


 EPموافقتنامه پیمانهای 
 

 ١ -٠ 



 EPموافقتنامه پیمانهای 
 

 ١ -١ 

 



 EPموافقتنامه پیمانهای 
 

 ١ -٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزرات نفت
 معاونت امور مهندسی و فناوری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  برای کارهای صنعتی EPقرارداد همسان 

 )جهیزات بصورت توأم مهندسی ، تأمین کاال و ت( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :شامل 

 موافقتنامه   •

 پیوستها  •

 شرایط عمومی  •

 شرایط خصوصی  •



 EPموافقتنامه پیمانهای 
 

 ١ -٣ 

 فهرست
 عنوان 

 
  موافقتنامه – 1
  پیوستها – 2
  شرایط عمومی – 3

 . تعریفها و تفسیرها 3-1
 . اقدامهای اولیه 3-2
 . اسناد پیمان 3-3
 .ها  نامه ها و بیمه  ضمانتنامه3-4
 . تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار 3-5
 . هماهنگی با سایر پیمانکاران 3-6
 .کارفرما  تعهدات و مسئولیتهای 3-7
 . تغییر در کارها 3-8
 . مشاور کارفرما ، بازرسی و کنترل کیفی کار 3-9
 . پرداختهای به پیمانکار ، تغییرات مبلغ پیمان 3-10
 . مراحل تکمیل و تحویل کار 3-11
 . تغییرات مدت پیمان ، تأخیر ، تعلیق ، خاتمه پیمان 3-12
 .رف پیمان خطرات و زیانهای احتمالی و مسئولیت دو ط3-13
 . حل اختالف ، اقامتگاه قانونی ، قانون حاکم 3-14

 
  شرایط خصوصی– 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EPموافقتنامه پیمانهای 
 

 ١ -٤ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 موافقتنامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EPموافقتنامه پیمانهای 
 

 ١ -٥ 

 موافقتنامه

 

   ، به نشانی :                          این موافقتنامه ، در تاریخ                    ، بین 

ــیده         ــرما نامــ ــیمان ، کارفــ  ، کــــه در ایــــن پــ

 و شرکتها و مالکیت صنعتی ایران و با شماره                ، در شهر            ، کشور                                                           شود ، از یک سو ،      مـی 
       به ثبت رسیده است و در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، به نشانی 

، از سـوی دیگـر ، طـبق مقـررات و شـرایطی که در اسناد و               
 . گردد  است ، منعقد میمدارک این پیمان درج شده 

در این موافقتنامه ، کلمات و عبارتها ، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان ،                      
 .به آنها اطالق شده است 

 

  موضوع پیمان – 1ماده 

عبارت است از انجام خدمات مهندسی ، تأمین مصالح و تجهیزات ، و انجام سایر خدمات ، به شرح درج    
  ، برای احداث ،10شده در پیوست 

 .          واقع در 

 16شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما ، در موارد لزوم ، طبق پیوست                   
 .است 

 

  اسناد و مدارک پیمان – 2ماده 

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

 ــ  موافقتنامه 

 ــ  پیوستها 

 ــ  شرایط عمومی 

 ــ  شرایط خصوصی 

ـــ  سـایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان ، در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید دو                        
 .رسد  طرف پیمان می
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  مبلغ پیمان – 3ماده 

ما در برابر انجام تعهدات پیمانکار ، مبلغ پیمان را که شامل بخشهای زیر است ، به پیمانکار                 کارفـر  3-1
 :می پردازد 

 ....................................................................................................:ــ  مبلغ ریالی 

 ....................................................................................................:ــ  مبلغ ارزی 

 . ، است 1 طبق پیوست تفکیک مبلغ پیمان ،

 . مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر ، مقطوع است 3-2

 . شرایط عمومی 49 تغییر کار موضوع مادۀ 3-2-1

گیری   ، و اندازه3هزیـنه تغیـیرات کارهـا ، طـبق فهرسـت بهـای درج شـده در پیوست            
 .تغییرات ، محاسبه می شود 

 . کارهای فهرست بهایی 3-2-2

در مـواردی کـه بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقالم فهرست بهایی باشد ، مبلغ پیمان                  
گیری کارهای    مبلغ نهایی آن براساس اندازه     در ایـن بخـش از کارهـا ، مبلغ اولیه بوده و            

 .، محاسبه میشود  ) 2پیوست ( ی طبق پیمان و فهرست بهای واحد کارها  انجام شده

 . تعدیل 3-2-3

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

 شرایط  54موضوع ماده   ( مشروط  بـه شـرح زیـر ، کـه به عنوان مبلغ             ) مـبالغ   (  مـبلغ    3-2-4
 در نظر   17، برای تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات ، به شرح پیوست              ) عمومـی   

 .گرفته شده است 

 :ــ  مبلغ ریالی 

 :ــ  مبلغ ارزی 

ــدازی و       3-3 ــیش راه ان ــای پ ــی دوره ه ــوازم یدک ــن ل ــامل تامی ــیمان ، ش ــبلغ پ ــاله …… م   س

 . ، به وسیله پیمانکار است 11 به شرح پیوست برداری ، بهره

 

  نحوه پرداخت – 4ماده 

 . انجام می شود 5 پرداختها به پیمانکار ، طبق پیوست 4-1

 در مـواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است، نحوه گشایش اعتبار و کاربرگهای مربوط ، طبق                4-2
 . است 7پیوست 
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  تاریخ تنفیذ ، شروع کار و مدت پیمان – 5ماده 

 تاریخ نافذ شدن پیمان ، پس از امضا،  و مبادله پیمان و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات ، و بعد از 5-1
 :تحقق شرایط زیر است 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 روز پس از امضا و مبادله پیمان و   90در صـورت عـدم حصـول شـرایط تعییـن شده ظرف حداکثر               
و طرف می توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان ، توافق کنند             تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات ، د     

هـرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند ، تضمینهای تسلیم شده از                  . 
 .گردد  سوی پیمانکار به وی بازگردانده می شود و با  او تسویه حساب می

 . تاریخ شروع کار 5-2

در .  روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان ، شروع کار را به پیمانکار ابالغ میکند                30 کارفرما حداکثر ظرف  
 . روز ، کار را  شروع می نماید 30غیر این صورت ، پیمانکار در پایان مهلت 

 . مدت پیمان 5-3

 . روز است ………………مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار ، 

 مشخص شده   14 ، در پیوست     (MILESTONE)صلی کار   جزئـیات مقـاطع زمانـی قسـمتهای ا        
 .است 

 . شرایط عمومی خواهد بود 64تغییرات مدت اجرای کار ، تابع ماده 

 . خسارات تأخیر در تکمیل به موقع کار 5-4

، در اتمام طبق برنامه کار یا قسمتهای        )  شرایط عمومی    66ماده  ( هـرگاه بـه دلـیل قصور پیمانکار         
یش آیـد ، خسـارت تاخـیر در تکمیل به موقع کار ، به میزان تعیین شده در                   اصـلی آن ، تأخـیر پـ       

مجمـوع مـبلغ مـربوط بـه ایـن نـوع تاخیرها ، از               . شـرایط خصوصـی  ،از پـیمانکار وصـول میشـود        
 .شود  درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی

 . هزینه تسریع کار 5-5

ارهای موضوع پیمان را تکمیل کند، به       هـرگاه پـیش از سـپری شدن مدت تکمیل کار ، پیمانکار ک             
ازای هـر روز تسـریع کار ، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی ، هزینه تسریع کار به پیمانکار        

 .پرداخت می شود 

 

  ( MAXIMUM LIABLITY ) حد مسئولیت مالی پیمانکار – 6ماده 

،   )  شرایط عمومی  74 موضوع ماده    (حداکـثر مسـئولیت مالـی پـیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان               
 . درصد از مبلغ پیمان است …………معادل 

 



 EPموافقتنامه پیمانهای 
 

 ١ -٨ 

   مشاورکارفرما – 7ماده 

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

 . ، است ..........................................................................................

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

 

 نمایندگان پیمانکار/                         نماینده نمایندۀ  کارفرما                 

     نـام            نـام                                                      

 سمت       سمت                                                             

  امضا                          امضا                                            

  مهر                                                                              
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 . برای بخشهای مختلف کار  جدول تفکیک مبلغ پیمان ،: پیوست یک – 1
 
ایی که بخشی از مبلغ  آنها        فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل ، برای پیمانه            : پیوست دو    – 2

 :بر مبنای فهرست بها محاسبه می شود ، شامل 
 . فهرست مقادیر و بهای واحد مصالح و تجهیزات 2-1
 .اندازی  فهرست بهای نیروی انسانی برای انجام خدمات فنی و مهندسی و نظارت بر نصب و راه2-2

 
ی انسانی برای کارهای اضافی و نقصانی ،        بهای واحد مصالح  وتجهیزات و نیرو       فهرسـت  : پیوست سه    – 3

 . در پیمانهای مبلغ مقطوع 
 .بهای واحد مصالح و تجهیزات   فهرست3-1
 .اندازی بهای نیروی انسانی برای انجام خدمات فنی و مهندسی و نظارت بر نصب و راه  فهرست3-2

 
 .روش تعدیل :  پیوست چهار – 4
 
 . پرداختها : پیوست پنج – 5

 .پرداخت  نحوه 5-1
 . برنامه زمانی پرداختها 5-2

 
 . بیمه : پیوست شش – 6

 .های در تعهد پیمانکار  نامه  انواع بیمه6-1
  . کارفرماهای در تعهد  نامه  انواع بیمه6-2

 
 .ها  و اعتبار اسنادی  کاربرگ ضمانتنامه: پیوست هفت – 7

 .پرداخت    کاربرگ ضمانتنامۀ پیش7-1
 . انجام تعهدات  کاربرگ ضمانتنامۀ7-2
 . کاربرگ ضمانتنامۀ استرداد کسور حسن انجام کار 7-3
 . کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار 7-4

 
 . وظایف و اختیارات مشاور کارفرما : پیوست هشت – 8
 
 .(PERFORMANCE TEST )عملکردی   آزمایش: پیوست نه– 9

 .یمانکار  تفکیک وظایف و مسئولیتهای کارفرما و پ9-1
 . ضوابط دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی و میزان مصارف 9-2
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 مـوارد عـدم دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف ، تعهدات پیمانکار و اختیارات                  9-3
 .کارفرما 

 
 . شرح کارهای در تعهد پیمانکار : پیوست ده – 10

 .جهیزات در تعهد پیمانکار  خدمات فنی و مهندسی و تأمین مصالح و ت10-1
 .اندازی   همکاری در نظارت بر نصب  و راه10-2
 .  بخشهایی از خدمات فنی ، اجرایی ، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود 10-3

 
 ساله  … فهرسـت عمومـی لوازم یدکی و مواد مصرفی ، برای دوران راه اندازی و                 : پیوسـت یـازده      – 11

 . برداری دوران بهره
 

 . انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما ، به وسیله پیمانکار : پیوست دوازده -12
 . انتقال تکنولوژی 12-1
 .آموزش کارکنان کارفرما  12-2

 
 . تعهدات کارفرما در تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها :وست سیزده یی -13

 . تعهد کارفرما ، تا مرحله پیش راه اندازی  شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در13-1 
تأمین خوراک ، امکاناتی مانند آب (شـرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه اندازی     12-3

  ) .…  ، مواد شیمیایی و (Utility ) …، برق ، گاز و 
   .2-13 و 1-13برنامه زمانی تعهدات کارفرما ، موضوع بندهای  12-4

 
 .ه زمانی کلی اجرای کار  برنام: پیوست چهارده -14

 
 ( LIST OF VENDORS ).  فهرست فروشندگان : پیوست پانزده -15

 
 . لیسانس و شرایط واگذاری حق لیسانس : پیوست شانزده –-16
 

ـ  پیو -17 اقالمـی از کارهـا ،  خدمـات ، تامیـن مصالح و تجهیزات ، که از محل مبالغ                    : ت هفـده    س
 .شود  له پیمانکار تأمین می ، به وسی(PROVISIONAL SUM)مشروط  

 
 .اسناد و مدارک فنی پیمان :  پیوست هجده -18

 . اسناد فنی مبنا 18-1
 .کدها  و استانداردها 18-1-1
 . مبانی طراحی 18-1-2
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 . مشخصات فنی 18-1-3
 . نقشه ها و سایراسناد فنی پیمان 18-1-4
 .های کامپیوتری مورد نظر کارفرما   فهرست برنامه18-1-5

اسـناد و مـدارک فنـی کـه در طول اجرای کار ، بوسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا             18-2
 .رسد  اطالع کارفرما می

 فهرسـت نقشـه هـا و سایر مدارک فنی ، به تفکیک برای اخذ تصویب یا اطالع          18-2-1
 .کارفرما ، شمار نسخه و زبان مدارک فنی 

 .یج به وسیله پیمانکار تهیه می شود  نقشه ها و سایر مدارک فنی ، که به تدر18-2-2
 

 مراکـز بارگیری و تخلیه ، حمل مصالح و تجهیزات ، مسئولیتهای دو طرف ،  : پیوسـت نـوزده     -19
 .نحوۀ ارزشیابی محموله ، و مشخصات بسته بندی 

 
 .نحوه گردش کارها :  پیوست بیست -20
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 شرایط عمومی
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 تعریفها و تفسیرها 

 . تعریفها – 1ماده 
 . تفسیرها – 2ماده 

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

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

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

 تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار 
 . کلیات – 24ماده 
 .احی و مهندسی ، و واگذاری لیسانس  انجام خدمات طر– 25ماده 
 . مدیریت و نظارت بر کار – 26ماده 
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 فهرست
 عنوان 

 
  تأمین نیروی کار – 27ماده 
 . مقررات کارگاهی – 28ماده 
 . تأمین مصالح و تجهیزات ، و حمل و انبارداری آنها – 29ماده 
 . مورد نیاز کار ماشین آالت ساختمانی ، ابزار ، مواد مصرفی و تسهیالت– 30ماده 
 . تهیه روشهای اجرایی و نقشه های کارگاهی – 31ماده 
 . برنامه پیشرفت کار – 32ماده 
 . فروشندگان  و سایر طرفهای پیمان با پیمانکار – 33ماده 
 . مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی – 34ماده 
 . دریافت بیمه نامه ها – 35ماده 
 .سناد و مدارک پیمان  محرمانه نگهداشتن ا– 36ماده 
 . تأییدات پیمانکار – 37ماده 

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

 تعهدات و مسئولیتهای کارفرما 
 . تعیین نماینده – 39ماده 
 . اطالعات مربوط به محل اجرای کار – 40ماده 
 .ت و مدارک  دقت اطالعا– 41ماده 
 . پرداخت صورت وضعیت ها – 42ماده 
 . بررسی به موقع مدارک تسلیمی پیمانکار – 43ماده 
 . دریافت بیمه نامه ها – 44ماده 
 . صدور مجوزها – 45ماده 
 .اندازی   اجرای کارهای ساختمان و نصب و راه– 46ماده 
 .ر تعهد کارفرما  انجام به موقع کار ، و تأمین مصالح و تجهیزات د– 47ماده 
 . پرداخت حقوق و عوارض گمرکی – 48ماده 

 تغییر در کارها 
 . تغییر در کارها – 49ماده 

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

 پرداختهای به پیمانکار ، تغییرات مبلغ پیمان 
 .مول مبلغ پیمان  ش– 52ماده 
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 فهرست
 عنوان 

 
 . پرداختهای موقت – 53ماده        

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

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

 تغییرات مدت پیمان ، تأخیر ، تعلیق ، خاتمه پیمان 
 . زمانهای پیمان – 63ماده 
 . تغییرات مدت پیمان – 64ماده 
 . تعلیق – 65ماده 
 . تأخیر در اتمام به موقع کار – 66ماده 

 . خاتمه پیمان به درخواست کارفرما – 67اده م
 . برکناری پیمانکار – 68ماده 
 . خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار – 69ماده 
 . خاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قهری– 70ماده 

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

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

  تعریفها – 1ماده 
کلمات یا عبارتهای زیر ،  در هر جای این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان ، دارای معانی تشریح                       

 :این معانی ، برحسب مورد می توانند به مفهوم مفرد و یا جمع ، به کار روند . شده در زیراند 
 پـیمانکار ، بـرای اجـرای موضوع پیمان و           ، شـامل موافقتـنامه بیـن کارفـرما و         » پـیمان   « 1-1

 . موافقتنامه است 2به شرح ماده » اسناد پیمان « مشتمل بر 
، سـندی اسـت کـه بیـن کارفرما و پیمانکار مبادله می شود ومشخصات                » موافقتـنامه   «  1-2

اصـلی پـیمان ، مانـند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان                     
 .شده  است

، مفـاد همیـن متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین              »  عمومـی  شـرایط « 1-3
 .کند  می

، عبارت از شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ،             » شـرایط خصوصی    « 1-4
گاه  مواد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ       . بـرای این پیمان خاص تنظیم شده است         

 .کند تواند مواد شرایط عمومی را نقض  نمی

، مشخصـات و مـدارک تکمیلی است که اختصاصأ در این پیمان ، به منظور     » پیوسـت   «  1-5
 .تکمیل مفاد موافقتنامه پیمان تنظیم شده است 

است و کارهای موضوع    » پیمانکار  «  ، شخص حقوقی است که طرف پیمان با          »کارفرما  «  1-6
نی کارفرما ، در حکم     نمایندگان  و جانشینهای قانو    . شـود    پـیمان بـرای وی انجـام مـی        

 .کارفرما هستند 

است و اجرای کارهای    » کارفرما  « ، شـخص حقوقی است که طرف پیمان با          » پـیمانکار  « 1-7
، » پیمانکار « موضـوع پـیمان را به عهده گرفته است ، نمایندگان و جانشینهای قانونی             

 .هستند »  پیمانکار«در حکم 
 

 به عنوان عامل فنی کارفرما ، برای انجام        ، شخصـی حقوقی است که     » مشـاور کارفـرما     «  1-8
 ، تعیین شده و در      50خدمـات فنـی در زمیـنه کارهـای موضوع پیمان و به شرح ماده                

 . موافقتنامه ، معرفی گردیده است 7ماده 
، شخصی است حقیقی یا حقوقی ، که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر               » بازرسـی فنـی      « 1-9

ارهای انجام شده از سوی پیمانکار ، به کار گمارده می شود تا زیر              فعالیتهای کنترل کیفی ک   
 .نظر مشاور کارفرما انجام وظیفه کند 

، شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طرف پیمانکار ، مسئولیت انجام             » مهـندس طراح     « 1-10
 . تمـام یـا بخشـهایی از خدمـات طراحـی مهندسـی کـار موضـوع پـیمان را بـه عهده دارد                         
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های سازمانی پیمانکار و یا یک شخص ثالث     ، مـی توانـد از زیرمجموعه      » ندس طـراح    مهـ « 
 .کند  طرف پیمان با وی باشد ، که در هر حال پس از تأیید کارفرما ، شروع به کار می

، تولید کننده ، سازنده ، تأمین کننده ، توزیع کننده یا عامل فروش است که                » فروشـنده    « 1-11
یمان با پیمانکار ، متعهد به تأمین اقالمی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز              از طـریق انعقـاد پـ      
تولید کنندگان ، سازندگان ، تامین کنندگان یا توزیع کنندگان اقالمی از            . اجـرای کار است     

 .نامیده می شوند» فروشنده « مصالح و تجهیزات مورد نیاز کار فروشندگان نیز، 
، شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام          » نی و نصب    پیمانکار عملیات ساختما   « 1-12

» کارگاه  « بخش و یا بخشهایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در                 
 .، به وسیله کارفرما ، به کار گمارده شده است 

ثبت » صاحب لیسانس   « ، دانش فنی بخشهایی از کار است که منحصراً به نام            » لیسانس   « 1-13
 .شده است 

، شخصـی اسـت حقیقـی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری تمام یا    » صـاحب لیسـانس      « 1-14
 ، فناوری و دانش فنی    16 و پیوست    1-25بخشـی از کـار موضـوع پـیمان است و طبق بند              

 .تمام یا بخشی از کار را تامین می کند 
 به کارگیری مصالح و تجهیزات و       ، مجموعـه خدمات طراحی ، مهندسی ، تامین  و          » کـار    « 1-15

اندازی است ، که طبق اسناد ومدارک پیمان باید تکمیل و            همکاری در نظارت بر نصب و راه      
 .تحویل شود

هایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان ، به منظور  ، اراضـی یـا سـایر محوطه      » کارگـاه    « 1-16
مرتبط با آنها ، در نظر گرفته شده احـداث کـار موضـوع پیمان و یا انبار و راههای دسترسی       

 .است 
برداری است که کار موضوع پیمان ، تمام یا          ، عـبارت از مجموعه کامل قابل بهره       » پـروژه    « 1-17

 .قسمتی از آن است 
 موافقتـنامه اسـت ، که می تواند   3، عـبارت از مـبلغ درج شـده در مـاده        » مـبلغ پـیمان      « 1-18

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

مشـروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات به وسیله                 
 . است 54پیمانکار ، براساس ماده 

افقتنامه و تغییرات بعدی     مو 3-5، عبارت است از مدت درج شده در ماده          » مـدت پیمان     « 1-20
  .60 ، به منظور تکمیل کار و تحویل موقت براساس ماده 64آن طبق ماده 

 .به معنای شروع تعهدات دو طرف است » نافذ شدن پیمان  « 1-21
 2-5، دسـتور کارفـرما بـه پـیمانکار مبنـی بـر شروع کار ، طبق بند                   » ابـالغ شـروع کـار        « 1-22

 .موافقتنامه است 
 است ، که طی آن      61، دوره زمانـی تعییـن شده  در ماده           » وره مسـئولیت رفـع نقـص        د « 1-23

 .پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست 
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، عبارت از گواهی تایید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام        » گواهی رفع نقص     « 1-24
 . صادر میشود 2-60 به بند تحویل موقت است ، که با توجه

ها ،   نامه ، عـبارت از مجموعـه اسـناد فنی ، استانداردها ، کدها ، آیین              » اسـناد فنـی مبـنا        « 1-25
 ، است که کار موضوع پیمان     18مشخصـات فنـی ، نقشه ها و سایر مدارک به شرح پیوست              

 .باید طبق آنها ، به وسیله پیمانکار انجام شود 
، عـبارت از هـرگونه نقشـه ، مشخصات و            » (Submittals) پـیمانکار    مـدارک تسـلیمی    « 1-26

 نقشه های کارگاهی ، مـدارک تهـیه شـده بـه وسـیله پیمانکار از قبیل گزارشهای پیشرفت ،          
 . است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می شود …ای و  برنامه ریزیهای دوره

 ، کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و            ، سندی است که افزایش    » دستور تغییر کار     « 1-27
 .مبلغ پیمان ناشی از آنها ، در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می رسد 

، عبارت است از مواد ، اجناس ، کاال ، دستگاهها ، ادوات ، اقالم و به                 » مصـالح و تجهیزات      « 1-28
 . و باقی می ماند طورکلی  ، هر آن چیزی که در کار مصرف شده

، عبارت از تمام دستگاهها و ماشین آالت است که برای اجرا و             » ماشـین آالت ساختمانی      « 1-29
تکمـیل عملـیات سـاختمان و نصب الزم است ، اما شامل دستگاههایی که در کار باقی می                   

 .مانند نمی شود 
ز سیویل و سازه ، مکانیک ،       ، عبارت از عملیات اجرایی اعم ا      » عملـیات ساختمان و نصب       « 1-30

لوـله کشی ، برق ، ابزار دقیق ، رنگ ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آنها است ، که                      
اندازی ، با  بـه مـنظور احـداث کـار موضوع پیمان ، تا مرحله پیش راه      » کارگـاه   « در محـل    
 .به اجرا در می آید . » مصالح و تجهیزات « استفاده از 

، به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و »  (Precommissioning)اندازی  اهپیش ر « 1-31
نصب ، از قبیل انجام آزمایشها ، بازرسیها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می شود ، به                   

 .اندازی سازد  نحوی که کار موضوع پیمان را آماده راه
اندازی است ، به  تمان و نصب و پیش راه، به معنای اتمام عملیات ساخ» تکمـیل مکانیکی     « 1-32

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

 . است 59پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی ، طبق ماده 
، مجموعه آزمایشها و رسیدگیهایی است  »  (Performance test )آزمـایش عملکردی   « 1-34

 ، بـه مـنظور حصـول اطمیـنان از دسـتیابی به شرایط تضمین شده      59کـه براسـاس مـاده      
 .اندازی صورت میگیرد  ، پس از مرحله راه9عملکردی و میزان مصارف ، طبق پیوست 

ر در زمینه تخصصی ویژه     ، شـخص حقیقی یا حقوقی شناخته شده و معتب         » مـرجع فنـی      « 1-35
اسـت کـه کارفـرما یـا مشاور کارفرما و پیمانکار ، در موارد اختالف نظر فنی و یا تعبیرهای                     

کنند و نظر  وی برای دو طرف قطعی          مـتفاوت از اسـناد و مدارک فنی ، از وی استفسار می            
 .است 
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  تفسیرها – 2ماده 

مـی و منظور از ماه و سال ، ماه و سال شمسی،             مـنظور از روز ، روز تقوی      :  روز ،  مـاه ، سـال          2-1
 .طبق تقویم رسمی کشور است 

هر جا معنی عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد ، معنی جمع و کلمات جمع ،                :  مفـرد و جمع      2-2
 .معنی مفرد دارد 

عـنوانهای درج شـده در شـرایط عمومی ، تنها به منظور راهنمایی و اطالع از مفاد    :  عـنوانها    2-3
اند و نمی توان از آنها در تفسیر مواد          ادی اسـت کـه مشـترکاً  زیـر آن عنوان قرار گرفته             مـو 

 .استفاده کرد 
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 اقدامهای اولیه
 

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

 را تهیه و تسلیم     13و  11 پـیمانکار ضـمانتنامه موضوع مواد        پـس از امضـاء و مبادـله پـیمان ،          
 .کند  کارفرما می

  شروع کار 3-2
پـیمانکار موظف است پس از دریافت ابالغ شروع کار از سوی کارفرما در زمان تعیین شده در                  
ابالغیه ، و در صورت عدم دریافت ابالغیه شروع کار از سوی کارفرما ، پس از گذشت سی روز                   

 .از تاریخ تنفیذ پیمان ،  نسبت به شروع کار اقدام کند 
 برای بررسی کارفرما    ر ، اسناد زیر را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ شروع کار ،              پـیمانکا 

کارفرما پس از دریافت مدارک ، حداکثر ظرف هفت روز ، موارد اصالحات             . تسـلیم مـی کـند       
کند و پس از     ای با حضور پیمانکار و مشاور کارفرما ،  مطرح می           مـورد نظـر خـود را طی جلسه        

ی موارد و تهیه صورت جلسه آنها ، پیمانکار ، اصالحات و تغییرات مصوب را تا جمع بندی نهای
قـبل از درخواسـت اولین صورت وضعیت ، اعمال نموده و برای تایید نهایی به کارفرما تسلیم                  

 .می کند 
مهندسی ، تامین   (  بـرنامه زمانـی اجـرای فعالیـتهای اصـلی هـر یک از بخشهای کار                  3-2-1

  .14، براساس برنامه زمانی کلی اجرای کار درج شده در پیوست ) مصالح و تجهیزات 
 . برنامه زمانی تحویل مدارک تسلیمی پیمانکار 3-2-2
 جـدول درصد وزنی کارها ، به عنوان مبنای پرداخت صورت وضعیتهای موقت منطبق               3-2-3

 .با ضمایم پیمان 
 .طبق با ضمایم پیمان  برنامه زمانی تفصیلی پرداختها و گردش نقدینگی ، من3-2-4
 نمودار سازمانی پیمانکار ، که در آن عوامل کلیدی بخشهای مختلف کار و ارتباط آنان            3-2-5

 .با هم ،  مشخص شده باشد 
 

 ها  نامه  تهیه و تسلیم بیمه3-3
 و ضمایم پیمان ،     17 و   16 و   15پـیش از شـروع عملـی کارهـا ، دو طـرف بـا توجـه به مواد                    

 کـه هر یک ملزم به تهیه آن هستند ، از مراجع بیمه تهیه و به طرف دیگر   هایـی را   نامـه  بـیمه 
 .کنند  تسلیم می

  هماهنگیهای اولیه 3-4
بـه مـنظور رفع ابهامات فنی باقیمانده و حصول تفاهم در مورد اجرای مفاد پیمان از سوی دو                   

ما ، پیمانکار   با حضور کارفر  ) جلساتی  (  ظرف بیست روز پس از شروع کار ، طی جلسه            طرف ، 
گیری می شود تا در طول اجرای پیمان مالک عمل   و مشـاور کارفـرما ، در موارد زیر ، تصمیم          

 :قرار گیرد 
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 : رفع ابهامات و ارائه اطالعات تکمیلی پایه ، شامل 3-4-1
 .ــ  رفع ابهامات احتمالی در مورد اسناد و مدارک مبنای طراحی 

به وسیله  ( و مبنای طراحی برای انجام کارهای طراحی        ـــ  تحویـل باقـیمانده اطالعـات پایه           
 .، از سوی کارفرما و مشاور کارفرما ) پیمانکار 

 . نحوه گردش کارها 3-4-2
در هنگام عقد پیمان ، ضمیمه       ) 20پیوست  ( هـرگاه گـردش کارها و روابط متقابل         

ارد نشـده باشـد ، در جلسـه هماهنگـیهای اولـیه ، نحـوه گـردش کارهـا از جمله مو               
 .گردد   ، به پیمان منضم می20مشخص شده در زیر ، به عنوان پیوست 
  مشاور کارفرما  و سایر مراجع        – پیمانکار   –ـــ  گـردش کـار مکاتبات بین کارفرما           

 .مرتبط با اجرای پیمان ، در صورت لزوم 
 .ــ  گردش کار ابالغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدامهای پس از آن

 .های پیمانکار  دش کار تهیه ، تحویل ، تایید و پرداخت صورت وضعیتــ  گر
 .ها و مدارک فنی پیمان  ــ  گردش کار تسلیم ، بررسی و تأیید نقشه
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 اسناد پیمان

  هدف اسناد پیمان– 4ماده 
توصیف کار تکمیل شده موضوع پیمان است که باید طبق اسناد پیمان طراحی       . هدف اسناد پیمان    

 . اجرا شود و
انجام هر کار و تامین هر نوع مصالح و تجهیزات ، که با استنباط از اسناد پیمان و یا طبق عرف فنی   

 . به عهده پیمانکار است و تجاری برای انجام موضوع پیمان الزم باشد ،
 

  اولویت اسناد – 5ماده 
 با استنتاج   هی بروز کند ،   هـرگاه بیـن مفـاد و مضـمون اسـناد پـیمان ، تناقض ، اختالف و یا اشتبا                   

اما در هر . منطقـی از مفـاد اسـناد مرتبط با موضوع ، تناقض ، اختالف و اشتباه برطرف خواهد شد       
 .صورت ، موافقتنامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد پیمان اولویت دارند 

 
  استانداردها ، کدها و مراجع – 6ماده 

بینی شده  و مراجع مورد نیاز اجرای کار که در پیمان پیش    ) ها  کد( نگارش استانداردها ، شناسه ها      
است ، آخرین تجدید نظر آنها در زمان عقد پیمان است ، مگر آنکه به نحو دیگری در پیمان تصریح   

 .شده باشد
 از آخرین نگارش استانداردها و کدهای معتبر بین المللی هماهنگ با در مـوارد مسـکوت در پیمان ،       

ــتاندا  ــر اس ــیشدیگ ــتفاده        ردهای پ ــرما ،  اس ــاور کارف ــید مش ــا تأی ــیمان ،  ب ــده در پ ــی ش  بین
 .می شود 

 
  اسناد طراحی و مهندسی – 7ماده 

تمـام کارهـای طراحی و مهندسی موضوع پیمان ، براساس اسناد مبنای طراحی منضم به پیمان و                  
 .شود  رعایت اصول صحیح مهندسی انجام می

 .دو طرف  مراحل طراحی و مسئولیتهای 7-1
و با توجه  به کارهای انجام شده که » اسناد فنی مبنا « خدمات طراحی و مهندسی ، براساس 

پیمانکار ، کارهای طراحی و     . شـود     مـنعکس اسـت ، انجـام مـی         18اسـناد آنهـا در پیوسـت        
 ،  10مهندسـی موضوع پیمان را با توجه به محدودۀ خدمات مهندسی تعیین شده در پیوست                

 .کند  ل میشروع و تکمی
مسـئولیت هـر نوع نقص و یا کمبود در نقشه ها و مدارک فنی در محدوده خدمات پیمانکار ،                    
حتـی اگر به تأیید کارفرما یا مشاور کارفرما رسیده باشد ، به عهده پیمانکار است ، مگر اینکه                   

انکار نقـص یـا کمـبود ، ناشی از اطالعات درج شده در اسناد فنی مبنا و خارج از تعهدات پیم                    
 .باشد 

  ارسال اسناد و مدارک طراحی  و مهندسی برای تأیید و تصویب و یا اطالع کارفرما 7-2
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 را در نسخه های الزم ،       18 پیوست   1-2-18پـیمانکار موظف است اسناد و مدارک موضوع بند          
 .برحسب مورد ، برای تصویب و یا اطالع کارفرما ارسال کند 

 و مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند ، فقط پس از اخذ             انجـام کارهـای مربوط به نقشه ها       
 .تصویب کارفرما ، مجاز است 

 ، تصویب نهایی بخشهایی از کارهای طراحی        18 پیوسـت    1-2-18هـرگاه طـبق بـند       : تبصـره   
مهندسـی بـه صـاحبان لیسـانس و یـا سـایر شرکتهای مهندسی طرف پیمان با کارفرما                 

تصویب . ر موظف به ارسال مدارک و اخذ تصویب از آنان است واگذار شده باشد ، پیمانکا
 .شود  مدارک توسط مراجع یاد شده ، به منزله تصویب کارفرما تلقی می

 . ترتیب تصویب مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند 7-3
 های ارسالی پیمانکار ، برای کارفـرما ظـرف مـدت چهارده روز از تاریخ دریافت مدارک و نقشه          

 :تصویب به یکی از دو روش زیر عمل می کند 
 تصویب مدارک و نقشه های دریافتی را همراه با عودت یک نسخه امضاء شده از آنها ،                  7-3-1

 .به پیمانکار اعالم می دارد 
مغایرت با مفاد پیمان و یا روشهای       (  عـدم تصـویب نقشـه هـا و مدارک  و دالیل آن                7-3-2

اصـالحات پیشـنهادی خود را با  وضوح ، و برای هر             و  ) مـتداول طراحـی ، مهندسـی        
پیمانکار ، اصالحات مورد نظر     . بخـش از مـدارک ، یکـباره بـه پیمانکار اعالم می کند               

هـا و مدارک اعمال نموده ، مجدداً به ترتیب یاد شده ، برای تصویب   کارفـرما در نقشـه   
 نظر کارفرما را به هر      هرگاه پیمانکار اصالحات مورد   . نهایـی کارفـرما ارسـال مـی کند          

تا موضوع فیصله   . دلیلـی قابل قبول نداند ، مذاکرات الزم بین دو طرف انجام می شود               
 .یابد و امکان ادامه کار بدون وقفه در روند پیشرفت کار فراهم شود 

در صـورتی کـه دو طـرف در ایـن مورد به توافق نرسند ، موضوع به مرجع فنی تعیین        
در خالل این مدت ، پیمانکار موظف       . رجاع داده می شود     شـده در شـرایط خصوصی ا      

پس از اعالم نظر مرجع فنی ، هرگاه این نظر          . است کار را طبق نظر کارفرما اجرا کند         
با دستور کارفرما تطبیق نداشته باشد ، هزینه های اضافی انجام شده از سوی پیمانکار               

 .پیمانکار پرداخت می شود در ارتباط با کارهای ارجاع شده به مرجع فنی ، به 
تصـویب اسـناد و مـدارک از سـوی کارفـرما ، از هـیچ یـک از مسـئولیتها  و تعهـدات          
قـراردادی پیمانکار نمی کاهد ، به استثنای موارد ارجاع شده به مرجع فنی ، که کارها                 

 .به رغم نظر پیمانکار ، به روش مورد نظر مرجع فنی انجام شده باشد 
کارفرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد مدارک و نقشه های               در صورتی که     7-3-3

اعالم نکند ، نقشه ها و مدارک       ) یکباره در یک نوبت برای هر بخش از مدارک          ( ارسـال   
 .ارسالی ، تصویب شده تلقی می شود 
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  ابالغیه ها – 8ماده 

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

 
  مالکیت اسناد واستفاده مجدد از آنها ، حقوق ثبت شده – 9ماده 
تهیه شده به وسیله پیمانکار ، در       ) از جملـه نقشـه هـا و مشخصا ت فنی            (  اسـناد و مـدارک       9-1

برداری ، تعمیر ، نگهداری و هر نوع  کارفرما می تواند به منظور بهره. ماند  اقی می مالکیت وی ب  
اگر کارفرما بخواهد در طرحهای     . مراجعه بعدی ، نسخه هایی از آنها را در اختیار داشته باشد             

توسـعه و پـروژه هـای مشـابه ، از نقشه ها و مدارک یاد شده استفاده کند ، مسئولیت هر نوع        
 .ق ، ناهماهنگی و اشتباه ، به عهده وی است عدم تطبی

مالکیـت نقشـه هـا و مدارکـی کـه بـه وسـیله کارفـرما تهیه شده است ، از آن کارفرماست و                         
پـیمانکار نمی تواند بدون اجازه کارفرما ، از آنها به منظور کارهای خارج از موضوع این پیمان                  

 .مورد کسب کرده باشد مگر اینکه موافقت کارفرما را در این . استفاده کند 
در مـورد حـق مالکیـت و اسـتفاده مجـدد از اسناد و مدارک مرتبط با خرید لیسانس ، اعم از                   
ایـنکه خـرید لیسانس در تعهد کارفرما و یا پیمانکار باشد ، طبق موافقتنامه واگذاری لیسانس             

 .عمل می شود 
ـ                   9-2 یف و سـایر حقـوق ثبت شده در          در مـواردی کـه اسـتفاده از اخـتراع ، ابـداع ، نـوآوری ، تأل

هـای مخـتلف طراحی و مهندسی ، انتخاب فرآیند ، دستگاهها و تجهیزات ، برای انجام        زمیـنه 
کارهـای موضـوع پیمان مورد نیاز است ، که براساس اطالع کارفرما استفاده از آنها مشروط به             

بت عالمت ،    حق ث   حق ثبت اختراع ،    پرداخـت حقـوق ثبت شده تحت عنوانهای حق لیسانس ،          
 تعیین شده است و      ، 16 حـق نشـر و مانند آنها باشد ، این موارد در اسناد فنی مبنا و پیوست                   

های مربوط به    پـیمانکار موظـف بـه تأمیـن مجـوز استفاده از اینگونه حقوق و پرداخت هزینه                
 .، به عهده کارفرما باشد 16آنهاست ، مگر آنکه هزینه برخی از این موارد ، طبق پیوست 

در مـواردی از اسـتفاده از حقـوق ثبـت شـدۀ مـورد نیاز اجرای کار ، که در اسناد فنی مبنا و                    
 ، تعیین نشده است و در قیمتهای پیشنهادی پیمانکار نیز به طور جداگانه منظور     16پیوسـت   

 .های مربوط ، از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود  نگردیده است ، هزینه
وظـف اسـت کارفرما را در برابر هرگونه ادعا ، اعتراض ، مطالبه زیان و خسارت از                   پـیمانکار ، م    9-3

 ســـوی صـــاحبان حقـــوق ثبـــت شـــده مـــورد اســـتفاده در کارهـــای موضـــوع پـــیمان   
، مصون نگهدارد و    ) گونه حقوق ثبت شده در اسناد پیمان تعیین نشده باشد            حتـی اگـر این    ( 

سارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با        مسـئولیت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خ         
 .کارهای موضوع پیمان ، بعهده وی است 
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  زبان حاکم – 10ماده 

زبـان حـاکم در بخشـهای مختلف اسناد پیمان ، که در زمان عقد پیمان به امضای دو طرف رسیده        
 مورد استفاده در زبان. اند  گفته به آن زبان تهیه شده اسـت ، زبـان یـا زبانهایی است که اسناد پیش    

اسـناد و مدارکـی کـه در طول اجرای کار به وسیله کارفرما و پیمانکار تهیه و مبادله می شوند ، در                  
در مواردی که متون قراردادی به دو زبان تنظیم شده است ،            . شـرایط خصوصـی مشخص می شود        

 .زبان فارسی مالک عمل است 
 



 EPشرایط عمومی پیمانهای 
 

 ٣ -١٠ 

 
 ضمانتنامه ها و بیمه نامه ها

 پرداخت  انتنامه پیش ضم– 11ماده 
ای به همان مبلغ طبق       ، پیمانکار ضمانتنامه   2-53پرداخت موضوع بند     همـزمان با درخواست پیش    

 تهیه و تسلیم     ، از بانکهـا یـا مؤسسات بیمه مورد تایید کارفرما ،            7کاربـرگ درج شـده در پیوسـت         
ز محل صورت وضعیتهای    پرداخت ا  مبلغ ضمانتنامه ، به تناسب کسر مبلغ پیش       . کارفـرما مـی کند      

 . کاهش داده می شود پیمانکار ،
 

  ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار -12ماده 
پـیمانکار مـی توانـد در طـول مدت اجرای پیمان ، تمام یا بخشی از مبالغ نگهداری شده به عنوان                      

ای  کی یا بیمه   در مقابل تسلیم ضمانتنامه بان     را ،  » 1-7-53کسـور حسـن انجـام کـار موضوع بند           «
 . ، از کارفرما دریافت کند 7مورد تایید کارفرما معادل همان مبلغ و طبق فرم درج شده در پیوست 

 
  ضمانتنامه انجام تعهدات – 13ماده 

 پس از امضای پیمان ، به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار ، درج شده در اسناد پیمان ، 13-1
غ تعیین شده در شرایط خصوصی ، که در هر حال نباید کمتر از              ای به مبل   پیمانکار ضمانتنامه 

 ، از بانکها یا موسسات      7پـنج درصـد مـبلغ پیمان باشد ، طبق کاربرگ درج شده در پیوست                
این ضمانتنامه ، باید تا یکسال پس از        . کند   بیمه مورد تایید کارفرما تهیه و تسلیم کارفرما می        

 . در شرایط خصوصی ، معتبر باشد بینی شده تحویل موقت یا زمان پیش
 

 ها   آزادسازی ضمانتنامه– 14ماده 
 ، آزاد   11پرداخت ، پس از استهالک مبلغ آن به ترتیب درج شده در ماده                ضـمانتنامه پـیش    14-1

 .گردد  شود و به پیمانکار مسترد می می
 پس از    ، 12ده  هـای تسـلیم شـده برای استرداد کسور حسن انجام کار موضوع ما               ضـمانتنامه  14-2

 درصد مبلغ کسور حسن انجام کار       50تحویـل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ،             
 درصد دیگر ،  بعد از       50 ، مسترد خواهد شد و       2-57 با رعایت بند     های آن ،   و یـا ضـمانتنامه    

 .تحویل قطعی بازگردانده می شود 
روش دیگـری بـرای آزادسازی       ضـمانتنامه انجـام تعهـدات ، هـرگاه در شـرایط خصوصـی ،                 14-3

 و  60 پس از تحویل موقت ، موضوع ماده         بینی نشده باشد ،    ضـمانتنامه انجـام تعهـدات پیش      
 . ،  آزاد می شود 2-57رسیدگی صورت وضعیت قطعی با رعایت بند 

 در مورد ضمانتنامه انجام تعهدات و مبالغ         پیمانکار از کار برکنار شود ،       ، 68 هـرگاه طبق ماده      14-4
 . ، عمل می شود 7-2-68مین حسن انجام کار ، طبق بند تض

 : خاتمه داده شود ، به ترتیب زیر عمل می شود 70 و 69 ، 67 هرگاه پیمان، طبق مواد 14-5
 . آزاد می شود 3-14 مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات ، با رعایت بند 14-5-1
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آن ، به تناسب قسمتهای   مـبالغ تضـمین حسـن انجـام کـار و یـا ضمانتنامه معادل                 14-5-2
 . آزاد می شود 2-14تحویل موقت و قطعی شده ، براساس بند 

 
 ها ، مسئولیت تهیه آنها نامه  انواع بیمه– 15ماده 

های الزم برای پوشش موارد تعهدات عمومی خود در          نامه  پـیمانکار ، موظـف بـه تهـیه بـیمه           15-1
همچنین ، وی موظف به حفظ      . سـت    ا 6رابطـه بـا پـیمان بـا کارفـرما ، و براسـاس پیوسـت                 

پیمانکار بدون ایجاد   . هـا در مـدت اعتـبار آنها و نیز ، تمدید های پس از آن است                   نامـه  بـیمه 
ای اقدام  محدودیت در تعهدات و مسئولیتهای خود و کارفرما ، نسبت به تامین پوششهای بیمه

 :ست ها، از جمله مواردی به شرح زیر ا نامه پوشش این ببمه. می کند 
 . بیمه حمل مصالح و تجهیزات پروژه ، از محلهای تولید یا فروش ، تا انبارهای کارگاه15-1-1
 .شود   حذف می15-1-2
 .شود   حذف می15-1-3
 .شود   حذف می15-1-4

کـردن مصـالح و تجهـیزات و کارهـا ، تـنها بـه مـنظور تامین خسارتهای وارده است و              بـیمه  15-2
 .از تعهدات خود مبری نمی کند پیمانکار را به هیچ وجه 

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

هیه ننماید های یاد شده را در موعد مقرر ت نامه  در صـورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه      15-4
های موجود را به موقع تمدید نکند ، کارفرما می تواند رأسا ً اقدام به تهیه و یا        نامـه  و یـا بـیمه    

هـا کـرده ، و هزیـنه های مربوط را ، از جمله هر گونه هزینه باالسری ، به                     نامـه  تمدیـد بـیمه   
شرایط خصوصی  ها در    نامه هـرگاه ، هزینه تهیه بیمه     . حسـاب بدهکـار پـیمانکار مـنظور دارد          

پـیمان ، بـه عهـده کارفـرما گذاشـته شـده باشد  تنها هزینه های باالسری کارفرما برای اخذ                      
هرگاه به علت قصور پیمانکار ، کار       . ها ، به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می شود           نامـه  بـیمه 

ن های یاد شده قرار نگرفته باشد ، پیمانکار موظف به جبرا           خسـارت دیـده تحـت پوشش بیمه       
 . است 74خسارت وارده تا میزان تعیین شده در ماده 

 
 ها  نامه  محتوای بیمه-16ماده 

آالت ساختمانی وتاسیسات متعلق به پیمانکار       ها ، جز در مورد کارکنان و ماشین        نامه  در بیمه  16-1
 به  درج شود و قبل از شروع هر کار ،(Co – insured)، بـاید نـام کارفـرما بـه عنوان ذینفع     

ها ، باید با     نامه هـر نـوع تغییر در محتوی و یا زمان پایان اعتبار بیمه            . ارفـرما تسـلیم گـردد       ک
 موضوع بیمه و طرف ذینفع از آن        گذار ،  در تمام بیمه نامه ها ، بیمه      . اطالع قبلی کارفرما باشد     

 .، باید به وضوح بیان شده باشند
 . پیمان ، منطبق باشند 6ج شده در پیوست ها ، باید با نیازمندیهای در نامه  مفاد بیمه16-2
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ها تا زمان تحویل  نامه  و سایر بیمه   نامـه حمـل ، تـا زمـان ورود کاال به انبارهای کارگاه ،                بـیمه  16-3

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

 . ، باید تصریح شود 20ماده 
 

 های در تعهد کارفرما   بیمه نامه– 17ماده 
 کارفـرما مـتعهد بـه تهـیه بـیمه تمـام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و                       17-1

ب برای دوره عملیات    تجهـیزات مسـتقر در انـبارهای کارگـاه و یـا محلهـای سـاختمان و نص                 
 .باشد  ساختمان و نصب و دوره مسئولیت رفع نقص ، می

 2-6 عـالوه بر بیمه تمام خطر نصب ، در صورتی که اخذ برخی از بیمه نامه ها طبق پیوست                17-2
، در تعهـد کارفـرما باشد ، کارفرما نسبت به دریافت آنها طبق ضوابط پیش بینی شده در این                    

 .پیوست اقدام می کند 
 

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

 :، به این نحو است 
 پـیمانکار موظـف اسـت اسـناد و مدارک الزم را  برای دریافت خسارت ، با همکاری                    18-1-1

 .گر تحویل دهد   به بیمهکارفرما تنظیم و آماده کرده ، در موعد مقرر
هایـی که ذینفع آن کارفرماست ، به     مـبالغ پرداختـی شـرکت بـیمه در مـورد بـیمه             18-1-2

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

ه کـار ، بـه دسـتور کارفرما و به وسیله پیمانکار ، اصالح یا                 بخشـهای خسـارت دیـد      18-1-3
 . به پیمانکار پرداخت میگردد شود و هزینه آن از محل مبالغ دریافتی بیمه ، تعویض می

گر ، برای جبران خسارتهای وارده کافی نباشد و یا برخی از              هرگاه مبالغ دریافت شده از بیمه      18-2
مسئولیت تامین  .  تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد        قسـمتهای خسارت دیده به هر دلیل      

 ،برحسب مورد به عهده کارفرما یا 72  و 71هزیـنه اضـافی مـورد نـیاز ، بـا توجـه بـه مواد               
 .پیمانکار است 
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  چشم پوشی از ادعای خسارت اضافی ، مرتبط با موارد بیمه – 19ماده 

های یاد   موال و دارایی آنان تحت پوشش بیمه       که ا  …کارفـرما ، پیمانکار و پیمانکاران دست دوم و          
گیرد ،  حق هر نوع ادعا را بیش از آنچه که از سوی بیمه پرداخت شده است ، از خود                      شـده قرار می   

 .کنند  سلب می
 

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

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

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

ها و محدوده پوشش آنها ، باید منطبق با اسناد پیمان و             نامـه  هـا و بـیمه     ام ضـمانتنامه  مضـمون تمـ   
های تسلیم شده از سوی پیمانکار       نامه ها و بیمه   هرگاه ضمانتنامه .  آن باشد    7 و   6پیوستهای شماره   

 به وسیله  مراتببینی شده در پیمان ، دارای اشکال یا نواقصی باشند ، ، از نظر انطباق با شرایط پیش
شود و پیمانکار موظف است ظرف ده روز با مراجعه به مراجع صادر              کارفـرما بـه پـیمانکار اعالم می       

ها و   ها ،  نسبت به رفع نواقص و یا جایگزین کردن آنها با ضمانتنامه              نامه ها و بیمه   کنـنده ضـمانتنامه   
ها و   نامه ستی مفاد بیمه  در هـر حـال ، پـیمانکار مسـئول در          . هـای جدیـد ، اقـدام کـند           نامـه  بـیمه 

 .های دریافتی ، طبق اسناد پیمان است  ضمانتنامه
 

 .ها  نامه ها و بیمه  مراجع صادرکننده ضمانتنامه– 22ماده 
های مورد نیاز ، باید از بانکها و مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما تهیه            نامه ها و بیمه   تمام ضمانتنامه 

نامـه به هر دلیل ، دچار انحالل ،          کننده ضـمانتنامه و بـیمه     هـرگاه مـرجع صـادر     . و تسـلیم شـوند      
ورشکسـتگی یـا عـدم توانایـی برای انجام برخی از تعهدات مالی شود ، پیمانکار موظف است ظرف                    

ها از مراجع دیگر مورد قبول       نامه ها وبیمه  حداکـثر سـی روز نسـبت بـه جایگزیـن کردن ضمانتنامه            
 .های جدید را به کارفرما تسلیم نماید کارفرما ، اقدام کرده و ضمانتنامه

 
 ها ، ناشی از تغییر کارها  نامه  تغییر در بیمه– 23ماده 

هرگاه تغییر کاری منجر به تغییر اساسی در شرح کارها ، قیمت ، مدت و سایر شرایط پیمان شود ،                    
اجع صادرکننده  مراتب را به مر   . ها   نامه پـیمانکار موظـف است براساس موارد قید شده در متن بیمه           

 .ها انجام شود  نامه ها اطالع دهد ، تا در صورت لزوم ، تغییرات الزم در مفاد بیمه نامه بیمه
های مربوط به همان مدت ، از سوی  نامه  ، بیمه1-64در صـورت افـزایش مدت پیمان ، موضوع بند         

 .پیمانکار تمدید می شود 
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 تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار

 یات  کل– 24ماده 
تعهـدات پـیمانکار در چـارچوب پیمان ، شامل خدمات مهندسی ، تأمین تمام مصالح و تجهیزات و             

اندازی،  انجام    لـوازم یدکـی ، انجـام تمـام کارها و خدمات فنی مورد نیاز برای طراحی ، خرید ، راه                    
 مدارک  ها ، مشخصات و    آزمایشهای عملکردی و تکمیل و تحویل کار موضوع پیمان ، براساس نقشه           

 . است18 در پیوست 1-18بینی شده در بند  ها و روشهای پیش فنی، برنامه
 : و از جمله شامل موارد زیر است 10این تعهدات ، طبق پیوست 

 ، تأمین لیسانس به عهده پیمانکار 16ــ  کارهای طراحی و مهندسی و در صورتی که طبق پیوست 
 .باشد ، واگذاری لیسانس 

 .الح و تجهیزات پروژه ــ  تهیه ، حمل مص
ــ  همکاری در نظارت بر نصب و راه اندازی و انجام آزمایشهای عملکردی و تکمیل و تحویل کارها                   

  .  9به کارفرما ، به ترتیب درج شده در پیوست 
 .ــ  انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما 

 جزو تعهدات 13 که طبق پیوست مـواردی از تامین مصالح و تجهیزات ، انجام کارها و خدمات فنی   
اما در مواردی که پیمان به تامین       . کارفرماسـت ، از محـدوده تعهـدات پـیمانکار مسـتثنی هستند              

برخـی خدمـات و انجـام برخی از کارهای مهندسی و یا تأمین برخی از اقالم مصالح و تحهیزات به                     
طقی از پیمان ، برای تکمیل کار و راه         عنوان تعهدات پیمانکار ، و نیز سایر مواردی که با استنتاج من           

انـدازی طـبق مشخصـات فنـی الزم باشند صراحت نداشته باشد ، این موارد جزو تعهدات پیمانکار                   
 .محسوب می شود 

 
 . انجام خدمات طراحی و مهندسی ، و واگذاری لیسانس – 25ماده 

موظف به تأمین دانش فنی و  در صورتی که تأمین لیسانس به عهده پیمانکار باشد ، پیمانکار       25-1
 ، به کارفرماست ، پیمانکار ، موظف به جمع آوری و 16واگذاری لیسانس مربوط طبق پیوست 

تکمـیل اطالعـات مبـنا ، انجـام مهندسی پایه و تفصیلی طرح براساس اسناد فنی مبنا ، تهیه                    
أیید و تصویب ،    اسـناد و مـدارک و نقشه ها و تسلیم آنها به کارفرما در مقاطع مختلف برای ت                 

 . ، است 1-2-3 و برنامه زمانی موضوع بند 18 پیوست 1-2-18طبق بند 
مسئولیت بروز  . پـیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق عرف مهندسی انجام دهد                

هرگونه اشتباه و تناقض ، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطالعات تهیه شده توسط وی ، اعم از                   
به استثنای موارد اشتباه    . کارفرما تأیید شده یا نشده باشد ، به عهده وی است            ایـنکه از سوی     

و نواقـص ناشـی از اطالعـات تسـلیم شـده بـه وسیله کارفرما در اسناد فنی مبنا ، و نواقص و                        
اشـتباهات موجـود در بخشـهایی از طراحـی ، که به وسیله کارفرما و یا پیمانکاران ثالث دیگر          

یر نظر کارفرما انجام شده باشد ، که در هر صورت ، مسئولیت آنها به عهده                مرتبط با پروژه ، ز    
 .کارفرما خواهد بود 
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 روز قبل 90 پیمانکار موظف است دستورالعمل های راه اندازی ، تعمیر و نگهداری را حداکثر  25-2

ت کامل به   این دستور العمل ها ، باید با جزئیا       . از شـروع راه انـدازی ، به کارفرما تحویل دهد            
نحـوی تهیه شوند که کارفرما قادر باشد راه اندازی ، راهبری ، تعمیر ، نگهداری و تنظیم تمام                 

شمار نسخه ها و زبان     . قسـمتها را بـا کمـک ایـن مـدارک و دسـتور العمـل هـا ، انجام دهد                      
 . است  18 پیوست 1-2-18دستورالعمل ها ، طبق بند 

سـناد و مـدارک الزم برای ساختمان و نصب را با    پـیمانکار موظـف اسـت نقشـه هـا ، ا            25-3
 ، تهیه و تحویل     2-2-3جزئیات و وضوح کامل و در موعد مقرر طبق برنامه زمانی موضوع بند              

 .ای در عملیات ساختمان و نصب ایجاد نشود گونه وقفه دهد به نحوی که هیچ
  

  مدیریت و نظارت بر کار -26ماده 
مدیریت ، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها ، به وسیله افراد              پـیمانکار متعهد به اعمال       26-1

در مورد عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی ، پیمانکار موظف به     . واجـد صـالحیت است      
 . می باشد 10 پیوست 2-10همکاری در امر نظارت بر اجرای کار و تأیید آنها طبق بند 

مانکار باید شخص واجد صالحیتی را به عنوان نماینده          ظرف دو هفته از تاریخ شروع کار ، پی         26-2
نماینده پیمانکار ، در طول مدت پیمان ، به منزله پیمانکار           . خـود بـه کارفـرما معرفـی کند          

ها و دستور کارها خطاب به پیمانکار و به نام وی            ها ، ابالغیه   ها ، اطالعیه   عمل کرده ، مکاتبه   
 طول اجرای پیمان ، با اطالع قبلی به کارفرما ، می            نماینده پیمانکار در  . صـورت مـی گیرد      

نماینده . توانـد تعویـض گـردد و بـه جـای وی شخص واجد صالحیت دیگری گمارده شود                   
پـیمانکار می تواند برای کارهای مهندسی ،  تهیه و ارسال مصالح و تجهیزات و همکاری در                  

ان خود تعیین و به کارفرما معرفی       اندازی ، افرادی را به عنوان نمایندگ       نظـارت بر نصب و راه     
 .کند 

 .شود   حذف می26-3
 ، نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدی در          5-2-3 نماینده پیمانکار ، باید طبق بند        26-4

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

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

های شغلی مورد نیاز برای حسن اجرا و تکمیل به موقع عملیات موضوع پیمان                 تمام رده 
های ناشی از استخدام و به کارگیری نیروی کار ، از قبیل             پرداخت تمام هزینه  . اقدام کند   

 .ی آنها ، به عهده پیمانکار است حقوق ، بیمه ، مالیات ، هر نوع مزایای قانون
  در مورد بخشهایی از  کار که طبق پیمان در ایران انجام می شود ، اگر به نیروی کار                        27-2

غیرایرانی نیاز باشد ، پیمانکار موظف است پس از تایید کارفرما و سایر مقامهای ذیربط و                 
لیت رعایت قوانین و     طی مراحل قانونی ، این گونه کارکنان را به کار گمارد و مسئو                  
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مقررات کشور و حسن رفتار این گونه کارکنان ، طبق شئون اخالقی در محدوده کارگاه ،                 
 .به عهده پیمانکار است 

 هرگاه هر یک از کارکنان پیمانکار ، از نظر تخصص ، مهارت و یا صالحیت کار در محل                     27-3
ر موظف است در اسرع وقت       کارگاه ، به تشخیص کارفرما غیرقابل قبول باشند ، پیمانکا           

نسبت به تعویض فرد مورد نظر و به کار گماردن شخص واجد صالحیت به جای او ، اقدام                  
گونه  جایی ها ، به عهده پیمانکار است و هیچ          های ناشی از این نوع جابه      تمام هزینه . کند  

این بند ،   مسئولیت اجرای مفاد    . پرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی گیرد            
 .در مورد پیمانکاران دست دوم ، به عهده پیمانکار است 

 . حذف می شود27-4
 پیمانکار ، موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان ، از امکانات ، شرکتها  ،                         27-5

موسسات و نیروهای ایرانی در کارهای مهندسی ، ساخت تجهیزات و تامین مصالح ، حمل               
 .ستفاده را بنماید و نقل آنها ، حداکثر ا

 .شود  حذف می27-6
 

 . حذف می شود  – 28ماده 
 

 . تامین مصالح و تجهیزات ، حمل و انبارداری آنها – 29ماده 
 و مشخصات فنی پیمان 10 پـیمانکار ، باید مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی را طبق پیوست          29-1

ای با زمانی ساخت و تحویل طوالنی ، و براساس برنامه زمانی از جمله برای تجهیزات و کااله
( Long Lead)     یا سایر منابع مورد تایید کارفرما ، 15، از مـنابع قـید شـده در پیوسـت ،

 . تامین کند
 پـیمانکار ، بـاید تمـام مصـالح و تجهیزات را به نام کارفرما ، طبق مشخصات تعیین شده در                      29-2

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

 به  19وارده در گمـرکات کشور ، به مسئولیت و هزینه پیمانکار است ، مگر آنکه در پیوست                  
در مواردی که حمل مصالح و تجهیزات در داخل کشور به           . نحـو دیگـری تصریح شده باشد        

ها ، پلها و تسهیالت ترافیکی  اشد ، مسئولیت جبران هر نوع خسارت به جاده  عهده پیمانکار ب  
کارفرما نیز هر نوع هماهنگی و      .در اثـر حمـل مصـالح و تجهـیزات ، بـه عهده پیمانکار است               

 .همکاری برای ترخیص مصالح و تجهیزات و اخذ مجوزهای الزم را بعمل می آورد 
کند و هرگونه    اه ، کارفرما آنها را بازرسی چشمی می         بـا ورود مصـالح و تجهـیزات بـه کارگـ             29-4

. رسد   اشـکال و کمـبود  آنهـا در مقایسـه بـا اسـناد و مـدارک حمـل به تأیید دو طرف می                        
پـیمانکار موظـف اسـت اشـکالها و کمـبودها  را رفع کند و یا طبق نظر کارفرما با مصالح و                       

و تجهیزات تامین شده بوسیله     در صورتی که در مصالح      .  تجهـیزات سـالم جایگزیـن نماید        
ــده     ــاد شـ ــیهای یـ ــه در بازرسـ ــد کـ ــته باشـ ــود داشـ ــی وجـ ــب پنهانـ ــیمانکار معایـ  پـ
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اندازی مشهود گردد ، هزینه      مشاهده نشده است و در زمان نصب یا راه        ) بازرسیهای عینی   ( 
 . به عهده پیمانکار است رفع این نوع معایب ،

 .شود   حذف می29-5
ام مصالح و تجهیزات موضوع پیمان را به صورت نو و طبق مشخصات فنی               پـیمانکار ، باید تم     29-6

مسئولیت برگشت تجهیزات مستعمل و جایگزینی آنها با تجهیزات نوی مورد           . تامیـن کـند     
 .قبول کارفرما و هر نوع تاخیر در اتمام کارهای ناشی از آن ، به عهده و هزینه پیمانکار است

 
 . حذف می شود – 30ماده 

 
 . حذف می شود – 31ماده 

 
 . برنامه پیشرفت کار -32ماده 

 و  14 پـیمانکار ، موظـف بـه رعایـت دقـیق بـرنامه زمانی پیشرفت کار درج شده در پیوست                      32-1
 . ، است 2-2-3 و 1-2-3بندهای 

 پـیمانکار ، مـی تواند در طول اجرای کار ، تغییرات پیشنهادی در برنامه زمانی را بدون آنکه                    32-2
 برای تصویب به کارفرما پیشنهاد      یر در اتمام کل کار و یا بخشهای اصلی آن شود ،           باعـث تاخ  

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

 . عمل می شود 64بخشهای اصلی پیمان شود ، براساس ماده 
های زمانی مورد نظر     فت کـار را ماهانه و یا در دوره         پـیمانکار ، موظـف اسـت گـزارش پیشـر           32-4

این گزارش ، شامل مواردی از قبیل درصد تکمیل شده فعالیتهای           . کارفـرما ، تسـلیم کـند        
مخـتلف ، مواردی که نسبت به برنامه تاخیر دارد ، و برنامه پیشنهادی پیمانکار برای جبران                 

 . تاخیرهاست 
کارفرما  ،پیمانکار موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانی بوده            در موارد اختالف پیمانکار و     32-5

و به هیچ عنوان حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخشهایی از کارها را ندارد ، مگر اینکه دو   
در شرایط اختالف ، کارفرما نیز باید به تعهدات قراردادی          . طرف به نحو دیگری توافق کنند       

 .ل کند خود طبق برنامه زمانی عم
 
 . فروشندگان  و سایر طرفهای پیمان با پیمانکار – 33ماده 

 مسـئولیت تمـام کارهـا ، و خدمـات انجام شده به وسیله مهندسان طراح و فروشندگان ، به                     33-1
 . عهده پیمانکار است 

 تمـام هماهنگـیها و ارتـباط بـا کارفـرما در زمینه کارهای موضوع پیمان ، مهندسان طراح ،                      33-2
 .شود  وشندگان و پیمانکاران دست دوم ، تنها به وسیله پیمانکار انجام میفر
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 انـتخاب فروشندگان مصالح و تجهیزات ، از بین فهرست فروشندگان مورد تایید کارفرما ، به                 33-3

 . انجام می شود 15شرح پیوست 
فرما و تایید  انـتخاب مهندسـان طـراح برای کارهای مهندسی و طراحی پس از معرفی به کار      33-4

 .گیرد  وی ، صورت می
ــندهای    33-5 ــه شــرح ب ــیزات ،  ب ــیری مهندســان طــراح ، فروشــندگان مصــالح و تجه ــه کارگ   ب

گونه ارتباط قراردادی بین کارفرما با آنان نیست و کارفرما   ، دلـیل وجود هیچ 4-33 و  33-3
 رد ، گونه مسئولیتی در قبال انجام تعهدات پیمانکار نسبت به آنان ندا هیچ

همچنین ، تأیید مهندسان طراح و فروشندگان مصالح و تجهیزات ، از سوی کارفرما ،                  
 . رافع مسئولیتهای پیمانکار نیست 

 انجـام هـر نـوع خدمـات ، تامیـن مصالح و تجهیزات و انجام کارها توسط مهندسان طراح و                      33-6
گیرد ، که    ان صورت می  فروشـندگان ، براسـاس قراردادهای فیمابین پیمانکار و هر یک از آن            

طـی آنها ، باید کارفرما به عنوان ذینفع درج شود و تمام موازین پیمان پیمانکار با کارفرما ،                   
 .رعایت گردد 

 پیمانکار ، متعهد است بخشهایی از کارهای طراحی ، مهندسی ، تامین مصالح و تجهیزات را                  33-7
دهای این ماده ، به شرکتها ، سازمانها  ، با رعایت مفاد سایر بن  10 پیوست   2 -10، طبق بند    

 .و اشخاص ایرانی واگذار کند 
 

 . مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی – 34ماده 
 عمل می شود ، پرداخت هر نوع        48 بـه اسـتثنای حقـوق و عـوارض گمرکـی که طبق ماده                34-1

 با کار موضوع    مالـیات ، عوارض ، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی ، در ارتباط               
پـیمان در داخـل کشـور و یـا در سایر کشورهایی که بخشهایی از کارهای موضوع پیمان از                    

شود ، به عهده  قبیل خدمات فنی و مهندسی و یا تامین مصالح و تجهیزات در آنجا انجام می     
 . پیمانکار است 

ولتی در داخل کشور     هـرگاه در مـدت اجرای کار ، میزان مالیات ، عوارض و یا سایر حقوق د                 34-2
افـزایش یـا کـاهش یـابد ، و یـا عوارض و مالیاتهای جدیدی وضع شود که در ارتباط با کار                       

های ناشی از این تغییرات برحسب مورد ، به          موضـوع پیمان ، به پیمانکار تعلق گیرد ، هزینه         
 .حساب بستانکاری یا بدهکاری وی منظور می شود 
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  ها نامه  دریافت بیمه– 35ماده 

 ، از   6 پیوست   1-6 و بند    15های در تعهد خود را ، طبق ماده          نامه پیمانکار ، موظف است تمام بیمه     
های  نامه شـرکتهای بـیمه مـورد تایـید کارفـرما اخـذ نموده ، قبل از شروع هر قسمت از کار ، بیمه                      

 .مربوط را به کارفرما تسلیم کند
 

 ان  محرمانه نگهداشتن اسناد و مدارک پیم– 36ماده 
ها و سایر اطالعات دریافت شده از کارفرما را          پـیمانکار موظـف اسـت تمـام اسـناد ، مدارک ، نقشه             

 .محرمانه تلقی کند 
 

 . تاییدات پیمانکار -37ماده 
 :پیمانکار تایید می کند 

به استثنای اسناد و مدارکی که      (  موافقتنامه   2 تمـام اسـناد و مدارک پیمان را به شرح ماده             37-1
، به دقت مطالعه کرده ، از آنها کامأل         ) ز امضای پیمان تهیه و ضمیمه پیمان می شوند          پس ا 

 .آگاه است 
 از محـل کار بازدید به عمل آورده ، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه ، از جمله وضعیت                    37-2

آب و هوا ، راههای دسترسی ، و سایر شرایطی که به نحوی در قیمت ، سرعت پیشرفت کار                   
 .و کیفیت آن موثراند ، آگاهی کافی حاصل نموده است 

 از قوانیـن و مقـررات مـربوط ، از جمله قوانین و مقررات مالیاتها ، عوارض ، و سایر قوانین و                       37-3
مقرراتـی کـه ممکن است در قیمت ، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن موثر باشند ، آگاهی                   

  .کافی دارد  و متعهد به رعایت همه آنها است
 از مشخصـات و ماهیـت کلـی پـروژه و کارهـای در دسـت اجـرا بـه وسـیله کارفـرما و سایر             37-4

 .پیمانکاران وی ، که در انجام موضوع پیمان به نحوی موثر اند ، آگاه است 
 تمـام نقشـه هـا و گزارشـهای گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایشهای مربوط به شناخت                     37-5

رای کار و یا محوطه های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت              شرایط زیرزمینی محل اج   
کـرده اسـت ، به دقت مطالعه کرده ، و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار ، کامأل آگاه شده                     

 .است 
 تمـام اسـناد ، مـدارک ، نقشـه هـا ، گزارشـها و اطالعـات درج شـده در اسناد پیمان را ، با                            37-6

مع آوری شده ، و سایر بررسیها و نتایج حاصل از آ زمایشها ،              مشـاهدات محلـی ، اطالعات ج      
اکتشافها و مطالعات ، تطبیق داده و موارد مغایرت ، اشتباه و ناهمگونی اطالعات را به اطالع                 

کند که اسناد و     کارفـرما مـی رسـاند و پاسـخ کارفـرما برای وی قابل قبول است و تایید می                  
ک تمام جنبه های پیمان در جهت اجرای کارهای         مـدارک پـیمان ، بـه طـور کلی برای در           

 .موضوع پیمان ، کافی است 
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 پیمانکار ، اعالم می کند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت                  37-7

در صورتی که خالف  آن      .  نیست   1337در معـامالت دولتـی ، مصـوب بیسـت و دوم دیماه              
ا توجه به باطل بودن پیمان ، کارفرما به منظور تحویل گرفتن            بـرای کارفـرما محـرز شود ، ب        

بی درنگ ،  . کـار ، زمـان تحویـل قطعـی کارهـای انجـام شـده را به پیمانکار ابالغ می کند               
تضمین انجام تعهدات پیمان و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط کرده و به حساب    

یل کارهای انجام شده و تسویه حساب پیمانکار،        کارفرما ، برای تحو   . خـزانه  واریز می نماید       
هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل      .  عمـل می نماید      9-67 تـا    4-67 و   2-67طـبق بـندهای     

 :موقت ، پیمانکار ، به علل زیر، مشمول قانون یاد شده شود 
 تغیییراتی که در صاحبان سهام ، میزان سهام ، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار               37-7-1

 .پیش آید
 . تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید 37-7-2

در .  رفتار می شود     7-37 ، طبق بند     1-7-37در صـورت بروز شرایط موضوع بند        
 ، به محض وقوع منع قانونی ، پیمانکار         2-7-37صـورت بـروز شـرایط موضوع بند         

ی که مانع قانونی رفع     مکلـف اسـت کـه مراتـب را به کارفرما اعالم کند و در صورت               
اگر پیمانکار مراتب را به     .  ، به پیمان خاتمه می دهد        67نشود ، کارفرما طبق ماده      

 . رفتار می شود 7-37موقع به کارفرما اعالم نکند ، طبق بند 
 تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع این پیمان                 37-8

یمان ، بدون قید و شرط است و انجام هر یک از موارد زیر ، خدشه و خللی در                   ، طبق مفاد پ   
 .تعهدات نامبرده ایجاد نمی کند 

 . بازرسی و یا مشاهده کارها به وسیله کارفرما 37-8-1
 . پرداخت صورت وضعیتهای موقت یا قطعی 37-8-2
 . صدور گواهی تحویل موقت 37-8-3
 .ا بخشی از کار ، به وسیله کارفرما  بهره برداری از تمام و ی37-8-4
 . هر نوع تایید کارها به وسیله کارفرما و یا عدم تایید به موقع وی 37-8-5
 . هر نوع بررسی و یا تایید مدارک ارسالی پیمانکار ، از سوی کارفرما 37-8-6
 . هر نوع بازرسی ، آزمایش و یا تایید ، به وسیله موسسات ثالث 37-8-7
 .ع رفع عیب در کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما  هر نو37-8-8
برداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهالک و فرسایش متعارف                    موارد بهره 
 .برداری ، از شمول این بند مستثنی است  دوران بهره
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 هماهنگی با سایر پیمانکاران

 
 با موضوع پیمان  هماهنگی با سایر پیمانکاران مرتبط – 38ماده 

 پیمانکار موظف به هماهنگی با سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما به شرح درج شده در                 38-1
این هماهنگی اعم از    . شـرایط خصوصـی پـیمان و در مـوارد مرتـبط با موضوع پیمان است                 

 .مبادله اطالعات فنی و مهندسی و یا برنامه زمانی انجام کارهای مختلف خواهد بود 
هـرگاه در شرایط خصوصی پیمان ، در این مورد تعیین تکلیف نشده باشد و کارفرما پس از                  
انعقـاد پیمان با پیمانکار تصمیم به انجام بخشهایی از پروژه به وسیله سایر پیمانکاران بگیرد             
، مراتـب را قـبل از هرگونه اقدام به پیمانکار اطالع میدهد تا جزئیات نحوه هماهنگی الزم و                 

ورت لزوم و بنا به درخواست پیمانکار ، افزایش هزینه و مدت احتمالی پیمان با توافق                در صـ  
 .دو طرف تعیین شود 
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 تعهدات و مسئولیتهای کارفرما

 
  تعیین نماینده– 39ماده 

 روز از تاریخ نافذ شدن پیمان ، فردی را همراه حدود اختیارات و وظایف وی ، به 15کارفرما ، ظرف 
کارفرما در طول اجرای پیمان ، می تواند        . ده کارفـرما بـه پـیمانکار معرفـی می کند            عـنوان نمایـن   

 .نماینده خود را تعویض و شخص دیگری را به جای وی تعیین نموده و به پیمانکار معرفی کند 
نمایـنده کارفـرما ، همـواره در طـول مدت پیمان، در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف                    

دام مـی کـند ، و تمام اطالعیه ها ، ابالغیه ها ، دستور کارها ، تصویبها ، به وسیله وی                      کارفـرما  اقـ    
ها و درخواستهای پیمانکار ، به عنوان کارفرما و خطاب به وی  صـادر می گردد و همچنین ، اطالعیه   

 . صادر می گردد 
خص یا اشخاص   نمایـنده کارفـرما در طـول مـدت پـیمان ، می تواند بخشی از وظایف خود را به ش                    

در این صورت ، طی اطالعیه ای شخص یا اشخاص یاد شده را همراه با حدود                . دیگـری واگذار کند     
هر نوع دستور ، ابالغیه و اقدامهای       . اختـیارات و وظـایف مـربوط ، بـه پـیمانکار معرفـی مـی کند                  

نماینده کارفرما تلقی   جانشینهای نماینده کارفرما ، به منزله دستور ، ابالغیه و اقدامهای            / جانشـین   
 جانشینهای نماینده کارفرما ، ممکن است در طول مدت پیمان تعویض شود و            / جانشین  . شود   مـی 

 . که در این صورت ، باید مراتب به پیمانکار اعالم شود یا حدود اختیارات و وظایف آنان تغییر کند ،
 

 .  اطالعات مربوط به محل اجرای کار - 40 ماده 
یا بخشی از اطالعات مربوط به اراضی مورد نیاز اجرای کار در اسناد فنی مبنای پیمان                هـرگاه تمام    

موجـود نباشـد ، کارفـرما ایـن اطالعـات را که از جمله شامل موارد زیر است ، برای اجرای صحیح                       
 .کند  کارهای موضوع پیمان ، در موعد مقرر در برنامه زمانی به وی تسلیم می

 .محل اجرای کار ، حاوی نقاط مرجع و نشانه و تاسیسات مهم واقع در آن نقشه برداری کلی 40-1
 ) . ،  به عهده کارفرما باشد 13در مواردی که طبق پیوست (  اطالعات زیرزمینی 40-2
 سـایر اطالعات و ضوابط حاکم بر محل اجرای کار ، از قبیل ضوابط زیست محیطی ، کاربری                   40-3

  .…زمین و 
 
 .عات و مدارک   دقت اطال– 41ماده 

 در تعهد کارفرماست    18 و   13مسئولیت صحت و دقت اطالعات و مدارک فنی که طبق پیوستهای            
، به عهده وی است ، و هرگونه هزینه اضافی طوالنی شدن کار و یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت                      

 .  یا دقت اطالعات داده شده به پیمانکار ، متوجه کارفرماست 
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 .رداخت صورت وضعیت ها  پ– 42ماده 

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

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

 ، از طرف پیمانکار 2-2-3مانی موضوع بند کارفـرما ، مـدارک تسلیمی پیمانکار را که طبق برنامه ز      
تحویـل مـی شود ، در موعد مقرر در برنامه زمانی رسیدگی و برحسب مورد ، نظر خود را اعالم می                      

 .کند 
 

 . دریافت بیمه نامه ها – 44ماده 
 را ، در موعد مقرر در       6 پیوست   2-6 و بند    17های در تعهد خود ، موضوع ماده         نامه کارفـرما ، بیمه   

 . ، تهیه می کند 13 پیوست 3-13رنامه زمانی موضوع بند ب
 

  صدور مجوزها – 45ماده 
 در زمـان مناسـب ، بـا توجـه به برنامه زمانی انجام تعهدات پیمانکار مجوزهای الزم برای                    کارفـرما ،  

 از اجرای پیمان به وسیله پیمانکار را صادر کرده و یا در اخذ مجوزهای قانونی از سازمانهای ذیربط ،      
جملـه مجوزهـای الزم بـرای ترخـیص مصـالح و تجهیزات وارداتی ، اخذ روادید ورود ، مجوز کار ،                      
پـروانه اقامـت و مجـوز خروج برای کارکنان خارجی پیمانکار ، اخذ گذرنامه و روادید برای کارکنان                   

 .ایرانی پیمانکار همکاری الزم را به عمل می آورد 
 

 . و نصب و راه اندازی  اجرای کارهای ساختمان– 46ماده 
 ، عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی را به           14کارفرما متعهد است ، طبق برنامه زمانی  پیوست          

بینی   ، همکاری پیمانکار در نظارت بر نصب و راه اندازی پیش           10هـرگاه در پیوست     . اجـرا درآورد    
ظر و هماهنگی فنی کارشناسان     اندازی ، با ن    شـده باشـد ، اجـرای کارهـای سـاختمان و نصب و راه              

کارفرما تسهیالت الزم برای اقامت و کار کارشناسان پیمانکار را فراهم           . پـیمانکار صـورت می گیرد       
 .می کند 

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

م کارهای در تعهد خود ، از قبیل        کارفرما عالوه بر تصدی عملیات ساختمان و نصب ، نسبت به انجا           
تأمین بخشهایی از  مهندسی پایه ، خرید لیسانس ، طراحی ، مهندسی ، تأمین مصالح و تجهیزات ،    

 ، و سایرمواد شیمیایی و کاتالیست مورد        (UTILITY)مواد اولیه و نیز آب ، برق ، بخار و سوخت            
 و حمل مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار    اندازی و  آزمایشهای عملکردی ، تحویل       نیاز عملیات راه  

در مواردی که محل تحویل آنها      (  و تخلیه آنها در کارگاه       19از مـبادی مشـخص شـده در پیوست          
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 ، به عهده وی گذاشته شده است ، براساس برنامه           13که طبق پیوست    ) کارگـاه تعیین نشده باشد      
 . کند   ، اقدام می13 پیوست 3-13زمانی موضوع بند 

کارفـرما مصـالح و تجهـیزات تأمیـن شده به وسیله پیمانکار را طبق دستورالعملهای توصیه شده از                   
 .کند  سوی پیمانکار یا فروشندگان ، در انبارهای مناسب نگهداری  و مراقبت می

 
 . پرداخت حقوق و عوارض گمرکی – 48ماده 

ات موضوع پیمان ، به عهده پرداخـت هـر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیز         
 .کارفرماست ، مگر آنکه در شرایط خصوصی ، به نحو دیگری تصریح شده باشد 
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 تغییر در کارها

 
  تغییر در کارها – 49ماده 

 در هر زمانی در طول مدت پیمان تا پیش از            کارفـرما ، در چـارچوب کلـی موضـوع پـیمان ،             49-1
 ، حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخصات تحویـل موقـت ،  می تواند کاهش  ، افزایش         

آنها را از  پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آنها ، با رعایت سایربندهای این ماده و                   
 .مفاد پیمان است

 پیمانکار ، می تواند برای افزایش کیفیت ، بازدهی و یا ایمنی کارها ، تغییراتی را در کارها به                    49-2
عدم پذیرش  . کارفرما محق است این گونه تغییرات را قبول یا رد کند            . هاد کند   کارفرما پیشن 

تغیـیرات پیشـنهادی پـیمانکار از سـوی کارفـرما ، رافع مسئولیت پیمانکار در اتمام و تحویل                   
 .کارها طبق مشخصات فنی پیمان نیست 

 ، پیمانکار موظف 2-49و  1-49 بـا دریافـت دستور و یا تایید کارفرما ، در انطباق با بندهای    49-3
. اسـت ، تاثـیر انجـام تغیـیرات در هزینه و مدت پیمان را محاسبه و به کارفرما منعکس کند                      

مبالغ کارهای افزایش یافته یا     .  محاسبه می شود     2-56هزیـنه تغیـیر کارهـا ، براسـاس بـند            
ش از بیست و    ، نباید بی  ) به تنهایی    ( 6-49کـاهش یافـته ، بـا احتساب تغییرات موضوع بند            

در صورت دستور کارفرما به تغییراتی که منجر به کاهش          . پـنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود        
 درصد مبلغ پیمان شود ، پیمانکار می تواند ضمن اتمام کارهای در دست اقدام ،                25بـیش از    

 مدت  تغییرات.  ، بنماید و یا کاهش یاد شده را بپذیرد           69تقاضای خاتمه پیمان را طبق ماده       
 . ، تعیین می شود 64پیمان ناشی از تغییر کارها ، براساس ماده 

» دستور تغییر کار «  ،پس از صدور 3-49 تا 1-49 انجـام تغیـیرات کارهای موضوع بندهای    49-4
کـه در آن ، جزئـیات کـامل تغیـیر کار و هر نوع تغییر در قیمت و یا تغییر در مدت پیمان و                         

ابر مفاد پیمان ، درج شده است ، تنظیم می شود و به امضای دو               سـایر اصـالحات مورد نیاز بر      
 .رسد و به عنوان یکی از ضمایم پیمان محسوب می گردد  طرف می

 هـرگاه دو طـرف در مـورد تغییرات هزینه و مدت پیمان ،  ناشی از تغییر کارها ، ظرف مدت                       49-5
ند ، به توافق نرسند ، در این      معقولـی که اجرای کارهای دیگر موضوع پیمان را دچار تاخیر نک           

در . صـورت کارفـرما انجـام و یـا عـدم انجام تغییرات توسط پیمانکار را به وی ابالغ می کند                      
صـورت دسـتور کارفـرما مبنی بر اجرای تغییرات ، به رغم عدم وصول توافق در مورد هزینه و        

را با کارفرما برای مـدت ، پـیمانکار موظـف بـه انجـام تغیـیرات است و متعاقبأ مذاکرات خود                   
 روز ، کماکان دو طرف به       60در صورتی که ظرف مدت      . حصـول بـه توافـق ادامـه مـی دهد            

تا قبل از حل    . شود    ، رسیدگی و تعیین تکلیف می      75توافـق نهایی نرسند ، موارد طبق ماده         
ما  براساس محاسبات کارفر   اخـتالف ، پرداخـت بـه پـیمانکار ، طـبق مبلغ تغییر یافته پیمان ،                

 .انجام می شود 
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 بـرای مـواردی کـه بخشـی از کارهـا براساس فهرست بها برآورد شده باشد ، اختالف مقادیر                     49-6
کارهـای انجـام شـده طـبق پـیمان ، درمقایسـه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان ، نیاز به صدور                      

تهای  را نـدارد و تغیـیرات مبلغ پیمان ، براساس قیم           4-49دسـتور تغیـیر کـار موضـوع بـند           
 .گردد   ، تعیین می3-49فهرست بها با رعایت سقف تعیین شده در بند 

 تغیـیرات ناشـی از قصـور پیمانکار در انجام کارهای اصلی و مورد تعهد وی ، تغییر کار تلقی                     49-7
گونه تغییرات پس از تایید مشاور کارفر ما، به هزینه           شـود و پیمانکار موظف به انجام این        نمـی 

 .پیمان است خود و در مدت 
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 .مشاور کارفرما، بازرسی و کنترل کیفی کار 

 
   مشاورکارفرما – 50ماده 

 موافقتنامه را ، به منظور استفاده از خدمات فنی          7موضوع ماده   » مشاور کارفرما   «  کارفرما ،    50-1
 8حدود وظایف و اختیارات مشاور کارفرما ، در پیوست . و مهندسی وی به کار گمارده است 

همچنین ، کارفرما ممکن است خدمات تخصصی بازرسی فنی بخشهایی از           . رج شده است    د
کارهـای موضـوع پـیمان را بـه اشـخاص یا موسسات فنی ذیصالح واگذار کند ، که زیر نظر                     

 . انجام وظیفه نمایند مشاور کارفرما ،
 یا اخذ تصمیم درصورتی که برخی از وظایف و یا اختیارات کارفرما مبنی بر تایید ، تصویب و

در مـوارد مختلف این شرایط عمومی ، به مشاور کارفرما تفویض شده باشد ، در آن صورت ،                   
 .پیمانکار موظف به ارجاع این موارد به مشاورکارفرماست 

  مشـاور کارفـرما ، برای انجام وظایف خود در بخشهای مختلف کارهای طراحی ، مهندسی ،                   50-2
زات ، نمایندگانی را همراه با حدود وظایف و اختیارات آنها           سـاخت  و تأمیـن مصالح و تجهی        

مشـاور کارفـرما یـا نمایندگان وی ، مجاز به کاستن و یا سلب مسئولیت                . کـند    تعییـن مـی   
پـیمانکار از انجام تعهدات او و یا صدور دستوراتی که منجر به افزایش مدت اجرای پیمان و                  

  تعیین تکلیف    8دی که به صراحت در پیوست       یـا مـبلغ پیمان شود  نیستند ، مگر در موار           
 .شده باشد 

ابـالغ معرفـی نمایـندگان مشـاور کارفـرما ، بـاید بـرای پـیمانکار ارسال شود و تا زمانی که                   
پـیمانکار رونوشـت ایـن گونه ابالغها را دریافت نکرده است ، دستورهای صادر شده از سوی                  

 .نمایندگان مشاور کارفرما برای او معتبر نیست 
دسـتورالعلها ، تصـمیمها ، و گواهـیهای صـادر شده از سوی نماینده مشاور کارفرما به مثابه                   

 .دستورهای داده شده به وسیله مشاورکارفرماست 
اگر پیمانکار نسبت به تصمیمها ، و دستورهای نماینده مشاور کارفرما اعتراض داشته باشد ،                 

، تا وی تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و به توانـد مـوارد را بـه مشـاور کارفـرما ارجاع کند           مـی 
 .پیمانکار ابالغ نماید 

در صـورتی کـه نمایـنده  مشـاور کارفرما به کیفیت برخی از کارهای ناقص اعتراضی نکرده                   
باشد ، مشاور کارفرما می تواند کار یا کارهای انجام شده را بازرسی کند و به پیمانکار دستور 

 . رفع نقص آن را بدهد 
در این صورت ،    . ارفـرما ، مـی توانـد در طول مدت پیمان ، مشاور کارفرما را تعویض کند                   ک 50-3

 . به پیمانکار معرفی شودمشاور جدید کارفرما باید به همراه شرح وظایف وی ،
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 . بازرسی و کنترل کیفی کار – 51ماده 

 ، ساخت مصالح و  پـیمانکار ، موظـف بـه تحویـل برنامه های کنترل کیفی کارهای مهندسی            51-1
 .تجهیزات در تعهد خود ، پیش از شروع هر بخش از کار ، به مشاورکارفرماست 

ایـن بـرنامه هـا ، حـاوی سـازمان کنـترل کیفی پیمانکار ، همچنین مراحل و روشهای انجام                     
آزمایشـها ، بازرسیها و سایر کنترلهای الزم است ، که پس از تایید مشاور کارفرما مالک عمل                  

 .گیرد  ر و مشاور کارفرما برای کنترل کیفی عملیات قرار میپیمانکا
 پیمانکار ، موظف به انجام آزمایشها و بازرسیهای الزم کارها در محل تولید و ساخت مصالح و 51-2

 .تجهیزات ، طبق مفاد پیمان است 
بینـی شده در پیمان ، از پیمانکار         هـرگاه انجـام آزمایشـهای اضـافی نسـبت بـه مـوارد پـیش               

رخواسـت شـود ، پـیمانکار موظـف بـه انجـام آنهاست ، مشروط بر آنکه هزینه اضافی انجام                      د
 . آزمایشها به وی پرداخت شود 

 نمایـنده مشاور کارفرما ، می تواند در تمام مراحل آزمایشها و بازرسیهای فنی کارها ، حضور                  51-3
ماهنگیهای الزم ، در محل     پـیمانکار ، موظـف بـه تأمین امکانات و تسهیالت و انجام ه             . یـابد   

 . تولید و ساخت مصالح و تجهیزات برای نماینده مشاور کارفرما است 
 پیمانکار ، موظف است حداقل دو هفته قبل از انجام آزمایشهای مربوط به هر بخش از کارها                  51-4

تسلیم ، بـرنامه زمانی آنها را به منظور هماهنگیهای الزم ، برای حضور نماینده مشاور کارفرما                 
 .کند 

در صـورت اعالم موافقت مشاور کارفرما با انجام آزمایشها و بازرسیها  طبق برنامه زمانی بدون                 
حضور نماینده وی یا عدم حضور نماینده او در زمان تعیین شده بدون اطالع قبلی ، پیمانکار ،        

 .ند  آزمایشها را انجام داده ، گزارشهای مربوط را به مشاور کارفرما تسلیم می ک
 هـر گـاه بـر طـبق آزمایشـها و بازرسیها و یا با اعالم مشاور کارفرما ، قسمتی از کار ناقص یا                         51-5

معـیوب باشـد ، پیمانکار موظف به رفع نقص و اصالح کار و انجام آزمایشها و بازرسیهای الزم                   
 .در مورد کارهای اصالح شده به هزینه خود است 

رفی پس از اعالم مشاور کارفرما ، نسبت به رفع نقص           در صـورتی که پیمانکار ظرف مدت متعا       
اقـدام نکـند ، کارفـرما مـی توانـد با اخطار قبلی به پیمانکار ، نسبت به انجام اصالحات و رفع               
نقـایص ، اقـدام کـرده ، و هزیـنه هـای مربوط را با احتساب هزینه های باالسری ، به حساب                       

 .بدهی پیمانکار منظور نماید 
 .د شو  حذف می51-6
 .شود   حذف می51-7
 بارگـیری و حمـل مصالح و تجهیزاتی که بنا به سفارش پیمانکار ، به وسیله سازندگان مورد                    51-8

تنها پس از بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل نهایی ،  و             . تایید کارفرما ساخته می شوند      
 .صدور مجوز حمل توسط بازرس فنی یا مشاور کارفرما ، مجاز است 
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گـیری از  آزمایشها و بازرسیهای فنی به عمل آمده ،              در مـوارد ابهـام در تفسـیر و یـا نتـیجه             51-9

پـیمانکار و مشـاور کارفـرما ، پس از کسب نظر مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی ،                    
 .ابهامات را رفع و کارها را بر آن اساس دنبال می کنند 
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 یمان تغییرات مبلغ پ–پرداختهای به پیمانکار 

 
  شمول مبلغ پیمان – 52ماده 

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

ی زیر ، به منظور انجام کارهای موضوع پیمان به مـبلغ پـیمان ، از جملـه شـامل جبران هزینه ها            . 
 .وسیله پیمانکار و نیز سود پیمانکار است 

  هزیـنه نـیروی انسـانی مـورد نـیاز بـرای انجام بخشهای مختلف کارهای طراحی ، ساخت ،                     52-1
های مرتبط با استخدام و به         کـه شـامل دسـتمزد و تمـام مـزایای قانونی و سایر هزینه                …و  

 .نان است کارگیری  آ
  .11 هزینه تهیه مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی طبق پیوست 52-2
 هزینه حمل و نقل و انبارداری تجهیزات و مصالح و لوازم یدکی و سایر مواد مورد نیاز اجرای                   52-3

 .کار 
  .10 پیوست 2-10 هزینه خدمات نظارت بر نصب و راه اندازی طبق بند 52-4
بـه مهندسان طراح و صاحبان لیسانس ، به منظور انجام بخشهایی از             هـای پرداختـی       هزیـنه  52-5

 .کارهای طراحی ، خرید لیسانس ، بازرسیها و سایر خدمات فنی و مهندسی 
 .شود   حذف می52-6
 . هزینه انجام کارها ، خدمات و تامین مصالح و تجهیزات ، از محل مبالغ مشروط 52-7
 :  هزینه های متفرقه دیگر ، شامل 52-8

  .12 هزینه آموزش کارکنان کارفرما ، طبق پیوست 52-8-1
 . هزینه مسافرت و نقل و انتقال کارکنان پیمانکار ، در اجرای کارهای موضوع پیمان52-8-2
 .شود   حذف می52-8-3
 .شود   حذف می52-8-4
 .شود   حذف می52-8-5
 .ها  نامه  هزینه تهیه انواع ضمانتنامه ها و بیمه52-8-6
 . هزینه انواع مالیاتها و سایر عوارض قانونی ،  متعلق به پیمانکار ، و مرتبط با پیمان 52-8-7
 .هایی که طبق شرایط خصوصی ، به عهده پیمانکار است   سایر هزینه52-8-8

 
  پرداختهای موقت – 53ماده 

بلغ پیمان  جدول تفکیک م  «  موافقتنامه ، براساس     4 پرداخـتهای بـه پیمانکار ، موضوع ماده          53-1
 و یا برحسب مورد ، براساس فهرست مقادیر         1، موضوع پیوست    » بـرای بخشهای مختلف کار      

 و با توجه به میزان کار واقعی انجام شده ، به روش درج شده               2و بهـای درج شده در پیوست        
 .گیرد   ، صورت می5 پیوست 1-5در بند 
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امین امکانات پیش نیاز اجرای کار ، مبلغی به          بـه منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، و برای ت           53-2

 مشخص می شود ، در برابر دریافت ضمانتنامه   5پرداخت که میزان آن در پیوست        عنوان پیش 
 . ،  به پیمانکار پرداخت می شود 11معتبر و قابل قبول کارفرما ، طبق ماده 

 ، پیمانکار صورت    5ست   پیو 2-5 در پایـان هـر مـاه و یـا مقـاطع زمانـی تعیین شده در بند                    53-3
وضـعیت کارهـای انجـام شـده تـا آن تـاریخ را ، طبق کاربرگهایی که با توافق مشاور کارفرما                      

به ضمیمه صورت وضعیت ، تمام . کند  شـود ، تهیه و به مشاور کارفرما تسلیم می        تنظـیم مـی   
لح و پیمانکار ، قیمت مصا. اسـناد مثبـته مـورد نـیاز ، طـبق مفـاد پـیمان تحویـل مـی شود             

 و در صورت    تجهـیزات حمل شده به محل کارگاه را ، با ارائه اسناد مثبته حمل و بیمه حمل ،                 
بـدون عیـب بـودن آنهـا ، و مدارک دال بر انتقال مالکیت آنها به کارفرما و عدم وجود مدعی                       

 ای بــــرای آنهــــا ، در صــــورت وضــــعیتها درج     بــــرای آنهــــا و پوشــــش بــــیمه   
 . کند  می

 ، صورت وضعیت دریافت شده را حداکثر ظرف ده روز ، بررسی و در صورت                 مشـاور کارفـرما    53-4
وجـود اشـکال در آن ، بـا تعییـن دالیل و موارد اشکال ، آن را برای اصالح به پیمانکار عودت                       

در صـورتی کـه صـورت وضـعیت دریافـت شده ، که باید ظرف مهلت تعیین شده             . دهـد    مـی 
 قبول تشخیص داده شود ، برای کارفرما ارسال         بررسـی شـود ،از طـرف مشـاور کارفـرما قابل           

کارفرما ، ظرف   . گـردد و مراتـب از سـوی مشاور کارفرما به پیمانکار اطالع داده می شود                  مـی 
مهلـت بیسـت روز از تـاریخ دریافـت صـورت وضـعیت ، مـبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار                      

 روز به   20برای پرداخت بیش از     هرگاه به هر دلیل ، بررسی و تایید کارفرما          . کند   پرداخت می 
کـند که بنا به درخواست پیمانکار ، هفتاد درصد مبلغ            طـول انجـامد ، کارفـرما موافقـت مـی          

الحساب به  صورت وضعیت تایید شده مشاور کارفرما را پس از کسر کسور مربوط ، به طور علی
 .پیمانکار پرداخت نماید 

ر و زیـان وارده به خود و با توجه به انجام            کارفـرما ، مـی توانـد بـه مـنظور جلوگـیری از ضـر               
آزمایشـها و بازرسـیهای بعـدی و یـا کسب اطالعات و شواهد جدید در موارد زیر ، از پرداخت       
تمـام و یا قسمتی از صورت وضعیت خودداری کند و در صورت لزوم ، پرداختهای قبلی را نیز                   

 .به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید 
 .که تمام یا بخشی از کارهای انجام شده دارای نقص باشد  در مواردی 53-4-1
 در صـورتی کـه مـبلغ پیمان به علت صدور دستور تغییرکارها کاهش یافته باشد، و                  53-4-2

 .این کاهش در صورت وضعیت های قبلی منظور نشده باشد 
قرر ،  هـرگاه بـه دلـیل قصـور پـیمانکار در انجـام اصالحات الزم در کارها در زمان م           53-4-3

 . ، رأساً اقدام به اصالح کارهای معیوب کرده باشد 5-51کارفرما با توجه به بند 
 . شود 68 وقوع هر یک از شرایطی که منجر به برکناری پیمانکار ، طبق ماده 53-4-4
 در صـورت بروز هر نوع ادعا ، از جمله هر نوع ادعای مالکیت علیه کارفرما ، ناشی از                    53-4-5

 .ار و به طور کلی اجرای پیمان عملکرد پیمانک
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هـر عامل دیگری که به طور منطقی باعث کسر تمام و یا قسمتی از صورت وضعیت                  53-4-6

 .پیمانکار شود 
کـند کـه بـا دریافـت مـبلغ هر صورت وضعیت ، تمام کارها و مصالح و                     پـیمانکار تعهـد مـی      53-5

آمده و پیمانکار موظف به رفع تجهیزات درج شده در آن صورت وضعیت ، به تملک کارفرما در         
 .هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث ، نسبت به آنهاست 

 تایـید و پرداخـت مـبلغ صـورت وضـعیت هـا  به پیمانکار ، از مسئولیت اصلی وی در انجام                        53-6
. کاهد و به معنای تایید کیفی یا کمی کارها توسط کارفرما نیست        تعهداتـش طبق پیمان نمی    

 اسـت کارهـا را تکمیل کرده ، در صورت بروز هر نوع اشکال در کارهایی که      پـیمانکار موظـف   
 .صورت وضعیت آنها پرداخت شده است ، نسبت به رفع عیب و یا جایگزینی  آنها اقدام نماید 

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

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

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

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

 .ــ  مالیات پیمان ، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار 
ربوط به استهالک   ـــ  پرداخـتهای علـی الحساب به پیمانکار ، و همچنین مبالغ م              

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

 .که در زمره تعهدات پیمانکار است 
 ، صورت وضعیت های پیمانکار را       4-53 هـرگاه کارفـرما نـتواند ظـرف مـدت مقـرر در بـند                 53-8

داخـتهای مربوط ، مبلغی به عنوان جبران        پرداخـت کـند ، بـه تناسـب مـدت تأخـیر در پر              
هـای اضافی پیمانکار در مدت تاخیر ، که میزان آن در شرایط خصوصی مشخص می                 هزیـنه 

 .کند  شود ، به وی پرداخت می
در صورت تأخیر پرداخت بیش از سه ماه از سوی کارفرما ، پیمانکار می تواند به استناد ماده     

  . ، خاتمه پیمان را درخواست کند69
 

  ( provisional sum ) مبالغ مشروط – 54ماده 
بینی شده    موافقتـنامه ، مبلغی به عنوان مبلغ مشروط پیش         4-2-3 در صـورتی کـه در بـند          54-1

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

درج مبلغ مشروط   . صـورت می گیرد که با دستور کارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد              
 .جاد نمی کند در پیمان ، هیچگونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ای

 : نحوه پرداخت از مبالغ مشروط ، به شرح زیر است 54-3
 بهـای انجـام کارهایـی که شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات به وسیله پیمانکار                  54-3-1

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

 قیمـت واقعـی پرداخـت شـده به وسیله پیمانکار ، براساس اسناد مثبته ، به عالوه                   
که میزان آن در    ) شامل سود پیمانکار    ( های باالسری    درصـدی بـه عـنوان هزیـنه       

 .شود  شرایط خصوصی تعیین شده است ، به پیمانکار پرداخت می
 

 ی  پرداختهای ارز– 55ماده 
 موافقتـنامه ، پرداخت بخشی از مبلغ پیمان به ارز خارجی تعیین شده              3در صـورتی کـه در مـاده         

باشـد ، نـرخ تسـعیر ، و سایر ضوابط مربوط به این گونه پرداختها ، طبق مفاد درج شده در شرایط                       
 .خصوصی است 

 
  تغییرات در مبلغ پیمان – 56ماده 

 :ل تغییر است  مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قاب56-1
 . که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود  صدور دستور تغییر کار ،56-1-1
 تغیـیر مقادیـر کارهـای انجـام شده طبق مدارک پیمان ، در مقایسه با مقادیر اولیه                   56-1-2

ضـمیمه پـیمان بـرای بخشـی از پـیمان ، که براساس فهرست بها تنظیم شده باشد ،                    
  .6-49موضوع بند 

 4-5 کـاهش مـبلغ ناشـی از خسـارت تاخـیر در اتمـام بـه موقـع کار ، موضوع بند                        56-1-3
 .موافقتنامه 

بینی پرداخت هزینه تسریع کار، در        افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار ، به شرط پیش          56-1-4
 .شرایط خصوصی 

سان  تغیـیر مـبلغ ناشی از تعدیل ، در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نو      56-1-5
 تعدیل پیش بینی شده باشد ،    …قیمت مصالح و تجهیزات ، دستمزد نیروی انسانی و          

  ، اعمــــال 4ایـــن تغیـــیرات طـــبق روش پـــیش بینـــی شـــده در پیوســـت        
 .گردد  می

 کـاهش مـبلغ پـیمان بـه دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصالح کارهای                   56-1-6
  .5-51موضوع بند ناقص و انجام کار به وسیله کارفرما ، 
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 . نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها 56-2

برای بخشی از پیمان که      ( 2 در مـواردی کـه فهرسـت بهـا طبق یکی از پیوستهای               56-2-1
فهرست بهای واحد کارهای     ( 3و یا پیوست    ) براسـاس فهرسـت بها محاسبه می شود         

باشد ، و بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آنها           ، ضمیمه پیمان    ) اضافی و یا نقصانی     
 .موجود باشد ، برحسب مورد ، از قیمت فهرستهای یاد شده استفاده می شود 

 ، ضمیمه پیمان نباشد ، و یا        1-2-56 در مـواردی کـه فهرسـتهای یـاد شده در بند              56-2-2
 اضافی و یا     قیمت کارهای  بهـای کارهـای اضـافی و یـا نقصـانی در آنها موجود نباشد ،               

 : به یکی از دو روش زیر محاسبه می شود نقصانی ،
ــا نقصــانی برحســب مــورد ، براســاس نــرخ عوامــل     ــــ  قیمــت کارهــای اضــافی و ی

 پـیمان و مدارک مثبته      3 پیوسـت    2-3 و   2 پیوسـت    2-2درج شـده در بـندهای       
شامل سود  ( خـرید مصـالح و تجهیزات ، پس از منظور کردن هزینه های باالسری               

 .، محاسبه می شود )  پیمانکار 
ــ  در صورت توافق دو طرف ، قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی ،  می تواند به صورت                    
یـک مـبلغ مقطـوع و یـا ردیفهـای جدید فهرست بها ، با رعایت سایر مفاد پیمان                    

 .تعیین شود 
ام شده طبق پیمان     بـرای محاسـبه تغیـیر مـبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام مقادیر کار انج                56-3

برای مواردی که بخشی از پیمان براساس فهرست         ( 6-49نسبت به برآورد اولیه ، موضوع بند        
ی طبق   ، مبلغ پیمان به تناسب حجمها و مقادیر  کارهای انجام شده           ) بهـا تنظـیم شده باشد       

 .بهای ضمیمه پیمان ، محاسبه می شود  پیمان و براساس فهرست
ن بـه دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصالح کارهای ناقص و                کـاهش مـبلغ پـیما      56-4

 ، برحسب مورد ، طبق یکی از روشهای         6-1-56انجـام کـار بـه وسـیله کارفرما ، موضوع بند             
 . ، محاسبه می شود2-56تعیین شده در بند 

 
  صورت وضعیت قطعی -57ماده 

نین تحویل تمام اسناد و مدارک باقیمانده        ، همچ  60 پـس از انجـام تحویل موقت طبق ماده           57-1
بـه کارفـرما ، از قبـیل دسـتورالعملهای راه اندازی ، راهبری و نگهداری تجهیزات ، نقشه ها و                     

 ، مدارک بازرسی و آزمایش تجهیزات و عملیات       18 پیوست   2-18مـدارک فنـی موضـوع بند        
ه ها و هر نوع سند و مدرک        سـاختمانی و نصـب ، و مدارک مرتبط با بیمه نامه ها و ضمانتنام              

ــیمانکار   ــده اســـــت ، پـــ ــاره شـــ ــا اشـــ ــه آنهـــ ــیمان بـــ ــه در پـــ  دیگـــــری کـــ
صـورت وضـعیت قطعـی کارهـای موضوع پیمان را تنظیم نموده و همراه مدارک زیر ، تسلیم                   

 :کند  مشاور کارفرما  می
  هـرگونه بـیمه نامـه الزم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعای اشخاص ثالث ، از                 57-1-1

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

 .در رابطه با اموال و حقوق موضوع پیمان 
پـیمانکار به همراه این مدارک ، اقرارنامه ای را تنظیم میکند که طی آن ، هرگونه حق               

 بدهـی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ، خرید              تصـرف و یـا داشـتن      
دانش فنی ، مصالح و یا تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود 
، منتفـی دانسـته و نسـبت به حل و فصل ادعاها و پرداخت بدهیهای خود ، مهندسان                   

 .به عمل آورده است طراح و فروشنگان ، توافقهای الزم را با طرفهای ذینفع 
 در صـورتی کـه بـه تشـخیص کارفـرما ، پیمانکار تمام تعهدات قراردادی خود را طبق اسناد                     57-2

 ، کامل   1-57پـیمان انجـام داده باشد ، و مدارک پیوست صورت وضعیت تعیین شده در بند                 
ت ،  باشـد ، از سوی مشاور کارفرما ، ظرف مدت ده روز ، مراتب پذیرش و قبولی صورت وضعی                  

در غیر این صورت ، ضمن بازگرداندن       . بـرای بررسـی و پرداخـت ، به پیمانکار اعالم می شود              
آن ، دالیـل عـدم پذیرش صورت وضعیت ، ظرف همان مهلت به پیمانکار اعالم می گردد ، تا                    
وی نسـبت بـه رفـع نواقص کارها و یا تکمیل مدارک اقدام کرده ، و مجدداً صورت وضعیت را                     

پـس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول ، و به همراه اسناد و مدارک الزم ،                  . تسـلیم نمـاید   
 صـورت وضعیت مربوط را رسیدگی و تایید نموده و به             روز ،  60مشـاور کارفـرما ظـرف مـدت         

 روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت ، مبلغ صورت          60کارفرما ظرف   . کارفـرما تسـلیم میکند      
وط ، به پیمانکار پرداخت می کند و نسبت به آزاد سازی            وضـعیت قطعـی را پس از کسور مرب        

 اقدام می   3-14 و   2-14تضـمین حسـن انجـام کـار و انجام تعهدات به ترتیب طبق بندهای                
هـرگاه کارفـرما طلـب پیمانکار را ظرف مهلت تعیین شده پرداخت نکند یا برای آزاد                 . نمـاید   

 خسارت تاخیر پرداخت به     8-53بند  سـازی ضـمانتنامه هـای پـیمانکار اقـدام ننماید ، طبق              
 .پیمانکار تعلق می گیرد 

 روز از تاریخ    30هـرگاه براسـاس صورت وضعیت قطعی ، پیمانکار بدهکار شود ، باید در مدت                
تایـید صـورت وضعیت ، طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر                   

یات قضـائی ، طلب خود را  از محل سپرده ها و             کـند ، کارفـرما حـق دارد بـدون انجـام تشـر             
تضـمینهای موجـود پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ آنها تکافو نکند ، با رعایت قوانین جاری      

 .کشور از دیگر داراییهای او وصول کند 
ای  در صـورتی کـه کارهای موضوع پیمان ، بدون قصور پیمانکار ، دارای تأخیر قابل مالحظه                 57-3

، و پیشرفت کار پیمانکار به حدی رسیده باشد که مبلغ کارهای باقیمانده کمتر از کسور                باشد  
تضـمین حسن انجام کار نزد کارفرما باشد ، پیمانکار می تواند صورت وضعیت قطعی کارهای                
تحویل شده بدون نقص و تکمیل شده تا آن تاریخ را تنظیم نموده و به مشاور کارفرما  تسلیم                   

در این صورت ، سایر تعهدات پیمانکار برای ادامه         . ین ماده مورد اقدام قرار گیرد       کند تا طبق ا   
 .کارها به قوت خود باقی مانده ، و قرارداد همچنان نافذ خواهد بود 

 



 EPشرایط عمومی پیمانهای 
 

 ٣ -٣٦ 

 
 بـا تأیـید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف ، پیمانکار ، از هرگونه ادعایی علیه کارفرما                    57-4

کـند ، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تأیید صورت             ر مـی  در رابطـه بـا پـیمان ، صـرف نظـ           
وضعیت قطعی مطرح کرده باشد ، اما حل و فصل آن توسط دو طرف ، به زمانهای بعد موکول                   

 .شده باشد 
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 مراحل تکمیل و تحویل کار

 
  ( MECHANICAL COMPLETION) تکمیل مکانیکی – 58ماده 

زی و راه اندازی بوسیله کارفرما و براساس دستورالعملهای      کارهـای ساختمان و نصب ، پیش راه اندا        
پیمانکار در تمام مراحل نصب و پیش راه اندازی و . شود  تهـیه شـده از سـوی پـیمانکار انجـام مـی         

 در امر نظارت بر انجام صحیح کارها ، با کارفرما همکاری            1-26 و بـند     24انـدازی ، طـبق مـاده         راه
ل و تحول کارها از پیمانکاران عملیات ساختمان و نصب ، شرکت          داشـته ، در مـراحل مختلف تحوی       

 .کرده و مدارک مربوط را تأیید می کند 
 

 COMMISSIONING $ PERFORMANCE)اندازی و آزمایش عملکردی   راه-59ماده 
TEST) 

 .شود   حذف می59-1
شروع آزمایشهای  انـدازی و برقـراری شـرایط عملیاتـی عـادی و پایدار ، پیمانکار                  پـس از راه    59-2

 .عملکردی را درخواست می کند
 پـس از تأیـید کارفـرما مبنـی بـر شـروع آزمایشهای عملکردی ، آزمایشها به ترتیب و طبق                      59-3

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

 3-9از شاخصهای عملکردی و مصارف ، طبق بند          در صـورت عـدم حصـول تمام و یا برخی             59-4
 . ، عمل می شود 9پیوست 

 
  تحویل موقت – 60ماده 

 ، و حصول شاخصهای عملکردی و       59 پـس از اتمـام آزمایشـهای عملکـردی موضـوع مـاده               60-1
 پیوست  3-9 ، و یا اجرای تمهیدات پیش بینی شده در بند            9 پیوست   2-9مصـارف طبق بند     

بـه همراه این درخواست ، تمام      . واسـت تحویـل موقـت از کارفـرما میکـند             ، پـیمانکار درخ    9
 .شود  مدارک مربوط به بازرسیها و آزمایشهای انجام شده ضمیمه می

 کارفـرما ظـرف مـدت حداکـثر دو هفـته از تاریخ وصول درخواست پیمانکار ، گواهی تحویل                 60-2
ایم پیمانکار در موارد عدم دستیابی به همراه این گواهی ، میزان جر. موقت را صادر می کند 

 . تعیین و اعالم می گردد 9بینی شده در پیمان براساس پیوست شماره  به عملکرد پیش
 تحویـل موقـت قسـمتهایی از کـار کـه طبق مشخصات فنی نیاز به راه اندازی و آزمایشهای                     60-3

بینی   به روش بیش    ، ندارنـد و آماده بهره برداری هستند ، نیز          59عملکـردی ، موضـوع مـاده        
 . ، انجام می شود 2-60 و 1-60شده در بندهای 

 : تحویل موقت قسمتهای مستقلی از کار ، قبل از تحویل کل کار ، در شرایط زیر مجاز است 60-4
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 در صـورتی کـه بـرای تحویـل بخشـهای جداگانـه کار و برنامه زمانی آنها در پیمان                     60-4-1

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

کند و  پیمانکار     در ایـن صـورت ، مراتب را به پیمانکار ابالغ می           . کـار داشـته باشـد       
بررسـی الزم را بـرای حصـول اطمیـنان از عـدم تداخـل و یـا ایجاد مشکل در سایر                      

آورده و موضوع ، مورد توافق دو طرف قرار می قسـمتها و عملکـرد کل کار ، به عمل     
در هـر یـک از ایـن مـوارد ، تحویـل موقـت قسمتهای مورد نظر ، به ترتیب                     . گـیرد   

 . انجام می شود3-60 تا 1-60بندهای 
 .شود   حذف می60-5
 کارفـرما ، امکـان دسترسـی در حد متعارف را برای تعمیر و یا رفع عیبهای مشخص شده در                60-6

 .کند  ولیت رفع نقص ، برای پیمانکار فراهم  میدوران مسئ
 

  دوره مسئولیت رفع نقص – 61ماده 
 ، هرگاه ظرف مدت حداقل یک سال و یا هر  60 پـس از تحویـل موقـت کارهـا به شرح ماده              61-1

تـر دیگـری کـه در شرایط خصوصی بیان شده باشد ، هر نوع عیب و نقصی در                   زمـان طوالنـی   
ر مشـاهده شـود ، پـیمانکار موظـف است بالفاصله پس از دریافت               کارهـای در تعهـد پـیمانکا      

دسـتورکارفرما ، نسـبت بـه رفع نقص ، اصالح و جایگزین نمودن کار معیوب و رفع آسیبهای                   
مشروط بر آن که عیوب و      . ناشـی از آن بـه بخشـهای دیگـر کـار ، بـه هزینه خود اقدام کند                    

درسـت کـار ، مغایـر بـا مشخصـات فنی و             بـرداری نا   نواقـص ، ناشـی از نگهـداری و یـا بهـره            
 .برداری و نگهداری از سوی کارفرما ، نباشد  دستورالعملهای بهره

 پـیمانکار ، موظـف است پس از انجام اصالحات و یا تعویض و جایگزینی های الزم برای رفع                    61-2
ا ، به   عیـب و نقص ، آزمایشهای الزم را برای حصول اطمینان از رفع عیب و اخذ تأیید کارفرم                 

 .هزینه خود انجام دهد 
 پس از رفع عیب هر قسمت از کار و تأیید کارفرما مبنی بر صحت انجام آنها ، دوره مسئولیت 61-3

 .رفع نقص  آن قسمت از کار ، از همان تاریخ شروع می شود 
 هـرگاه پـیمانکار پـس از ابـالغ دسـتور کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص کارها ، طی مدت                       61-4

قولـی نسـبت به رفع عیوب اقدام نکند ، و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صحیح  رفع                      مع
هزینه های انجام شده به وسیله      . کـند ، کارفـرما مـی توانـد رأسـاً اقـدام بـه رفع عیب نماید                   

کارفـرما ، بـا احتسـاب هزیـنه هـای نیروهای غیرمستقیم و باالسری های مربوط ، به حساب                    
 .ر منظور می شود بدهکاری پیمانکا
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  تحویل قطعی – 62ماده 

 ، پس از درخواست پیمانکار و بررسی و تأیید          61در پایـان دوره مسئولیت رفع نقص ، موضوع ماده           
 بیان شده   60کارفـرما ، تاریخ و برنامه زمانی انجام  آزمایشها و یا بازدید ، به همان نحو که در ماده                     

دید از کارها ، در صورت عدم مشاهده عیب و نقص در کار ، اسـت ، تعییـن مـی شـود و پـس از باز           
در صورت مشاهده عیب و نقص در کارها  ، مراتب به            . گردد   نسـبت بـه تحویل قطعی کار اقدام می        

 . تحویل قطعی انجام شود پیمانکار ابالغ می شود ، تا پس از رفع نواقص ،
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  تأخیر ، تعلیق ، خاتمه پیمانتغییرات مدت پیمان ،

 
  زمانهای پیمان -  63ماده 

 موافقتنامه است ، و پیمانکار      2-5تـاریخ شـروع کارهـای موضوع پیمان ، تاریخ تعیین شده در بند               
 این شرایط عمومی و     2-3موظـف به شروع کارها در این تاریخ است ، به ترتیب تعیین شده در بند                 

 . موافقتنامه 3-5تکمیل کار در مدت تعیین شده در بند 
 از مقاطع زمانی اصلی تعیین شده برای کارهای موضوع پیمان ، مانند مدت پیمان از ارکان                 هـریک 

 .اصلی پیمان محسوب می شود 
 

  تغییرات مدت پیمان – 64ماده 
  تمدید مدت پیمان 64-1

تمـام زمانهـا و مدتهـای پـیش بینی شده برای شروع و خاتمه و مقاطع اصلی کارها ، تنها در                      
 . از شرایط زیر ، می توانند افزایش یابند صورت وقوع هر یک

 . ، که منجر به افزایش مدت پیمان شود 4-49 صدور دستور تغییر کار موضوع بند 64-1-1
 ، با رعایت و     47 عـدم انجـام برخـی از تعهـدات کارفـرما مرتبط با کار موضوع ماده                  64-1-2

رهای موضوع پیمان و    مالحظـات پیش بینی شده در آن ، که مانع از انجام به موقع کا              
 .یا بخشهایی از آن شود 

  .73 بروز شرایط قهری ، موضوع ماده 64-1-3
 تغیـیر قوانیـن و مقررات ، که به طور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخشهایی از کار                   64-1-4

 .شود 
 . بروز شرایط جوی استثنایی مانع انجام کار 64-1-5
یری پیمانکاران دیگر در محدوده کار پیمانکار ، به          تصـمیم کارفـرما مبنی بر به کارگ        64-1-6

  .2-38شرح درج شده در بند 
 .65 تعلیق مدت پیمان ، موضوع ماده 64-1-7
بینی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده و          وقـوع سـایر عوامـل و شـرایط غیرقابل پیش           64-1-8

 .باعث تأخیر در اجرای کار شود 
 پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را همراه با         در اثـر هـر یک از شرایط یاد شده ،          

کند ، تا پس از بررسی کارفرما و توافق دو           اسـناد و مدارک مثبته به کارفرما تسلیم می        
طـرف ، مدت تمدید مشخص و مالک عمل قرار گیرد و به تناسب ، برنامه های زمانی                  

ارک ، ضمیمه پیمان کارهـای باقـیمانده ، به وسیله پیمانکار اصالح شده و مجموعه مد           
 .گردد 

  کاهش مدت پیمان 64-2
 :تمام زمانها و مدتهای پیش بینی شده در پیمان ، در شرایط زیر می توانند کاهش یابند 
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، که منجر به کاهش ) تغییر در کارها  ( 4-49 صدور دستور تغییرکار ، موضوع بند 64-2-1
 . مدت پیمان شود 

ودتر از برنامه زمانی پیمان را با در نظر گرفتن امکانات و             کارفـرما می تواند اتمام ز      64-2-2
در این صورت ، پیمانکار با بررسی شرایط        . توانایـیهای پـیمانکار ، درخواسـت کند         

مـورد نظـر کارفـرما و بـا استفاده از قیمتهای پیمان ، سایر اسناد و مدارک الزم را                    
تمالی و امکانات مورد    تنظـیم نمـوده ، پیشـنهاد خـود را مبنـی بـر اضافه مبلغ اح                

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

.  ، تـاریخ جدیـد بـه عـنوان تـاریخ اتمـام پـیمان تعییـن می شود                   2-2-64 و   2-1
را ، به تناسب شرایط و      پـیمانکار بـاید بـرنامه زمانی اجرای کارهای موضوع پیمان            

تـاریخ جدید اتمام پیمان ، مورد تجدید نظر قرار داده ، برای بررسی مشاور کارفرما       
 به پیمانکار   برنامه زمانی جدید پس از تصویب کارفرما ،       . و تأیـید او ، تسـلیم کـند          

 سایر مفاد پیمان در مورد اتمام به هنگام کار ، بر            ابـالغ مـی شـود ، و از آن پـس ،            
در صورت عدم تحقق کاهش مدت پیمان ،        . ی تاریخ جدید ، نافذ خواهد بود        مبـنا 

در پایـان مـدت توافـق شـده موضـوع ایـن بـند ، اضافه مبلغ توافق شدۀ پیمان به            
تناسـب مـدت کـاهش نیافـته ، کـاهش مـی یـابد و پیمانکار از این بابت مشمول                     

 .خسارت تأخیر نمی شود 
 

  تعلیق – 65ماده 
 تواند در طول مدت اجرای پیمان ، دستور تعلیق قسمتی از کار و یا تمام کار را                   کارفـرما می   65-1

در ابالغیه کارفرما ، باید تاریخ شروع       .  روز ، صادر کند      90در یـک نوبت و حداکثر برای مدت         
پـیمانکار ، موظـف است پس از دریافت دستور کارفرما ، اجرای آن              . تعلـیق ، مشـخص شـود        
 روز قبل از پایان این مدت ،        14ظرف  .  کار را به حالت تعلیق درآورد        قسـمت از کـار و یا کل       

 14هرگاه پس از . کند  پـیمانکار موضـوع را برای اتخاذ تصمیم نهایی ، به کارفرما منعکس می       
روز از دریافت درخواست پیمانکار ، دستور شروع مجدد کار از سوی کارفرما به پیمانکار صادر                

مـه پـیمان را درخواسـت کند و یا قسمت متوقف شده کار را ، از                 نشـود ، وی مـی توانـد خات        
 انجام  67موضـوع پـیمان حذف نماید ، که در این صورت ، اقدامهای متعاقب آن ، طبق ماده                   

 .تواند با توافق دو طرف ، تمدید شود  مدت تعلیق می. می شود 
شود و  رما به پیمانکار ابالغ می برنامه کار ، تعیین شده تکلیف کارهای نیمه تمام از سوی کارف65-2

در مورد تجهیزات و مصالحی که هنگام ابالغ تعلیق از          . پیمانکار ، موظف به پیروی از آنهاست        
اند ، پبمانکار با نظر کارفرما نسبت به تکمیل ساخت  آنها             سـوی کارفرما ، دردست ساخت بوده      

 .کند  اقدام می
 .ق ، در شرایط خصوصی ، بیان می شود  نحوه محاسبه هزینه های ناشی از تعلی65-3
 .شود   حذف می65-4
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  تأخیر در اتمام به موقع کار – 66ماده 

پـیمانکار ، موظـف به انجام کارها ، طبق برنامه زمانی منضم به پیمان و آخرین تجدید نظرهای آن                    
د نظر آن ،    هـرگاه در تـاریخ تعییـن شده در برنامه زمانی منضم به پیمان و یا آخرین تجدی                 . اسـت   

ــار      ــیمانکار اخط ــه پ ــرما ب ــان نرســیده باشــد ، کارف ــه پای ــا قســمتهای اصــلی آن ب ــار ی  انجــام ک
پیمانکار ، در طول این مدت      .  روز ، کارها را به پایان برساند         14کند که حداکثر در طول مدت        مـی 

ید مدت پیمان را    بـاید نسـبت به اتمام عملیات اقدام کند ، و یا با ارسال اسناد و مدارک الزم ، تمد                   
در صورت عدم اتمام کار در طول مدت یاد شده ، یا عدم قبول              .  ، درخواست نماید     1-64طبق بند   

دالیل وی از سوی کارفرما برای تمدید ، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در کار ، به میزان                   
 موافقتنامه درج 4-5ند حداکثر مبلغ خسارت نیز ، در ب. درج شـده در شرایط خصوصی خواهد بود        

 2-64 یا   1-64تـاریخ مبـنای محاسـبه تأخیرها ، آخرین تاریخ تغییر یافته طبق بند               . شـده اسـت     
 .است

هـرگاه تأخـیر پـیمانکار ، بیشـتر از حـدی باشـد کـه کارفـرما را محق به دریافت حداکثر خسارت                        
 ، پیمانکار را    68، طبق ماده    مشـخص شـده در موافقتنامه بنماید ، کارفرما می تواند با اخطار قبلی               

 .برکنار کند 
 

  خاتمه پیمان به درخواست کارفرما – 67ماده 
کارفـرما مـی توانـد ، بـنا به مصلحت خود و بدون اعالم دلیل ، در هر مقطعی پیش از تکمیل کار ،                

در ایـن صـورت ، طی اطالعیه ای ، مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه                 . پـیمان را خاتمـه دهـد        
در این اطالعیه ، تکلیف کارهایی که ناتمام ماندن آنها در شرایط . کند  مان ، به پیمانکار اعالم می  پی

 .روز صدور اطالعیه موجب بروز خطر و یا زیان مسلمی است ، به طور روشن مشخص می شود 
 :پس از دریافت اطالعیه یاد شده ، اقدامهای زیر انجام می شود 

هر نوع کار جدید ، غیر از تکمیل کارهای ناتمام که دراطالعیه مشخص              پـیمانکار ، از شـروع        67-1
همچنین ، اقدامهای حفاظتی را که از سوی کارفرما تعیین          . کند   شـده اسـت ، خـودداری می       

 .شده است ، برای کارهای انجام شده قبلی به اجرا در می آورد 
 طراح و فروشندگان ، با رعایت        پـیمانکار ، موظـف اسـت تمـام پیمانهای خود را با مهندسان              67-2

  متوقف سازد ، مگر آن دسته از پیمانهای وی را که کارفرما خواستار ادامه آنها از                  1-67مـاده   
اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی  را           . طریق انتقال پیمان ، به خود است        

ش خرید به سازندگان یا      ، در مرحله سفار    1-2-3کـه در چـارچوب بـرنامه زمانی موضوع بند           
فروشـندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل ، تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند ، و همچنین                  
، سـایر اسـناد مـربوط بـه تعهدات پیمانکار در برابر اشخاص ثالث و در ارتباط با پیمان ، باید                      

 .همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود 
کند و همراه    الح و تجهـیزات حمل شده به کارگاه را تقویم می          همچنیـن پـیمانکار تمـام مصـ       
 .نماید  اسناد مثبته تسلیم کارفرما می
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 تحویل قطعی گرفته و آن      62 کارفـرما ، آن قسـمت از کارهـا را کـه ناتمـام است ، طبق ماده                    67-3

لکردی آن  و مراحل راه اندازی و آزمایشهای عم      ( قسمت از کارها را که کامأل پایان یافته است          
 . گیرد   تحویل موقت می60، طبق ماده ) با موفقیت انجام شده است 

 .شود   حذف می67-4
 .شود   حذف می67-5
 پیمانکار ، موظف است تمام نقشه ها مشخصات فنی و تمام اسناد و مدارکی را که توسط وی                   67-6

 .به کارفرما تحویل دهد . ، مهندسان طراح و فروشندگان تهیه شده است 
 پـیمانکار ، صورت وضعیت کارهای انجام شده را تا تاریخ ابالغ خاتمه پیمان ، تنظیم کرده و                   67-7

در این صورت وضعیت ، هزینه های تقویم شده در بندهای       . کند   بـه مشاور کارفرما تسلیم می     
 . ، نیز درج می شود4-67 و 67-2

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

 .به بعد ، طبق شرایط خصوصی ) برای بخشهای تحویل موقت شده ( زمان تحویل موقت 
 از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث ، در         ـــ  مـدارک دال بـر حـل و فصـل هرگونه دعاوی ،               

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

خـرید دانـش فنـی ، مصالح و تجهیزات ، و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما                   
ت به حل و فصل ادعاها و پرداخت بدهیهای خود ، مهندسان            منتفی دانسته و نسب   . شـود   

و در این . طـراح  و فروشـندگان ، توافقهـای الزم را با طرفهای ذینفع به عمل آورده است     
 .زمینه ، تضمینهای الزم را به کارفرما تسلیم خواهد کرد

  .4-67 و 2-67ــ  اسناد مثبته ، مربوطه به هزینه های موضوع بندهای 
در صـورتی کـه صورت وضعیت و اسناد و مدارک تحویل شده از سوی پیمانکار ، موضوع بند         67-8

 از نظـر مشـاور کارفـرما قابل قبول باشد ، ظرف مدت حداکثر یک ماه ، مراتب پذیرش                    67-7
در غیر این   . کفایـت مدارک و قبولی صورت وضعیت برای بررسی ،  به پیمانکار اعالم می شود                 

د آن ، دالیل عدم پذیرش صورت وضعیت ، ظرف همان مهلت قبلی به              صـورت ، ضمن استردا    
گردد ، تا وی نسبت به تکمیل مدارک اقدام کند و مجددأ صورت وضعیت را        پیمانکار اعالم می  

پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول مشاور کارفرما ، صورت وضعیت ظرف     . تسلیم نماید   
 و مبلغ آن  روز دیگر به وسیله کارفرما بررسی ،15 روز بـه وسـیله مشـاور کارفرما و     15مـدت   

 .گردد  پس از کسر کسور مربوط به پیمانکار پرداخت می
 بـا تأیـید مـیلغ صـورت وضـعیت قطعـی از سوی دو طرف ، پیمانکار از هرگونه ادعایی علیه                       67-9

غ خاتمه کند ، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از ابال    کارفـرما در ارتـباط بـا پیمان صرفنظر می         
پـیمان مطـرح کرده باشد ، اما حل و فصل آن از سوی دو طرف ، به زمانهای بعد موکول شده          
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 روز از تـاریخ تأیـید صـورت وضعیت ، طلب پیمانکار را              15هـرگاه کارفـرما در مـدت        . باشـد   
 .گیرد   ، خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می8-53پرداخت نکند ، طبق بند 

مه انجـام تعهـدات و مـبالغ تضـمین حسن انجام کار ، به تناسب بخشهای تحویل                   ضـمانتنا  67-10
 . ، آزاد و مسترد می شود 14موقت و قطعی شده کار ، براساس ماده 

 
  برکناری پیمانکار – 68ماده 

 وقـوع هـر یک از شرایط زیر ، می تواند باعث برکناری پیمانکار از تمام یا قسمتی از کارهای                     68-1
 .ان شود ، بدون آنکه از سایر اختیارات و حقوق کارفرما بکاهد موضوع پیم

 قصـور مسـتمر پـیمانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان ، طبق اسناد و مشخصات                 68-1-1
 :فنی پیمان و بدون آنکه محدود به آنها باشد ، شامل موارد زیر خواهد بود 

 .ــ  قصور در انجام دادن به موقع کارهای فنی و مهندسی 
 .ــ  قصور در تأمین به موقع مصالح و تجهیزات ، از نظر کمی و کیفی 

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

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

 . عدول بارز ، یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان 68-1-2
 ورشکسـتگی یـا انحـالل شـرکت پیمانکار که موجب توقف و یا کندی پیشرفت کار                  68-1-3

 .شود 
 . واگذاری پیمان از سوی پیمانکار ، به اشخاص ثالث 68-1-4
 .شود   حذف می68-1-5

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

 .کند  پیمانکار ابالغ می
پـیمانکار ، مکلـف اسـت ظـرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت ابالغ کارفرما ، در صورتی که                     

 حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد ، مراتب را به اطالع                  دالیلـی 
اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار نرسد ، یا کارفرما دالیل اقامه          . کارفـرما برساند    

 شـده را مـردود بداند ، کارفرما برحسب مورد ، برکناری پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار به                    
کند و بدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل                  وی ابالغ می  

 .می نماید 
 مصـالح و تجهـیزات حمـل شـده از پـیمانکار بـه کارگـاه ، براسـاس اسـناد حمل و                        68-2-1

 .گردد  برداری شده و تقویم می صورتجلسه های تحویل ، بوسیله دو طرف صورت
ر موظف است تمام پیمانهای خود با مهندسان طراح و فروشندگان را متوقف              پیمانکا 68-2-2

سـازد مگر آن دسته از قراردادهایی را که کارفرما خواستار ادامه آنها از طریق واگذاری                



 EPشرایط عمومی پیمانهای 
 

 ٣ -٤٥ 

اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی         . و انتقال پیمان به خود میباشد       
 ، در مــرحله ســفارش خــرید بــه 1-2-3د کــه در چــارچوب بــرنامه زمانــی طــبق بــن

فروشـندگان و یـا سـایر مـراحل خرید تا قبل از حمل به کارگاه می باشند ، همچنین                    
سـایر اسـناد مـربوط به تعهدات پیمانکار در مقابل اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان ،        

 .باید از سوی پیمانکار همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود 
یمانکار ، موظـف اسـت تمـام پـیمانهای خود را با مهندسان طراح ، فروشندگان و                   پـ  68-2-3

پـیمانکاران دسـت دوم ، که کارفرما خواستار ادامه آنها نیست ، با رعایت مفاد بندهای                 
قبل ، متوقف سازد ، همچنین ، اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی                

 ، در مـرحله سـفارش خرید به         1-2-3بـند   را کـه در چـارچوب بـرنامه زمانـی طـبق             
فروشـندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه ، هستند را به                   

همچنیـن ، باید سایر اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر             . کارفـرما منـتقل کـند       
 .فرما دهد اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان ، همراه اسناد مثبته مالی ، تحویل کار

 پـیمانکار ، موظـف اسـت تمـام نقشـه هـا ، مشخصات فنی و اسناد و مدارکی را که                       68-2-4
توسـط وی ، مهندسان طراح  ، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم تهیه شده اند ، به                  

 .کارفرما تحویل دهد 
 : پس از انجام صورت برداریها ، مبالغ زیر محاسبه می شود 68-2-5

 .ای انجام شده طبق پیمان ، تا زمان برکناری پیمانکار ــ  بهای کاره
ـــ  بهای تجهیزات و مصالح موجود در کارگاه ، که طبق مشخصات فنی پیمان تأمین                 

 .شده اند
ـــ  هزیـنه تأدیـه شـده از سوی پیمانکار ، برای آن بخش از تجهیزات  و مصالحی که                     

 ، در مرحله سفارش     1-2-3 پیمانکار در چارچوب برنامه زمانی تهیه شده طبق بند        
خـرید به سازندگان ، فروشندگان ، یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن                 

 .به کارگاه هستند ، و اسناد آنها تحویل کارفرما شده است 
 صـورت وضـعیت قطعـی کارهای انجام شده تا زمان برکناری پیمانکار ، تهیه شده و                  68-2-6

 .ای قبلی به پیمانکار ، مشخص می شود التفاوت آن با پرداخته به ما
التفاوت به حساب طلب پیمانکار      التفاوت مثبت باشد ، رقم مابه      در صـورتی که این مابه     

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

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

 کارفـرما ، از طریق ارجاع کار به سایر پیمانکاران و یا سایر روشهای متعارف ، نسبت                  68-2-7
کار را با در نظر گرفتن هزینه های باالسری         بـه تکمـیل کـار اقدام و هزینه های اتمام            

 .کند  خود ، ثبت می
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هـرگاه مجمـوع هزیـنه انجـام شـده به وسیله کارفرما ، برای تکمیل کار و رقم صورت                    
وضعیت قطعی ، از رقم پیمان کمتر باشد ، تفاوت آن به پیمانکار پرداخت می شود و با 

نامه انجام تعهدات پیمانکار ،  آزاد    ، تضمین حسن انجام کار و ضمانت       14رعایـت مـاده     
 . می گردد 

هـرگاه مجمـوع هزیـنه انجـام شـده بـه وسـیله کارفرما برای اتمام کار ، و رقم صورت              
وضعیت قطعی ، از مبلغ پیمان بیشتر باشد ، کسری مبلغ مورد نیاز برای اتمام کار ، از                  

ضمینهای حسن انجام   محـل مطالبات پیمانکار و از جمله ضمانتنامه انجام تعهدات و ت           
در صورتی که مطالبات و تضمینهای پیمانکار برای این         . کـار  وی ، تأمیـن مـی شـود            

منظور کافی نباشد ، و یا مانده حساب پیمانکار در صورت وضعیت قطعی منفی باشد ،                
در صورت استنکاف . الـتفاوت مـربوط را بـه کارفـرما تأدیـه نماید        پـیمانکار بـاید مابـه     

پرداخـت بدهی خود ، کارفرما طلب خود را با رعایت قوانین جاری کشور ،        پـیمانکار از    
 .از سایر داراییهای پیمانکار وصول می کند 

 
  خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار – 69ماده 

 : پیمانکار ، در موارد زیر می تواند درخواست خاتمه پیمان را از کارفرما بنماید 69-1
های تأیید شده از سوی  ش پرداخـت  و یـا صـورت وضـعیت        تأخـیر در پرداخـت پـی       69-1-1

 .بینی شده در پیمان   روز از زمان پیش90کارفرما  ، به مدت 
 .شود   حذف می69-1-2
 تأخیر در انجام کارهای ساختمان و نصب و سایر تعهدات کارفرما به نحوی که در اثر          69-1-3

) یک سوم    ( 3/1 بیش از    ایـن تأخـیرها انجـام آزمایشـهای عملکـردی و تحویل کارها            
 .مدت پیمان به تأخیر افتد 

 درصد مبلغ اولیه پیمان ، طبق       25 افـزایش یـا کاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از             69-1-4
  .3-49قسمت آخر ماده 

 پـس از دریافـت درخواست پیمانکار ، کارفرما در طول پانزده روز ، پیمانکار را برای مذاکره و       69-2
 روز پس از دعوت کارفرما و       14در صورتی که    . کند   دامـه کـار ، دعـوت می       توافـق در مـورد ا     

تشـکیل اولیـن جلسـه مذاکره ، دو طرف در مورد ادامه کار به توافق نرسند ، به پیمان خاتمه              
 . به اجرا گذاشته می شود 67داده می شود و اقدامهای پس از آن ، براساس ماده 

 
 وادث قهری  خاتمه پیان به علت وقوع ح– 70ماده 

 روز ، پیمان    180 ، و ادامه آن به مدت بیش از          73در صـورت وقـوع حـوادث قهـری موضـوع ماده             
 . اجرا می شود 67خاتمه یافته و اقدامهای پس از آن ، براساس ماده 
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 خطرات و زیانهای احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان

 
 (RISKS) مسئولیتهای کارفرما ، در پذیرش ضرر و زیان – 71ماده 

 : مسئولیتهای کارفرما در پذیرش ضرر و زیان به شرح زیر است 
  .73 ، به شرح ماده (FORCE MAJOUR ) وقوع شرایط قهری 71-1
 بهـره بـرداری و تصـرف تمام یا قسمتی از کارها به وسیله کارفرما ، یا اشخاص ثالث ، و بروز                       71-2

 .خطراتی که ناشی از  قصور پیمانکار نباشد 
وجـود اشـتباه در نقشه ها ، مدارک فنی تهیه شده به وسیله کارفرما ، یا اشتباه در اطالعات                     71-3

 .مبنای طراحی تسلیم شده از سوی وی به پیمانکار ، و یا تأخیر در تحویل آنها 
 . بروز زیانهای ناشی از اجرای بخشهایی از کار ، به وسیله کارفرما 71-4
 .به وسیله کارفرما ، یا هر یک از عوامل منتسب به وی  عدم اجرای تعهدات قراردادی 71-5
 تغیـیر در قوانین و مقررات داخلی ، که به نحو بارزی منجر به افزایش هزینه ، یا زمان اجرای       71-6

 .کار شود 
 

  مسئولیتهای پیمانکار ، در پذیرش ضرر و زیان – 72ماده 
شامل تمام مسئولیتهای درج شده در      مسـئولیتهای پـیمانکار در پذیـرش خطـرات و ضرر و زیان ،               

پیمان و پذیرش انواع خطرات و ضرر و زیانهاست ، بجز آنچه که به عنوان مسئولیتهای کارفرما ، در                   
 :موارد زیر ، در زمره خطرات پذیرفته شده از سوی پیمانکار هستند .  مشخص شده است 71ماده 

. هیزات تا زمان تحویل به کارفرماست      پـیمانکار، مسـئول مراقبـت و حفاظـت از مصالح و تج             72-1
مسـئولیت پـیمانکار ، از این تاریخ به بعد محدود به مسئولیت رفع نقص در دوره مسئولیت                  

 .  است 61رفع نقص ، موضوع ماده 
مسئولیت جبران هرگونه خسارت    :  جبران خسارت به اشخاص ثالث ، و پاسخگویی به ادعاها            72-2

دعاهـای آنها ، در موارد مرتبط با موضوع پیمان ، به عهده             وارده بـه اشـخاص ثالـث ، و یـا ا           
پـیمانکار اسـت و وی موظف به پاسخگویی و جبران خسارتها و مصون نگهداشتن کارفرما از                 

 .این گونه ادعاها و خسارتهاست 
بندی و یا بارگیری ،       بـا وجـود انـتقال مالکیـت مصـالح و تجهـیزات به کارفرما از زمان بسته                  72-3

 . ، به عهده پیمانکار است 1-72 مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح طبق بند مسئولیت
 

  وقوع حوادث قهری -73ماده 
 حـوادث قهـری بـه معنـی بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و پیمانکار ، به رغم                     73-1

. ند  بینـی تمهـیدات الزم و معقـول توسط دو طرف است ، که ادامه کار را غیرممکن ک                   پـیش 
 :حوادث قهری از جمله ، شامل موارد زیر است ، بی آنکه محدود به آنها باشد 

 . جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ، یا اشغال به وسیله بیگانگان 73-1-1
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 .یا کودتای نظامی ، یا جنگ داخلی .  شورش ، انقالب 73-1-2
 . سمی ای ، یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و  تشعشعات هسته73-1-3
 اعتصـابهای عمومـی کارگـری ، بـه اسـتثنای مـواردی کـه تنها محدود به کارکنان                    73-1-4

 .پیمانکار باشد 
 . شیوع بیماریهای واگیردار 73-1-5
 بــا توجــه بــه آمارهــای موجــود و بــه رغــم (  زلزــله ، ســیل و طغــیانهای غــیرعادی 73-1-6

ــه تناســب اطالعــات موجــود از   پــیش ــیمانکار بینــی تمهــیدات الزم ، ب  ، ) ســوی پ
 .دار و غیرقابل کنترل  های دامنه سوزی آتش

 عـدم انجام تعهدات قراردادی توسط هریک از دو طرف به علت بروز شرایط قهری ، به منزله                   73-2
همچنین ، هیچ یک از دو طرف ، مسئول خسارتهایی          . قصـور یـا نقض پیمان تلقی نمی شود          

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

 هـرگاه بـه نظـر هر یک از دو طرف پیمان ، شرایط قهری پیش آمده باشد ، که باعث وقفه و           73-3
عـدم امکـان اجـرای تعهـدات قـراردادی از سوی وی شود ، بی درنگ مراتب را به طرف دیگر             

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

کـردن آنهـا مـنجر بـه زیـان جـدی به آنها می شود ، و همچنین حمل بخشهایی از مصالح و                        
 . تجهیزات ساخته شده که در شرایط قهری قرار ندارد ، به کار بندد 

های  های اضافی شود ، هزینه     رها متحمل هزینه  در صـورتی که پیمانکار در اجرای مفاد این کا         
 .شود  مربوط ، پس از تأیید کارفرما ، پرداخت می

 در مـورد خسارتهای وارده به کارها و اموال در نتیجه بروز شرایط قهری ، به ترتیب زیر عمل                  73-5
 :می شود 

 باشد  15  هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع ماده            73-5-1
، جـبران خسارتهای وارده به کارفرما و همچنین هزینه کارهای انجام شده به وسیله               

 .شود  پیمانکار ،که بهای آنها پرداخت نشده است ، از محل بیمه تأمین می
 هـرگاه خسـارت وارده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه نبوده و یا میزان آن                  73-5-2

افـی نباشـد ، جـبران خسارت به عهده کارفرماست ،            بـرای جـبران خسـارت وارده ک       
ها ، به ترتیب درج      نامه مشـروط بـر آنکه پیمانکار تعهدات خود را در مورد تهیه بیمه            

 . ، انجام داده باشد 16 و 15شده در مواد 
 .شود   حذف می73-6
 را بالفاصله آغاز  پیمانکار مکلف است با ابالغ کارفرما ، اجرای کارها پس از رفع شرایط قهری ،  73-7

در این صورت ، تمدید مناسبی از سوی پیمانکار پیشنهاد میشود ، که پس از بررسی                . کـند   
 روز ادامه   180هرگاه شرایط قهری بیش از      . و تصـویب کارفـرما ، به پیمانکار ابالغ می شود            
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 انجام  67 یابد ، در  آن صورت ، به پیمان خاتمه داده شده و اقدامهای پس از آن ، طبق ماده                   
 .میشود 

 
  حد مسئولیت مالی پیمانکار – 74ماده 

 معادل مبلغ (MAXIMUM LIABILITY) حداکـثر تعهـد پـیمانکار در برابر کارفرما    74-1
 . موافقتنامه است 6درج شده در ماده 

.  آمده است    66 بـه غیر از آنجه به عنوان خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار ، موضوع ماده                   74-2
 یـک از دو طـرف پـیمان در برابر طرف دیگر ، در مورد خسارتهای غیرمستقیم از قبیل                    هـیچ 
برداری ، عدم انعقاد پیمانهای جدید و مانند اینها که ممکن            الـنفع ، عدم استفاده  و بهره        عـدم 

 .است متحمل شود ، مسئول نیست 
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 حل اختالف ، اقامتگاه قانونی ، قانون حاکم

 
 ف  حل اختال– 75ماده 

دوطـرف ، بـاید نهایـت کوشـش خـود را برای حل اختالف بین خود در رابطه با این پیمان ، بطور                         
 .دوستانه به کار برند 

هـرگونه اختالف ناشی از این پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد ،                     
در مورد کارفرماهایی   ( ارفرما  بـه هیأتـی متشکل از نماینده وزیر یا باالترین مقام کشوری سازمان ک             

در . و نمایندگان دو طرف پیمان ، ارجاع می شود          ) کـه تـابع هـیچ یـک از وزارتخانـه هـا نیستند               
صـورتی کـه نسبت به مورد اختالف توافق حاصل نشود ، موضوع باید در دادگاههای صالحه ایران ،                   

 .حل و فصل گردد 
 

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

 روز  15یکـی از دو طـرف ، محـل قانونـی خـود را تغییر دهد ، باید نشانی جدید خود را دست کم                         
تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده          .  به طرف دیگر اطالع دهد       پیش از تاریخ تغییر ،    

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

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

 
  نماینده پیمانکار       نماینده کارفرما 

 نام و نام خانوادگی                نام و نام خانوادگی 
          امضا       امضـا 

  مهر                 
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 شرایط خصوصی
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 شرایط خصوصی پیمان
 

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

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

 
 . فهرست مراجع فنی به شرح زیر است 2-3-7ماده 

 ……………………… به نشانی ……………آقای /  شرکت ……………… در رشته – 1
2 - ......................................................................................................................... 
 

  .10ماده 
 . است ……………ــ  زبان مدارک فنی کار ، 

 . است ………………ــ  زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر ، 
 

  1– 13ماده 
 . است ……………… مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات ، معادل – 1
 . است …………………ت ،  مدت اعتبار ضمانتنامه انجام تعهدا–2
 
 : ، شرایط آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهدات ، به شرح زیر است 3-14ماده 

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

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

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

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

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

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

 
 .شود  حذف می . 3-25ماده 

 
 .شود  حذف می . 2-28ماده 

 
ر قبال نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران ، یا گروههای اجرایی کارفرما و وظایف وی د . 1-38ماده 

 :آنان ، به شرح زیر است 
............................................................................................................................ 

 
 .شود  حذف می . 2-38ماده 

 
 .شود  حذف می . 3-38ماده 

 
  .48ماده 

 مسـئولیت هـر یـک از دو طـرف پـیمان در پرداخـت حقـوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و                         – 1
 :تجهیزات موضوع پیمان ، به شرح زیر است 

............................................................................................................................ 
 
 .شود   حذف می–2
 

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

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

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

 :میزان کسور حسن انجام کار برای بخشهای مختلف کار  ، به شرح زیر است  . 1-7-53ماده 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
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می در پرداخت    شرایط عمو  4-53 روز تأخـیر نسـبت بـه مدت مقرر در بند             30بـه ازای هـر       . 8-53مـاده   
های    ، بـه عنوان جبران هزینه      …………………هـای پـیمانکار ، مـبلغ         صـورت وضـعیت   

 .پیمانکار در مدت تأخیر ، به وی پرداخت می شود اضافی 
 

های باالسری پیمانکار ، برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از             بـه عـنوان جـبران هزینه       . 2-3-54مـاده   
صـد قیمـت واقعی پرداخت شده توسط         در …………………محـل مـبالغ مشـروط ،        

 .پیمانکار ، به وی پرداخت میشود 
 

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

 
در صورت تکمیل پیش از موعد کار ، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر  . 4-1-56ماده 

 . پیمانکار پرداخت می کند ، به
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

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

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

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

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

پیمانکار ، موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل                 . 1-1-57ماده  
 : و به نام کارفرما ، دریافت و تسلیم کند موقت کار به کارفرما ، به هزینه خود

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

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

 .شود  حذف می . 5-60ماده 
 

دوره مسـئولیت رفـع نقـص کارهـای موضـوع ایـن پـیمان ، پـس از تحویـل موقـت کارها ،                          . 1-61مـاده   
 . روز است ………………
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 های ناشی از     بـرای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه               . 3–65مـاده   

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

 
در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار ، یا قسمتهای اصلی آن ، خسارت تأخیر ، به                    . 66ماده  

 . شود  شرح زیر از پیمانکار وصول می
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

 
 

 نکار  نماینده پیما      نماینده کارفرما 
 نام و نام خانوادگی      نام و نام خانوادگی 

   امضا               امضـا 
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