسویه حساب می
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  تاریخ شروع کار 5-2
در غیر این   .  روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان ، شروع کار را به پیمانکار ابالغ میکند                30کارفرما حداکثر ظرف    

 . روز ، کار را  شروع می نماید 30ر پایان مهلت صورت ، پیمانکار د
  مدت پیمان 5-3

 . روز است ………………مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار ، 
 . مشخص شده است 14، در پیوست ) MILESTONE(جزئیات مقاطع زمانی قسمتهای اصلی کار 

 .هد بود  شرایط عمومی خوا64تغییرات مدت اجرای کار ، تابع ماده 
 ت تأخیر در تکمیل به موقع کار  خسار5-4

، در اتمام طبق برنامه کار یا قسمتهای اصلی آن ،         )  شرایط عمومی    66ماده  ( هرگاه به دلیل قصور پیمانکار      
،از   تأخیر پیش آید ، خسارت تاخیر در تکمیل به موقع کار ، به میـزان تعیـین شـده در شـرایط خـصوصی                         

مجموع مبلغ مربوط به این نوع تاخیرها ، از              درصد مبلـغ پیمـان بیـشتر          . پیمانکار وصول میشود    
 .نمی شود 

  هزینه تسریع کار 5-5
هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار ، پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند ، بـه ازای هـر                      

 .ع کار به پیمانکار پرداخت می شودنه تسریروز تسریع کار ، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی ، هزی
 

  ) MAXIMUM LIABLITY(  حد مسئولیت مالی پیمانکار – 6ماده 
 74موضـوع مـاده     ( ی آن    حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در ایـن پیمـان و دوره             

 . طبق مبلغ و مدت تعیین شده در شرایط خصوصی است  ،) شرایط عمومی 
 
  مهندس مشاور– 7ماده 

   ، به نشانی   شرایط عمومی 50مهندس مشاور ، در ارتباط با ماده 
 . ، است  

 . بیان شده است 8در پیوست  حدود اختیارات مشاور کارفرما ،
 

 
 نمایندگان پیمانکار/  کارفرما                                                        نماینده  نمایندۀ
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 سمت                                                                         سمت 
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  شـرایط عمـومـی                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، درهر سه قرارداد ، عنوانها و  EPC ، EP ، PCبه منظور سهولت مراجعه به متون قراردادهای سه گانه 
شماره های مواد و بندها در موارد ممکن ، یکسان انتخاب شده است از این رو ، مواردی که در 

اد یا بندهای مربوط عبارت  ، متون مواد و بندها مصداق نداشته است ، در مقابل موPC و  EPقراردادهای 
 .درج شده است » حذف می شود « 
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 فهرست
 عنوان 

 تعریفها و تفسیرها 
 . تعریفها – 1ماده 
 . تفسیرها – 2ماده 

 اقدامهای اولیه 
 . اقدامهای اولیه پس از عقد پیمان – 3ماده 

 اسناد پیمان 
 . هدف اسناد پیمان – 4ماده 
 . اولویت اسناد – 5ماده 
 . استانداردها ، کدها و مراجع – 6ماده 
 . فنی  اسناد و مدارک– 7ماده 
 . ابالغیه ها – 8ماده 
 . مالکیت اسناد و استفاده مجدد از آنها ، حقوق ثبت شده – 9ماده 
 . زبان حاکم – 10ماده 

 .ضمانتنامه و بیمه نامه ها 
 . ضمانتنامه پیش پرداخت – 11ماده 
 . ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار – 12ماده 
 . ضمانتنامه انجام تعهدات – 13ماده 
 . آزاد سازی ضمانتنامه ها – 14ماده 
 . انواع بیمه نامه ها ، مسئولیت تهیه آنها – 15ماده 
 . محتوای بیمه نامه ها – 16ماده 
 . بیمه نامه های در تعهد کارفرما – 17ماده 
 . دریافت خسارت از بیمه – 18ماده 
 . چشم پوشی از ادعای خسارت اضافی ، مرتبط با موارد بیمه – 19ماده 
 . بیمه نامه ها ، در شرایط تحویل قسمتی از کار به کارفرما – 20ماده 
 . انطباق متن ضمانتنامه ها و بیمه نامه ها ، با شرایط پیمان – 21ماده 
 . مراجع صادرکننده ضمانتنامه ها و بیمه نامه ها – 22ماده 
 . تغییر در بیمه نامه ها ، ناشی از تغییر کارها – 23ماده 

  مسئولیتهای پیمانکار تعهدات و
 . کلیات – 24ماده 
 . تحویل نقشه های چون ساخت – 25ماده 
 . مدیریت و نظارت بر کار – 26ماده 
     تأمین نیروی کار– 27ماده 
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 فهرست
 عنوان 

 
 

 . مقررات کارگاهی – 28ماده 
 . تأمین مصالح و تجهیزات ، و حمل و انبارداری آنها – 29ماده 
 .شین آالت ساختمانی ، ابزار ، مواد مصرفی و تسهیالت مورد نیاز کار ما– 30ماده 
 . تهیه روشهای اجرایی و نقشه های کارگاهی – 31ماده 
 . برنامه پیشرفت کار – 32ماده 
 . فروشندگان ، پیمانکاران دست دوم و سایر طرفهای پیمان با پیمانکار – 33ماده 
 .دولتی  مالیات ، عوارض و سایر حقوق – 34ماده 
 . دریافت بیمه نامه ها – 35ماده 
 . محرمانه نگهداشتن اسناد و مدارک پیمان – 36ماده 
 . تأییدات پیمانکار – 37ماده 

 هماهنگی با سایر پیمانکاران 
 . هماهنگی با سایر پیمانکاران مرتبط با موضوع پیمان – 38ماده 

 تعهدات و مسئولیتهای کارفرما 
 .ده  تعیین نماین– 39ماده 
 . تحویل زمین و اطالعات مرتبط با آن – 40ماده 
 . تحویل باقیمانده اسناد و مدارک فنی و مسئولیت صحت آنها – 41ماده 
 . پرداخت صورت وضعیت ها – 42ماده 
 . بررسی به موقع مدارک تسلیمی پیمانکار – 43ماده 
 . دریافت بیمه نامه ها – 44ماده 
 . صدور مجوزها – 45ماده 
 . تسهیالت دوران ساختمان و نصب – 46 ماده

 . انجام به موقع کار ، و تأمین مصالح و تجهیزات و عوارض گمرکی – 47ماده 
 . پرداخت حقوق و عوارض گمرکی – 48ماده 

 تغییر در کارها 
 . تغییر در کارها – 49ماده 

 مهندس مشاور ، بازرسی و کنترل کیفی کار 
 . مهندس مشاور – 50ماده 
 . بازرسی و کنترل کیفی کار – 51ماده 

 پرداختهای به پیمانکار ، تغییرات مبلغ پیمان 
 . شمول مبلغ پیمان – 52ماده 
  پرداختهای موقت– 53ماده 
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 فهرست
 عنوان 

 
 

 . مبالغ مشروط – 54ماده 
 . پرداختهای ارزی – 55ماده 
 . تغییرات در مبلغ پیمان – 56ماده 
 . صورت وضعیت قطعی – 57ماده 

 مراحل تکمیل و تحویل کار 
 . تکمیل مکانیکی – 58ماده 
 . راه اندازی و آزمایش عملکردی – 59ماده 
 . تحویل موقت – 60ماده 
 . دوره مسئولیت رفع نقص – 61ماده 
 . تحویل قطعی – 62ماده 

 تغییرات مدت پیمان ، تأخیر ، تعلیق ، خاتمه پیمان 
 . زمانهای پیمان – 63ماده 
 . تغییرات مدت پیمان – 64ماده 
 . تعلیق – 65ماده 
 . تأخیر در اتمام به موقع کار – 66ماده 
 . خاتمه پیمان به درخواست کارفرما – 67ماده 
 . برکناری پیمانکار – 68ماده 
 . خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار – 69ماده 
 . خاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قهری– 70ماده 

 احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان خطرات و زیانهای 
 . مسئولیتهای کارفرما ، در پذیرش ضرر و زیان – 71ماده 
 . مسئولیتهای پیمانکار ، در پذیرش ضرر و زیان – 72ماده 
 . وقوع حوادث قهری – 73ماده 
 . حد مسئولیت پیمانکار – 74ماده 

 حل اختالف ، اقامتگاه قانونی ، قانون حاکم 
 .تالف  حل اخ– 75ماده 
 . اقامتگاه قانونی – 76ماده 
 . قوانین و مقررات حاکم بر پیمان – 77ماده 
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 تعریفها و تفسیرها
  تعریفها – 1ماده 

 در هر جای این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان ، دارای معانی تشریح شده در          کلمات یا عبارتهای زیر ،    
 : مفهوم مفرد و یا جمع ، به کار روند این معانی ، برحسب مورد می توانند به. زیراند 

اسـناد  « ، شامل موافقتنامه بین کارفرما و پیمانکار ، برای اجرای موضوع پیمـان و مـشتمل بـر                   » پیمان  « 
 . موافقتنامه است 2به شرح ماده » پیمان 

، ماننـد   ، سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود ومشخصات اصلی پیمـان                » موافقتنامه  « 
 . است مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده

ــومی « ــرایط عم ــین        » ش ــان را تعی ــر پیم ــاکم ب ــومی ح ــرایط عم ــه ش ــت ک ــتن اس ــین م ــاد هم  ، مف
 .کند  می
، عبارت از شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان                » شرایط خصوصی   « 

توانـد مـواد شـرایط عمـومی را          گاه نمـی   مواد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ       .  است خاص تنظیم شده  
 .نقض کند 

، مشخصات و مدارک تکمیلی است که اختـصاصأ در ایـن پیمـان ، بـه منظـور تکمیـل مفـاد                       »  پیوست  « 
 .موافقتنامه پیمان تنظیم شده است 

است و کارهای موضوع پیمـان بـرای وی         » پیمانکار« ، شخص حقوقی است که طرف پیمان با           »کارفرما  « 
 .نمایندگان  و جانشینهای قانونی کارفرما ، در حکم کارفرما هستند . انجام می شود 

است و اجرای کارهای موضوع پیمـان را        » کارفرما  « ، شخص حقوقی است که طرف پیمان با         » پیمانکار « 
 .هستند »  پیمانکار«، در حکم » پیمانکار « به عهده گرفته است ، نمایندگان و جانشینهای قانونی 

، شخصی حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما ، بـرای انجـام خـدمات فنـی در                    » مشاور کارفرما   « 
 موافقتنامـه ، معرفـی گردیـده        7 ، تعیین شده و در مـاده         50زمینه کارهای موضوع پیمان و به شرح ماده         

 .است
حقیقی یا حقوقی ، که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر فعالیتهای             ، شخصی است    » بازرس فنی    « 1-9

کنترل کیفی کارهای انجام شده از سوی پیمانکار ، به کار گمارده می شود تا زیر نظر مهندس مشاور انجام                    
 .وظیفه کند 

 .شود   حذف می1-10
 یا عامل فروش است که از طریق        ، تولید کننده ، سازنده ، تأمین کننده ، توزیع کننده          » فروشنده   « 1-11

تولیـد  . انعقاد پیمان با پیمانکار ، متعهد به تأمین اقالمی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کـار اسـت                     
کنندگان ، سازندگان ، تامین کنندگان یا توزیع کننـدگان اقالمـی از مـصالح و تجهیـزات مـورد نیـاز کـار                        

 .ی شوندنامیده م» فروشنده « فروشندگان نیز، 
، شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام بخش و یـا بخـشهایی از                 » پیمانکار دست دوم   « 1-12

، به وسیله پیمانکـار و از طریـق عقـد    » کارگاه « عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در        
 .قرارداد ، به کار گمارده شده است 

ثبـت شـده   » صاحب لیـسانس    « ی از کار است که منحصراً به نام         ، دانش فنی بخشهای   » لیسانس   « 1-13
 .است 
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، شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری تمـام یـا بخـشی از        » صاحب لیسانس    « 1-14
 ، فناوری و دانش فنـی تمـام یـا بخـشی از کـار را                 16 و پیوست    1-25کار موضوع پیمان است و طبق بند        

 .تامین می کند 
، مجموعه خدمات تامین ، مصرف و به کارگیری مصالح و تجهیزات و عملیات سـاختمانی و                 » ار  ک « 1-15

 .اندازی است ، که طبق اسناد ومدارک پیمان باید تکمیل و تحویل شود نصب و راه
هایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان ، به منظور احداث کار              ، اراضی یا سایر محوطه    » کارگاه   « 1-16

 .شود پیمان و یا انبار و راههای دسترسی مرتبط با آنها ، از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده میموضوع 
برداری است که کار موضوع پیمان ، تمام یا قسمتی از  ، عبارت از مجموعه کامل قابل بهره» پروژه  « 1-17

 .آن است 
وافقتنامه است ، که می تواند براسـاس مـاده       م 3، عبارت از مبلغ درج شده در ماده         » مبلغ پیمان    « 1-18

 . تغییر یابد 56
 موافقتنامه درج شده است و پرداخت آن ، مشروط          4-2-3مبلغی است که در بند      » مبلغ مشروط    « 1-19

به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات  به وسیله پیمانکار ، براساس ماده                    
 . است 54
 موافقتنامه و تغییرات بعدی آن طبق       3-5، عبارت است از مدت درج شده در ماده          » مدت پیمان    « 1-20

  .60 ، به منظور تکمیل کار و تحویل موقت براساس ماده 64ماده 
 .به معنای شروع تعهدات دو طرف است » نافذ شدن پیمان  « 1-21
 . موافقتنامه است2-5 مبنی بر شروع کار ، طبق بند ، دستور کارفرما به پیمانکار» ابالغ شروع کار  « 1-22
 اسـت ، کـه طـی آن پیمانکـار           61، دوره زمانی تعیین شده  در ماده         » دوره مسئولیت رفع نقص      « 1-23

 .مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست 
مالی موجود در کارها به هنگام تحویل       ، عبارت از گواهی تایید رفع نواقص احت       » گواهی رفع نقص     « 1-24

 . صادر میشود 2-60موقت است ، که با توجه به بند 
هـا ،   نامـه  ، عبـارت از مجموعـه اسـناد فنـی ، اسـتانداردها ، کـدها ، آیـین              » اسناد و مدارک فنی      « 1-25

بق آنهـا ،     ، است که کار موضوع پیمان باید ط        18مشخصات فنی ، نقشه ها و سایر مدارک به شرح پیوست            
 .به وسیله پیمانکار انجام شود 

، عبارت از هرگونه نقشه ، مشخصات و مدارک تهیـه           » ) Submittals(مدارک تسلیمی پیمانکار     « 1-26
 …ای و    های کارگـاهی ، برنامـه ریزیهـای دوره          نقشه  شده به وسیله پیمانکار از قبیل گزارشهای پیشرفت ،        

 .رفرما می شود است که در طول مدت پیمان تسلیم کا
، سندی است که افزایش ، کاهش و یا تغییر کار و تغییـرات در مـدت و مبلـغ    » دستور تغییر کار     « 1-27

 .پیمان ناشی از آنها ، در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می رسد 
، ادوات ، اقالم و به طورکلی ، عبارت است از مواد ، اجناس ، کاال ، دستگاهها  » مصالح و تجهیزات     « 1-28
 .، هر آن چیزی که در کار مصرف شده و باقی می ماند  

، عبارت از تمام دستگاهها و ماشین آالت است که برای اجرا و تکمیـل               » ماشین آالت ساختمانی     « 1-29
 .شود  مانند نمی عملیات ساختمان و نصب الزم است ، اما شامل دستگاههایی که در کار باقی می
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کشی  ، عبارت از عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه ، مکانیک ، لوله» عملیات ساختمان و نصب  « 1-30
بـه  » کارگـاه   « ، برق ، ابزار دقیق ، رنگ ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آنها است ، که در محـل                       

به اجـرا   . » مصالح و تجهیزات    « ده از   اندازی ، با استفا    منظور احداث کار موضوع پیمان ، تا مرحله پیش راه         
 .آید  در می

، به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و نصب ،           » ) Precommissioning(اندازی   پیش راه  « 1-31
شود ، به نحوی که کار موضـوع         از قبیل انجام آزمایشها ، بازرسیها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می             

 .زی سازد اندا پیمان را آماده راه
اندازی است ، بـه نحـوی    ، به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه  » تکمیل مکانیکی    « 1-32

 .اندازی باشد  که کار مورد نظر آماده راه
، به معنای انجام کارهای الزم برای قراردادن موضـوع پیمـان            » ) Commissioning(اندازی   راه « 1-33

 . است 59تکمیل مکانیکی ، طبق ماده در شرایط عملیاتی پس از 
، مجموعـه آزمایـشها و رسـیدگیهایی اسـت کـه      » )  Performance test( آزمایش عملکردی  « 1-34

 ، به منظور حصول اطمینان از دسـتیابی بـه شـرایط تـضمین شـده عملکـردی و میـزان                      59براساس ماده   
 .رداندازی صورت میگی  ، پس از مرحله راه9مصارف ، طبق پیوست 

، شخص حقیقی یا حقوقی شناخته شده و معتبر در زمینه تخصصی ویژه اسـت کـه                 » مرجع فنی    « 1-35
کارفرما یا مهندس مشاور و پیمانکار ، در موارد اختالف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مـدارک                     

 .کنند و نظر  وی برای دو طرف قطعی است  فنی ، از وی استفسار می
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  تفسیرها – 2ماده 
منظور از روز ، روز تقویمی و منظور از ماه و سـال ، مـاه و سـال شمـسی،                     :  ماه ، سال       روز ،  2-1

 .طبق تقویم رسمی کشور است 
هر جا معنی عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد ، معنی جمع و کلمات جمـع ،          :  مفرد و جمع     2-2

 .معنی مفرد دارد 
درج شده در شرایط عمومی ، تنها به منظور راهنمـایی و اطـالع از مفـاد                 عنوانهای  :  عنوانها   2-3

انـد و نمـی تـوان از آنهـا در تفـسیر مـواد            موادی است که مشترکاً زیر آن عنوان قرار گرفته        
 .استفاده کرد 
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 اقدامهای اولیه
 

  اقدامهای اولیه پس از عقد پیمان – 3ماده 
  تسلیم ضمانتنامه 3-1

 را تهیـه و تـسلیم   13و 11پیمانکـار ضـمانتنامه موضـوع مـواد           له پیمـان ،   پس از امضا و مباد    
 .کند  کارفرما می

  شروع کار 3-2
پیمانکار موظف است پس از دریافت ابالغ شروع کار از سوی کارفرما در زمان تعیین شـده در                  

روز ابالغیه ، و در صورت عدم دریافت ابالغیه شروع کار از سوی کارفرما ، پس از گذشت سی                   
 .نسبت به شروع کار اقدام کند  از تاریخ تنفیذ پیمان ، 

برای بررسی کارفرمـا      پیمانکار ، اسناد زیر را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ شروع کار ،              
کارفرما پس از دریافت مدارک ، حداکثر ظرف هفـت روز ، مـوارد اصـالحات                . کند   تسلیم می 

کنـد و پـس از    مطرح می ور پیمانکار و مهندس مشاور ،       ای با حض   مورد نظر خود را طی جلسه     
جمع بندی نهایی موارد و تهیه صورت جلسه آنها ، پیمانکار ، اصالحات و تغییرات مـصوب را                  
تا قبل از درخواست اولین صورت وضعیت ، اعمال نموده و برای تایید نهایی به کارفرما تسلیم                 

 .می کند 
تـامین مـصالح و     (هـای اصـلی هـر یـک از بخـشهای کـار              ت برنامه زمانی اجـرای فعالی     3-2-1

اسـناد    ، براساس برنامه زمانی تحویل نقشه ها ،         ) تجهیزات ،عملیات ساختمان و نصب      
و مدارک مورد نیاز از سوی کارفرما و برنامـه زمـانی کلـی اجـرای کـار درج شـده در                      

  .14پیوست 
 . برنامه زمانی تحویل مدارک تسلیمی پیمانکار 3-2-2
 جدول درصد وزنی کارها ، به عنوان مبنای پرداخت صورت وضعیتهای موقت منطبق              3-2-3

 .با ضمایم پیمان 
 . برنامه زمانی تفصیلی پرداختها و گردش نقدینگی ، منطبق با ضمایم پیمان 3-2-4
 نمودار سازمانی پیمانکار ، که در آن عوامل کلیدی بخـشهای مختلـف کـار و ارتبـاط                   3-2-5

 . مشخص شده باشد  ،آنان با هم 
 ها  نامه  تهیه و تسلیم بیمه3-3

 و ضـمایم پیمـان ،   17 و 16 و 15پیش از شروع عملی کارها ، دو طـرف بـا توجـه بـه مـواد               
هایی را که هر یک ملزم به تهیه آن هستند ، از مراجع بیمه تهیه و بـه طـرف دیگـر                       نامه بیمه

 .کنند  تسلیم می
  هماهنگیهای اولیه 3-4

ر رفع ابهامات فنی باقیمانده و حصول تفاهم در مورد اجرای مفاد پیمـان از سـوی دو     به منظو 
بـا حـضور کارفرمـا ،       ) جلـساتی   ( ظرف بیست روز پس از شـروع کـار ، طـی جلـسه                  طرف ، 

گیری می شود تـا در طـول اجـرای پیمـان        پیمانکار و مهندس مشاور ، در موارد زیر ، تصمیم         
 :مالک عمل قرار گیرد 
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 رفع ابهامات احتمالی و ارائه اطالعات تکمیلی ، درج شده در اسناد و مدارک فنی بـه                  3-4-1
  .14 پیوست 1-14تناسب برنامه زمانی بند 

 . نحوه گردش کارها 3-4-2
در هنگام عقد پیمـان ، ضـمیمه         ) 20پیوست  ( هرگاه گردش کارها و روابط متقابل       

 گـردش کارهـا از جملـه مـوارد          نشده باشد ، در جلسه هماهنگیهـای اولیـه ، نحـوه           
 .گردد   ، به پیمان منضم می20مشخص شده در زیر ، به عنوان پیوست 

 مهنـدس مـشاور و سـایر مراجـع          – پیمانکار   –ــ  گردش کار مکاتبات بین کارفرما        
 .مرتبط با اجرای پیمان ، در صورت لزوم 

 .ی پس از آنــ  گردش کار ابالغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدامها
 .های پیمانکار  ــ  گردش کار تهیه ، تحویل ، تایید و پرداخت صورت وضعیت

 .ها و مدارک فنی پیمان  ــ  گردش کار تحویل نقشه
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 اسناد پیمان
  هدف اسناد پیمان– 4ماده 

توصیف کار تکمیل شده موضوع پیمان است که باید طبق اسناد پیمـان اجـرا               . هدف اسناد پیمان    
 .د شو

انجام هر کار و تامین هر نوع مصالح و تجهیزات ، که با استنباط از اسناد پیمـان و یـا طبـق عـرف                         
 .به عهده پیمانکار است  فنی و تجاری برای انجام موضوع پیمان الزم باشد ،

 
  اولویت اسناد – 5ماده 

بـا اسـتنتاج      کنـد ،  هرگاه بین مفاد و مضمون اسناد پیمان ، تناقض ، اختالف و یـا اشـتباهی بـروز                   
امـا در هـر     . منطقی از مفاد اسناد مرتبط با موضوع ، تناقض ، اختالف و اشتباه برطرف خواهد شد                 

 .صورت ، موافقتنامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد پیمان اولویت دارند 
 

  استانداردها ، کدها و مراجع – 6ماده 
بینی شده  راجع مورد نیاز اجرای کار که در پیمان پیشو م) کدها ( نگارش استانداردها ، شناسه ها 

است ، آخرین تجدید نظر آنها در زمان عقد پیمان اسـت ، مگـر آنکـه بـه نحـو دیگـری در پیمـان           
 .تصریح شده باشد

از آخرین نگارش استانداردها و کدهای معتبر بین المللی هماهنگ بـا              در موارد مسکوت در پیمان ،     
ــی   ــتانداردهای پ ــر اس ــان ،  دیگ ــده در پیم ــی ش ــشاور ،    ش بین ــدس م ــد مهن ــا تایی ــتفاده  ب  اس

 .می شود 
 

  اسناد و مدارک فنی – 7ماده 
 هرگونه نقص یا تناقض در اسناد و مدارک فنی باید ظرف مدت معقـولی در چـارچوب برنامـه                    7-1

تـا پـس از بررسـی و رفـع     . زمانی از سوی پیمانکار بررسی  وبه مهندس مشاور منعکس شود     
 .تحت نگارش جدیدی جایگزین مدارک قبیل شده ، به پیمانکار ابالغ شود  ،نقص 

 14 پیوسـت    1-14 اسناد و مدارک فنی باقیمانده مورد نیاز اجرای کار طبق برنامه زمانی بند               7-2
در چارچوب این برنامه ، هرگونه کمبود و یـا بخـشهای تکمیـل              . به پیمانکار تحویل می شود      

 به دریافت اطالعات پیمانکار و یا فروشندگان اسـت ، پـس از ارائـه                نشده طراحیها که موکول   
اطالعات مورد نظر از سوی پیمانکار به مهندس مشاور ، و بر مبنـای آنهـا ، بوسـیله مهنـدس                     

مسئولیت عدم صحت اسناد و مدارک فنـی تهیـه          . مشاور تکمیل و به پیمانکار ابالغ می شود         
 .انکار ، بعهده وی می باشد شده ناشی از اطالعات دریافتی از پیم

 در صورت تصمیم مهندس مشاور به تجدید نظر در اسناد و مـدارک فنـی ، مراتـب در زمـانی        7-3
های الزم اعالم می شود و پس از انجام تغییرات ، اسناد و              بینی مناسبی به پیمانکار برای پیش    

 .گردد  مدارک با شماره نگارش جدید به پیمانکار ابالغ می
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هـای کارگـاهی از قبیـل نقـشه هـای سـاخت اسـکلت فلـزی و                   تورالعملهای نصب و نقشه    دس 7-4
کشی و غیره براساس اسناد و مدارک فنی توسط پیمانکار و با مسئولیت او تهیه می شـود      لوله

 .ای از آن برای اطالع مهندس مشاور ارسال می گردد  و نسخه
ک فنـی و اطالعـات دریـافتی از پیمانکـار و            اندازی براساس اسـناد و مـدار        دستورالعملهای راه  7-5

اندازی ،   روز قبل از شروع راه90فروشندگان به وسیله مهندس مشاور تهیه می شود و حداقل 
 .به پیمانکار ابالغ می گردد 

 
  ابالغیه ها – 8ماده 

رسـید  . هرگونه اطالعیه ، اعالم نظر ، موافقت و اقدامهای مشابه ، تنها به صورت کتبی معتبر است                  
 .دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی ، مالک تسلیم مکاتبه هاست 

 
  مالکیت اسناد واستفاده مجدد از آنها ، حقوق ثبت شده – 9ماده 
 مالکیت نقشه ها و مدارکی کـه بـه وسـیله کارفرمـا تهیـه شـده اسـت ، از آن کارفرماسـت و                          9-1

 آنها به منظور کارهای خارج از موضوع این پیمـان           پیمانکار نمی تواند بدون اجازه کارفرما ، از       
 .مگر اینکه موافقت کارفرما را در این مورد کسب کرده باشد . استفاده کند 

در مورد حق مالکیت و استفاده مجدد از اسناد و مدارک مرتبط بـا خریـد لیـسانس ، اعـم از                      
وافقتنامه واگذاری لیـسانس    اینکه خرید لیسانس در تعهد کارفرما و یا پیمانکار باشد ، طبق م            

 .عمل می شود 
 در مواردی که استفاده از اختراع ، ابداع ، نوآوری ، تألیف و سایر حقوق ثبـت شـده در زمینـه         9-2

انتخاب دستگاهها و تجهیزات ، برای انجـام کارهـای موضـوع پیمـان مـورد نیـاز اسـت ، کـه                 
 حقوق ثبت شـده تحـت عنوانهـای         براساس اطالع کارفرما استفاده از آنها مشروط به پرداخت        

حق نشر و مانند آنها باشد ، این مـوارد در             حق ثبت عالمت ،       حق ثبت اختراع ،     حق لیسانس ،  
تعیین شـده اسـت و پیمانکـار موظـف بـه تـأمین مجـوز                   ، 16اسناد و مدارک فنی و پیوست       

هزینه برخـی از    های مربوط به آنهاست ، مگر آنکه         استفاده از اینگونه حقوق و پرداخت هزینه      
 .، به عهده کارفرما باشد 16این موارد ، طبق پیوست 

در مواردی از استفاده از حقوق ثبت شده مورد نیاز اجرای کار ، که در اسناد و مدارک فنی و                     
 ، تعیین نشده است و در قیمتهای پیشنهادی پیمانکار نیز به طور جداگانه منظور               16پیوست  

 .بوط ، از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود های مر نگردیده است ، هزینه
 پیمانکار ، موظف است کارفرما را در برابر هرگونه ادعا ، اعتراض ، مطالبـه زیـان و خـسارت از               9-3

حتی اگر ایـن گونـه      (سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع پیمان            
، مصون نگهدارد و مسئولیت پاسخگویی ) اشد حقوق ثبت شده در اسناد پیمان تعیین نشده ب      

و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع پیمان                 
 .، بعهده وی است 
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  زبان حاکم – 10ماده 
زبان حاکم در بخشهای مختلف اسناد پیمان ، که در زمان عقد پیمان به امضای دو طـرف رسـیده                    

زبان مـورد اسـتفاده در      . اند   گفته به آن زبان تهیه شده       زبانهایی است که اسناد پیش     است ، زبان یا   
اسناد و مدارکی که در طول اجرای کار به وسیله کارفرما و پیمانکار تهیه و مبادله مـی شـوند ، در                      

در مواردی که متون قراردادی به دو زبان تنظیم شده اسـت ،             . شرایط خصوصی مشخص می شود      
 .رسی مالک عمل است زبان فا
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 ها نامه ها و بیمه مانتنامهض
 پرداخت   ضمانتنامه پیش– 11ماده 

ای به همان مبلغ طبـق        ، پیمانکار ضمانتنامه   2-53پرداخت موضوع بند     همزمان با درخواست پیش   
 تهیـه و تـسلیم        ، از بانکها یا مؤسسات بیمه مورد تاییـد کارفرمـا ،            7کاربرگ درج شده در پیوست      

پرداخت از محل صـورت وضـعیتهای        مبلغ ضمانتنامه ، به تناسب کسر مبلغ پیش       . کند   رفرما می کا
 .کاهش داده می شود  پیمانکار ،

 
  ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار -12ماده 

پیمانکار می تواند در طول مدت اجرای پیمان ، تمام یا بخشی از مبالغ نگهـداری شـده بـه عنـوان                      
ای   در مقابل تسلیم ضمانتنامه بـانکی یـا بیمـه           را ،  » 1-7-53انجام کار موضوع بند     کسور حسن   «

 . ، از کارفرما دریافت کند 7مورد تایید کارفرما معادل همان مبلغ و طبق فرم درج شده در پیوست 
 

  ضمانتنامه انجام تعهدات – 13ماده 
یمانکار ، درج شده در اسناد پیمـان   پس از امضای پیمان ، به منظور تضمین انجام تعهدات پ       13-1

ای به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی ، که در هر حال نباید کمتـر                 ، پیمانکار ضمانتنامه  
 ، از بانکها یا موسـسات  7از پنج درصد مبلغ پیمان باشد ، طبق کاربرگ درج شده در پیوست     

ضمانتنامه ، باید تا یکسال پـس       این  . بیمه مورد تایید کارفرما تهیه و تسلیم کارفرما می کند           
 .بینی شده در شرایط خصوصی ، معتبر باشد  از تحویل موقت یا زمان پیش

 
 ها   آزادسازی ضمانتنامه– 14ماده 

 ، آزاد 11پرداخت ، پس از استهالک مبلغ آن به ترتیب درج شـده در مـاده              ضمانتنامه پیش  14-1
 .گردد  شود و به پیمانکار مسترد می می

پـس از    ،12های تسلیم شده برای استرداد کسور حسن انجام کـار موضـوع مـاده             مانتنامه ض 14-2
 درصد مبلغ کسور حسن انجام کـار  50  تحویل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ،      

بعـد از      درصد دیگـر ،    50 ، مسترد خواهد شد و       2-57با رعایت بند      های آن ،   و یا ضمانتنامه  
 .می شود تحویل قطعی بازگردانده 

 ضمانتنامه انجـام تعهـدات ، هرگـاه در شـرایط خـصوصی ، روش دیگـری بـرای آزادسـازی                      14-3
 و 60پس از تحویل موقـت ، موضـوع مـاده       بینی نشده باشد ،    ضمانتنامه انجام تعهدات پیش   

 . ،  آزاد می شود 2-57رسیدگی صورت وضعیت قطعی با رعایت بند 
در مورد ضمانتنامه انجام تعهدات و مبـالغ           از کار برکنار شود ،     پیمانکار   ، 68 هرگاه طبق ماده     14-4

 . ، عمل می شود 7-2-68تضمین حسن انجام کار ، طبق بند 
 : خاتمه داده شود ، به ترتیب زیر عمل می شود 70 و 69 ، 67 هرگاه پیمان، طبق مواد 14-5

 .ی شود  آزاد م3-14 مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات ، با رعایت بند 14-5-1
 مبالغ تضمین حسن انجام کار و یا ضـمانتنامه معـادل آن ، بـه تناسـب قـسمتهای                    14-5-2

 . آزاد می شود 2-14تحویل موقت و قطعی شده ، براساس بند 
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 ها ، مسئولیت تهیه آنها نامه  انواع بیمه– 15ماده 
ت عمـومی خـود در   های الزم برای پوشـش مـوارد تعهـدا    نامه  پیمانکار ، موظف به تهیه بیمه    15-1

همچنـین ، وی موظـف بـه حفـظ          .  اسـت    6رابطه با پیمان با کارفرمـا ، و براسـاس پیوسـت             
پیمانکـار بـدون ایجـاد      . ها در مدت اعتبار آنها و نیز ، تمدید های پـس از آن اسـت                  نامه بیمه

ای  محدودیت در تعهدات و مسئولیتهای خود و کارفرما ، نـسبت بـه تـامین پوشـشهای بیمـه              
 :ها، از جمله مواردی به شرح زیر است  نامه پوشش این ببمه. م می کند اقدا
 بیمه حمل مصالح و تجهیزات پـروژه ، از محلهـای تولیـد یـا فـروش ، تـا انبارهـای              15-1-1

 .کارگاه
 بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مـستقر در      15-1-2

ساختمان و نصب برای دوران عملیات ساختمان و نـصب          انبارهای کارگاه و یا محلهای      
 .تا تاریخ تحویل موقت 

برای پوشش هر نوع خسارت منجر بـه آسـیب دیـدگی و یـا مـرگ                 بیمه مسئولیت ،   15-1-3
کارکنــان پیمانکــار ، کارفرمــا و کارکنــان پیمانکــاران دســت دوم پیمانکــار ، و ســایر  

وضوع پیمان ، دچار حادثـه و یـا سـانحه           کارکنانی که به نحوی در ارتباط با کارهای م        
شوند و همچنین بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی یـا               

 .فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر اجرای پیمان 
آالت ساختمانی و سایر تسهیالت و تاسیسات مورد نیاز ، بـرای اجـرای                بیمه ماشین  15-1-4

و نـصب و همچنـین ، بیمـه وسـایل نقلیـه متعلـق بـه پیمانکـار و                    کارهای ساختمان   
 .پیمانکاران دست دوم وی ، مربوط به کارهای موضوع پیمان 

کردن مصالح و تجهیزات و کارهـا ، تنهـا بـه منظـور تـامین خـسارتهای وارده اسـت و                        بیمه 15-2
 .پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود مبری نمی کند 

ها از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز به عهده پیمانکار است             ه و حفظ بیمه نامه     هزینه تهی  15-3
 .بینی شده باشد  مگر این که در شرایط خصوصی نحوه دیگری پیش

های یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید          نامه  در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه         15-4
وقع تمدید نکند ، کارفرما می تواند رأسا ً اقدام به تهیـه و یـا                های موجود را به م     نامه و یا بیمه  

ها کرده ، و هزینه های مربوط را ، از جملـه هـر گونـه هزینـه باالسـری ، بـه                        نامه تمدید بیمه 
هـا در شـرایط خـصوصی     نامـه  هرگاه ، هزینه تهیه بیمـه   . حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد      

شده باشد ، تنها هزینه هـای باالسـری کارفرمـا بـرای اخـذ               پیمان ، به عهده کارفرما گذاشته       
هرگاه به علت قصور پیمانکـار ، کـار     . ها ، به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می شود           نامه بیمه

های یاد شده قرار نگرفته باشد ، پیمانکار موظف بـه جبـران              خسارت دیده تحت پوشش بیمه    
 . است 74خسارت وارده تا میزان تعیین شده در ماده 

 
 ها  نامه  محتوای بیمه-16ماده 

آالت ساختمانی وتاسیسات متعلق به پیمانکار       ها ، جز در مورد کارکنان و ماشین        نامه  در بیمه  16-1
 بـه    درج شود و قبل از شروع هر کـار ، (Co – insured)، باید نام کارفرما به عنوان ذینفع 
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هـا ، بایـد بـا     نامـه   و یا زمان پایان اعتبار بیمـه       هر نوع تغییر در محتوی    . کارفرما تسلیم گردد    
موضوع بیمه و طـرف ذینفـع از          گذار ،    در تمام بیمه نامه ها ، بیمه      . اطالع قبلی کارفرما باشد     

 .آن ، باید به وضوح بیان شده باشند
 . پیمان ، منطبق باشند 6ها ، باید با نیازمندیهای درج شده در پیوست  نامه  مفاد بیمه16-2
هـا تـا زمـان تحویـل         نامه و سایر بیمه    نامه حمل ، تا زمان ورود کاال به انبارهای کارگاه ،            بیمه 16-3

 .موقت باید اعتبار داشته باشد ، مگر آنکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری بیان شده باشد 
ر براساس  ها ، احتمال تحویل بخشهایی از کار ، قبل از تحویل موقت کل کا              نامه  در متن بیمه   16-4

 . ، باید تصریح شود 20ماده 
 

 های در تعهد کارفرما   بیمه نامه– 17ماده 
 ، در تعهد کارفرما باشد ،کارفرما نسبت بـه      6 پیوست   2-6ها طبق بند     نامه هرگاه اخذ برخی از بیمه    

 .بینی شده در این پیوست ، اقدام می کند  دریافت آنها طبق ضوابط پیش
 

 ت از بیمه  دریافت خسار– 18ماده 
 هرگاه در شرایط خصوصی به نحو دیگری  بیان نشده باشد ، ترتیب دریافت خسارتهای بیمه                 18-1

 :، به این نحو است 
 پیمانکار موظف است اسناد و مدارک الزم را  برای دریافـت خـسارت ، بـا همکـاری        18-1-1

 .گر تحویل دهد  کارفرما تنظیم و آماده کرده ، در موعد مقرر به بیمه
هـایی کـه ذینفـع آن کارفرماسـت ، بـه              مبالغ پرداختی شرکت بیمه در مورد بیمـه        18-1-2

حسابی که کارفرما به این منظور افتتاح کرده ، واریز می شود ، تا وی به عنوان معتمد                 
 . صرف نماید  مبالغ مربوط را در کارهای خسارت دیده ، ، 

مـا و بـه وسـیله پیمانکـار ، اصـالح یـا               بخشهای خسارت دیده کار ، به دستور کارفر        18-1-3
بـه پیمانکـار پرداخـت     شـود و هزینـه آن از محـل مبـالغ دریـافتی بیمـه ،           تعویض می 

 .گردد می
گر ، برای جبران خسارتهای وارده کافی نباشد و یا برخی از   هرگاه مبالغ دریافت شده از بیمه    18-2

مسئولیت تـامین   . رفته باشد   قسمتهای خسارت دیده به هر دلیل تحت پوشش بیمه قرار نگ          
 ،برحـسب مـورد بـه عهـده کارفرمـا یـا             72  و    71هزینه اضافی مورد نیاز ، با توجه به مواد          

 .پیمانکار است 
 
  چشم پوشی از ادعای خسارت اضافی ، مرتبط با موارد بیمه – 19ماده 

های یـاد   پوشش بیمه که اموال و دارایی آنان تحت       …کارفرما ، پیمانکار و پیمانکاران دست دوم و         
حق هر نوع ادعا را بیش از آنچه که از سوی بیمه پرداخت شده است ، از خـود            شده قرار می گیرد ،    

 .کنند  سلب می
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 ها ، در شرایط تحویل قسمتی از کار به کارفرما  نامه  بیمه– 20ماده 
پیمانکار موظف است  از سوی کارفرما مورد نظر باشد ، 4-60هرگاه تحویل قسمتی از کار طبق بند 

نامه صادره  گر ، اطالع داده ، تایید اعتبار بیمه که مراتب را قبل از تحویل آن قسمت از کار ، به بیمه        
 . نماید گر اخذ را در شرایط جدید ، از بیمه

 
 ها ، با شرایط پیمان   نامه ها و بیمه  انطباق متن ضمانتنامه-21ماده 

ها و محدودۀ پوشش آنها ، بایـد منطبـق بـا اسـناد پیمـان و                  نامه ها و بیمه   مضمون تمام ضمانتنامه  
های تسلیم شده از سوی پیمانکار       نامه ها و بیمه   هرگاه ضمانتنامه .  آن باشد    7 و   6پیوستهای شماره   

مراتـب بـه      بینی شده در پیمان ، دارای اشـکال یـا نواقـصی باشـند ،               ، از نظر انطباق با شرایط پیش      
شود و پیمانکار موظف است ظرف ده روز با مراجعه بـه مراجـع               مانکار اعالم می  وسیله کارفرما به پی   

نـسبت بـه رفـع نـواقص و یـا جـایگزین کـردن آنهـا بـا                     هـا ،     نامه ها و بیمه   صادر کننده ضمانتنامه  
در هـر حـال ، پیمانکـار مـسئول درسـتی مفـاد              . های جدید ، اقـدام کنـد         نامه ها و بیمه   ضمانتنامه

 .های دریافتی ، طبق اسناد پیمان است   ضمانتنامهها و نامه بیمه
 

 .ها  نامه ها و بیمه  مراجع صادرکننده ضمانتنامه– 22ماده 
های مورد نیاز ، باید از بانکها و موسسات بیمه مورد تایید کارفرما تهیه  نامه ها و بیمه تمام ضمانتنامه
نامـه بـه هـر دلیـل ، دچـار انحـالل ،              هرگاه مرجع صادرکننده ضـمانتنامه و بیمـه       . و تسلیم شوند    

ورشکستگی یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدات مالی شود ، پیمانکـار موظـف اسـت ظـرف                
هـا از مراجـع دیگـر مـورد قبـول        نامه ها وبیمه  حداکثر سی روز نسبت به جایگزین کردن ضمانتنامه       

 . تسلیم نمایدهای جدید را به کارفرما کارفرما ، اقدام کرده و ضمانتنامه
 

 ها ، ناشی از تغییر کارها  نامه  تغییر در بیمه– 23ماده 
هرگاه تغییر کاری منجر به تغییر اساسی در شرح کارها ، قیمت ، مدت و سایر شرایط پیمان شود ، 

مراتب را به مراجع صـادرکننده      . ها   نامه پیمانکار موظف است براساس موارد قید شده در متن بیمه         
 .ها انجام شود  نامه ها اطالع دهد ، تا در صورت لزوم ، تغییرات الزم در مفاد بیمه نامه بیمه

های مربوط به همان مدت ، از سـوی          نامه  ، بیمه  1-64در صورت افزایش مدت پیمان ، موضوع بند         
 .پیمانکار تمدید می شود 
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 تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار
  کلیات – 24ماده 

چارچوب پیمان ، شامل تأمین تمام مصالح و تجهیزات و لوازم یـدکی ، انجـام                تعهدات پیمانکار در    
اندازی ، انجـام آزمایـشهای    تمام کارها و خدمات فنی مورد نیاز برای خرید ، ساختمان و نصب ، راه             

هـا ، مشخـصات و مـدارک فنـی ،            عملکردی و تکمیل و تحویل کار موضوع پیمان ، براساس نقـشه           
 . است 18بینی شده در پیوست   پیشها و روشهای برنامه

 : و از جمله شامل موارد زیر است 10این تعهدات ، طبق پیوست 
 .ــ  تهیه ، حمل و انبارداری مصالح و تجهیزات پروژه 

ماشین آالت ساختمانی ، و ابـزار و   ــ  تجهیز کارگاه ، تامین نیروی انسانی ، مواد و مصالح مصرفی ،    
 دوران  …موقت ، تمام نقل و انتقالهای داخلی وآب ، برق ، بخار و              هر نوع تاسیسات و مصالح      

 .ساختمان و نصب 
 .ــ  انجام عملیات ساختمان و نصب 

ــ  راه اندازی و انجام آزمایشهای عملکردی و تکمیل و تحویل کارها به کارفرمـا ، بـه ترتیـب درج                      
  .9شده در پیوست 

 .12رما طبق پیوست ــ  انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارف
 جزو تعهدات   13مواردی از تامین مصالح و تجهیزات ، انجام کارها و خدمات فنی که طبق پیوست                

اما در مـواردی کـه پیمـان بـه تـامین      . کارفرماست ، از محدوده تعهدات پیمانکار مستثنی هستند         
پیمانکار ، و نیز سـایر      برخی خدمات و یا تامین برخی از اقالم مصالح و تحهیزات به عنوان تعهدات               

مواردی که با استنتاج منطقی از پیمان ، برای تکمیل کار و راه اندازی طبق مشخـصات فنـی الزم                    
 .باشند صراحت نداشته باشد ، این موارد جزو تعهدات پیمانکار محسوب می شود 

 
 های چون ساخت   تحویل نقشه– 25ماده 

 . حذف می شود 25-1
 . حذف می شود 25-2
پیمانکار موظف است حداکثر تا زمان تحویل موقت ، تمام نقشه هـای چـون سـاخت پـروژه                 25-3

(AS BUILT) 18 پیوسـت  5-18 را در شمار نسخه های الزم به شرح درج شده در بند ، 
هرگاه در شرایط خصوصی ، زمان مشخص دیگری برای تسلیم نقـشه            . به کارفرما تسلیم کند     

 . ، طبق آن عمل می شود های چون ساخت ، تعیین شده باشد
تحویل موقت کار موضوع پیمان ، منوط به تسلیم نقشه های چون ساخت از سـوی پیمانکـار                  

 .است ، مگر  آنکه به نحو دیگری در شرایط خصوصی بیان شده باشد 
  

  مدیریت و نظارت بر کار -26ماده 
حیح کارها ، به وسیله افـراد        پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت ، کنترل و نظارت بر اجرای ص            26-1

مسئولیت به کار گرفتن روشهای اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها . واجد صالحیت است 
 .به نحوی که کیفیت و پیشرفت کارها را طبق پیمان تامین کند ، به عهده پیمانکار است 
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 به عنوان نماینده     ظرف دو هفته از تاریخ شروع کار ، پیمانکار باید شخص واجد صالحیتی را              26-2
نماینده پیمانکار ، در طول مدت پیمـان ، بـه منزلـه پیمانکـار     . خود به کارفرما معرفی کند     

ها و دستور کارها خطاب به پیمانکار و به نام وی            ها ، ابالغیه   ها ، اطالعیه   عمل کرده ، مکاتبه   
ی به کارفرمـا ، مـی       نماینده پیمانکار در طول اجرای پیمان ، با اطالع قبل         . صورت می گیرد    

 .تواند تعویض گردد و به جای وی شخص واجد صالحیت دیگری گمارده شود 
 نماینده پیمانکار ، از شروع عملیات ساختمان و نصب در کارگـاه تـا تحویـل کارهـا ، فـردی                      26-3

واجد صالحیتی را به عنوان رئیس کارگاه به کارفرما معرفی می کند تا پس از تأیید کارفرما                 
 خود را شروع نماید ، رئیس کارگاه باید همواره در کارگاه حضور داشته باشد ، و ضمن                   ، کار 

نامبرده . مدیریت و سرپرستی کارگاه ، بر عملیات ساختمان و نصب ، کنترل و نظارت نماید 
در مواردیکه خود نتواند در کارگاه حضور داشته باشد ، فرد واجد صالحیت دیگری را پس از    

کند ، رئیس کارگاه ممکن اسـت در   ا  به عنوان جایگزین موقت خود معرفی می تایید کارفرم 
طول مدت پیمان ، به وسیله نماینده پیمانکار ، و با اطالع قبلی به کارفرما تعـویض شـود و                    

 .شخص دیگری جایگزین وی گردد 
ختمان و  ها در زمینه های مرتبط با عملیـات سـا          ها ، ابالغها ، تبادل اطالعات و نقشه        مکاتبه

 .نصب ، خطاب به پیمانکار و به نام رئیس کارگاه صورت می گیرد 
 ، نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدی در          5-2-3 نماینده پیمانکار ، باید طبق بند        26-4

 .آن را با مشخصات افراد کلیدی ، به کارفرما تسلیم کند 
 

 . تامین نیروی کار – 27ماده 
متعهد است نسبت به تامین نیروی انسانی کافی ، از نظر کمی و کیفی در تمام  پیمانکار ، 27-1

های شغلی مورد نیاز برای حسن اجرا و تکمیل به موقع عملیات موضوع پیمان اقدام کند  رده
نیروی انسانی مورد نیاز اعم از کارکنان مستقیم اجرای کار و یا گروه سرپرستی و پشتیبانی . 

د از تخصص ، مهارت و صالحیت کاری الزم برخوردار باشند و به نحوی بای بخشهای مختلف ،
های ناشی  پرداخت تمام هزینه. سازماندهی شوند که برای اجرای کار مربوط ، مناسب باشند

از استخدام و به کارگیری نیروی کار ، از قبیل حقوق ، بیمه ، مالیات ، هر نوع مزایای قانونی 
 .ست آنها ، به عهده پیمانکار ا

  در مورد بخشهایی از  کار که طبق پیمان در ایران انجام می شود ، اگر به نیروی کار 27-2
غیرایرانی نیاز باشد ، پیمانکار موظف است پس از تایید کارفرما و سایر مقامهای ذیربط و طی 

شور مراحل قانونی ، این گونه کارکنان را به کار گمارد و مسئولیت رعایت قوانین و مقررات ک
و حسن رفتار این گونه کارکنان ، طبق شئون اخالقی در محدوده کارگاه ، به عهده پیمانکار 

 .است 
 هرگاه هر یک از کارکنان پیمانکار ، از نظر تخصص ، مهارت و یا صالحیت کار در محل 27-3

کارگاه ، به تشخیص کارفرما غیر قابل قبول باشند ، پیمانکار موظف است در اسرع وقت 
ت به تعویض فرد مورد نظر و به کار گماردن شخص واجد صالحیت به جای او ، اقدام نسب

گونه  جایی ها ، به عهده پیمانکار است و هیچ های ناشی از این نوع جابه تمام هزینه. کند 
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مسئولیت اجرای مفاد این بند ، در . پرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی گیرد 
 .ان دست دوم ، به عهده پیمانکار است مورد پیمانکار

، ایجاد امکانات الزم به منظور تامین مسکن و غذای کارکنان در   تامین امکانات رفت و آمد27-4
از قبیل آب آشامیدنی و ( حد متعارف ، ایجاد دفاتر کار مناسب ، تامین امکانات بهداشتی 

مکانات اولیه پزشکی ، به عهده ، تامین ا ) …استحمام ، بهداشت محیط زیست کارکنان ، 
پیمانکار است و وی موظف است هزینه های مربوط به آنها را پرداخت کند ، مگر آنکه کارفرما 

 .، تعهد کرده باشد   13تامین برخی از تسهیالت باال را طبق پیوست 
موسسات  پیمانکار ، موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان ، از امکانات ، شرکتها  ، 27-5

و نیروهای ایرانی در کارهای ساخت تجهیزات و تامین مصالح ، حمل و نقل آنها و عملیات 
 .ساختمان و نصب ، حداکثر استفاده را بنماید 

 هرگاه پیمانکار و یا پیمانکاران دست دوم ، در پرداخت دستمزد کارکنان مستقر در کارگاه 27-6
ند و یا قصور ورزد ، مشاور کارفرما به وی اخطار ساختمان و نصب ، طبق قانون کار ، تاخیر ک

کند که طلب کارکنان خود را پرداخت نماید ، و در صورت خودداری پیمانکار ، کارفرما  می
ای که صورت وضعیت آن به پیمانکار   را برای دورهنمی تواند برای بار اول دستمزد کارکنا

نکار ، و با حضور نماینده وی ، از پرداخت شده است ، براساس فهرستهای تایید شده پیما
محل مطالبات و تضمین پیمانکار ، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 

در صورت تکرار تاخیر در پرداخت . پانزده درصد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید 
ستمزد کارکنان از دستمزد کارکنان ، کارفرما طی اخطاریه ای ، مهلتی را برای پرداخت د

 در مهلت مقرر ،  از پرداختدرصورت خودداری پیمانکار. سازد  سوی پیمانکار مشخص می
 . ، پیمانکار را برکنار کند 68کارفرما می تواند براساس ماده 

هرگاه پرداخت صورت وضعیتهای تایید شده پیمانکار ، به هر دلیلی از سوی کارفرما با تاخیر 
 متعهد است بخشی از صورت وضعیتهای تایید شده پیمانکار را معادل مواجه شود ، کارفرما

 .دستمزد کارکنان وی ، پرداخت کند 
 
  مقررات کارگاهی – 28ماده 

پیمانکار ، قبل از .  پیمانکار ، موظف به رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار است 28-1
رای دوران عملیات ساختمان و شروع عملیات ساختمان و نصب ، ضوابط ویژه کارفرما را ب

اندازی ، از کارفرما درخواست می کند و پس از دریافت آنها و هماهنگیهای الزم و  نصب و راه
به هر حال ، پیمانکار . به آنها عمل نماید  تایید نهایی کارفرما ، پیمانکار باید از آن پس ،

 :یت کند موظف است همیشه اصول و مقررات متعارف زمینه های زیر را رعا
نشانی   حفاظت فیزیکی ازکارها ، از جمله ، شامل نحوه حصارکشی ، روشنایی ، آتش28-1-1

آالت ساختمانی ، نحوۀ رفت و  ، حراست و حفاظت از مصالح ، تجهیزات و ماشین
 .های عملیاتی کارفرما  آمد کارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و محدوده
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تامین تجهیزات ایمنی کارکنان ، تدابیر فیزیکی برای کار  مقررات ایمنی ، از قبیل 28-1-2
های خاکی ، تمهیدات ایمنی الزم  در ارتفاع و در داخل مخزنها و مجاری و ترانشه

 .برداری  برای کار در واحدهای در حال بهره
 بجز در مواردی که در شرایط خصوصی امکان کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا در 28-2

. بینی شده باشد ، پیمانکار موظف به انجام کارها در ساعتهای عادی روز است  ششب پی
درخواست . همچنین ، در مواردی که پیمانکار برای جبران عقب ماندگی از برنامه زمانی 

تنها با تقبل تمام  کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا کار در شب را از کارفرما  بنماید ،
 مجاز به کار در ساعتهای یاد شده   ناشی از آن و پس از تایید کارفرما ،های اضافی هزینه
 .است 

برداری   پیمانکار ، موظف به رعایت ضوابط حفاظت محیط زیست و نیز نگهداری و بهره28-3
صحیح ، طبق اصول فنی و تمیز نگهداشتن اراضی ، مستحدثات ، راهها و سایر ابنیه موجود 

اطراف در اختیار وی است و پس از پایان کار ، باید تمام مصالح های  در کارگاه و محوطه
آالت ، ابزار و تمام وسایل خود را از کارگاه خارج کند و همچنین ،   مازاد ، زواید ، ماشین

باید تمام ابنیه موقت از قبیل خوابگاهها ، دفترهای کار ، شبکه های آب و برق ، تاسیسات 
 .آنها را با نظر کارفرما ، پاکسازی کرده و تحویل دهد  را جمع آوری و محل …جانبی و 

اسناد و مدارک پیمان ، دستور تغییر کارها ، .  پیمانکار ، باید یک نسخه از تمام نقشه ها 28-4
های کارگاهی ، و اسناد کنترل کیفی اجرای کار را که روند تغییرات و اصالحات را به  نقشه

نگهداری کند ، به نحوی که همواره در دسترس همراه داشته باشد ، در محل مناسب 
 .کارفرما برای مراجعه وی باشد 

آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن ، در   هرگاه ضمن اجرای کار ، اشیای عتیقه یا 28-5
محل کار پیدا شود ، پیمانکار متعهد است که بی درنگ مراتب را به اطالع کارفرما و طبق 

کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقال . ستگاههای انتظامی برساند قوانین به اطالع د
پیمانکار باید تا زمان اقدام به حفاظت از سوی . اشیای عتیقه ، اقدام فوری به عمل می آورد 

 برای حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور ، مراقبت الزم را  به  کارفرما یا مقامهای ذیربط ،
 .عمل آورد 

نکار ، باید هماهنگیهای الزم را با سایر پیمانکاران و یا گروههای اجرایی کارفرما ، مرتبط  پیما28-6
 . ، به عمل آورد 38با کار مورد نظر به شرح ماده 

  حفاظت و ایمنی 28-7
 ،  و مستحدثات پیمانکار ، موظف به حفاظت از افراد شاغل در کارگاه ، اموال28-7-1

آالت ، اعم از موجود در پای کار ،   تجهیزات ، ماشینکارهای انجام شده و مصالح و
انبار ، محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر اموال مستحدثات و تسهیالت موجود در 

 .ها ، ساختمانها ، فضای سبز و تاسیسات زیرزمینی است  کارگاه ، از قبیل جاده
 ، به عنوان مسئول ایمنی  پیمانکار ، موظف است فردی با تجربه و واجد شرایط را28-7-2

وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث و نظارت بر اجرای . کارگاه معرفی کند 
 .مقررات و ضوابط ایمنی است 
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در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و   در مدت اجرای کارهای ساختمان و نصب ،28-7-3
ات و تسهیالت کارهای انجام شده ، مصالح و تجهیزات و سایر اموال و مستحدث

موجود در کارگاه ، به مخاطره بیفتد ، پیمانکار موظف است بیدرنگ و بدون نیاز به 
دریافت دستور از کارفرما و یا مهندس مشاور ، وارد عمل شده  واقدامهای حفاظتی 

 .و ایمنی الزم را به عمل  آورد
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  تامین مصالح و تجهیزات ، حمل و انبارداری آنها – 29ماده 
 و مشخصات فنی پیمان     10یمانکار ، باید مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی را طبق پیوست              پ 29-1

، و براساس برنامه زمانی از جمله برای تجهیزات و کاالهای با زمان ساخت و تحویل طوالنی                 
( Long Lead) یا سایر منابع مـورد تاییـد کارفرمـا ،    15 ، از منابع قید شده در پیوست ،

 . تامین کند
 پیمانکار ، باید تمام مصالح و تجهیزات را به نام کارفرما ، طبـق مشخـصات تعیـین شـده در          29-2

 . ، بسته بندی و به محل کار ارسال کند 19پیوست 
 بارگیری ، حمل ، و تخلیه مصالح و تجهیزات به محل کارگاه و همچنین ، ترخیص کاالهای                   29-3

 بـه  19پیمانکار است ، مگر آنکه در پیوست وارده در گمرکات کشور ، به مسئولیت و هزینه         
کارفرما نیز هر نـوع همـاهنگی و همکـاری بـرای تـرخیص              . نحو دیگری تصریح شده باشد      

در مواردی کـه حمـل مـصالح و          .مصالح و تجهیزات و اخذ مجوزهای الزم را بعمل می آورد          
خـسارت بـه    تجهیزات در داخل کشور به عهده پیمانکار باشد ، مسئولیت جبـران هـر نـوع                 

 .ها ، پلها و تسهیالت ترافیکی در اثر حمل مصالح و تجهیزات ، به عهده پیمانکار است  جاده
تامین بخشی از مصالح و تجهیزات پروژه به عهده کارفرما باشد ،     ، 13 هرگاه براساس پیوست     29-4

ور نماینـده  با ورود مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما به کارگاه ، پیمانکـار آنهـا را در حـض       
در . کند و هرگونه اشکال و کمبود  آنها صورت مجلس می شود              کارفرما بازرسی چشمی می   

این صورت، کارفرما اشکالها و کمبودها را رفع می کند و یا با پرداخت هزینه مربـوط ، رفـع                    
رگاه ،  به هر حال ، با ورود هر نوع کاال به کا          . اشکالها و یا کمبودها را از پیمانکار می خواهد          

در صورتی که در مصالح و تجهیزات تامین        .آنها به عهده پیمانکار است        حفاظت و انبارداری    
شده توسط کارفرما که با مراقبت پیمانکار نگهداری می شود ، معایب پنهانی وجـود داشـته                 

مشاهده نشده است ، هزینه رفع ایـن        ) بازرسیهای عینی   ( باشد که در بازرسیهای یاد شده       
 .به عهده کارفرماست  ایب ،نوع مع

 پیمانکار ، باید مصالح و تجهیزات ، و لـوازم یـدکی پـروژه را طبـق اصـول نگهـداری کـاال و                         29-5
تجهیزات در شرایط و دمای الزم و براساس دستور العمل سازندگان ، بـه نحـوی نگهـداری                  

نبارداری آنها به پایان    اندازی ، دوره مجاز ا     کند که آسیبی به آنها وارد نشود و یا در زمان راه           
هـای   برای این کار ، احداث انبارهای سرپوشیده ، فضای باز ، محوطه سـازی             . نرسیده باشد   

بندی ، حصارکشی ، ایجاد روشنایی الزم ، تهیه سیستم انبـار ، دفـاتر کارکنـان                  الزم ، قفسه  
 . از تعهدات پیمانکار است …کاالی پروژه و 

الح و تجهیزات موضوع پیمان را به صورت نو و طبق مشخصات فنـی            پیمانکار ، باید تمام مص     29-6
مسئولیت برگشت تجهیزات مستعمل و جایگزینی آنها با تجهیزات نـوی مـورد             . تامین کند   

 .قبول کارفرما و هر نوع تاخیر در اتمام کارهای ناشی از آن ، به عهده و هزینه پیمانکار است
 
 .زار ، مواد مصرفی و تسهیالت مورد نیاز کار  ماشین آالت ساختمانی ، اب– 30ماده 

 ، در تعهد کارفرماسـت ، پیمانکـار موظـف بـه تـامین               13بجز مواردی که تامین آنها طبق پیوست        
 : موارد زیر است 
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  . 14آالت ساختمانی مورد نیاز اجرای کار ، طبق برنامه زمانی پیوست   تمام ماشین30-1
 از کارگاه ، تنها پس از پایان نیاز به آنهـا و بـا نظـر کارفرمـا                   آالت ساختمانی  خروج ماشین : تبصره  

 .مجاز است 
 تمام ابزارآالت عمومی و اختصاصی و مصالح مصرفی الزم ، برای تکمیل و تحویل کـار طبـق    30-2

 .مشخصات فنی 
  سایر تسهیالت الزم دوران ساختمان و نصب ، از جمله آب ، فاضالب ، برق ، گاز ، مخابرات ،    30-3

 .سوخت و شبکه های مورد نیاز آنها ، و احداث تاسیسات و کارگاههای جانبی مورد نیاز 
 

 های کارگاهی   تهیه روشهای اجرایی و نقشه– 31ماده 
 پیمانکار ، موظف است قبل از اجرای هـر بخـش از عملیـات سـاختمان و نـصب ، روشـهای                       31-1

ملیات ، به مهندس مشاور تسلیم کرده و        اجرایی و برنامه کنترل کیفی الزم را برای بازرسی ع         
 .پس از تایید مهندسی مشاور ، به آنها عمل کند 

های کارگاهی مورد نیاز کارهـای سـاختمان و نـصب را ، تهیـه                 پیمانکار ، موظف است نقشه     31-2
 .کرده و تحویل دهد و براساس آنها عمل کند 

 
  برنامه پیشرفت کار -32ماده 

 و  14ه رعایت دقیق برنامه زمـانی پیـشرفت کـار درج شـده در پیوسـت                  پیمانکار ، موظف ب    32-1
 . ، است 2-2-3 و 1-2-3بندهای 

 پیمانکار ، می تواند در طول اجرای کار ، تغییرات پیشنهادی در برنامه زمانی را بـدون آنکـه                    32-2
نهاد برای تصویب به کارفرما پیش      باعث تاخیر در اتمام کل کار و یا بخشهای اصلی آن شود ،            

 .کند 
 در مواردی از تغییرات در برنامه پیشرفت کار ، که منجر به تغییر در مدت پیمان و یا مـدت                     32-3

 . عمل می شود 64بخشهای اصلی پیمان شود ، براساس ماده 
های زمـانی مـورد نظـر         را ماهانه و یا در دوره      ها پیمانکار ، موظف است گزارش پیشرفت کار       32-4

این گزارش ، شامل مواردی از قبیل درصد تکمیـل شـده فعالیتهـای               . کارفرما ، تسلیم کند   
مختلف ، مواردی که نسبت به برنامه تاخیر دارد ، و برنامه پیشنهادی پیمانکار برای جبـران                 

در صورت درخواست کارفرما ، پیمانکار باید فهرست عوامل درگیر در کارهای            . تاخیرهاست  
 .آالت ساختمانی را تسلیم کند  سانی و ماشینساختمان و نصب ، از جمله نیروی ان

،پیمانکار موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانی بوده            در موارد اختالف پیمانکار وکارفرما       32-5
و به هیچ عنوان حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخشهایی از کارها را ندارد ، مگـر اینکـه                       

رایط اخـتالف ، کارفرمـا نیـز بایـد بـه تعهـدات              در ش . دو طرف به نحو دیگری توافق کنند        
 .قراردادی خود طبق برنامه زمانی عمل کند 
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  سایر طرفهای پیمان با پیمانکار  فروشندگان ، پیمانکاران دست دوم و– 33ماده 
 مسئولیت تمام کارها ، و خدمات انجام شده به وسیله فروشندگان و پیمانکاران دسـت دوم ،               33-1

همچنین ، وی مسئولیت رفتار و اعمال کارکنان  آنهـا را بـه عهـده    . نکار است به عهده پیما  
 .دارد 

 تمام هماهنگیها و ارتبـاط بـا کارفرمـا در زمینـه کارهـای موضـوع پیمـان ، فروشـندگان و                       33-2
 .شود   پیمانکاران دست دوم ، تنها به وسیله پیمانکار انجام می

 ، از بین فهرست فروشندگان مورد تایید کارفرما ، بـه         انتخاب فروشندگان مصالح و تجهیزات     33-3
 . انجام می شود 15شرح پیوست 

 انتخاب پیمانکاران دست دوم برای عملیات ساختمان و نصب پـس از معرفـی بـه کارفرمـا و          33-4
 .تایید وی ، صورت می گیرد 

 3-33رح بندهای    به ش    به کارگیری فروشندگان مصالح و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم ،           33-5
گونه ارتباط قـراردادی بـین کارفرمـا بـا آنـان نیـست و کارفرمـا                   ، دلیل وجود هیچ    4-33و  

گونه مسئولیتی در قبال انجام تعهدات پیمانکار نسبت بـه آنـان نـدارد ، بجـز در مـورد                     هیچ
پرداخت دستمزد کارکنان پیمانکاران دست دوم عملیات ساختمان ونصب ، کـه طبـق بنـد                

 .ل می شود  عم27-6
همچنین ، تایید فروشندگان مصالح و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم عملیات ساختمان و 

 . نصب ، از سوی کارفرما ، رافع مسئولیتهای پیمانکار نیست 
 انجام هر نـوع خـدمات ، تـامین مـصالح و تجهیـزات و انجـام کارهـا توسـط فروشـندگان و                         33-6

ردادهای فیمـابین پیمانکـار و هـر یـک از آنـان صـورت               پیمانکاران دست دوم ، براساس قرا     
گیرد ، که طی آنها ، باید کارفرما بـه عنـوان ذینفـع درج شـود و تمـام مـوازین پیمـان                         می

 .پیمانکار با کارفرما ، رعایت گردد 
 پیمانکار ، متعهد است بخشهایی از کارهـای تـامین مـصالح و تجهیـزات و اجـرای عملیـات                     33-7

 ، با رعایت مفاد سایر بندهای       10 پیوست   2 -10اندازی را ، طبق بند       راهساختمان و نصب و   
 .این ماده ، به شرکتها ، سازمانها و اشخاص ایرانی واگذار کند 

 
 لیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی  ما– 34ماده 

 عمل مـی شـود ، پرداخـت هـر نـوع             48 به استثنای حقوق و عوارض گمرکی که طبق ماده           34-1
، عوارض ، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی ، در ارتباط با کار موضـوع      مالیات  

پیمان در داخل کشور و یا در سایر کشورهایی که بخشهایی از تامین مصالح و تجهیزات در                 
 . شود ، به عهده پیمانکار است  آنجا انجام می

ایر حقوق دولتی در داخـل کـشور    هرگاه در مدت اجرای کار ، میزان مالیات ، عوارض و یا س            34-2
افزایش یا کاهش یابد ، و یا عوارض و مالیاتهای جدیدی وضع شـود کـه در ارتبـاط بـا کـار                 

های ناشی از این تغییرات برحسب مورد ، به          موضوع پیمان ، به پیمانکار تعلق گیرد ، هزینه        
 .حساب بستانکاری یا بدهکاری وی منظور می شود 
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 ها  نامه ه دریافت بیم– 35ماده 
 ، از 6 پیوست 1-6 و بند 15های در تعهد خود را ، طبق ماده     نامه پیمانکار ، موظف است تمام بیمه     

هـای   نامـه  شرکتهای بیمه مورد تایید کارفرما اخذ نموده ، قبل از شروع هـر قـسمت از کـار ، بیمـه            
 .مربوط را به کارفرما تسلیم کند

 
 مدارک پیمان  محرمانه نگهداشتن اسناد و – 36ماده 

ها و سـایر اطالعـات دریافـت شـده از کارفرمـا را               پیمانکار موظف است تمام اسناد ، مدارک ، نقشه        
 .محرمانه تلقی کند 

 
  تاییدات پیمانکار -37 ماده

 :پیمانکار تایید می کند 
 کـه  به استثنای اسناد و مـدارکی (  موافقتنامه 2 تمام اسناد و مدارک پیمان را به شرح ماده         37-1

 آنها کامأل    مفاد ، به دقت مطالعه کرده ، از      ) پس از امضای پیمان تهیه و ضمیمه پیمان می شوند           
 .آگاه است 

 
 از محل کار بازدید به عمل آورده ، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه ، از جمله وضـعیت                   37-2

اختمانی قابـل   آب و هوا ، راههای دسترسی ، نیروی انـسانی ، مـصالح ، و ماشـین آالت سـ                   
تامین از محل ، و سایر شرایطی که به نحوی در قیمت ، سرعت پیشرفت کار و کیفیـت آن                    

 .موثراند ، آگاهی کافی حاصل نموده است 
 از قوانین و مقررات مربوط ، از جمله قوانین و مقررات مالیاتها ، عوارض ، بیمه ، کار ، تـامین   37-3

و مقرراتـی کـه ممکـن اسـت در قیمـت ، سـرعت               اجتماعی و حفاظت فنی و سایر قـوانین         
پیشرفت کار و کیفیت آن موثر باشند ، آگاهی کافی دارد  و متعهـد بـه رعایـت همـه آنهـا                       

 .است
 از مشخصات و ماهیت کلـی پـروژه و کارهـای در دسـت اجـرا بـه وسـیله کارفرمـا و سـایر                          37-4

 . آگاه است پیمانکاران وی ، که در انجام موضوع پیمان به نحوی موثر اند ،
 تمام نقشه ها و گزارشهای گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایـشهای مربـوط بـه شـناخت            37-5

شرایط زیرزمینی محل اجرای کار و یا محوطه های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت 
ه کرده است ، به دقت مطالعه کرده ، و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار ، کامأل آگـاه شـد                    

 .است 
 تمام اسناد ، مدارک ، نقـشه هـا ، گزارشـها و اطالعـات درج شـده در اسـناد پیمـان را ، بـا                            37-6

زمایـشها ،     مشاهدات محلی ، اطالعات جمع آوری شده ، و سایر بررسیها و نتایج حاصل از آ               
طالع اکتشافها و مطالعات ، تطبیق داده و موارد مغایرت ، اشتباه و ناهمگونی اطالعات را به ا              

کنـد کـه اسـناد و        کارفرما می رساند و پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است و تایید مـی              
مدارک پیمان ، به طور کلی برای درک تمام جنبه های پیمـان در جهـت اجـرای کارهـای                    

 .موضوع پیمان ، کافی است 
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له کارکنان دولت    پیمانکار ، اعالم می کند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخ               37-7
آن   در صـورتی کـه خـالف        .  نیـست    1337در معامالت دولتی ، مصوب بیست و دوم دیماه          

برای کارفرما محرز شود ، با توجه به باطل بودن پیمان ، کارفرما به منظـور تحویـل گـرفتن     
  بـی درنـگ ،    . کار ، زمان تحویل قطعی کارهای انجام شده را به پیمانکـار ابـالغ مـی کنـد                   

ن انجام تعهدات پیمان و تضمین حسن انجـام کـار کـسر شـده را ضـبط کـرده و بـه                  تضمی
کارفرما ، برای تحویل کارهای انجام شده و تـسویه حـساب            . حساب خزانه  واریز می نماید       

هرگاه ضمن انجام کـار تـا       .  عمل می نماید     9-67 تا   4-67 و   2-67پیمانکار، طبق بندهای    
 :ل زیر، مشمول قانون یاد شده شود تحویل موقت ، پیمانکار ، به عل

 تغیییراتی که در صاحبان سهام ، میزان سهام ، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار 37-7-1
 .پیش آید

 . تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید 37-7-2
در .  رفتار می شـود      7-37 ، طبق بند     1-7-37در صورت بروز شرایط موضوع بند       

 ، به محض وقوع منـع قـانونی ، پیمانکـار            2-7-37بروز شرایط موضوع بند     صورت  
مکلف است که مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی کـه مـانع قـانونی رفـع             

اگر پیمانکار مراتب را به .  ، به پیمان خاتمه می دهد     67نشود ، کارفرما طبق ماده      
 .رفتار می شود  7-37موقع به کارفرما اعالم نکند ، طبق بند 

 تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع این پیمان                 37-8
، طبق مفاد پیمان ، بدون قید و شرط است و انجام هر یک از موارد زیر ، خدشه و خللی در       

 .تعهدات نامبرده ایجاد نمی کند 
 . کارفرما  بازرسی و یا مشاهده کارها به وسیله37-8-1
 . پرداخت صورت وضعیتهای موقت یا قطعی 37-8-2
 . صدور گواهی تحویل موقت 37-8-3
 . بهره برداری از تمام و یا بخشی از کار ، به وسیله کارفرما 37-8-4
 . هر نوع تایید کارها به وسیله کارفرما و یا عدم تایید به موقع وی 37-8-5
 .ک ارسالی پیمانکار ، از سوی کارفرما  هر نوع بررسی و یا تایید مدار37-8-6
 . هر نوع بازرسی ، آزمایش و یا تایید ، به وسیله موسسات ثالث 37-8-7
 . هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما 37-8-8

برداری و نگهداری نادرست از کارهـا از سـوی کارفرمـا و اسـتهالک و فرسـایش متعـارف دوران          موارد بهره 
 .برداری ، از شمول این بند مستثنی است  هرهب
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 هماهنگی با سایر پیمانکاران
 

  هماهنگی با سایر پیمانکاران مرتبط با موضوع پیمان – 38ماده 
 پیمانکار ، موظف است امکان دسترسی و سایر تسهیالت مورد نیاز کار در قسمتهای مختلف                38-1

همـاهنگی  . کارفرما را ، بـرای آنهـا فـراهم آورد           ، مرتبط با سایر پیمانکاران طرف قرارداد با         
 ، با سایر (BATTERY LIMIT )برای انجام اتصالهای مختلف محدوده کاری پیمانکار 

 .پیمانکاران و انجام اتصالها ، به عهده پیمانکار است 
جزئیات نحوۀ هماهنگیهای متقابل پیمانکار با سایر پیمانکاران و وظـایف پیمانکـار در قبـال     

 .شود  ن ، در شرایط خصوصی مشخص میآنا
 ، از سـوی مهنـدس       1-38 هرگونه هماهنگیهای مورد نیاز خارج از موارد قید شـده در بنـد               38-2

 .گیرد ، مگر آنکه در شرایط خصوصی ، به نحو دیگری بیان شده باشد  مشاور صورت می
ا کارفرما ، در ارتبـاط بـا         فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد ب        هرگاه در شرایط خصوصی ،     38-3

بینی نشده باشـد و کارفرمـا        پروژه یا گروههای اجرایی دیگر ، در محدوده کار پیمانکار پیش          
پس از عقد این پیمان تصمیم به انجام کارهای یاد شده داشـته باشـد ، الزم اسـت قبـل از                      

یهـای الزم در    جزئیـات نحـوه هماهنگ    .  و مراتب را به پیمانکار اطـالع دهـد            هرگونه اقدام ،  
های احتمالی و افزایش مدت پیمان ناشی از این تـصمیم          صورت درخواست پیمانکار ، هزینه    

 .کارفرما ، با توافق دو طرف مشخص می شود 
 پیمانکار ، موظف است در پایان کار هر یک از پیمانکاران دیگر مرتبط با پروژه ، که کار آنان                    38-4

رسیهای الزم رد کار او موثر واقع شود ، کنترلها و بازبه نحوی ممکن است در کیفیت و عملک
 مشاور به عمل آورد ، و در صورت لزوم ، اصالحات مورد نظر خود را                را با هماهنگی مهندس   

 .از طریق مهندس مشاور ، به آنان اطالع دهد 
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 تعهدات و مسئولیتهای کارفرما
 

  تعیین نماینده– 39ماده 
یخ نافذ شدن پیمان ، فردی را همراه حدود اختیـارات و وظـایف وی ،      روز از تار   15کارفرما ، ظرف    

کارفرما در طول اجرای پیمـان ، مـی توانـد           . به عنوان نماینده کارفرما به پیمانکار معرفی می کند          
 .نماینده خود را تعویض و شخص دیگری را به جای وی تعیین نموده و به پیمانکار معرفی کند 

اره در طول مدت پیمان، در حدود اختیارات محولـه بـه نماینـدگی از طـرف                 نماینده کارفرما ، همو   
کارفرما  اقدام می کند ، و تمام اطالعیه ها ، ابالغیه ها ، دستور کارهـا ، تـصویبها ، بـه وسـیله وی                        

ها و درخواستهای پیمانکار ، به عنوان کارفرما و خطاب به وی             صادر می گردد و همچنین ، اطالعیه      
 . دد صادر می گر

خود را به شـخص یـا    و اختیارات نماینده کارفرما در طول مدت پیمان ، می تواند بخشی از وظایف          
در این صورت ، طی اطالعیه ای شخص یا اشخاص یاد شده را همراه              . اشخاص دیگری واگذار کند     

ه و  هـر نـوع دسـتور ، ابالغیـ        . با حدود اختیارات و وظایف مربوط ، به پیمانکـار معرفـی مـی کنـد                 
جانشینهای نماینده کارفرما ، به منزله دسـتور ، ابالغیـه و اقـدامهای نماینـده                / اقدامهای جانشین   

جانشینهای نماینده کارفرما ، ممکن است در طول مـدت پیمـان            / جانشین  . شود   کارفرما تلقی می  
اتـب بـه   کـه در ایـن صـورت ، بایـد مر      تعویض شود ویا حدود اختیارات و وظایف آنان تغییر کنـد ،           

 .پیمانکار اعالم شود 
 

 مین و دادن اطالعات مرتبط با آن   تحویل ز- 40 ماده 
 ، امکان قانونی و عملی در اختیار گرفتن محلهای مورد نیاز اجـرای              13کارفرما ، باید طبق پیوست      

بـرای   و اراضی اضافی مورد نیاز  کار و راههای دسترسی پیمانکار به آنها و همچنین ، تمام حریمها ،       
احداث تاسیسات موقت جنبی و پشتیبانی به وسیله پیمانکار را ، در موعد مقـرر در برنامـه زمـانی                    

 .فراهم کند 
. تمام هزینه های تحصیل اراضی ، و یا مستحدثات واقع در اراضی مورد نظر ، به عهده کارفرماست                   

 در اسـناد و مـدارک فنـی         هرگاه تمام یا بخشی از اطالعات مربوط به اراضی مورد نیاز اجـرای کـار              
موجود نباشد ، کارفرما این اطالعات را که از جمله شامل موارد زیـر اسـت ، بـرای اجـرای صـحیح                  

 .کارهای موضوع پیمان ، در موعد مقرر در برنامه زمانی به وی تسلیم می کند 
 . در آن نقشه برداری کلی محل اجرای کار ، حاوی نقاط مرجع و نشانه و تاسیسات مهم واقع40-1
 ) . ، به عهده کارفرما باشد 13در مواردی که طبق پیوست (  اطالعات زیرزمینی 40-2
 سایر اطالعات و ضوابط حاکم بر محل اجرای کار ، از قبیل ضوابط زیست محیطی ، کـاربری              40-3

  .…زمین و 
 
 و مدارک فنی و مسئولیت صحت آنها  تحویل باقیمانده اسناد – 41ماده 

هد به ارائه باقیمانده اسناد و مدارک فنی پیمان به پیمانکار طبق برنامه زمانی درج شده کارفرما متع
تفکیک تعهدات کارفرما و پیمانکار در این مورد طبق مـاده           .  می باشد    14 پیوست   1 – 14در بند   
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مسئولیت صحت و دقت اطالعات و مدارک فنی که طبـق           .  است 18 و   13 و   10هفت و پیوستهای    
 در تعهد کارفرماست ، به عهده وی بوده ، هرگونه هزینه اضافی ، طوالنی شدن   18 و   13پیوستهای  

کار و یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت یا دقت اطالعات داده شده به پیمانکـار ، متوجـه کارفرمـا                       
 .خواهد بود 

 
 رت وضعیت ها  پرداخت صو– 42ماده 

) نحوه پرداخت  ( 5 را طبق پیوست 57 و 53د کارفرما ، صورت وضعیت های پیمانکار ، موضوع موا
 .، در موقع مقرر به وی پرداخت می کند 

 
  (SUBMITTALS) بررسی به موقع مدارک تسلیمی پیمانکار -43ماده 

 ، از طرف پیمانکـار      2-2-3کارفرما ، مدارک تسلیمی پیمانکار را که طبق برنامه زمانی موضوع بند             
ر برنامه زمانی رسیدگی و برحسب مورد ، نظر خود را اعالم مـی              تحویل می شود ، در موعد مقرر د       

 .کند 
  دریافت بیمه نامه ها – 44ماده 

 را ، در موعد مقـرر در        6 پیوست   2-6 و بند    17های در تعهد خود ، موضوع ماده         نامه کارفرما ، بیمه  
 . ، تهیه می کند 13 پیوست 3-13برنامه زمانی موضوع بند 

 
 وزها  صدور مج– 45ماده 

در زمان مناسب ، با توجه به برنامه زمانی انجـام تعهـدات پیمانکـار مجوزهـای الزم بـرای                      کارفرما ، 
اجرای کارها به وسیله پیمانکار را صادر کرده و یا در اخذ مجوزهای قانونی از سازمانهای ذیربط ، از                   

ورود ، مجـوز کـار ،       جمله مجوزهای الزم برای ترخیص مصالح و تجهیزات وارداتـی ، اخـذ روادیـد                
پروانه اقامت و مجوز خروج برای کارکنان خارجی پیمانکار ، اخذ گذرنامه و روادید بـرای کارکنـان                  

 .ایرانی پیمانکار همکاری الزم را به عمل می آورد 
 

  تسهیالت دوران ساختمان و نصب – 46ماده 
 هـر   …بخار ، گـاز ، تلفـن و          ، ماشین آالت ساختمانی ، آب ، برق ،           14کارفرما ، براساس پیوست     

 13 پیوسـت    3-13در موعد مقرر در برنامه زمانی موضوع بند           نوع تسهیالت دیگر در تعهد خود را ،       
 .تامین می کند  ،

 
 . انجام به موقع کار ، و تامین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما – 47ماده 

هندسی پایه ، خرید لیسانس ، طراحـی ،         نسبت به انجام کارهای در تعهد خود ، از قبیل م            کارفرما ، 
هایی از عملیات ساختمان و نصب ، و یا تامین بخشهایی از مصالح               اجرای بخش   مهندسی تفصیلی ،  

 ، و سـایر مـواد   (UTILITY)بخـار و سـوخت    و تجهیزات ، تامین مـواد اولیـه و نیـز آب ، بـرق ،      
 13ق پیوسـت  بیشهای عملکردی را که ط شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز عملیات راه اندازی و آزما         
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 ، اقـدام    13 پیوسـت    3-13وع بنـد    ، به عهده وی گذاشته شده است ، براساس برنامه زمـانی موضـ             
 . کند  می

هرگاه امکان تحویل بخشی از تجهیزات ویا مصالح مورد تعهد کارفرما در موعد مقرر ، برای او میسر      
یمانکار ابالغ می شود تا او نـسبت بـه تجدیـد نظـر در               نباشد ، مراتب در فاصله زمانی معقول ، به پ         

 .برنامه زمانی اقدام کند ، به نحوی که تا حد ممکن ، از تأخیر در اتمام کار جلوگیری شود 
 

 . پرداخت حقوق و عوارض گمرکی – 48ماده 
پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان ، به عهـده                  

 .ارفرماست ، مگر آنکه در شرایط خصوصی ، به نحو دیگری تصریح شده باشد ک
در مورد حقوق و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آالت ساختمانی و سـایر  وسـایل پیمانکـار ،                    

 .طبق شرایط خصوصی عمل می شود
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 تغيير در كارها
 

  تغییر در کارها – 49ماده 
در هر زمانی در طـول مـدت پیمـان تـا پـیش از                  پیمان ،   کارفرما ، در چارچوب کلی موضوع      49-1

تحویل موقت ،  می تواند کاهش  ، افزایش ، حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخـصات                     
آنها را از  پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آنها ، با رعایت سایربندهای این ماده و   

 .مفاد پیمان است
ند برای افزایش کیفیت ، بازدهی و یا ایمنی کارها ، تغییراتی را در کارها به          پیمانکار ، می توا    49-2

عدم پذیرش  . کارفرما محق است این گونه تغییرات را قبول یا رد کند            . کارفرما پیشنهاد کند    
تغییرات پیشنهادی پیمانکار از سوی کارفرما ، رافـع مـسئولیت پیمانکـار در اتمـام و تحویـل                   

 . فنی پیمان نیست کارها طبق مشخصات
 ، پیمانکار موظـف     2-49 و   1-49 با دریافت دستور و یا تایید کارفرما ، در انطباق با بندهای              49-3

. است ، تاثیر انجام تغییرات در هزینه و مدت پیمان را محاسبه و بـه کارفرمـا مـنعکس کنـد          
فـزایش یافتـه یـا    مبـالغ کارهـای ا  .  محاسبه می شود   2-56هزینه تغییر کارها ، براساس بند       

، نبایـد بـیش از بیـست و        ) به تنهایی    ( 6-49کاهش یافته ، با احتساب تغییرات موضوع بند         
در صورت دستور کارفرما به تغییراتی که منجر به کـاهش           . پنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود       

ام ،   درصد مبلغ پیمان شود ، پیمانکار می تواند ضمن اتمام کارهای در دست اقـد               25بیش از   
تغییرات مدت  .  ، بنماید و یا کاهش یاد شده را بپذیرد           69تقاضای خاتمه پیمان را طبق ماده       

 . ، تعیین می شود 64پیمان ناشی از تغییر کارها ، براساس ماده 
» دستور تغییر کـار     «  ،پس از صدور     3-49 تا   1-49 انجام تغییرات کارهای موضوع بندهای       49-4

 تغییر کار و هر نوع تغییر در قیمت و یـا تغییـر در مـدت پیمـان و                    که در آن ، جزئیات کامل     
سایر اصالحات مورد نیاز برابر مفاد پیمان ، درج شده است ، تنظیم می شود و بـه امـضای دو     

 .رسد و به عنوان یکی از ضمایم پیمان محسوب می گردد  طرف می
اشی از تغییر کارها ، ظـرف مـدت          ن   هرگاه دو طرف در مورد تغییرات هزینه و مدت پیمان ،           49-5

معقولی که اجرای کارهای دیگر موضوع پیمان را دچار تاخیر نکند ، به توافق نرسند ، در این                  
در . صورت کارفرما انجام و یا عدم انجام تغییرات توسط پیمانکـار را بـه وی ابـالغ مـی کنـد                      

توافق در مورد هزینـه و      صول  ح بر اجرای تغییرات ، به رغم عدم         صورت دستور کارفرما مبنی   
مدت ، پیمانکار موظف به انجام تغییرات است و متعاقبأ مـذاکرات خـود را بـا کارفرمـا بـرای                     

 روز ، کماکـان دو طـرف بـه          60در صورتی که ظـرف مـدت        . حصول به توافق ادامه می دهد       
تا قبل از حـل     . شود   ، رسیدگی و تعیین تکلیف می      75توافق نهایی نرسند ، موارد طبق ماده        

براسـاس محاسـبات کارفرمـا        اختالف ، پرداخت به پیمانکار ، طبق مبلغ تغییر یافتـه پیمـان ،             
 .انجام می شود 

 برای مواردی که بخشی از کارها براساس فهرست بها بـرآورد شـده باشـد ، اخـتالف مقـادیر            49-6
مقایسه با مقادیر اولیه ضـمیمه پیمـان ، نیـاز بـه صـدور               کارهای انجام شده طبق پیمان ، در      
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 را نـدارد و تغییـرات مبلـغ پیمـان ، براسـاس قیمتهـای                4-49دستور تغییر کار موضوع بنـد       
 .گردد   ، تعیین می3-49فهرست بها با رعایت سقف تعیین شده در بند 

هد وی ، تغییـر کـار تلقـی     تغییرات ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارهای اصلی و مورد تع     49-7
 مشاور ، به هزینـه      گونه تغییرات پس از تایید مهندس      شود و پیمانکار موظف به انجام این       نمی

 .خود و در مدت پیمان است 
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 .مهندس مشاور ، بازرسي و كنترل كيفي كار 
 

  مهندس مشاور– 50ماده 
، بـه منظـور اسـتفاده از خـدمات      موافقتنامه را   7موضوع ماده   » مهندس مشاور   «  کارفرما ،    50-1

حدود وظـایف و اختیـارات مهنـدس مـشاور ، در            . فنی و مهندسی وی به کار گمارده است         
همچنین ، کارفرما ممکن است خدمات تخصصی بازرسـی فنـی           .  درج شده است     8پیوست  

بخشهایی از کارهای موضوع پیمان را به اشخاص یا موسسات فنی ذیصالح واگذار کند ، که                
 .انجام وظیفه نمایند   نظر مهندس مشاور ،زیر

درصورتی که برخی از وظایف و یا اختیارات کارفرمـا مبنـی بـر تاییـد ، تـصویب و یـا اخـذ                   
تصمیم در موارد مختلف این شرایط عمومی ، به مهندس مشاور تفویض شده باشـد ، در آن        

 .صورت ، پیمانکار موظف به ارجاع این موارد به مهندس مشاورست 
 مهندس مشاور ، برای انجام وظایف خود در بخشهای مختلف کارهای ساخت و تامین مصالح 50-2

و تجهیزات ، عملیات ساختمان و نصب ، نمایندگانی را همراه با حدود وظـایف و اختیـارات                  
مهندس مشاور یا نمایندگان وی ، مجاز به کاستن و یا سلب مسئولیت             . کند   آنها تعیین می  
ام تعهدات او و یا صدور دستوراتی که منجر به افزایش مدت اجرای پیمـان و                پیمانکار از انج  

  تعیـین تکلیـف      8یا مبلغ پیمان شود  نیستند ، مگر در مواردی که به صراحت در پیوست                
 .شده باشد 

ابالغ معرفی نمایندگان مهندس مشاور ، باید برای پیمانکـار ارسـال شـود و تـا زمـانی کـه                     
گونه ابالغها را دریافت نکرده است ، دستور های صادر شـده از سـوی               پیمانکار رونوشت این    

 .نمایندگان مشاور کارفرما برای او معتبر نیست 
دستور العلها ، تصمیمها ، و گواهیهای صادر شده از سوی نماینده مهندس مشاور بـه مثابـه                  

 .دستور های داده شده به وسیله مهندس مشاورست 
مها ، و دستورهای نماینده مهندس مشاور اعتراض داشته باشـد  اگر پیمانکار نسبت به تصمی 

می تواند موارد را به مهندس مشاور ارجاع کند ، تا وی تصمیم نهایی را اتخـاذ کـرده و بـه                        ،
 .پیمانکار ابالغ نماید 

در صورتی که نماینده مهندس مشاور به کیفیت برخی از کارهـای نـاقص اعتراضـی نکـرده                  
می تواند کار یا کارهای انجام شـده را بازرسـی کنـد و بـه پیمانکـار                  باشد ، مهندس مشاور     

 . دستور رفع نقص آن را بدهد 
در ایـن صـورت ،      .  کارفرما ، می تواند در طول مدت پیمان ، مهندس مشاور را تعویض کند                50-3

 .به پیمانکار معرفی شود مشاور جدید کارفرما باید به همراه شرح وظایف وی ،
 

 .ازرسی و کنترل کیفی کار  ب– 51ماده 
 پیمانکار ، موظف به تحویل برنامه های کنترل کیفی کارهای ساخت مصالح و تجهیـزات ، و                  51-1

عملیات ساختمان و نصب در تعهد خـود ، پـیش از شـروع هـر بخـش از کـار ، بـه مهنـدس                          
 .مشاورست 
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روشـهای انجـام    این برنامه ها ، حاوی سازمان کنترل کیفـی پیمانکـار ، همچنـین مراحـل و                  
آزمایشها ، بازرسیها و سایر کنترلهای الزم است ، که پس از تایید مهندس مشاور مالک عمل                 

 .پیمانکار و مهندس مشاور برای کنترل کیفی عملیات قرار می گیرد
 پیمانکار ، موظف به انجام آزمایشها و بازرسیهای الزم کارها در محل تولید و ساخت مـصالح                  51-2

 .یا در محل اجرای کارهای ساختمان و نصب ، طبق مفاد پیمان است و تجهیزات و 
بینـی شـده در پیمـان ، از پیمانکـار      هرگاه انجام آزمایشهای اضـافی نـسبت بـه مـوارد پـیش          

درخواست شود ، پیمانکار موظف به انجام آنهاست ، مـشروط بـر آنکـه هزینـه اضـافی انجـام                      
 . آزمایشها به وی پرداخت شود 

ده مهندس مشاور ، می تواند در تمام مراحل آزمایشها و بازرسیهای فنی کارها ، حضور                 نماین 51-3
پیمانکار ، موظف به تامین امکانات و تـسهیالت و انجـام هماهنگیهـای الزم ، در محـل                   . یابد  

تولید و ساخت مصالح و تجهیزات و یا در محـل اجـرای عملیـات سـاختمان و نـصب ، بـرای                       
 . است نماینده مهندس مشاور 

 پیمانکار ، موظف است حداقل دو هفته قبل از انجام آزمایشهای مربوط به هر بخش از کارها                  51-4
، برنامه زمانی آنها را به منظور هماهنگیهای الزم ، برای حضور نماینده مهندس مشاور تسلیم                

 .کند 
امه زمانی بدون   در صورت اعالم موافقت مهندس مشاور با انجام آزمایشها و بازرسیها  طبق برن             

حضور نماینده وی یا عدم حضور نماینده او در زمان تعیین شده بدون اطالع قبلی ، پیمانکـار                 
 .آزمایشها را انجام داده ، گزارشهای مربوط را به مهندس مشاور تسلیم می کند  ، 

ـ           51-5 اقص یـا   هر گاه بر طبق آزمایشها و بازرسیها و یا با اعالم مهندس مشاور ، قـسمتی از کـار ن
معیوب باشد ، پیمانکار موظف به رفع نقص و اصالح کار و انجام آزمایـشها و بازرسـیهای الزم                   

 .در مورد کارهای اصالح شده به هزینه خود است 
در صورتی که پیمانکار ظرف مدت متعارفی پس از اعالم مهندس مشاور ، نسبت به رفع نقص            

ی به پیمانکار ، نسبت بـه انجـام اصـالحات و رفـع              اقدام نکند ، کارفرما می تواند با اخطار قبل        
نقایص ، اقدام کرده ، و هزینه های مربوط را با احتساب هزینـه هـای باالسـری ، بـه حـساب                       

 .بدهی پیمانکار منظور نماید 
اشکالها و نواقص مکـرر در بخـش مکـرر در بخـش یـا                  هرگاه در نتیجه آزمایشها و بازرسیها ،       51-6

اهده شود ، که به نظر مهندس مشاور ناشی از عدم به کارگیری نیـروی               بخشهایی از کارها مش   
انسانی ماهر ، یا مـصالح و تجهیـزات نـامرغوب ، یـا روش نامناسـب ، یـا عـدم بـه کـارگیری                    
تجهیزات ساختمانی مناسب برای کار باشد ، مهندس مشاور می تواند دستور توقف اجرای آن               

ایـن موضـوع ،     . اشکالها از سوی پیمانکار ، صادر کند        بخش یا بخشهای کار را ، تا رفع عوامل          
هیچ حقی را برای پیمانکار ، به منظور ادعای هزینه اضافی و یا افـزایش مـدت پیمـان ایجـاد                     

 .نمی کند 
 پیمانکار ، موظف است برای مواردی از کار ها که نیاز به آزمایش و بازرسی و یا تایید قبل از                     51-7

دن دارند ، اجازه مهندس مشاور را برای پوشاندن کار مـورد نظـر              پوشیده شدن و یا مدفون ش     
در غیر این صورت ، با دستور مهندس مشاور ، پیمانکار باید با             . اخذ نموده ، سپس اقدام کند       
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هزینه خود ، هر نوع پوشش انجام شده را از روی کار برداشته ، آن را برای انجـام آزمایـشها و            
 . مشاور ، آشکار سازد بازرسیها و سپس تایید مهندس

 بارگیری و حمل مصالح و تجهیزاتی که بنا به سفارش پیمانکار ، به وسیله سـازندگان مـورد                   51-8
 و  تنها پس از بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل نهایی ،. تایید کارفرما ساخته می شوند 

 .صدور مجوز حمل توسط بازرس فنی یا مهندس مشاور ، مجاز است 
آزمایشها و بازرسـیهای فنـی بـه عمـل آمـده ،                موارد ابهام در تفسیر و یا نتیجه گیری از            در 51-9

پیمانکار و مهندس مشاور ، پس از کسب نظر مرجع فنی تعیین شده در شـرایط خـصوصی ،                   
 .ابهامات را رفع و کارها را بر آن اساس دنبال می کنند 
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  تغييرات مبلغ پيمان–پرداختهاي به پيمانكار 
 
  شمول مبلغ پیمان – 52اده م

 است ، که    56 موافقتنامه و تغییرات موضوع ماده       3مبلغ پیمان ، عبارت از مبلغ درج شده در ماده           
در برابر انجام تعهدات پیمانکار و به ترتیب درج شده در مواد  بعدی ، به پیمانکار پرداخت می شود                  

 به منظور انجام کارهای موضـوع پیمـان بـه           مبلغ پیمان ، از جمله شامل جبران هزینه های زیر ،          . 
 .وسیله پیمانکار و نیز سود پیمانکار است 

 اعـم  … هزینه نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام بخشهای مختلف کارهای ساخت ، اجرا و        52-1
از نیروهای مستقیم و نیروهای غیر مستقیم از قبیل عوامل مدیریتی مـستقر در کارگـاه و یـا                   

 مرتبط با کار ، که شامل دستمزد و تمام مزایـای قـانونی و سـایر هزینـه هـای                     سایر محلهای 
 .آنان است  مرتبط با استخدام و به کارگیری 

 هزینه تهیه مصالح و تجهیزات وسایر مواد مورد نیاز ، برای انجام کار و همچنین تامین لوازم                  52-2
  .11یدکی طبق پیوست 

جهیزات و مصالح و لوازم یدکی و سایر مواد مورد نیاز اجرای  هزینه حمل و نقل و انبارداری ت     52-3
 .کار 

 . هزینه خدمات فنی فروشندگان تجهیزات در کارگاه ، در موارد لزوم 52-4
 هزینه های پرداختی به پیمانکاران دست دوم به منظور انجام بخشهایی از کارهای سـاخمان           52-5

 .فنی مورد نیاز و سایر خدمات  و نصب ، آزمایشها ، بازرسیها 
 . هزینه کرایه ماشین آالت ، تجهیزات و تاسیسات ساختمانی مورد نیاز اجرای کار 52-6
 . هزینه انجام کارها ، خدمات و تامین مصالح و تجهیزات ، از محل مبالغ مشروط 52-7
 :  هزینه های متفرقه دیگر ، شامل 52-8

  .12  هزینه آموزش کارکنان کارفرما ، طبق پیوست52-8-1
 . هزینه مسافرت و نقل و انتقال کارکنان پیمانکار ، در اجرای کارهای موضوع پیمان52-8-2
 هزینه های مرتبط با بارگیری ، حمل ، تخلیه ، نصب و برچیـدن انـواع تاسیـسات و                    52-8-3

 .تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی و ابزار آالت و مواد مصرفی مورد نیاز آنها 
ی مورد نیاز ، برای احداث ، نگهداری ، حفاظت ، بهره بـرداری و برچیـدن                  هزینه ها  52-8-4

محل اسکان موقت کارکنان در کارگاه و یا جاهای دیگر و دفاتر کار آنان و خدمات و                 
 .سرویسهای جاری مورد نیاز آنها 

 هزینه های مربوط به احداث تأسیسات موقت ، از قبیل سیـستم هـای تـأمین آب ،                   52-8-5
 .لفن ، گاز ، برای کارگاه و هزینه های جاری آنها برق ، ت

 .ها  نامه  هزینه تهیه انواع ضمانتنامه ها و بیمه52-8-6
 .متعلق به پیمانکار ، و مرتبط با پیمان   هزینه انواع مالیاتها و سایر عوارض قانونی ،52-8-7
 . سایر هزینه هایی که طبق شرایط خصوصی ، به عهده پیمانکار است 52-8-8
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  پرداختهای موقت – 53ماده 
جدول تفکیک مبلـغ پیمـان   «  موافقتنامه ، براساس  4 پرداختهای به پیمانکار ، موضوع ماده        53-1

 و یا برحسب مورد ، براساس فهرست مقـادیر  1، موضوع پیوست » برای بخشهای مختلف کار    
ده ، به روش درج شـده        و با توجه به میزان کار واقعی انجام ش         2و بهای درج شده در پیوست       

 . ، صورت می گیرد 5 پیوست 1-5در بند 
 به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، و برای تامین امکانات پیش نیاز اجرای کار ، مبلغی به                   53-2

 مـشخص مـی شـود ، در برابـر دریافـت             5عنوان پیش پرداخـت کـه میـزان آن در پیوسـت             
 .به پیمانکار پرداخت می شود   ،11طبق ماده ضمانتنامه معتبر و قابل قبول کارفرما ، 

 ، پیمانکـار صـورت   5 پیوسـت  2-5 در پایان هر ماه و یا مقاطع زمانی تعیـین شـده در بنـد     53-3
وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ را ، طبق کاربرگهایی کـه بـا توافـق مهنـدس مـشاور                     

به ضمیمه صورت وضعیت ، تمـام  . شود ، تهیه و به مهندس مشاور تسلیم می کند        تنظیم می 
پیمانکـار ، قیمـت مـصالح و        . اسناد مثبته مورد نیاز ، طبق مفـاد پیمـان تحویـل مـی شـود                 

و در صـورت      تجهیزات حمل شده به محل کارگاه را ، با ارائه اسناد مثبته حمل و بیمه حمل ،                
عـدم وجـود مـدعی      بدون عیب بودن آنها ، و مدارک دال بر انتقال مالکیت آنها به کارفرمـا و                 
ارقام و مقادیر درج    . برای آنها و پوشش بیمه ای برای آنها ، در صورت وضعیتها درج می کند                

شده در صورت وضعیتهای موقت و همچنین ، پرداختهای مربوط به آنها جنبه موقـت و غیـر                  
وردار قطعی دارد ، اما الزم است که این مقادیر در مقایسه با مقادیر واقعی از دقت کـافی برخـ                   

باشد ، به نحوی که از بروز مشکالت و صرف وقت به هنگام رسیدگی بـه صـورت وضـعیتهای                    
مسئولیت تاخیر در رسیدگی به صورت وضـعیتها ، ناشـی از      . موقت و قطعی ، جلوگیری شود       

 .عدم اعمال موارد یاد شده ، به عهده پیمانکار است 
کثر ظرف ده روز ، بررسی و در صـورت           مهندس مشاور ، صورت وضعیت دریافت شده را حدا         53-4

وجود اشکال در آن ، با تعیین دالیل و موارد اشکال ، آن را برای اصـالح بـه پیمانکـار عـودت         
در صورتی که صورت وضعیت دریافت شده ، کـه بایـد ظـرف مهلـت تعیـین شـده                    . دهد   می

ما ارسال می   بررسی شود ،از طرف مهندس مشاور قابل قبول تشخیص داده شود ، برای کارفر             
کارفرما ، ظرف مهلت . گردد و مراتب از سوی مهندس مشاور به پیمانکار اطالع داده می شود      

بیست روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت ، مبلغ صـورت وضـعیت را بـه پیمانکـار پرداخـت                    
 روز بـه طـول   20هرگاه به هر دلیل ، بررسی و تایید کارفرما برای پرداخت بـیش از             . کند   می
کند که بنا به درخواست پیمانکار ، هفتـاد درصـد مبلـغ صـورت                جامد ، کارفرما موافقت می    ان

الحـساب بـه    وضعیت تایید شده مهندس مشاور را پس از کسر کسور مربـوط ، بـه طـور علـی     
 .پیمانکار پرداخت نماید 

جـام  کارفرما ، می تواند به منظور جلوگیری از ضـرر و زیـان وارده بـه خـود و بـا توجـه بـه ان         
آزمایشها و بازرسیهای بعدی و یا کسب اطالعات و شواهد جدید در مـوارد زیـر ، از پرداخـت                    
تمام و یا قسمتی از صورت وضعیت خودداری کند و در صورت لزوم ، پرداختهای قبلی را نیز                  

 .به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید 
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ارای نقص بـوده و یـا کارهـای          در مواردی که تمام یا بخشی از کارهای انجام شده د           53-4-1
 .تکمیل شده قبلی دچار صدمه شده و نیاز به اصالح و یا جایگزینی داشته باشد 

 در صورتی که مبلغ پیمان به علت صدور دستور تغییر کارها کاهش یافته باشـد ، و                  53-4-2
 .این کاهش در صورت وضعیت های قبلی منظور نشده باشد 

مانکار در انجـام اصـالحات الزم در کارهـا در زمـان مقـرر ،                 هرگاه به دلیل قصور پی     53-4-3
 . ، رأساً اقدام به اصالح کارهای معیوب کرده باشد 5-51کارفرما با توجه به بند 

 . شود 68 وقوع هر یک از شرایطی که منجر به برکناری پیمانکار ، طبق ماده 53-4-4
عای مالکیت علیه کارفرما ، ناشـی از        در صورت بروز هر نوع ادعا ، از جمله هر نوع اد            53-4-5

 .عملکرد پیمانکار و به طور کلی اجرای پیمان 
 هر عامل دیگری که به طور منطقی باعث کسر تمام و یا قسمتی از صورت وضـعیت                  53-4-6

 .پیمانکار شود 
کند که با دریافـت مبلـغ هـر صـورت وضـعیت ، تمـام کارهـا و مـصالح و                   پیمانکار تعهد می   53-5

 درج شده در آن صورت وضعیت ، به تملک کارفرما درآمـده و پیمانکـار موظـف بـه                   تجهیزات
 .رفع هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث ، نسبت به آنهاست

 تایید و پرداخت مبلغ صورت وضعیت هـا  بـه پیمانکـار ، از مـسئولیت اصـلی وی در انجـام                        53-6
. ا کمی کارها توسط کارفرما نیست       کاهد و به معنای تایید کیفی ی       تعهداتش طبق پیمان نمی   

پیمانکار موظف است کارها را تکمیل کرده ، در صورت بروز هر نوع اشـکال در کارهـایی کـه                    
 .آنها اقدام نماید  صورت وضعیت آنها پرداخت شده است ، نسبت به رفع عیب و یا جایگزینی 

 . شود  ازهر یک از پرداختهای موقت به پیمانکار ، مبالغ زیر کسر می53-7
 درصدی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می شود و در حساب جداگانه ای 53-7-1

درصد کسور حسن انجام کار که می تواند برای . نزد کارفرما نگهداری می گردد 
بخشهای مختلف کار متفاوت باشد ولی مجموع مبلغ آن نباید بیش از ده درصد 

در موارد . ان مشخص می شود مبلغ پیمان باشد ، در شرایط خصوصی پیم
 مسکوت در شرایط خصوصی ، این مبلغ ده درصد مبلغ صورت  وضعیت هاست 

 :  سایر کسور از جمله موارد زیر است 53-7-2
 .ــ بیمه تامین اجتماعی ، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار 

 .ــ  مالیات پیمان ، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار 
های علی الحساب به پیمانکار ، و همچنین مبالغ مربـوط بـه اسـتهالک               ــ  پرداخت  

 .پیش پرداخت 
ــ  هزینه کارهای انجام شده  و یا مصالح و تجهیزات واگذار شده از سوی کارفرمـا             

 .، که در زمره تعهدات پیمانکار است 
نکـار را    ، صـورت وضـعیت هـای پیما        4-53 هرگاه کارفرما نتواند ظرف مدت مقـرر در بنـد            53-8

پرداخت کند ، به تناسب مدت تاخیر در پرداختهای مربوط ، مبلغی به عنوان جبران هزینه                
های اضافی پیمانکار در مدت تاخیر ، که میزان آن در شرایط خصوصی مشخص می شـود ،         

 .به وی پرداخت می کند 
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ـ                   ه اسـتناد   در صورت تأخیر پرداخت بیش از سه ماه از سوی کارفرما ، پیمانکار مـی توانـد ب
 . ، خاتمه پیمان را درخواست کند 69ماده 

 
  ) provisional sum(  مبالغ مشروط – 54ماده 

 موافقتنامه ، مبلغی به عنوان مبلغ مشروط پـیش بینـی شـده              4-2-3 در صورتی که در بند       54-1
باشد ، این مبلغ برای انجام کارها ، خدمات ، تامین مصالح و تجهیزات ، بـه شـرح پیوسـت                     

 . است که در صورت دستور کارفرما ، کارهای مربوط به وسیله پیمانکار انجام می شود 17
 هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب کارها ،خدمات یا تامین مصالح و تجهیزاتی                 54-2

درج مبلغ مـشروط    . صورت می گیرد که با دستور کارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد             
 . گونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ایجاد نمی کند در پیمان ، هیچ

 : نحوه پرداخت از مبالغ مشروط ، به شرح زیر است 54-3
 بهای انجام کارهایی که شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات به وسـیله پیمانکـار                 54-3-1

 . ، به پیمانکار پرداخت می شود 2-56است ، به روش تعیین شده در بند 
   در مواردی که فقط تهیه و تامین مصالح و تجهیزات از پیمانکار درخواست شـود ،                54-3-2

قیمت واقعی پرداخت شده به وسیله پیمانکار ، براساس اسـناد مثبتـه ، بـه عـالوه                  
کـه میـزان آن در      ) شامل سود پیمانکـار     ( درصدی به عنوان هزینه های باالسری       

 .شود نکار پرداخت میشرایط خصوصی تعیین شده است ، به پیما
 

  پرداختهای ارزی – 55ماده 
 موافقتنامه ، پرداخت بخشی از مبلغ پیمان بـه ارز خـارجی تعیـین شـده                 3در صورتی که در ماده      

باشد ، نرخ تسعیر ، و سایر ضوابط مربوط به این گونه پرداختها ، طبق مفـاد درج شـده در شـرایط                       
 .خصوصی است 

 
  پیمان  تغییرات در مبلغ– 56ماده 

 : مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قابل تغییر است 56-1
 .که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود   صدور دستور تغییر کار ،56-1-1
 تغییر مقادیر کارهای انجام شده طبق مدارک پیمان ، در مقایـسه بـا مقـادیر اولیـه                   56-1-2

هرسـت بهـا تنظـیم شـده باشـد ،           ضمیمه پیمان برای بخشی از پیمان ، که براساس ف         
  .6-49موضوع بند 

 
 4-5 کاهش مبلغ ناشی از خـسارت تـاخیر در اتمـام بـه موقـع کـار ، موضـوع بنـد                        56-1-3

 .موافقتنامه 
بینی پرداخت هزینه تـسریع کـار ،          افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار ، به شرط پیش          56-1-4

 .در شرایط خصوصی 
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دیل در صورتی که در شرایط خصوصی بـرای جبـران نوسـان            تغییر مبلغ ناشی از تع     56-1-5
قیمت مصالح و تجهیزات ، کرایه ماشین آالت ساختمانی ، دستمزد نیـروی انـسانی و                

 تعدیل پیش بینی شده باشـد ، ایـن تغییـرات طبـق روش پـیش بینـی شـده در                      …
 . ، اعمال می گردد 4پیوست 

در اقدام به موقع بـرای اصـالح کارهـای           کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار         56-1-6
  .5-51ناقص و انجام کار به وسیله کارفرما ، موضوع بند 

 . نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها 56-2
بـرای بخـشی از پیمـان کـه          ( 2 در مواردی که فهرست بها طبق یکی از پیوستهای           56-2-1

فهرست بهای واحـد کارهـای    ( 3ا پیوست و ی) براساس فهرست بها محاسبه می شود     
، ضمیمه پیمان باشد ، و بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آنها ) اضافی و یا نقصانی 

 .موجود باشد ، برحسب مورد ، از قیمت فهرستهای یاد شده استفاده می شود 
 و یـا   ، ضـمیمه پیمـان نباشـد ،   1-2-56 در مواردی که فهرستهای یاد شده در بند  56-2-2

قیمـت کارهـای اضـافی و یـا           بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آنها موجود نباشـد ،           
 :به یکی از دو روش زیر محاسبه می شود  نقصانی ،

نیـروی  ( ــ  قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی برحسب مورد ، براسـاس نـرخ عوامـل                  
 3 پیوسـت    2-3 و   2 پیوسـت    2-2درج شـده در بنـدهای       ) آالت   انسانی و ماشین  

پیمان و مدارک مثبته خرید مصالح و تجهیزات ، پس از منظور کردن هزینه هـای                
 . ، محاسبه می شود  )شامل سود پیمانکار ( باالسری 

می تواند به صـورت    ــ  در صورت توافق دو طرف ، قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی ،              
 سـایر مفـاد پیمـان       یک مبلغ مقطوع و یا ردیفهای جدید فهرست بها ، بـا رعایـت             

 .تعیین شود 
 برای محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام مقادیر کار انجـام شـده طبـق پیمـان                    56-3

برای مواردی که بخشی از پیمان براساس فهرست  ( 6-49نسبت به برآورد اولیه ، موضوع بند 
ی طبـق   ارهای انجام شـده ، مبلغ پیمان به تناسب حجمها و مقادیر  ک) بها تنظیم شده باشد    

 .بهای ضمیمه پیمان ، محاسبه می شود  پیمان و براساس فهرست
 کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصـالح کارهـای نـاقص و                    56-4

 ، برحسب مـورد ، طبـق یکـی از روشـهای             6-1-56انجام کار به وسیله کارفرما ، موضوع بند         
 . ، محاسبه می شود2-56ند تعیین شده در ب
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  صورت وضعیت قطعی -57ماده 
 ، همچنین تحویل تمام اسناد و مـدارک باقیمانـده   60 پس از انجام تحویل موقت طبق ماده       57-1

به کارفرما ، از قبیل دستور العملهای راه اندازی ، راهبری و نگهداری تجهیـزات ، نقـشه هـا و          
 ، مدارک بازرسی و آزمایش تجهیـزات و عملیـات           18 پیوست   5-18مدارک فنی موضوع بند     

ساختمانی و نصب ، و مدارک مرتبط با بیمه نامه ها و ضمانتنامه ها و هر نوع سـند و مـدرک             
دیگری که در پیمان به آنها اشاره شده است ، پیمانکار صورت وضعیت قطعی کارهای موضوع                

 :س مشاور می کند پیمان را تنظیم نموده و همراه مدارک زیر ، تسلیم مهند
 هرگونه بیمه نامه الزم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعـای اشـخاص ثالـث ، از            57-1-1

 .زمان تحویل موقت به بعد ، طبق شرایط خصوصی 
 مدارک دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی ، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالـث ،                  57-1-2

 .در رابطه با اموال و حقوق موضوع پیمان 
پیمانکار به همراه این مدارک ، اقرارنامه ای را تنظیم میکند که طی آن ، هرگونه حق                 
تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ، مـصالح و                  
یا تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شـود ، منتفـی دانـسته و            

پرداخـت بـدهیهای خـود ، پیمانکـاران دسـت دوم و             نسبت به حل و فـصل ادعاهـا و          
 .گان ، توافقهای الزم را با طرفهای ذینفع به عمل آورده است دفروشن

 در صورتی که به تشخیص کارفرما ، پیمانکار تمام تعهدات قـراردادی خـود را طبـق اسـناد                    57-2
 ، کامـل    1-57پیمان انجام داده باشد ، و مدارک پیوست صورت وضعیت تعیین شده در بنـد                

باشد ، از سوی مهندس مشاور ، ظرف مدت ده روز ، مراتب پذیرش و قبولی صورت وضعیت ،                
در غیر این صورت ، ضـمن بازگردانـدن         . برای بررسی و پرداخت ، به پیمانکار اعالم می شود           

آن ، دالیل عدم پذیرش صورت وضعیت ، ظرف همان مهلت به پیمانکار اعالم می گـردد ، تـا                    
ت به رفع نواقص کارها و یا تکمیل مدارک اقدام کرده ، و مجدداً صـورت وضـعیت را                   وی نسب 

پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول ، و به همراه اسـناد و مـدارک الزم ،                  . تسلیم نماید   
صورت وضعیت مربوط را رسـیدگی و تاییـد نمـوده و بـه                 روز ،  60مهندس مشاور ظرف مدت     

 روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت ، مبلـغ صـورت           60فرما ظرف   کار. کارفرما تسلیم میکند    
وضعیت قطعی را پس از کسور مربوط ، به پیمانکار پرداخت می کند و نسبت بـه آزاد سـازی                    

 اقـدام مـی     3-14 و   2-14تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات به ترتیب طبـق بنـدهای              
 تعیین شده پرداخـت نکنـد یـا بـرای آزاد          هرگاه کارفرما طلب پیمانکار را ظرف مهلت      . نماید  

 خـسارت تـاخیر پرداخـت بـه         8-53سازی ضمانتنامه های پیمانکار اقدام ننماید ، طبق بنـد           
 .پیمانکار تعلق می گیرد 

 روز از تـاریخ     30هرگاه براساس صورت وضعیت قطعی ، پیمانکار بدهکار شود ، باید در مدت              
دازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یـا تـاخیر            تایید صورت وضعیت ، طلب کارفرما را بپر       

کند ، کارفرما حق دارد بدون انجام تشریات قـضائی ، طلـب خـود را  از محـل سـپرده هـا و                          
تضمینهای موجود پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ آنها تکافو نکند ، با رعایت قوانین جـاری                 

 .کشور از دیگر داراییهای او وصول کند 
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ای  ورتی که کارهای موضوع پیمان ، بدون قصور پیمانکار ، دارای تـأخیر قابـل مالحظـه                در ص 57-3
باشد ، و پیشرفت کار پیمانکار به حدی رسیده باشد که مبلغ کارهای باقیمانده کمتر از کسور  
تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما باشد ، پیمانکار می تواند صورت وضعیت قطعی کارهـای                

 نقص و تکمیل شده تا آن تاریخ را تنظیم نموده و به مهندس مشاور تسلیم      تحویل شده بدون  
در این صورت ، سایر تعهدات پیمانکار برای ادامه . کند تا طبق این ماده مورد اقدام قرار گیرد 

 .کارها به قوت خود باقی مانده ، و قرارداد همچنان نافذ خواهد بود 
 دو طرف ، پیمانکار ، از هرگونه ادعایی علیه کارفرمـا             با تأیید صورت وضعیت قطعی از سوی       57-4

در رابطه با پیمان ، صرف نظر می کند ، مگر در مـورد ادعاهـایی کـه قبـل از تأییـد صـورت                         
وضعیت قطعی مطرح کرده باشد ، اما حل و فصل آن توسط دو طرف ، به زمانهای بعد موکول 

 .شده باشد 
 



 

 ٣-٤٤

pcشرایط عمومی پیمانهای        
============================================================

 مراحل تكميل و تحويل كار
 

  ) MECHANICAL COMPLETION( تکمیل مکانیکی – 58ماده 
 پیمانکار ، پس از اتمام مراحل ساختمان و نصب کار موضـوع پیمـان ، و آمـاده شـدن بـرای        58-1

 ، مراتـب را همـراه برنامـه زمـانی انجـام             (PRECOMMISSIONING)انـدازی    راه پیش
رخواسـت حـضور    انـدازی بـه مهنـدس مـشاور اطـالع داده و د             آزمایشها و عملیـات پـیش راه      

اندازی و انجام تعهدات     نمایندگان کارفرما و مهندس مشاور را در آزمایشها و عملیات پیش راه           
 . پیمان می نماید 13احتمالی کارفرما ، طبق پیوست 

 مهندس مشاور پس از بازدید کامل کارها ، حداکثر ظرف مدت هفت روز ، فهرسـت نـواقص                   58-2
پیمانکار طبق برنامه زمـانی مـورد تأییـد         . انکار ابالغ می کند     احتمالی کارها را تهیه و به پیم      

مهندس مشاور ، نسبت به رفع نواقص اقدام کرده ، و مراتب را برای تأیید بـه وی اعـالم مـی                      
 .کند 

 پس از تأیید مهندس مشاور ، مبنی بر آماده بـودن کـار بـرای پـیش راه انـدازی ، عملیـات                        58-3
ملها و مشخصات فنی که قبأل به تـصویب و یـا اطـالع کارفرمـا                اندازی طبق دستورالع   راه پیش

رسیده است ، با حضور مهندس مشاور و نمایندگان کارفرما ، به وسـیله پیمانکـار انجـام مـی                    
در خاتمه ، پس از رفع نواقص اساسی اعالم شـده از سـوی مهنـدس مـشاور ، گـواهی                     . شود  

ندازی ، به وسیله مهندس مشاور صـادر مـی          ا تکمیل مکانیکی کارها  و آمادگی واحد برای راه        
 .گردد 

 
ــاده  ــردی   راه-59مــ ــایش عملکــ ــدازی و آزمــ  & COMMISSIONING)انــ

PERFORMANCE TEST) 
 پس از صدور گواهی تکمیل مکانیکی ، پیمانکار تأمین تعهدات کارفرما را برای راه انـدازی ،                  59-1

ل آمده ، عملیات راه انـدازی        درخواست میکند ، و پس از هماهنگی به عم         13طبق پیوست   
طبق دستور العمل های راه اندازی که قبأل به تصویب کارفرما رسیده است ، انجام می شود                 

. 
 پس از راه اندازی و برقراری شرایط عملیاتی عادی و پایدار ، پیمانکار مراتـب را بـه کارفرمـا                     59-2

 .اطالع داده و شروع آزمایشهای عملکردی را درخواست می کند
 پس از تأیید کارفرما مبنی بر شروع آزمایـشهای عملکـردی ، آزمایـشها بـه ترتیـب و طبـق                      59-3

 ، به منظور دستیابی به عملکرد تعیین شده در این پیوست            9روشهای درج شده در پیوست      
 .، انجام می شود 

 در صورت عدم حصول تمام و یـا برخـی از شاخـصهای عملکـردی و مـصارف کـه ناشـی از                        59-4
 ، عمل می    9 پیوست   3-9ی و مهندسی انجام شده از سوی کارفرما نباشد ، طبق بند             طراح
 .شود 
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  تحویل موقت – 60ماده 
 ، و حـصول شاخـصهای عملکـردی و          59 پس از اتمام آزمایشهای عملکـردی موضـوع مـاده            60-1

 پیوسـت  3-9 ، و یا اجرای تمهیدات پیش بینی شده در بند 9 پیوست 2-9مصارف طبق بند    
بـه همـراه ایـن درخواسـت ، تمـام           .  ، پیمانکار درخواست تحویل موقت از کارفرما میکنـد           9

در صورتی که   ( مدارک مربوط به بازرسیها و آزمایشهای انجام شده و نقشه های طبق ساخت              
 .، باید از سوی پیمانکار تحویل شود ) تا آن زمان تسلیم نشده باشد 

امل کارها و حصول اطمینان از نبودن اشکالهای اساسی در           مهندس مشاور ، پس از بازدید ک       60-2
 .کار و آمادگی آن برای تحویل موقت ، مراتب را به کارفرما اعالم می کند 

 روز از زمـان درخواسـت       15کارفرما ، پس از اعالم مهندس مشاور ، تـاریخی را کـه حـداکثر                
اینـدگان کارفرمـا ، مهنـدس     پیمانکار برای تحویل موقت دیرتر نخواهد بود ، بـرای حـضور نم            

نمایندگان کارفرما و مهندس مشاور ، به اتفـاق         . مشاور و پیمانکار ، در محل تعیین می نماید          
پیمانکار ، در موعد مقرر در محل حاضر شـده ، ضـمن بازدیـد از کارهـا ، نـسبت بـه تنظـیم                      

 .م می کنند صورتجلسه تحویل موقت ، به همراه فهرست نواقص باقیمانده در کارها ، اقدا
پیمانکار ، موظف است نواقص تعیین شده را طبق برنامه ای که در صورتجلسه تحویل موقـت                 
تعیین شده است ، حداکثر تا قبل از تسلیم صورت وضعیت قطعـی ، برطـرف کـرده ، سـپس                     

 .صدور گواهی رفع نقص را از مهندس مشاور درخواست کند 
زم و حصول اطمینان از رفـع نـواقص ، گـواهی          و بازرسیهای ال   مهندس مشاور ، پس از بازدید     

رفع نقص را صادر کرده و پس از تایید کارفرما ، نسخه ای از آن را برای پیمانکار ارسـال مـی                      
 ،  1-57پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار ، عالوه بـر مـوارد درج  شـده در بنـد                   . دارد  

 .منوط به ارائه گواهی رفع نقص است 
متهایی از کار که طبق مشخصات فنـی نیـاز بـه راه انـدازی و آزمایـشهای                   تحویل موقت قس   60-3

بینـی    ، ندارند و آماده بهره برداری هستند ، نیـز بـه روش بـیش               59عملکردی ، موضوع ماده     
 . ، انجام می شود 2-60 و 1-60شده در بندهای 

 :ط زیر مجاز است  تحویل موقت قسمتهای مستقلی از کار ، قبل از تحویل کل کار ، در شرای60-4
 در صورتی که برای تحویل قسمتهای جداگانه کـار و برنامـه زمـانی آنهـا در پیمـان                 60-4-1

 .بینی الزم شده باشد  پیش
 در طول مدت پیمان ، کارفرما نیاز به تحویل قسمتهایی از کار را قبل از تحویل کل                  60-4-2

کنـد و  پیمانکـار       ابـالغ مـی   در این صورت ، مراتب را به پیمانکـار          . کار داشته باشد    
بررسی الزم را برای حصول اطمینـان از عـدم تـداخل و یـا ایجـاد مـشکل در سـایر             
قسمتها و عملکرد کل کار ، به عمل آورده و موضوع ، مورد توافق دو طرف قرار مـی                   

در هر یک از این موارد ، تحویل موقـت قـسمتهای مـورد نظـر ، بـه ترتیـب                     . گیرد  
 . انجام می شود3-60 تا 1-60بندهای 

 پس از تحویل موقت عملیات موضوع پیمـان ، پیمانکـار موظـف اسـت نـسبت بـه برچیـدن                      60-5
کارگاهها ، انبارها ، دفترها و محلهای اسکان موقت خود ، خروج ماشین آالت ساختمانی ، هر                 
نوع مواد و مصالح متعلق بـه خـود و هـر نـوع مـواد زایـد باقیمانـده از برچیـدن کارگاههـا و                          
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هرگاه بخشی از مصالح مازاد ، تأسیسات موقت و تجهیزات          . تأسیسات موقت خود ، اقدام کند       
آنهـا در شـرایط       ایجاد شده به وسیله پیمانکار ، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد ، نحـوه واگـذاری                    

 .خصوصی بیان می شود 
مـشخص شـده در      کارفرما ، امکان دسترسی در حد متعارف را برای تعمیر و یا رفع عیبهای                60-6

 .کند  دوران مسئولیت رفع نقص ، برای پیمانکار فراهم  می
 

  دوره مسئولیت رفع نقص – 61ماده 
 ، هرگاه ظرف مدت حداقل یک سـال و یـا هـر              60 پس از تحویل موقت کارها به شرح ماده          61-1

تر دیگری که در شرایط خصوصی بیان شده باشد ، هـر نـوع عیـب و نقـصی در                     زمان طوالنی 
ارهای در تعهد پیمانکار مشاهده شـود ، پیمانکـار موظـف اسـت بالفاصـله پـس از دریافـت                 ک

دستورکارفرما ، نسبت به رفع نقص ، اصالح و جایگزین نمودن کار معیـوب و رفـع آسـیبهای                   
مـشروط بـر آن کـه عیـوب و        . ناشی از آن به بخشهای دیگر کار ، به هزینه خود اقـدام کنـد                

بـرداری نادرسـت کـار ، مغـایر بـا مشخـصات فنـی و                 ی و یـا بهـره     نواقص ، ناشـی از نگهـدار      
 .برداری و نگهداری از سوی کارفرما ، نباشد  دستورالعملهای بهره

 پیمانکار ، موظف است پس از انجام اصالحات و یا تعویض و جایگزینی های الزم بـرای رفـع                 61-2
یب و اخذ تأیید کارفرما ، بـه        عیب و نقص ، آزمایشهای الزم را برای حصول اطمینان از رفع ع            

 .هزینه خود انجام دهد 
 پس از رفع عیب هر قـسمت از کـار و تأییـد کارفرمـا مبنـی بـر صـحت انجـام آنهـا ، دوره                            61-3

 .آن قسمت از کار ، از همان تاریخ شروع می شود  مسئولیت رفع نقص 
نقـص کارهـا ، طـی مـدت          هرگاه پیمانکار پس از ابالغ دستور کارفرما مبنی بر رفع عیـب و               61-4

معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نکند ، و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صـحیح  رفـع                 
در این صورت ، پیمانکار موظف اسـت        . کند ، کارفرما می تواند رأساً اقدام به رفع عیب نماید            

یـار کارفرمـا    ماشین آالت ساختمانی ، مصالح و تجهیزات موجود در انبارهـای خـود را در اخت               
هزینه های انجام شده به وسیله کارفرمـا ، بـا احتـساب هزینـه هـای نیروهـای غیـر                . بگذارد  

 .مستقیم و باالسری های مربوط ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می شود 
 

  تحویل قطعی – 62ماده 
 بررسی و تأییـد   ، پس از درخواست پیمانکار و 61در پایان دوره مسئولیت رفع نقص ، موضوع ماده          

 بیان شـده  60کارفرما ، تاریخ و برنامه زمانی انجام  آزمایشها و یا بازدید ، به همان نحو که در ماده              
است ، تعیین می شود و پس از بازدید از کارها ، در صورت عدم مـشاهده عیـب و نقـص در کـار ،                          

ص در کارها  ، مراتـب بـه   در صورت مشاهده عیب و نق     . گردد   نسبت به تحویل قطعی کار اقدام می      
 .تحویل قطعی انجام شود  پیمانکار ابالغ می شود ، تا پس از رفع نواقص ،
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 تأخير ، تعليق ، خاتمه پيمان تغييرات مدت پيمان ،
 

  زمانهای پیمان -  63ماده 
 موافقتنامـه اسـت ، و پیمانکـار         2-5تاریخ شروع کارهای موضوع پیمان ، تاریخ تعیین شده در بند            

 این شرایط عمومی و     2-3ظف به شروع کارها در این تاریخ است ، به ترتیب تعیین شده در بند                مو
 . موافقتنامه 3-5تکمیل کار در مدت تعیین شده در بند 

هریک از مقاطع زمانی اصلی تعیین شده برای کارهای موضوع پیمان ، مانند مدت پیمان از ارکـان                  
 .اصلی پیمان محسوب می شود 

 
  تغییرات مدت پیمان – 64ماده 

  تمدید مدت پیمان 64-1
تمام زمانها و مدتهای پیش بینی شده برای شروع و خاتمه و مقـاطع اصـلی کارهـا ، تنهـا در                    

 .صورت وقوع هر یک از شرایط زیر ، می توانند افزایش یابند 
  . ، که منجر به افزایش مدت پیمان شود4-49 صدور دستور تغییر کار موضوع بند 64-1-1
 ، بـا رعایـت و       47 عدم انجام برخی از تعهدات کارفرما مرتبط با کـار موضـوع مـاده                64-1-2

مالحظات پیش بینی شده در آن ، که مانع از انجام به موقع کارهای موضوع پیمـان و                  
 .یا بخشهایی از آن شود 

  .73 بروز شرایط قهری ، موضوع ماده 64-1-3
به طور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخـشهایی از کـار        تغییر قوانین و مقررات ، که        64-1-4

 .شود 
 . بروز شرایط جوی استثنایی مانع انجام کار 64-1-5
 تصمیم کارفرما مبنی بر به کارگیری پیمانکاران دیگر در محدوده کار پیمانکـار ، بـه    64-1-6

  .2-38شرح درج شده در بند 
 .65 تعلیق مدت پیمان ، موضوع ماده 64-1-7
 وقوع سایر عوامل و شرایط غیرقابل پیش بینی که ناشی از قـصور پیمانکـار نبـوده و      64-1-8

 .باعث تأخیر در اجرای کار شود 
در اثر هر یک از شرایط یاد شده ، پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را همـراه بـا    

توافق دو اسناد و مدارک مثبته به کارفرما تسلیم می کند ، تا پس از بررسی کارفرما و              
طرف ، مدت تمدید مشخص و مالک عمل قرار گیرد و به تناسب ، برنامه های زمـانی                  
کارهای باقیمانده ، به وسیله پیمانکار اصالح شده و مجموعه مدارک ، ضمیمه پیمـان               

 .گردد 
  کاهش مدت پیمان 64-2

 :ش یابند تمام زمانها و مدتهای پیش بینی شده در پیمان ، در شرایط زیر می توانند کاه
، کـه منجـر بـه       ) تغییـر در کارهـا       ( 4-49 صدور دستور تغییرکار ، موضوع بنـد         64-2-1

 . کاهش مدت پیمان شود 
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 کارفرما می تواند اتمام زودتر از برنامه زمانی پیمان را با در نظر گرفتن امکانـات و                  64-2-2
 بررسـی شـرایط   در این صورت ، پیمانکار بـا    . تواناییهای پیمانکار ، درخواست کند      

مورد نظر کارفرما و با استفاده از قیمتهای پیمـان ، سـایر اسـناد و مـدارک الزم را        
تنظیم نموده ، پیشنهاد خود را مبنی بـر اضـافه مبلـغ احتمـالی و امکانـات مـورد                    

 .کند  درخواست ، به کارفرما تسلیم می
-64 ، براساس بندهای  پس از توافق کارفرما و پیمانکار دایر بر کاهش مدت پیمان64-2-3

.  ، تاریخ جدید به عنـوان تـاریخ اتمـام پیمـان تعیـین مـی شـود                  2-2-64 و   2-1
پیمانکار باید برنامه زمانی اجرای کارهای موضوع پیمان را ، بـه تناسـب شـرایط و                 
تاریخ جدید اتمام پیمان ، مورد تجدیـد نظـر قـرار داده ، بـرای بررسـی مهنـدس                     

بـه    برنامه زمانی جدیـد پـس از تـصویب کارفرمـا ،           . کند  مشاور و تأیید او ، تسلیم       
سایر مفاد پیمان در مورد اتمام به هنگام کار  پیمانکار ابالغ می شود ، و از آن پس ،

در صـورت عـدم تحقـق کـاهش مـدت           . ، بر مبنای تاریخ جدید ، نافذ خواهد بود          
افق شدۀ پیمـان    پیمان ، در پایان مدت توافق شده موضوع این بند ، اضافه مبلغ تو             

به تناسب مدت کاهش نیافته ، کاهش می یابد و پیمانکـار از ایـن بابـت مـشمول                   
 .خسارت تأخیر نمی شود 

 
  تعلیق – 65ماده 

 کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پیمان ، دستور تعلیق قسمتی از کار و یا تمام کـار را                     65-1
در ابالغیه کارفرما ، باید تاریخ شـروع  . ند  روز ، صادر ک90در یک نوبت و حداکثر برای مدت      

پیمانکار ، موظف است پـس از دریافـت دسـتور کارفرمـا ، اجـرای آن       . تعلیق ، مشخص شود     
 روز قبل از پایان ایـن مـدت ،          14ظرف  . قسمت از کار و یا کل کار را به حالت تعلیق درآورد             

 14هرگاه پـس از     . کند    منعکس می  پیمانکار موضوع را برای اتخاذ تصمیم نهایی ، به کارفرما         
روز از دریافت درخواست پیمانکار ، دستور شروع مجدد کار از سوی کارفرما به پیمانکار صادر                
نشود ، وی می تواند خاتمه پیمان را درخواست کنـد و یـا قـسمت متوقـف شـده کـار را ، از                         

 انجـام   67طبق مـاده    موضوع پیمان حذف نماید ، که در این صورت ، اقدامهای متعاقب آن ،               
 .تواند با توافق دو طرف ، تمدید شود  مدت تعلیق می. می شود 

 برنامه کار ، تعیـین تکلیـف کارهـای نیمـه تمـام ، شـرح وظـایف ، کارهـای الزم و حـداقل                          65-2
آالت و نفرات مورد نیاز برای دوران تعلیق ، از سوی کارفرما به پیمانکار ابالغ می شـود                ماشین

از جمله ، پیمانکار موظف به حفاظت از تجهیزات و          . ، موظف به پیروی از آنهاست       و پیمانکار   
تگهداری از آنها در کارگاه یا هر جای دیگر اسـت ، و نیـز حراسـت از کارگـاه  و نگهـداری از                         

در مورد تجهیزات و مصالحی که هنگـام ابـالغ          . کارهای اجرا شده در شرایط ایمن ، با اوست          
رما ، دردست ساخت بوده اند ، پبمانکار با نظر کارفرما نسبت بـه تکمیـل                تعلیق از سوی کارف   

 .کند  آنها اقدام می ساخت 
 ، و 2-65 نحوه محاسبه هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیـق ، موضـوع بنـد          65-3

 .همچنین سایر هزینه های ناشی از تعلیق ، در شرایط خصوصی ، بیان می شود 
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اردی که توقف کار ، ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارها طبق مشخصات فنـی و یـا                    در مو  65-4
برنامـه زمـانی    در  رعایت نکردن مقررات ایمنی و نیز شرایط نامناسب آب و هوایی باشد ، و یا                

 نمـی   3-65 تـا    1-65بینی شده باشد ، مشمول تعلیق موضوع بنـدهای           منضم به پیمان پیش   
 . شود 

 
 خیر در اتمام به موقع کار  تأ– 66ماده 

پیمانکار ، موظف به انجام کارها ، طبق برنامه زمانی منضم به پیمان و آخرین تجدیـد نظرهـای آن              
هرگاه در تاریخ تعیین شده در برنامه زمانی منضم به پیمان و یـا آخـرین تجدیـد نظـر آن ،                      . است

کنـد کـه    رما بـه پیمانکـار اخطـار مـی       انجام کار یا قسمتهای اصلی آن به پایان نرسیده باشد ، کارف           
پیمانکار ، در طول این مدت باید نـسبت         .  روز ، کارها را به پایان برساند         14حداکثر در طول مدت     

به اتمام عملیات اقدام کند ، و یا با ارسال اسناد و مدارک الزم ، تمدید مدت پیمـان را طبـق بنـد                        
 در طول مدت یاد شده ، یا عـدم قبـول دالیـل              در صورت عدم اتمام کار    .  ، درخواست نماید     64-1

وی از سوی کارفرما برای تمدید ، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در کار ، به میـزان درج                    
 موافقتنامه درج شده    4-5حداکثر مبلغ خسارت نیز ، در بند        . شده در شرایط خصوصی خواهد بود       

 . است2-64 یا 1-64اریخ تغییر یافته طبق بند تاریخ مبنای محاسبه تأخیرها ، آخرین ت. است 
هرگاه تأخیر پیمانکار ، بیشتر از حدی باشـد کـه کارفرمـا را محـق بـه دریافـت حـداکثر خـسارت            

 ، پیمانکـار را  68مشخص شده در موافقتنامه بنماید ، کارفرما می تواند با اخطار قبلی ، طبق مـاده          
 .برکنار کند 

 
 رخواست کارفرما  خاتمه پیمان به د– 67ماده 

کارفرما می تواند ، بنا به مصلحت خود و بدون اعالم دلیل ، در هر مقطعی پـیش از تکمیـل کـار ،                        
در این صورت ، طی اطالعیه ای ، مراتب را بـا مـشخص کـردن روز خاتمـه                   . پیمان را خاتمه دهد     

اتمـام مانـدن آنهـا در       در این اطالعیه ، تکلیـف کارهـایی کـه ن          . کند   پیمان ، به پیمانکار اعالم می     
شرایط روز صدور اطالعیه موجب بروز خطر و یا زیان مسلمی است ، به طور روشـن مـشخص مـی                     

 .شود 
 :پس از دریافت اطالعیه یاد شده ، اقدامهای زیر انجام می شود 

 پیمانکار ، از شروع هر نوع کار جدید ، غیر از تکمیل کارهای ناتمام که دراطالعیه مـشخص                   67-1
همچنین ، اقدامهای حفاظتی را که از سوی کارفرمـا تعیـین            . ست ، خودداری می کند      شده ا 

 .شده است ، برای کارهای انجام شده قبلی به اجرا در می آورد 
 پیمانکار ، موظف است تمام پیمانهای خود را بـا فروشـندگان و پیمانکـاران دسـت دوم ، بـا                      67-2

ته از پیمانهای وی را که کارفرما خواستار ادامه           متوقف سازد ، مگر آن دس       1-67رعایت ماده   
اسـناد و مـدارک مربـوط بـه تـدارک مـصالح و              . آنها از طریق انتقال پیمان ، به خـود اسـت            

 ، در مرحله سـفارش خریـد بـه    1-2-3تجهیزاتی را که در چارچوب برنامه زمانی موضوع بند      
 قبل از رسیدن به کارگاه هـستند   سازندگان یا فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل ، تا           
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، و همچنین ، سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار در برابر اشـخاص ثالـث و در ارتبـاط بـا             
 .پیمان ، باید همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود 

تمام مصالح و تجهیزات پروژه که تاکنون در محل ساختمان و نصب بـه کـار نرفتـه ، امـا بـه                       
 حمل شده است ، براساس موازین پیمان و اسـناد و مـدارک پیوسـت آن ، بـه وسـیله                      کارگاه

 .پیمانکار تقویم شده ، همراه اسناد و مدارک مثبته ، تسلیم کارفرما می گردد 
 تحویـل قطعـی گرفتـه و آن         62 کارفرما ، آن قسمت از کارها را که ناتمام است ، طبق ماده               67-3

و مراحل راه اندازی و آزمایشهای عملکردی آن ( ایان یافته است  قسمت از کارها را که کامأل پ      
هرگـاه ، معـایبی در      .  تحویل موقت مـی گیـرد        60، طبق ماده    ) با موفقیت انجام شده است      

مورد کارهای ناتمام مشاهده شود ، پیمانکار مکلف است به هزینه خود ، در مدت الزم کـه بـا             
 . کند و سپس ، به نحو یاد شده تحویل قطعی دهد توافق کارفرما تعیین میشود ، رفع عیب

 پیمانکار ، با هماهنگی کارفرما ، نسبت به برچیدن آن بخـش از تأسیـسات موقـت در محـل               67-4
کارگاه که مورد نیاز کارفرما نیست ، اقدام کرده ، و بخشهای موردنیاز کارفرمـا ، بـا توافـق دو                

همچنـین ،   . بوط ، تحویل کارفرما مـی گـردد         طرف تقویم شده و همراه با اسناد و مدارک مر         
پیمانکار موظف به پاکسازی کارگاه از نخاله ها ، مصالح مازاد و غیـر قابـل اسـتفاده ، ماشـین                     

 .آالت و تجهیزات ساختمانی خود است 
 . پیمانکار ، موظف به تسویه حساب کامل با کارکنان خود در کارگاه و خاتمه کار آنان است 67-5
کار ، موظف است تمام نقشه ها مشخصات فنی و تمام اسناد و مدارکی را که توسط وی  پیمان67-6

 .به کارفرما تحویل دهد . ، فروشندگان ، یا پیمانکاران دست دوم تهیه شده است 
 پیمانکار ، صورت وضعیت کارهای انجام شده را تا تاریخ ابالغ خاتمه پیمان ، تنظیم کـرده و                   67-7

در ایـن صـورت وضـعیت ، هزینـه هـای تقـویم شـده در                 . یم می کند    به مهندس مشاور تسل   
 .شود  ، نیز درج می4-67 و 2-67بندهای 

 : می شود پیمانکاربه همراه این صورت وضعیت ، مدارک زیر به وسیله 
ــ  هرگونه بیمه نامه الزم برای مصون نگهداشتن کارفرما در برابر ادعاهای اشخاص ثالـث ، از                  

 .به بعد ، طبق شرایط خصوصی ) برای بخشهای تحویل موقت شده ( قتزمان تحویل مو
از جملـه ادعـای مالکیـت اشـخاص ثالـث ، در       ــ  مدارک دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی ،  

ای را تنظـیم و      رابطه با کارهای موضوع پیمان ، پیمانکار ، به همراه این مدارک ، اقرارنامه             
 هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با  کند که طی آن ،     به کارفرما تسلیم می   

 و دستمزد کارکنان ، خریـد دانـش فنـی ، مـصالح و تجهیـزات ، و سـایر                      حقوق پرداخت
منتفی دانسته و نـسبت بـه حـل و فـصل            . مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود        

توافقهـای الزم را    ادعاها و پرداخت بدهیهای خود ، پیمانکاران دست  دوم و فروشندگان ،              
و در این زمینـه ، تـضمینهای الزم را بـه کارفرمـا              . با طرفهای ذینفع به عمل آورده است        

 .تسلیم خواهد کرد 
  .4-67 و 2-67ــ  اسناد مثبته ، مربوطه به هزینه های موضوع بندهای 

ع بنـد    در صورتی که صورت وضعیت و اسناد و مدارک تحویل شده از سوی پیمانکار ، موضو                67-8
 از نظر مهندس مشاور قابل قبول باشد ، ظرف مدت حداکثر یک ماه ، مراتـب پـذیرش                   67-7
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در غیر ایـن    . به پیمانکار اعالم می شود        کفایت مدارک و قبولی صورت وضعیت برای بررسی ،        
صورت ، ضمن استرداد آن ، دالیل عدم پذیرش صورت وضعیت ، ظرف همان مهلت قبلی بـه                  

گردد ، تا وی نسبت به تکمیل مدارک اقدام کند و مجددأ صـورت وضـعیت          یپیمانکار اعالم م  
پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول مهندس مشاور ، صـورت وضـعیت              . را تسلیم نماید    

و مبلـغ    روز دیگر به وسیله کارفرما بررسی ،   15روز به وسیله مهندس مشاور و       15ظرف مدت   
 . پرداخت می گردد آن پس از کسر کسور مربوط به پیمانکار

 با تأیید میلغ صورت وضعیت قطعی از سـوی دو طـرف ، پیمانکـار از هرگونـه ادعـایی علیـه         67-9
کارفرما در ارتباط با پیمان صرفنظر می کند ، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از ابالغ خاتمـه                   

موکول شـده   پیمان مطرح کرده باشد ، اما حل و فصل آن از سوی دو طرف ، به زمانهای بعد                   
 روز از تـاریخ تأییـد صـورت وضـعیت ، طلـب پیمانکـار را             15هرگاه کارفرما در مـدت      . باشد  

 . ، خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می گیرد 8-53پرداخت نکند ، طبق بند 
 ضمانتنامه انجام تعهدات و مبالغ تضمین حسن انجام کار ، بـه تناسـب بخـشهای تحویـل                   67-10

 . ، آزاد و مسترد می شود 14 شده کار ، براساس ماده موقت و قطعی
 

  برکناری پیمانکار – 68ماده 
 وقوع هر یک از شرایط زیر ، می تواند باعث برکناری پیمانکار از تمام یا قـسمتی از کارهـای                     68-1

 .موضوع پیمان شود ، بدون آنکه از سایر اختیارات و حقوق کارفرما بکاهد 
مانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان ، طبـق اسـناد و مشخـصات     قصور مستمر پی   68-1-1

 :فنی پیمان و بدون آنکه محدود به آنها باشد ، شامل موارد زیر خواهد بود 
ــ  قصور در انجام دادن به موقع کارهای عملیات ساختمان و نـصب و تـأمین عوامـل                   

 .مورد نیاز ، به تناسب بخشهای مختلف کار 
 . به موقع مصالح و تجهیزات ، از نظر کمی و کیفی ــ  قصور در تأمین

ــ تأخیر در شروع و اتمام قسمتهای مختلف کار و عقب ماندن از برنامه زمانی کارها ،                 
  .66با توجه به ماده 

ــ  توقف تمام یا قسمتی از کار ، بدون دلیل موجه یا به علت توقیف اموال پیمانکار از                   
 .سوی محاکم قضایی 

 .ل بارز ، یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان  عدو68-1-2
 ورشکستگی یا انحالل شرکت پیمانکار که موجب توقف و یـا کنـدی پیـشرفت کـار                  68-1-3

 .شود 
 . واگذاری پیمان از سوی پیمانکار ، به اشخاص ثالث 68-1-4
 .6-27بند  تأخیر مستمر در پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار ، با توجه به 68-1-5

 در صورتی که به علت هر یک از عوامل یاد شده ، کارفرما در نظر داشته باشد پیمانکـار را از                      68-2
تمام یا بخشی از کار برکنار کند ، مراتب را با درج مواردی که به  آنها استناد نموده است ، به                      

 .پیمانکار ابالغ می کند 
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یخ دریافت ابـالغ کارفرمـا ، در صـورتی کـه           پیمانکار ، مکلف است ظرف مدت هفت روز از تار         
دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد ، مراتب را به اطـالع                   

اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار نرسد ، یا کارفرما دالیل اقامه              . کارفرما برساند   
رکناری پیمانکار را از تمام یا بخشی از کـار بـه           شده را مردود بداند ، کارفرما برحسب مورد ، ب         

کند و بدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل                  وی ابالغ می  
 .می نماید 

 کارفرما ، کارهای انجام شده ، کارگاهها ، تأسیسات و ساختمانهای موقت ، مصالح و                68-2-1
اه یـا محلهـای دیگـر ، ماشـین آالت سـاختمانی             تجهیزات موجود در انبارهـای کارگـ      

 .گیرد  پیمانکار و هر نوع تدارکات موجود در کارگاه را ، در اختیار می
پیمانکار ، با هماهنگی کارفرما ، نسبت به برچیدن آن بخـش از تأسیـسات موقـت در                  
محل کارگاه ، که مورد نیاز کارفرما نیـست ، اقـدام مـی کنـد و بخـشهای مـورد نیـاز                      

فرما ، با توافق دو طرف تقویم شده و همراه بـا اسـناد و مـدارک مربـوط ، تحویـل                      کار
ها ، مـصالح     موظف به پاکسازی کارگاه از نخاله     همچنین ، پیمانکار    . گردد   کارفرما  می  

ماشـین آالت سـاختمانی     .  تجهیزات ساختمانی خود است      ومازاد و غیر قابل استفاده      
 توسط کارفرما مورد نیاز باشند ، تا پایان کار در کارگـاه   پیمانکار ، که برای ادامه کارها     

 .باقی می مانند 
 با اطالعیه قبلی کارفرما ، پیمانکار حداکثر ظرف هفت روز ، برای صورت بـرداری از                 68-2-2

 ، بـا    1-2-68کارهای انجام شده قبلی و سایر تجهیزات و تأسیسات یاد شـده در بنـد                
. در صورت عدم حضور پیمانکار در موعد مقـرر          . یابد  اتفاق کارفرما در محل حضور می     

کارفرما به منظور تأمین دلیل ، با حضور نماینده دادگاه محـل ، مـستقیماً نـسبت بـه                   
 .صورت برداریها ، اقدام می نماید 

 پیمانکار ، موظف است تمام پیمانهای خود را با فروشندگان و پیمانکاران دست دوم               68-2-3
تار ادامه آنها نیست ، با رعایت مفاد بندهای قبل ، متوقـف سـازد ،                ، که کارفرما خواس   

همچنین ، اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی را کـه در چـارچوب                 
 ، در مرحله سفارش خریـد بـه فروشـندگان و یـا سـایر      1-2-3برنامه زمانی طبق بند     

. را به کارفرما منتقـل کنـد   مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه ، هستند           
همچنین ، باید سایر اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث و در رابطه              

 .با پیمان ، همراه اسناد مثبته مالی ، تحویل کارفرما دهد 
 پیمانکار ، موظف است تمام نقشه ها ، مشخـصات فنـی و اسـناد و مـدارکی را کـه                      68-2-4

 و پیمانکاران دست دوم تهیه شده انـد ، بـه کارفرمـا تحویـل                توسط وی ، فروشندگان   
 .دهد

 : پس از انجام صورت برداریها ، مبالغ زیر محاسبه می شود 68-2-5
 .ــ  بهای کارهای انجام شده طبق پیمان ، تا زمان برکناری پیمانکار 

ن ــ  بهای تجهیزات و مصالح موجود در کارگاه ، که طبق مشخصات فنی پیمان تـأمی                
 .شده اند
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ــ  هزینه تأدیه شده از سوی پیمانکار ، برای آن بخش از تجهیـزات  و مـصالحی کـه                     
 ، در مرحله سفارش   1-2-3پیمانکار در چارچوب برنامه زمانی تهیه شده طبق بند          

خرید به سازندگان ، فروشندگان ، یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسـیدن                 
 .نها تحویل کارفرما شده است به کارگاه هستند ، و اسناد آ

ــ  هزینه احداث تأسیسات و کارگاههای موقت پیمانکار ، در صورتی که بخشی از آن                
در محاسبه هزینه مستقیم کارها ، به شرح یاد شده ، منظـور نـشده و مـورد نیـاز                    

 .کارفرما برای ادامه کارها باشد 
کناری پیمانکـار ، تهیـه شـده و      صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده تا زمان بر         68-2-6

 .التفاوت آن با پرداختهای قبلی به پیمانکار ، مشخص می شود  به ما
التفاوت به حساب طلب پیمانکـار       التفاوت مثبت باشد ، رقم مابه      در صورتی که این مابه    

التفاوت به حـساب بـدهی وی        منظور می شود ، و در صورت منفی بودن آن ، رقم مابه            
ضمانتنامه انجام تعهدات ، تا تاریخی که کارفرما تعیین می کند ، به  . منظور می گردد

وسیله پیمانکار تمدید شده و مبالغ تضمین حسن انجام کار یا ضمانتنامه معادل آن با               
 . ، نزد کارفرما باقی می ماند12توجه به ماده 

های متعارف ، نـسبت      کارفرما ، از طریق ارجاع کار به سایر پیمانکاران و یا سایر روش             68-2-7
به تکمیل کار اقدام و هزینه های اتمام کار را با در نظر گرفتن هزینـه هـای باالسـری                    

 .کند  خود ، ثبت می
هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما ، برای تکمیـل کـار و رقـم صـورت                   

 شـود و    وضعیت قطعی ، از رقم پیمان کمتر باشد ، تفاوت آن به پیمانکار پرداخت می              
 ، تضمین حسن انجام کار و ضـمانتنامه انجـام تعهـدات پیمانکـار ،                 14با رعایت ماده    
در این حالت ، ماشین آالت ساختمانی ، مـصالح اضـافی و تأسیـسات               . آزاد می گردد    

 .موقت تحویل پیمانکار می شود 
ت هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرمـا بـرای اتمـام کـار ، و رقـم صـور                    

وضعیت قطعی ، از مبلغ پیمان بیشتر باشد ، کسری مبلغ مورد نیاز برای اتمام کار ، از        
محل مطالبات پیمانکار و از جمله ضمانتنامه انجام تعهدات و تضمینهای حسن انجـام              

در صورتی که مطالبات و تضمینهای پیمانکـار بـرای ایـن            . کار  وی ، تأمین می شود        
انده حساب پیمانکار در صورت وضعیت قطعی منفی باشد ،          منظور کافی نباشد ، و یا م      

در صـورت اسـتنکاف     . التفاوت مربـوط را بـه کارفرمـا تأدیـه نمایـد              پیمانکار باید مابه  
پیمانکار از پرداخت بدهی خود ، کارفرما طلب خود را با رعایت قوانین جاری کـشور ،                 

 .از سایر داراییهای پیمانکار وصول می کند 
 

 خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار  – 69ماده 
 : پیمانکار ، در موارد زیر می تواند درخواست خاتمه پیمان را از کارفرما بنماید 69-1

هـای تأییـد شـده از سـوی           تأخیر در پرداخت پیش پرداخت  و یا صـورت وضـعیت            69-1-1
 . روز از زمان پیش بینی شده در پیمان 90کارفرما  ، به مدت 
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 روز از زمان پیش بینی شـده        90 ، به مدت     40در تحویل زمین موضوع ماده       تأخیر   69-1-2
 25در پیمان ، و یا تأخیر در تحویل قسمتی از زمین که باعث توقف اجـرای بـیش از                    

 .درصد مبلغ پیمان شود 
 تأخیر در انجام کار ، و تـأمین تـسهیالت ، مـصالح و تجهیـزات در تعهـد کارفرمـا ،                       69-1-3

 روز متـوالی ،  90 ، به نحوی که در اثر ایـن تأخیرهـا بـه مـدت     47  و46موضوع مواد   
 درصد از میزان کار پیش بینی شده برای این ماهها ، با رعایت              25امکان انجام حداقل    

 . ، برای پیمانکار فراهم نشود47مفاد ماده 
ق  درصد مبلغ اولیه پیمان ، طبـ       25 افزایش یا کاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از           69-1-4

  .3-49قسمت آخر ماده 
 پس از دریافت درخواست پیمانکار ، کارفرما در طول پانزده روز ، پیمانکار را برای مـذاکره و                   69-2

 روز پـس از دعـوت کارفرمـا و          14در صورتی کـه     . توافق در مورد ادامه کار ، دعوت می کند          
سند ، به پیمـان خاتمـه       تشکیل اولین جلسه مذاکره ، دو طرف در مورد ادامه کار به توافق نر             

 . به اجرا گذاشته می شود 67داده می شود و اقدامهای پس از آن ، براساس ماده 
 . ، طبق برنامه زمانی 41 تأخیر در تحویل باقیمانده اسناد و مدارک فنی موضوع ماده 69-3

 
  خاتمه پیان به علت وقوع حوادث قهری – 70ماده 

 روز ، پیمـان     180 ، و ادامـه آن بـه مـدت بـیش از              73ه  در صورت وقوع حوادث قهری موضوع ماد      
 . اجرا می شود 67خاتمه یافته و اقدامهای پس از آن ، براساس ماده 
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 خطرات و زیانهای احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان
 

 )RISKS( مسئولیتهای کارفرما ، در پذیرش ضرر و زیان – 71ماده 
 : ن به شرح زیر است مسئولیتهای کارفرما در پذیرش ضرر و زیا

  .73 ، به شرح ماده (FORCE MAJOUR ) وقوع شرایط قهری 71-1
 بهره برداری و تصرف تمام یا قسمتی از کارها به وسیله کارفرما ، یا اشخاص ثالـث ، و بـروز                      71-2

 .خطراتی که ناشی از  قصور پیمانکار نباشد 
 . در تحویل آنها  وجود اشتباه در نقشه ها ، مدارک فنی و یا تأخیر71-3
 . بروز زیانهای ناشی از اجرای بخشهایی از کار ، به وسیله کارفرما 71-4
 . عدم اجرای تعهدات قراردادی به وسیله کارفرما ، یا هر یک از عوامل منتسب به وی 71-5
ی  تغییر در قوانین و مقررات داخلی ، که به نحو بارزی منجر به افزایش هزینه ، یا زمان اجرا                   71-6

 .کار شود 
 

  مسئولیتهای پیمانکار ، در پذیرش ضرر و زیان – 72ماده 
مسئولیتهای پیمانکار در پذیرش خطرات و ضرر و زیان ، شـامل تمـام مـسئولیتهای درج شـده در                    
پیمان و پذیرش انواع خطرات و ضرر و زیانهاست ، بجز آنچه که به عنوان مسئولیتهای کارفرما ، در        

 :موارد زیر ، در زمره خطرات پذیرفته شده از سوی پیمانکار هستند . ست  مشخص شده ا71ماده 
 پیمانکار ، مسئول مراقبت از تمام و یا هر بخش از کار ، از تاریخ شروع کار تا تـاریخ تحویـل                       72-1

مسئولیت پیمانکار ، از این تاریخ بـه  .  است 67موقت ، یا تاریخ خاتمه پیمان ، موضوع ماده         
 . است 61موضوع ماده  مسئولیت رفع نقص در دوره مسئولیت رفع نقص، بعد محدود به 

مسئولیت جبران هرگونه خسارت    :  جبران خسارت به اشخاص ثالث ، و پاسخگویی به ادعاها            72-2
وارده به اشخاص ثالث ، و یا ادعاهای آنها ، در موارد مرتبط بـا موضـوع پیمـان ، بـه عهـده                        

خگویی و جبران خسارتها و مصون نگهداشتن کارفرمـا از          پیمانکار است و وی موظف به پاس      
 .این گونه ادعاها و خسارتهاست 

بنـدی و یـا بـارگیری ،      با وجود انتقال مالکیت مصالح و تجهیزات به کارفرمـا از زمـان بـسته     72-3
 . ، به عهده پیمانکار است 1-72مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح طبق بند 

 
 ع حوادث قهری  وقو-73ماده 

 حوادث قهری به معنی بروز هر گونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و پیمانکـار ، بـه رغـم                     73-1
. بینی تمهیدات الزم و معقول توسط دو طرف است ، که ادامه کار را غیـر ممکـن کنـد                      پیش

 :حوادث قهری از جمله ، شامل موارد زیر است ، بی آنکه محدود به آنها باشد 
 . جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ، یا اشغال به وسیله بیگانگان 73-1-1
 .یا کودتای نظامی ، یا جنگ داخلی .  شورش ، انقالب 73-1-2
 .ای ، یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی   تشعشعات هسته73-1-3
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 اعتصابهای عمومی کارگری ، به اسـتثنای مـواردی کـه تنهـا محـدود بـه کارکنـان                    73-1-4
 .پیمانکار باشد 

 . شیوع بیماریهای واگیردار 73-1-5
بینی  با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش        (  زلزله ، سیل و طغیانهای غیرعادی        73-1-6

هـای   سـوزی  ، آتـش  ) تمهیدات الزم ، به تناسب اطالعات موجود از سـوی پیمانکـار             
 .دار و غیرقابل کنترل  دامنه

ردادی توسط هریک از دو طرف به علت بروز شرایط قهری ، به منزلـه             عدم انجام تعهدات قرا    73-2
همچنین ، هیچ یک از دو طرف ، مـسئول خـسارتهایی            . قصور یا نقض پیمان تلقی نمی شود        

که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهـری ،                    
 .دید ه است ، نخواهد بود 

ه نظر هر یک از دو طرف پیمان ، شرایط قهری پیش آمده باشد ، که باعـث وقفـه و                      هرگاه ب  73-3
عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی وی شود ، بی درنگ مراتـب را بـه طـرف دیگـر                     

 .اطالع می دهد 
 پیمانکار ، موظف است حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایی که در شرایط قهری رهـا                  73-4

ا منجر به زیان جدی به آنها می شود ، و همچنین بخشهایی از کار را که در شرایط                   کردن آنه 
قهری قرار ندارد ، به کار بندد و سایر اقدامهای الزم را  برای انتقال مصالح ، کاالها و تجهیزات 

کارفرمـا  . نصب نشده و ماشین آالت ساختمانی به محل های مطمئن و ایمـن ، معمـول دارد          
تمام امکانات موجود خود را در حد متعارف بـرای تـسریع در ایـن امـر ، در اختیـار            نیز ، باید    

 .پیمانکار قرار دهد
هـای   های اضافی شود ، هزینه     در صورتی که پیمانکار در اجرای مفاد این کارها متحمل هزینه          

 .شود  مربوط ، پس از تأیید کارفرما ، پرداخت می
ا و اموال در نتیجه بروز شرایط قهری ، به ترتیب زیر عمل              در مورد خسارتهای وارده به کاره      73-5

 :می شود 
 باشد  15 هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع ماده              73-5-1

، جبران خسارتهای وارده به کارفرما و همچنین هزینه کارهای انجام شده به وسـیله               
 .شود  ، از محل بیمه تأمین میپیمانکار ،که بهای آنها پرداخت نشده است 

 هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان ،مشمول بیمه نبوده و یـا میـزان آن                  73-5-2
برای جبران خسارت وارده کافی نباشد ، جبـران خـسارت بـه عهـده کارفرماسـت ،                  

ها ، بـه ترتیـب درج        نامه مشروط بر آنکه پیمانکار تعهدات خود را در مورد تهیه بیمه          
 . ، انجام داده باشد 16 و 15ه در مواد شد

 یمانکار ، به عهده پیمانکار است  جبران خسارت وارده به ماشین آالت و ابزار پ73-6
پیمانکار مکلف است با ابالغ کارفرمـا ، اجـرای کارهـا را بالفاصـله                  پس از رفع شرایط قهری ،      73-7

ار پیشنهاد میـشود ، کـه پـس از          در این صورت ، تمدید مناسبی از سوی پیمانک        . آغاز کند   
 روز 180هرگاه شرایط قهری بیش از . بررسی و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابالغ می شود  
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 67آن صورت ، به پیمان خاتمه داده شده و اقدامهای پس از آن ، طبق ماده               ادامه یابد ، در     
 .انجام میشود 

 
  پیمانکار  مالی حد مسئولیت– 74ماده 

ی   و دوره(MAXIMUM LIABILITY)ثر مسئولیت پیمانکار در برابر کارفرمـا   حداک74-1
 .آن طبق مبلغ ومدت تعیین شده در شرایط خصوصی است 

.  آمده اسـت     66 به غیر از آنجه به عنوان خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار ، موضوع ماده                  74-2
ارتهای غیرمـستقیم از قبیـل      هیچ یک از دو طرف پیمان در برابر طرف دیگر ، در مـورد خـس               

برداری ، عدم انعقاد پیمانهای جدید و مانند اینها کـه ممکـن              النفع ، عدم استفاده  و بهره       عدم
 .است متحمل شود ، مسئول نیست 
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 حل اختالف ، اقامتگاه قانونی ، قانون حاکم

 
  حل اختالف – 75ماده 

ین خود در رابطـه بـا ایـن پیمـان ، بطـور              دوطرف ، باید نهایت کوشش خود را برای حل اختالف ب          
 .دوستانه به کار برند 

هرگونه اختالف ناشی از این پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کـرد ،                     
در مـورد کارفرماهـایی     ( به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا باالترین مقام کشوری سازمان کارفرما             

در . و نماینـدگان دو طـرف پیمـان ، ارجـاع مـی شـود                ) رتخانه ها نیستند    که تابع هیچ یک از وزا     
صورتی که نسبت به مورد اختالف توافق حاصل نشود ، موضوع باید در دادگاههای صـالحه ایـران ،                   

 .حل و فصل گردد 
 

  اقامتگاه قانونی – 76ماده 
در صورتی کـه    . نوشته شده است    اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار ، همان است که در موافقتنامه            

 روز  15یکی از دو طرف ، محل قانونی خود را تغییر دهد ، باید نـشانی جدیـد خـود را دسـت کـم                         
تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده          . به طرف دیگر اطالع دهد        پیش از تاریخ تغییر ،    

 .گردد  قی میاست ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال میشود و دریافت شده تل
 

  قوانین و مقررات حاکم بر پیمان – 77ماده 
 .قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان ، تنها قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران است 

 
 
 
 

  نماینده پیمانکار       نماینده کارفرما 
 نام و نام خانوادگی      نام و نام خانوادگی 

 ضا    ام             امضـا 
 مهر                  
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  شـرایط خصـوصـی             
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 شرایط خصوصی پیمان
 

این شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در 
گیری و تفسیر مواد مختلف این  از این رو ، هرگونه نتیجه. آنها ، به شرایط خصوصی موکول شده است 

شماره مواد . به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی ، فاقد اعتبار است شرایط خصوصی ، 
 .درج شده در این شرایط خصوصی ، همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است 

 
 .شود  خذف می2-3-7ماده 
  .10ماده 

 . است ……………ــ  زبان مدارک فنی کار ، 
 . است ………………سناد دیگر ، ــ  زبان مکاتبه ها و ا

 
  1– 13ماده 

 . است ……………… مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات ، معادل – 1
 . است ………………… مدت اعتبار ضمانتنامه انجام تعهدات ، –2
 
 : ، شرایط آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهدات ، به شرح زیر است 3-14ماده 

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
 

 :ها ، به شرح زیر است  نامه  ، مسئولیت تأمین هزینه بیمه3-15ماده 
 ................................................................ به عهده …………………… هزینه بیمه نامه های – 1
2- ............................................................................................................................................................................. 

 
 :ها ، به شرح زیر است  نامه مدت اعتبار بیمه . 3-16ماده 

 ................................................................................. به مدت…………………………………بیمه نامه 
................................................................................................................................................................................................... 

 
 :ترتیب دریافت خسارتهای بیمه ، به شرح زیر است  . 1-18ماده  

...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 

 . است ……………رفرما ، موعد تحویل نقشه های طبق ساخت از سوی پیمانکار به کا . 3-25ماده 
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 .در شرایط زیر ، پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا شب است  . 2-28ماده 
...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
 

نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران ، یا گروههای اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال  . 1-38ماده 
 :آنان ، به شرح زیر است 

...................................................................................................................................................................................................  
 

 ، به روشهای زیـر صـورت        1-38سایر هماهنگیهای مورد نیاز خارج از موارد قید شده در ماده             . 2-38ماده  
 :میگیرد 

...................................................................................................................................................................................................  
 

سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما ، و یا گروههای اجرایی کارفرما در محدوده کار  . 3-38ماده 
 :اند از  پیمانکار ، عبارت

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................  
 

   .47ماده 
 .ی آن به شرح زیر است  حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار و دوره

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
 

  .48ماده 
ی بـرای واردات مـصالح و        مسئولیت هر یک از دو طرف پیمـان در پرداخـت حقـوق و عـوارض گمرکـ                  – 1

 :تجهیزات موضوع پیمان ، به شرح زیر است 
........................................................................................................................................................................................ 

 :آالت ساختمانی و ابزار پیمانکار ، به شرح زیر است  داخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین نحوه پر–2
........................................................................................................................................................................................  

 
مبلغ پیمان ، از جمله شامل جبران هزینه های زیر ، عالوه بر هزینه های درج شده در ماده  . 8-8-52ماده 

 . است 52
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................  
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 :میزان کسور حسن انجام کار برای بخشهای مختلف کار  ، به شرح زیر است  . 1-7-53ه ماد
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

 
 شـرایط عمـومی در پرداخـت        4-53 روز تأخیر نسبت به مـدت مقـرر در بنـد             30به ازای هر     . 8-53ماده  

های اضافی   ، به عنوان جبران هزینه…………………یمانکار ، مبلغ های پ صورت وضعیت 
 . ، به وی پرداخت می شود  در مدت تاخیرپیمانکار

 
به عنوان جبران هزینه های باالسری پیمانکار ، برای تهیه و تـأمین مـصالح و تجهیـزات از                    . 2-3-54ماده  

 درصد قیمـت واقعـی پرداخـت شـده توسـط            …………………محل مبالغ مشروط ،     
 .پیمانکار ، به وی پرداخت میشود 

 
 .نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن ، به شرح زیر است  . 55ماده 

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................  
 

ریع کار را به نحو تعیین شده در زیر در صورت تکمیل پیش از موعد کار ، کارفرما هزینه تس . 4-1-56ماده 
 .، به پیمانکار پرداخت می کند 

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
 

 .) عدم شمول تعدیل به پیمان ، یا نحوۀ مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود  . ( 5-1-56ماده 
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

 
پیمانکار ، موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل                 . 1-1-57ماده  

 :موقت کار به کارفرما ، به هزینه خود و به نام کارفرما ، دریافت و تسلیم کند 
...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
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شرایط واگذاری تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده بـه وسـیله پیمانکـار و مـصالح مـازاد                    . 5-60ماده  
 :کارفرما ، به شرح زیر است 

........................................................................................................................................................................................ 
 

دوره مـسئولیت رفـع نقـص کارهـای موضـوع ایـن پیمـان ، پـس از تحویـل موقـت کارهـا ،                           . 1-61ماده  
 . روز است ………………

 
برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه هـای ناشـی از                     . 3–65ماده  

 :شود  آن ، مبالغ زیر ، به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می
...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
  

در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار ، یا قسمتهای اصلی آن ، خسارت تأخیر ، به                    . 66ماده  
 . شود  شرح زیر از پیمانکار وصول می

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................  
  

 
 

  نماینده پیمانکار                نماینده کارفرما 
 نام و نام خانوادگی                  نام و نام خانوادگی 

         امضا       امضـا
 مهر         




