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 تعاريف و مفاهيم  -1ماده 

 قرارداد   -1-1

است، كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد ،بين  نامه موافقت 2به شرح ماده  تفكيک غيرقابلمدارك  مجموعه اسناد و

 . شود ميدو طرف مبادله 

  نامه موافقت -1-2

و تعهدات دو  الزحمه حقسندي است كه در آن مشخصات اصلي قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، 

 برسد.طرف امضاي هر دو  مهر و است و بايد به شده بيانطرف 

 شرايط عمومي  -1-3

 .كند ميمفاد همين متن است كه مقررات و شرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين 

 صي شرايط خصو -1-4

تكميل شرايط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد  منظور بهاي است كه  شرايط خصوصي، شرايط ويژه

 .شرايط عمومي را نقض كند مفاد تواند نميدر شرايط خصوصي،  شده درج. موارد شود ميتنظيم 

 كارفرما  -1-5

نمايد.  واگذار مي مهندس مشاورات موضوع قرارداد را به و انجام خدم كند ميشخصيتي حقوقي است كه قرارداد را امضا 

 جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز كارفرما ، در حكم كارفرما هستند.

 طرح   يتمدير -1-6

كارفرما ، با عنوان مديريت طرح به وي واگذار  واگذاري قابلشخصيتي حقوقي است كه تمام يا بخشي از اختيارهاي 

 .شود مي

 مهندس مشاور   -1-7

كند. جانشينان قانوني و نمايندگان  قرارداد است، كه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد مي امضاكنندهطرف ديگر 

 هستند.مهندس مشاور ، در حكم مهندس مشاور مجاز 

 خدمات  -1-8

 تعهد شده است.  مشاورمهندس است كه در اجراي موضوع قرارداد، از سوي  هايي اقدامو  ها فعاليتعبارت از 
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  شركت اصلي -1-9

 -هاي نفتيي اييران   شركت ملي پااليش و پخش فرآورده -منظور از شركت اصلي در وزارت نفت، شركت ملي نفت ايران

 باشد. شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران مي -شركت ملي گاز ايران

 مرحله ، قسمت  -1-11

معين، در قرارداد  الزحمه حقاز شرح خدمات است كه تحت اين عنوان، با مدت و  يا شده کيتفكمرحله، بخش 

مشخص، طبق شرح  الزحمه حقبه چند قسمت جداگانه با  تواند يماست. در صورت لزوم، هر مرحله  شده مشخص

 خدمات تقسيم شود. 

   ها گزارشمدارك و  -1-11

و نظاير  ها متيقمحاسبات فني، برآورد مقادير،  يها كتابچه، مشخصات فني، ها دستورالعمل، ها نقشهمتون، مستندات، 

مدارك و  عنوان به، شود ميتهيه  مهندس مشاورز سوي در انجام خدمات موضوع قرارداد، برحسب مورد ا كه آن

 شود. ناميده مي ها گزارش

 برنامه زماني كلي  -1-12

مختلف خدمات هر قسمت يا مرحله از قرارداد را برحسب ماه  يها بخشاست كه تاريخ شروع و خاتمه انجام  يا برنامه

 . شود ميمدارك قرارداد درج  در اسناد و دهد و نشان مي

 برنامه زماني تفصيلي  -1-13

و در چارچوب  تفصيل بهدر شرح خدمات را  شده درج هاي فعاليتاست كه تاريخ شروع و خاتمه هر يک از  يا برنامه

 دهد .  ي در هر قسمت يا مرحله نشان ميبرنامه زماني كل

 مدت اوليه  -1-14

 براي آن قسمت يا مرحله است. ،نامه موافقت 3در ماده  شده درجمدت اوليه هر قسمت يا مرحله، مدت 

 ماهانه الزحمه حقمتوسط  -1-15

آن قسمت يا مرحليه، بير ميدت     الزحمه حقماهانه هر قسمت يا مرحله، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه  الزحمه حقمتوسط 

 .ماه( برحسببه آن )اوليه مربوط 

 ها عنوان، مفرد و جمع، ها تاريخروز، ماه،  -1-16

 شور است.كطبق تقويم رسمي  ها تاريختقويم شمسي، و  بر اساسروز و ماه  -1-16-1
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 كه معناي عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارند. هر جا -1-16-2

 ناميه  آييين صينعت نفيت و    هياي  طيرح نظام اجرايي اصطالحاتي كه در اين ماده نيامده است، طبق ضوابط   -1-16-3

 .  شود ميآن تعريف معامالت شركت ملي نفت 
 

 شروع و تنفيذ قرارداد  -2ماده 

 قرارداد از تاريخ مبادله آن ) ابالغ از سوي كارفرما ( نافذ است .اين  2-1

 . چنانچيه مهنيدس مشياور   اسيت  پرداخيت  پييش كارفرميا و دريافيت   شروع اولين قسمت يا مرحله، پس از ابالغ قرارداد از سوي  2-2

 . باشد مي( روز پس از ابالغ 15نكند، شروع كار ) پرداخت پيشدرخواست 

 مراحل بعدي، از تاريخ ابالغ انجام قسمت يا مرحله مربوط توسط كارفرماست.  و ها قسمتتاريخ شروع هر يک از  

كارفرما مصمم به انجام قسمت يا مرحله بعيد باشيد ، فيرف     كه درصورتيهر قسمت يا مرحله،  هاي گزارشبا تصويب مدارك و  2-3

يا مراتب انصيراف خيود را از اداميه     و كند ميانجام آن را به مهندس مشاور ابالغ ، ها گزارشمدت يک ماه از تاريخ تصويب مدارك و 

 سه ماه خواهد بود .  يادشدهباشد، مدت )نظارت( تحويل  مرحله بعدي خدمات مرحله ساخت و كه درصورتي. نمايد ميقرارداد اعالم 

خاتميه   توانيد  ميي  مهنيدس مشياور  ،  يادشيده  هاي هلتمدر صورت عدم ابالغ هر قسمت يا مرحله از كار توسط كارفرما ، فرف  2-4

 ، درخواست نمايد .  1-0-33قرارداد را طبق بند 

 

 حدود خدمات و تغييرات آن  -3ماده 

درصيد مبليغ    وپين   بيسيت و حيداكرر تيا    را در چارچوب موضوع قرارداد مهندس مشاورحين انجام كار، خدمات  تواند ميكارفرما  3-1

 ، تغيير، افزايش يا كاهش دهد.  2-3با رعايت مفاد بند  قرارداد،

مهندس مشياور، موجيب    هاي گزارشبه كار بستن نظر كارفرما در حين انجام خدمات يا هنگام بررسي مدارك و  كه درصورتي 3-1-1

 ت اضافي را انجام دهد. ، خدما 2-3موفف است با رعايت مفاد بند  مهندس مشاورتغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود، 

را ، با ذكر داليل  يافته پايان هاي بخشتواند در صورت لزوم تغييرات در شرح وفايف و يا حدود خدمات در  مهندس مشاور مي 3-1-2

 ، به كارفرما پيشنهاد كند.  2-3و جزييات و رعايت مفاد بند 

ميدت و   مهندس مشياور ، در هر مورد داشته باشدتغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت  يادشدههرگاه طبق بندهاي  3-2

. كارفرما، حداكرر فيرف  كند ميگزارش ( روز پس از اعالم تغييرات توسط كارفرما، به وي 29فرف مدت )انجام تغييرات را  الزحمه حق

. پس از كند ميمذاكره و توافق  مهندس مشاورانجام تغييرات ، با  الزحمه حق( روز با بررسي گزارش، در مورد مدت و  15) پانزدهمدت 

 .نمايد ميرفرما تغييرات را ابالغ توافق، كا

، كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشيمول   مهندس مشاور هاي گزارشخدمات مربوط به اصالح مدارك و  3-3

  باشد. موفف به انجام آن به هزينه خود مي مهندس مشاورنيست و  2-3و  1-3خدمات اضافي بندهاي 
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 برنامه زماني انجام خدمات  -4ماده 

 آمده است.  4برنامه زماني كلي انجام خدمات، در پيوست  4-1

تعيين نشده باشد، برنامه زماني تفصيلي براي تهيه برنامه زماني تفصيلي مدتي  4در پيوست  كه درصورتيپس از ابالغ قرارداد،  4-2

كمتر است ، از سوي  هركداممدت آن قسمت يا مرحله، يا يک ماه ،  هشتم يکهر قسمت يا مرحله در چارچوب برنامه زماني كلي، تا 

فصيلي ، نظر خود را ( روز پس از دريافت برنامه زماني ت 15. كارفرما ، تا پانزده ) شود ميمهندس مشاور تهيه و براي كارفرما ارسال 

 تغيير در برنامه زماني تفصيلي ، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.  هرگونه.  كند ميدرباره تصويب و يا اصالح آن اعالم 

 

 پيشرفت كار  -5ماده 

در برنامه زماني تفصيلي، گزارش پيشرفت خدمات موضوع  شده تعيين هاي زمانمهندس مشاور، در پايان هر ماه و يا  

 )در صورت وجود( تأخير، شده انجامميزان كارهاي  شامل كند . اين گزارش قرارداد را در دو نسخه، به كارفرما تسليم مي

 صول گزارش بعد از و( روز  19و كارفرما تا ده ) باشد  ميمشكالت كار  الزم براي رفع موانع و يها حل راه، و علل آن

 گردد .  ، در غير اين صورت ، مفاد گزارش ، تاييد شده تلقي مي كند مياعالم  يادشدهنظر خود را نسبت به گزارش 

 

 كاركنان مهندس مشاور -6ماده 

را  دايم يا موقت، به هزينه مهندس مشاور و براي او خدماتي صورت بهاجراي خدمات موضوع قرارداد،  منظور بههمه كساني كه  6-1

در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده مهندس  ها آنعملكرد  تيو مسئول شوند يم، كاركنان مهندس مشاور شناخته دهند يمانجام 

 مشاور است. 

اي  قبل از شروع كار، مهندس مشاور موفف است سازمان اجرايي و فهرست اسامي افراد كليدي را كه فاقد سوابق سوء حرفه 6-2

فعاليت هر يک، براي كارفرما ارسال  زانيو مبه همراه وفايف، تخصص  ،6دمات موضوع قرارداد، مطابق پيوستانجام خباشند، براي 

 كند.

 دار تيصالحخود، به شمار كافي كاركنان  يها كارگاهاجراي مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر و  منظور بهمهندس مشاور، بايد  6-3

 داشته باشد.
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نجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجي باشد، مهندس مشاور در استفاده از خدمات ا كه درصورتي 6-4

را به كارفرما  ها آنكند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و كار  ، قوانين و مقررات نافر بر كار اتباع خارجي در ايران را رعايت ميها آن

 .نمايد ميتسليم 

 

 دگان نماين -7ماده 

 نمايندگان كارفرما  7-1

 د. كن كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفي مي 7-1-1

،  شود مينماينده كارفرما، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي، به مهندس مشاور ابالغ  لهيوس بهدستورها و مداركي كه 7-1-2

نماينده قبلي ،  لهيوس به امضاشدهو يا مدارك  شده ابالغدر حكم ابالغ كارفرماست، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما، دستورهاي 

 معتبر است.

طرح واگذار خود را در رابطه با اين قرارداد، به واحد خدمات مديريت  واگذاري قابلتمام يا بخشي از اختيارات  تواند ميكارفرما  7-1-3

،  واگذارشدهوي در امور  يها يريگ ميتصمو  شود ميمهندس مشاور معرفي نمايد. در اين صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به 

  ست.كارفرما يها ميتصمدر حكم 

 نمايندگان مهندس مشاور 7-2

 كند.  اختيارات ، به كارفرما معرفي مي با ذكر حدودپس از مبادله قرارداد ، مهندس مشاور نماينده يا نمايندگان خود را  7-2-1

باشد، مهندس مشاور در هر  )نظارت( خدمات موضوع قرارداد، مشتمل بر خدمات مرحله ساخت و تحويل كار كه درصورتي 7-2-2

 يها طرففرما و ديگر نماينده و مسئول، تعيين كند و به كار عنوان بهتحت نظارت خود، بايد يک نفر مهندس نافر  يها كارگاهيک از 

 قرارداد در اين كار ، معرفي نمايد. 

 قرارداد معرفي كند. يها طرفدر غياب مهندس نافر ، جايگزين وي در كارگاه را به كارفرما و  ،موفف است مهندس مشاور 7-3-2

 

 دقت و كوشش -8ماده 

استانداردهاي تخصصي و  بر اساسمهندس مشاور، بايد خدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول فني و مهندسي و  8-1

 لهيوس بهحداكرر مهارت و دقت،  يريكارگ بهمربوط و با  يها دستورالعملو با رعايت مالحظات مالي و اقتصادي، طبق  يا حرفه

 واگذارشدهو صالحديد به او  افهارنظرالزم هستند ، انجام دهد و در مواردي كه  يا حرفهكاركناني كه واجد صالحيت تخصصي و 

 عمل كند. طرفانه يباست، منصفانه و 
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را پيشنهاد كند.  ها آن نيتر مناسبممكن را بررسي و  يها حل راهو  ها نهيگزمهندس مشاور، موفف است در مطالعات خود،  8-2

هر قسمت يا مرحله را به ترتيبي تهيه كند، كه در ادامه خدمات، در حد امكان نياز به تغيير  هاي گزارش، بايد مدارك و نيچن هم

 مصوبات قبلي نباشد. 

و مشخصات فني ضميمه  ها نقشهمهندس مشاور ، بايد عمليات اجرايي را به نحوي نظارت و كنترل نمايد ، كه كارها طبق  8-3

در  تأخيرو مقتضي به پيمانكاران و يا سازندگان ، از  موقع به يها ييراهنما باقرارداد ، توسط پيمانكاران و عوامل اجرايي انجام شود و 

ازنده بر اجراي تعهدات و عمليات جلوگيري نمايد و طبق شرح خدمات، در تصميماتي كه در اسناد و مدارك قرارداد با پيمانكار يا س

 است، به موقع اقدام كند.  شده گذاشتهعهده مهندس مشاور 

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي عمليات، بر عهده مهندس مشاور است. از اين رو، مهندس مشاور نسبت به صدور دستور براي  8-4

بازديد مستمر از عمليات  يد با نيز با  ها آن يريكارگ بهپيش از اجرا و هنگام  ،اطمينان از كيفيت مصالح و مواد باهدف، ها شيآزماانجام 

مهندس  نيچن هماجرايي، اقدام كند.  يها نقشهبا مشخصات و استانداردهاي فني و  ها آنساخت و كيفيت عمليات اجرايي و تطبيق 

فني مطابقت ندارد ،  يي كه با مشخصاتو اجراي كارها راستاندارديغالح مشاور، بايد با كنترل مستمر از مصرف احتمالي مواد و مص

 جلوگيري كند.

 

 فني  یها دستورالعملاستانداردها، معيارها، مقررات و  -9ماده 

 يريگ اندازهآحاد در تمامي اسناد و مدارك فني طرح، متريک خواهد بود؛ مگر آن كه بنا به ضرورت، سيستم  يريگ اندازهسيستم  0-1

 راي كار، درباره آن توافق شود. باشد و يا هنگام اج شده تعيين 5ديگري در پيوست 

و  ها ، از معيارها و ضوابط فني و دستورالعملها گزارشمهندس مشاور، بايد در انجام خدمات و تهيه و تنظيم مدارك و  0-2

ضوابط و معيارها ،  گونه نيااستفاده كند و در صورت موجود نبودن  شود، و يا بعداً توافق مي شده تعيين 5استانداردهايي كه در پيوست 

 استفاده كند. ، يالملل نيبداخلي و يا  و ضوابط معتبر از معيارها

خود  يها اقدامو  دستور كارها، ها ابالغ، همه 2مهندس مشاور، موفف است در اجراي وفايف در چارچوب شرح خدمات پيوست  0-3

طبق ضوابط و  ،ها آني هاعايت اسناد و مدارك قراردادقرارداد، با ر يها طرفرا در رابطه با پيمانكار يا سازنده يا ديگر 

 مربوط، انجام دهد. يها دستورالعمل
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 مهندس مشاور كه نياز به تاييد كارفرما دارد  یها اقدام -11ماده 

اخذ  منظور بههماهنگي را  يها جلسههرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام كار ، براي تعيين نحوه ادامه كار، جلسه يا 

راهبردي ضروري بداند، موفف است موضوع را طي گزارش توجيهي، براي كارفرما بفرستد. كارفرما، تا پانزده روز  يها ميتصم

به مهندس  درنگ يبتنظيم و  يا جلسه صورترا در  ها ميتصمو  كند مياز تاريخ دريافت گزارش، نسبت به تشكيل جلسه اقدام 

اقدام نكند ، مهندس مشاور  ها ميتصمنسبت به تشكيل جلسه و ابالغ  شده تعييندر مهلت نمايد. هرگاه كارفرما  مشاور ابالغ مي

 . كند مينموده و نتيجه را به كارفرما اعالم  يريگ ميتصمخود 

  محرمانه بودن اطالعات -11ماده 

محرمانه باشد، و يا محرمانه  يبند طبقهطبق شرايط خصوصي قرارداد، اطالعات مربوط به موضوع قرارداد جزو  كه درصورتي 11-1

بودن آن از سوي كارفرما به مهندس مشاور اعالم شود، مهندس مشاور مجاز نيست بدون تاييد قبلي كارفرما، اطالعات مربوط به 

ت در اختيار ديگران بگذارد و كوشش نمايد تمامي اطالعاتي را كه در جريان انجام خدما ميرمستقيغمستقيم يا  طور بهقرارداد را 

 ، محرمانه تلقي نموده و حداكرر سعي خود را براي جلوگيري از افشاي اطالعات به كار بندد.كند ميتحصيل 

در مواردي كه اطالعات محرمانه است، پس از اتمام قرارداد يا در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كماكان موارد حفافت از  11-2

 اطالعات به قوت خود باقي است. 

 

  ديگر  های طرحاط با ارتب -12ماده  

ديگري ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موفف است اطالعات و  هاي طرحدر مواردي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، با 

از كارفرما دريافت كند و در انجام خدمات خود منظور نمايد، تا بين كارهاي  شده ميتنظاي  مدارك فني آن را طبق برنامه

 ، هماهنگي ايجاد شود.يادشده هاي طرحمختلف 

 

  مسئوليت مهندس مشاور -13ماده 

 اين قرارداد، مسئول است. 2و  1 يها وستيپدر  شده ينيب شيپمهندس مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات  13-1

از سوي كارفرما، از  مهندس مشاور هاي طراحيمطالعات، محاسبات و يا  هاي گزارشتاييد خدمات و يا تصويب مدارك و  13-2

مهندس مشاور مسئول و جوابگوي  درهرحال، و كاهد نميمهندس مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني  هاي مسئوليت

 كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود.
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 دهنده تشكيل هاي شركتباشد،  شده ليتشك( Joint Ventureچنانچه مهندس مشاور از مشاركت دو يا چند شركت ) 13-3

 مشاركت در برابر كارفرما و كل كار مشتركاً و متضامناً مسئوليت دارند.

 

  رعايت مقررات ايمني -14ماده 

و ضوابط ايمني را، در  دهند يمايمن و مطمئن انجام  طور بهمهندس مشاور بايد اطمينان حاصل كند كه كاركنانش خدمات را  14-1

 كنند. احل انجام خدمات رعايت ميتمام مر

كنند، طبق  كه در انجام كارهاي موضوع قرارداد فعاليت مي ييها گروهكه پيمانكاران و ساير  كند ميمهندس مشاور مراقبت  14-2

پيمانكاران و ساير  هاي مسئوليتدر كشور عمل نمايند. اين مراقبت رافع  ها كارگاههاي حفافت و ايمني  مقررات، ضوابط و دستورالعمل

 اجرايي، نخواهد بود.  يها گروه

 

  ها گزارشنحوه تسليم و تصويب مدارك و  -15ماده 

مطالعات هر قسمت يا مرحله را در پايان مدت مربوط و يا مقاطعي كه در برنامه زماني  هاي گزارشمهندس مشاور ، مدارك و  15-1

 به كارفرما تسليم  يافزار نرم صورت بهاي  راه با نسخهنسخه هم سهاست ، ابتدا در  شده ينيب شيپتفصيلي 

در برنامه زماني تفصيلي ،  شده ينيب شيپ، فرف مدت يک ماه يا مدت  يادشده هاي گزارش. كارفرما پس از دريافت مدارك و  كند مي

 .  كند مياعالم  باره کيرا بررسي و نظر صريح و روشن خود را با درج موارد ، در  ها آن

نسخه به  سهتاييد شده را در  هاي گزارشرا تاييد كند ، مهندس مشاور مدارك و  ها گزارشكارفرما مدارك و  كه درصورتي  15-2

را ابالغ نمايد . در  ها آنتا كارفرما  كند مي، به كارفرما تسليم  ها گزارشو راهنماي مكتوب آن و نيز خالصه  يافزار نرمهمراه نسخه 

، مهندس مشاور موفف است فرف مدت يک ماه يا ده  ها گزارشاز سوي  كارفرما نسبت به مدارك و صورت اعالم نظر اصالحي 

را اصالح و مدارك را در چهار نسخه همراه با  ها آننظر كارفرما  بر اساسكه بيشتر باشد ،  هركدامدرصد مدت قسمت يا مرحله ، 

را تصويب و ابالغ كند .  ها آنبه كارفرما تسليم نمايد ، تا كارفرما  ها گزارشتهيه و به همراه خالصه  افزاري نرم صورت به اي نسخه

در قرارداد است ، مگر اينكه كارفرما با افزايش مدت ، قبالً موافقت كرده  شده درج الزحمه حقتجاوز از اين مدت ، مشمول كاهش 

 باشد . 

با موفف است از سوي كارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور نباشد، مهندس مشاور  شده اعالمدر مواردي كه نظر اصالحي   15-3

كند . چنانچه كارفرما هم چنان بر نظريات  خود را براي بررسي مجدد به كارفرما اعالم عدم قبولي ارسال گزارش توجيهي، داليل 

 نظر كارفرما خواهد بود.  بر اساسخود ،  هاي زارشگخود اصرار داشته باشد ، مهندس مشاور موفف به اصالح مدارك و  شده اعالم
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مهندس مشاور اعالم نكند ، مهندس  هاي گزارشنظر خود را در مورد مدارك و  شده تعيينكارفرما فرف مدت  كه درصورتي  15-4

ي از سوي كارفرما اعالم نشود و چنانچه تا پانزده روز از تاريخ دريافت استعالم ، هم چنان نظر نمايد ميمشاور نظر كارفرما را استعالم 

 .  گردد ميتلقي  شده تصويبو مدارك ارسالي ،  ها گزارش، 

، به مهندس مشاور ابالغ "تصويب شد "مصوب هر قسمت يا مرحله را با مهر هاي گزارشكارفرما ، يک نسخه از مدارك و   15-5

 .  كند مي

قرارداد  بر اساسمربوط را  الزحمه حق، مبناي كارهاي بعدي است و مهندس مشاور  شده تصويب هاي گزارشمدارك و   15-6

 . كند ميدريافت 

از كار آن قسمت يا مرحله را تهيه و به كارفرما تسليم كند.  اي چكيده، ها گزارشمهندس مشاور، بايد به پيوست هر يک از   15-7

 كند.  در مرحله ساخت ، به كارفرما تسليم  شده انجامگزارشي شامل تاريخچه كارهاي بايد ، پس از تحويل موقت كار ، چنين هم

 

 تسهيالت بر عهده كارفرما  -16ماده 

در موارد زير  ويژه به خدمات موضوع قرارداد ارتباط باالزم را براي تسهيل كار مهندس مشاور در  هاي مساعدتكارفرما تدابير و  

 . كند ميفراهم  ردرخواست مهندس مشاو بر اساس

 رايگان .  صورت بهاطالعات مربوط ، طبق مندرجات شرايط خصوصي و  قرار دادندر اختيار  16-1

 طرح .  ارتباط با نيازمجوز ورود كاركنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع ، در   16-2

و همچنين ، اخذ گذرنامه و رواديد براي طرح  موردنيازرواديد ورود و خروج و پروانه اقامت و مجوز كار كاركنان خارجي   16-3

 كارشناسان ايراني . 

 . مؤسساتو ساير  ها شركت،  ها سازمانها ،  با وزارتخانه مساعي تشريکارتباط و   16-4

 ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه و توزيع آن در انحصار دولت باشد.  16-5

و اقالمي از اين قبيل، كه تهيه آن در  افزارها نرميه، ورود و ترخيص لوازم، وسايل، كتب، نشريات، ترتيب امور مربوط به ته  16-6

 داخل كشور مقدور نباشد. 

 قرارداد ، بايد توسط كارفرما در اختيار مهندس مشاور قرار گيرد.  5كه طبق پيوست  اي ويژهتسهيالت   16-7

 مهندس مشاور است .  بر عهده،  6-16تا  3-16 بندهاي موضوع هاي اقدام هاي هزينهتمام  

 

  دسترسي به محل -17ماده 

انجام خدمات اين قرارداد، براي مهندس مشاور  منظور بهكارفرما بايد امكان دسترسي بدون ممانعت به محل اجراي پروژه را،  17-1

 فراهم كند.
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 زمين و مسيرهاي مربوط، بر عهده و به هزينه كارفرماست.اخذ مجوزهاي الزم براي انجام خدمات موضوع قرارداد بر روي  17-2

 مهندس مشاور، براي كسب مجوزهاي الزم، با كارفرما در حد توان همكاري خواهد كرد. 17-3

 

  خدمات جنبي -18ماده 

ن انجام اي ، همچني هوايي و تصاوير ماهواره هاي عكس، شناسي زمينتوپوگرافي،  هاي نقشهخدمات جنبي، مانند تهيه  18-1

، كه ها نياو كارهايي مانند  ينگار آبهواشناسي و هيدرولوژي،  ژئوتكنيک و مقاومت مصالح، ژئوفيزيک، اطالعات و آمار هاي آزمايش

ضوابط، به  بر اساساصوالً جزو خدمات موضوع قرارداد نيست، طبق ضوابط قراردادهاي مربوط، توسط مهندس مشاور صاحب صالحيت، 

و اطالعات و مشخصات فني ضروري هر  موردنيازشود. در اين صورت، تعيين شرح خدمات جنبي  هزينه و از سوي كارفرما انجام مي

مهندس مشاور  بر عهدهبا نيازهاي طرح،  و نيز تطبيق نتاي  حاصل موردنياز، همراه با جدول زماني ارائه اطالعات ها آنيک و اعالم 

 خواهد بود. 

و نظارت بر خدمات جنبي، از خدمات  ها گزارش در موردبررسي و افهارنظر و يا  اگر كارفرما بخواهد در تنظيم مدارك قرارداد  18-2

به شمار الزم به خدمت   مهندس مشاور استفاده كند، مهندس مشاور موفف است كه افراد داراي صالحيت را براي انجام اين خدمات

 خواهد بود.  2-3مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج در بند  الزحمه حقافي و فراخواند. ميزان خدمات اض

است صحيح نداند و به نتاي  آن  شده هيتهمهندس مشاور گزارش نتاي  كارهاي جنبي را كه توسط واحدهاي ديگري  كه يدرصورت 18-3

را  يادشده هاي گزارشفرما اعالم كند. چنانچه كارفرما به كار يريگ ميتصم، براي موقع بهمعترض باشد، بايد نظر خود را با ذكر دليل و 

بر عهده  ها يريگ ميتصمدر مطالعات مربوط خواهد بود و مسئوليت اين نوع  ها آنتاييد نمايد ، مهندس مشاور موفف به استفاده از نتاي  

 مهندس مشاور نيست. 

 

  پرداخت پيش -19ماده 

 عنوان بههر مرحله از خدمات موضوع قرارداد را  الزحمه حقبه درخواست مهندس مشاور، كارفرما بيست درصد از مبلغ اوليه  10-1

تاييد كارفرما، يا هرگونه تضمين معتبر  بانكي نامه ضمانت، پس از ابالغ همان مرحله، بدون كسر كسور قانوني در مقابل پرداخت پيش

ده درصد مبلغ اوليه )نظارت( ، براي خدمات مرحله ساخت و تحويل پرداخت پيشند. مقدار اين ك به مهندس مشاور پرداخت مي

كسر و تضمين مهندس مشاور به  تناسب بههر قسمت يا مرحله  الزحمه حقاين مرحله است. اين مبلغ، هنگام پرداخت  الزحمه حق

 . شود ميهمان نسبت آزاد 

به كارفرما بدهكار  ها پرداخت شيپنهايي ، مهندس مشاور بابت  حساب هيتسودر صورت خاتمه و يا فسخ قرارداد ، هرگاه در   10-2

و  ها نيتضم،  ها سپرده، نسبت به دريافت مطالبات خود از محل و گرنه كارفرما باشد، موفف است مبالغ بدهكاري را پرداخت كند

 .  نمايد ميمربوط ، اقدام  هاي زينههمطالبات مهندس مشاور ، با اخذ 



 

 باشد.  آن به هر طريق مجاز نميانتشار كليه حقوق و مالكيت معنوي اين اثر متعلق به تارنماي شاقول است و 

 
14 

 

 تضمين حسن انجام كار  -21ماده 

تضمين حسن انجام كار، كسر و  عنوان بهبراي حصول اطمينان از حسن انجام كار ، ده درصد از هر پرداخت مهندس مشاور ،  29-1

 .  شود مينزد كارفرما نگهداري 

 . شود مي، تضمين حسن انجام كار به نفع كارفرما ضبط  34در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده   29-2

آن و در زمان  هاي گزارشتضمين مربوط به هر قسمت يا مرحله از خدمات مطالعه و طراحي، بايد پس از تصويب مدارك و   29-3

 آزاد شود. 23نهايي، طبق ماده  حساب هيتسو

پس از تحويل موقت كار، و بقيه آن پس از تحويل  )نظارت( نيمي از مبلغ تضمين حسن انجام كار در مرحله ساخت 

 . شود ميقطعي كار، آزاد 

، را تحويل موقت يا قطعي گيرد اجراشدهاز عمليات  ييها قسمتكارفرما تا قبل از پايان قرارداد،  كه درصورتي

 .ابدي يمكاهش  تناسب بهتضمين دريافتي، 

 

  الزحمه حق -21ماده 

 3طبق پيوست  كه يا مراحل مختلف موضوع قرارداد ها قسمتمهندس مشاور براي انجام خدمات  الزحمه حق -21-1

 . شود مياست، از سوي كارفرما و با رعايت مفاد قرارداد ، پرداخت  شده تعيين

  الزحمه حقنحوه پرداخت  -22ماده 

آن  هاي گزارشخدمات و تا زمان تسليم مدارك و  هر قسمت يا مرحله از مطالعات در طول انجام الزحمه حقدرصد  هشتادوپن  22-1

 صورت بهشده است ،  و توافقتعيين  3پيشرفت كار ، طبق برنامه زماني كه در پيوست  بر اساساقساط  صورت بهقسمت يا مرحله، 

 .  شود ميپرداخت  الحساب يعل

 شود. پرداخت مي 23و گزارش مربوط، طبق ماده  الزحمه هر قسمت يا مرحله از مطالعات، پس از تصويب مدارك باقيمانده حق 22-2

 است.  شده تعيين 3، در پيوست )نظارت(مرحله ساخت و تحويل كار الزحمه حقنحوه پرداخت  22-3

پيشرفت كار و با توافق دو طرف تعيين  تناسب به، برحسب مورد،  2-3 بند موضوع الزحمه خدمات اضافي زمان پرداخت حق  22-4

 .  شود مي

،  شود ميكه توسط مهندس مشاور تهيه و تسليم كارفرما  يحساب صورت، طي 1 -22 بند موضوع الزحمه حقهر يک از اقساط   22-5

 .  شود ميپس از رسيدگي از سوي كارفرما پرداخت 
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 قرار دهد و پس از كسر كسور موردبررسي، آن را حساب صورتروز پس از دريافت  بيستكارفرما موفف است فرف مدت   22-6

را  الزحمه حقتاييد شده همراه با مستندات مربوط براي مهندس مشاور ،  حساب صورتقانوني و قراردادي، ضمن ارسال يک نسخه از 

 پرداخت كند. 

معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر  حساب صورتاز سوي كارفرما در مورد  شده اعمالهرگاه مهندس مشاور به اصالحات  22-7 

تا مورد  كند مي، به كارفرما اعالم شده اصالح حساب صورتدليل و ارائه مستندات، حداكرر فرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت 

 موردقبولآنچه  ، اصرار داشته باشد، بايد نسبت به پرداختشده اعالمرسيدگي قرار گيرد. هرگاه كارفرما هم چنان بر اعمال اصالحات 

اقدام كند و در صورت  35خود، از طريق ماده  موردنظرنسبت به مبلغ مازاد  تواند مياوست، اقدام كند. در اين حالت، مهندس مشاور 

 ، دريافت كند. 8-22تاديه ، طبق بند  تأخيرخسارت  عالوه بهمحق بودن ، اصل مبلغ را 

تاييد شده بيش از يک ماه از تاريخ دريافت آن  هاي حساب صورتبخشي  از هريک از كارفرما در پرداخت تمام يا  كه درصورتي  22-8

نرخ سود سپرده  ضرب حاصلشده ، مبلغي معادل  تأخيركند ، براي جبران خسارت مازاد بر يک ماه ، اضافه بر اصل مبلغ  تأخير

افتاده ، به مهندس مشاور  تأخيره پرداخت آن به كشور ( در مبلغي ك هاي بانک) مورد عمل در  ساله پن  بلندمدت گذاري سرمايه

 ، حداكرر زمان مشمول پرداخت اين خسارت ، سه ماه است.  كند ميپرداخت 

 

  حساب تسويهنهايي و  حساب صورت -23ماده 

آن و  هاي گزارشنهايي خدمات هر قسمت يا مرحله از مراحل مطالعاتي ، پس از تصويب مدارك و  حساب صورت 23-1

 منظور به، پس از پايان يافتن خدمات از سوي مهندس مشاور تهيه و )نظارت(نهايي هر قسمت از خدمات مرحله ساخت  حساب صورت

مواد قرارداد به آن  بر اساسآن قسمت يا مرحله و مبالغي كه  الزحمه حقشامل  حساب صورتشود . اين  تاييد براي كارفرما ارسال مي

تعليق ، خسارت و نتاي  ناشي از دعاوي رسيدگي  هاي هزينهالزحمه افزايش يا كاهش خدمات  نظير حق ، شود مياضافه يا از آن كسر 

 ، است .  الحساب عليقبلي يا  هاي پرداختكسور قانوني ،  و قطعي شده

 .  شود ميكارفرما رسيدگي و تاييد  وسيله بهروز از تاريخ دريافت  سيفرف مدت  حداكررصورتحساب اين 

باشد ،  شده محاسبهدرصدي از برآورد هزينه اجراي كار  صورت بهمربوط ،  هاي دستورالعملطبق  الزحمه حق كه درصورتيتبصره : 

اين قسمت يا مرحله  الزحمه حققطعي  حساب تسويه، مبناي و طراحي رحله مطالعاتمبلغ برآورد مصوب هر قسمت يا م

 . است )نظارت(خدمات مرحله ساخت و تحويل الزحمه حققطعي  حساب تسويهعمليات مبناي  شده تمامبوده و هزينه 

كه طي مدت  اي جلسهخود را در  موردنظرنياز به اصالح داشته باشد ، كارفرما اصالحات  يادشده حساب صورتكه چنانچه  23-2

 .  دكن ميتوافق  وي، مطرح نموده و نتيجه را با  دهد يمبا مهندس مشاور تشكيل  1-23در بند يادشده
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نهايي مشاور  حساب تسويهاعتراض نسبت به آن وارد نيست و مبناي  ودو طرف قطعي بوده  وسيله بهتوافق شده  حساب صورت  23-3

 7-22طبق مفاد توافق حاصل نشود  كه درصورتي، در اين حالت برحسب مورد به شرح بندهاي زير عمل خواهد شد و  رديگ يمقرار 

 .  شود ميعمل 

آزاد و  29نهايي بستانكار شناخته شود ، تضمين حسن انجام كار او طبق ماده  حساب صورت بر اساسهرگاه مهندس مشاور   23-4

 .  گردد مينهايي ، پرداخت  حساب صورت( روز پس از تاييد  15مطالبات وي حداكرر فرف مدت پانزده ) 

،  حساب صورت( روز از تاريخ تاييد  15د ، فرف مدت پانزده ) نهايي بدهكار شو حساب صورت بر اساسهرگاه مهندس مشاور   23-5

در اين مدت بدهي خود و هرگاه  شود ميتضمين حسن انجام كار او آزاد  درنگ يب . در اين صورت پردازد يمكارفرما بدهي خود را به 

، طلب خود را دريافت كرده و سپس  و مطالبات مهندس مشاور ها نيتضم،  ها سپرده، كارفرما حق دارد از محل  را پرداخت نكند

براي وصول مطالبات كافي نباشد ، مطالبات خود را از ساير  يادشدهباقيمانده مبلغ تضمين حسن انجام كار او را آزاد نمايد و اگر مبالغ 

 او وصول كند .  يها ييدارا

 

 مربوط  الزحمه حقتغييرات مدت خدمات و  -24ماده 

 از دو طرف، تغيير يابد.  هركدامبا پيشنهاد  تواند ميمدت قرارداد ، در صورت پيش آمدن هر يک از موارد زير ،  

 تغيير حدود خدمات. 24-1

 به عللي خارج از قصور مهندس مشاور. تأخيربروز  24-2

 و بروز شرايط اضطراري. وقوع حوادث قهري 24-3

 تعليق كارها از طرف كارفرما . 24-4

 از سوي مهندس مشاور . رمجازيغ تأخير 24-5

مباني  بر اساسالزحمه ،  حق، مهندس مشاور بايد با توجه به مفاد ماده مربوط ، تغييرات الزم در مدت و مبلغ فوق موارددر 

به كارفرما   طي گزارشيو نيز پيامدهاي مالي آن را تعيين نموده و  و برنامه زماني شده انجامآن روي خدمات  ريتأثو  قرارداد

 اي جلسه صورت( روز پس از دريافت گزارش، نظر خود را اعالم خواهد كرد. نتاي  طي 15.كارفرما حداكرر پانزده )اعالم كند

 .گيرد ميتنظيم و مالك عمل قرار 

ت يا پايان خدمات آن قسم ، درگيرد ميكه حين انجام كار صورت  هايي كنترل بر اساستغيير مدت هر قسمت يا مرحله ،  

كاهش يا تمديد مدت و  دربارهو  قرارگرفتهنهايي  موردبررسييا در حالت فسخ يا خاتمه قرارداد در زمان بررسي ( ، مرحله )

 .گردد مي مجلس صورتو نتيجه  آيد مي، توافق به عمل غيرمجازميزان تأخيرهاي مجاز و 
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 .شود مي، رسيدگي 35موضوع بنا به درخواست هر يک از دو طرف، طبق ماده ميزان انواع تأخيرها،  مورد تعييندر صورت عدم توافق دو طرف در 

 

  تأخيرخسارت  -25ماده 

به مدت قسمت يا مرحله مربوط  غيرمجاز تأخيرنسبت مدت  ضرب حاصلمهندس مشاور، خسارتي معادل  غيرمجاز تأخيربابت  25-1

 شود. مربوط، از مهندس مشاور دريافت مي الزحمه حق( درصد 29آن قسمت يا مرحله و حداكرر تا بيست )  الزحمه حقدر ميزان 

مجاز  تأخيربا  هاي ماهبراي ماهانه  الزحمه حق( درصد متوسط 49)  چهلمجاز مهندس مشاور، مبلغي معادل  تأخيربابت  25-2

براي مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا مرحله مربوط و  ،مجاز تأخير الزحمه حق.حداكرر مدت براي پرداخت شود پرداخت مي

 حداكرر شش ماه و براي مرحله ساخت و تحويل، تابع شرايط اجراي كار است.

 ، 5-0-33طبق بند  تواند ميپس از سپري شدن اين مدت و عدم ابالغ تعليق از سوي كارفرما، مهندس مشاور 

 عمل كند.

مجاز طبق دستورالعمل مربوط محاسبه  تأخيروامل مقيم يا نظارت كارگاهي مهندس مشاور، در مدت مربوط به ع الزحمه حق تبصره:

 شود. مي

 

 ماليات، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني  - 26ماده 

نيز پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به مهندس مشاور و كاركنان او و  26-1

مهندس مشاور كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است، يا در آينده  موردنيازحقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل 

به عهده مهندس مشاور است . مبالغي از اين  2-26نمايد، با رعايت مفاد بند  برقرار خواهد شد و يا ميزان آن در آينده تغيير مي

مهندس  هاي پرداختو عوارض و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول شود، از  ها ماليات

 . گردد ميوي به مراجع مربوط، حواله  حساب بهو  شود ميمشاور كسر 

هنگام امضاي قرارداد وجود دارد، كه  هايي آنماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي، جز  كه درصورتي 26-2

 تعديل خواهد شد.  تناسب بهمهندس مشاور نيز، توسط كارفرما،  الزحمه حقتغيير كند، 

 

 تعليق  -27ماده 

( روزه به مهندس مشاور در حين انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، تمام يا بخشي از 19با اعالم كتبي ده )  تواند ميكارفرما  27-1

 .درآورداست ، به حالت تعليق  شده معينكه تاريخ شروع و خاتمه تعليق در آن  اي ابالغيهآن قسمت يا مرحله را ، طي خدمات موضوع 



 

 باشد.  آن به هر طريق مجاز نميانتشار كليه حقوق و مالكيت معنوي اين اثر متعلق به تارنماي شاقول است و 

 
18 

مدت اوليه و با احتساب تمديدهاي مجاز براي هر يک از اين  چهارم سهابالغ تعليق براي خدمات مطالعات قبل از سپري شدن  27-2

، كه تحت  ، تابع وضعيت تعليق كارهاي اجرايي است)نظارت(خدمات مرحله ساخت و تحويل يا مراحل، مجاز است و تعليق ها قسمت

 باشد. ، مينظارت مهندس مشاور است

مدت تعليق در هر قسمت يا مرحله از  مجاز است . بار يکتعليق خدمات از سوي كارفرما در هر قسمت يا مرحله، فقط براي  27-3

 كه كمتر است، خواهد بود. هركدامماه ، 4مدت اوليه و يا  چهارم يکخدمات حداكرر 

( روز قبل از پايان مدت تعليق، موضوع را به مهندس 19تمديد تعليق ضرورت داشته باشد، كارفرما حداكرر تا ده ) كه درصورتي 27-4

پرداخت هرگونه هزينه براي مدت ( ماه و بدون 3و در صورت موافقت مهندس مشاور، حداكرر به مدت سه )  كند ميمشاور پيشنهاد 

 .شود ميبه قرارداد خاتمه داده وي هرگاه مشاور با تمديد مدت تعليق موافقت نكند، با درخواست  ،گردد مي، قرارداد تمديد  تمديدشده

دل سي ماهانه معا)نظارت(، خدمات مرحله ساخت و تحويل  استرناي بهمربوط به دوران تعليق خدمات،  هاي هزينهپرداخت  27-5

 ، قابل پرداخت است. 3-27كه با رعايت مفاد بند متوسط ماهانه است، الزحمه حق( درصد 39)

( روز، گزارش 15مهندس مشاور، موفف است پس از شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف كند و حداكرر فرف مدت پانزده ) 27-6

 ، به كارفرما تسليم نمايد. 5-27 بند موضوعتعليق،  هاي هزينه وضعيت خدمات را تا هنگام ابالغ تعليق، تهيه و با تعيين ميزان

تعليق، نظر كارفرما را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد،  ديتمد اي( روز قبل از انقضاي مدت تعليق 29مهندس  مشاور، بيست )   27-7

. هرگاه تا ابدي يم. در صورت اعالم نظر كارفرما مبني بر ادامه كار، پس از سپري شدن مدت تعليق اجراي كار ادامه كند مياستعالم 

 خاتمه كار را درخواست كند.  تواند ميپايان مدت تعليق كارفرما، نظر خود را در مورد ادامه كار اعالم نكند مشاور 

. در اين صورت ، كند ميه لغو تعليق بگيرد، موضوع را به مهندس مشاور ابالغ چنانچه در دوران تعليق، كارفرما تصميم ب 27-8

 . ابدي يم( روز پس از ابالغ، كار ادامه 19حداكرر ده )

 

 حوادث قهری  -28ماده 

 هاي بيماريعمومي، شيوع  هاي اعتصابو  ها انقالبيا نشده،  شده اعالمدر موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري، مانند جنگ 

، ، طوفان و حوادث مشابهدار دامنه هاي سوزي آتش چنين همو  سابقه بي هاي سالي خشکغيرعادي،  هاي طغيانواگيردار، زلزله، سيل و  

 به ترتيب زير عمل خواهد شد : 

 طرف بهپايان قرارداد را  تواند ميسازد،  غيرممكنهرگاه بروز شرايط اضطراري، انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف  28-1

 ديگر اعالم كند. 

 شود.  نباشد، مطابق ماده تعليق، عمل مي پذير امكانموقت  طور بههرگاه شرايط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر  28-2
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 ممنوعيت قانوني  -29ماده 

قانون اساسي و قانون منع مداخله  141د، مشمول ممنوعيت اصل در موقع عقد اين قراردا كند كه ميمهندس مشاور، اعالم  20-1

 ، نيست. 22/19/1337كاركنان دولت، مصوب 

خالف آن براي كارفرما ثابت شود، يا تغييراتي در صاحبان سهام ، مديران يا بازرسان مهندس مشاور رخ دهد  كه درصورتي 20-1-1

 د. كن فسخ مي 34را مطابق ماده قرارداد  رماكارف تعارض داشته باشد، يادشدهكه با مفاد قوانين 

باشد، مهندس مشاور  يادشدهدولتي يا كارفرما ايجاد گردد كه مشمول ممنوعيت  هاي دستگاهدر شرايطي كه تغييراتي در  20-1-2

. هرگاه مهندس دهد ميمنع قانوني رفع نشود، كارفرما قرارداد را خاتمه  كه درصورتيموفف است مراتب را به كارفرما اعالم كند و 

 . نمايد مياطالع به كارفرما اعالم نكند، كارفرما قرارداد را فسخ  محض بهمشاور مراتب را 

مهندس مشاور، مديران و شركاي او در مدت اين قرارداد، نبايد در قراردادهاي پيمانكاري يا خريد مصالح ، لوازم و تجهيزات  20-2

 ، مشاركت و يا منافعي داشته باشند.  غيرمستقيممستقيم يا  طور بهاجراي عمليات آن ،  موردنياز

 كاركنان خارجي مهندس مشاور و يا همراهان ايشان ، حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند.  20-3

انه تلقي ، محرمكند ميمهندس مشاور، موفف است تمام اطالعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد  20-4

 به كار بندد. ها آنبه  غيرمجازنمايد و حداكرر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص 

 

 كاركنان يكديگر كارگيری بهعدم  -31ماده 

 كاركنان شاغل كارفرما و مديريت طرح را، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، به كار گيرد. تواند نميمهندس مشاور  39-1

مهندس مشاور از سوي كارفرما و مديريت طرح براي انجام خدمات مرتبط با موضوع اين قرارداد، مجاز  كاركنان كارگيري به 39-2

 . باشد مين

 انتقال به غير  -31ماده 

مهندس مشاور، حق ندارد بدون كسب مجوز از كارفرما ، موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري  31-1

منتقل يا واگذار كند، در صورت موافقت كارفرما با واگذاري قسمتي از كار به اشخاص ثالث، از مسئوليت و تعهدات مهندس مشاور، 

 . شود ميكاسته ن عنوان چيه به

تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض كند. در اين صورت ،  تواند ميكارفرما  31-2

 انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده ، بر عهده آن اشخاص خواهد بود. 
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 اشخاص و يا قراردادهای ثالث -32ماده 

 و قراردادهاي  ها مانيپدر مواردي كه اجراي خدمات اين قرارداد از سوي مهندس مشاور مستلزم اعمال اختيارات يا اجراي وفايف مقرر در 

 : شود ميديگري باشد، برحسب مورد ، به ترتيب زير اقدام 

ور در انجام اين امور، با توجه به دانش منظور نشده باشد، مهندس مشا 2اختيارات يا وفايف، در چارچوب پيوست  كه درصورتي 32-1

 . كند ميعمل  طرف يبيک شخص  عنوان بهفني و تجربه خود، 

باشد، مهندس مشاور  شده دادهچنانچه در قرارداد با پيمانكاران يا اشخاص ثالث ، به مهندس مشاور حق تغيير حدود تعهدات  32-2

 و گزارش موارد تغيير را ، به كارفرما تسليم خواهد نمود.  كند ميدستورهاي الزم را در چارچوب قراردادها صادر 

 

 خاتمه دادن به قرارداد  -33ماده 

 خاتمه دهد. را قرارداد شرح زير ، به  يهرزماندر  تواند ميكارفرما  33-1

( ماهه ، به مهندس 2كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو )  يا مرحلهدر هر  33-2

 . كند ميمشاور اعالم 

( روز، گزارش وضعيت 15بايد كار را متوقف كند و تا پانزده ) درنگ بيمهندس مشاور ، پس از دريافت ابالغ خاتمه قرارداد،  33-3

هنگام ابالغ خاتمه قرارداد، تهيه و تسليم كند. اين گزارش ، بايد حاوي وضعيت و ميزان پيشرفت هر بخش از  پيشرفت خدمات را تا

 پذير امكانضروري و  يادشده دوماههبه لحاظ حفظ منافع كار در مهلت  ها آنكه تكميل  هايي بخشخدمات قسمت يا مرحله و نيز 

 اشد . ب ها آن الزحمه حقاست ، همراه با تعيين ميزان 

گزارش مهندس مشاور، تشخيص دهد كه الزم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل  بر اساسيا  رأساًهرگاه كارفرما  33-4

يا  دوماههرا در مهلت  يادشدهشود، بايد موضوع را به مهندس مشاور اعالم كند. در اين صورت ، مهندس مشاور موفف است خدمات 

 تكميل كند. مهلت توافق شده، 

مدارك  ، نسبت به تحويل اصل اسناد و)يا مدت توافق شده( دوماههمهندس مشاور موفف است در پايان مهلت  درهرصورت 33-5

الزحمه  ( و ارائه صورتحساب حقدر مرحله نظارت كار، تحويل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خود از كارگاه ) در صورت وجود

، تعهدات مهندس مشاور در مقابل كارمندان ها نامه موافقتهاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند  رت هزينهو صو شده انجامخدمات 

 ها آنباشد و بابت  ايجادشدهاجراي اين قرارداد  منظور به ها هزينهاين  كه ايندستگاه نظارت محلي مشروط بر  و خود يا مؤسسات ديگر

 اقدام نمايد. به مهندس مشاور پرداختي نشده باشد، 
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الزحمه مربوط به باقيمانده كار آن مرحله يا  %( حق39هاي ناشي از پايان دادن قرارداد برابر سي درصد ) حداكرر هزينه

 كه كمتر است، خواهد بود. هركدامالزحمه ماهانه،  متوسط حق 2/1

، نسبت به 5-33 بند موضوع هاي هزينهرت و صو حساب صورت( روز پس از دريافت 15كارفرما متعهد است فرف مدت پانزده ) 33-6

 كند.  حساب تسويه، با مهندس مشاور 23اقدام نمايد و مطابق ماده  شده انجامشرايط قرارداد و ميزان خدمات  بر اساسبررسي آن 

 . شود ميآزاد  23حسن انجام كار مهندس مشاور در اين حالت با توجه به ماده تضمين 

، كارفرما قرارداد را بدون تشريفات باشدهرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يک از مراحل قرارداد طرح  33-7

 .كند مي حساب تسويهخاتمه داده و با مهندس مشاور خاصي 

و طبق مفاد اين ماده،  شود مي، هرگاه منع قانوني رفع نشود، قرارداد از سوي كارفرما خاتمه داده 2-1-20در مورد شمول بند  33-8

 . گردد ميعمل 

 خاتمه دادن به قرارداد را در هر يک از موارد زير، درخواست كند: تواند ميمشاور ، مهندس  33-0

 

 . 2مندرج در ماده  هاي مهلتعدم ابالغ خدمات مرحله بعد، طي  33-0-1
 

 . 8-22 بند موضوع الزحمه حق( ماه در پرداخت 3مازاد بر سه )  تأخيردر صورت  33-0-2

، يا اعالم نظر نكردن كارفرما براي 4-27 بند موضوع( ماه،  4موافقت با تمديد مدت تعليق بيش از چهار ) عدم در صورت  33-0-3

 . 7-27 بند موضوعادامه كار، 

 در برنامه زماني .  موردنظر( ماه از تاريخ 3از سوي كارفرما بيش از سه ) 1-16مفاد بند  عدم انجامدر صورت  33-0-4

 .  2-25 بند موضوعمجاز،  تأخير الزحمه حقبراي پرداخت  شده تعييندر صورت سپري شدن حداكرر مدت  33-0-5

 . 1-28در صورت وقوع شرايط مندرج در بند  33-0-6

 در صورت عدم تبعيت كارفرما از رأي مرجع حل اختالف .  33-0-7

را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مهندس مشاور شده  هايي زمينهاكرر تا يک ماه كارفرما حد كه درصورتي 33-0-8

، در غير اين صورت ، پس از انقضاي دهد ميو خدمات خود را ادامه  كند مي نظر صرفاست ، رفع كند، مهندس مشاور از درخواست 

 . شود مي، طبق مفاد اين ماده انجام ها اقدام، قرارداد خاتمه يافته تلقي شده و ساير ماهه يکمهلت 

 

 فسخ قرارداد  -34ماده 

 تواند در هر يک از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابالغ كند.  كارفرما مي 34-1
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مفاد  استرناي بهاثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد ،  34-1-1

 . 2-1-20بخش اول بند 

 .2-1-20عدم اطالع به كارفرما در مورد بند  34-1-2

 انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بدون اجازه كارفرما.  34-1-3

 ستگي به تقصير يا انحالل شركت. ورشك34-1-4

يا   اثبات اين مطلب كه مهندس مشاور براي گرفتن كار يا اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايي داده 34-1-5

 آنان را در منافع خود شريک كرده است .  هاي واسطهيا  ها آن

اقدام  ها اشكالكند تا نسبت به رفع نواقص و  ابتدا به مهندس مشاور اخطار ميكارفرما در صورت تحقق هر يک از موارد زير،  34-2

مشاور براي رفع نواقص مهندس درآورد. در صورت عدم اقدام از سوي  قبول قابل صورت بهكند و جريان امور را فرف مدت يک ماه ، 

مهندس پس  به سو  دشدهييتأبررسي و ، 35در ماده  دشدهيا هيأت وسيله بهموضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا  شده تعييندر پايان مهلت 

 مشاور ابالغ گردد. 

 ( درصد مدت قسمت يا مرحله مربوط. 39در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، بيش از سي ) رموجهيغ تأخير 34-2-1

 .  يا حرفهنكردن استانداردهاي فني و شئونات  رعايت 34-2-2

كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد  درنگ يبو كار را متوقف كرده مهندس مشاور، با دريافت ابالغ فسخ قرارداد، موفف است  34-3

تا آن تاريخ را به  شده انجامخدمات  هاي گزارش) حداقل دو هفته ( ، اصل مدارك و شود ميو طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعالم 

 كارفرما تحويل دهد. 

نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين  درنگ بيارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد، ك 34-4

كارفرما موضوع را به  همچنين تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد.  قبول قابل شده انجامخدمات  الزحمه حقمبلغ 

 . كند مياقدام الزم، اعالم  منظور بهكشور  يزير برنامهسازمان مديريت و معاونت امور مهندسي و فناوري وزارت نفت و 

 

 حل اختالف  -35ماده 

 دوستانه به كار برند. طور بهدو طرف، بايد نهايت كوشش خود را براي حل اختالف بين خود در رابطه با اين قرارداد، 

دوستانه بين دو طرف حل و فصل كرد، به هيأتي متشكل از يک نفر  صورت بهاز اين قرارداد را كه نتوان اختالف ناشي  هرگونه

نسبت  كه درصورتيشود.  يک نفر(، ارجاع مي هركدامنماينده هيأت مديره شركت اصلي كارفرما و نمايندگان دو طرف قرارداد )

 گردد. وفصل حلصالحه ايران،  يها دادگاهبه مورد اختالف توافق حاصل نشود. موضوع بايد در 
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كماكان انجام  دارند عهدهقرارداد به  موجب بهطرفين متعهد هستند در طول بررسي اختالفات و صدور حكم، تعهداتي را كه 

 دهند.
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 كارآموزی  -36ده ام

آموزش، از كارشناسان  باهدفمتناسب با حجم كار، شماري مهندس و دانشجوي مرتبط با موضوع قرارداد را  تواند ميكارفرما  36-1

 به مهندس مشاور معرفي كند و مهندس مشاور موفف به قبول و آموزش آنان است .  ها دانشگاهخود و يا دانشجويان 

 كارفرماست.  بر عهدهوزان، باالسري كارآم هاي هزينههزينه تأمين مسكن، حقوق، مزايا و  36-2

 

 مالكيت اسناد  -37ماده 

، از جمله نسخ اصلي، نورگذر يا شوند يماين قرارداد، توسط مهندس مشاور تهيه  موجب بهكه  ييها و گزارشتمام مدارك  

 هاي گزارشبا اجازه كارفرما يک نسخه قابل تكرير از مدارك و  تواند مي، همه متعلق به كارفرماست، مهندس مشاور، يا انهيرا

در شرايط خصوصي قرارداد محدوديتي قيد نشده باشد، مهندس مشاور حق دارد با  كه درصورتيرا نزد خود نگاه دارد.  يادشده

و نشريات علمي و فني،  ها اجالس، ها شيهمادر  علمي را به نام خود يها مقالهد، در قراردا شده انجاماستفاده از مطالعات 

 منتشر نمايد. 

 

  ها ابالغ -38ماده 

 كتبي معتبر است.  صورت بههرگونه اطالعيه، دستور كار، اعالم نظر، ابالغ تعليق، پايان دادن قرارداد و موارد مشابه ، تنها  

 ، مدارك و مكاتبات است. ها گزارشرسيد دبيرخانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي، مالك تسليم 

 

 زبان قرارداد  -39ماده 

باشد، متن فارسي  شده هيتهديگري نيز  يها زبانمدارك قرارداد عالوه بر فارسي به  كه درصورتيزبان قرارداد فارسي است،  

و نيز ساير ارزشيابي و پيشرفت كار  هاي گزارشمطالعات و طراحي،  هاي گزارشمعتبر است. مهندس مشاور، بايد مدارك و 

گذاشته شود،  يالملل نيبمكاتبات خود را به زبان فارسي، تهيه كند. در مواردي كه طبق نظر كارفرما، كار بايد به مناقصه 

كارفرما نيز تهيه نمايد. چنانچه در شرح خدمات  موردنظراسناد مربوط را عالوه بر زبان فارسي به زبان مهندس مشاور بايد 

آن از  الزحمه حقخدمات اضافه تلقي شده و  عنوان بهباشد،  نشده ينيب شيپديگر  يها زبانمدارك به قرارداد ترجمه و تهيه 

 . گردد ميسوي كارفرما، پرداخت 

 



 

 باشد.  آن به هر طريق مجاز نميانتشار كليه حقوق و مالكيت معنوي اين اثر متعلق به تارنماي شاقول است و 
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 اين قرارداد، از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران است. 

 

 نماينده كارفرمـا                                                                                   نماينده مهندس مشاور                   

 نام و نام خانوادگي   نام و نام خانوادگي                                                                                                    

 امضا مهر و                                                                                               امضا                                

    



 

 

 


