




:گفتار پیش

ها ، تاسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت، کتابچه اسناد همسان پیمان و شرایط عمومی تعمیرات اساسی پاالیشگاه
هی و شرکتهاي تابعه و پاالیشگانفر کارشناسان و متخصصان واحدهاي 30سال مستمر همکاري بیش از 2حاصل 

.باشدساعت کار کارشناسی می13000ادارات ذیربط وزارت نفت و صرف وقت بالغ بر 

ها، چگونگی هاي اصلی پیمان از قبیل چگونگی انجام کارها و فعالیتدر تدوین این اسناد کوشش گردیده است مؤلفه

، حراست و تعهدات و HSEها، آموزش، بیمه،تآالها، تامین قطعات عمومی و اختصاصی و ماشینپرداخت
بینی شود که قابلیت کاربردي در اي پیشهاي مختلف شرایط عمومی به گونههاي طرفین پیمان در بخشمسئولیت

صنعت و متناسب با / هاي متغیر پیمان با نظر و تصمیمات متخصصین هر رشته صنایع مختلف نفت را داشته و بخش
هاي موضوعه در شرایط خصوصی و گرفتن قوانین و مقررات و بخشنامهنیازهاي پروژه تعمیرات اساسی و با در نظر 

. هاي پیمان تکمیل گرددپیوست

ها، تاسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت و به به لحاظ اهمیت و ویژگی قراردادهاي تعمیرات اساسی پاالیشگاه
، کتابچه پیمان همسان تعمیرات اساسی هاي تعمیرات اساسیمنظور افزایش دقت و صحت در تهیه اسناد مناقصه پروژه

ها و تمامی بدینوسیله از مدیران محترم عامل شرکت. مورد استفاده قرار گیردبصورت آزمایشی بمدت یکسال
هاي تعمیراتی، نتایج حاصله در گردد با بکارگیري این اسناد در پروژهکارشناسان و متخصصین مربوطه تقاضا می

شده را به این معاونت اعالم نمایند تا در بازنگري سالیانه امکان تهیه اسناد همسان پیمان بینیتطبیق با اهداف پیش
.تر میسر گرددجامع

اند قدردانی برخود الزم میدانیم از تالش کلیه همکاران محترم که در پدیدآوري این اسناد معاونت را همراهی کرده
.گرددو سپاسگزاري 

امور مهندسی معاونت 

گذاري مهندسی واستانداردهااداره کل سیاست

امور تدوین ضوابط و مقررات قراردادها



اسناد همسان پیمان و شرایط عمومی 

تعمیرات اساسی

تاسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت پاالیشگاه ها،

وزارت نفتامور مهندسی معاونت 

گذاري مهندسی واستانداردهااداره کل سیاست

امور تدوین ضوابط و مقررات قراردادها050:شماره نشریه 



ط عمومی،حوه تکمیل وتنظیم موافقتنامه،شرایدستورالعمل ن
تعمیرات اساسیهاي پیمانخصوصی وپیوستطشرای

پاالیشگاه ها،تاسیسات وخطوط لوله در صنعت نفت



و خطوط لوله در صنعت نفت ،تاسیسات نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوستهاي پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاهها دستورالعمل

،به منظور وحدت رویه و راهنمایی کارفرمایان و پیمانکاران در تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی 
.ها، این دستورالعمل تهیه شده استپیمانشرایط خصوصی و پیوست

موافقتنامه -1

تغییر دادن، کاستن . بینی شده درج شودهاي پیشاطالعات مربوط به موافقتنامه باید بطور کامل و روشن، در محل1-1

.هاي خالی باید تکمیل شوداي از موافقتنامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلعبارت یا کلمه

.تعیین شده باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف پیمان درج شودهايدر محلوتنامهدر موافق1-2

باشد، نام و شماره Joint Ventureو یا مشارکت چنانچه براي انجام کار نیاز به همکاري چند پیمانکار به صورت 1-3

.شودثبت آنها به ترتیب درج می

هرنوع هاي اصلی پیمان به نحوي درج شود که محدوده موافقتنامه، موضوع، محل اجرا و مشخصه)5و 1(مواددر1-4

.عملیات، معین باشد

از نسبت است، ضریب پیمان موافقتنامه، عالوه بر درج مبلغ پیمان که همان مبلغ پیشنهادي پیمانکار 3در ماده 1-5

.شودمربوط به آن درج می، در محل مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد کارفرما 

.را مهر و امضا کنندوضمائم آن هاي موافقتنامه طرفین پیمان باید تمام صفحه1-6

شرایط عمومی-2

تغییر دادن، کاستن یا افزودن . شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییري، در پیمانها مورد استفاده قرار گیرد-2-1

. مطلبی به آن مجاز نیست

ایجاد وضعیت خاص در تشکیالت پیمانکار و خارج از اختیار او تغییراتی پدید آید و ادامه کار مقدور اگر به علت -2-2

تواند براي ادامه پیمان، بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگري نشود، کارفرما می

.به جاي پیمانکار موافقت نماید

.و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانکار جدید منتقل شودپیمان عینا2-2-1

الف



لوله در صنعت نفت دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوستهاي پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاهها ،تاسیسات و خطوط

طبق ضوابط، داراي صالحیت و ظرفیت ارجاع کار الزم براي شود، باید پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می2-2-2

.ادامه کار باشد

پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیتهاي ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام کار از ابتداي شروع کار و ادامه 2-2-3

. آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید

.شوداز پیمانکار و مطالبات پیمانکار از کارفرما کالً به پیمانکار جدید منتقل میبا انتقال پیمان، مطالبات کارفرما2-2-4

ماند و هر گونه مطالبات دوران گونه تعهدي براي پیمانکار قبلی باقی نمیبا انتقال پیمان به پیمانکار جدید، هیچ2-2-5

.گیردپیش از انتقال و تعهدات به پیمانکار جدید تعلق می

این موافقتنامه، پس از . ل پیمان باید با تنظیم موافقتنامه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و کارفرما انجام شودانتقا2-2-6
.این دستورالعمل، معتبر است) 3-2-2( سپردن تمام تضمینهاي موضوع ردیف

.شوددر شرایط عمومی، هر جا که به مناقصه اشاره شده است ترك مناقصه را نیز شامل می2-3

شرایط خصوصی -3

هاي هر پیمان است که نسبت به شرایط عمومی با وجود اینکه در عرف پیمانها، شرایط خصوصی حاوي ویژگی3-1

اولویت دارد، ولی شرایط خصوصی به نحوي تنظیم شده است که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی براي آن 

خارج از چارچوب تعیین شده در شرایط عمومی، در بدین روي، درج مطالبی . تعیین کرده است قابل تکمیل باشد

.شرایط خصوصی مجاز نیست

از این رو . مواد مربوطه به شرایط خصوصی به نحوي تنظیم شده است که پاسخگوي نیاز کارهاي مختلف باشد3-2

ن که شود و موادي از آربط، تکمیل میمواد شرایط خصوصی بر حسب نیاز هر کار، با رعایت تمام مقررات ذي

.شودپر می*** با عالمت. کاربردي در پیمان مورد نظر ندارد

با توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل آحاد بها، باید براي پیمانها مورد عمل باشد، نحوه محاسبه آن 3-3

.شودشرایط خصوصی درج می) 4-16( درذیل ماده 

ب



لوله در صنعت نفت دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوستهاي پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاهها ،تاسیسات و خطوط

در پیمانهایی که کارفرما در نظر دارد به منظور ایجاد انگیزه براي تسریع در کار پاداش و هزینه تسریع کار بیشتر 3-4

به پیمانکار پرداخت کند، باید میزان و شرایط مورد نظر براي پرداخت آن را پس 15فرمول درج شده در ماده از 

.شرایط خصوصی منعکس نماید15ماده 1از کسب تصویبنامه کمیسیون مناقصات در تبصره 

، پیمانکار تنظیم گرددتامین قطعات مورد نیاز از طرف شرکت تعهد پیمان تعمیرات اساسی در صورت امکان با-3-5

.در شرایط رقابتی این پیمان ها به شرکت هاي صاحب صالحیت ایرانی واگذار گردد

نافذ است، مورد عمل قرار ) بازگشایی پاکات (هاي مربوط که در زمان پیشنهاد قیمت ها و دستورالعملبخشنامه-3-6

.گیردمی

هاپیوست-4

پیوستهاي پیمان را با فهرست پیوستهاي ضمیمه پیمان تطبیق داده و چنانچه کارفرما می بایست کلیه اسناد 4-1

درج مطالبی خارج از چارچوب تعیین .مواردي از آن کاربرد ندارد باتوضیحات از فهرست پیوست ها حذف نماید

.شده در شرایط عمومی، در پیوست ها مجاز نیست

تأمین آب، برق، سوخت و مخابرات مورد نیاز اجراي کار در اسناد باید چگونگی دسترسی به کارگاه و نحوه 4-2

تعهدات و تسهیالتی . پیوست ها تعیین شود تا پیمانکار بتواند بر اساس آن، قیمت پیشنهادي خود را ارائه دهد

در دارد در زمینه تجهیز کارگاه به هزینه خود تأمین کندو در اختیار پیمانکار قرار دهد،که کارفرما در نظر

. پیمان، به صورت روشن مشخص گردد) 7(پیوست شماره 

تأمین کند و در اختیار پیمانکار "آالت را خود راسااگر کارفرما در نظر دارد اقالمی از مصالح، تجهیزات و ماشین4-3

.پیمان به صورت روشن مشخص گردد) 7(قرار دهد ، اقالم مورد نظر و شرایط واگذاري آنها در پیوست شماره 

پیمان، حوادث احتمالی را که ) 3(به منظور بیمه کردن کارهاي موضوع پیمان، کارفرما باید در پیوست شماره 4-4

شود و تمام یا قسمتهایی از کار را که ممکن است در اثر حادثه دچار خسارت شود، باعث بروز خسارت در کار می

.عمومی، پیمانکار آن را بیمه کندشرایط ) 6(مشخص نماید تا پیش از شروع کار طبق ماده 

ج



و خطوط لوله در صنعت نفت ،تاسیساتدستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوستهاي پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاهها

تجهیزات خاص از خارج، با توجه به ارز مورد نیاز براي پرداخت حقوق متخصصان خارجی یا تهیه مصالح و 4-5

و ) 2(مقررات ارزي کشور و سهمیه ارزي شرکت مربوط، با تعیین نرخ برابري ارز، به ترتیب، در پیوست شماره 

.شودبینی میشرایط عمومی پیش) 5-16(بند 

رد، کارفرما، با توجه توان تأمین کآالت و ابزار خاصی نیاز است که در داخل کشور نمیدر کارهایی که به ماشین4-6

آالت مورد نیاز و اعتبار به مقررات ارزي کشور و سهمیه ارزي که در اختیار دارد نوع، تعداد و مشخصات ماشین

پرداخت . نمایدبینی میپیمان پیش) 7(ارزي که براي این منظور اختصاص خواهد داد را در پیوست شماره 

نها به عهده پیمانکار است و مالکیت آنها متعلق به آهاي خرید آالت و دیگر هزینهمعادل ریالی این ماشین

در حوه اجراي این بند باید نشود، در کارهایی که به روش ترك مناقصه به پیمانکار ارجاع می. باشدپیمانکار می

. درج گردد) 7(اسناد مناقصه و پس از اخذ مجوزهاي الزم در پیوست شماره 

د



:...........................................موضوع پیمان

..................................:...........شماره پیمان

..:............................................تاریخ پیمان

ه



فهرست کتابچه پیمان

صفحه:فهرست 

1موافقتنامه-1

5شرایط عمومی-2

80شرایط خصوصی-3

85هاپیوست-4

و



پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لولهموافقتنامه



: ..........................شماره پیمان 

: ...........................تاریخ پیمان 

موافقتنامه
پیمان نامه به همراه شرایط عمومی و سایر مدارك ضمیمه آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و این موافقت

........................................................................................................... بین شرکت........................................... شود در تاریخنامیده می

.................................... به نمایندگی آقاي ............................. تلفن ... .....................................................................به نشانی قانونی

شود از نامیده میکارفرماکه از این پس در این پیمان .................................................................................................. به عنوان 

.................................................... به شماره ثبت ............................................................................................. رف و شرکت طیک

به ................................................................................و شناسه ملی ...................................................................................تاریخ ثبت 

داراي ........... ...........................خانم /به نمایندگی آقاي............................... تلفن..................................................... نشانی قانونی 

پیمانکارکه از این پس در این پیمان ..................................................... به عنوان............................................. شماره اقتصادي

ف به اجراي کلیه شود از طرف دیگر در محل آدرس کارفرما به شرح ذیل منعقد و طرفین متعهد و مکلنامیده می

.شرایط آن گردیدند 

موضوع پیمان -1ماده

تعمیرات اساسی انجام :موضوع پیمان به طور کلی عبارت است از 
.................................................................................................................................................................................................................. .....

................................................................................................................................................................................. ........................................
و استانداردهاي پیمان و سایر پیوستها و شرایط خصوصی منضم به پیمان و دستورالعملها  )5(شماره طبق پیوست 

خاص عملیات تعمیرات و نگهداري و انجام هرگونه کارهاي جنبی تعمیراتی و یا تکمیلی که ممکن است طبق اسناد و 
.ید کارفرما ضروري گرددیاین پیمان بنا به درخواست و تامدارك منضم به 



پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لولهموافقتنامه



مدت پیمان -2ماده

طبق تقویم شمسی از تاریخ ابالغ پیمان تا تاریخ تحویل موقت کامل موضوع پیمان  به مدت : مدت اولیه پیمان

:این مدت شامل تمام زمانهاي ذیل می باشد. استروز .............. 

محاسبه و ) شرایط عمومی14-1طبق بند (از تاریخ تحویل نخستین بخش از محل کار : تاریخ شروع به کار

. مبناي احتساب مدت توقفات ، تاخیرات و تسریع کار خواهد شد

.روز که از تاریخ ابالغ شروع به کار محاسبه می گردد.............. دوره تجهیز کارگاه 

.گردداز دوره تجهیز کارگاه تا شروع دوره اجرا کار محاسبه میروز که پس.............. سازي  دوره آماده

.سازي کارگاه محاسبه می گرددروز که پس از دوره آماده................ .دوره اجراي کار

روز ..............  .دوره برچیدن کارگاه

.ویل نهایی موضوع پیمان عبارت است از فاصله زمانی تاریخ ابالغ پیمان تا تاریخ تح: مدت نهایی پیمان

مبلغ پیمان -3ماده

.ریال است).............................................به عدد( ریال) ............................................................به حروف(مبلغ اولیه پیمان 

.بهاي تغییرات مقادیر کار و انجام کارهاي جدید کسر / عبارت است از مبلغ پیمان و اضافه : مبلغ نهایی پیمان

.می باشد ..................................ضریب پیمان

اسناد ومدارك پیمان -4ماده

یمان پی ازیدهند و هریک به عنوان جزمیاسناد و مدارك زیر در مجموع، پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل 

اسناد و در صورت وجود تناقص بین. مورد به معناي الزام درتمامی اسناد استشوند و الزام دریکمحسوب می

.مدارك پیمان، موضوع بر اساس ترتیب اولویت اسناد ذیل حل و فصل و مرتفع خواهد گردید



پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لولهموافقتنامه



حاضرموافقت نامه -الف
شرایط عمومی پیمان-ب
شرایط خصوصی پیمان-ج
پیوست ها-د
اطالعیه ها و اسناد حین مناقصه–ھ
مدارکی که پس از ابالغ قبولی پیشنهاد پیمانکار و براساس مفاد پیمان و در سایر اسناد، مصوبات و-و

ید طرفینیبه تاچارچوب آن، در مدت اجراي پیمان از طرف کارفرما صادر و ابالغ و یا اسنادي که تنظیم و

.رسدپیمان می

محل اجراي کار-5ماده

می باشد .............................................................................................................................................منظور از محل اجراي کار

تعهد پیمانکار-6ماده

نماید که تعهدات موضوع کار تعهد میدر ازاي مبلغی که توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد پیمان

.پیمان را بارعایت دقیق وکامل شرایط مندرج در اسناد و مدارك پیمان انجام دهد

تعهد کارفرما-7ماده

نماید که در ازاي انجام تعهدات موضوع پیمان توسط پیمانکار، پرداخت هاي متعلقه را طبق کارفرما تعهد می

.بپردازدمفاد و شرایط پیمان به پیمانکار

نشانی قانونی و اقامتگاه-8ماده

هـاي  لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت به نشانی. ها به منزله اقامتگاه قانونی طرفین پیمان می باشدنشانی

48در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت . شودقانونی تلقی میموافقت نامه زیریا مندرج در 
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ها ابالغ شده تلقی شده و عذر عـدم دریافـت و   مطلع نمایند درغیراین صورت کلیه نامهساعت یکدیگر را کتباً

هـاي آن کـه   ماده تنظیم و به همراه کلیه ضمائم و پیوست8این موافقتنامه در .عدم اطالع پذیرفته نمی باشد

مـان رسـیده اسـت و    هاي آن به امضـاء طـرفین پی  نسخه تکثیر و کلیه نسخه........پیمان نامیده می شود در 

.باشد،یک نسخه آن نزد پیمانکار و سه نسخه دیگر نزد کارفرما قرار داردتمامی نسخ آن در حکم واحد می

.............................................از طرف شرکت کارفرما.......................................               از طرف شرکت پیمانکار

ونام خانوادگینام 

:سمت

نام ونام خانوادگی

:سمت

نام ونام خانوادگی                             نام ونام خانوادگی

:سمت

:  نشانی قانونی 

:شماره اقتصادي 

:حوزه مالیاتی 

:شماره پستی 

:شماره تلفن 

:نمابر

:پست الکترونیک

:سایتنشانی وب

:سمت

:آدرس

:شماره تلفن

: نمابر

:پست الکترونیک

:سایتنشانی وب

:                آدرس 

:شماره اقتصادي 

:حوزه مالیاتی 

:شماره پستی 

:شماره تلفن 

:نمابر

:پست الکترونیک

:سایتنشانی وب

مهر و امضاء-1مهر و امضاء                                                                                      -1

مهر و امضاء-2مهر و امضاء                                                                              -٢





شرایط عمومی





فهرست شرایط عمومی
صفحهفهرست

9تعاریف ومفاهیم-1ماده 

21یدات پیمانکاریتا-2ماده 

22تعهدات پیمانکار-3ماده 

24کارفرماتعهدات -4ماده 

26هاضمانت نامه-5ماده 

27هابیمه نامه-6ماده 

28برنامه زمانی و گزارش پیشرفت کار-7ماده 

29ساعات بخشهاي مختلف کارو کار در شب-8ماده 

30اختیارات ،مسؤولیتها و وظایف رئیس کارگاه-9ماده

31پیمانکارکارکنان -10ماده

33آموزش        -11ماده

34مداخله کارفرما-12ماده

36و پیمانیکسور قانونی-13ماده 

37توقف،تاخیر،تعلیق وخسارات مربوطه-14ماده

42پاداش و هزینه تسریع کار-15ماده

43پرداخت ها-16ماده 





44پرداخت صورت وضعیت موقت-17ماده

46تغییر مقادیر کار-18ماده

47تغییر مدت پیمان-19ماده

48محل نگهداري ادوات، ابزارآالت کار و ماشین آالت-20ماده 

48تدارکات-21ماده 

50انبار داري-22ماده

50لوازم و قطعات معیوب       -23ماده

51تامین قطعات و یا تجهیزات به عهده کارفرما توسط پیمانکار-24ماده 

52تسویه حساب تجهیزات و مصالح-25ماده 

52حوادث ناشی از کار کارکنان-26ماده

53لثخسارات وارده به اموال کارفرما واشخاص ثا-27ماده

54تحویل موقت -28ماده

56مدت  مسؤولیت تضمین و نگهداري-29ماده 

57صورت وضعیت قطعی-30ماده 

58تسویه حساب  -31ماده 

58ها پروانه عبور و کارت شناسایی و اجازه نامه-32ماده

59فنی،مهندسی،تولیدي،صنعتی و اجرایی کشورحداکثر استفاده از توان -33ماده

59رعایت استانداردهاي وزارت نفت-34ماده 

59نقشه هاي کارگاهی-35ماده





60دقت و کوشش، روش هاي فنی-36ماده 

60(HSE)مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست-37ماده 

63از کارگاهحراست و حفاظت -38ماده 

65حدود مسؤولیت پیمانکار-39ماده

66خاتمه پیمان -40ماده 

66اقدامات پس از خاتمه پیمان -41ماده 

69فسخ پیمان -42ماده 

70اقدامات پس از فسخ پیمان-43ماده 

74برچیدن کارگاه و تمیز کردن محوطه -44ماده 

75حق رسیدگی و بازدید از دفاتر مالی پیمانکار-45ماده 

75واگذاري و انتقال پیمان -46ماده 

76محرمانه بودن-47ماده 

76واسطه و ارتشاء-48ماده 

77)فورس ماژور( حواث قهري وغیر مترقبه -49ماده 

78قوانین حاکم بر پیمان و نحوه حل اختالف-50ماده 

78عدم بکارگیري کارکنان صنعت نفت-51ماده 

79هاابالغ-52ماده 

79زبان پیمان -53ماده 
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ومفاهیمتعاریف-1ه ماد

داراي معانی تشریح شده ،سایر اسناد پیماندر هرجاي این شرایط عمومی یا،کلمات یا عبارتهاي زیر

:به کار روند،یا جمعتوانند به مفهوم مفرد وبرحسب مورد می،این معانیوهستنددر زیر

»پیمان « 1-1

درج شده است و هر یک از این موافقت نامه)4(شود که در ماده به مجموعه اسناد و مدارکی اطالق می

.شوداسناد و مدارك جزیی از پیمان محسوب می

»شرایط عمومی « 1-2

.می کنداست که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین سندي

»شرایط خصوصی « 1-3

تنظیم بندهایی از شرایط عمومیموارد خاص ویا تعیین تکلیف توضیح یا تکمیل در که سندي است

.مواد شرایط عمومی را نقض کندنمی تواندهیچگاه مواد درج شده در شرایط خصوصی.گردیده است

»پیوست « 1-4

تکمیل ماده منظوربه ،مجموعه مدارك تکمیلی است که اختصاصاً در این پیمانمشخصات و ،اسناد

.می باشدتنظیم شده و جزء الینفک پیمان موافقت نامهمفاد )4(

»کارفرما« 1-5

بوده و انجام کارهاي موضـوع پیمـان و تعهـدات    پیمان امضاء کننده طرف یکشخص حقوقی است که

هـاي  نماینـدگان و جانشـین  ،مربوطه براساس اسناد و مدارك پیمان را به پیمانکار واگذار کـرده اسـت  

.در حکم کارفرما هستند، کارفرما قانونی 
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»نماینده کارفرما «1-6

نظـارت  و یـا مـدیریت  شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرمـا کتبـاً بـه منظـور     1-6-1

.می گرددبرحسن اجراي موضوع پیمان و امور مربوط به آن به پیمانکار معرفی 

هـا و  و کلیـه توافـق  می باشـد پیمان داراي کلیه اختیارات کارفرما مفادچوبارنماینده کارفرما در چ1-6-2

نماید در حکـم مکاتبـات کارفرمـا بـا پیمانکـار      و مکاتباتی که نامبرده با پیمانکار میصورت جلسات

.است

»دستگاه نظارت «1-7

برحسـن  مسـتقیم  مامور نظـارت  ،کارفرمانماینده /شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف کارفرما

.می گرددکتباً به پیمانکار معرفی با تعیین حدود اختیارات ومی باشدپیمان موضوع اجراي عملیات 

» بازرس « 1-8

اقـدامات نماینده کارفرما/منظور از بازرس، شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما

ــیبازرســی ــازرس فن ــاي انجــام شــده بازرســی/ ، ب ــراي  ، مجــدد کاره ــرل نحــوه اج بازرســی و کنت

و کنترل کیفیت مصـالح  هاآزمایشنظارت بر انجام ،)9(ي مندرج در اسناد فنی پیوستهادستورالعمل

.را انجام میدهدو یا هر عمل دیگر موضوع پیماناجراي پیمان کااليو

» پیمانکار « 1-9

موضوع پیمان و انجام کارهاي بودهپیمان دیگر امضاء کننده است که طرف یا حقیقی شخص حقوقی 

ان و جانشینهاي نمایندگ.را به عهده گرفته استو تعهدات مربوطه براساس مدارك و اسناد پیمان 

.درحکم پیمانکار هستندقانونی پیمانکار
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»نماینده پیمانکار« 1-10

اً به کارفرما معرفی تباز طرف پیمانکار کا وظایف و اختیارات مشخصکه بحقیقی شخصی است 

ي پیمانکار هامسؤولیتداراي تمامی اختیارات و ،شود و در صورت عدم تعیین وظایف و اختیاراتمی

.استپیمانموضوعبراي انجام تعهدات پیمانکار در

»ارگاه کیس یر«1-11

جهـت  تعیـین حـدود اختیـارات   و بـا  ایشـان یـا نماینـده   شخصی است حقیقی کـه از طـرف پیمانکار  

یـد کارفرمـا در   یکتباً به کارفرما معرفـی شـده و پـس از تا   سرپرستی بر اجراي عملیات موضوع پیمان 

.می گرددیس کارگاه در شرایط خصوصی تعیین یحراز راشرایط .کارگاه مقیم خواهد شد

»جزءپیمانکار « 1-12

بخشهایی از به منظور انجام بخش و یاالزمداراي تجربه یا تخصص شخص حقیقی یا حقوقی است که 

،کارفرمـا یـه یدیتااز اخـذ به کارفرما معرفی و پـس پیمانکاربه وسیلهعملیات مرتبط با پیمان بوده و 

.ء و کارکنان وي به عنوان کارکنان پیمانکار محسوب می گردندزپیمانکار ج.میشودبه کار گمارده

تجربه و توان پیمانکار جزء ،معیارها و ضوابط احراز تخصص،ءپیمانکار جزبه کارگیري و یا امکان لزوم 

.ه است دیتعیین گردپیمان) 10(پیوست شماره در 

»ابالغ پیمان« 1-13

بـه موجـب آن   یـک نسـخه از پیمـان را بـه پیمانکارتحویـل و     اي است که کارفرما صادر ومنظور نامه

،چارت سازمانیارائهنسبت به باید ،پیمانکار پس از دریافت،می کندنماینده خود در پیمان را معرفی 

تفصـیلی  زمان بنديبرنامه ،شرایط عمومی )3(مطابق ماده و نماینده تام االختیار خودنفراتمعرفی

)5(شماره وابزار آالت مطابق پیوستماشین آالتفهرست،شرایط عمومی)7(مطابق ماده اجراي کار



شرایط عمومی پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لوله



،روز30ت مدظرفحداکثر ،سایر اقدامات مالی و اداريانجام والزم از کارفرماپیمان ، اخذ مجوزهاي 

و ضبط پیمانتواند نسبت به فسخ از این مدت کارفرما میپسدر صورت تخطی پیمانکار . اقدام نماید

.پیمانکار اقدام نمایدتعهداتتضمین انجام 

»کاربهابالغ شروع« 1-14

را موضوع پیمانمحل اجرايتحویلتاریخاي است که نماینده کارفرما صادر و طی آن منظور نامه

وخودHSEنماینده رئیس کارگاه و معرفی خواهد نسبت به به پیمانکار ابالغ نموده و از وي می

.اقدام نمایدتجهیز کارگاه

»کلی زمان بنديبرنامه « 1-15

از سوي کارفرما تهیه شده و حاوي جدول زمان بنـدي اولیـه شـروع و خاتمـه     زمان بنديبرنامه کلی 

این برنامه یکی از اسنادي است که همراه اسناد پیمانباشدمیانجام عملیات مختلف موضوع پیمان 

.می گرددامضاء و مبادله پیمان)8(شماره مطابق پیوست

»تفصیلی اجراییزمان بنديبرنامه « 1-16

مشروح اجراي جزئیات عملیات مختلف موضوع زمان بنديتفصیلی، برنامه زمان بنديمنظور از برنامه 

در این برنامـه بایسـتی زمـان شـروع و خاتمـه هـر جـزء از عملیـات موضـوع پیمـان           . باشدمیپیمان 

و کارفرمـا  از طرف پیمانکار به کارفرمـا پیشـنهاد   و برنامه مسیر بحرانیزمانی کلیچارچوب برنامه رد

.گیردمورد عمل قرار بایدروز نظر خود را اعالم و 5ظرف مدت 

»رایج در صنعت وهاي مناسبروش «1-17

که عموماً توسط اساسیاتي معمول در تعمیرهاروشها و تجربیات، اقدامات، شیوه) الف

تجهیزات مشابه مورد استفاده قرار ات اساسیتخصصی در ارتباط با تعمیر،ايحرفههايشرکت

هاي خاص با تکیه بر تجربه و دالیل که در زمان،هاي الزم، تسهیالت و بهینه سازيدهندمی
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یا استفاده از گیري باید کسب شود،منطقی و اطالعات کسب شده یا اطالعاتی که در زمان تصمیم

قوانین و استانداردها، به منظور رسیدن به نتایج مطلوب که منطبق بر شیوه هاي نوین علمی

ایمنی،و الزامات بهداشت،مقرراتمطابق قابلیت اطمینان، ومقررات جمهوري اسالمی ایران 

ید کارفرما قرار یمورد تاهم چنینوو صرفه جویی اقتصادي باشد (HSE)محیط زیست

.گرفته باشند

مجـرب و داراي معلومـات و اطالعـات    یـا کارکنان واجد صالحیت، آموزش دیدهبه کارگرفتن ) ب

ي مناســب بــه شــکلی عــاري از خطــر و رعایــت روش هــاکــافی، اســتفاده از تجهیــزات، ابزارهــا و 

ي تایید شده و مرتبط دستورالعمل هاهاي راهنما و ي تشریح شده در کتابچهروش هااستانداردها و 

.هاي سازندهالمللی و استانداردهاي کارخانهنگهداري، استانداردهاي بینبرداري، تعمیر و با بهره

» کار« 1-18

،مصـالح ،نیـروي انسـانی  کـارگیري بـا بـه  پیمانکـار عملیاتی اسـت کـه  وتعمیرات ،مجموعه خدمات

رفـع عیـب و   ،تکمیـل ،انجاممتعهد به،تجهیزات طبق اسناد ومدارك پیمانو، ابزارآالتآالتماشین

.باشدمیکارفرما آن به تحویلو، نگهداريآزمایشنقص،

»تعمیرات« 1-19

خطــوط، دســتگاه، تجهیــز، ي یــک سیســتم روشــامل مجموعــه فعالیتهــایی اســت کــه بــر     

ــه،  ــیلهلول ــه وس ــا قطع ــارخرابی ی ــه دچ ــدمان  اي ک ــاهش ران ــا ک ــدهو ی ــورد  ،گردی ــب م حس

.برداري بازگرداندتا آن را به حالت آماده و قابل بهره انجام میشود
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»اساسیتعمیرات« 1-20

الزمتغییراتانجام کلیه فعالیتهاي تعمیراتی شامل بازرسی کلی، تعمیرات، اصالحات و یا ،تعمیرات اساسی

نشده بنديزماندستورالعمل کارخانه سازنده، بازرسی و پیش بینی کارفرما طبق برنامه زمان بندي شده وبراساس

.باشد تجهیزات، دستگاهها، تاسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت میبر روي

»بهره بردار« 1-21

.می باشدلولهخطوطوتاسیسات،آالتماشینده از تجهیزات، دستگاهها،نناستفاده ک

» مبلغ پیمان « 1-22

.استموافقت نامه)3(ماده در مندرجلغ امبمبلغ پیمان

»مدت پیمان « 1-23

.باشدمیموافقت نامه) 2(درج شده در مادهپیمانمدت

»و گواهینامه پایان کارديردوره آزمون عملک« 1-24

آالت و یـد آزمـون عملکـردي آن بخـش از تجهیـزات و ماشـین      یبینی شده جهـت تا مدت زمان پیش

بینـی  پیشپیمان)6(که توسط کارفرما در پیوست شمارهمی باشدپیمانفعالیتهاي تعمیراتی موضوع 

.استنمودهو تعیین 

گواهینامه پایان کار در پایان عملیات تعمیرات و پس از آزمایش عملکردي و گذراندن دورة -1-24-1

.می گرددرا انجام داده باشد صادرپیمانپیمانکار کلیه تعهدات موضوع صورتی کهنگهداري و در 
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»تحویل موقت هیأت« 1-25

و نماینده )دستگاه نظارترییس،نماینده کارفرما(:متشکل ازعبارت است از نمایندگان کارفرما 

.تحویل موقت را بر عهده دارندگواهیید یتاوتهیه مسؤولیتکه پیمانکار 

»تضمین نگهداري و رفع نقایص مدت« 1-26

پیمانکـار مسـئول برطـرف    در این دوره دوره حد فاصل بین تحویل موقت و گواهی پایان کاراست که 

کـه در زمـان   و یا کارهـاي تکمیلـی  نمودن هر گونه عیب و نقص ناشی از قصور و یارفع عیوب نهفته 

.می باشد،مورد توجه واقع نشده استپیمانکارانجام تعهدات توسط 

»گواهی رفع نقص « 1-27

از وبعـد قبـل در حـین انجـام کـار،   کارهـا تایید رفع نواقص احتمالی موجود در هاي عبارت از گواهی

29تضـمینی و نگهـداري موضـوع مـاده     مسؤولیتو در مدت (پایان کاربه هنگام نیز و تحویل موقت

صـادر  دسـتگاه نظـارت  و ه کارفرمـا  ید نمایندیواست پیمانکار و با تاکه به درخ،)شرایط عمومی پیمان

.شودمی

» اسناد و مدارك فنی « 1-28

هـا  ، نقشهدستورالعمل ها،ها، مشخصات فنیمهنامجموعه اسناد فنی، استانداردها، کدها، آیینعبارت از

است که کار موضـوع پیمـان بایـد طبـق     پیمان)5و9و11(هاي شماره و سایر مدارك به شرح پیوست

.به وسیله پیمانکار انجام شودآنها،

»تجهیزات« 1-29

وسایل و ادواتی اسـت  وابزار دقیقی،برقآالت اصلی و کمکی،ماشینشامل دستگاههاي ثابت و دوار، 

.به پیمانکار تحویل خواهد شداساسیکارفرما جهت انجام تعمیرات ازطرفکه



شرایط عمومی پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لوله



»مصالح پاي کار/ مصالح « 1-30

کاال، لوازم و به طورکلی هر آن چیزي که در کارهاي موضوع پیمان مصـرف  مصالح،عبارتست از مواد،

. ماندو یا نصب شده و باقی می

»ابزار مخصوص « 1-31

ــور از  ــوص  "منظـ ــاي مخصـ ــتگاه"ابزارهـ ــوص    ؛ دسـ ــه مخصـ ــتند کـ ــایی هسـ ــا و ابزارهـ هـ

ــیم،  ــی  تنظـ ــی مـ ــزات، طراحـ ــی تجهیـ ــرات برخـ ــایش و تعمیـ ــوندآزمـ ــاي .شـ ــا ابزارهـ کارفرمـ

ــود  ــوص موجـ ــرح مخصـ ــه شـ ــود را بـ ــه خـ ــماره برنامـ ــت شـ ــدرج در پیوسـ ــان )8(منـ در پیمـ

ضـــروري و عمـــومیتمـــامی ابزارهـــاي مخصـــوصتـــامین .دهـــداختیـــار پیمانکـــار قـــرار مـــی

.،درتعهد پیمانکار قرارداردهزینه براي کارفرماهیچ گونهدیگر بدون ایجاد 

»اختصاصیلوازم و قطعات یدکی « 1-32

از فروشندگان یـا  به جزتهیه آنها در بازار، است کهنصب شده در تجهیزاتاختصاصیلوازم و قطعات 

.می باشدنسازندگان اولیه امکان پذیر 

هـاي مطـابق پیوسـت  اسـت  کارفرمـا تامین آن به عهدهکهاختصاصیفهرست لوازم و قطعات یدکی 

.خواهد شدتحویلپیمانکاربه کارفرماازطرفدر مراحل انجام کارپیمان )8و7(شماره

»عمومیو مصالحلوازم و قطعات یدکی« 1-33

ــو  ــامی لـ ــدکی  اتمـ ــات یـ ــومیزم و قطعـ ــه داراي    عمـ ــت کـ ــزات اسـ ــده در تجهیـ ــب شـ نصـ

ــتاندارد  ــیات اس ــدخصوص ــادگی       در تولی ــه س ــا را ب ــوان آنه ــی ت ــت م ــین عل ــه هم ــتند و ب هس

ــق فروشـــ  ــدگان و ناز طریـ ــازندگادگان، تولیدکننـ ــود    سـ ــداري نمـ ــازار خریـ ــف در بـ ن مختلـ

ــگ ( ــد اورین ــیچ مانن ــا، پ ــپ ه ــا، الم ــاه ــن،  ه ــات، روغ ــریس، تنظیف ــده  گ ــو دهن ــواد شستش ، م

ــره بسندو ــایق و غیـ ــت، عـ ــه )السـ ــر گونـ ــنازهـ ــوازمایـ ــات،لـ ــومی و  قطعـ ــالح عمـ و مصـ
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ــرفی ــن  مص ــف ای ـــمان   در ردی ــومی پی ــرایط عم ــد ش ــرار بن ــیق ــدم ــن .گیرن ــأمین ای ــه ت گون

ــوازم   ــات و لـ ــواد، قطعـ ــالح، مـ ــماره  مصـ ــت شـ ــرح پیوسـ ــابق شـ ــان ) 5(مطـ ــد پیمـ در تعهـ

.پیمانکار خواهد بود

»تجهیز کارگاه« 1-34

و غیـــر مصـــرفیو مصـــالح مصـــرفیابـــزار،ماشـــین آالت،تمـــام دســـتگاههاتـــامینعبـــارت از

ــل   ــرا و تکمی ــراي اج ــه ب ــارک ــت  ک ــت الزم اس ــورت موق ــوازمی   ،بص ــتگاهها و ل ــامل دس ــا ش ام

.شودمانند نمیکه در کار باقی می

کــه  یهــا، راههــا و کلیــه امکانــات   مجموعــه ســاختمانها، تاسیســات، داربســت   بــه همچنــین

ــی      ــب م ــا نص ــاخته و ی ــت س ــور موق ــان بط ــوع پیم ــار موض ــل ک ــرا و تکمی ــت اج ــط جه ــود فق ش

.می گردداطالق 

»اشخاص ثالث«1-35

ــی        ــا دولت ــی ی ــوقی، خصوص ــا حق ــی و ی ــخاص حقیق ــه اش ــر کلی ــه غی ــار  ب ــا، پیمانک از کارفرم

.شوندثالث نامیده می، اشخاصایشانعوامل وکارکنان و 

»کارکار، کارگاه، پاياجرايمحل«1-36

.می گرددکار، اراضی و محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آنها اجرا اجراي محل -

نحويهربهکارگاه محلهایی است که براي فعالیتهاي تعمیراتی و پشتیبانی و اجراي عملیات از آنها -

.شوداستفاده می

ــاي کــار، محوطــه- ــا   پ اي از داخــل کارگــاه اســت کــه پیمانکــار در آن ماشــین آالت، وســایل، ابنیــه و ی

جلسـه بـه امانـت    طبـق صـورت  ها توسـط کارفرمـا مشـخص و بـه پیمانکـار      این گونه محل. مصالحی دارد

.تحویل می گردد 
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»تاسیسات مجاور«1-37

.آن وجوددارد ) در محدوده حریم( به تاسیساتی اطالق می گردد که در محدوده کارگاه یا مجاور 

»معبر« 1-38

:منظور از معبر موارد زیر است 

)آسفالته و یا خاکی (روستایی هاي هاي بین شهري و جادهجاده،هاي شهريکوچه،کلیه خیابانها)الف

انتقـال و مسـیر   لولـه خطـوط ) R.O.W(کلیه راههـاي دسترسـی و بانـد عملیـات سـاختمانی      )ب

.تاسیسات متعلق به کارفرما

.، توسط وسیله نقلیه قابل عبور استکارفرماکه به تشخیصهایی استکلیه اراضی و مسیر)ج

»اوزان ومقادیر«1-39

کلیـــه اوزان و مقـــادیر طبـــق قـــوانین جمهـــوري اســـالمی ایـــران براســـاس سیســـتم متریـــک  

ــر   ــود، مگ ــد ب ــهخواه ــدارك در آن ک ــناد و م ــري  اس ــتم دیگ ــان سیس ــار پیم ــه ک ــده  ب ــرده ش ب

.باشد

»دستور تغییرکار«1-40

سندي کتبی و امضا شده توسط کارفرما است که اجازة انجام کـار اضـافی یـا نقصـانی و هرگونـه کـار       

روش هاي . دهدپیمان محاسبه خواهد شد را به پیمانکار می)2(، که هزینۀ آن براساس پیوستجدید

.پیمان نشان داده شده است) 10( در پیوست"دستور تغییر کار"کامل و خالصه شدة صدور

»اضافه کاري«1-41

انجام کـار بـیش از مقـادیر مـذکور در صـورت مقـادیر کاریـا بـیش از کارهـاي نشـان داده شـده در            

ی کـار، مشخصـات   یـ هـا، انجـام کارهـاي اضـافی بـه علـت تغییـر در شـرح کـار و شـرایط اجرا          نقشه
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فنـی مصـالح، تغییـر در دسـتورالعمل هـاي تعمیراتـی منـدرج در مشخصـات فنـی، تغییـر در شـرح            

.خدمات وتسهیالت مورد تعهد پیمانکار می باشد

»کسرکاري « 1-42

انجــام کــار کمتــر از مقــادیر مــذکور در صــورت مقــادیر یــا کمتــر از کارهــاي نشــان داده شــده در   

مشخصـات  ،ی کـار یـ شـرایط اجرا شـرح کـار و   تغییـر در  بـه علـت  ها یـا انجـام کارهـاي کمتـر     نقشه

تغییـر در شـرح   ،منـدرج در مشخصـات فنـی   تعمیراتـی  يدسـتورالعمل هـا  تغییـر در  ،فنـی مصـالح  

.می باشدخدمات و تسهیالت مورد تعهد پیمانکار 

»کارجدید«1-43

کــه خــارج از اقــالم کــاري مــذکور در صــورت      مــی گــردد کارجدیــد بــه کارهــایی اطــالق    

ــادیر ــرحمق ــا ش ــه   ی ــده در نقش ــان داده ش ــاري نش ــالم ک ــا اق ــار ی ــا ک ــی ه ــدارك فن ــودهو م ،ب

ــدوده کارپیمــان        ــت و بایســتی در مح ــوع پیمــان اس ــوع کارهــاي موض ــیکن از ن ــال بــرايو ی

.برداري شدن آن انجام گرددبهرهعملیات موضوع پیمان و قابلتکمیل وانجام

»فسخ پیمان «1-44

عبارتســــت از خلــــع پیمانکــــار و گــــرفتن کــــار از وي بــــدلیل قصــــور وي بــــه تشــــخیص 

.باشدعمومی پیمان میشرایط ) 42(کارفرما طبق ماده 

»خاتمه دادن به پیمان«1-45

ــیري          ــه تقص ــدون آن ک ــا ب ــط کارفرم ــار توس ــار از پیمانک ــرفتن ک ــان و گ ــه پیم ــک طرف ــو ی لغ

ــاده          ــق م ــا طب ــلحت کارفرم ــخیص و مص ــه تش ــرفاً ب ــد ص ــار باش ــه پیمانک شــرایط ) 40(متوج

.عمومی پیمان می باشد
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»تعلیق کار« 1-46

توسطمکتوب و با ذکر مدتبصورتاز وقوعبینی در کار که قبلمشخص و قابل پیشبا زمانيتوقف هابه 

.ماینده کارفرما به پیمانکار ابالغ شود تعلیق کار اطالق می گرددن

»تاخیر«1-47
ــع   ــه موقـ ــام بـ ــدم انجـ ــی از عـ ــا بخشـ ــام یـ ــرین   تمـ ــق آخـ ــان طبـ ــوع پیمـ ــدات موضـ تعهـ

ــه ــیلی برنام ــدي تفص ــان بن ــف در کار  ،زم ــا توق ــدي ی ــی از کن ــهناش ــهک ــلب ــرك  دلی ــا ت ــل ی فع

.پیمانکار باشدو قصورفعل

»توقف«1-48

عدم انجام به موقع تمام یا بخشی از تعهدات موضوع پیمان طبق آخرین برنامه زمان بندي تفصیلی، 

.نکار باشدناشی از کندي یا توقف در کارکه به دلیل فعل یا ترك فعل کارفرما و خارج از قصور پیما

»تدارکات-مصالح وتجهیزات پاي کار« 1-49

عبـــارت اســـت ازتـــامین و تهیـــه و یـــا ســـاخت مـــواد، کـــاال، دســـتگاهها، لـــوازم و مصـــالح و   

تجهیزاتـــی اســـت کـــه بـــه طـــور کلـــی، پیمانکـــار بـــا توجـــه بـــه اســـناد و مـــدارك پیمـــان  

) 7(پیوســت بــراي اجــراي موضــوع پیمــان تهیــه کــرده و یــا توســط کارفرمــا         ) 5(پیوســت 

نگهــداري و حفاظــت  بــه او تحویــل شــده اســت و آنهــا را در محــل کارگــاه یــا انبارکارگــاه        

. می نماید
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یدات پیمانکاریتا-2ماده

:نمایدپیمانکار موارد زیر را تایید می

آنها کلی و جزییرا کامالً مطالعه نموده و از مفادموافقت نامه)4(در ماده مندرجپیمان و منضمات 2-1

اي هنگام تسلیم پیشنهاد خود مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکتهو اطالع حاصل کرده است

.باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطالع خود شود

آالت موضوع پیمان و ماشین، دستگاهها مشخصات و ماهیت کلی تجهیزات، شرایط کار، ازمحل اجرا2-2

.استداراي شناخت کافیوآوردهبه عملبازدید 

ــی و هزینــه     2-3 ــوا، وضــع اقلیم ــایی محــل، آب و ه ــت جغرافی ــل و ایــاب    موقعی ــاي حمــل و نق ه

ســـوخت، انـــرژي، محـــل اســـکان و ســـایر امکانـــات مـــورد نیـــاز و ذهـــاب، تهیـــه آذوقـــه، آب،

ــی   ــل اجرایـ ــات و عوامـ ــافی و امکانـ ــدار کـ ــه مقـ ــول  بـ ــات در فصـ ــراي عملیـ ــزات اجـ و تجهیـ

ــه    ــه گواهینام ــز تهی ــال و نی ــف س ــین    مختل ــه و ماش ــائط نقلی ــراي وس ــژه ب ــاي وی ــود ه آالت خ

.توجه به مدت اجراي کارها را در نظرگرفته استرا با

هـــاي تـــامین اجتمـــاعی، مســـؤولیت  از جمیـــع قـــوانین و مقـــررات مربـــوط بـــه کـــار، بیمـــه 2-4

مشــاغل، حفاظــت فنــی و   بنــديخاص ثالــث، طــرح طبقــه  مــدنی کارکنــان پیمانکــار و اشــ   

و الزمـــات بهداشـــت، ایمنـــی قـــوانین مربـــوط بـــه مالیاتهـــا و عـــوارض کـــارآموزي و همچنـــین

ــت   ــیط زیسـ ــا(HSE)و محـ ــانونی  کارفرمـ ــوبات قـ ــایر مصـ ــرتبط،   و سـ ــاي مـ ــه هـ و هزینـ

ــوق    ــررات فـ ــوانین و مقـ ــراي قـ ــدم اجـ ــؤولیت عـ ــوده و مسـ ــع بـ ــامالً مطلـ ــه کـ ــذکر متوجـ الـ

ــد  پیما ــود و بع ــد ب ــار خواه ــرارداد  نک ــاد ق ــوانین     از انعق ــالع از ق ــدم اط ــه ع ــت ب ــد توانس نخواه

.و مقررات مربوطه متعذر و مدعی گردد
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در وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتمنع مداخلهراجع بهمشمول ممنوعیت مذکور در قانون2-5

و تعهد نموده که تا پایان اجراي پیمان باشدمین1337دي ماه 22مصوب و کشوريمعامالت دولتی

مصدق کپی ونکندذینفعپیمان سهیم و الذکر را دربه هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق

را مستمراً تسلیم خودده در شرکتصورتجلسه آخرین تغییرات و آگهی روزنامه تغییرات انجام ش

.فرما نمایدکار

پیمان و مسایل مطرح در آن مطالعات الزم را انجام و شناخت کافی از نسبت به شرایط انجام موضوع 2-6
.آن بدست آورده است

اي پیمـان را در  هـاي ناشـی ازاجـر   در تهیه پیشـنهاد قیمـت، سـود مـورد نظـر خـود و تمـام هزینـه        2-7

.هیچ بابت حق درخواست اضافه پرداخت نخواهد داشتانعقاد پیمان ازازنظر گرفته و بعد

تعهدات پیمانکار-3ماده

:پیمانکار تعهد می نماید

نیروي انسانی در خصوصتعهدات3-1

نسبت به تامین نیروي انسانی مورد نیاز، از نظر کمی وکیفی براي حسن اجرا و تکمیل به موقع 3-1-1

نماید نیروي انسانی مورد نیاز، اعم از کارکنان مستقیم و انجام کارهاي موضوع پیمان اقدام 

، مهارت و باید داراي تخصصاجراي کار و یا گروه سرپرستی و پشتیبانی بخشهاي مختلف،

صالحیت کاري الزم و یا آموزش دیده در زمینه کاري خود باشند و به نحوي سازماندهی شوند 

که براي اجراي کار مربوطه مناسب باشند و در طول مدت اجراي پیمان نیروي شاغل در 

.نمایدسازمان خود را حفظ 

به هیچ وجـه حـق اسـتفاده از کارکنـان شـاغل و اخراجـی کارفرمـا و سـایر ادارات دولتـی یـا           3-1-2

.براي انجام کارهاي مربوط به پیمان فی مابین را نداردغیر قانونی اتباع خارجی 
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چنانچه به هر دلیلـی ایجـاب نمایـد کـه بـراي اجـراي قسـمتی از عملیـات موضـوع پیمـان از           3-1-3

در شـرایط خصوصـی پیمـان    مذکورلیف و شرایطاتکمطابق، خارجی استفاده شودمتخصصین 

.اقدام نماید

تعهدات در خصوص مصالح و ماشین آالت 3-2

نوع پیمان به عهده پیمانکار است باید از) 5(مصالحی که تامین آنها براساس پیوست شماره 3-2-1

است تدارك شده و نمونه تعیین گردیدهها یا مشخصات فنی مرغوب وبا کیفیتی که در نقشه

.کارفرما رسیده باشدید دستگاه نظارتیآن قبالً به تا

.پیمان را در اختیار کارفرما قرار دهد) 5(تسهیالت درج شده در پیوست شماره 3-2-2

حداقل ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و ادوات مورد نیاز جهت اجراي موضوع پیمان را مطابق 3-2-3

پیمان تأمین نموده و همچنین پیمانکار نمی تواند این گونه ماشین آالت را ) 5(پیوست شماره 

.بدون اجازه کارفرما از کارگاه خارج نماید

آالت پیمانکار، ت، تجهیزات، وسایل و ماشینچنانچه کارفرما تشخیص دهد هر یک از ابزارآال3-2-4

نماید و پیمانکار متعهد ناسالم و غیر قابل استفاده و یا ناایمن باشد، از قبول آن خودداري می

کارفرما، با هزینه HSEاست، به محض دریافت دستورکتبی دستگاه نظارت کارفرما یا مسئول 

ر اقدام وابزارآالت، تجهیزات، وسایل خود نسبت به تعویض و یا خروج آنها، از محل کا

آالتی که مورد قبول کارفرما باشد، جایگزین نماید، دراین صورت پیمانکار حق مطالبه وماشین

اي بابت تعمیر، جایگزینی، توقف دستگاهها و جابجایی اینگونه ماشین آالت و تجهیزات را هزینه

.هاي پیمانکار نخواهد شدیتیید کارفرما موجب کاهش مسؤولایید یا عدم تاندارد، ت

زمینی،زمینی و زیرآالت و عبور آنها ازتاسیسات روبراي حمل مصالح و قطعات یدکی و ماشین3-2-5

اعم از داخل یا خارج محل اجراي پیمان، کلیه قوانین و امثال آنها و ها، تونلمعابر، راهها و پل

.مقررات و استانداردهاي مربوطه را رعایت نماید
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آالت و لوازم مورد نیاز جهت انجام به موقع در صورتی که کارفرما تشخیص دهد ابزار، ماشین3-2-6

در این صورت نظر . موضوع پیمان کافی نباشد، پیمانکار باید نسبت به افزایش آنها اقدام نماید

کارفرما قطعی بوده وپیمانکار ملزم می باشدحداکثر تامدت تعیین شده در شرایط خصوصی 

آالت، اي براي کارفرما ایجادکند نسبت به افزایش ماشینهیچ گونه تعهد و هزینهبدون این که

.لوازم و تجهیزات اقدام نماید

سایر تعهدات پیمانکار3-3

:نمایدپیمانکار تعهد می

ول جبــرانؤن، پیمانکـار در مقابـل کارفرمـا مسـ    شـروط منـدرج در پیمــا  و عـالوه بـر  مسـتقل 3-3-1

.باشدنقض پیمان و قصور در انجام تعهدات میخسارت ناشی از تاخیر، ضعف عملکرد،

همواره درطی مدت پیمان کلیه دستورالعمل ها و مقررات را رعایت نموده و فرم هاي مورد نظر 3-3-2

. کارفرما را تکمیل و به نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت تحویل نماید

زم باشد که در مراحل آزمایش و بهره برداري توسط بهره بردار رعایت شود، باید چنانچه نکاتی ال3-3-3

.هایی در اختیار کارکنان کارفرما قرار دهدطی دستورالعمل

با اطالع از مفاد قانون کار دولت جمهوري اسالمی ایران از جمله مقررات مربوط به استخدام و 3-3-4

دستمزد و سایر مزایاي قانونی کارگران و کارکناننسبت به پرداختبه کارگیري نیروي کار

خود اقدام نموده و به این ترتیب هرگونه ادعاي بعدي از سوي پیمانکار قابل قبول نبوده و 

.نمایدپیمانکار حق هرگونه ادعائی را از این بابت از خود سلب می

تعهدات کارفرما-4ماده 

اگر در اسناد و . اجراي کار را به صورت امانی تحویل پیمانکار دهدکارفرما متعهد است که کارگاه محل 4-1

خارج از محوطه محل کار مورد نیاز براي تجهیز کارگاه درمدارك پیمان تامین قسمتی از زمین

.به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد هزینه آن به عهده پیمانکار خواهد بود
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شرایط عمومی تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر ) 14-1(ندکارفرما پس از ابالغ پیمان، مطابق ب4-2

پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در . کندروز از تاریخ ابالغ پیمان باشد، به پیمانکار اعالم می30از 

در صورتی که حداکثر . محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید

ریخ تعیین شده براي تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده روز از تا5

هاي تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت در صورتمجلس.شرایط عمومی، پیمان را فسخ کند) 42(

اگر تحویل کارگاه به طور یکجا . شود درج شودهایی که در آنها موضوع پیمان اجرا میزمینها و محل

به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را را تواندکارگاهمیسرنباشد،کارفرمامی

. تفصیلی انجام دهدزمانیبرنامهطبق

هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به پیمانکار به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار کار را طبق برنامه زمانی 4-3

روز از تاریخ ابالغ پیمان شود، کارفرما30مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از تفصیلی انجام دهد، و 

به پیـمانکار پس از ارائه اسناد مثبـته با احتساب، روز در تحویل کارگاه30بابت جبران تاخیر مازاد بر 

پس از(پیـمان مبلغ ) پنج درصد% (5روز، حداکثر 100در روز و تا ) پنج صدم درصد(درصد05/0

چنانچه پیمانکار پس ازسپري شدن . نمایدخت میپردا) به عهده پیمانکارکسر بها کاالهاي اختصاصی

-مایل به اجراي پیمان باشد خسارت دیگري پرداخت نمی, این مدت ها و دریافت خسارت هاي تاخیر

را دراین صورت پیمانکار مهلت مورد نظر خود جهت تحویل کارگاه وکسب موافقت کارفرما .شود

پیمان عدم تمایل پیمانکار براي اجراي کار،درصورت نماید وروز اعالم می15حداکثر ظرف مدت 

تواند یابد و در هر حال پیمانکار هیچگونه ادعاي دیگري نمیشرایط عمومی خاتمه می)40(طبق ماده 

.مطرح نماید

هـاي متعلـق بـه    زمینهـا و محـل  پیمانکار نمی تواند جز آنچه طبق نقشه ها و دستور کارهاسـت، در  4-4

کارفرما یا ملک غیر که از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شده است، اقدام به اشغال محوطه و راه ها، 

.احداث تجهیزات یا ساختمان موقت نماید
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ها ضمانت نامه-5ماده 

:تضمین انجام تعهدات پیمانکار5-1

تعهـدات پیمانکـار درج شـده در اسـناد پیمـان، پیمانکـار       پیش از امضاي پیمان و به منظور تضمین انجـام  

اي بدون قید و شرط و غیرقابل برگشت و قابل تمدید به مبلغ ده درصد مبلغ اولیه پیمان از ضمانت نامه

) 4(بانک ها یا موسسات اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي و مورد تایید کارفرما مطـابق پیوسـت شـماره    

باید تا زمان پس از تحویل موقت و صـدور گـواهی   این ضمانت نامه،. کارفرما می کندپیمان تهیه و تسلیم 

پیمان معتبر و قابل تمدید باشـد و مـادام کـه    ) 4(بینی شده در پیوست شماره تحویل موقت به شرح پیش

.الذکر باید تمدید گرددضمانت نامه فوقپیمانکار کلیه تعهدات پیمانی خود را انجام نداده است،

کارفرمـا حـق   روز قبل از انقضاء مدت اعتبار ضمانت نامه، حاضر به تمدید آن نگـردد،  15چنانچه پیمانکار 

ــرده و     ــت کـ ــامن دریافـ ــک ضـ ــغ آن را از بانـ ــه مبلـ ــه    دارد کـ ــمانت نامـ ــاي ضـ ــه آن را بجـ وجـ

فاصله پس از به رسم وثیقه تا پایان تعهدات پیمانی پیمانکار در صندوق خود نگهداري کند، بدیهی است بال

انجام کلیه تعهدات پیمانی و تحویل موضوع پیمان کارفرما ضمانت نامه انجام تعهدات را ضمن رعایت مفـاد  

شرایط عمومی آزاد نموده و چنانچه وجه آن در صندوق کارفرما به رسم وثیقه نگهـداري شـده باشـد وجـه     

افزایش یـا کـاهش گـردد مبلـغ ایـن      % 25چنانچه مبلغ اولیه پیمان مشمول .مزبور را مسترد خواهد نمود

کماکان ثابت خواهد بود و در صورتی که موضوع پیمان قبل از پایانمدت نهایی پیمانضمانت نامه تا پایان 

.گرددقابل تحویل باشد ضمانت نامه انجام تعهدات موضوع پیمان بر حسب مورد آزاد میمدت اولیهزمان 

ـ اراتواند به جـاي  پیمانکار می:1تبصره ه ضـمانتنامه، مبلـغ مـذکور را نقـداً بـه حسـاب کارفرمـا واریـز و رسـید آن را         ئ

.مسترد می گرددپس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقتتضمین مذکور .ئه نمایدابه کارفرما ار
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:تضمین دریافت پیش پرداخت 5-2

اي پیمـان، پیمانکـار ضـمانت نامـه    ) 2(هم زمان با ارائه درخواست پیش پرداخت موضـوع پیوسـت شـماره    

ها یا مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي و مورد تایید کارفرما به همان مبلغ و قابل تمدید از بانک

امه بـه تناسـب کسـر مبلـغ     مبلغ ضمانت ن. کندپیمان، تهیه و تسلیم کارفرما می) 4(مطابق پیوست شماره 

.شودهاي پیمانکار، کاهش داده میپیش پرداخت از محل صورت وضعیت

:تضمین حسن انجام کار-5-3

نزد بابت تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده %) 10(از هر پرداخت به پیمانکار، معادل ده درصد 

حساب تسویهی پایان کار و نصف دیگر آن پس ازاین مبلغ پس از صدور گواهنصف. شودکارفرما نگهداري می

.قطعی، مسترد خواهد شد

مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازاي تضمین به همان مبلغ و قابل تمدید از ) ٪80(تا سقف هشتاد درصد :1تبصره

) 4(بانک ها یا مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي و مورد تایید کارفرما مطابق پیوست شماره 

.پیمان به پیمانکار مسترد می گردد

کارفرما این حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام یا قسمتی از این مبالغ در مقابل عدم انجام تمام یا :2تبصره

.دالیل موجه خودداري نمایدنواقص وبخشی از موضوع پیمان با ذکر

هابیمه نامه-6ماده 

ــا نماینـــده کا6-1 ــا، موظـــف بـــه تهیـــه بیمـــه نامـــه پیمانکارضـــمن همـــاهنگی بـ هـــاي الزم رفرمـ

بــراي پوشــش مــوارد تعهــدات خــود در رابطــه بــا پیمــان بــا کارفرمــا و براســاس شــرایط            

هـــا در هـــم چنـــین وي موظـــف بـــه حفـــظ بیمـــه نامـــه. پیمـــان اســـت) 3(پیوســـت شـــماره 

. مدت اعتبار آنها و نیز، تمدیدهاي پس از آن است
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وارده به کارفرما استبیمه کردن مصالح وتجهیزات و کارها، تنها به منظور تامین بخشی از خسارتهاي 6-2

.و پیمانکار رابه هیچ وجه از تعهدات خود مبري نمی کند

هـــا از جملـــه پرداخـــت حـــق بیمـــه و فرانشـــیز مطـــابق  هزینـــه تهیـــه و حفـــظ بیمـــه نامـــه6-3

.پیمان می باشد) 3(شرایط مذکور در پیوست شماره 

هاي یادشده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمه درصورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه نامه6-4

ها تواند راساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه نامههاي موجود را به موقع تمدید نکند، کارفرما مینامه

. جمله هرگونه هزینه باالسري، به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارداز را،ههاي مربوطکرده، و هزینه

هاي باالسري ها در پیمان، به عهده کارفرما گذاشته شده باشد، تنها هزینههزینه تهیه بیمه نامههرگاه،

.شودها، به حساب بدهی پیمانکار گذاشته میکارفرما براي اخذ بیمه نامه

پیشرفت کاربرنامه زمانی و گزارش-7ماده 

موظـــف بـــه رعایـــت دقیـــق برنامـــه زمـــانی اجـــراي کـــار درج شـــده در پیوســـت   پیمانکـــار، 7-1

.پیمان است) 8(شماره 

شرایط ) 13-1(بند پیمانکار موظف است برنامه زمان بندي تفصیلی اجرایی موضوع پیمان را مطابق7-2

.ابالغیه پیمان جهت تایید به کارفرما ارائه نمایدپس از دریافتروز10عمومی حداکثر ظرف مدت 

ــی 7-3 ــار، مـ ــانی را     پیمانکـ ــه زمـ ــنهادي در برنامـ ــرات پیشـ ــار، تغییـ ــراي کـ ــول اجـ ــد در طـ توانـ

پیشــرفت بخشــهاي اصــلی آن شــود،    بــدون آن کــه باعــث تــاخیر در اتمــام کــل کــار و یــا      

.براي تصویب به کارفرما پیشنهاد کند

ــتالف پیمان7-4 ــوارد اخـ ــه   در مـ ــه ادامـ ــف بـ ــار موظـ ــان، پیمانکـ ــوع پیمـ ــا در موضـ ــار و کارفرمـ کـ

ــار        ــل ک ــق ک ــا تعوی ــف و ی ــق توق ــوان ح ــیچ عن ــه ه ــوده و ب ـــانی ب ـــامه زم ــق برن ــات طب عملی

ــد          ــق کنن ــري تواف ــو دیگ ــه نح ــرف ب ــه دو ط ــن ک ــر ای ــدارد، مگ ــار را ن ــهایی از ک ــا بخش . و ی
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برنـــامه زمــانی  کارفرمــا نیــز بایــد بــه تعهــدات پیمــانی خــود طبــق       در شــرایط اخــتالف، 

.عمل کند

) 8(پیمانکــار موظــف اســت هرگونــه گــزارش مــورد نیــاز کارفرمــا مطــابق پیوســت شــماره           7-5

هـــاي زمـــانی مـــورد نظـــر نماینـــده کارفرمـــا یـــا دســـتگاه نظـــارت تهیـــه و  پیمـــان را در دوره

.تسلیم نماید

و کار در شبر ساعات بخشهاي مختلف کا-8ماده 

پیمان ذکر گردیده ) 8(پیوست شماره نظارت دارد دردستگاه ساعات کار پیمانکار که نیاز به حضور مستمر 

پیمانکار الزم است در کلیه ساعات شبانه روز آمادگی الزم جهت انجام کار پیمان تعمیرات اساسیدر. است

روزي ر روز یا کار به صورت شبانهساعت کار د12بندي اجراي کار چنانچه در برنامه زمان. را داشته باشد

چنانچه اجراي عملیات موضوع پیمان در شب نیز در برنامه تفصیلی اجرایی پیوست شماره و ) ساعته24(

یاتکه تمام یا قسمتی از عملی به عمل می آوردبینی شده باشد، پیمانکار با کارفرما هماهنگپیش) 8(

اجراي موضوع پیمان بوده و حق ادعا یا موظف بهت پیمانکار در این حال. موضوع پیمان در شب انجام شود

.مطالبه هیچ گونه خسارت ویا اضافه بها را نخواهد داشت

پیمانکــار موظــف اســت بــا همــاهنگی کارفرمــا جهــت جبــران عقــب افتــادگی کــار ناشــی از تــاخیر  -

عملیـات اجرایـی در شـب ویـا روز و یـا یـک نوبـت کـاري اضـافه را انجـام دهـد و            , )قصور پیمانکار(

. از این بابت هزینه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد

اجـراي عملیـات در شـب بـراي سـاکنین، موسسـات       پیمانکار موظف است ترتیبی اتخـاذ نمایـد کـه    -

ــد    ــاد نکن ــارتی ایج ــت و خس ــاور مزاحم ــات مج ــنایی و   . و تاسیس ــات روش ــامین امکان ــالوه ت ــه ع ب

.اخذ نموده باشددستگاه نظارت مجوزهاي الزم از وسایل ایمنی را تدارك دیده و از قبل
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یس کارگاهیاختیارات، مسؤولیتها و وظایف ر-9ماده 

نماینــده کارفرمــا یــا دســتگاه بــا کارگــاه پیمانکــار در رابطــهیسیــاختیــارات، مســؤولیتها و وظــایف رحــداقل 9-1

ریـیس کارگـاه   عـدم اعـالم محـدودیت اختیـارات    در صـورت . بشرح زیـر مفـروض وقطعـی اسـت    کارفرمانظارت

:کارگاه نماینده تام االختیار پیمانکار خواهد بودیسیاز سوي پیمانکار،ر

هفتگی و ماهیانهتنظیم و امضاء برنامه زمان بندي روزانه و-

تنظیم و امضاء گزارش پیشرفت کارها بصورت روزانه، هفتگی و ماهیانه -

صـورتهکار در کارگاه بآالت حاضر به کار و موجود پیمانصورت کارکنان و ماشـینو امضاءتنـظیم -

روزانه و هفتگی 

تنظیم و امضاء روش هاي تعمیراتی انجام کارهاي مختلف موضوع پیمان --

.با صالحدید کارفرما شرکت در جلسات تعمیرات اساسی، ارائه گزارشات الزم وامضاي صورت جلسات--

.پاسخگویی کلیه مشکالت پرسنلی کارکنان پیمانکار--

.پیمانکارتنظیم و امضاء صورت وضعیت هاي موقت و تحویل به نماینده --

.باشدامضاء مدارك فوق توسط رئیس کارگاه از نظر پیمانکار پذیرفته شده تلقی و براي وي تعهدآور می-

شخص مبرنامه، دستور کار یا اخطاریه که توسط نمـاینده کارفرما و دستگاه نظارت در محدوده اختیارات -

یس یدر صورت استنکاف ر.شودسوب مییس کارگاه ابالغ گردد به منزله ابالغ به پیمانکار محیشده به ر

.ها مراتب با گواهی نماینده کارفرما ابالغ شده تلقی خواهد گردیدکارگاه از قبول ابالغیه

یس کارگاه نمی تواند بدون اطالع نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت، کارگاه را ترك نماید و کارگاه یر9-2

در غیر این صورت کارفرما میتواند نسبت به تعیین . پیمانکار هیچگاه نباید بدون سرپرست باشد

.یدشرایط عمومی پیمان را فسخ نما) 42(ریمه حسب تشخیص خود اقدام و یا مطابق ماده ج
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یس کارگاه حضور نداشته باشد نماینده پیمانکار باید از قبل یک نفر جایگزین، یکه ربراي مواقعی9-3

یس کارگاه را خواهد یبینی و معرفی نموده باشد ودستگاه نظارت فقط زمانی مکاتبات جایگزین رپیش

.بوده باشدیس کارگاه، به اطالع و اجازه ويیکه عدم حضور رپذیرفت،

پیمانکار موظف است بالفاصله شخص واجد صالحیت یس کارگاه توسط کارفرما،یید ریرصورت عدم تاد9-4

.استیس کارگاه با موافقت نماینده کارفرما امکان پذیر یدیگري را معرفی نماید و همچنین تعویض ر

تقویمی مهلت روز) پنج(5یس کارگاه حداکثر یپیمانکار پس از ابالغ نماینده کارفرما جهت تعویض ر9-5

.دارد نسبت به جایگزینی فرد مناسب و مورد تایید نماینده کارفرما اقدام نماید

یس کارگاه باعث درگیري و اخالل در نظم و ایجاد تشنج در کارگاه گردد براي مرتبه اول یچنانچه ر9-6

ر ابالغ می گردد که توسط نماینده کارفرما به پیمانکار اخطار داده میشود و در صورت تکرار به پیمانکا

پیمانکار موظف به اجراي این دستور بوده و بایستی طبق مهلت اعالم شده. یس کارگاه اخراج شودیر

هايین ماده از مسؤولیتاجراي ا. یس کارگاه اخراج شده اقدام نمایدینسبت به جایگزینی ر

.نمی کاهدپیمانکار

کارکنان پیمانکار-10ماده 

گردند، یا به کار گمارده منظور اجراي این پیمان از طرف پیمانکار تامین میکلیه کسانی که به 10-1

گیرند، به عنوان شوند یا خدمات آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار میمی

کارکنان پیمانکار محسوب می گردد و پیمانکار درتمام مدت این پیمان مسئول اقدامات و 

.اهد بودهاي آنان خوفعالیت

هـــاي درصـــورت هرگونـــه اســـتفاده از خـــدمات بهداشـــت و درمـــان کارفرمـــا، کلیـــۀ هزینـــه 10-2

عهــده و هزینــه  درمــانی انجــام شــده جهــت کارکنــان پیمانکــار در طــول مــدت پیمــان بــه        

ــه        ــن رابطـ ــا در ایـ ــد و کارفرمـ ــد شـ ــر خواهـ ــار کسـ ــات پیمانکـ ــوده و از مطالبـ ــار بـ پیمانکـ

.پذیردگونه مسؤولیتی را نمیهیچ
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پیمانکار پاسخگوي مسـائل ومشـکالت و ادعاهـاي کارکنـان خـود از هـر حیـث و تحـت هـر عنـوان           10-3

.بوده و کارفرما از هرگونه مسؤولیتی در قبال کارکنان پیمانکار مبرا خواهد بود

اي هرگاه به تشخیص دستگاه نظارت در هر زمان یک یا تعدادي از کارکنان پیمانکار صالحیت الزم بر10-4

انجام کار مربوطه را نداشته باشند کارفرما حق خواهد داشت، تعویض آنها را بدون این که تعهدي براي 

جایگزین فرد کارفرما ایجاد کند از پیمانکار بخواهد و پیمانکار ملزم به خروج فرد مورد نظر و معرفی 

است پرداخت حقوق قانونی بدیهیروز خواهد بود،) 2(حداکثر ظرف مدت مورد تایید کارفرما

.و هزینه پیمانکار می باشدبه عهدهکالًوخسارت مربوط به برکناري این قبیل کارکنان

در صورتی که کارفرما تشـخیص دهـد تعـداد نیروهـاي پیمانکـار مـورد نیـاز جهـت انجـام بـه موقـع            10-5

در . توانـد از پیمانکـار بخواهـد نسـبت بـه افـزایش آنهـا اقـدام نمایـد         موضوع پیمان کافی نباشد، مـی 

ــوده و     ــی ب ــا قطع ــر کارفرم ــورت نظ ــن ص ــی  ای ــزم م ــار مل ــدپیمانک ــداکثر باش ــدت  ح ــرف م ظ

هـیچ گونـه   خصوصـی بـدون ایـن کـه    تعیـین شـده درشـرایط    کارفرمـا یـا مـدت   تعیین شده توسط 

.اي براي کارفرما ایجاد کند نسبت به افزایش تعداد نفرات مورد نیاز اقدام نمایدتعهد و هزینه

تخلفـات و قصـورات  کارکنـان خـود وپیمانکـاران جـزء در رابطـه        افعـال، پیمانکـار مسـئول اعمـال،   10-6

را موظــف بــه رعایــت قــوانین و مقــررات مربوطــه در کارگــاه از ایشــانبایــد بــا پیمــان مــی باشــد و 

.بنماید، حفاظتی و بهداشتیجمله ضوابط ایمنی

ــین  پ10-7 ــاز خــود را در صــورت وجــود از ب ــان مــورد نی ــومی ویمانکــار کارکن ــراد ب ــه اف ســاکنان منطق

.اجراي کار، که مهارت الزم براي انجام کار را داشته باشند،انتخاب کند و به کار گمارد

کارنامــه روزانــه وامکانــات ثبــت حضــور و غیــابخــودپیمانکــار موظــف اســت کــه بــراي کارکنــان10-8

.صادر کرده و نحوه اجرا و پر شدن آنها را کنترل نماید
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آموزش -11ماده 

بــا تشــخیص و توســط پیمــان)8(شــمارهصــورت تشــکیل کالســهاي آموزشــی مطــابق پیوســتدر11-1

کارفرما، کارکنـان پیمانکـار ملـزم بـه حضـور در کالسـهاي مربوطـه بـوده و در صـورتی کـه گـواهی            

ــزم    ــان پیمانکــار صــادر نگــردد پیمانکــار مل ــر تاییــد آموزشــی کارکن ــراد مبنــی ب ــه جــایگزینی اف ب

.مــی گــرددافــراد مــردود بــه حســاب بــدهکار پیمانکــار منظــور مــوزش مــردود مــی باشــد هزینــه آ

در آموزشـهاي کارفرمـا هـیچ گونـه اضـافه پرداختـی       کارکنـان پیمانکـار  همچنین بابت صـرف وقـت  

. به پیمانکار صورت نخواهد گرفت

و انـدازي  هضـمن را مراحـل تعمیـرات اساسـی و در    هـاي الزم بـه کارکنـان کارفرمـا در     ارائه آمـوزش 11-2

.باشدتحویل موقت الزامی می

هـاي عمـومی و تخصصـی مـورد تاییـد کارفرمـا       نمایدکلیـه کارکنـان وي آمـوزش   پیمانکار تعهد مـی 11-3

ــات   ــررات والزام ــوص مق ــوه     HSEدرخص ــی و نح ــگیرانه و کنترل ــدامات پیش ــام اق ــت انج جه

.باشندکارفرماHSEمواجهه با حوادث و وضعیت اضطراري را دیده و مورد تایید مسئول 

ایـن مـاده   پیمانکار موظف است، کارکنانی را بـه کـار گمـارد کـه قـبال کلیـه آموزشـهاي منـدرج در        11-4

را دیـده باشـند و تحـت هـیچ شـرایطی نبایـد پیمانکـار        شـرایط عمـومی پیمـان    )5-37(بند و در

فــرا بــه کارکنــان خــود کــاري واگــذار نمایــد کــه بــراي انجــام ایمــن و مــوثر آن آمــوزش کــافی را 

.نگرفته و یا داراي توان جسمی و سالمت روحی مناسب نباشند

در صــورت آمــوزش کارکنــان کارفرمــا توســط کارشناســان خــارجی بعنــوان ســازنده اصــلی کــه بــا   11-5

.تشخیص و تایید کارفرما انجام شود، هزینه هاي توافق شده به عهده کارفرما می باشد

ــت  11-6 ــف اس ــار موظ ــهاي پیمانک ــه آموزش ــرداري در   کلی ــره ب ــردي و به ــایش عملک ــان آزم الزم در زم

ــا و      ــه دســتورالعمل ه ــل کلی ــراه تحوی ــه هم ــه را ب ــر یافت ــا تغیی ــد ی ــزات و تاسیســات جدی تجهی

.اي جهت پرسنل کارفرما انجام دهدمدارك مورد نیاز آن، بدون دریافت هیچگونه هزینه
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را کـه در مراحـل اجـراي تعمیـرات     هـا و روشـهاي تعمیراتـی    پیمانکار موظف اسـت تمـامی آمـوزش   11-7

الخصـوص در مـوارد   و تجهیـزات الزم باشـد علـی   هـا بـرداري دسـتگاه  اساسی و زمان تست و بهـره 

در صـورت درخواسـت نماینـده    . اي ارائـه نمایـد  گونـه هزینـه  حیاتی و حساس بـدون دریافـت هـیچ   

ــف           ــوق موظ ــرایط ف ــابق ش ــار مط ــاص، پیمانک ــوزش خ ــد آم ــا تجدی ــه ی ــت ارائ ــا جه کارفرم

.باشدبه ارائه می

از قبیــل روش، اســناد، ارائــه دهنــده آموزشــی و تاییــد دوره 11هــاي موضــوع مــاده کلیــه آمــوزش11-8

.ده کارفرما رسیده باشدآموزشی در صورتی معتبر است که به تأیید نماین

مداخله کارفرما-12ماده 
ــروز مــوارد زیــر چنانچــه کارفرمــا اراده نمایــد  12-1 ــاثیري در  ( در صــورت ب بــدون ایــن کــه ایــن اراده ت

ــدات پ  ــا و تعه ــوق کارفرم ــایر حق ــان داشــته باشــد یس ــاد پیم ــی) مانکارمطــابق مف ــس از م ــد پ توان

ــه پ  ــارکتبی ب ــت  یاخط ــا مهل ــار ب ــاعته،24مانک ــران    س ــت جب ــوري جه ــدام ف ــدم اق ــورت ع در ص

ه و نمــودي موضــوع اخطــارراســاً یــا توســط اشــخاص ثالــث اقــدام بــه انجــام کارهــا، مانــدگیعقــب

ــالوه    ــه ع ــده را ب ــام ش ــه انج ــري هزین ــی  باالس ــرایط خصوص ــده در ش ــی ش ــیش بین ــهپ از مربوط

و یـا  پیمانکـار برداشـت   تضـامین و سـایر مطالبـات   و هـا مانکارکسـر یـا از سـپرده   یپخالصمطالبات

.نمایدءهاي وي استیفااز سایر دارایی

در مواردي که نیاز کارفرما مطابق برنامه تفصیلی اجرایی برآورده نشود و باعث تاخیر دراجراي 12-1-1

.فعالیتها و عملیات برنامه مسیر بحرانی شود 

در مواردي که پیمانکار در اجراي قسمتی از تعهدات خود سهل انگاري یا کوتاهی کند و این 12-1-2

.خسارت گردد بروزامر به تشخیص کارفرما موجب 

اجــرا کنــد حــداکثر   در مــوارد مداخلــه ســقف مبلــغ کارهــایی را کــه کارفرمــا مــی توانــد      12-2

ــان   % 20 ــه پیمـ ــغ اولیـ ــد مبلـ ــی باشـ ــم   د. مـ ــی رغـ ــورتیکه  علـ ــا ر صـ ــه کارفرمـ ،مداخلـ
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پیمانکـــار قـــادر بـــه ادامـــه کـــار نباشـــد کارفرمـــا اختیـــار دارد نســـبت بـــه فســـخ پیمـــان و 

.ضبط تضامین پیمانکار و استیفاء خسارت وارده اقدام نماید

کارفرمـــا در مـــوارد مداخلـــه اختیـــار دارد تجهیـــزات و ماشـــین آالت پیمانکـــار را بـــدون        12-3

.پرداخت هزینه به خدمت بگیرد

شرایط عمومی ) 3-12(چنانچه در حین استفاده کارفرما از ماشین آالت و تجهیزات پیمانکار موضوع بند :تبصره

پیمان تجهیزات و ماشین آالت فوق آسیب ببینند رفع عیوب وارده با لحاظ استهالك و وضعیت سابق آنها 

.باشدبه عهده کارفرما می

کار دچار از کار افتادگی گردد برحسب ضرورت و در مواردي که ماشین آالت پیمانکار در حین12-4

تشخیص کار فرما چنانچه تامین آن  ماشین آالت براي جایگزینی بالفاصله توسط پیمانکار مقدور 

نباشد، کارفرما می تواند این گونه ماشین آالت را تامین و هزینه آن را مطابق نظر کارفرما با احتساب 

. به حساب بدهی پیمانکار منظور نمایدصوصیپیش بینی شده در شرایط خباالسري

کارفرما اختیار دارد در صورت عدم پرداخت به موقع حقوق، دستمزد و مزایاي کارکنان پیمانکار، طبق 12-5

اختیارات این بند پیمان هیچگونه مسؤولیت و . اقدام نماید) 10(گردش کار مذکور در پیوست شماره 

.کارکنان پیمانکار و مراجع قضایی و اداري به دنبال نداردتکلیفی براي کارفرما در مقابل 

شرایط ) 12(هرگونه ادعا یا اعتراض پیمانکار نسبت به تشخیص کارفرما و پرداخت هاي کارفرما در ماده 12-6

عمومی پیمان و نیز علت مداخله کارفرما از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بالاثر و 

.باشدمیماعغیر قابل است
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کسور قانونی و پیمانی -13ماده 

و اصالحات و الحاقات بعدي آن، 1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ) 104(کارفرما در اجراي ماده 13-1

به عنوان علی الحساب مالیات مؤدي کسر %) 3(از هر پرداخت به پیمانکار بابت حق الزحمه، سه درصد 

بدیهی است. مالیاتی کشور واریز و رسید پرداخت را به پیمانکار ارائه خواهد دادو به حساب سازمان امور

حساب پیمانکار رأساً مسئول تسویه. باشدمالیاتهاي متعلقه به پیمان به عهده و هزینه پیمانکار می

.مالیاتی وزارت امور اقتصادي و دارایی بوده و کارفرما در این زمینه هیچگونه مسؤولیتی ندارد

پیمانکار موظف است که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمـوده و کـل حـق بیمـه را     13-2

قـانون  ) 38(کارفرما در اجراي ماده .  قانون تامین اجتماعی پرداخت نماید28به ترتیب مقرر در ماده 

وان ودیعه حق بیمـه  به عن%) 5(تامین اجتماعی از هر پرداخت صورت وضعیت به پیمانکار پنج درصد 

استرداد پنج درصدهاي مکسـوره و نیـز مبلـغ آخـرین صـورت      . کسر و نزد خود نگهداري خواهد نمود

وضعیت پیمانکار، منـوط بـه مفاصـا حسـاب نهـایی از سـازمان تـامین اجتمـاعی و ارائـه بـه کارفرمـا            

.خواهد بود

هاي تایید شده تناسب مبالغ صورت وضعیتپرداخت به از هر صورت وضعیت موقت پیمانکار مبلغ پیش13-3

توسط کارفرما کسر مـی گـردد بـه طـوري کـه در پرداخـت آخـرین صـورت وضـعیت موقـت، مبلـغ            

پیمـان  ) 2(پرداخت به طور کامل تسویه حساب شده باشد، جزئیات این ماده در پیوست شـماره  پیش

.درج گردیده است

. گرددبابت تضمین حسن انجام کار کسر می%) 10(درصد از تمام صورت وضعیتهاي موقت پیمانکار ده 13-4

شــرایط عمــومی پیمـــان درج   ) 5(مـــاده ) 3(جزئیــات نحــوه اســترداد ایـــن تضــمین در بنــد      

.گردیده است

.وي کسر می گرددالحساب دریافتی پیمانکار از اولین صورت وضعیتهر گونه بدهی و علی13-5
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خسارات مربوطهتعلیق و ،تاخیرتوقف،-14ماده 

توقف14-1

ــار 14-1-1 ــراي کـ ــورتیکه در دوره اجـ ــل    ،در صـ ــه دالیـ ــار بـ ــی از کـ ــا بخشـ ــام یـ ــام تمـ انجـ

ــا مشـــروحه ذیـــل  ــق   از ســـوي کارفرمـ ــوان تعلیـ ــه عنـ ــر بـ ــود و ایـــن امـ متوقـــف شـ

بــه پیمانکــار ابــالغ نگــردد، مــدت توقــف ناشــی از آن بــه عنــوان تــاخیر خــارج از           

شـــناخته شـــده ودر صـــورت درخواســـت پیمانکـــار نســـبت  ) توقـــف(قصـــور پیمانکـــار 

ــدام    ــه اقـ ــاي دوران توقـــف مربوطـ ــه هـ ــان و پرداخـــت هزینـ ــدت پیمـ ــه تمدیـــد مـ بـ

.خواهد شد

تاخیر در تحویل نقشه ها،مدارك فنی و دستورالعملها -1

تاخیر یا عدم تحویل مصالح و تجهیزات عهده کارفرما-2

تاخیر ناشی از جابجایی تاسیسات خارج از برنامه -3

)خارج ازقصورپیمانکار(عدم دسترسی به محل کار و کارگاه -4

تغییرات مکرر جبهه کاري خارج از برنامه تفصیلی-5

انجام هر نوع کنترل و آزمایش مکرر خارج از برنامه-6

اي توقـــف مســـتند بـــه گـــزارش هـــاي روزانـــه کارگـــاهی مـــورد قبـــول کارفرمـــا و دیگـــر  مـــدت هـــ: 1تبصـــره 

.مستندات کتبی نسبت به بخشهایی که متوقف شده است مورد پذیرش می باشد

.کارهایی که از برنامه و پیمان حذف می شوند مشمول این بند نخواهند بود:2تبصره 
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:محاسبه هزینه دوره توقف14-1-2

هـــاي معطلـــی نیـــروي انســـانی،    مـــدت توقـــف عبـــارت اســـت از هزینـــه    هزینـــه هـــاي  

و شــرایط عمــومی پیمــان  )1-1-14(آالت و تجهیــزات کــار کــه بــا توجــه بــه بنــد      ماشــین

.تبصره هاي مربوطه به شرح ذیل قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود

مبلغ هزینه توقف ساعتی= 

)]توقفساعاتکرایه ساعتی ماشین آالت% 70) +(توقفساعاتدستمزد ساعتی نیروي انسانی% 100[(ضریب پیمان 

پیمانیه ــلغ اولــمب

مبلغ برآورد کارفرما

. کار روزانه محاسبه خواهد شدساعت8حداکثربر مبناي) ساعت(مدت توقف -

صنعت نفتاختصاصینرخ ماشین آالت ودستمزدنیروي انسانی بر اساس نرخ فهرست بهاي عوامل-

مطابق نرخ ،و درصورت عدم وجود نرخ مورد نظر در فهرست مذکورمحاسبه )1(مطابق  پیوست شماره 

.پرداخت می گرددیاد شدهپیوست فهرست پیش بینی شده در 

استفاده از نرخ فهرست بهاي عوامل اختصاصی صنعت نفت ، به مبالغ توقف محاسبه شده در صورت-

مرتبط با( در صنعت نفتمربوطهرشتهدر فهرست بهاي باالسري و ضریب جبرانی بیمه مندرج ضریب 

.نیز اعمال می گردد) آن بخش از کار 

طی صورت وضعیت هاي ماهانه به حداکثر تا ده درصد مبلغ اولیه پیمان جمعا ،هاي توقفهزینه-

% 25پرداخت هاي هزینه هاي توقف جزء .می گرددپیمانکارپرداخت و درصورت وضعیت قطعی نیزمنظور 

.افزایش مبلغ پیمان محسوب نمی گردد

در مواردي که دستور توقف کار، ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارها طبق مشخصات فنی، 14-1-3

و یا در برنامه زمانی هوایی، شرایط نامناسب آب و HSEالزاماتورعایت نکردن مقررات

.منضم به پیمان پیش بینی شده باشد، مشمول مدت توقف نمی شود

ضریب پیمان= 
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تاخیر 14-2

بر اساس برنامه کلی و در صورتیکه پس از ابالغ شروع به کار پیمان انجام تمام یا بخشی از کار14-2-1

تفصیلی به دلیل قصور پیمانکار در انجام تعهدات خود متوقف شده  و یا به کندي صورت 

پذیرد به عنوان تاخیر محسوب شده ومشمول تمدید مدت پیمان نبوده و پیمانکار ملزم 

. به پرداخت خسارت تاخیر ایجاد شده به کارفرما می باشد

ده در مقـــاطع زمـــانی مـــورد نظـــر کارفرمـــا بـــر اســـاس میـــزان تـــاخیرات حـــادث شـــ14-2-2

اســــناد و مــــدارك پیمــــان ، برنامــــه زمــــانی ، مســــتندات و گزارشــــهاي روزانــــه 

ــق بنـــد        ــدام الزم طبـ ــپس اقـ ــده تعیـــین و سـ ــام شـ ــات انجـ ــاهی و مکاتبـ کارگـ

ــان  )14-2-5( ــومی پیم ــرایط عم ــل      ش ــه دلی ــه ب ــارتی ک ــغ خس ــبه مبل ــراي محاس ب

.بدهی او منظور شود صورت می گیردتاخیر پیمانکار باید به حساب

در صورت موافقت کارفرما و در صورتیکه طبق برنامه جبرانی، تاخیرات حادث شده جبران 14-2-3

گردد خسارت تاخیر از پیمانکار کسر نمی گردد ودر این صورت اضافه پرداختی بابت هزینه 

.نخواهد شدبرنامه جبرانی به پیمانکار پرداخت 

که تـــاخیر باعـــث تغییـــر مـــدت پیمـــان شـــود و یـــا اینکـــه تاخیردرانجـــام  در صـــورتی14-2-4

ــا       ــود کارفرمـ ــادث شـ ــی حـ ــیر بحرانـ ــه مسـ ــات برنامـ ــا و عملیـ ــارداردفعالیتهـ اختیـ

. مداخله نمایدشرایط عمومی پیمان) 12(مطابق ماده

محاسبه خسارت تاخیر14-2-5

:نحوه محاسبه خسارت تاخیر روزانه ناشی از قصور پیمانکار بشرح ذیل می باشد
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تعیین نوع و میزان تاخیرات و خسارت تاخیر قابل اخذ از پیمانکار در هر مقطع که به نحو بندهاي -الف

محاسبه فوق صورت می گیرد بصورت موقت بوده و این موضوع در پایان پیمان مورد بررسی و 

مبالغ محاسبه کسر .نامه هاي پیمانکار کسرخواهد شدقطعی قرار گرفته و از مطالبات و یا ضمانت

هاي پیمانکار در چارچوب پیمان مسؤولیتمنجر به اسقاط تعهدات و شده ناشی از خسارات فوق 

.نخواهد شد

و یا بیشتر از پیمان، مدت تاخیر پیمانکار معادلدر صورتیکه پس از ابالغ شروع به کار -ب

تضامینمدت اولیه پیمان باشد کارفرما اختیار دارد نسبت به فسخ پیمان و ضبط %) 10(ده درصد

.پیمانکار اقدام نماید

.پیمانکار مسئول پرداخت کلیه خسارات قانونی و قراردادي وارده به کارفرما می باشد-ج

طرفین نمی توانند مدعی خسارات غیر مستقیم مانند عدم النفع و عدم بهره برداري و تولید یا انعقاد -د

.تر باشندجدید با قیمت گرانپیمان

تعلیق14-3

ــی 14-3-1 ــا م ــراي       کارفرم ــار را ب ــمتی ازک ــا قس ــام ی ــراي تم ــان، اج ــدت پیم ــول م ــد در ط توان

ــق در آورد     ــت تعلیـ ــه حالـ ــاه بـ ــک مـ ــداکثر یـ ــار و حـ ــک بـ ــت  .یـ ــورت موافقـ در صـ

ــود       ــد ش ــر تمدی ــاه دیگ ــک م ــد ی ــی توان ــدت م ــن م ــار ای ــد  . پیمانک ــورت بای ــن ص درای

.کندمراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار بصورت کتبی ابالغ 

. پیمانکار موظف است با دریافت ابالغ کتبی تعلیق فورا ارائه خدمات را بحالت تعلیق درآورد

درمدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهاي انجام شده، مصالح و تجهیزات پاي کار، 

و ساختمانهاي موقت را براساس پیمان به طور ایمن و مطابق مشخصات فنی تاسیسات 

.نگهداري، حفاظت و حراست کند
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ماه ودر صورت دوهاي تعمیرات اساسی خطوط لوله، مدت تعلیق براي یک بار و حداکثر در پیمان:تبصره

.موافقت پیمانکار این مدت می تواند یکبار دیگر تمدید شود

تعلیـــق، کارفرمــا از پیمانکـــار خواهــد خواســـت نســبت بـــه انجــام کارهـــاي     در زمــان  14-3-2

الزم و کـــاهش تعـــداد نفـــرات وماشـــین آالت و تجهیـــزات خـــود طبـــق نظـــر کارفرمـــا 

هزینــه تعلیــق فقــط بــه ماشــین آالت و نیــروي انســانی کــه در دوره        . اقــدام نمایــد 

.تعلیق در کارگاه حسب نظر کارفرما باقی می ماند تعلق می گیرد

مــدت تعلیــق و زمــان شــروع دوبــاره کــار در نامــه ابالغیــه کارفرمــا مشخصــاً قیــد           14-3-3

.خواهد شد و مدت مزبور عیناً به مدت اولیه پیمان اضافه خواهد شد

دوره تعلیقمحاسبه هزینه14-3-4

هـــاي ناشـــی از نگهـــداري کارهـــا در دوره تعلیـــق موردتاییـــد نحـــوه محاســـبه هزینـــه

.ق به شرح ذیل خواهد بودکارفرما ناشی از تعلی

مبلغ هزینه تعلیق روزانه= ) روزانه(تعلیق مدت x]کرایه روزانه ماشین آالت% 70+دستمزد روزانه نیروي انسانی % 100[

بر ) شرایط عمومی2-3-14بند (کرایه روزانه ماشین آالت و دستمزد روزانه نیروي انسانی در دوره تعلیق -الف 

.کار روزانه محاسبه خواهد شدساعت 8اساس حداکثر 

نرخ ماشین آالت ودستمزدنیروي انسانی بر اساس نرخ فهرست بهاي عوامل اختصاصی صنعت نفت مطابق  -ب

محاسبه  و درصورت عدم وجود نرخ مورد نظر در فهرست مذکور،مطابق نرخ فهرست پیش )1(پیوست شماره 

.پرداخت می گردد )  1(بینی شده در پیوست شماره 

عوامل اختصاصی صنعت نفت ، به مبالغ تعلیق محاسبه شده  بهايصورت  استفاده از نرخ فهرستدر -ج

.می گرددریب باالسري و ضریب جبرانی بیمه مندرج در فهرست بهاي رشته مرتبط در صنعت نفت نیز اعمالض
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یت مورد تایید کارفرما طی صورت وضعارزش مصالح پاي کار تحویل شده به کارفرما% 70در دوره تعلیق-د

.می گیردنتعلق ، هزینه تعلیق به مصالح پاي کارمتعلق به کارفرما . پرداخت می گرددبه صورت علی الحساب 

هاي تعلیق طی صورت وضعیت در پایان دوره تعلیق به پیمانکارپرداخت و درصورت وضعیت قطعی هزینه-هـ 

.منظور می گرددنیز

.می گرددافزایش مبلغ پیمان محسوب ن% 25تعلیق جزء هاي هزینه هاي پرداخت-و

ــام 14-3-5 ــس از اتمـ ــت  2پـ ــدون پرداخـ ــار و بـ ــت پیمانکـ ــورت موافقـ ــق، در صـ ــه، دوره تعلیـ هزینـ

ــی   ــق م ــدت تعلی ــه        م ــت ادام ــود جه ــوردنظر خ ــت م ــار مهل ــورت پیمانک ــن ص ــد درای ــه یاب ــد ادام توان

, مانکــار بــراي اجــراي کــار   یل پیــتعلیــق را بــه کارفرمــا اعــالم مــی نمایــد و در صــورت عــدم تما       

خاتمـــه مـــی یابـــد و در هـــر حـــال پیمانکـــار شـــرایط عمـــومی پیمـــان )40(پیمـــان طبـــق مـــاده 

.تواند مطرح نمایدهیچگونه ادعاي دیگري نمی

پاداش و هزینه تسریع کار -15ماده 

بنا به درخواست کتبی کارفرما جهت اتمام پیش از موعد کار ، در صورتی که پیمانکار با رعایت کلیه موازین 

مدت انجام تعمیرات اساسی را کاهش دهد و این کاهش مدت مورد تایید دستگاه نظارت کارفرما قرارگرفته پیمان، 

دوره اجراي درصد مبلغ پیمان به ازاي هر درصد روز) 1(هاوتشویق پیمانکار معادل یک باشد،به منظورجبران هزینه

.مبلغ اولیه پیمان بابت پاداش و هزینه تسریع کار به وي پرداخت خواهد شد٪10کار و حداکثر تا سقف 

روز درصد
کار اجراي دوره

کارروزانه تسریع هزینه و پاداش درصدروز % پیمان مبلغ

وشرایط کارفرما قصد پرداخت پاداش و هزینه تسریع کار بیشتري داشته باشد سقف مبلغدر صورتیکه :1تبصره 

.  آن می بایست در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده باشدپرداخت
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چنانچه پیمانکار در جهت استفاده از مزایاي این ماده، عوامل اجرایی و ساعات کار اضافه داشته و یا کار :2تبصره 

.هیچگونه هزینه  اضافی پرداخت نخواهد شد)خارج از برنامه زمانبندي تفصیلی(دهددر شب انجام

پرداخت ها-16ماده 

هـا و مطـابق  دسـتورالعمل  براسـاس  پیمـان به پیمانکار، بابت انجـام تعهـدات موضـوع   هرگونه پرداخت16-1

.گیردصورت می)2و1(هايپیوست

و در صورت درخواست کار، و براي تامین امکانات پیش نیاز اجرايبه منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار،16-2

آنو استهالكبه عنوان پیش پرداخت که میزان و نحوه پرداختاز مبلغ پیمان% 25پیمانکار حداکثر 

معتبرو قابل تمدید و قابـل  بانکیپیمان مشخص گردیده در برابر دریافت تضمین) 2(در پیوست شماره 

.شودقبول کارفرما، به پیمانکار پرداخت می

از مسؤولیت اصـلی وي در انجـام تعهـداتش طبـق     مبلغ صورت وضعیت ها به پیمانکار، تایید و پرداخت16-3

پیمانکـار موظـف   . کاهد و به معناي تایید کیفی یا کمی قطعی کارها توسط کارفرمـا نیسـت  پیمان نمی

ا را تکمیل کرده و در صورت بروز هر نوع اشکال در کارهایی که صورت وضعیت آنها پرداخت است کاره

.شده است، به هزینه خود نسبت به رفع عیب آنها اقدام نماید

نحوه محاسبه تعدیل و پرداخت نرخ پیمان مطابق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصـی خواهـد   16-4

.بود

هرگاه طبق اسناد و مدارك پیمان، پیمانکار براي بعضی از هزینه هاي اجرایی موضوع پیمان ، احتیاج به 16-5

.می شوداقدامارز داشته باشد، بدین ترتیب 

شرایط و نحوه ، براي استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارك پیمان ، ) 3-1-3(اگر در اجراي بند ) الف

. شرایط خصوصی پیمان اقدام خواهد شدپرداخت ارز مطابق با
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کـه در اسـناد و مـدارك و    ت ، ماشـین آالت و ابـزار خـاص   تجهیـزا ،تهیه مصالح پرداخت ارز جهت براي ) ب

. پیش بینی شده است مطابق با شرایط خصوصی پیمان اقدام خواهد شد) 2(پیوست شماره 

پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و ،چنانچه پرداخت ارز از سوي کارفرما تعهد شده باشد 

زمانی تفصیلی، براي تهیه پروفرماي خرید مصالح و تجهیزات موردبحـث ،  برنامهمدارك پیمان و با توجه به

مسـئولیت خـود، اسـناد    روز اعتبار باشد ، اقدام نماید، پیمانکـار بایـد بـا    90به طوري که دست کم داراي 

انطباق مقادیر و مشخصات آنها با اسناد و مدارك پیمان ، کنترل نماید و پس از تاییـد  فروشنده را از لحاظ

روز ،20را بررسی می کند و پس از تایید ، ظرف مدت ، اسناد دریافتی کارفرما. نماینده کارفرما تسلیم کند

.را به پیمانکار ابالغ می نماید خوداز تاریخ وصول آنها ، نظر 

کارفرمـا براسـاس اسـناد    . ه خرید مصالح و تجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر شـود  اسناد مربوط ب

پیمانکـار بـا نظـارت کارفرمـا ، نسـبت بـه       . تایید شده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می کنـد  

آنکه مصالح و پس از. از گمرك ، به هزینه خود ، اقدام می نماید ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده 

تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد، بهاي آن که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است ، از طلـب  

.پیمانکار کسر می شود

پرداخت صورت وضعیت موقت -17ماده 

اي که در پیوست در پایان هرماه یا مقاطع زمانی یا متناسب با درصد پیشرفت کار معین به شیوه17-1

تواند مقادیر کارهاي انجام شده را که براساس اسناد و بینی شده است پیمانکار میپیمان پیش) 2(شماره 

موقتگیري شده است بر مبناي قیمتهاي پیمان در سندي تحت عنوان صورت وضعیتمدارك پیمان اندازه

جنبـه  هـا وضعیتمقادیر و مبالغ این صورت .و به نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت تسلیم نمایدتنظیم

صـورت  .شـود اصـالح مـی  وضعیت قطعـی  صورتصدورو یا  هاي بعديگیريموقت داشته و در اندازه

قانونیسرکسورکپس ازکاريروز)7(هفتظرف مدتحداکثري تایید شده توسط کارفرماهاوضعیت

.گرددمیپرداخت و پیمانی
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صورت وضعیت موقت تایید شده توسط دستگاه نظارت، با احتساب زمان مندرج در بند چنانچه به عللی، 17-2

تواند، حداکثر تا روز کاري پرداخت نگردد، کارفرما می) 17(طی هفده شرایط عمومی پیمان)17-1( 

مبلغ صورت وضعیت تایید شده را پس از کسر کسور قانونی و پیمانی پرداخت %) 70(هفتاد درصد 

ر این صورت باید صورت وضعیت موقت ذکر شده تا قبل از تایید صورت وضعیت بعدي تعیین د. نماید

تواند مدعی دریافت که پیمانکار از دریافت مبلغ فوق خودداري نماید، نمیدرصورتی. تکلیف گردد

.شودشرایط عمومی پیمان )3-17(خسارت تاخیر پرداخت مندرج در بند 

، چنانچه کارفرما در پرداخت صورت وضـعیت  شرایط عمومی پیمان )2-17( درصورت عدم اجراي بند17-3

روز تاخیر کند، در قبال ادعاي پیمانکار عـالوه بـر پرداخـت اصـل مبلـغ      ) 17(به پیمانکاربیش از هفده 

ها، باید مبلغ حاصل از فرمول زیر را نیز به عنوان جبران خسـارت حاصـله از  بدهی بابت صورت وضعیت

جمع میزان خسارت پرداختی به پیمانکار بابـت  . در تادیه صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت کندتاخیر

مبلـغ  %) 10(هاي موضوع این بند حداکثر تا ده درصد خسارت پیش بینی شده در تمام صورت وضعیت

. اولیه پیمان خواهد بود

وضعیت صورت یک تاخیر کل مدت مرکزي بانک مدت کوتاه سپرده سود نرخ

R١= صورت وضعیت یکمبلغ خسارت 

B= صورت وضعیتیک خالص مبلغ -)پرداختپیش+ پرداختیالحسابعلی+ هاي پیمانکاربدهی(

∑ R = R١ + R٢ + ….
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تغییر مقادیر کار-18ماده 

پیمانکـار  .کارفرمـا افـزایش یابـد   کـار نماینـده   کـار بـا دسـتور   درضمن اجراي کار ممکن است مقـادیر 18-1

و یـا مطـابق شـرایط    بـا نـرخ پیمـان    و موظف بـه انجـام کـار در چـار چـوب پیمـان       ،با دریافت ابالغ

جدیــد نبایــد از باشــد جمــع مبلـغ افــزایش مقــادیر کـار و کارهــاي  پیمــان مـی ) 2(پیوسـت شــماره  

.مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود%) 25(بیست و پنج درصد 

اگردر چـارچوب موضـوع پیمان،کارهـایی بـه پیمانکـار ابـالغ شـود کـه بـراي آنهـا قیمـت و مقـدار در             18-2

فهرست بها و مقـادیر منضـم بـه پیمـان پـیش بینـی نشـده اسـت،پیمانکار بایـد بـی درنـگ پـس از             

ــه       ــا تجزی ــراه ب ــده هم ــاد ش ــاي ی ــراي کاره ــراي اج ــود را ب ــت پیشــنهادي خ ــالغ، قیم ــت اب دریاف

قیمتــی کــه بــا توافــق پیمانکــار وکارفرمــا باشــد ، مــالك  .ینــده کارفرمــا تســلیم کنــدقیمت،بــه نما

قیمتهــاي جدیــدي کــه بــه ایــن صــورت تعیــین مــی شــود بایــد بــر حســب هزینــه .پرداخــت اســت

از ایـن رو ، تنهـا ضـریب بـاال سـري پیمـان بـه قیمتهـاي         . اجراي کار در محل اجرا محاسـبه گـردد   

.جدید اعمال می شود

صورتی که پیمـان بـا اسـتفاده از فهرسـتهاي بهـاي واحـد پایـه منعقـد شـده باشـد ، چگـونگی تعیـین             در :تبصره 

قیمت جدیـد ، عـالوه بـر مفـاد ایـن بنـد ، تـابع دسـتورالعمل نحـوه اسـتفاده از قیمتهـاي پایـه در تعیـین              

.قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یاد شده است

هـاي ناشـی از افـزایش مقـادیر کـار      خـود مجمـوع هزینـه   فتگـی هپیمانکار موظف است در گزارشـات  18-3

مـورد نیـاز   مبلـغ اولیـه پیمـان   ٪25بیشـتر از   مقـادیر کـار  چنانچـه افـزایش  . ابالغی را اعالم نماید

باشــد ، پیمانکــار بایــد بالفاصــله مراتــب را بــا گــزارش و محاســبات و دالیــل تــوجیهی فنــی جهــت  

.تصمیم گیري به کارفرما اعالم نماید



شرایط عمومی پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لوله



در صـورتی کـه در تنظـیم و تصـویب صـورت وضـعیت قطعـی        شـرایط عمـومی   ) 2-18(باستثناء بنـد  18-4

ــوق اســت،    ــیش از حــدود درج شــده در بنــد هــاي ف ــادیر ب ــزایش و کــاهش مق مشــخص شــود، اف

.هاي پیمان مالك خواهد بودنرخ

نحـوه محاسـبه   (ابـد  در ضمن اجراي کار ممکن است مقادیر کار با دستور کار نماینده کارفرما کـاهش ی 18-5

بیسـت و پـنج   جمع مبالغ کاهش مقـادیر کـار نبایـد از   ) باشدمی2کاهش کار مطابق شرایط پیوست 

. مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود%) 25(درصد 

تغییر مدت پیمان-19ماده 

)8(شماره در پیوستمندرجبرنامه زمانیتغییرات مدت پیمان ناشی از تغییر مقادیر کار براساس 19-1

.شودتعیین میپیمان 

پیمان را به موقع انجام ندهد متناسب )8و7(هاي شماره در پیوستمندرج خود تعهداتکارفرما چنانچه19-2

.مدت پیمان تغییر خواهد کرد،با مدت تاخیر آن

و نماینده کارفرما ابالغ شوداجرایی که از سويزمان بنديتغییرات مدت ناشی از تغییر در برنامه 19-3

.تغییر در مدت پیمان محسوب خواهد شدجزءهاي تعلیق و توقفمدت

عنوان تغییر مدت هببه هر دلیلتغییرات ناشی از قصور پیمانکار درانجام فعالیت هاي موضوع پیمان19-4

.می گرددپیمان تلقی ن

توسط پیمانکار که باعث HSEتغییرات ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی، استانداردهاي نفت و 19-5

.توقف فعالیتها شود بعنوان تغییر مدت پیمان تلقی نمی گردد

شرایط عمومی پیمان به هیچ عنوان موجب حق طرح ) 19(مدت پیمان ناشی از بندهاي مادهتغییرات19-6

-شرایط عمومی حاضر پیش14بجز آنچه در ماده( ،خسارت یا غیره براي پیمانکار ادعا یا مطالبه هزینه 

.نخواهد نمود) بینی شده است



شرایط عمومی پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لوله



آالتمحل نگهداري ادوات، ابزارآالت کار و ماشین-20ماده 

درصورتی که کارفرما در حـدود امکانـات و مقـدورات خـود محـل مشخصـی را فقـط بـراي مـدت اجـراي           

آالت مربـوط بـه ایـن پیمـان کـه      پیمان و منحصراً بـه منظـور نگهـداري ادوات، ابـزارآالت کـار و ماشـین      

ر دی و رایگــانآنهــا را بــامجوز مکتــوب حراســت وارد محــدوده کارگـاه نمــوده، بــه صــورت امــان پیمانکـار  

حفـظ و حراسـت ماشـین آالت وتجهیـزات بـه      کـه مـی گـردد  پیمانکـار متعهـد   . اختیار پیمانکار قراردهد

یـا درصـورت فسـخ و یـا خاتمـه پیمـان، یـا در        با پایـان یـافتن پیمـان و تحویـل کـار و     عهده وي بوده و

تحویـل  رفـع تصـرف و   روزه، نسـبت بـه تخلیـه و   )5(هر شرایطی پس از ابـالغ کتبـی کارفرمـا بـا مهلـت      

ــد     ــدام نمای ــا اق ــه کارفرم ــا، ب ــد کارفرم ــورد تایی ــه و م ــه همــان شــکل اولی در صــورت .محــل موصــوف ب

ــا     ــی، کارفرم ــالغ کتب ــراي اب ــار از اج ــتنکاف پیمانک ــاس ــه ر مخی ــود روزان ــد ب ــغ خواه ......................مبل

یـا تضـامین   از مطالبـات و درتحویـل محـل موصـوف تامـدت یـک مـاه      میلیون ریال بابت خسارت تـأخیر  

.شرایط عمومی اقدام خواهدشد)44(بعدازمدت یک ماه مطابق ماده،پیمانکار کسر نماید

تدارکات-مصالح وتجهیزات پاي کار-21ماده 

کـــاال، مصـــالح،پیمانکـــار متعهـــد اســـت نســـبت بـــه تـــامین و تهیـــه و یـــا ســـاخت مـــواد، 21-1

دردســتگاهها، لــوازم و تجهیزاتــی کـــه بــه طــور کلـــی بــا توجــه بـــه اســناد و مــدارك پیمـــان          

پیمــان بـــراي اجــراي موضــوع پیمــان  الزم اســـت اقــدام نمــوده  و آنهـــا را       ) 5(پیوســت شــماره   

. در محل کارگاه یا انبارکارگاه نگهداري ، حفاظت و از آسیب مصون نماید

که مواد و مصالح تأمین و استفاده شده جهت انجام موضوع این پیمان پیمانکار تضمین می کند 21-2

کیفیت مناسب داشته  و کامال مطابق استانداردهاي تعیین شده در پیمان بوده و مورد تایید نماینده 

درصورت عدم تایید نماینده کارفرما ، پیمانکار باید بالفاصله نسبت به تعویض با کاالي . کارفرما باشد

.د و با کیفیت اقدام نمایداستاندار
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،، آزمایش مصالحتامین و خریداعم از) تدارکات(هزینه هاي ،ي کیفیت و کمیتهامسؤولیتکلیه 21-3

.ت به عهده پیمانکار می باشدباراندازي و بارگیري و گشایش اعتباراعملیات حمل و نقل ،بیمه ها،

بهاي مصالح عمومی پاي کار مطابق ) هفتاد درصد%  (70لولهتعمیرات اساسی خطوطدر پیمانهاي 21-4

نفت در زمان انعقاد پیمان به صورت علی الحساب ووزارتنرخ عوامل اختصاصی فهرست بهاءآخرین

.باشدپرداخت میقابلبه طریق مذکور در شرایط خصوصی پیمان در صورت وضعیت منظور و

جلسه ورود که در آن نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده هنگام ورود مصالح به کارگاه، باید صورت -

.دستگاه نظارت تنظیم شود/ است، با حضور نماینده کارفرما

تامین لکن تمام مصالح پاي کار، پس از منظور شدن در صورت وضعیت، متعلق به کارفرماست -

ها را آنحق خارج کردنپیمانکار پیمانکار میباشدووهزینهمسؤلیت حفظ ومراقبت آن به عهدهانبارو

که در . از محوطه کارگاه ندارد، مگر مصالحی که براي اجراي موضوع پیمان ضرورتی نداشته باشد

، )چنانچه در صورت وضعیت منظور شده باشد(صورت، پس از کسر آن از صورت وضعیت این

.ها را از کارگاه خارج کندتواند با موافقت نماینده کارفرما، آنپیمانکار می

نرخ مصالح تعیین شده در فهرست مصـالح پـاي کـار، تنهـا بـراي محاسـبه بهـاي مصـالح پـاي کـار           -

هـاي موقـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت و قابـل اسـتفاده یـا اسـتناد در           در صورت وضـعیت 

.سایر موارد نیست

پـــس از تحویـــل موقـــت و صـــورت وضـــعیت قطعـــی،  ،در آخـــرین صـــورت وضـــعیت موقـــت-

مصــالح مــازاد بــر مصــرف کــه در     . نبایــد هــیچ نــوع مصــالح پــاي کــار منظورشــود      

ــاه           ــار از کارگ ــط پیمانک ــد توس ــت، بای ــار اس ــه پیمانک ــق ب ــده و متعل ــاقی مان ــاه ب کارگ

.خارج شود
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انبارداري-22ماده 

کاالهاي ومراقبتنگهداري،حفظجهت)4-21درمادهمذکور شرائط به استثناء(انبار مورد نیازتامین 22-1

. تحویلی به پیمانکار بدون دریافت هزینه به عهده کارفرما می باشد

)7(شماره قطعات یدکی در تعهد کارفرما طبق پیوست مصالح،بارگیري و حمل و باراندازي لوازم،22-2

.کار به عهده و هزینه پیمانکار می باشداجرايکارفرما به محلاز انبارهايپیمان 

لوازم و قطعات یدکی اساسی و غیراساسی باید در انبار و یا بسته بندي مناسب نگهداري شود و پیمانکار 22-3

در صورت عدم ارائه . را در اختیار دستگاه نظارت قرار دهدومصالحباید فهرستی از لوازم و قطعات یدکی

، پیمانکار موظف یدکی ولوازماي مشخص سازي و برچسب زنی قطعاتبرتوسط کارفرما روش خاص 

.است روشی را تدوین و براي تائید در اختیار کارفرما قرار دهد

پیمانکار موظف است قطعات یدکی و مصالح خود را در محلهایی انبار نماید که باعث ایجاد مزاحمت 22-4

.براي افراد و عابرین در آن محل نشود

مصالح،تجهیزات و قطعات یدکی در تعهد کارفرما قبل از شروع به کار و در حین کار صحیح و سالم کلیه 22-5

در صورت خرابی کاالي تحویلی کارفرما، پیمانکار موظف است بال فاصله .به پیمانکار تحویل می شود

.یردنسبت به عودت عین آن به کارفرما اقدام نموده و کاالي سالم وبدون عیب و نقص تحویل بگ

و تجهیزات وارد شده به انبار در قطعات ،لوازممسؤولیت انبارداري حفظ و نگهداري و حراست از کاال،22-6

.برابر سرقت و یا خسارت تا پیش از نصب به عهده پیمانکار می باشد

لوازم و قطعات معیوب-23ماده 

غیـر  ، نـاقص یـا   معیـوب خـراب، قطعـات ص کارفرمـا بـه علـت اسـتفاده از لـوازم و      یچنانچه بـه تشـخ  23-1

توسـط پیمانکـار ، خسـارتی بـه سـایر قطعـات ، دسـتگاهها و یـا فرآینـدخط تولیـد کارفرمـا            استاندارد
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وقطعــی و غیرقابــل اعتــراضص کارفرمــا یوارد گــردد جبــران هزینــه هــا و خســارات وارده بــه تشــخ

.پیمانکار خواهد بودمسؤولیتبه عهده و 

قطعـات و یـا تجهیزاتـی در اختیـار پیمانکـار قـرار دهـد        )7(طبـق تعهـدات پیوسـت   چنانچه کارفرمـا 23-2

آن قطعــه معیــوب بــه تشــخیص کارفرمــا , کــه در آنهــا عیــب نهفتــه وجــود داشــته و پــس از نصــب 

در ایـن صـورت هزینـه رفـع عیـب و یـاتعویض مجـدد قطعـات فـوق بایـد بـه پیمانکـار             ،شناخته شود

شـماره  پیوسـت  شـرایط کـار اضـافی طبـق    انجـام  هزینه اجراي دوباره کـاري بـه دلیـل    . پرداخت شود

.به پیمانکار پرداخت می گرددپیمان)2(

است بال فاصله نسبت به عودت پیمانکار موظف،ب مشهود کاالي تحویلی کارفرما یا عیدر صورت خرابی 23-3

در صورت استنکاف عین آن به کارفرما اقدام نموده و کاالي سالم وبدون عیب و نقص تحویل بگیرد،

وب که عیب مشهود دارد اقدام نماید یلوازم و قطعات معونصبوي نسبت به استفادهچنانچهپیمانکار و 

اگر به . تعویض مجدد قطعات به وي پرداخت نخواهد شدیاهزینه دوباره کاري اعم از هزینه رفع عیب و 

دلیل استفاده از قطعه خراب یا معیوب توسط پیمانکار، خسارتی به سایر قطعات ، دستگاهها ، فرآیند 

ها و خسارات وارده به تشخیص کارفرما  به تولید و یا تجهیزات خط لوله انتقال وارد گردد، جبران هزینه

.مسؤولیت پیمانکار خواهد بودعهده و 

به عهده کارفرماتوسط پیمانکارویامصالحتجهیزات،قطعات وتدارکاتتامین-24ماده 

ــا     ــد کارفرم ــا مصــالح در تعه ــزات ی ــا تجهی ــات و ی ــار )7پیوســت (چنانچــه برخــی از قطع توســط پیمانک

و ،بـارگیري خریـد ، حمل هـاي مانکـار ازجملـه هزینـه   یگـردد ارقـام قابـل پرداخـت بـه پ     وتداركتامین

.باالسري آن طبق شرایط خصوصی پیمان پرداخت خواهد شدباراندازي،بیمه و
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تسویه حساب تجهیزات و مصالح-25ماده 

کارفرما موظـف اسـت جـدول ضـایعات مجـاز و هـم چنـین میـزان مجـاز اسـقاط مصـالح و تجهیـزات             25-1

.اختیار پیمانکار قرار دهددر پیمان )7(شماره در تعهد خود رامطابق با پیوست

بـر  وراتی و دسـتورکارها یپیمانکار موظف است  بر اساس نقشه هاي چون ساخت و دستورالعملهاي تعم25-2

صورت مصالح مصرفی و تجهیزات و کاالي موضوع پیمـان  ،اساس کارهاي انجام شده طبق اسناد پیمان

دریـافتی از کارفرمـا و صـورت کـاالي مصـرفی      اي صورت کاالهـاي  را استخراج و در یک جدول مقایسه

موضوع پیمان،اسقاط و ضایعات مجاز،صورت کاالي موجود در نزد خود و صورت کاالي برگشت شده بـه  

التفاوت آنها را نیز در آن جدول منعکس نموده و حداکثر هم زمـان بـا ارائـه    انبار کارفرما را تهیه و مابه

.نظارت تسلیم نمایدصورت وضعیت قطعی به دستگاه 

پیمانکار موظف است کسري مازاد مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما را به نحو مقتضی تامین و به انبار 25-3

چنانچه پیمانکار قادر به تامین کسري مازاد مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما . کارفرما تحویل دهد

)2-25( تسلیم جدول مقایسه اي مذکور در بندروز از تاریخ 20نباشد موظف است حداکثر ظرف مدت 

مراتب رابه دستگاه نظارت اعالم نماید تا براي صدور تسویه حساب کاال، بهاي هزینه تهیه شرایط عمومی 

و تامین و کسري مازاد تجهیزات و مصالح تحویلی کارفرما محاسبه و به حساب بدهکاري وي منظور 

هاي باالسري قطعی هزینه تهیه و تامین و بهاي کاالهاي کسري و هزینهگردد، نظر کارفرما در محاسبه

.بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد

حوادث ناشی از کار کارکنان -26ماده 

ــاي      ــث فوریته ــا اشــخاص ثال ــان پیمانکاریادســتگاه نظــارت  ی ــدام از کارکن ــر ک ــراي ه ــه ب درصــورتی ک

ـ  پزشکی درمانی یا حوادثی در محـیط  آیـد، نماینـده پیمانکـار موظـف مـی باشـد بالفاصـله        وجـود  هکـار ب

.اقدامات ذیل را انجام دهد
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آندرمانگاههاي خارج از سایر و یا کارفرمادرمان بهداشت ومراکز بیمار را سریعاً به / فرد مصدوم 26-1

.منتقل نماید

هرچـه سـریعتر همـراه بـا یـک      بیمـار را / فـرد مصـدوم   ، پیمانکـار پس از انجام اقدامات اولیه پزشـکی 26-2

محـل اجـراي   مراکـز درمـانی خـارج از    /بیمارسـتان  نفر مددکار جهـت اقـدامات بعـدي پزشـکی بـه     

ــار  ــذیرش در  ک ــه پ ــوط ب ــور مرب ــد و ام ــل نمای ــتانمنتق ــداواي وي را  /بیمارس ــانی و م ــز درم مرک

یی درمـانی از هـیچ گونـه    اي و درمـانی و تـا حصـول نتیجـه نهـا     پیگیري نموده و تا رفع موانع بیمـه 

.بیمار را مطلع نماید/ اقدامی مضایقه ننماید، سپس خانوادة مصدوم 

24کارفرما اطالع داده و حداکثر ظرف مدت HSEپیمانکار موظف است بالفاصله موضوع را به اداره 26-3

کارفرما اقدام به تکمیل فرم مدون گزارشHSEپیمانکار، زیر نظر نماینده HSEساعت نماینده 

نموده و جهت کارکنان پیمانکار و اشخاص ثالث اقدام به انعکاس موضوع در موعد نسخه)4(حادثه در 

پیمانکاردو نسخه از این فرم نزد کارفرما و یک نسخه نزد . مقرر قانونی به سازمان تامین اجتماعی نماید

باشد و از این اداري بعدي مربوط به حادثه برعهده وذمه پیمانکار میخواهد ماند و پیگیریهاي حقوقی و 

.بابت هیچ گونه مسؤولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود

خسارات وارده به اموال کارفرما واشخاص ثالث-27دهما

ــؤولیت27-1 ــا      مسـ ــوال کارفرمـ ــه امـ ــارات وارده بـ ــه خسـ ــر گونـ ــران هـ ــث در  و جبـ ــخاص ثالـ اشـ

محوطــه کــار کارفرمــا کــه ناشــی از فعــل و یــا تــرك فعــل پیمانکــار، پیمانکــار جــزء و یــا             

ــد بــ    ــان باش ــان ایش ــوده و    هکارکن ــار ب ــه پیمانک ــده و هزین ــا    عه ــرمیم ی ــه ت ــد ب ــار متعه پیمانک

. تعمیـــر، تحویـــل کـــاالي هماننـــد و یـــا رفـــع نـــواقص و جبـــران زیانهـــاي وارده خواهـــد بـــود  

ــارچنانچـــه  ــارت پیمانکـ ــادیـــدهنتوانـــد مـــورد خسـ ــر نماینـــدهرا طبـــق کارفرمـ ــانظـ کارفرمـ

در دهـــدتحویـــلرا دیــده مکلــف اســـت هماننــدکاالي خســـارت   نماینـــدر یــ ا تعمیـــو تــرمیم 
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ــورت  ــر اینص ــا   غی ــر کارفرم ــق نظ ــاي آن طب ــه  به ــري مربوط ــه باالس ــمام هزین ــاب  بانض ــه حس ب

.منظور می گرددپیمانکاربدهی 

ــؤولیت 27-2 ــا و      مسـ ــان کارفرمـ ــه کارکنـ ــیب بـ ــدمه و آسـ ــا صـ ــارات و یـ ــه خسـ ــر گونـ ــران هـ جبـ

اشـــخاص ثالـــث در محوطـــه کـــار کارفرمـــا کـــه ناشـــی از فعـــل و یـــا تـــرك فعـــل پیمانکـــار،   

.میباشد عهده و هزینه پیمانکارپیمانکار جزء و یا کارکنان ایشان باشد به

تحویل موقت -28ماده 

بـرداري شـد و در   پس از آن کـه عملیـات موضـوع پیمـان انجـام و تکمیـل گردیـد و کـار آمـاده بهـره          28-1

. تحویـل موقـت از کارفرمـا مـی نمایـد     صورت فراهم بـودن شـرایط تحویـل کـار، پیمانکـار در خواسـت       

ــا و         ــایش ه ــیها، آزم ــه بازرس ــوط ب ــاي مرب ــه ه ــدارك و تاییدی ــام م ــت، تم ــن درخواس ــراه ای ــه هم ب

ــدکی و  هــاي عملکــردي، کنتــرل کمیــت و کیفیــت کــار، گواهینامــه  آزمــایش هــا، فهرســت قطعــات ی

.منابع تأمین و نقشه ها و مدارك و اسناد فنی الزم باید از سوي پیمانکار تحویل شود

ــکالهاي     28-2 ــودن اشـ ــان از نبـ ــول اطمینـ ــا و حصـ ــل کارهـ ــد کامـ ــس از بازدیـ ــا پـ ــده کارفرمـ نماینـ

اساســـی در کـــار و آمـــادگی آن بـــراي تحویـــل موقـــت، مراتـــب را بـــه هیـــأت تحویـــل موقـــت  

اعــالم مــی کنــد و تــاریخی را بــراي حضــور ایشــان در محــل تعیــین خواهــد نمــود، هیــأت            

ــ   ــر شـ ــل حاضـ ــرر در محـ ــد مقـ ــت در موعـ ــل موقـ ــه  تحویـ ــد از کارها،چنانچـ ــمن بازدیـ ده و ضـ

هیچگونـــه نقـــص و عیبـــی مشـــاهده نگـــردد نســـبت بـــه تنظـــیم صورتجلســـه تحویـــل موقـــت  

ــدام ــی        اق ــا ط ــب در کاره ــده و معای ــواقص باقیمان ــت ن ــورت فهرس ــن ص ــر ای ــد،در غی ــد ش خواه

.می گرددبا مهلت الزم به پیمانکار اعالم ايصورت جلسه

سه رفع ـلتی که در صورتجلـاصالحی و رفع معایب را طبق دستورات و مهف است اقدامات ـپیمانکار موظ

ویل موقت را از کارفرما ـین شده است، برطرف کرده سپس صدور گواهی رفع نقص و تحـنواقص تعی
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اجراي بندمینان ازـصول اطـیهاي الزم و حـس از بازدید و بازرسـنده کارفرما، پـنمای. کنددرخواست

تحویل هیأتو به امضاي رفع نواقص، گواهی رفع نقص و تحویل موقت را صادروومی شرایط عم)28-6( 

آالت و ابزار آالت حداقل نیروي انسانی، ماشینفهرستاي از آن را به همراه نسخهرساندموقت می

.داردبراي پیمانکار ارسال میدر دوره تضمین و نگهداري،تعمیراتی مورد نیاز 

قسمتهایی از کار که طبق مشخصات فنی نیاز به راه انـدازي و آزمـایش هـاي عملکـردي     تحویل موقت 28-3

.شودبرداري هستند، با تهیه صورتجلسه تحویل موقت انجام میندارند و آماده بهره

کارهایی که پس از انجام تعمیرات پوشانده  و یا بسته می شـوند و پـس از بسـتن، کنتـرل ، بازرسـی و      28-4

در صورت عدم رعایت این بنـد  . آنها ممکن نیست قبال باید تاییدیه آنها صورت مجلس شوندگیري اندازه

. هزینه دوباره کاري به عهده پیمانکار خواهد بود

:تحویل موقت قسمتهاي مستقلی از کار، قبل از تحویل کل کار، در شرایط زیر مجاز است 28-5

و یکی یکی، کار و برنامه زمانی آنها، در پیمـان  در صورتی که براي تحویل قسمتهاي جداگانه28-5-1

.بینی الزم شده باشدپیش

چنانچه در طول مدت پیمان، کارفرما نیاز به تحویل قسمتهایی از کار را قبل از تحویل کل کار 28-5-2

داشته باشد در این صورت، مراتب را به پیمانکار ابالغ می کند و پیمانکار بررسی الزم را بـراي  

اطمینان از عدم تداخل و یا ایجاد مشکل در سایر قسمتها و عملکرد کل کار، به عمـل  حصول 

.گیردآورده و موضوع، مورد توافق دو طرف قرار می

بعد از تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، پیمانکار موظف است نسبت به استرداد کاالي مازاد متعلـق  28-6

آالت ، هرنـوع  به کارفرما، برچیدن کارگاهها، انبارها، دفترها و محلهاي اسکان موقت خود، خروج ماشین

رگاههـا و تاسیسـات موقـت    مواد و مصالح متعلق به خود و هرنـوع مـواد زایـد باقیمانـده از برچیـدن کا     

هرگاه بخشی از مصالح مازاد، تاسیسات موقت . نماینده کارفرما اقدام کند/ خود،طبق نظر دستگاه نظارت
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و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکـار، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد، نحـوه واگـذاري آنهـا در شـرایط          

.شودخصوصی بیان می

هداري مدت مسؤولیت تضمین و نگ-29ماده 

پس از تحویل موقت ، مدت مسؤولیت تضـمین و نگهـداري مشـخص شـده در شـرایط خصوصـی آغـاز        29-1

بایست تعـداد نفـرات نیـروي انسـانی و     در طی دوره مسؤولیت تضمین و نگهداري ، پیمانکار می.شودمی

نواقص و جهت رفع صورت جلسه تحویل موقت آالت و ابزار تعمیراتی مورد نیاز مشخص شده در ماشین

.کار نگه دارده بهمعایب را بدون ادعاي هر گونه پرداخت اضافی در محل اجراي کار آماد

اگر در دوره مسؤولیت تضمین و نگهداري ،نواقص، معایب یا ایرادهایی مشاهده شودویا در کار بروز کند 29-2

یمانکار موظف است که موجب بروز خطر و یا عدم کارایی تجهیزات و دستگاههاي تعمیر شده شود، پ

نماید کلیه کارهاي اصالحی و تعمیر و رفع کلیه نواقص را که دستگاه نظارت کتباً از وي در خواست می

به هزینه خود انجام دهد و تقاضاي صدور گواهی رفع نقص نماید،کارفرمادر صورت رفع نقایص و معایب 

.نسبت به صدور گواهی رفع نقص اقدام خواهد نمود

کارفرما، امکان دسترسی در حد متعارف را براي تعمیر و یا رفع عیبهاي مشخص شده در دوران تضمین 29-3

.نگهداري و رفع نقایص، براي پیمانکار فراهم می کند

شود، در صورتی به هزینه تمام کارهایی که جهت رفع نقایص و معایب، انجام آن از پیمانکار خواسته می29-4

:گرفت که به تشخیص نماینده کارفرما پیمانکار انجام خواهد

ضرورت انجام آنها در نتیجه به کاربردن مصالح نامرغوب وغیراستاندارد یا انجام کار برخالف شرح کار -

پیمان و مشخصات فنی ،کتابچه راهنما،دستورالعمل ها، نقشه ها و هر گونه اسناد و )5(پیوست شماره 

.باشدپیمان بوده)9(مدارك فنی پیوست شماره 

در اثر فعل یا ترك فعل پیمانکار در اجراي تعهدات ناشی از پیمان حاضر حاصل شده باشد -
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موجب تغییر میزان بهره وري دستگاهها و تجهیزات تولیدي کارفرما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم -

.شده باشد

هرگاه درمدت مسؤولیت تضمین و نگهداري، پیمانکار دراجراي دستورات نماینده کارفرما در رفع اشکال 29-5

کارها تعلل و قصور ورزد، کارفرما حق دارد پس از ارسال آن دستوردر صورتیکه پیمانکار بالفاصله اقـدام  

پیمانکـار دیگـري رفـع    به رفع آن نقایص و معایب نکرده باشد ، معایب و نواقص را توسط اشخاص و یـا 

هزینه ها، از %) 100(هاي مربوطه به عالوه باال سري به میزان صددرصد نماید، در چنین مواردي هزینه

مطالبات خالص و یا تضامین پیمانکار کسر خواهد شد و پیمانکار حق طرح هیچگونه ادعایی نخواهد 

.داشت

تضـمین و نگهـداري و ارائـه گـواهی هـاي رفـع       گواهینامه پایان کـار، پـس از اتمـام مـدت مسـؤولیت     29-6

ظــرف مــدت یــک هفتــهکارفرمــا توســط نماینــده نــواقص و معایــب، بنــا بــه درخواســت پیمانکــار و

.صادر خواهد شد

وضعیت قطعی صورت-30ماده 

روزکاري پس از تاریخ صدور گواهی پایان کار، صورت وضعیت قطعی ) 10(پیمانکار باید حداکثر تا ده 30-1

نماینده / رهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك مثبته و تایید شده توسط دستگاه نظارتکا

/ کارفرما ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پاي کار تهیه کند و براي رسیدگی به دستگاه نظارت

روزکاري )25(نماینده کارفرما ظرف مدت  حداکثر / دستگاه نظارت . نماینده کارفرما تسلیم نماید

در صورتی که . صورت وضعیت قطعی را رسیدگی کرده و نظر نهایی خود را به پیمانکار اعالم می دارد

. شودیمپیمانکار ظرف مدت یک هفته نسبت به نظر کارفرما اعتراضی نکند،صورت وضعیت قطعی تلقی 

ارك مستند حداکثر در صورتی که پیمانکار معترض باشد ، موضوع اعتراض خود را با ذکر دالیل و مد

)7(مدتکارفرما موضوع اعتراض را ظرف. روز کاري  به کارفرما اعالم می نماید ) 7(ظرف مدت 
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موردرسیدگی قرار داده ونتیجه را در صورت وضعیت  قطعی لحاظ و به پیمانکار روز کاري

نباشد پرداخت بر اساس مبلغ مورد اعالم می نماید،چنانچه نظر اعالمی کارفرما مورد پذیرش پیمانکار 

شرایط عمومی ) 50(تایید کار فرما صورت می گیرد و پیمانکار می تواند اعتراض خود را از طریق ماده 

.پیمان پیگیري نماید

پیمـان درج  ) 2(جزئیات چگونگی تنظیم و نحـوه پرداخـت صـورت وضـعیت قطعـی در پیوسـت شـماره        

.گردیده است

شرایط عمومی پیمان نسـبت بـه تهیـه و ارائـه     ) 1-30(ظرف مهلت تعیین شده دربند چنانچه پیمانکار 30-2

صورت وضعیت قطعی به پیمانکار اقدام نکند ، صـورت وضـعیت توسـط کارفرمـا تهیـه و پیمـان پایـان        

یابد، در این صورت اعتراض پیمانکار نسبت به صورت وضعیت تهیه شده توسط کارفرما مـورد قبـول   می

.نخواهد بود

تسویه حساب-31ماده 

جزئیـات چگـونگی تنظـیم و    . پس از صدور گواهینامه پایان کار، پیمانکار تقاضاي تسویه حسـاب مـی نمایـد   

.پیمان درج گردیده است) 2(پرداخت و تسویه حساب در پیوست شماره 

هاپروانه عبور و کارت شناسایی و اجازه نامه-32ماده 

برداري خود و پیمانکاران ارت شناسایی و براي وسایط نقلیه مورد بهرهپیمانکار باید براي کارکنان خود ک

جزء، پروانه عبور جهت ورود به محوطه کارفرما، از کارفرما اخذ نماید و کارکنان پیمانکار باید هنگام کار در 

مسؤولیت حفظ و نگهداري. هاي کارفرما کارتهاي شناسایی مذکور را روي سینه خود نصب نمایندمحوطه

در . الذکر و نیز ارائه و استرداد آنها به کارفرما به عهده پیمانکار استهاي عبور فوقکارتهاي شناسایی و پروانه

.صورت مفقودي کارت شناسایی یا کارت تردد مطابق مقررات حراست کارفرما با پیمانکار رفتار خواهد شد
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در تأمین نیازهاي کشورقانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی-33ماده 

به منظور حـداکثر اسـتفاده از تـوان پژوهشـی، طراحـی،  فنـی، مهندسـی، تولیـدي، صـنعتی، خـدماتی  و           

ــی،      ــی، تعمیرات ــی، اجرای ــی و مهندس ــدمات طراح ــأمین خ ــت در ت ــف اس ــار موظ ــور، پیمانک ــی کش اجرای

ز شــرکتها و موسســات اي و تجهیــزات و نیازهــاي تکنولوژیــک خــود اتــأمین کاالهــاي مصــرفی و ســرمایه

. معتبر داخلی مورد تایید کارفرما با اولویت تولید داخلی استفاده نماید

رعایت استانداردهاي وزارت نفت -34ماده 

)9(کلیه کارها بایستی طبق استانداردهاي وزارت نفت ایران وسایر استانداردهاي مذکور در پیوست 34-1

هاي غیر استاندارد فعالیتارفرما اختیار دارد تا رفع نواقص،پیمان انجام پذیرد، در غیر این صورت ک

بایستی کار را در همان مدت تعیین شده پیمانکار را متوقف نماید و در این حال نیز پیمانکار می

.دهدتحویل 

در صورتی که پیمانکار بخش یا بخشهایی از استانداردهاي کارفرما را قابل اجرا ندانست می تواند نظر و 34-2

منعکس نموده و در صورت موافقت کارفرما براي اجراي آن  اقدام کارفرماپیشنهاد خود را کتبا به 

.نماید، نظر کارفرما قطعی و مرعا است 

ــ  34-3 ــام فع ــراي انج ــه ب ــورتی ک ــراي   در ص ــار ب ــد،کارفرما و پیمانک ــده باش ــف نش ــتانداردي تعری الیتی اس

. کننداجراي آن با هم توافق می

نقشه هاي کارگاهی-35ماده 

پیمان را از کارفرما دریافت نموده و ) 9(پیمانکار موظف است یک سري از نقشه هاي مذکور در پیوست شماره 

تهیه به صورت نیازدر.با تائید نماینده کارفرما اقدام نمایدچنانچه ضرورت تغییراتی در آنها مالحظه نماید 

.خواهد بودبه عهده و هزینه پیمانکار تامین آنهاي کارگاهینقشه
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هاي فنی دقت و کوشش، روش-36ماده 

پیمانکار موظف است تعهدات ناشی از این پیمان را با استفاده از روش هاي فنی خوب و رایج در صنعت 36-1

پیمان )9(اي معمول و مطابق پیوست شماره اصول متداول، طبق استانداردهاي تخصصی و حرفهنفت و 

.انجام دهد و حداکثر مهارت ، دقت و کوشش و جدیت خود را براي ارائه خدمات یاد شده به کارگیرد

ایی نوین یـا  پیمانکار مکلف است براي اجراي کارهاي خاص که به نظر نماینده کارفرما نیاز به روش اجر36-2

خاصی دارد، روش مورد نظر را با امکانات و ماشین آالت مورد نیاز تهیه و پس از تائید نماینده کارفرما با 

.مسؤولیت خود به همان روش اقدام نماید

)HSE(مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست-37ماده 

ت و الزامات ملی در حوزه بهداشت، ایمنی و محـیط  باشند تمامی مقرراپیمانکار و کارکنانش متعهد می37-1

کـه  (HSE)و همچنین الزامات و مقررات مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست ) HSE(زیست 

. باشد را رعایت نمایندپیمان می) 11(وزارت نفت ابالغ شده و منضم به پیمان، در پیوست شماره توسط 

و حفاظت قانون کار می باشـد و پیمانکـار   هاي ایمنیدستورالعملدستورالعمل منضم این پیمان مکمل 

.موظف است کلیه موارد مرتبط قانون کار را که در این دستورالعمل نیامده است نیز به مورد اجرا درآورد

تـا برچیـده شـدن کارگـاه     ) یـا شـروع کـار   (از زمـان تنفیـذ پیمـان    HSEعملکرد پیمانکار در حـوزه  -

HSEیــا اتمــام کــار و تســویه حســاب نهــایی طبــق نظــر کارفرمــا و تحــت نظــارت عالیــه مســئول

کارفرما قـرار دارد و در مـدت پیمـان پیمانکـار موظـف اسـت گزارشـات عملکـرد و آمـاري مـورد نیـاز            

.شده تهیه و ارائه نمایدکارفرما را در دوره زمانی تعیینHSEمسئول

ــدیریت پیمانکــار مــی- ــدیریت  HSEبایســت داراي سیســتم م ــر سیســتم م ــق ب وزارت HSEمنطب

.کارفرما باشدHSEهاي مورد تأیید نفت یا گواهینامه
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و حـداقل یـک   HSEپیمانکار موظف اسـت قبـل از شـروع بـه کـار، یـک نفـر را بـه عنـوان مسـئول           37-2

کارفرمـا انجـام وظیفـه خواهـد     HSEکـه تحـت نظـر مسـئول    HSEنفـر را بـه عنـوان کارشـناس     

HSEو کارشـناس  HSEتاییـد صـالحیت مسـئول   . کرد، تعیـین و کتبـا بـه کارفرمـا معرفـی نمایـد      

ــان  ــاز پیمــان، HSEو دیگــر کارکن ــورد نی ــدرج در پیوســت (م ــداد و ) پیمــان11من ــین تع و همچن

.کارفرما می باشدHSEتغییرات آن به عهده مسئول

) 11(، منــدرج در پیوســت شــماره HSEحــداقل شــرایط احــراز و وظــایف مســئول و کارشــناس -

.پیمان می باشد

آالت، وســائل و ملزومــات پیمانکــار موظــف اســت قبــل از آغــاز فعالیــت، حــداقل تجهیــزات، ماشــین  37-3

پیمــان را تــامین ) 11(مــورد تعهــد پیمانکــار منــدرج در پیوســت شــماره HSEمــورد نیــاز رعایــت 

ماید و در صورت قصور پیمانکـار در تـامین، کارفرمـا مـی توانـد بالفاصـله نسـبت بـه تـامین کسـري           ن

هـاي باالسـري طبـق شـرایط منـدرج در      هـاي مربوطـه را بـه همـراه هزینـه     آن اقدام نمـوده و هزینـه  

.نمایدشرایط خصوصی به حساب بدهی پیمانکار منظور 

آالت، وســائل و رگیري هرکــدام از تجهیــزات، ماشــینپیمانکــار بایــد قبــل از ارســال و یــا بکــا37-3-1

ــات  ــه     HSEملزوم ــرد آن را ب ــت و عملک ــحت مرغوبی ــت و ص ــا کیفی ــالمت ی ــواهی س گ

. تایید کارفرما رسانده باشد

ــین  37-4 ــزات، ماش ــامین تجهی ــدامات و ت ــه اق ــات  هزین ــائل و ملزوم ــان در  HSEآالت، وس ــوع پیم موض

هزینـه فـوق پـس    % 45.مبلـغ کـل پیمـان کمتـر باشـد     % 5اسناد پیمان درج شـده اسـت و نبایـد از    

کارفرمــا و بـر اسـاس شــرح و   HSEباقیمانــده طبـق نظـر مسـئول    % 55از انجـام تجهیـز کارگـاه و    

. گرددپیشرفت کار طی صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می
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واحــدهاي را در هــر یــک از HSEهــاي آموزشــی ایمنــی و چنانچــه پیمانکــار و کارکنــان وي دوره37-5

ــده باشــند، گــواهی  ــر ایشــان در صــورت تاییــد مســئول تابعــه وزارت نفــت گذران HSEهــاي معتب

.کارفرما، مورد قبول خواهد بود

ــان، بازرســی  37-6 ــا حــق دارد در هــر زم ــا ممیــزي HSEکارفرم الزم را از عملکــرد پیمانکــار HSEو ی

ــه عمــل آورد ــات  . ب ــررات و الزام ــت مق ــدم رعای ــان وي HSEدر صــورت ع ــار و کارکن و توســط پیمانک

ــئول      ــل قبول،مس ــر قاب ــکهاي غی ــاس ریس ــر اس ــات ب ــام عملی ــت   HSEانج ــد فعالی ــی توان ــا م کارفرم

ــارت      ــتگاه نظ ــه اطــالع دس ــب را ب ــرده و مرات ــف ک ــریعا متوق ــا س ــان بخــش از کاره ــار را در هم پیمانک

یـا کارکنـان وي خواهـد    شروع مجدد کار منـوط بـه رفـع مخـاطرات و اصـالح تخلـف پیمانکـار و        . برساند

بـود، بـدیهی اسـت پیمانکــار حـق طـرح هیچگونــه ادعـایی جهـت دریافــت خسـارت در ایـن خصــوص را          

.نخواهد داشت

توســط پیمانکــار و کارکنــان وي بــه تشــخیص HSEدر صــورت عــدم رعایــت مقــررات و الزامــات 37-6-1

.هاي ذیل عمل نمایدکارفرما،وي اختیار دارد مطابق تمام و یا هر کدام از بندHSEمسئول

ــائل       - ــتفاده از وس ــراي اس ــاطی ب ــرد خ ــد از ف ــذ تعه ــت اخ ــار و درخواس ــه پیمانک ــفاهی ب ــار ش اخط

.کارفرماHSEحفاظت فردي و رعایت الزامات ومقررات

اخطــار کتبــی بــه پیمانکــار و درخواســت اخــراج فــرد خــاطی و جلــوگیري حراســت کارفرمــا از ورود  -

. فرد خاطی به محل کار

:واعمال جریمه نقدي به شرح زیرکارفرماHSEی به پیمانکار توسط نمایندهاخطار کتب-

از صـورت وضـعیت پیمانکـار    % 1درهـر دوره پرداخـت صـورت وضـعیت پیمانکـار بـه ازاي هـر اخطـار         

صـورت وضـعیت  پیمانکـار مـی باشـد،      % 10به عنوان جریمه کسـر خواهـد گردیـد، حـداکثر جریمـه     

و عـدم توجـه پیمانکـار بـه اخطارهـا و ادامـه عملکردهـاي نـا ایمـن و          بیش از این و در صورت تکـرار 
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شــرایط عمــومی ) 42(کارفرمــا حــق دارد مطــابق مــاده ،HSEعــدم رعایــت مقــررات و الزامــات 

. پیمان را فسخ و تضمین انجام تعهدات پیمانکار را ضبط نمایند

ــاده   - ــذکور در م ــرائم م ــدامات و ج ــه اق ــال کلی ــومی ) 37(اعم ــرایط عم ــیچ ش ــه ه ــان ب ــه از پیم وج

ــؤولیت  ــدات و مس ــان   تعه ــدات پیم ــراي تعه ــار در اج ــاي پیمانک ــه   ه ــارت وارده ب ــت خس در پرداخ

.باشدعهده پیمانکار میبه کارفرما در هر حال بهکارفرما نخواهد کاست و جبران خسارت وارده

هـایی کـه در حیطـه کنتـرل     سـوزي حفاظت کارگاه در مقابل عـوارض جـوي، عوامـل خـارجی و آتـش     37-7

ــگیرانه الزم را در         ــدامات پیش ــار اق ــه پیمانک ــت و چنانچ ــار اس ــایف پیمانک ــد از وظ ــار باش پیمانک

جهت جلـوگیري از ورود خسـارات بـه امـوال کارفرمـا انجـام ندهـد در قبـال جبـران خسـارات وارده           

. مسئول می باشد

حراست -38ماده 

.باشندایت مقررات حراستی و حفاظتی کارفرما میپیمانکار و کارکنان وي مکلف به رع38-1

، هاي پاالیشگاه  به عهده کارفرما استنفتی و ابنیهمسؤولیت حراست از تاسیسات 38-2

موظف است در صورتی که هرگونه تعرض، سرقت و یا اقدام به تخریب از طرف اشخاص اماپیمانکار

کارفرما صورت پذیرد موضوع را بی درنگ به هر وسیله ممکن آالت و تاسیسات درخصوص اموال، ماشین

به نماینده کارفرما و یا حراست مستقر در محل اجراي کار اطالع داده  و سپس مراتب را در اولین 

.فرصت به صورت کتبی گزارش دهد

ــز حفاظــت از     38-3 ــار و نی ــه پیمانک ــل شــده ب ــوال، ماشــین آالت و مصــالح تحوی ــداري از ام ــظ و نگه حف

اموال پیمانکـار در داخـل کارگـاه از وظـایف پیمانکـار بـوده و جبـران خسـارات ناشـی از مفقـودي آن           

.از تعهدات پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسؤولیتی ندارد
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پیگیري و اخذ کلیه مجوزهاي ورود و خروج و تردد پیمانکار و کارکنان وي در محل کار و کارگاههاي 38-4

ورود و خروج کلیه اموال و خودروهاي پیمانکار و یا اموال کارفرما که در اختیار پیمانکار اجراي پیمان، 

.است در محل کارگاه باید از طریق مجوز حراست کارفرما صورت پذیرد

پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار، صورت اسامی کارکنان خود را با قید مشخصات کامل، همراه 38-5

. تسلیم نماید) حراست(هت پذیرش، نگهداري وصدور کارت شناسایی به نماینده کارفرمابا مدارك الزم ج

چنانچه در طول مدت قرار داد،به هردلیلی تعداد کارکنان پیمانکار افزایش یا کاهش یابد، پیمانکار موظف است 

منضم به مدارك قبل از شروع کار ایشان تغییر مشخصات کامل کارکنان جدید یا کاهش یافته را کتباً 

.الزم به نماینده کارفرما منعکس نماید

هاي غیر مجاز جلوگیري به عمل آورده و افراد مجاز پیمانکار موظف است از تردد افراد خود به محل38-6

پرداخت هرگونه خسارت ناشی از عدم . هستند فقط در ساعات کار در محل کارگاه حضور داشته باشند

نظر کارفرما به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده رعایت این بند پیمان طبق

.می باشد

حراست کارفرما از تردد افراد بدون مجوز بـه داخـل کارگـاه یـا محـل غیـر مجـاز جلـوگیري بـه عمـل           38-7

.خواهد آورد

ــوگیري از ورود        38-8 ــراي جل ــی الزم ب ــاظتی و فن ــدابیر حف ــه ت ــت کلی ــف اس ــار موظ ــارت پیمانک خس

به امـوال و کارکنـان کارفرمـا در محـل کـار را بـه عمـل آورد، مسـؤولیت پرداخـت هرگونـه خسـارت            

.جانی ناشی از عدم رعایت این بند پیمان به عهده پیمانکار می باشدمالی و

مدیر عامل شـرکت پیمانکـاري کـه مسـؤولیت تمـامی کارهـا را بـر عهـده دارد مـی بایسـت از طریـق            38-9

.رت مکتوب به حراست معرفی گرددکارفرما بصو
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ــاال،تجهیزات و     38-10 ــروج ک ــت ورود و خ ــاز جه ــا مج ــه داراي امض ــی ک ــت اشخاص ــف اس ــار موظ پیمانک

می باشـند را کتبـا بـه حراسـت معرفـی و ورود وخـروج کلیـه اقـالم و تجهیـزات در ایـن           ... نفرات و 

.مراکز باید با امضاء مجاز و تایید حراست کارفرما باشد

چنانچــه پیمانکــار در نظــر دارد حســب شــرایط کــاري از کارشناســان خــارجی بــه منظــور بازدیــد  38-11

هـاي  همـاهنگی ) حراسـت (از محل کار دعوت بـه عمـل آورد مـی بایسـت قـبال بـا نماینـده کارفرمـا         

.الزم را معمول دارد

بــرداري نمایــد فــیلم /چنانچــه پیمانکــار در نظــردارد از فعالیتهــاي انجــام شــده خــود عکســبرداري38-12

.باید قبال با حراست مربوطه هماهنگی نماید

بــه منظــور همــاهنگی بیشــتر در امــور کــاري در صــورت اعــالم نماینــده کارفرمــا جلســات ماهانــه 38-13

.بین پیمانکار و حراست کارفرما برگزار خواهد شد

محیطــی ، جهــت ســایر مــوارد کــه دربنــدهاي بــاال درج نگردیــده اســت حســب شــرایط کــاري و  38-14

.بایست  با حراست کارفرما هماهنگی به عمل آوردپیمانکار می

حدود مسؤولیت پیمانکار -39ماده 

:نسبت به اشخاص ثالث 39-1

ــه در        ــث از جمل ــخاص ثال ــاوي اش ــه دع ــخگوي هرگون ــارت و پاس ــران خس ــئول جب ــار مس پیمانک
فعـل و تـرك فعـل    اسـت در اثـر  جرح، صـدمات وارده بـه آنـان کـه ممکـن     خصوص خسارات فوت، 

پیمانکــار، پیمانکــار جــزء و کارکنــانش پــیش آیــد و یــا ناشــی از اجــراي پیمــان توســط پیمانکــار و  
.مسؤولیتی نخواهد داشتکارکنانش باشد خواهد بود و کارفرما در این زمینه هیچ گونه 

:حدود مسؤولیت مالی پیمانکار39-2

.و قراردادي به کارفرما می باشدپیمانکار مسئول پرداخت کلیه خسارات قانونی39-2-1
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پیمانکــار مســئول پاســخگویی بــه کلیــه ادعاهــا و جبــران هرگونــه خســارت مــالی وارده بــه  39-2-2

.اشخاص ثالث بوده و وي موظف به مصون نگهداشتن کارفرما از آنها می باشد

خاتمه پیمان -40ماده 

کارفرما اختیاردارد بنا به مصلحت خود و بدون اعالم دلیل و یا بدون آن که تقصیري متوجه پیمانکار باشد 

در این صورت پیمانکار حق اعتراض . به خاتمه پیمان بگیرد و تصمیم خود را به پیمانکار ابالغ نمایدتصمیم 

تکلیف مواردزیر به طور روشن مشخص ابالغیه بایستی حداقلرا نخواهد داشت و درهمانبه تصمیم کارفرما 

:گردد

کارهاي نیمه تمام و زمان تکمیل آنها و تعیین تکلیف کارهایی که ناتمام ماندن آنها در شرایط صورت-الف 

.دشوبروز خطر ویا زیان مسلّم میروز صدور اطالعیه موجب

تاریخ تحویل کارگاه به کارفرما -ب 

عیمهلت تنظیم صورت وضعیت قط-ج 

.دي حفظ و تحویل کارگاه باقی بماننتعداد کارکنانی که بایستی برا-د 

اقدامات پس از خاتمه پیمان -41ماده 

:گردداقدامات پس از خاتمه پیمان به شرح ذیل طبق نظر کارفرما انجام می41-1

بایست از دادن سفارش کاال و یا خدمات بعد ازابالغ مهلت تعیـین شـده خـودداري    پیمانکار می) الف

همچنین پیمانکـار مکلـف   ) مگر این که ابالغیه خاتمه پیمان بنحو دیگري مقرر کرده باشد . ( نماید

اص ثالث است بالفاصله کلیه کوششهاي الزم را جهت خاتمه پیمان و تعهدات پیمانکار در قبال اشخ

عمل آورده و صرفا اعمالی را که براي حفظ و نگهداري اموال و وسایل مربوط به پیمان ضروري را به 

.است طبق نظر دستگاه نظارت انجام دهد 
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نسـبت بـه   ( هایی را که پیمانکار به طور معقول و قابل قبـول در برابـر اشـخاص ثالـث     کارفرما هزینه) ب

جام کارهاي موضوع پیمان باشد از جملـه خریـد مصـالح، تجهیـزات،     اموري که مستقیماً مرتبط با ان

)لوازم و یا پیمانهاي انجام کار که از نظر استاندارد و کیفیت وتعداد مورد قبول و نیاز کارفرما باشد

و علیرغم خاتمه دادن به پیمان، پیمانکار ملزم بـه پرداخـت آن باشـد پـس از رسـیدگی بـر       متعهد شده 

قیمتهاي پیشنهادي پیمانکار در زمان برگزاري مناقصـه تعیـین و بـه حسـاب بسـتانکار      اساس آنالیز 

.وضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکارمسترد می گرددنمایدپیمانکار منظور می

.پیمانکار از شروع هرنوع کار جدید خودداري نماید) ج

.ف سازدپیمانکار تمام پیمانهاي خود با پیمانکاران فرعی و جزء را متوق) د

آالت و ابــزار موجــود در کارگــاه و نیــز کارهــاي نیمــه صــورت بــرداري از مصــالح، تجهیــزات، ماشــین) ه

.تمام و انجام شده به عمل آید

توسـط  بـه نسـبت پیشـرفت پـروژه    هزینه دوره تجهیـز پیمـان کـه تـا کنـون پرداخـت نشـده اسـت        ) و

پـس از کسـر هزینـه تجهیزاتـی کـه پیمانکـار       (کارفرما محاسبه و بـه پیمانکـار پرداخـت مـی گـردد     

) .به کارگاه منتقل نکرده است

در مورد آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات و استرداد وجوه کسور ودیعه حسن انجـام کـار نیـز مشـابه     ) ز

.گرددمل میشرایط عمومی پیمان ع) 31(تسویه حساب مذکور در ماده 

به محض ابالغ کارفرمـا مبنـی بـر خاتمـه پیمـان، پیمانکـار موظـف اسـت بـی درنـگ طبـق برنامـه             41-2

اعالم شده کارفرما، محـل کارگـاه و محوطـه را تـرك کنـد و اسـناد، مـدارك و تجهیـزات زیـر را بـه           

.کارفرما تحویل دهد

) 9(کـه طبـق پیوسـت شـماره     اصـل یـا تصـویر تمـام نقشـه هـا، اسـناد و مـدارك فنـی وکتابهـا          ) الف

.، که در اختیار پیمانکار بوده استپیمان و سایر اسناد بایگانی
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تمام سـاختمانها، لـوازم و قطعـات یـدکی، مـواد و مصـالح، ابزارهـا و تجهیـزات، ماشـین آالت، نـرم           ) ب

افزارهاي کـامپیوتري، بانـک هـاي اطالعـاتی و دیگـر تسـهیالت و هـر آنچـه متعلـق بـه کارفرمـا یـا             

.خریداري شده به هزینه کارفرما که در اختیار پیمانکار بوده است

ــه پیمــان زمــان صــورت  41-3 ــالغ خاتمــه دادن ب ــرداري را مشــخص مــیکارفرمــا در نامــه اب ــا ب ــد ت نمای

بـرداري درمحـل حضـور    االختیـار خـود را معرفـی نمایـد کـه در زمـان صـورت       پیمانکار نماینـده تـام  

در مشــترکاً توســط نماینــدگان کارفرمــا و پیمانکــار انجــام وداشــته باشــد و عمــل صــورت بــرداري

پیمانکـــار حـــق نـــدارد از عمـــل . نهایـــت صورتجلســـه گردیـــده و بـــه امضـــاي طـــرفین برســـد

برداري ممانعت نمـوده، کـاال ،مـواد ، یـا مصـالحی را قبـل از تعیـین تکلیـف از کارگـاه خـارج           صورت

ــد ــام   .نمای ــده ت ــی نماین ــار از معرف ــه پیمانک ــده    االچنانچ ــا نماین ــود ی ــده و خ ــاع ورزی ــار امتن ختی

یافتــه لــیکن از االختیــار وي در موعــد مقــرر بــراي صــورت بــرداري حاضــر نشــوند ویــا حضــورتــام

بــرداري خــودداري نماینــد در ایــن صــورت کارفرمــا نســبت بــه        امضــاء صورتجلســه صــورت  

ــورت ــه  ص ــیم صورتجلس ــرداري و تنظ ــی ب ــدام م ــراي کارف  اق ــه ب ــن صورتجلس ــه ای ــد ک ــا و نمای رم

بــرداري و عمــل صــورت.باشــد و دیگــر نیــاز بــه تــامین دلیــل نخواهــد بــوداالتبــاع مــیپیمانکــار الزم

روز کـاري بـه هـر طریـق     7جلسه بایستی از تاریخ ابـالغ خاتمـه پیمـان ظـرف مـدت      تنظیم صورت

.انجام شده باشد

رهـا مشـاهده کنـد طـی     نماینـده کارفرمـا معایـب و یـا نواقصـی در مـورد کا      /هرگاه دستگاه نظـارت  41-4
نمایـد و پیمانکـار مکلـف اسـت بـه هزینـه خـود در مهلـت تعیـین          فهرستی بـه پیمانکـار اعـالم مـی    

.شده رفع عیب نماید و سپس گواهی پایان کار صادر می شود
ــل      41-5 ــت در مح ــات موق ــش از تاسیس ــدن آن بخ ــه برچی ــبت ب ــا، نس ــاهنگی کارفرم ــا هم ــار ب پیمانک

مـا نیسـت، اقـدام کـرده و تاسیسـات و ماشـین آالت و تجهیـزات مـورد         کارگاه کـه مـورد نیـاز کارفر   

. گرددبا توافق دو طرف و همراه با اسناد و مدارك، تحویل کارفرما مینیاز کارفرما،
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ــول دوره      41-6 ــود در ط ــان خ ــه کارکن ــاي متعلق ــتمزد و مزای ــویه حقوق،دس ــه تس ــف ب ــار، موظ پیمانک

عیت قطعـی بـه پیمانکـارمنوط بـه اجـراي ایـن بنـد        کارکرد در کارگـاه اسـت، پرداخـت صـورت وضـ     

در غیـر ایـن صـورت کارفرمـا اقـدام نمـوده و هزینـه هـاي آن را         . شرایط عمـومی پیمـان مـی باشـد    

.از مطالبات خالص و یا تضامین پیمانکار کسر می نماید

فسخ پیمان -42ماده 

پیمـان را فسـخ و نظـر کارفرمـا قطعـی و      در صورتی که هریـک از مـوارد زیـر حـادث شـود کارفرمـا       42-1

. غیرقابل اعتراض بوده و تضمین انجام تعهدات پیمانکار ضبط می شود

) 3-12(عــدم توانــایی مــالی یــا فنــی پیمانکــار بــراي انجــام عملیــات موضــوع پیمــان طبــق بنــد -الــف

.شرایط عمومی پیمان 

.واگذاري کل تعهدات موضوع پیمان از سوي پیمانکار به شخص ثالث -ب

.انحالل شرکت پیمانکار-ج

.ورشکستگی پیمانکار و یا توقیف اموال پیمانکار از سوي محاکم قضایی -د

.شمول ممنوعیت قانونی بودن پیمانکار درقبل و حین اجراي پیمان -ه

.در برگزاري مناقصه ، انعقاد پیمان و در طول مدت اجراي پیمانتبانی و یا وجود واسطه و یا ارتشاء -و

بـه فسـخ پیمـان اقـدام نمایـد،      در صورت بـروز هریـک از مـوارد زیـر کارفرمـا مـی توانـد نسـبت         42-2

ــدات      ــی باشــد و تضــمین انجــام تعه ــراض م ــل اعت ــر قاب ــی و غی ــورد قطع ــن م ــا درای نظــر کارفرم

. پیمانکار ضبط می شود

شـرایط عمـومی پیمـان و یـا عـدم مراجعـه و معرفـی نماینـده         ) 1-13(عدم اجراي تعهدات بنـد  –الف 

روز تقـویمی از تـاریخ تعیـین شـده     5االختیار جهـت تحویـل محـل کـار و کارگـاه بـیش از         تام

.در نامه ابالغ شروع کار

.تعطیلی کارگاه به هر دلیل بدون هماهنگی با کارفرما-ب
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.روز تقویمی3هیز کارگاه به مدت تاخیردر شروع تج-ج 

.واگذاري بخشهایی از تعهدات پیمان به شخص ثالث بدون مجوز کتبی کارفرما-د

تاخیرات ناشـی از قصـور پیمانکـار در شـروع ویـا اتمـام عملیـات موضـوع پیمـان بـر           چنانچه جمع-ه 

بینــی مــدت پــیش% ) 10(شــرایط عمــومی پیمــان بــیش از ده درصــد ) 5-2-14( اســاس بنــد

.شده باشد 

.تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت دستمزد کارکنان پیمانکار از سوي پیمانکار-و

.توسط پیمانکار به تشخیص کارفرماHSEعدم رعایت مقررات و الزامات -ز 

.بینی شده در ابالغ شروع به کارروز از مهلت پیش2رئیس کارگاه بیش از تاخیر در معرفی-ح 

مـدت  ) ده درصـد % (10حداکثربـه مـدت   )  رئـیس کارگـاه   ( رها کـردن کارگـاه بـدون سرپرسـت      -ط

. اولیه پیمان اعم از مستمر و یا متناوب در دوره اجراي کار

در رابطــه بــا رعایــت هریــک از ) حـداکثر ســه مــورد (عـدم توجــه پیمانکــار بــه اخطارهــاي کارفرمــا -ي 

. و انجام دستورات کارفرما یا نمایندگان ويپیمان ) 9(مواد پیمان و پیوست شماره 

اقدامات پس از فسخ پیمان-43ماده 

با )  شرایط عمومی42ماده (تشخیص فسخ پیمان براساس موارد مندرج در ماده فسخ پیمان 43-1

کارفرما می باشد و پس از ابالغ  مراتب  فسخ، کارفرما بالفاصله کارگاه را در اختیار خواهد اختیار

. گرفت

مگر . ( بایست از دادن سفارش کاال و یا خدمات، بعد از ابالغ فسخ پیمان خودداري نمایدپیمانکار می43-2

ر مکلف است بالفاصله کلیه همچنین پیمانکا) این که ابالغیه فسخ پیمان نحو دیگري مقرر کرده باشد

اقدامات الزم جهت فسخ پیمان و تعهدات پیمانکار در قبال اشخاص ثالث را به عمل آورده و صرفاً 
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اعمالی را که براي حفظ و نگهداري اموال و وسایل مربوط به پیمان ضروري است با کسب موافقت 

انجام دادن تشریفات قضایی سایر اقدامات به شرح پس از ابالغ فسخ، بدون نیاز به. کارفرما انجام دهد

:گرددزیر توسط کارفرما انجام می

. ضبط بدون قید وشرط تضمین انجام تعهدات بنفع کارفرما بالفاصله پس از ابالغ فسخ پیمان-الف

تمـام و  تجهیـزات، ماشـین آالت و ابـزار آالت موجـودو نیـز کارهـاي نیمـه       صورت برداري از مصـالح، -ب

:تمام شده در کارگاه به روش ذیل 

نماید تا پیمانکار نماینده برداري را مشخص میکارفرما در نامه ابالغ فسخ پیمان، زمان صورت

برداري درمحل حضور داشته باشد و عمل صورت االختیار خود را معرفی نماید تا در زمان صورتتام

صورتجلسه گردیده و به امضاي فرما و پیمانکار انجام ودرنهایت برداري مشترکاً توسط نمایندگان کار

پیمانکار حق ندارد از عمل صورت برداري ممانعت نموده ویا کاال ،مواد ، یا تجهیزات و . طرفین برسد

چنانچه پیمانکارازمعرفی نماینده.تکلیف ازکارگاه خارج نمایدماشین آالتی را قبل از تعیین

خود یا نماینده تام االختیار وي در موعد مقرر براي صورت برداري حاضر رزد وتام االختیارامتناع و

صورت برداري خودداري نمایند در اینیافته لیکن از امضاء صورتجلسه صورتنشوند ویا حضور

و براي کارفرمااقدام نموده که این صورتجلسه  صورتجلسه تنظیم صورت برداري وکارفرما نسبت به

عمل صورت برداري و تنظیم صورت .االتباع می باشد و نیاز به تامین دلیل نخواهد بودمپیمانکار الز

روز به هر طریق انجام شده 5جلسه بایستی از تاریخ نامه ابالغ فسخ پیمان ظرف مدت حداکثر 

.روز می باشد30مدت زمان تهیه صورت وضعیت قطعی از تاریخ ابالغ فسخ پیمان حداکثر . باشد

معایــب و یــا نواقصــی در مــورد کارهــا مشــاهده شــود طــی فهرســتی بــه پیمانکــار اعــالم و هرگــاه-ج 

.پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مهلت تعیین شده رفع عیب نماید 

پس از انجام صورت برداریهـا، بهـاي کارهـاي انجـام شـده و نیمـه تمـام قابـل قبـول کارفرمـا طبـق            -د

.می شودپیمان تا زمان ابالغ فسخ محاسبه 
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به محض ابالغ کارفرما مبنـی بـر سـلب وظـایف پیمانکـاري، پیمانکـار موظـف اسـت بـی درنـگ           43-3

محــل پــروژه و محوطــه کارفرمــا را تــرك کنــد و اســناد، مــدارك و تجهیــزات زیــر را بــه کارفرمــا  

:تحویل دهد

پیمـان و  ) 9(اصل یا تصویر تمام نقشه هـا، اسـناد و مـدارك فنـی وکتابهـا طبـق پیوسـت شـماره         ) الف

بــه عــالوه پیمانکــار موظــف اســت حــق ادامــه . بایگــانی هــا، کــه در اختیــار پیمانکــار بــوده اســت

ــره      ــراي به ــه ب ــی، ک ــا اختصاص ــاري و ی ــات انحص ــه اطالع ــتفاده از هرگون ــر و  اس ــرداري، تعمی ب

.نگهداري عاري از خطر تجهیزات و یا دستگاه ها ضروري است را به کارفرما انتقال دهد

ســاختمانها، لـوازم و قطعــات یـدکی، مــواد و مصـالح، ابزارهــا و تجهیـزات، ماشــین آالت، نــرم     تمـام  ) ب

افزارهاي کامپیوتري، بانک هـاي اطالعـاتی و دیگـر تسـهیالت و هرآنچـه متعلـق بـه کارفرمـا و یـا          

.خریداري شده به هزینه کارفرما که در اختیار پیمانکار بوده است

و مصــالح خــود را کــه جهــت اجــراي عملیــات موضــوع پیمــان در  کارفرمــا مــی توانــد مــازاد کــاال 43-4

اختیار پیمانکار گذاشته اسـت، از محـل انبـار یـا کارگـاه پیمانکـار خـارج نمـوده و بـه محـل انبـار            

ــا احتســاب    ــا کارگاههــاي خــود حمــل و هزینــه متعلقــه را ب ــه حســاب  % 25ی هزینــه باالســري ب

مـا مـی توانـد از پیمانکـار بخواهـد کـه مـازاد کـاال و         بـه عـالوه کارفر  .بدهکار پیمانکار منظور نماید

هـر شـخص حقیقـی یـا حقـوقی کـه کارفرمـا معرفـی نمایـد در همـان           مصالح عهده کارفرما را بـه 

.محل تحویل دهد

ــا کســري    43-5 ــل داده شــده از ســوي کارفرم ــاال و مصــالح تحوی ــازاد ک ــه م چنانچــه پیمانکــار نســبت ب

روز پـس از تـاریخ صـورت بـرداري کسـري آنـرا تـامین        ) 5(داشته باشد بایستی ظـرف مـدت پـنج    

نموده و درصورتی که قـادر بـه تـامین آن نمـی باشـد بایسـتی مراتـب را بـه کارفرمـا اعـالم نمایـد            

ــ  ــا نس ــا کارفرم ــار      ت ــاب پیمانک ــودن حس ــدهکار نم ــور ب ــه منظ ــا ب ــه آنه ــبه هزین ــه محاس بت ب

.اقدام نماید
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چنانچه مصالحی در پاي کار باشد که متعلق به پیمانکار بوده و کارفرما براي اجراي عملیات همان43-6

پیمان نیاز به آنها داشته باشد کارفرما می تواند نسبت به خرید آنها طبق فاکتور فروشنده با احتسـاب  

چنانچـه کارفرمـا درنظـر داشـته باشـد تمـام       . هزینه هاي قابل قبول کارفرما، از پیمانکار اقدام نمایـد 

و یا بکار بگیرد بایستی یابخشی از مصالح پاي کار و یا تاسیسات موقت متعلق به پیمانکار را خریداري

روز از تاریخ نامه ابالغ فسخ پیمان تکلیف آنرا مشخص نموده و قیمت آنها را به حساب10حداکثر ظرف

.بستانکار پیمانکار منظور نماید 

شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی پیمانکار را رسیدگی و ) 30(نماینده کارفرما مطابق ماده 43-7

اي منضم به تسویه حساب مصالح متعلق به کارفرما یا میزان بدهی پیمانکار بابت کسري طی نامه

مازاد مصالح عهده کارفرما و قیمت مصالحی را که در نظر است براي ادامه عملیات موضوع پیمان از 

.نمایدپیمانکار خریداري گردد به موازات هم به امور مالی کارفرما ارسال می

به روز از تاریخ نامه نماینده کارفرما درپیمان با توجه20رفرما حداکثر ظرف مدت امورمالی کا43-8

هاي دریافتی و یا هرگونه بدهی ممکن دیگر الحسابهاي پیمانکار بابت پیش پرداخت، علیبدهی

چنانچه پیمانکار بستانکار .نمایدنسبت به تسویه حساب با پیمانکار اقدام می،پیمانکار به کارفرما

گردد ضمن پرداخت مطالبات وي مراتب را به نماینده کارفرما جهت صدور مجوز ترخیص 

لیکن چنانچه د،نمایر اختیار پیمانکار اعالم میآالت،تجهیزات ، ابزار و سایر اموال متعلق و یا دماشین

نماید تا به پیمانکار ابالغ گردد که بدهی رما اعالم میمراتب را به نماینده کارفپیمانکار بدهکار شود، 

.خود را به کارفرما پرداخت نماید

نسبت به پرداخت بدهی خـود اقـدام   روز از تاریخ نامه ابالغ بدهکاري،25طی مدت چنانچه پیمانکار،43-9

آالت پیمانکار به قیمتی که کارشناس رسمی دادگسـتري  ننماید کارفرما به میزان طلب خود از ماشین

آالت و ادوات و ابـزار پیمانکـار را   تعیین نماید انتخاب و تملیک نموده و اجازه تـرخیص سـایر ماشـین   

.به حساب بدهکاري پیمانکار منظور خواهد شد هزینه هاي مرتبط با اجراي این بند . خواهد داد
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شوند چنانچه تا زمان ابالغ فسخ پیمان پیش رفت کاري آنها نسبت به برنامه هایی که فسخ میپیمان43-10

شـرایط عمـومی پیمـان    ) 2-14(بندي پیمان داراي تاخیرات باشد مشمول خسـارت تـاخیر بنـد    زمان

گردد به منزله تامین بخشی از خسارت ضبط و تملیک میباشند و تضمین انجام تعهدات که کالًمی

ضبط تضمین انجـام تعهـدات   . وارده به کارفرما بوده و جز خسارت وارده به تاسیسات مجاور نمی باشد

.هاي پیمانکار ندارد و صرفاً جهت تامین خسارات وارده به کارفرما می باشدربطی به بدهی

مات الزم را براي انجام تسویه حساب در موعد مقرر انجام ندهد دراین صورت چنانچه کارفرما اقدا43-11

شرایط عمومی پیمان) 1-14(آالت و ابزار پیمانکار را مطابق ماده کارفرما موظف است کرایه ماشین

یین تکلیف آالت پیمانکار در کارگاه منتظر تعلیکن در موعدهاي مقرر که ابزار و ماشین،بپردازد

اي براي کارفرما نبوده و پیمانکار نیز حق هیچ گونه ادعایی را باشد مشمول هیچ گونه هزینهمی

.دراین مورد نمی تواند داشته باشد

دســتمزد و مزایــاي متعلقــه کارکنــان خــود در طــول دوره پیمانکــار، موظــف بــه تســویه حقــوق،43-12

. تسویه حساب پیمانکارمنوط به اجراي این بند پیمان می باشد.کارکرد در کارگاه است

برچیدن کارگاه و تمیز کردن محوطه-44ماده 

پس از پایان عملیات موضوع پیمان نسبت پیمانکار موظف است طبق برنامه تنظیمی کارفرما44-1

ها و ساختمانهاي پیش ساخته و مصالح باز یافتی و قطعات پیش ساخته آوري ساختمانبه جمع

. مواد زائد و نخاله و سایر تدارکات خود اقدام نمایدتاسیسات تجهیز کارگاه، تجهیزات،تاسیسات موقت، 

کارفرما نسبت به خارج نمودن آنها از محوطه HSEسپس طبق نظر دستگاه نظارت با هماهنگی

بول دستگاه نظارت باشد به کارگاه اقدام و محوطه را به وضع تمیز و قابل استفاده به نحویکه مورد ق

)20(درمادهدر غیر این صورت کارفرما می تواندعالوه بردریافت خسارت مذکور.تحویل دهدایشان

بههاي آن راهزینهشرایط عمومی، براي خارج نمودن آن ها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نموده و 

. عالوه هزینه باالسري به تشخیص خود به حساب بدهکاري پیمانکار منظور نماید
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در این صورت پیمانکار حق هر گونه اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و طرح ادعاي ضرر و زیان به 

.موال و دارایی هاي خویش را از خود سلب و ساقط می نمایدا

هاي احتمالی دفن، انتقال یا امحاء مواد و نهاد، هزینهپیمانکار موظف است درهنگام ارائه پیش44-2

براي خارج نمودن و یا HSEچنانچه طبق نظر دستگاه نظارت و یا نماینده . ضایعات را در نظر گیرد

امحاء ضایعات بند فوق نیاز به اخذ هرگونه دستورالعمل و یا مجوز از مراجع دیگري باشد پیمانکار 

.موظف است به هزینه خود نسبت به تهیه و کسب آنها اقدام نماید

حق رسیدگی و بازدید از دفاتر مالی پیمانکار-45ماده 

پیمان به محض تشخیص خود نهاییسال پس از پایان مدت2و تا کارفرما حق دارد در مدت اجراي پیمان

و در مواقع لزوم دفاتر مالی و سایر اسناد و مدارك پیمانکار را در رابطه با موضوع این پیمان مورد رسیدگی 

بمنظـور حسـن اجـراي    . قرار دهد و پیمانکار بایستی نهایت همکاري را در این مورد با کارفرما مبذول دارد

این ماده پیمانکار بدینوسیله موافقت میکند که حتی المقدور دفاتر مالی و پرونده هاي جداگانه اي مفاد

در هر حال واحد بودن دفـاتر مـالی یـا سـوابق و     . جهت موضوع این پیمان تهیه و نزد خود نگهداري نماید

یا دلیل موجهی براي عدم ارائه مدارك پیمانکار نسبت به کل فعالیتهاي پیمانکار مانع از رسیدگی کارفرما و 

.دفاتر و اسناد مذکور از طرف پیمانکار به کارفرما نمی تواند باشد

واگذاري و انتقال پیمان-46ماده 

.پیمانکار حق واگذاري کل موضوع پیمان به دیگري را ندارد46-1

ز عملیـات موضـوع   پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجـراي قسـمت یـا قسـمتهایی ا    46-2

پیمانکار اصـلی در  امامنعقد نمایدپیمان، با اجازه قبلی و کتبی کارفرما، پیمانهایی با پیمانکاران جزء

چنانچه کارفرما در حـین انجـام عملیـات تحـت پیمـان      . قبال کارفرما مسئول و پاسخگو خواهد بود
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ـ   ه واگـذاري نمـوده اسـت، محـق     وقوف حاصل نماید که پیمانکار بدون اخذ مجوز از کارفرما اقـدام ب

.خواهد بود که در خصوص ضبط تضمین انجام تعهدات و فسخ پیمان اقدام نماید

محرمانه بودن-47ماده 

نماید که کلیه آمار، اطالعات، مدارك، داده هاي تکنیکی،تجارب و دانش فنی را که از پیمانکار تعهد می

یابد محرمانه تلقی نموده چه در و یا ضمن کار به آن دسترسی میگیرد طرف کارفرما در اختیار او قرار می

کلیه کارکنان موضوع شاملطول مدت پیمان و چه بعد از خاتمه آن استفاده ننموده و فاش ننماید و این

پیمانکار و پیمانکاران جزء و تمام کسانی که به لحاظ ارتباط با نامبردگان و بر اثر قصور یا تساهل

. گرددنمایند  نیز میامکان دسترسی به اسناد فوق را پیدا می) نکار و کارکنان وي و پیمانکاران جزءپیما(

) به تشخیص کارفرما( در صورت تخلف پیمانکار ازاین امر عالوه بر جبران کلیه خسارات وارده به کارفرما 

ست ماهیت محرمانه بودن پیمانکار موظف ا.به دلیل افشاء سر، تحت پیگرد کیفري قرار خواهد گرفت

.اطالعات را به اشخاص فوق اطالع داده و نسبت به عدم افشاي موارد،کنترل و نظارت الزم را به عمل آورد

واسطه و ارتشاء-48ماده 

نماید که درمرحله برگزاري مناقصه و یا دررابطه با انعقاد و اجراي این پیمان پیمانکار تایید و تعهد می

نداشته و حق داللی یا کمیسیون یا حق العمل، پاداش، تحفه، هدیه، رشوه و نظایر آن به اي وجود واسطه

صورت نقدي، جنسی ارائه خدمت، سهیم کردن در منافع خود و یا به هر طریق دیگري نپرداخته و چنانچه 

فسخ و شرایط عمومی ) 42(ماده خالف این مطلب به نحوي از انحا معلوم شود، کارفرما پیمان را  طبق

تضمین انجام تعهدات پیمانکار را به نفع خود ضبط و خسارات وارده را از محل تضمین مذکور، مطالبات و 

در صورتی که بنا به تشخیص . صالح معرفی کندهاي پیمانکار وصول نماید و پیمانکار را به مقامات ذيدارایی

هاي نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاهآیین) 1(کارفرما، پیمانکار مرتکب یکی از اعمال بندهاي ماده 
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هیأت وزیران و اصالحیه آن 22/12/83هـ مورخ 30374ت /73377نامه شماره اجرایی موضوع تصویب

گردد، کارفرما حق خواهد داشت پیمان را 13/2/1385هـ مورخ 34912/ت/13283نامه شماره موضوع تصویب

پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید و خسارات وارده را ) انجام تعهدات(فسخ نموده و تضمین حسن انجام کار 

نامه آیین) 7(همچنین در اجراي ماده . هاي پیمانکار وصول نمایداز محل تضمین مذکور، مطالبات و دارایی

) 1(هاي اجرایی چنانچه پیمانکار مرتکب یکی از اعمال بندهاي شماره پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه

نامه مذکور شود، کارفرما ضمن استفاده از ضمانت اجراي فوق، مجاز به عقد پیمان جدید با پیمانکار به آیین

. سال نمی باشد5مدت 

)فورس ماژور( حوادث قهري وغیرمترقبه -49ماده 

ـ      49-1 ات و هرگاه به علت حوادث قهري و غیر مترقبه از جمله جنگ اعـم از اعـالم شـده یـا نشـده، انقالب

اعتصابات عمومی، شـیوع بیماریهـاي واگیـردار، زلزلـه، سـیل و طغیانهـاي غیرعـادي و هـم چنـین          

دار که ناشی از فعل یا ترك فعل پیمانکار نباشـد و هریـک از طـرفین پیمـان     سوزي هاي دامنهآتش

و نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات، نقض تعهدات پیمان تلقی نخواهد شد 

وقوع فورس مـاژور را بـه تناسـب ایـن کـه      طرفین متعهد هستند،.پیمان بقوت خود باقی خواهد بود

ساعت پس از وقـوع  48شود حداکثر ظرف فورس ماژور مانع از اجراي تعهدات کدام طرف پیمان می

.فورس ماژور با ذکر دلیل و ارائه اسناد مثبته به طرف دیگر اعالم نمایند

چنانچه عدم انجام کار یا تاخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هریک از طرفین پیمان به علت وجود 49-2

شرایط فورس ماژور باشد در چنین شرایطی هیچ گونه حقی را براي هریک از طرفین در مورد طرح 

ز ناحیه ادعاي خسارت در نتیجه ایجاد صدمه یا تعدیل قیمت پیمان و یا انجام تعهدات متقبله ا

.هریک از طرفین پیمان که طبق مواد و شرایط پیمان تعیین گردیده، ایجاد نخواهد کرد

طوالنی شود و یا امکان آسیب مجدد باشد کارفرما می تواند از پیمانکار ) فورس ماژور( اگر مدت 49-3

به کارفرماپیمانکار نیز می تواند. بخواهد که تجهیزات قابل حمل خود را از کارگاه خارج نماید
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آالت خود را از کارگاه خارج سازد، در این صورت با موافقت کارفرما مجاز به پیشنهاد نماید که ماشین

.خروج آنها از کارگاه خواهد بود

روز متوالی به طول انجامد در آن صورت هر یک از طرفین 30چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از 49-4

الذکر با تسلیم اعالم کتبی پیمان روز پس از مدت فوق15مدت پیمان حق خواهند داشت در خالل

.را خاتمه دهند

روز بر طرف گردید، در آن صورت هر یک از طرفین پیمان 30چنانچه شرایط فورس ماژور زود تر از 49-5

ر در این صورت پیمانکا. توانند کتبا آمادگی خود را براي ادامه پیمان به طرف دیگر اعالم نمایندمی

.موظف است ظرف یک هفته ادامه انجام موضوع پیمان را آغاز کند

قوانین حاکم بر پیمان و نحوه حل اختالف -50ماده 

قوانین جمهوري اسالمی ایران حاکم بر این پیمان می باشد هرگاه در اجرا یا در تفسیر مفاد پیمان بین 

بین دو طرف پیمان به شرح مذکور در طرفین پیمان اختالف نظر پیش آید، به منظور حل اختالف ها 

هاي حل اختالف وزارت نفت مذکور در پیوست دستورالعمل هیات حل اختالف پیمانی و یا توسط هیات

.اقدام می گردد5/12/91مورخ 1/28-540877پیمان به شماره ) 11(شماره 

عدم به کارگیري کارکنان صنعت نفت-51ماده

شاغل در صنعت نفت اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي را به همکاري و خدمت تواند کارکنان پیمانکار نمی

تواند کسانی را که بدون کسب موافقت مقامات صنعت نفت همچنین وي نمی. در شرکت خود دعوت نماید

نمایند را تا سه سال پس از قطع رابطه خدمت با صنعت نفت به همکاري وخدمت ترك خدمت نموده یا می

ود دعوت نماید، مگر در مواردي که موافقت مدیرعامل شرکت اصلی فرد مورد نظر را اخذ در شرکت خ

.نموده باشد
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ابالغها-52ماده 
هرگونه اطالعیه ، دستور کار، اعالم نظر ، ابالغ تعلیق ، خاتمه دادن و فسخ پیمان و موارد مشابه، تنها به 

یا رسید تحویل پستی ، مالك تسلیم ابالغها رسید دبیرخانه هر دو طرف و . صورت کتبی معتبر است

.است) گزارشها، مدارك و مکاتبات (

زبان پیمان -53ماده 

زبان پیمان فارسی است، در صورتی که مدارك پیمان عالوه بر زبان فارسی به زبانهاي دیگري نیز تهیه شده 

کار و نیز سایر مکاتبات خود را پیمانکار باید مدارك و گزارشهاي پیشرفت . باشد ، متن فارسی معتبر است

.به زبان فارسی، تهیه کند
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شرایط خصوصی

تعمیرات اساسی



پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لولهخصوصیشرایط 



شرایط خصوصی
این شرایط خصوصی سندي است که توضیح یا تکمیل موارد خاص و بندهایی از شرایط عمومی پیمان در آن درج 

درج . خصوصی، هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی مرتبط باآن را نقض کندموارد درج شده در شرایط . شده است

.سایر بندهاي شرایط خصوصی با اشاره به هریک از شماره مواد شرایط عمومی پیمان مجاز است

:رئیس کارگاه بشرح ذیل می باشدشرایط احراز -11-1ماده 

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

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

روز کارشناس خارجی با تخصص هاي/ نفر............. پیمانکار متعهد است که براي موضوع پیمان تعداد  3–1-3ماده 

اساستعیین شده در زیر را بارعایت کلیه قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و اشتغال اتباع بیگانه بر

.شرایط و نحوه پرداختهاي ذیل ، به کار گمارد

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

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

ابزار، تعداد ) در شرایط عادي و یا اضطراري(در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر ناکافی بودن 2-3ماده 

پیمانکار ملزم می باشد . مورد نیاز جهت انجام خدمات موضوع پیمانآالت،تجهیزات و لوازم ماشین

حداکثردر زمان مشروحه ذیل و بدون تغییر در مدت زمان نهایی پیمان، نسبت به افزایش تعداد ابزار، 

.آالت و تجهیزات اقدام نمایدماشین

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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تعدادنفرات و کارکنان )در شرایط عادي و یا اضطراري(در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر ناکافی بودن -5-10ماده

پیمانکار ملزم می باشد حداکثردر زمان مشروحه ذیل ،مورد نیاز جهت انجام خدمات موضوع پیمانپیمانکار

.اقدام نمایدنفرات و بدون تغییر در مدت زمان نهایی پیمان نسبت به افزایش تعداد 

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

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

.پرداختی در صورت مداخله کارفرما به شرح ذیل خواهد بودمیزان باالسري–1-12ماده 

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

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

.در صورت مداخله کارفرما به شرح ذیل خواهد بودمربوط به ماشین آالتمیزان باالسري –4-12ماده 

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

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

.دباالسري پرداختی در دوره تعلیق به شرح ذیل خواهد بومیزان–الف 4-3-14ماده 

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

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

ونحوه محاسبه مبلغ پاداش و هزینه تسریع پرداختی توسط کارفرما در صورت اتمامسقف -15ماده -تبصره یک 

. پیش از موعد کار به شرح ذیل خواهد بود

........................................................................................................................................................................................................
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:نحوه محاسبه تعدیل و پرداخت نرخ پیمان به شرح ذیل خواهد بود-4-16ماده 

.دمی باش..........................................  شاخص مبناي پیمان  

:شرایط پرداخت ارز براي بکارگیري متخصصین خارجی  به شرح ذیل خواهد بودالف-5-16ماده 

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

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

: شرایط پرداخت ارز براي تهیه مصالح و تجهیزات به شرح ذیل خواهد بودب -5-16ماده 

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

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

شرح بهخطوط لولهشرایط ونحوه پرداخت صورت وضعیت مصالح پاي کار درپیمان هاي تعمیرات اساسی -4-21ماده

:ذیل خواهد بود 

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

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

با دستور نماینده کارفرما توسط) 7پیوست ( چنانچه برخی از قطعات، تجهیزات یا مصالح در تعهد کارفرما -24ماده

هاي خرید و حمل کاال بهپیمانکار تامین گردد نحوه تامین و خرید و نحوه محاسبه چگونگی پرداخت هزینه

:شرح ذیل خواهد بود

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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مازاد زاتها، تاسیسات موقت و مصالح و تجهیدر صورت اعالم نیاز کارفرما، نحوه واگذاري کارگاه-6-28ماده 

:پیمانکار در هر مرحله از پیمان بشرح ذیل خواهد بود

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

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

.پس از تحویل موقت مدت تضمین نگهداري و رفع نواقص به شرح مدت ذیل آغاز میشود-1-29ماده 

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

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

ائل و ملزومات مورد نیاز، در آالت، وسهاي باالسري و تامین کسري تجهیزات، ماشیننحوه محاسبه  هزینه3-37ماده 

.تعهد پیمانکار به شرح ذیل خواهد بود

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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فهرست پیوست هاي یک الی دوازده پیمان تعمیرات اساسی 

اجزاي مبلغ پیمان: پیوست یک 
پرداخت هاي پیمان و کسور: پیوست دو 

هزینه بیمه نامه هاو نحوه پرداخت کارفرما هاي در تعهد پیمانکار و انواع بیمه نامه: پیوست سه 
ضمانت نامه ها: پیوست چهار
تعهدات پیمانکار:پیوست پنج 

شرح وظایف پیمانکار در مرحله آزمایش عملکردي: پیوست شش 
کارهاتعهدات کارفرما در تحویل محل اجراي کار، تامین مصالح و تجهیزات و انجام برخی: پیوست هفت 

هاي آموزشیپیشرفت کار و برنامهبرنامه زمانی و گزارش : پیوست هشت 
اسناد و مدارك فنی : پیوست نه 
نحوه گردش کارها، مدارك و اسناد براي تایید یا بازنگري و دستور تغییر کار: پیوست ده

مقررات ودستورالعمل ها: پیوست یازده
تحویل موقتفرم :پیوست دوازده 
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پیمان تعمیرات اساسی

پیوست یک

اجزاي مبلغ پیمان 

هاي مختلف کار،تسهیالت و خدماتجدول تفکیک مبلغ پیمان براي بخش1-1

جدول درصد تفکیکی مبلغ پیمان1-2

فهرست مقادیرکار تعمیرات و بهاي واحد کارها1-3

)نیروي انسانی و ماشین آالت ( فهرست بهاي عوامل 1-4

جدول آنالیز بهاي تسهیالت، خدمات و آموزش1-5
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اساسیپیمان تعمیرات

پیوست دو

هاي پیمان و کسورات پرداخت

پرداخت ، پرداخت ارزي، نحوه پرداخت صورت وضعیت موقت،پیش پرداخت، استهالك پیش2-1

کسور پیمانی و قانونی و بدهی ها 

برنامه زمانی پرداخت ها2-2

، نقصانی و شب کاري)کار جدید(نحوه محاسبه و پرداخت کارهاي اضافی2-3

تنظیم فرمها و صورت وضعیت قطعی و تسویه حسابنحوه2-4
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پیمان تعمیرات اساسی

پیوست سه 

ما و نحوه پرداخت هزینه بیمه نامه هاهاي در تعهد پیمانکار و کارفرانواع بیمه نامه

بیمه مسؤولیت 3-1

بیمه ماشین آالت ساختمانی، وسائط نقلیه و سایر تسهیالت 3-2

کاربیمه نیروي 3-3
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پیمان تعمیرات اساسی

پیوست چهار

ضمانت نامه ها

ضمانت نامه پیش پرداخت 4-1

کاربرگ ضمانت نامه پیش پرداخت 4-2

ضمانت نامه انجام تعهدات 4-3

کاربرگ ضمانت نامه انجام تعهدات 4-4

ضمانت نامه استرداد کسور حسن انجام کار4-5

استرداد کسور حسن انجام کارکاربرگ ضمانت نامه 4-6



پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لولهپیوست هاي 



"نمونه"

ضمانت نامه پیش پرداخت

اطـالع داده اسـت   **............................. به این :........................................................................................ به نشانی *.......................................................نظر به این که

ریال ..................................................منعقد نموده است و قرار است مبلغ***............................................ را با****..................................................................پیمان

متعهد است در صورتی که **..................................... پرداخت شود،  این *...............................................................................................به عنوان پیش پرداخت به

کتباً به این بانک اطالع دهد که خواستار بـاز پرداخـت مبلـغ پـیش پرداخـت داده شـده بـه        ...............................................***..................................................

ــ       *............................................  ــی واص ــاي کتب ــین تقاض ــت اول ــض دریاف ــه مح ــت را ب ــیش پرداخ ــغ پ ــده از مبل ــزان مان ــا می ــی ت ــت، هرمبلغ له از اس

بدون این که احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجاري قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه ***..............................................................

.بپردازد***................................................یا حواله کرد

واصله تا قبـل از پایـان وقـت اداري روز    ***......................... است و بنا به درخواست کتبی...............................ضمانت نامه تا آخر وقت اداري روزاعتبار این 

جهت ............،درخواستی از سوي چنانچه قبل از پایان مهلت اعتبار .تعیین شده، براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید ولو به صورت مکرر می باشد

نتواند یا نخواهـد مـدت ایـن ضـمانت نامـه را تمدیـد کنـد و یـا         **...................................واصل نگردد  ویا در صورتی که ................ تمدید مدت اعتبار به 

.....................................**.......موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند*.................. 

متعهد است بدون آن که احتیاجیبه مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را **......................................................................... را حاضر به تمدید نماید، 

.پرداخت کند.......................***.......................در وجه یا حواله کرد

که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر کتبی *.................................................مبلغ این ضمانت نامه نبا به درخواست کتبی

به **..........................ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعالمکه باید حداکثر ***.....................................................

درمورد مبلغ پیش پرداخت واریزشده واصل گردد، تقلیل داده میشود و درصورت عدم وصول پاسخی از ***................................................

در صورتی که تمام . اعالم نموده است، تقلیل داده خواهد شد*...................................... ضمانت نامه معادل مبلغی که .....***...........................................سوي

طل و ود بامبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانت نامه واریز گردد و مبلغ آن به  صفر تقلیل داده شود، این ضمانت نامه خود به خ

.اعم از این که اصل به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد. از درجه اعتبار ساقط است

عنوان پیمانکار*

عنوان بانک یا موسسات اعتباري غیر بانکی داراي مجوز ***

موضوع پیمان مورد نظر****
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"نمونه"

ضمانت نامه انجام تعهدات

به ......................................................................................... به نشانی*.........................................................................کهنظربه این 
را ****..................................................... است قصد انعقاد پیماناطالع داده **.............................................................. این

براي ***.................................... درمقابل*.................................. از**............................. این. دارد***.....................................با
گیرد تضمین و تعهد ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب پیمان یاد شده به عهده می...............................................لغمب

کتباً وقبل از انقضاي سررسید این ضمانت نامه به ***.................................................می نماید در صورتی که 
ازاجراي هریک از تعهدات ناشی از پیمان یاد شده تخلف *................................... اطالع دهد که.............................................**.این

به مطالبه کند؛ .................................. ***.......................ریال، هرمبلغی را که.............................................. تا میزانورزیده است،
بدون آن که احتیاجی به ***......................................................................... محض دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از سوي

***...................................... کردرنگ در وجه یا حوالهصدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاري قانونی وقضایی داشته باشد، بی د
.بپردازد

است و بنا به درخواست .......................................................................... مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخروقت اداري روز
واصله تا قبل از پایان وقت اداري روز تعیین شده، براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید ....... *....................................کتبی

جهت تمدید مدت اعتبار .............................. چنانچه قبل از پایان مهلت اعتبار ،درخواستی از سوي .ولو به صورت مکرر می باشد
نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند ویا **................................. صورتی که واصل نگردد  ویا در ................ به 

را حاضر به تمدید **............................ موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند *.................................... 
مبلغ درج شده در باال را در متعهداست بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد،.............................. **..........................نماید

.پرداخت کند***........................................... وجه یا حواله کرد
عنوان پیمانکار*

عنوان بانک یا موسسات اعتباري غیر بانکی داراي مجوز **
وان دستگاه اجرایی یا کارفرماعن***

موضوع پیمان مورد نظر****
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"نمونه"

ضمانت نامه استرداد حسن انجام کار
اطالع داده استکه مقرر است *...................به این :...............................................................................................به نشانی *......................................نظر به این که

به عنوان استرداد کسور حسن انجام کار پیمان ***.................................................................ریال از طرف ........................................................................مبلغ

پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور *....................................................................... به.....................................................................................****

متعهد است در صورتی **.............................................. نزد این................................................*...........................................به حساب

قضاي سررسید این ضمانت نامه به کتباً و قبل از ان***...............................................................................................................که

از اجراي تعهدات ناشی از *...........................................................................اطالع دهد که**.................................................................................................... این

ریال ؛ هر مبلغی را .................................................................................د شده تخلف ورزیده است، تا میزانپیمان یا

اي کتبی واصله از مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاض***....................................................................................که

درنگ در وجه بدون احتیاجی به صدور اظهـــار نامه و یا اقدامی از مجاري قانونی و قضـــایی داشته باشد، بی***..................................................سوي

.بپردازد............***..................................................................یا حواله کرد 

واصله تا قبـل  ***.....................................................است و بنا به درخواست کتبی..............................مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداري روز

از پایــــــان وقــــــت اداري روز تعیــــــین شــــــده بــــــراي مــــــدتی کــــــه در خواســــــت شــــــود قابــــــل تمدیــــــد          

واصل نگردد  ویـا  ................ جهت تمدید مدت اعتبار به ............چنانچه قبل از پایان مهلت اعتبار ،درخواستی از سوي .ر می باشدولو به صورت مکر

قضــاي آن تمدیــد کنــد و یــا نتوانــد یــا نخواهــد مــدت ایــن ضــمانت نامــه را قبــل از ان **...................................................................در صــورتی کــه

ــازد و نتوانــد     *......................................................................  ــد را فــراهم نس ــب ایــن تمدی ــر بــه تمدیــد   **............................................ موج را حاض

متعهد است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بـاال را  ............................................**....................................................نماید

.                                                    پرداخت کند***.....................................................در وجه یا حواله کرد

عنوان پیمانکار*

عنوان بانک یا موسسات اعتباري غیر بانکی داراي مجوز**

موضوع پیمان مورد نظروعنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما***
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پیمان تعمیرات اساسی

پیوست پنج

تعهدات پیمانکار

کارهاي درتعهد پیمانکارشرح 5-1

تعیین نقاط مرزي کارهاي موضوع پیمان 5-2

فهرست مصالح، قطعات یدکی، مواد مصرفی و غیر مصرفی و تجهیزات در تعهد پیمانکار5-3

آالت و ابزارآالت مورد نیاز اجراي پیمانفهرست حداقل ماشین5-4

آالت فعال موجود پیمانکار در کارگاهجدول کنترل فهرست ماشین5-5

HSEرالعمل و الزامات فهرست حداقل اقالم و فعالیتهاي مورد نیاز جهت رعایت دستو5-6

HSEفهرست حداقل نیروي انسانی مورد نیاز جهت رعایت دستورالعمل و الزامات 5-7

جدول کارگروههاي تعمیراتی متناسب با نوع کار5-8

نیروهاي تخصصی و ماهر و سازماندهی تشکیالتحداقلفهرست5-9

.گرددتامین میفهرست تسهیالت مورد نیاز کارفرما که توسط پیمانکار 5-10
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پیمان تعمیرات اساسی

پیوست شش

شرح وظایف پیمانکار در مرحله آزمایش عملکردي

دوره آزمون عملکردي6-1
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پیمان تعمیرات اساسی

پیوست هفت

تعهدات کارفرما در تحویل محل اجراي کار، تامین مصالح و

تجهیزات و انجام برخی کارها

کارگاهها و محل اجراي کار و مصالح و تجهیزات و قطعات یدکی اختصاصی و عمومیفهرست 7-1

مواد شیمیایی ....وتعهدات کارفرما در تامین برخی از تسهیالت و امکانات آب، برق، تلفن گاز7-2
آالت ساختمانی و انجام برخی از کارهاو ماشین

عهد کارفرماجدول ضایعات مجاز و اسقاط مصالح و تجهیزات در ت7-3
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پیمان تعمیرات اساسی

پیوست هشت

برنامه زمانی و گزارش پیشرفت کارو برنامه هاي آموزشی

ها و اسناد و مدارك مورد نیاز از سوي کارفرمابرنامه زمانی تحویل نقشه8-1

برنامه زمانی تامین مصالح و تجهیزات و ابزار مخصوص در تعهد کارفرما 8-2

زمانی کلی اجراي کاربرنامه 8-3

ساعات بخشهاي مختلف کارو کار در شب8-4

هاي گزارش پیشرفت کارفهرست و نمونه کار برگ8-5

هاي آموزشی و ارائه آموزش الزم به کارکنان کارفرما در ضمن راه اندازي و تحویل موقتبرنامه8-6
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پیمان تعمیرات اساسی

پیوست نه

اسناد و مدارك فنی

کدها و استاندارها9-1

مشخصات فنی و دستورالعمل هاي تعمیرات و نگهداري9-2

ها، اسناد و مدارك فنی که در طول اجراي کاربه وسیله کارفرما تهیه و به پیمانکار نقشه9-3

شودابالغ می

ها، اسناد و مدارك فنی که در طول اجراي کار به وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا نقشه9-4

.رسداطالع کارفرما می
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پیمان تعمیرات اساسی

پیوست ده

نحوه گردش کارها، مدارك و اسناد براي تایید یا بازنگري و دستور تغییر کار

ها، مدارك و اسناد براي تایید یا بازنگريفهرست گزارش10-1

نحوه گردش کارها براي تایید یا بازنگري10-2

تغییر کارروش و فرم دستور 10-3

ابط احراز تخصص پیمانکاران جزء ومعیارها و ض10-4



پیمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، تاسیسات و خطوط لولهپیوست هاي 



ن تعمیرات اساسیپیما

پیوست یازده

ها و فرم هامقررات ، دستورالعمل

(HSE)مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست 11-1

سوزيمقررات و دستورالعمل هاي آتش11-2

دستورالعمل جابجایی و انبار کردن مواد و مصالح 11-3

فهرست دستورالعمل هاي تعمیراتی11-4

فهرست دستورالعمل هاي نگهداري11-5

فهرست دستورالعمل هاي اداري11-6

دستورالعمل حل اختالف و سایر دستورالعمل هاي حقوقی11-7

نمونه فرم ها11-8

فهرست سایر دستورالعمل ها11-9
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پیمان تعمیرات اساسی

12پیوست 

تحویل موقت 
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نمونه

فرم تحویل موقت
:شماره پیمان 

:نام پیمانکار     

:موضوع پیمان  

:تاریخ شروع پیمان  

:تاریخ تحویل موقت      

:        مدت تضمین ونگهداري 

شرح 

:موارد نقائص ومعایب 

:و ابزارآالت مورد نیاز در مدت تضمین و نگهداري حداقل نیروي انسانی ، ماشین آالت 

امضاء کنندگان 

.............................. رئیس دستگاه نظارت.................................. نماینده کارفرما : هیات تحویل موقت 

................................نماینده پیمانکار 
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گواهی پایان کار شروعتحویل موقتدوره تضمین نگهداريصورت وضعیت قطعی

مراحل اجراي پیمان تعمیرات اساسی

موقتصورت وضعیت 
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