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 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی 

 های قرارداد خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح  و پیوست

 و مقررات مربوط به آنها

 

  موافقتنامه  1

. بینی شده درج شود اطالعات مربوط به موافقتنامه باید به طور کامل و روشن در محلهای پیش 1-1
هایی از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها  ها یا کلمه رتتغییر دادن، کاستن عبا

 .های خالی باید تکمیل شود محل

 .در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود 1-2

در ماده یک، برای درج موضوع قرارداد باید مراحل و قسمتهای مختلف خدمات موضوع قرارداد  1-3
 .ودنیز درج ش

 با در نظر گرفتن زمانهای مورد نیاز برای انجام خدمات جنبی 3های منظور شده در ماده  مدت 1-4
باید به نحوی تنظیم گردد، که کارها به موقع انجام شود و فرصت کافی برای مطالعه کامل و با 

 .کیفیت وجود داشته باشد

 درج 4 به ترتیب در ماده ها و مراحل مختلف خدمات الزحمه به تفکیک قسمت برآورد اولیه حق 1-5
 .شود می

 .های موافقتنامه را امضا و مهر کنند نمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید  تمام صفحه 1-6

 
  شرایط عمومی  2

تغییردادن، . شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در قراردادها مورد استفاده قرار گیرد 2-1
ا صفحه آخر شرایط عمومی در محل تعیین تنه. کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست
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 .شود شده به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضا و مهر می

مانند . ها نیستند های اجرایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه  در دستگاه2-23در اجرای ماده  2-2
سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان تربیت بدنی ایران و دیگر سازمانها و نهادهایی که 

های عمرانی را به عهده دارند، انتخاب هیأت سه نفره به منظور بررسی فسخ قرارداد  ای طرحاجر
 .باشد و موافقت با فسخ قرارداد در عهده باالترین مقام سازمان یا نهاد مربوط در مرکز می

 
  ها  پیوست. 3

خدمات را شرح موضوع قرارداد با توجه به شرح عملیات موافقتنامه طرح، به نحوی که محدوده  3-1
 درج شود و در صورت لزوم نقشه محدوده موضوع قرارداد به آن 1مشخص نماید در پیوست 

 .ضمیمه گردد

ها و مراحل مختلف رشته مربوط، به عنوان  با توجه به موضوع قرارداد، شرح خدمات قسمت 3-2
 .شود  الحاق می2پیوست 

هاو مراحل آن به منظور برآورد اولیه با درج  الزحمه قرارداد به تفکیک قسمت نحوه محاسبه حق 3-3
 3 مربوط در پیوست   همراه با شماره و تاریخ بخشنامه،تعرفه کامل خدمات ژئوتکنیک موردنظر

 شرایط عمومی در این 16الزحمه با توجه به ماده  به همین ترتیب، نحوه پرداخت حق. آید می
 .گردد ست تعیین میپیو

 : موارد زیر درج شود5در پیوست  3-4

 اطالعات و مدارکی که عالوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی کارفرما در نظر -3-4-1
 .دارد  در اختیار مشاور قرار دهد

ای مانند   در موارد خاصی که در مرحله مطالعات، کارفرما در نظر دارد تسهیالت ویژه-3-4-2
های مطالعاتی در محل انجام خدمات در اختیار مشاور  و وسیله نقلیه برای گروهمحل اسکان 

 .قرار دهد

) عوامل کارگاهی(نحوه تامین وسیله نقلیه، غذا، مسکن و محل کار برای عوامل نظارت مقیم  :یادآوری
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الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مهندسان مشاور  مهندس مشاور، طبق دستورالعمل تعیین حق
 .گردد  منظور می3شد که جزو دستورالعمل پیوست با می

 به جز موارد یاد شده و سایر مواردی که در شرایط عمومی به شرایط خصوصی -3-4-3
مراجعه شده است، درج هیچ نوع تعهد دیگری در این پیوست که برای دستگاه اجرایی بار مالی 

 .اضافه بر قرارداد ایجاد کند مجاز نیست
 

  سایر . 4

های واحدهای خدمات مشاوره باید با دقت و  و تصویب نتایج مطالعات و گزارشبررسی  4-1
های  در صورت کمبود کارشناس در دستگاه اجرایی، دستگاه. حساسیت بسیار صورت گیرد

های واحدهای خدمات  توانند بنا به تشخیص خود، برای کنترل مدارک و گزارش اجرایی می
ص حقیقی و حقوقی ذیصالح خارج از دستگاه اجرایی و مشاوره در مهلت مقرر، از خدمات اشخا

 .واحدهای خدمات مدیریت طرح استفاده نمایند

مجموعه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت  4-2
یا خدمات مرحله ساخت و (و نظارت ) یا مطالعه و طراحی(مصالح که برای خدمات مطالعات 

ها تهیه شده است، برای انجام خدمات مطالعات به تنهایی و نظارت به  حها و پروژهطر) تحویل
در هر صورت، در هر قرارداد، مفاد مربوط به مطالعات یا نظارت از . تنهایی نیز کاربرد دارد

 .گردد مجموعه یاد شده با توجه به موضوع قرارداد نافد می



  

 

  
 
 
 

 
 

 موافقتنامـه

 ....................................................................:موضوع قرارداد
 ....................................................................: مهندس مشاور

 
 

 ..........................................................................................: شماره
 ............................................................................................: تاریخ
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 موافقتنامه

ای غیرقابل تفکیک است و از این پس قرارداد   آن، که مجموعه2موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 
 که از این پس ..................................................بین ............................................. در ...................................................... شود، در تاریخ  نامیده می

 و کد .............................................  به شماره ثبت ............................................. شود، از یک سو و واحد خدمات مشاوره  کارفرما نامیده می
شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که   که از این پس مهندس مشاور نامیده می.................... .........................اقتصادی 

 .گردد در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می
 

  موضوع قرارداد   :1ماده 

 : ی موضوع قرارداد، عبارت است از انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، برا
............................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 
 . ، تعیین شده است1که شرح آن در پیوست 

 

  اسناد و مدارک   :2ماده 

 :این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است
 . موافقتنامه حاضر-2-1
 . شرایط عمومی-2-2
 : پیوستها-2-3

 .شرح موضوع قرارداد : 1پیوست 
 .شرح خدمات : 2پیوست 
 .الزحمه ونحوه پرداخت آن روش محاسبه حقو مقاومت مصالح،  خدمات ژئوتکنیک تعرفه : 3پیوست 
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 .برنامه زمانی کلی : 4پیوست 
 .شرایط خصوصی : 5پیوست 
 .سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار : 6پیوست 

 اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور  -2-4
 .شود ارداد، مبادله میابالغ شده یا بین دو طرف قر

 . مدارک و گزارشهای مصوب-2-5
 

  مدت قرارداد   :3ماده 

 شرایط عمومی 2مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده 
 :باشد به شرح زیر می) 4پیوست (قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی 

 ............................................................................................................................................................................................................)  الف
 ........................................................................................................................................... .................................................................)ب
 ............................................................................................................................................................................................................) ج

 .، خواهد بود  شرایط عمومی19های یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده  مدت
 

  الزحمه  حق  :4ماده 

 : زیر استالزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات، به شرح  برآورد مبالغ اولیه حق-4-1

 ............................................................................................................................................................................................................)  الف
 ............................................................................................................................................................................ ................................)ب
 ............................................................................................................................................................................................................) ج

های مربوط و نیز نحوه محاسبه  الزحمه، بر اساس ضوابط و بخشنامه  نحوه تعیین و روش پرداخت حق-4-2
 .ده است درج ش3الزحمه، در پیوست  مبالغ اولیه حق
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  تعهدات دو طرف قرارداد   :5ماده 

الزحمه   مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت حق-5-1
 .کند که دارای توان و تشکیالت الزم برای انجام این خدمات است انجام دهد و اعالم می

ه در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است، و نیز  کارفرما متعهد به انجام وظایفی است ک-5-2
الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد،  شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق متعهد می

 .به مهندس مشاور پرداخت کند
 

  نشانی   :6ماده 

 ...................................................................................................................................................................................: نشانی کارفرما 
 ....................................................................................................................................................................: نشانی مهندس مشاور

قبل از تاریخ تغییر، نشانی ) 15(هر گاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید پانزده روز 
ت به تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبا. جدید خود را به طرف دیگر اعالم کند

 .گردد شود و دریافت شده تلقی می نشانی قبلی ارسال می
 

  های قرارداد  شمار نسخه  :7ماده 

نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده، یک نسخه از آن به  .....................................این قرارداد در
 .ار یکسان دارندهای آن، اعتب مهندس مشاور ابالغ شده است و همه نسخه

 
 نماینده مهندس مشاور نماینده کارفرما  

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
 مهر و امضا مهر و امضا    



  

 

  
 

 
 

 
 

 شرایط عمومی



  

 

 
 
 
 
 

 
 

 فهرست مطالب
 

 شماره صفحه شرح 
 

 4................................................................................................................................................................................................................................................................................ تعاریف و مفاهیم  : 1ماده 

 6................................................................................................................................................................................................................................................................... شروع و تنفیذ قرارداد  : 2ماده 

 7.............................................................................................................................................................................................................................................. حدود خدمات و تغییرات آن  : 3ماده 

 8.................................................................................................................................................................................................................................................... برنامه زمانی انجام خدمات : 4ماده 

 9.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. پیشرفت کار : 5ماده 

 9............................................................................................................................................................................................................................................................ کارکنان مهندس مشاور : 6ماده 

 10...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... نمایندگان : 7ماده 

 10..................................................................................................................................................................................................................................................................................... دقت و کوشش : 8ماده 

 11..................................................................................................................................................................ردها، معیارها، مقررات و دستورالعملهای فنی استاندا : 9ماده 

 12................................................................................................................................................... اقدامهای مهندس مشاور که نیاز به تایید کارفرما دارد : 10ماده 

 12............................................................................................................................................................................................ نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها : 11ماده 

 13 .......................................................................................................................................................................................................................................... تسهیالت بر عهده کارفرما : 12ماده 

 14..................................................................................................................................................................................................................................................................................... خدمات جنبی : 13ماده 

 15................................................................................................................................................................................................................................................... تضمین حسن انجام کار : 14ماده 

 15..............................................................................................................................................................................................................................................................................................الزحمه  حق : 15ماده 



  

 

 15................................................................................................................................................................................................................................................الزحمه  نحوه پرداخت حق : 16ماده 

 16.......................................................................................................................................................................................................................................................................................پرداخت  پیش : 17ماده 

 17........................................................................................................................................................................................................ صورت حساب نهایی و تسویه حساب : 18ماده 

 18.........................................................................................................................................................................................الزحمه مربوط  تغییرات مدت خدمات و حق : 19ماده 

 19.................................................................................................................................................................................................................................................................................... خسارت تاخیر : 20ماده 

 19.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. تعلیق : 21ماده 

 21.......................................................................................................................................................................................................................................................... خاتمه دادن به قرارداد : 22ماده 

 23......................................................................................................................................................................................................................................................................................... فسخ قرارداد : 23ماده 

 24......................................................................................................................................................................................................................................................................................... حل اختالف : 24ماده 

 25.................................................................................................................................................................................. مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی : 25ماده 

 26................................................................................................................................................................................................................................................ مسئولیت مهندس مشاور : 26ماده 

 26.......................................................................................................................................................................................................................................................................... ممنوعیت قانونی : 27ماده 

 27.................................................................................................................................................................................................................................................................................... حوادث قهری : 28ماده 

 27...................................................................................................................................................................................................................................................................................... انتقال به غیر : 29ماده 

 28.............................................................................................................................................................................................................................. اشخاص و یا قراردادهای ثالث : 30ماده 

 28....................................................................................................................................................................................................................................................................... دسترسی به محل : 31ماده 

 28........................................................................................................................................................................................................................................................... رعایت مقررات ایمنی : 32ماده 

 28................................................................................................................................................................................................................................................................................................. کارآموزی : 33ماده 

 29..................................................................................................................................................................................................................................................................................... مالکیت اسناد : 34ماده 

 29.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ها  ابالغ : 35ماده 

 29................................................................................................................................................................................................................................................................................... زبان قراردادها : 36ماده 

 29.................................................................................................................................................................................................................................................. قانون حاکم بر قراردادها : 37ماده 



  نامه و شرایط عمومی  خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح موافقت
  

 
 

4

 شرایط عمومی

 

  تعاریف و مفاهیم   :1ماده 

 قرارداد 1-1

موضوع  موافقتنامه است، که برای انجام خدمات 2مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک به شرح ماده 
 .شود قرارداد، بین دو طرف مبادله می

 موافقتنامه 1-2

الزحمه و تعهدات  سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق
 .دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو برسد

  شرایط عمومی 1-3

 .کند ارداد را تعیین میمفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قر
  شرایط خصوصی 1-4

ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع  شرایط خصوصی، شرایط ویژه
تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند،  گاه نمی موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ. شود قرارداد تنظیم می

 .زایش دهدیا تعهدات مالی کارفرما را اف
  کارفرما 1-5

کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار  شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می
 .جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما، در حکم کارفرما هستند. نماید می

  مدیر طرح 1-6

ی کارفرما، با عنوان مدیریت طرح، به وی شخصیتی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیارهای قابل واگذار
 .شود واگذار می
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  مهندس مشاور 1-7

جانشینان قانونی و . کند کننده قرارداد است، که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می طرف دیگر امضا
 .نمایندگان مجاز مهندس مشاور، در حکم مهندس مشاور هستند

  خدمات 1-8

 .ت که در اجرای موضوع قرارداد، از سوی مهندس مشاور تعهد شده استعبارت از فعالیتها و اقدامهایی اس
  مرحله، قسمت 1-9

الزحمه معین، در قرارداد مشخص  ای از طرح است که تحت این عنوان، با مدت و حق مرحله، بخش تفکیک شده
ه سوم و مرحل) تهیه طرح اجرایی(، مرحله دوم )مطالعات مقدماتی(مراحل طرح شامل مرحله اول . شده است

الزحمه مشخص، طبق  تواند به دو قسمت جداگانه با حق در صورت لزوم، مرحله اول می. باشد می) ساخت و اجرا(
 .شرح خدمات تقسیم شود

 مدارک و گزارشها 1-10

ها، مشخصات فنی، گزارشهای فنی، نتایج مطالعات، برآورد مقادیر، قیمتها  ها، دستورالعمل متون، مستندات، نقشه
 .شوند تند که در انجام خدمات موضوع قرارداد، بر حسب مورد از سوی مهندس مشاور تهیه میو نظایر آن هس

 برنامه زمانی کلی 1-11

ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشهای مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را بر  برنامه
 .شود دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می حسب ماه نشان می

 امه زمانی تفصیلیبرن 1-12

های درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در  ای است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیت برنامه
 .دهد چارچوب برنامه زمانی کلی در هر قسمت یا مرحله نشان می

 مدت اولیه 1-13

 .مرحله است  موافقتنامه، برای آن قسمت یا 3مدت اولیه هر قسمت یا مرحله، مدت درج شده در ماده 
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 الزحمه ماهانه متوسط حق 1-14

الزحمه آن قسمت یا  الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه حق متوسط حق
 .مرحله، بر مدت اولیه مربوط است

 روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها 1-15

 .ق تقویم رسمی کشور است روز و ماه بر اساس تقویم شمسی، و تاریخها طب-1-15-1
 . هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند-1-15-2
 عنوانهای به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک قرارداد، تنها -1-15-3

توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد، از آنها   مدارک است و نمیبه منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و
 .استفاده کرد

 .شود  اصطالحاتی که در این ماده نیامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف می-1-15-4
 عملیات مطالعاتی ژئوتکنیک  1-16

 است که به منظور ارزیابی و شناسایی خدماتی از قبیل حفاریها و انجام آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی
که با اهداف آزمایش و ) مانند تزریق آزمایشی(آن بخش از عملیات اجرایی ژئوتکنیک . گیرد ساختگاه انجام می

 .گیرد شناسایی انجام شود، در چارچوب این خدمات قرار می
 ژئوتکنیک) پیمانکاری(عملیات اجرایی  1-17

ی بستر، تزریق و دیگر روشهای اصالح زمین، سپرکوبی، سازی و بهساز کارهایی از قبیل آماده
پایدارسازی و سایر عملیات اجرایی هستند که در مرحله سوم طرح بوسیله پیمانکاران و عوامل  کوبی، شمع

 .شود اجرایی صاحب صالحیت انجام می
 

  شروع و تنفیذ قرارداد   :2ماده 

 .نافذ است) رفرماابالغ از سوی کا(این قرارداد از تاریخ مبادله آن  2-1

پرداخت است و  شروع اولین قسمت یا مرحله، پس از ابالغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیش 2-2
ها یا مراحل بعدی، از تاریخ ابالغ انجام مرحله مربوط توسط  تاریخ شروع هر یک از قسمت

 .کارفرماست



  نامه و شرایط عمومی  خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح موافقت
  

 
 

7

رما مصمم به انجام قسمت یا با تصویب مدارک و گزارشهای هر قسمت یا مرحله، در صورتی که کارف 2-3
مرحله بعد باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب مدارک و گزارشها، انجام آن را به مهندس 

در صورتی که مرحله . نماید کند و یا مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعالم می مشاور ابالغ می
 .ماه خواهد بودبعدی خدمات مرحله ساخت و تحویل باشد، مدت یاد شده سه 

های یاد شده، مهندس  در صورت عدم ابالغ هر قسمت یا مرحله از کار توسط کارفرما، ظرف مهلت 2-4
 . ، درخواست نماید1-9-22تواند خاتمه قرارداد را طبق بند  مشاور می

تاریخ دریافت   در خدماتی که شروع آنها مستلزم تحویل محل عملیات مطالعات صحرایی است،:تبصره 
 .هر کدام که موخر باشد مالک شروع آن قسمت یا مرحله خواهد بود رداخت و یا تحویل محل،پ پیش

 
  حدود خدمات و تغییرات آن   :3ماده 

تواند حین انجام کار، حدود خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چارچوب  کارفرما می 3-1
 .اهش دهد، تغییر، افزایش یا ک2-3موضوع قرارداد، با رعایت مفاد بند 

 در صورتی که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارک و -3-1-1 
گزارشهای مهندس مشاور، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مهندس مشاور 

 . ، خدمات اضافی را انجام دهد2-3موظف است با رعایت بند 
واند در صورت لزوم، تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در ت  مهندس مشاور، می-3-1-2 

، به کارفرما 2-3بخشهای در حال اجرا و پایان یافته را، با ذکر دالیل و جزئیات و با رعایت مفاد بند 
 .پیشنهاد کند

هرگاه طبق بندهای یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هرمورد  3-2
کارفرما، حداکثر ظرف . کند الزحمه انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می  مشاور مدت و حقمهندس

الزحمه انجام تغییرات، با مهندس مشاور  روز با بررسی گزارش، در مورد مدت و حق) 10(مدت ده 
 . دنمای پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابالغ می. کند  توافق می2-2-3مذاکره و براساس بند 
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 20الزحمه به   درصد و کاهش حق30الزحمه ناشی از تغییر حدود خدمات به   افزایش حق-3-2-1 
دار انجام خدمات  در صورتی که مهندس مشاور عهده. گردد درصد مبلغ اولیه قرارداد محدود می

 درصد مبلغ 10تواند حدود خدمات را بر اساس تشخیص خود تا  مهندسی ژئوتکنیک نیز باشد، می
 . ولیه قرارداد تغییر دهدا
 درصد، از سوی کارفرما،  مهندس مشاور طبق 20 در صورت ابالغ کاهش حدود خدمات، بیشتر از :تبصره 

 . تواند تقاضای خاتمه نماید  می22ماده 
 قرارداد موجود باشد، 3الزحمه خدمات جدید، در تعرفه مندرج در پیوست    در صورتی که حق-3-2-2 

 .الزامی استاستفاده از آن 

خدمات مربوط به اصالح مدارک و گزارشهای مهندس مشاور، که ناشی از نقص انجام خدمات  3-3
 نیست و هزینه آنها از سوی 2-3 و 1-3موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی بندهای 

 .شود مهندس مشاور پرداخت می

گری ارتباط داشته باشد، مهندس در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح یا طرحهای دی 3-4
ای که با مهندس مشاور و یا  مشاور موظف است اطالعات و مدارک فنی آن را طبق برنامه

شود، از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور نماید، تا بین  سازمانهای دیگر تنظیم می
 .کارهای مختلف طرحهای یاد شده، هماهنگی ایجاد شود

 
 

  برنامه زمانی انجام خدمات  : 4ماده 

 . آمده است4برنامه زمانی کلی انجام خدمات، در پیوست  4-1

 مدتی تعیین نشده باشد، برنامه زمانی تفصیلی هر 4پس از ابالغ قرارداد، در صورتی که در پیوست  4-2
 مرحله در چارچوب برنامه زمانی کلی، تا یک هشتم مدت آن مرحله، یا یک ماه، هر کدام کمتر است،

روز پس از ) 15(کارفرما، تا پانزده . شود از سوی مهندس مشاور تهیه و برای کارفرما ارسال می
هرگونه تغییر . کند دریافت برنامه زمانی تفصیلی، نظر خود را درباره تصویب و یا اصالح آن اعالم می

 .در برنامه زمانی تفصیلی، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود
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  ر پیشرفت کا  :5ماده 

مهندس مشاور، در پایان هر ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، گزارش پیشرفت 
در این گزارش، میزان کارهای . کند خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، به کارفرما تسلیم می

شود و  شنهاد میهای الزم برای رفع موانع و مشکالت کار پی حل انجام شده، تاخیر، و علل آنها، راه
کند، در غیر اینصورت، مفاد  روز، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعالم می) 10(کارفرما تا ده 

 .گردد گزارش، تایید شده تلقی می
 

  کارکنان مهندس مشاور   :6ماده 

همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، به صورت دایم یا موقت، به هزینه مهندس  6-1
شوند و مسئولیت  دهند، کارکنان مهندس مشاور شناخته می مشاور و برای او خدماتی را انجام می

 .عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده مهندس مشاور است

قبل از شروع کار، مهندس مشاور موظف است سازمان اجرایی و فهرست اسامی افراد کلیدی را که  6-2
 ، به همراه 6ای باشند برای انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پیوست  فاقد سوابق سوء حرفه

 .وظایف، تخصص و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال کند

های خود، به شمار  مهندس مشاور، باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه 6-3
 .کافی کارکنان صالحیت دار داشته باشد

ورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مهندس در ص 6-4
مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت 

 .نماید کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می می

ریزی کشور  تواند کارکنان شاغل کارفرما، مدیر طرح و سازمان مدیریت و برنامه شاور، نمیمهندس م 6-5
 .را، بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد

به کارگیری کارکنان شاغل مهندس مشاور از سوی کارفرما و مدیر طرح، برای انجام خدمات  6-6
 . این قرارداد، ممنوع استموضوع
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  نمایندگان   :7ماده 

 نمایندگان کارفرما 7-1

  کارفرما پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به -7-1-1
 .کند مهندس مشاور معرفی می

 تفویض شده به   دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما، در محدوده اختیارات-7-1-2
شود، در حکم ابالغ کارفرماست، بدیهی است با تغییر نماینده  وی، به مهندس مشاور ابالغ می

 . کارفرما، دستورهای ابالغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نماینده قبلی، معتبر است
طه با این قرارداد، به تواند تمام یا بخشی از اختیارات قابل واگذاری خود را در راب  کارفرما می-7-1-3

در این صورت، آن واحد با تعیین حدود اختیارات، به . واحد خدمات مدیریت طرح واگذار نماید
های وی در امور واگذار شده، در حکم تصمیمهای  گیری شود و تصمیم مهندس مشاور معرفی می

 .کارفرماست
 

 نمایندگان مهندس مشاور 7-2

 مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات، به  پس از مبادله قرارداد، مهندس-7-2-1 
 . کند کارفرما معرفی می

 در صورتی که خدمات موضوع قرارداد مشتمل بر خدمات صحرایی و کارگاهی باشد، -7-2-2 
های تحت فعالیت خود، باید یک نفر کارشناس به عنوان نماینده  مهندس مشاور در هر یک از کارگاه

 .، تعیین کند و به کارفرما و دیگر طرفهای قراردادی کارفرما در این کار، معرفی نمایدو مسؤول
 مهندس مشاور، موظف است در غیاب نماینده معرفی شده، جایگزین وی در کارگاه را به -7-2-3 

 .کارفرما و طرفهای قرارداد معرفی کند
 

  دقت و کوشش   :8ماده 

ن قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و بر اساس مهندس مشاور، باید خدمات موضوع ای 8-1
ای و با رعایت مالحظات مالی، اقتصادی و زمانی طبق  استانداردهای تخصصی و حرفه

های مربوط و با به کارگیری حداکثر مهارت و دقت، به وسیله کارکنانی که واجد  دستورالعمل
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 مواردی که اظهارنظر و صالحدید به او ای الزم هستند، انجام دهد و در صالحیت تخصصی و حرفه
 .  طرفانه عمل کند منصفانه و بی. واگذار شده است

ترین  های ممکن را بررسی و مناسب حل ها و راه مهندس مشاور، موظف است در مطالعات خود، گزینه 8-2
ند، آنها را پیشنهاد کند، همچنین باید مدارک و گزارشهای هر قسمت یا مرحله را به ترتیبی تهیه ک

 .که در ادامه خدمات، در حد امکان نیاز به تغییر  مصوبات قبلی نباشد

ها و  مهندس مشاور، باید عملیات اجرایی را به نحوی نظارت و کنترل نماید، که کارها طبق نقشه 8-3
مشخصات فنی ضمیمه قرارداد، توسط پیمانکاران و عوامل اجرایی انجام شود و با راهنماییهای به 

به پیمانکاران و یا سازندگان، از تاخیر در اجرای تعهدات و عملیات جلوگیری نماید و موقع و مقتضی 
طبق شرح خدمات، در تصمیماتی که در اسناد و مدارک قرارداد با پیمانکار یا سازنده، بر عهده 

 .مهندس مشاور گذاشته شده است، به موقع اقدام کند

ژئوتکنیک در چارچوب قرارداد، بر عهده ) مانکاریپی(مسؤولیت نظارت بر حسن انجام عملیات اجرایی  8-4
از این رو، مهندس مشاور نسبت به صدور دستور برای انجام آزمایشها، با هدف . مهندس مشاور است

اطمینان  از کیفیت مصالح و مواد پیش از اجرا و هنگام بکارگیری آنها، و نیز با بازدید مستمر از 
های   و تطبیق آنها با مشخصات و استانداردهای فنی و نقشهعملیات ساخت و کیفیت عملیات اجرایی

همچنین، مهندس مشاور، باید با کنترل مستمر از مصرف احتمالی مواد و . کند اجرایی، اقدام می
 .مصالح غیراستاندارد و اجرای کارهای مغایر مشخصات فنی، جلوگیری کند

 
  های فنی  استانداردها، معیارها، مقررات و دستورالعمل  :9ماده 

گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی طرح، متریک خواهد بود، مگر آن که بنا به  سیستم اندازه 9-1
 تعین شده باشد و یا به هنگام اجرای کار، درباره آن 5گیری دیگری در پیوست  ضرورت سیستم اندازه

 .توافق شود

 گزارشها، از معیارها و ضوابط فنی و مهندس مشاور، باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارک و 9-2
ریزی کشور و سایر استانداردهای معتبر، استفاده کند و در  های سازمان مدیریت و برنامه دستورالعمل
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 تعیین 5صورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و ضوابط معتبری که درپیوست 

 .شود استفاده کند  توافق می"شده و یا بعدا

، اقدامهای الزم را 2مهندس مشاور، موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات پیوست  9-3
در رابطه با دیگر طرفهای قرارداد، با رعایت اسناد و مدارک قراردادی آنها و طبق ضوابط و 

 .های مربوط، انجام دهد دستورالعمل
 

   دارد اقدامهای مهندس مشاور که نیاز به تایید کارفرما  :10ماده 

های هماهنگی را به  هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسه
منظور اخذ تصمیمهای راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی، برای 

کند  شکیل جلسه اقدام مینسبت به ت کارفرما، تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش، . کارفرما بفرستد
هرگاه کارفرما . نماید درنگ به مهندس مشاور ابالغ می ای تنظیم و بی ها را در صورت جلسه و تصمیم

در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمها اقدام نکند، مهندس مشاور خود 
 .کند گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعالم می تصمیم

 

  نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها   :11ماده 

مهندس مشاور، مدارک و گزارشهای مطالعات هر قسمت یا مرحله را در پایان مدت مربوط و یا  11-1
 قابل  بینی شده است، در دو نسخه همراه با یک نسخه مقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی پیش

کارفرما پس از دریافت مدارک و . کند یم میبه کارفرما تسل) افزاری  به صورت نرم"ترجیحا(تکثیر 
بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، آنها را  گزارشهای یاد شده، ظرف مدت یک ماه یا مدت پیش

 .کند بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد، در یک نوبت اعالم می
بندی قرارداد منظور نشده باشد  مه زمان در صورتیکه زمان کنترل و تائید مدارک و گزارشها در برنا:تبصره 

این زمان جزو مدت قرارداد تلقی نشده و در محاسبه تاخیرهای مجاز و غیرمجاز مهندس مشاور 
 .گردد منظور نمی

در صورتی که کارفرما مدارک و گزارشها را تایید کند، مهندس مشاور مدارک و گزارشهای تایید شده  11-2
و راهنمای مکتوب ) افزاری  به صورت نرم"ترجیحا(قابل تکثیر را در دو نسخه به همراه یک نسخه 
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در صورت اعالم . کند تا کارفرما آنها را تصویب نماید آن و نیز خالصه گزارشها، به کارفرما تسلیم می
نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشها مهندس مشاور موظف است ظرف مدت 

یا مرحله، هر کدام که بیشتر باشد، آنها را اصالح و مدارک را یک ماه یا ده درصد مدت قسمت 
تهیه و به کارفرما تسلیم ) افزاری  به صورت نرم"ترجیحا(ای قابل تکثیر  درچهار نسخه همراه با نسخه

الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با  تجاوز از این مدت، مشمول کاهش حق. نماید
 . افقت کرده باشدافزایش مدت، مو

در مواردی که نظر اصالحی اعالم شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور نباشد،  11-3
کند،  مهندس مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دالیل خود را برای بررسی مجدد به کارفرما اعالم می

عمل   مالک24 ماده "ابرنظریات اعالم شده خود اصرار داشته باشد، متناسب همچنان چنانچه کارفرما
 .گیرد قرارمی

 .بندی اجرا شود  در این موارد کارهای خارج از موضوع حل اختالف، باید طبق برنامه زمان:تبصره 
در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارشهای مهندس  11-4

گردد و مهندس مشاور موظف  قی میمشاور اعالم نکند، گزارشها و مدارک ارسالی، تصویب شده تل
 .است دو نسخه دیگر گزارش را به کارفرما تحویل نماید

، به "تصویب شد"کارفرما، یک نسخه از مدارک و گزارشهای مصوب هر قسمت یا مرحله را با مهر  11-5
 .کند مهندس مشاور ابالغ می

الزحمه مربوط را  مدارک و گزارشهای تصویب شده، مبنای کارهای بعدی است و مهندس مشاور حق 11-6
 .کند بر اساس قرارداد دریافت می

ای از کار آن قسمت یا مرحله را تهیه و به  مهندس مشاور، باید به پیوست هر یک از گزارشها، چکیده 11-7
همچنین، پس از تحویل موقت کار، گزارشی شامل تاریخچه عملیات اجرایی . کارفرما تسلیم کند

 .  مرحله ساخت را به کارفرما تسلیم نمایدژئوتکنیکی انجام شده در) پیمانکاری(

 
  تسهیالت بر عهده کارفرما   :12ماده 

کارفرما تدابیر و مساعدتهای الزم را برای تسهیل کار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به 
 :کند ویژه در موارد زیر، بر اساس درخواست مهندس مشاور، فراهم می
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 .عات مربوط، طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگاندر اختیار قرار دادن اطال 12-1

 .مجوز ورود کارکنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با طرح 12-2

روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجی مورد نیاز و همچنین، اخذ  12-3
 .گذرنامه و روادید برای کارشناسان ایرانی

 .ها، سازمانها و موسسات ریک مساعی با وزارتخانهارتباط و تش 12-4

 .ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم، وسایل و مصالحی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد 12-5

افزارها و  ایجاد تسهیالت الزم به منظور ورود و ترخیص لوازم، وسایل، تجهیزات، کتب، نشریات، نرم 12-6
 . ر داخل کشور مقدور نباشداقالمی از این قبیل، که تهیه آن د

 . قرارداد، باید توسط کارفرما در اختیار مهندس مشاور قرار گیرد5ای که طبق پیوست  تسهیالت ویژه 12-7

 . بر عهده مهندس مشاور است6-12 تا 3-12های موضوع بندهای  تمام هزینه 

 

  خدمات جنبی   :13ماده 

 جزو خدمات موضوع قرارداد نیست، " اصوالبرداری که خدمات جنبی مورد نیاز مشاور، مانند نقشه 13-1
طبق ضوابط قراردادهای مربوط، توسط مهندسان مشاور صاحب صالحیت، بر اساس ضوابط، به 

در این صورت، تعیین شرح خدمات جنبی مورد نیاز و . شود هزینه  و از سوی کارفرما انجام می
جدول زمانی ارائه اطالعات مورد اطالعات و مشخصات فنی ضروری هر یک و اعالم آنها، همراه با 

 . گیرد نیاز و نیز تطبیق نتایج حاصل، با نیازهای طرح، با همکاری مهندس مشاور انجام می

اگر کارفرما بخواهد در تنظیم مدارک قرارداد، بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشها و نظارت بر  13-2

 مشاور استفاده کند، مهندس  مورد نیاز مشاور باشد، از خدمات مهندس"خدمات جنبی که صرفا
مشاور موظف است که افراد دارای صالحیت را برای انجام این خدمات، به شمار الزم به خدمت 

 .بود  خواهد2-3الزحمه مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج در بند  میزان خدمات اضافی و حق.فراخواند
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  تضمین حسن انجام کار   :14ماده 

به استثناء (ن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت به مهندس مشاور برای حصول اطمینان از حس 14-1
 . شود ، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می)پرداخت پیش

 .شود  تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می23در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده  14-2

مات موضوع قرارداد، باید پس از تصویب مدارک و تضمین مربوط به هر قسمت یا مرحله از خد 14-3
کسور حسن انجام کار، به .  آزاد شود18گزارشهای آن و در زمان تسویه حساب نهایی، طبق ماده 

 .شود ازای دریافت سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر بازگردانده می
 

  الزحمه  حق  :15ماده 

متها یا مراحل مختلف موضوع قرارداد که بر اساس الزحمه مهندس مشاور برای انجام خدمات قس حق 15-1
 تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد 3های مربوط، طبق پیوست  ضوابط و دستورالعمل
 .شود قرارداد پرداخت می

 

  الزحمه   نحوه پرداخت حق  :16ماده 

عات در طول انجام الزحمه خدمات مهندسی هر قسمت یا مرحله از مطال هشتاد و پنج درصد حق 16-1
خدمات و تا زمان تسلیم مدارک و گزارشهای آن مرحله به صورت اقساط بر اساس پیشرفت کار 

 3الزحمه عملیات مطالعاتی انجام شده، طبق برنامه زمانی که در پیوست  انجام شده، و صددرصد حق
 .شود الحساب پرداخت می تعیین و توافق شده است، به صورت علی

الزحمه هر مرحله از مطالعات خدمات مهندسی ژئوتکنیک، پس از تصویب  قیمانده حققسط آخر یا با 16-2
 .شود  پرداخت می18مدارک و گزارش مربوط، طبق ماده 

های مربوط است که در  الزحمه مرحله ساخت و تحویل کار، بر اساس دستورالعمل نحوه پرداخت حق 16-3
 . تعیین شده است3پیوست 

، بر حسب مورد، به تناسب پیشرفت کار و 2-3 اضافی، موضوع بند الزحمه خدمات زمان پرداخت حق 16-4
 .شود با توافق دو طرف تعیین می
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 مطالعات، طی صورت حسابی که توسط مهندس مشاور تهیه و تسلیم  الزحمه هر یک از اقساط حق 16-5
 .شود شود، پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می کارفرما می

کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرار  16-6
دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی، ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تایید شده 

 .الزحمه تائید شده را پرداخت کند همراه با مستندات مربوط برای مهندس مشاور، حق

 به اصالحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض هرگاه مهندس مشاور 16-7
کند تا مورد رسیدگی قرار  باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات، به کارفرما اعالم می

هرگاه کارفرما  همچنان بر اعمال اصالحات اعالم شده، اصرار داشته باشد، باید نسبت به . گیرد
تواند نسبت به مبلغ مازاد  در این حالت مهندس مشاور می. د قبول اوست، اقدام کندپرداخت آنچه مور

 اقدام کند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به عالوه خسارت 24مورد نظر خود از طریق ماده 
 .  دریافت کند8-16تاخیر تادیه، طبق بند 

صورت حسابهای تایید شده، بیش از در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از  16-8
یک ماه از تاریخ دریافت آن تاخیر کند، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه، اضافه بر اصل مبلغ 

مورد عمل در (گذاری بلندمدت پنج ساله  تاخیر شده، مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمایه
. کند اده است، به مهندس مشاور پرداخت میدر مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افت) بانکهای کشور

حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت سه ماه است، و در صورت افزایش بیش از این مدت 
 . تقاضای خاتمه نماید22تواند طبق ماده  مهندس مشاور می

 

  پرداخت  پیش  :17ماده 

زحمه هر مرحله از خدمات ال به درخواست مهندس مشاور، کارفرما بیست درصد از مبلغ اولیه حق 17-1
پرداخت، پس از ابالغ همان مرحله، بدون کسر کسور قانونی در  موضوع قرارداد را به عنوان پیش

مقدار این . کند مقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر، به مهندس مشاور پرداخت می
. مه این مرحله استالزح پرداخت، برای خدمات مرحله ساخت و تحویل ده درصد مبلغ اولیه حق پیش

حساب هر قسمت یا مرحله به تناسب کسر و تضمین  الزحمه صورت این مبلغ، هنگام پرداخت حق
 .شود مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می
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در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، هرگاه در تسویه حساب نهایی، مهندس مشاور بابت  17-2
است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و گرنه کارفرما ها به کارفرما بدهکار باشد، موظف  پرداخت پیش

ها، تضمینها و مطالبات مهندسی  از طریق قانونی، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده
 .نماید های مربوط، اقدام می مشاور، با اخذ هزینه

 

  صورت حساب نهایی و تسویه حساب   :18ماده 

حله از مراحل مطالعاتی، پس از تصویب  مدارک و صورت حساب نهایی خدمات هر قسمت یا مر 18-1
گزارشهای آن و صورت حساب نهایی هر قسمت از خدمات مرحله ساخت، پس از پایان یافتن 

این صورت . شود خدمات آن، از سوی مهندس مشاور تهیه و به منظور تایید برای کارفرما ارسال می
ه بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از الزحمه آن قسمت یا مرحله و مبالغی ک حساب، شامل حق

الزحمه افزایش یا کاهش  الحساب، حق شود، کسور قانونی پرداختهای قبلی یا علی آن کسر می
های تطویل و تعلیق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر  خدمات، هزینه

شود، ظرف مدت پانزده روز از تاریخ  م میصورتحساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظی. آن است
 . شود دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و تایید می

الزحمه طبق دستورالعملهای مربوط، به صورت درصدی از برآورد هزینه اجرای    در صورتی که حق:تبصره 

ب مبلغ برآورد مصوب هر قسمت یا مرحله مطالعاتی، مبنای تسویه حسا. کار محاسبه شده باشد
باشد و هزینه تمام شده عملیات مبنای تسویه  الزحمه این قسمت یا مرحله مربوط می قطعی حق

 .الزحمه خدمات مرحله ساخت و تحویل است حساب قطعی حق

درصورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات مورد نظر خود را  18-2
دهد، مطرح نموده و نتیجه را با  ندس مشاور تشکیل میای که طی مدت یاد شده با مه در جلسه

 .کند مشاور توافق می

صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده، اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای  18-3
گیرد، در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل  تسویه حساب نهایی مشاور قرار می

 . شود  عمل می7-16د خواهد شد و گرنه طبق مفا
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هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار  18-4
 آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تایید صورت 14درنگ طبق ماده  او بی

 .گردد حساب نهایی، پرداخت می

روز از ) 15( بدهکار شود، ظرف مدت پانزده هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی 18-5
درنگ تضمین  در این صورت، بی. پردازد تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما می

و هرگاه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل . شود حسن انجام کار او آزاد می
 خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ ها، تضمینها و مطالبات مهندس مشاور، طلب سپرده

تضمین حسن انجام کار او را آزاد نماید و اگر مبالغ یاد شده برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق 
 .های او وصول کند قوانین جاری کشور، مطالبات خود را از سایر دارایی

 

  الزحمه مربوط  تغییرات مدت خدمات و حق  :19ماده 

در . تواند با پیشنهاد هر کدام از دو طرف، تغییر یابد د در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر، میمدت قراردا
الزحمه بر اساس  چنین مواردی، مهندس مشاور باید باتوجه به مفاد ماده مربوط، تغییرات الزم در مدت و مبلغ حق

 و نیز پیامدهای مالی آن را تعین نموده و طی مبانی قرارداد، و تاثیر آن روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی،
روز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعالم ) 15(کارفرما، حداکثر پانزده روز،. گزارشی به کارفرما اعالم کند

 .گیرد ای تنظیم و مالک عمل قرار می نتایج طی صورت جلسه. خواهد کرد
گیرد، در پایان خدمات آن  که حین انجام کار صورت میهایی  تغییر مدت هر قسمت یا مرحله، بر اساس کنترل

، مورد بررسی نهایی قرار گرفته و درباره )یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی(قسمت یا مرحله 
 . گردد آید و نتیجه صورت مجلس می کاهش یا تمدید مدت و میزان تاخیرهای مجاز و غیرمجاز، توافق به عمل می

عدم توافق دو طرف در مورد تعیین میزان انواع تاخیرها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرف، در صورت 
 .شود  رسیدگی می24طبق ماده 

 
 .تغییر حدود خدمات 19-1

 .  بروز تاخیر به عللی خارج از قصور مهندس مشاور 19-2
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 .وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری 19-3

 . تعلیق کارها از طرف کارفرما 19-4

 ) متناسب با مبلغ پرداخت نشده(حسابهای تائید شده توسط کارفرما  رداخت صورتعدم پ 19-5

 . تاخیر غیرمجاز از سوی مهندس مشاور 19-6

تعیین اضافه مدت ضرورت یابد ) 6-19بجز بند (در صورتی که به هر یک از دالیل مذکور در باال : تبصره 

فصل مناسب به همان میزان به ولی فصل کار منقضی شده باشد مدت اضافی برای اتمام کار در 
 .مدت قرارداد اضافه خواهد شد

 

  خسارت تاخیر  : 20ماده 

بابت تاخیر غیرمجاز مهندس مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تاخیر غیرمجاز به مدت  20-1
درصد ) 20(الزحمه آن قسمت یا مرحله و حداکثر تا بیست  قسمت یا مرحله مربوط در میزان حق

 .شود مربوط، از مهندس مشاور دریافت میالزحمه  حق

 مبلغی طبق تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت 2-19بابت تاخیر مجاز مهندس مشاور موضوع بند  20-2
الزحمه ماهانه در  درصد متوسط حق) 35(، که حداقل آن معادل سی و پنج ) 3پیوست (مصالح 

حداکثر مدت برای پرداخت .  شود الزحمه مشاوراضافه می باشد، به حق مجموع مدت اضافه شده می
الزحمه تاخیر مجاز قرارداد برای مراحل اول و دوم طرح، شش ماه و برای مرحله ساخت و  حق

 .تحویل، تابع شرایط اجرای کار است

تواند طبق بند  پس از سپری شدن این مدت و عدم ابالغ تعلیق از سوی کارفرما، مهندس مشاور می 
 . عمل کند22-9-3

الزحمه مربوط به عوامل مقیم یا نظارت کارگاهی مهندس مشاور، در مدت تاخیر مجاز طبق  حق :تبصره 

 .شود دستورالعمل مربوط محاسبه می
 

  تعلیق   :21ماده 

روزه به مهندس مشاور در حین انجام خدمات هر قسمت یا ) 10(تواند با اعالم کتبی ده  کارفرما می 21-1
ای که تاریخ شروع و   آن قسمت یا مرحله را، طی ابالغیهمرحله، تمام یا بخشی از خدمات موضوع

 .خاتمه تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق درآورد
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ابالغ تعلیق برای خدمات مطالعات قبل از سپری شدن سه چهارم مدت اولیه و با احتساب تمدیدهای  21-2
مرحله ساخت و تحویل، تابع مجاز برای هر یک از این قسمتها یا مراحل، مجاز است و تعلیق خدمات 

 .وضعیت تعلیق کارهای اجرایی است، که تحت نظارت مهندس مشاور است

تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت یا مرحله، فقط برای یک بار مجاز است مدت تعلیق در  21-3
 . ماه، خواهد بود) 3(هر قسمت یا مرحله از خدمات حداکثر سه 

روز قبل از پایان مدت ) 10(رت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا ده در صورتی که تمدید تعلیق ضرو 21-4
کند و در صورت موافقت مهندس مشاور، حداکثر به  تعلیق، موضوع  را به مهندس مشاور پیشنهاد می

گردد، هرگاه مشاور با تمدید مدت تعلیق موافقت نکند، با  ماه، قرارداد تمدید می) 2(مدت دو 
 .شود به قرارداد خاتمه داده میدرخواست مهندس مشاور، 

های مربوط به دوران تعلیق خدمات، به استثنای خدمات مرحله ساخت و تحویل که  پرداخت هزینه 21-5
الزحمه متوسط ماهانه  درصد حق) 25(های مربوط است، ماهانه معادل بیست و پنج  تابع بخشنامه

) 3(، و حداکثر سه ) ماه و کمتربرای مدت تعلیق یک(ماه ) 1(پرداخت این مبلغ، حداقل یک . است
 .ماه، به صورت اقساط ماهانه مجاز است

مهندس مشاور، موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت  21-6
های  روز گزارش وضعیت خدمات را تا هنگام ابالغ تعلیق، تهیه و با تعیین میزان هزینه) 15(پانزده 

 .، به کارفرما تسلیم نماید5-21تعلیق، موضوع بند 

روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به ) 20(مهندس مشاور، بیست  21-7
در صورت اعالم نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار، پس از . کند چگونگی ادامه قرارداد استعالم می

ه تا پایان مدت تعلیق کارفرما نظر خود را در هرگا. یابد سپری شدن مدت تعلیق اجرای کار ادامه می
 .تواند خاتمه کار را درخواست کند مورد ادامه کار اعالم نکند مشاور می

چنانچه در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مهندس مشاور ابالغ  21-8
 . یابد ادامه میکار  روز پس از ابالغ،) 20(در این صورت، حداکثر بیست . کند می
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تواند از امکانات خود که برای این قرارداد اختصاص داده است   در دوران تعلیق مهندس مشاور می:تبصره 

بدیهی است در صورت نیاز به تجهیز مجدد برای انجام ادامه کار . در طرحهای دیگر استفاده نماید
 .باشد تصور نمیموضوع قرارداد، پرداختی به جز موارد تعیین شده به مشاور م

 
  خاتمه دادن به قرارداد   :22ماده 

 .   تواند در هر زمان به قرارداد خاتمه دهد کارفرما می 22-1

) 2(ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت دو  در هر مرحله 22-2
 .کند ماهه، به مهندس مشاور اعالم می

) 15(درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده  ت ابالغ خاتمه قرارداد، بیمهندس مشاور، پس از دریاف 22-3
این . روز، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابالغ خاتمه قرارداد، تهیه و تسلیم کند

گزارش، باید حاوی وضعیت ومیزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخشهایی 
پذیر است، همراه  ظ حفظ منافع کار در مهلت دو ماهه یاد شده ضروری و امکانکه تکمیل آنها به لحا
 .الزحمه آنها باشد با تعیین موضوع حق

 3-22هرگاه کارفرما تشخیص دهد که الزم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام  موضوع بند  22-4
مشاور موظف است در اینصورت مهندس . تکمیل شود، باید موضوع را به مهندس مشاور اعالم کند

 .خدمات یاد شده را در مهلت دو ماهه تکمیل کند

در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه، نسبت به تحویل اصل تمام  22-5
و ) در صورت وجود(اسناد و مدارک کار، تحویل اموال کارفرما و خارج ساختن اموال خود از کارگاه 

های ناشی از پایان دادن قرارداد،  ت انجام شده و صورت هزینهالزحمه خدما ارائه صورتحساب حق
ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر، برچیدن  مانند موافقتنامه

دستگاه نظارت محلی، و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان و هزینه 
ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده و  شروط بر اینکه این هزینهحمل لوازم آنها به کشورشان، م

مبلغ حداقل . مورد تائید کارفرما باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختی نشده باشد، اقدام نماید
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الزحمه  متوسط حق) بیست درصد% (20های ناشی از پایان دادن به قرارداد معادل  برای جبران هزینه
 .شود ماه در نظر گرفته می) چهار (4برای مدت باقیمانده قرارداد و حداکثر ماهانه 

های  روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه) 15(کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده  22-6
، نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده، اقدام 5-22موضوع بند 

سپرده حسن انجام کار مهندس مشاور . ، با مهندس مشاور تسویه حساب کند18 نماید و مطابق ماده
 .شود  آزاد می18در این حالت با توجه به ماده 

 هر یک از مراحل قرارداد طرح باشد، کارفرما قرارداد انجام خدمات به قرارداد پس از خاتمه دادنهرگاه  22-7
  .دهد می  قبل پایانخدمات مرحله بابت شاورمهندس م پس از تسویه حساب با خاصی تشریفات  را بدون

، هرگاه منع قانونی رفع نشود، قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده 2-1-27در مورد شمول بند  22-8
 .گردد شود  و طبق مفاد این ماده عمل می می

الم تواند درخواست خاتمه قرارداد را به کارفرما اع ازمواردزیر، مهندس مشاور می هریک تحقق درصورت 22-9
 .یابد نموده و قرارداد، طبق ترتیبات این ماده خاتمه می

 . 2های مندرج در ماده   عدم ابالغ خدمات مرحله بعد، طی مهلت-22-9-1 
 و یا 8-16الزحمه موضوع بند  ماه در پرداخت حق) 3( در صورت تاخیر مازاد بر سه -22-9-2 

 .1-17پرداخت موضوع بند  پیش
الزحمه تاخیر مجاز،  دن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت حق در صورت سپری ش-22-9-3 

 .2-20موضوع بند 
، یا 4-21ماه، موضوع بند ) 2( در صورت عدم موافقت با تمدید مدت تعلیق بیش از دو -22-9-4 

 .7-21اعالم نظر نکردن کارفرما برای ادامه کار موضوع بند 
از سوی کارفرما برای مدت بیش از یک سوم مدت  12 در صورت انجام ندادن مفاد ماده -22-9-5 

 .از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی) هر کدام که کمتر باشد(قرارداد و یا سه ماه 
 . در صورت عدم تبعیت کارفرما از رای مرجع حل اختالف-22-9-6 
 .1-28 در صورت وقوع شرایط مندرج در بند -22-9-7 



  نامه و شرایط عمومی  خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح موافقت
  

 
 

23

 اعالم نماید که تا حداکثر یک ماه "ضای مهلتهای مقرر کبتا در صورتی که کارفرما قبل از انق 22-10
نماید و  هایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مهندس مشاور شده است، رفع می زمینه

کند و خدمات خود را  نظر می ها در این مهلت رفع گردد، مهندس مشاور از درخواست صرف این زمینه
نصورت، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر اقدامها، طبق مفاد این ماده دهد، در غیر ای ادامه می
 .گردد انجام می

 
  فسخ قرارداد   :23ماده 

تواند در هر یک از موارد زیر، بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به  کارفرما می 23-1
 .مهندس مشاور ابالغ کند

اخله کارکنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد یا  اثبات شمول قانون منع مد-23-1-1 
 .2-1-27طی مدت قرارداد، به استثنای مفاد بخش اول بند 

 .2-1-27 عدم اطالع به کارفرما در مورد بند -23-1-2 
 . انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه کارفرما-23-1-3 
 .حالل شرکت ورشکستگی به تقصیر یا ان-23-1-4 
 اثبات این مطلب که مهندس مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن، به کارکنان کارفرما، -23-1-5 

 .های آنان را در منافع خود شریک کرده است دستمزد، پاداش یا هدایایی داده، یا آنها یا واسطه

کند تا نسبت به رفع  کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا به مهندس مشاور اخطار می 23-2
در . نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه، به صورت قابل قبول درآورد

صورت عدم اقدام از سوی مشاور برای رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد 
ین مقام سازمانی کارفرما بررسی و باید ابتدا بوسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا باالتر
 .تایید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده، به مشاور ابالغ گردد

درصد مدت ) 30( تاخیر غیرموجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله، بیش از سی -23-2-1 
 .قسمت یا مرحله مربوط

 .ای  رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه-23-2-2 
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  مهندس مشاور با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، -23-2-3 
شود  درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعالم می بی

 .دهد ، اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل)حداقل دو هفته(

درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود  کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد، بی 23-3
الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق  اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ حق

 درنگ به سازمان مدیریت و بدیهی است کارفرما موضوع را بی. شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد
 .کند ریزی کشور به منظور اقدام الزم، اعالم می برنامه

 

  حل اختالف   :24ماده 

آید، دو طرف  هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد و تصویب گزارشها بین دو طرف اختالف نظر پیش 24-1
، بر حسب 3-24توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داوری طبق بند  می

 . عمل نمایند2-1-24 و 1-1-24به روش تعیین شده در بندهای مورد 

هایی که به استناد ماده   در مورد مسایل ناشی از برداشتها متفاوت دو طرف، از بخشنامه-24-1-1 
ریزی کشور ابالغ شده است، هر یک از   قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه23

ریزی کشور، چگونگی اجرای بخشنامه را استعالم نماید  دو   و برنامهدو طرف، از سازمان مدیریت
 .شود، عمل کنند ریزی کشور اعالم می طرف  طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه

 است، رسیدگی و اعالم نظر 1-1-24 در مورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند -24-1-2 
ت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دوطرف، طبق نظری که درباره آنها به کارشناس یا هیا

گردد،  از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعالم می
 .عمل کنند

، به توافق 2-1-24در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند  24-2
 ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، 2-1-24 و 1-1-24ده طبق بندهای نرسند یا نظر اعالم ش

 .گردد  اقدام می3-24برای حل اختالف طبق بند 
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هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد و تصویب گزارشها بین دو طرف اختالف نظر پیش آید ، که راجع  24-3
رخواست ارجاع موضوع یا موضوعات ها می توانند د به مسائل فنی و مالی باشد، هر یک  از طرف

 .ریزی کشور، ارائه کنند مورد اختالف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه
 چنانچه رئیس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختالف شورای عالی فنی :1تبصره

 .خواهد بود
در چارچوب قرارداد و قوانین ومقررات مربوط انجام  رسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی، باید  :2تبصره

 .شود، پس از اعالم نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد

های مورد اختالف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف  ارجاع موضوع 24-4
 . دشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکن دهد، و موجب نمی نمی

 
  مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی   :25ماده 

پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی وسایر حقوق دولتی مربوط به مهندس  25-1
مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مهندس مشاور 

اد برقرار است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده که در تاریخ امضای این قرارد
ها و  مبالغی از این مالیات.  به عهده مهندس مشاور است2-25نماید، با رعایت مفاد بند  تغییر می

عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از 
در صورت . گردد شود و به حساب وی به مراجع مربوط، حواله می ندس مشاور کسر میپرداختهای مه

 .های آن، بر عهده کارفرما خواهد بود نپرداختن و یاتاخیر در واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیان

در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی که هنگام  25-2
الزحمه مهندس مشاور نیز، توسط کارفرما، به تناسب بر  مضای قرارداد وجود دارد، تغییر کند، حقا

 .ریزی کشور، تعدیل خواهد شد های سازمان مدیریت و برنامه اساس دستورالعمل
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  مسئولیت مهندس مشاور   :26ماده 

 این 2 و 1های  یوستبینی شده در پ مهندس مشاور، در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش 26-1
 .قرارداد مسئول است

های مهندس مشاور از  تایید خدمات و یاتصویب مدارک و گزارشهای مطالعات، محاسبات و یا طراحی 26-2
های مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی  سوی کارفرما، از مسئولیت

هایی است که به علت نقص کار  ستیکاهد، و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کا نمی
 .او بعدها در کار مشاهده شود

مسولیت مهندس مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا  26-3
حقوقی، که بر حسب ضرورت، مورد تایید کارفرما نیز قرار گرفته باشد، کماکان همان مسئولیتهای 

 کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات، رافع هیچ یک از موضوع این قرارداد است و موافقت
 .های مهندس مشاور در برابر کارفرما نخواهد بود تعهدات و مسئولیت

 

  ممنوعیت قانونی   :27ماده 

 قانون 141کند که در موقع عقد این قرارداد، مشمول ممنوعیت اصل  مهندس مشاور، اعالم می 27-1
 .، نیست22/10/1337کنان دولت، مصوبه اساسی و قانون منع مداخله کار

 در صورتی که خالف آن برای کارفرما ثابت شود، یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران -27-1-1 
 . شود می قرارداد فسخ باشد، قوانین یاد شده تعارض داشته یا بازرسان مهندسان مشاور رخ دهد که با مفاد

های دولتی یا کارفرما ایجاد گردد که مشمول  گاه در شرایطی که تغییراتی در دست-27-1-2 
ممنوعیت یاد شده باشد، مهندس مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی که 

هرگاه مهندس مشاور مراتب را به محض . دهد منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه می
 .نماید  قرارداد را فسخ میاطالع به کارفرما اعالم نکند، کارفرما

مهندس مشاور، مدیران و شرکای او در مدت این قرارداد، نباید در قراردادهای پیمانکاری این طرح یا  27-2
این طرح به طور مستقیم ) پیمانکاری(خرید مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز انجام عملیات اجرایی 

 .یا غیرمستقیم، مشارکت و یا منافعی داشته باشند
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 .کارکنان خارجی مهندس مشاور و یا همراهان ایشان، حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند 27-3

مهندس مشاور، موظف است تمام اطالعاتی را که در جریان انجام خدمات این قرارداد تحصیل یا  27-4
کند، محرمانه تلقی نماید و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص  تولید می

 .جاز به آنها به کار بنددغیرم

 

  حوادث قهری   :28ماده 

های  در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصاب
سابقه و همچنین  های بی عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالی

ر نباشد، به ترتیب زیر عمل دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مهندس مشاو هسوزیهای دامن آتش
 :شدخواهد

تواند  هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دوطرف غیرممکن سازد، می 28-1
 .خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند

پذیر نباشد، مطابق ماده  ارداد حاضر به طور موقت امکانهرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قر 28-2
 .شود تعلیق عمل می

 

  انتقال به غیر   :29ماده 

مهندس مشاور، حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص  29-1
ی قسمتی از کار حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند، در صورت موافقت کارفرما با واگذار
 .شود به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات مهندس مشاور، به هیچ عنوان کاسته نمی

تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر  کارفرما می 29-2
یض شده، در این صورت، انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفو. تفویض کند

 .برعهده آن اشخاص خواهد بود
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  اشخاص و یا قراردادهای ثالث   :30ماده 

در مواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مهندس مشاور مستلزم اعمال اختیارات یا اجرای وظایف مقرر در 
 :شود پیمانها و قراردادهای دیگری باشد، بر حسب مورد، به ترتیب زیر اقدام می

 منظور نشده باشد، مهندس مشاور در انجام 2تی که اختیارات یا وظایف، در چارچوب پیوست در صور 30-1
 .کند طرف عمل می این امور، با توجه به دانش فنی و تجربه خود، به عنوان یک شخص بی

چنانچه در قرارداد با پیمانکاران یا اشخاص ثالث، به مهندس مشاور حق تغییر حدود تعهدات داده  30-2
کند و گزارش موارد   مهندس مشاور دستورهای الزم را درچارچوب قراردادها صادر میشده باشد،

 .تغییر را، به کارفرما تسلیم خواهد نمود

 
  دسترسی به محل   :31ماده 

کارفرما باید امکان دسترسی بدون ممانعت به مکان پروژه را به منظور انجام خدمات این قرارداد،  31-1
 .برای مهندس مشاور فراهم کند

اخذ مجوزهای الزم برای انجام خدمات بر روی زمین و مسیرهای مربوط، بر عهده و به هزینه  31-2
 .کارفرما است

 .مهندس مشاور، برای کسب مجوزهای الزم، با کارفرما در حد توان همکاری خواهد کرد 31-3

 
  رعایت مقررات ایمنی   :32ماده 

دهند و  به طور ایمن و مطمئن انجام میمهندس مشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را  32-1
 .کنند ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می

کند که پیمانکاران و سایر گروههایی که در انجام کارهای پروژه موضوع  مهندس مشاور مراقبت می 32-2
ها در کشور  اههای حفاظت و ایمنی کارگ کنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورالعمل قرارداد فعالیت می

 .های اجرایی، نخواهد بود های پیمانکاران و سایر گروه این مراقبت، رافع مسئولیت. عمل نمایند

  کارآموزی   :33ماده 

تواند متناسب با حجم کار، شماری مهندس و دانشجوی مرتبط با موضوع قرارداد را با  کارفرما می 33-1
ها به مهندس مشاور معرفی کند و مهندس  شگاههدف آموزش، از کارشناسان خود و یا دانشجویان دان

 .مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است

 .های باالسری کارآموزان بر عهده کارفرماست هزینه تامین مسکن، حقوق، مزایا و هزینه 33-2
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  مالکیت اسناد   :34ماده 

ند، از جمله نسخ اصلی، شو تمام مدارک و گزارشهای که به موجب این قرارداد، توسط مهندس مشاور تهیه می
تواند در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد  ای، همه متعلق به کارفرماست، مهندس مشاور،  می نورگذر یا رایانه

محدودیتی قید نشده باشد یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارشهای یاد شده را نزد خود نگاه داشته و با استفاده 
های علمی را به نام خود، در سمینارها، اجالسها و نشریات علمی و فنی،  ارداد، مقالهاز مطالعات انجام شده در قر

 .منتشر نماید
 

  ها  ابالغ  :35ماده 

هرگونه اطالعیه، دستور کار، اعالم نظر، ابالغ تعلیق، ابالغ خاتمه یا فسخ قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت 
 .کتبی معتبر است

 . طرف و یا رسید تحویل پستی، مالک تسلیم گزارشها، مدارک و مکاتبات استرسید دبیرخانه هر دو 
 

  زبان قرارداد   :36ماده 

زبان قرارداد فارسی است در صورتی که مدارک قرارداد عالوه بر فارسی به زبانهای دیگری نیز تهیه شده باشد، متن 
ت و طراحی، گزارشهای ارزشیابی و پیشرفت مهندس مشاور، باید مدارک و گزارشهای مطالعا. فارسی معتبر است

در مواردی که طبق نظر کارفرما، کار باید به مناقصه . کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی، تهیه کند
چنانچه در . المللی گذاشته شود، اسناد مربوط را عالوه بر زبان فارسی به زبان مورد نظر کارفرما نیز تهیه نماید بین

به عنوان خدمات اضافه تلقی . بینی نشده باشد دمات قرارداد ترجمه و تهیه مدارک به زبانهای دیگر پیششرح خ
 .گردد الزحمه آن از سوی کارفرما، پرداخت می شده و حق

 
  قانون حاکم بر قرارداد   :37ماده 

 .این قرارداد، از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران است
 

 

 نماینده مهندس مشاور ماینده کارفرمان    
 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی 
 مهر و امضا مهر و امضا      




