
 



 
                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

  



 
 :گفتار پیش
مورخ  2/20-626به شماره  "دوار هايانجام تعمیرات اساسی ماشین نحوه نامهشیوه"با موضوع  نفت راستاي ابالغیه وزیر محترمدر 
 ییو اجرا ینظام فن  6و ماده  نفت وزارت اراتیاختو  فیوظا قانون  3ماده  »الف«بند  5جزء  اساس بر و همچنین 26/08/1397

 يقابل واگذار اتیو عمل ندهایفرا يسپاربرونصنعت نفت و مطابق  قوانین و مقررات مربوطه در رابطه با لزوم  يطرح ها و پروژه ها
 ت،یریر مدد موثر يدیکل معیارهايمطلوب از  جینتا به بهتر هرچه دستیابی منظور به و نفت صنعت ساتیتاسدر  یبه اشخاص حقوق

 نیمتخصص از يریگبهره با يفناور و پژوهش ،یمهندس معاونت ربط،یذ يهامانیپ اجرایی روندهاي تسهیل زیو ن اتیو عمل ندهایفرا
هاي وزارت نفت و همچنین استفاده از نظرات طرح و نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی یکیزیف يهاییدر ادارات کل نظام دارا مربوطه

 نموده است. هیرا ته )M( راتیتعم و ينگهدار مانیپ همسان اسناد نفت، صنعت در نیمتخصص ریسا يهاو راهنمایی

  يساز چابکو  هافرصت از استفاده نیهمچن و يوربهره و سکیر نه،یهز در توازن جادیا و ییافزاارزش هدف با سند نیا
 است.  دهیگرد تدوین نفت، صنعت در ارزش رهیزنج يهاندیفرآ

را به پیمانکار دیگري واگذار نماید، در مفاد این پیمان تغییري ایجاد "بهره برداري از تاسیسات" پیمان که کارفرما، در صورتی
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قتمواف تنظیم و تکمیل نحوه دستورالعمل

 و اختصاصی طیشرا عمومی، طیشرا نامه،
 هاپیوست



 در صنعت نفت )M( نگهداري و تعمیرات هاي برون سپاري دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم اسناد همسان پیمان
 

ــتورالعمل به    ــرایط عمومی،  کارفرمایان و پیمانکاران در تکمیل و تنظیم موافقت       ییراهنما منظور وحدت رویه و   این دسـ نامه، شـ
 است. شده هیپیمان ته هايشرایط اختصاصی و پیوست

 کلیات -1

سان  سند  این 1-1 ستورالعمل  و هم   با همراه تواند می که) M( راتیتعم و ينگهدار هايپیمان انعقاد جهت صرفاً  آن، د
 .باشد معین کار و مشخص يها فعالیت اساس بر (OH) یاساس راتیتعم

 .داقدام نمای معین کاربر اساس  هاتیباید ابتدا نسبت به تعریف دقیق و جامع فعال کارفرما 1-2
ت  در صور  کارفرما کار، ارجاع ندیفرا در مذاکره طرف ای گران مناقصه  توسط  يشنهاد یپ متیق ارائه در لیتسه  منظور به 1-3

  (M) بخش مانیپ موضوع  زاتیتجه گذشته  سال  5 تا 3 یانجام شده ط  راتیها و تعم یاز سوابق خراب  یامکان، فهرست 
  نهیهز همراه به را (OH)بخش  يبصورت مجزا برا  زیآخر هر واحد ن یاساس   راتیدر دو تعم یض یقطعات تعو فهرست و 
ست  نیهمچن و زاتیتجه نیا س  نیآخر و دوار زاتیتجه يریتعم/یض یتعو قطعات فهر   اریاخت در را یفن یگزارش بازر
 .داد خواهد قرار شانیا

ساس   کارفرما 1-4 شده،   ندیفرابر ا شنهادي  هايقیمت بایدارجاع کار انجام  ساس  بر را پیمانکاران پی  به و صادره  مجوزهاي ا
 .ددرج نمای مانیدر پ ربطیذ قیمتکار و  ياجزا تفکیک

و متناسب با نوع خدمات   مانیپ نیا یعموم طیشرا 27واقعی بر اساس ماده  يهايازمندیاساس ن بر HSEهزینه  برآورد 1-5
 .  شودیم هیارا 17و 11، 2 ،1 شماره يهاوستیمربوط در پ هايدر دستورالعمل

ستورالعمل نامهبخش نیآخر 1-6 شنهاد  ها و د شایی پاکت هاي مربوط که در زمان پی ست، م قیمت (بازگ عمل   الكها) نافذ ا
 گیرد.قرار می

 نامه موافقت -2

 کاستن دادن، تغییر. شود درج شدهینیبشیپ هايمحل در روشن، و کامل طوربه باید نامهموافقت به مربوط اطالعات -2-1
 .شود تکمیل باید خالی هايمحل تنها و نیست مجاز آن به افزودن یا نامه،موافقت از ايکلمه یا عبارت

 .شود درج پیمان طرف دو ثبتی یا رسمی عنوان باید شدهنییتع هايمحل در و نامهموافقت در -2-2
 فعالیت، نوع هر محدوده که شود درج نحوي به پیمان اصلی هايمشخصه و اجرا محل موضوع، نامه،موافقت 1 ماده در -2-3

 .باشد معین پیمان پیوست کارهاي شرح با مطابق
 .کنند ءامضا و مهر را(با تشخیص کارفرما)  آن میضما و نامهموافقت هايصفحه تمام باید پیمان هايطرف -2-4

 شرایط عمومی -3
  ودنافز یا کاستن  دادن، تغییر. شود  استفاده  تغییري نوع هیچ بدون باید سند  نیا عمومی شرایط  مفاد از ها،پیمان در -3-1

 .  نیست مجاز آن به مطلبی
 قانون در مندرج واگذاري هايروش کلیه است  شده  حیتصر  یا اشاره  کار ارجاع ندیفرا به که جا هر عمومی، شرایط  در -3-2

 ود.ششامل می را مناقصه يبرگزار به الزام عدم و مناقصه فاتیتشر ترك استعالم، مناقصه، از اعم مناقصات برگزاري

  اختصاصیشرایط  -4
  ره يبرا ،یعموم طیشرا  لیتکم منظوربه که است  یخاص  طیشرا  ،پیماناختصاصی یا همان شرایط خصوصی       شرایط  -4-1

 تواندینم گاهچیه ،اختصاصی   طیشرا  در شده  درج موارد. است  شده  میتنظ آن تیماه و تیوضع  به توجه با و مانیپ
 .  کند نقض را یعموم طیشرا مواد



 در صنعت نفت )M( نگهداري و تعمیرات هاي برون سپاري دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم اسناد همسان پیمان
 

 ادمو رونیا از. باشد  مختلف کارهاي نیاز پاسخگوي  که است  شده  میتنظ نحوي بهاختصاصی    شرایط  به مربوط مواد -4-2
  کاربردي کهآن از موادي و شود می تکمیل ربط،ذي مقررات تمام رعایت با کار، هر نیاز برحسب  اختصاصی   شرایط 

 تکمیل گردد.با عالمت ***  ندارد موردنظر پیمان در
  پیوستها -5

ست می کارفرما -5-1 سناد  کلیه بای ست  ا ست  با را پیمان هايپیو ست  فهر   صورت  در و داده تطبیق پیمان ضمیمه  هايپیو
ست  کمبود، ست مربوطه عبارت  ندارد، کاربرد آن از مواردي چنانچه و تکمیل را هاپیو پیمان کاربرد   نیادر " در پیو

شته " ندارد   مجاز هاپیوست  در عمومی، شرایط  و نامهموافقت در شده نییتع چارچوب از خارج شرایطی  درج. شود  نو
 .نیست

 تبصره: اولویت پیوست ها بر یکدیگر توسط کارفرما مشخص می شود.                              
)  میسیب از جمله( یارتباط يها دستگاه مخابرات، سوخت، برق، آب، تأمین نحوه و کار محل به دسترسی چگونگی باید  -5-2

سناد  در کار اجراي ازین مورد دفاتر و زاتیتجه انبارها، نیهمچن و ست  ا س  بر بتواند پیمانکار تا شود  تعیین هاپیو  اسا
شنهادي  قیمت آن، سهیالتی  و تعهدات. دهد هیارا را خود پی  به کار محل تجهیز نهیزم در دارد نظر در کارفرما که ت

 .گردد مشخص روشن صورتبه پیمان، 14 شماره پیوست در دهد، قرار پیمانکار اختیار در و کند نیتأم خود هزینه
شین  و کاال از اقالمی دارد نظر در کارفرما اگر -5-3 ساً  خود را آالتما   اقالم دهد، قرار پیمانکار اختیار در و کند نیتأم رأ

 .گردد مشخص روشن صورتبه پیمان 14 شماره پیوست در هاآن واگذاري شرایط و موردنظر
 و منابع محاســبه، نحوه رد،یگ قرار عمل مورد هاپیمان براي باید تعدیل دســتورالعمل طبق که روشــی به توجه با -5-4

 .شودمی درج 4پیوست شماره  در مستندات
 بروز باعث که را احتمالی حوادث پیمان، 7 شماره پیوست در باید کارفرما پیمان، موضوع کارهاي کردن بیمه منظوربه -5-5

 ،نماید مشخص شود، خسارت دچار حادثه اثر در است ممکن که را کار از هاییقسمت یا تمام و شودمی کار در خسارت
 .کند بیمه را آن پیمانکار عمومی، شرایط 4 فصلمواد مرتبط  طبق کار شروع از پیش تا

 پیمان موضوعی کاربرد موارد -6

سناد  نیا   کاربرد )M(  راتیتعم و ينگهدار بخش در نفت، صنعت  هايپروژه و هاطرح اجرایی و فنی نظام 3 ماده طبق پیمان، ا
 .دارد
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 نامهموافقت
 

                               
 



 2صفحه   در صنعت نفت              )M(  نگهداري و تعمیرات هاي پیمان برون سپاري نامه اسناد همسانموافقت                   
 

 

سه    به ،.......................................ثبت رهشما به................................................ شرکت  بین..................... یخرتا در نامه،موافقت ینا   یمل شنا
صاد  شماره  به ،........................... شان  به و.............................. ياقت ست  و ین   به.......................................................................................... یکدپ

ما  قا /خانم  یندگ ین حب ( ............................عنوانبه .....................................يآ قا /خانم  و  )امضــــاء صــــا به .....................................يآ
ضاء  صاحب (............................  عنوان   به.......................................  کتشر و طرفکیاز شود، یم هنامید »مارفرکا« نپیما ینا در که  )ام

سه    به ،.......................................ثبت رهشما صاد  شماره  به ،........................... یمل شنا   و.......................... شهر در که..............................ياقت
ــور ــالمی جمهوري قوانین طبق که ................  خیتار  در........................ کشـ  و نشانی  به  و اســــت هسیدر ثبت به ایران اسـ
  و............................ عنوانبه .....................................يآقا/خانم یندگینما به.......................................................................................... یکدپســت

 بقـــط گر،ید طرف از شودیم هنامید »رپیمانکا« نپیما ینا در و باشد،یم...............   .............عنوانبه.....................................يآقا/خانم
ــمق ــش و راترــ  و اسناد  سایر  همراه به نامهموافقت این. گرددیم منعقد ،ستا شده  درج مانیپ ینا اركمد و دسناا در که یطیارــ

 .شودمی نامیده "پیمان" مجموع در و بوده تفکیک غیرقابل مجموعه یک پیمان، مدارك
صی   و یعموم طیشرا  در که هستند  یمعان همان يدارا ها،عبارت و کلمات نامه،موافقت نیا در صا   شده  اطالق هاآن به مانیپ اخت

 .است
  پیمان موضوع -1ماده 

 به: مربوط کاربرد)(درصورت (OH) یاساس راتیتعم و) M(  راتیتعم و ينگهدار انجام از است عبارت مانیپ موضوع یطورکلبه
................................................................................................................................................................................................................ ...................... 

 شرایط ،یعموم شرایط ها،پیوست سایر لحاظ و پیمان 11 شماره پیوست کار شرح طبق........................................................  محل در
 .یفن مشخصات و استانداردها ها،دستورالعمل ،اختصاصی

 با ابقمط را کار ياجرا مدارك و اسناد هیکل و مانیپ به مربوط یجانب و یاصل ساتیتأس مان،یپ مدت اتمام با است موظف مانکاریپ
 و زاتیتجه بودن کار به آماده و سالمت و صحت ضمن ،10 شماره وستیپ در مندرج تحول و لیتحو نحوه يهاصورتجلسه و ندیفرا

 .دهد کارفرما لیتحو يا صورتجلسه یط کارفرماست، دییتأ مورد که نحوي به قرارداد موضوع جانبی و اصلی تاسیسات
 مانیپ اركمد و دسناا  - 2 ماده 
  تشکیل را رپیمانکا و فرمارکا بین مانیپ و بوده کپارچهی و کیتفک رقابلیغ مجموعه کی عنوان به درمجموع، یرز اركمد و دسناا
  اسناد نیا تیالو مان،یپ مدارك و اسناد بین یدوگانگ وجود صورت در. شودیم بمحسو نپیما از ییجز عنوانبه یک هر و دهندیم

 :باشدیم ریز صورت به
   نامهموافقت -الف
   کار ارجاع ندیفرا اسناد -ب
 پیمان عمومی شرایط -ج
 پیمان اختصاصی شرایط -د
   هاپیوست -ه
 فطر دو دییتا به و تنظیم پیمان اجراي مدت در آن چارچوب در و پیمان مفاد اساس بر که مدارکی و مصوبات اسناد، ریسا  -و
 .دیرس خواهد) مانیپ طرف دو مجاز امضا صاحبان( مانیپ
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  نپیما مبلغ  - 3 ماده 
ضوع  اتیعمل و خدمات انجام به مربوط يهانهیهز هیکل شامل  مانیپ مبلغ 3-1   و نامهموافقت 1 ماده در مندرج مانیپ مو

ــناد ــم مدارك و اس ــت و دییتأ مورد مانیپ به منض   ،)عدد به........................................ ( مجموع در که کارفرما درخواس
)  حروف به............................................... ( ،)عدد به................................................. ( و یالیر) حروف به............................................ (

 .است مشروط غیر و مشروط مبالغ مجموع مبلغ این که باشد یم يارز
 .است.......................  مانیپ نیا در ارز) يواحدها ای( واحد

  تامین تهیه، ،يباالسر يهانهیهز از اعم مانیپ موضوع يهانهیهز هیکل مانکاریپ. ستا 2 و1  تپیوس طبق ن،پیما مبلغ تفکیک
نیتأم مهیب مربوطه، پرسنل  میمستق  ریغ و میمستق  مخارج و هانهیهز یتمام و آموزش خدمات ارائه زات،یتجه و کاال حمل و

  ودخ پیشنهادي  مبلغ در را است  يضرور  مانیپ انجام يبرا که ییها نهیهز هیکل و گمرك عوارض، ز،یفرانش  و مهیب ،یاجتماع
  .باشد شده ذکر يگرید نحو به صراحتا مانیپ در که يموار در استثناء به است، نموده منظور

  در شده  مشخص  مبلغ تا حداکثر تواند یم کارفرما ،20 شماره  وست یپ مفاد طبق: عملکرد يدیکل يهاشاخص  پاداش 3-2
 .دینما پرداخت عملکرد يدیکل شاخص پاداش اختصاصی طیشرا

 .ستا عمقطو ،یرز اردمو با طتباار در جز باشدیم حاضر مانیپ کار شرح کامل انجام شامل که نپیما مبلغ 3-3
 .عمومی یطاشر 48 ماده عموضو رکا تغییر 3-3-1
 تأمین يابر ،)پیمان عمومی شرایط 2-55بند عموضو( وطمشر مبلغ عنوانبه ،رـیز حرـش هـب) بالغـم( بلغـم 3-3-2

 3 شماره پیوست حشر به مان،یپ لیتکم يراستا در و کارفرما ازین به توجه با تخدما منجاا و اتتجهیز و مصالح
 یزاتیتجه و کاال نیتأم یا خدمات کارها، تناسببه مشروط مبلغ محل از پرداخت نوع هر. ستا شدهدرنظرگرفته

 هگونچیه مان،یپ در مشروط مبلغ درج. باشد شده درخواست پیمانکار از کارفرما دستور با که ردیگیم صورت
 .کندینم ایجاد پیمانکار برابر در کارفرما براي يتعهد

 )حروف به............................................ ( ،)عدد به( :...................................................یالیر مبلغ 
 )حروف به............................................ ( ،)عدد به( :....................................................يارز مبلغ 

 .بهایی فهرست يهارکا 3-3-3
ــم در ــک ياردوـ ــیا در نپیما مبلغ ،باشد بهایی فهرست مقالا صورتبه نپیما مبلغ از بخشی هـ ــبخ نـ  از شـ
ــهرکا   يبها فهرست و نپیما طبق شده انجام يهارکا يریگاندازه اساس بر آن نهایی مبلغ و دهبو لیهاو مبلغ ،اـ
 .شودیم محاسبه ،)2 شماره پیوست( هارکا حدوا

 .تعدیل 3-3-4
 .باشد تعدیل لمشمو نپیما مبلغ از بخشی یا متما ن،پیما 4مطابق پیوست شماره  ههرگا

 ختداپر هنحو  - 4 ماده 
  وست یپ مطابق عملکرد يدیکل يها شاخص  همچنین و 5 شماره  پیوست شرایط عمومی،  مطابق ر،پیمانکا به هاپرداخت 4-1

 .شودیم منجاا  20شماره
 ستا 8 شماره پیوست طبق ط،مربو کاربرگ و رعتباا گشایش هنحو ،ستا يارز رعتباا گشایش به زنیا که ياردمو در 4-2
 .  باشدیم 5 شماره وستیپ مطابق آن اعالم مرجع و ارز ریتسع نرخ 4-3
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  توسط  شده  انجام يها تیفعال و کارها یالیر ارزش جمع براساس  مانکاریپ ماهانه کارکرد تیوضع  صورت  پرداخت مالك 4-4
ست  مانکاریپ سبه  مربوطه جداول طبق که ا   مانکاریپ نیبنابرا. بود خواهد پرداخت قابل یقانون کسور  کسر  از پس و محا

  جدول در باشــد دهیرســ کارفرما ندهینما دییتا به یفیک و یکم نظر از که را شــده انجام کار ریمقاد که اســت موظف
 به ار دوم نسخه  و لیتحو نماینده کارفرما به را نسخه  کی ،دستگاه نظارت  دییتا از پس و هیته نسخه  سه  در و مخصوص 

   .دینما ينگهدار خود نزد را سوم نسخه و ارائه ماهانه تیوضع صورت همراه
 مانیپ تمد و رکا وعشر ،تنفیذ یخرتا  - 5 ماده 

 مانیپ شدن نافذ خیتار 5-1

 .است ریز در مطروحه طیشرا هیکل تحقق مانیپ شدن نافذ خیتار
   تعهدات انجام نیتضم میتسل) الف       
 .مانیپ نیطرف توسط مانیپ نیا مبادله و امضا)  ب       
 رکا وعشر یخرتا 5-2
ست  نپیماتنفیذ یخ رتا ازپس  روز) پنجاه و شش ( 56 کثراحد کار شروع  خیتار  .شود  غبالا ربه پیمانکا کارفرما توسط  دیبا که ا
صورت، یرایغ در شش ( 56 شروع کار  ن شود.  روز) پنجاه و    کار شروع  هیابالغ صدور  خیتار پس از تاریخ تنفیذ پیمان تلقی می 

 .باشد کار شروع خیتار از قبل ) روزهشتبیست و ( 28 از کمتر دینبا کارفرما توسط
 مانیپ تمد 5-3
 15 پیوست در ر،کا صلیا يهاقسمت یـمانز اطعـمق تیاـجزئ .ستا روز............. معادل ماه.........  ر،کا وعشر نماز از پیمان تمد

 انجام موردنیاز يهامحل به مانکاریپ یدسترس عملی و قانونی امکان ،14 پیوست طبق باید کارفرما،همچنین . ستا شدهمشخص
 مانیپ مدت. دبو هداخو عمومی یطاشر 50 ماده تابع ر،کا ياجرا تمد اتتغییر. کند فراهم زمانی برنامه در مقرر موعد در را کار

 باشد.می لیذ موارد شامل
 .گرددمی محاسبه کار به شروع ابالغ تاریخ از که .)لزوم صورت در( کارگاه تجهیز و لیتحو دوره) الف
 .گرددمی محاسبه کارگاه زیتجه اتمام از پس که است روز............. اتیعمل اجراي دوره) ب
  .باشدیم روز.............  کارگاه برچیدن دوره) ج
   کار موقعبه انجام در ریتأخ خسارت 5-4

 د،یآ شیپ ریتأخ آن، یاصل يهاقسمت ای کار انجام در شرایط عمومی) 53(ماده مانکاریپ تخلف و تقصیر قصور، لیدل به هرگاه
 مجموع سقف. شودیم وصول مانکاریپ از ،اختصاصی طیشرا در شده نییتع نحوه و زانیم به کار، موقعبه انجام در ریتأخ خسارت

 .باشدیم مانیپ مبلغ) %10( درصد ده ریتأخ هايخسارت مبلغ
  رپیمانکا مالی مسئولیت حد  - 6 ماده 

 درصد(صد)  100 معادل و یمعمو یطاشر 68 ماده مفاد طبق نپیما ینا در فرمارکا برابر در رپیمانکا مالی مسئولیت ثرـکاحد
حد مسئولیت مالی پیمانکار شامل مواردي که با تایید کارفرما ناشی از نقض عمدي تعهدات توسط پیمانکار  .ستا مانیپ مبلغ

 شود.است، نمی
 دستگاه نظارت  - 7 ماده 
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به  9بخشی از وظایف خود را در حدود اختیارات مندرج در پیوست شماره یط عمومی اشر 46ماده با  طتبادرارفرما می تواند رکا
در این پیمان، کلیه وظایف و اختیارات وي برعهده کارفرما دستگاه نظارت واگذار نماید. در صورت عدم بکارگیري  دستگاه نظارت

 خواهد بود. 
 .ستا....................................................  بهنشانی،..................................................دستگاه نظارت

 
ست  و میضما  کلیه همراه به و تنظیم ماده 7 در نامهموافقت این سخه  4 در شود می نامیده پیمان کهآن هايپیو   کلیه و تکثیر ن

سخه  ضا  به آن هاين سیده  پیمان طرفین ام ست  ر سخ  تمامی و ا ست،  یکسان  اعتبار داراي آن ن سخه  یک ا  هس  و پیمانکار نزد آن ن
 .دارد قرار کارفرما نزد دیگر نسخه

 
 پیمانکار کارفرما

 :شرکت نام :شرکت نام

 :ملی شناسه :ملی شناسه

 :شرکت اقتصادي کد :شرکت اقتصادي کد

 :مجاز امضاي) ان(صاحب خانوادگی نام و نام

1. 

2. 

3. 

 :مجاز امضاي) ان(صاحب خانوادگی نام و نام

1. 

2. 

3. 

 :مجاز امضاي) ان(صاحب ملی کد

1. 

2. 

3. 

 :مجاز امضاي) ان(صاحب ملی کد

1. 

2. 

3. 

 :سمت

1. 

2. 

3. 

 :سمت

1. 

2. 

3. 

 :تلفن شماره/کدپستی/آدرس

  

 :تلفن شماره/کدپستی/آدرس

 :یاتیمال حوزه :یاتیمال حوزه

 ):ها(امضا

  

  

 ):ها(امضا

 ):وجود صورت در( مهــر

  

  

 :مهــر



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاوستیپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 مانیپ مبلغ کیتفک جدول: کی وستیپ -1

ست یپ -2 ست : دو و ش  که ییهامانیپ يبراو نرخ عوامل  کارها واحد هايب و ریمقاد فهر  يمبنا بر هاآن مبلغ از یبخ
 .شودیم محاسبهبها فهرست

 نیأمت مانکاریپ لهیوس به مشروط  مبالغ محل از که زاتیتجه و مصالح  نیتأم خدمات، کارها، از یاقالم: سه  وست یپ -3
   .شودیم

 هاي صنعت نفت)(طبق دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان لیتعد روش: چهار وستیپ -4

 ها: پرداختپنج وستیپ -5

 پرداخت نحوه -5-1

 هاپرداخت یزمان برنامه -5-2

 مبناي نرخ تسعیر  -5-3

 تاخیر و شرایط تعلیق پیوست شش: نحوه محاسبه خسارات -6

 ها مهیب: هفت وستیپ -7
 مانکاریپ تعهد در يهانامهمهیب انواع -7-1

 کارفرما تعهد در يهانامهمهیب انواع -7-2

 ياسناد اعتبار و تضامین: کاربرگ هشت وستیپ -8
 پرداختشیپ تضامینکاربرگ  -8-1

 تعهدات انجام تضامینکاربرگ  -8-2

 حسن اجراي کار کسور استرداد تضامینکاربرگ  -8-3

 اعتبار شیگشا بیترت و ياسناد اعتبارکاربرگ  -8-4

 و بازرس فنی دستگاه نظارت اراتیاخت و فیوظاشرح : نه وستیپ -9

 هاي تحویل و تحول کارفرایند و صورتجلسه: ده وستیپ -10
 مانکاریپ تعهد در يکارها شرح: ازدهی وستیپ -11

ــین  و تجهیزات ،ابزارها ( کارگاه   تجهیز -11-1 ــتورالعملجهت تجهیز کارگاه و نیز تعیین الزامات،    آالتماشـ   هايرویه ،هادسـ
  )مربوط

 شرح کار مدیریت نگهداري و تعمیرات -11-2

 شرح کار مهندسی و قابلیت اطمینان -11-3
  آالتماشــین و تجهیزات ،ابزارها مصــرفی، مواد یدکی، قطعات ،لوازمو لیســت  راتیتعم و ينگهدار خدماتشــرح کار  -11-4

 مربوط

 شرح کار خدمات تعمیرات اساسی ماشین آالت دوار و لیست قطعات یدکی و مصرفی مربوطه -11-5

 اندي که تعمیر اساسی شدهدوار يهانیماش و زاتیتجه نقص رفع مسئولیت دورهشرح وظایف پیمانکار در  -11-6

     لجستیک و ریزيبرنامه ،یاجرائ و فنی مدیریت خدماتشرح  -11-7
 اطالعات حفاظت و حراست خدماتشرح  -11-8
 فنی بازرسی الزامات و خدماتشرح  -11-9



 

 

 یم مربوطجرا جدولو عامل ریغ پدافند و) HSE( ستیز طیمح و یمنیا بهداشت، الزامات و خدماتشرح  -11-10

 محل کار تنظیفات خدماتشرح  -11-11

 ی در تعهد پیمانکارمصرف مواد و یدکیلوازم یعموم فهرست: دوازده وستیپ -12

 مانکاریپو مدیریت دانش  ، نحوه گردش کارهاکارکنان آموزشساختار سازمانی، : زدهیس وستیپ -13

  هايدر بخش هاي کلیدي پیمانکارســـاختار ســـازمانی، حداقل تعداد پرســـنل مورد نیاز و شـــرح وظایف پســـت  -13-1
 HSEبرداري، نگهداري و تعمیرات، و بهره

کارکنان   اي حرفه صالحیت  گواهینامهدر تعهد پیمانکار، و معیارهاي مهارت و  آموزشلیست و زمانبندي دوره هاي   -13-2
  پیمانکار  

 نحوه گردش کارها   -13-3

 مدیریت دانش    -13-4

 کارها انجام و زاتیتجه و کاال نیتأم کار، ياجرا محل لیتحو در کارفرما تعهدات: چهارده وستیپ -14
   کارفرما تعهد در زاتیتجه و کاال نیتأم و ، امکاناتکارها شرح  -14-1
   کارفرما تعهدات یزمان برنامه -14-2

 کار ياجرا جامع بنديزمان برنامه: پانزده وستیپ -15

 دومدست مانکارانیپ و کنندگان/سازندگانتامین فهرست: شانزده وستیپ -16
 یفن مدارك و اسناد: هفده وستیپ -17
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 رهایتفس و هافیتعر:  1 فصل
 هافیتعر  - 1 ماده 

  ی،معان این. هستند  زیر در شده  تشریح  معانی داراي پیمان، اسناد  سایر  یا عمومی شرایط  این جاي هر در زیر، يهاعبارت یا کلمات
 :روند کار به جمع، یا و مفرد مفهوم به توانندیم مورد برحسب

 مانیپ/قرارداد 1-1
 .است پیمان اسناد بر مشتمل و پیمان موضوع اجراي براي پیمانکار، و کارفرما بین نامهموافقت شامل

 نامهموافقت 1-2

 دمانن مانیپ یاصل مشخصات و شودیم مبادله مانکاریپ و کارفرما نیب مان،یپ نیطرف امضا از پس که است يسند 
 .است شدهانیب آن در مانیپ مدت و مبلغ موضوع، طرف، دو مشخصات

 عمومی شرایط 1-3

 .کندیم تعیین را پیمان بر حاکم عمومی شرایط که است متن نیهم مفاد
 اختصاصی شرایط 1-4

ست  سندي   ضیح  در که ا . ست ا گردیده تنظیم عمومی شرایط  از بندهایی و خاص موارد تکلیف تعیین یا تکمیل یا تو
 .کند نقض را عمومی شرایط مواد تواندینم گاهچیه اختصاصی شرایط در شده درج مواد

   پیوست 1-5
ست  تکمیلی مدارك و ییاجرا يهاهیرو و مشخصات   صاً   که ا   و نامه موافقت مفاد تکمیل منظوربه مان،یپ این در اختصا

 . است شدهمیتنظ پیمان، یعموم طیشرا
 کارفرما 1-6

سناد  براساس  را مانیپ موضوع  اتیعمل و است  مانکاریپ با قرارداد طرف که است  حقوقی یشخص     هب مانیپ مدارك و ا
  ضیتفو اراتیاخت حدود در نظارت، دستگاه جمله از کارفرما قانونی يهانیجانش و ندگانینما. است کرده محول مانکاریپ

 .هستند کارفرما حکم در شده
 کارفرما نماینده 1-7

ص   ای شخص   شخا ستند  حقوقی یا حقیقی یا  رب نظارت یا و مدیریت منظوربه مکتوب صورت  به کارفرما طرف از که ه
سن  ضوع  اجراي ح   پیمان مفاد چارچوب در کارفرما نماینده. گرددیم معرفی پیمانکار به آن به مربوط امور و پیمان مو
  مکاتباتی و جلساتصورت و هاتوافق اساس، نیا بر و باشدیم کارفرما طرف از شدهفیتعر و شدهمشخص اختیارات داراي

ــده ضیتفو اراتیاخت حدود در نامبرده که ــده محول فیوظا و ش   با کارفرما مکاتبات حکم در کند،می پیمانکار با ش
 . است پیمانکار

 مانکاریپ 1-8

ص    ست  کارفرما با مانیپ طرف که حقوقی یشخ ضوع  يکارها ياجرا و ا ست،  گرفتهبرعهده را مانیپ مو   و ندگانینما ا
 .هستند مانکاریپ حکم در شده ضیتفو اراتیاخت حدود در مانکار،یپ قانونی يهانیجانش

 پیمانکار نماینده    1-9
صی    شخص  اختیارات و وظایف با حقیقی شخ ست  پیمانکار طرف از م   و شود  معرفی کارفرما به کتباً ست یبایم که ا
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 . است گردیده درج پیمان اختصاصی شرایط در وي احراز شرایط

 کارگاه رئیس 1-10
  عرفیم کارفرما به کتباً پیمان، موضوع  اجراي مسئول  عنوان به آن نماینده یا پیمانکار طرف از که حقیقی است  شخصی  

حداقل شــرایط احراز رئیس کارگاه  و شــرح   .پردازدیم فهیوظ انجام به ،کارگاه محل در کارفرما، تأیید از پس و شــده
 توسط کارفرما به پیمانکار ابالغ می گردد. 11 شماره وظایف وي طبق پیوست

 جزء مانکاریپ/یفرع مانکاریپ/دومدست پیمانکار 1-11

 32ه طبق ماد کار از ییهابخش ای بخش انجام منظوربه کارفرما یکتب و یقبل اجازه با که است حقوقی یا حقیقی شخص
ــرایط عمومی ــ به ش ــودیم گمارده کار به ذیربط،(هاي) مانیپ عقد قیطر از و مانکاریپ لهیوس  به محوله فیوظا. ش

 .بود نخواهد مانکاریپ تیمسئول رافع وجه چیه به جزء مانکاریپ/یفرع مانکاریپ/دومدست مانکارانیپ
 آن فیمشترك و شرح وظا تهیکم 1-12

ــکل تهیکم  ــبهره برداري از  مانکاریپکارفرما،  ندگانینمااز اي متش ــاتیتاس ــو  راتیو تعم ينگهدار مانکاری، پس ایر  س
 نماید.ایفاي نقش می 12-25مطابق بند  کارفرما تیبا محورباشد که میپیمانکاران 

 نظارت دستگاه 1-13

  نقشه ها،نامه وهیش ها،دستورالعمل با مطابق پیمان موضوع کارهاي نهیزم در نظارت انجام براي که است یحقوق شخصی
. و  شود یم کارگرفتهبه کارفرما توسط  شرایط عمومی  46شرح ماده  به مان،یپ مستندات  ریسا  و مقررات استانداردها،  ها،

  موافقت نامه، معرفی گردیده است. 7در ماده 
   فنی بازرس 1-14

  از دهش انجام کارهاي کیفی کنترل و هاتیفعال بر نظارت منظوربه کارفرما سوي  از که حقوقی یا حقیقی است  شخصی   
  بازرسی  فنی، یبازرس  جمله از یاقدامات 9 شماره  طبق پیوست  کارفرما، نظر زیر تا شود یم کارگماردهبه مانکار،یپ يسو 

 .دهد انجام را هاشیآزما انجام بر نظارت و شده انجام کارهاي مجدد
 کارفرما HSE امور نماینده 1-15

صی   ست  شخ سن  بر نظارت به مربوط وظایف کلیه که حقوقی یا حقیقی ا   نظام هايرویه و الزامات« مجموعه اجراي ح
 .  دارد عهده به يو ندهینما ای کارفرما نظر تحت و یهماهنگ با را» HSE مدیریت

 HSE يامهیجر اخطار  1-16

  در پیمان تعهدات از مفادي رعایت عدم و اجرا عدم علت به وي HSE نماینده یا کارفرما نماینده که اســت اخطاري
  الزامات و دستورالعمل  و پیمان یاختصاص   شرایط  طبق HSE اختصاصی   و عمومی الزامات اجراي عدم یا و HSE حوزه

  يهاتیوضع  صورت  از شده نییتع میجرا اساس  بر و دهیگرد پیمانکار به مان،یپ HSE 17 شماره  وست یپ در شده نییتع
 . شد خواهد کسر مانکاریپ

  پیمان فسخ هب منجرHSE  قراردادي اخطار 1-17

  عدم اســتمرار و تذکرات ،HSE ايمهیجر اخطارهاي کثرت و مانیپ HSE تعهدات اجراي عدم اثر در که ییاخطارها
 .شودیم ابالغ مانکاریپ به و صادر کارفرما توسط نوبت سه در حداکثر مانکاریپ کار نحوه از تیرضا

 
 



 12صفحه          در صنعت نفت )M( نگهداري و تعمیراتهاي  پیمان برون سپاري شرایط عمومی اسناد همسان                
 

 

   صنعت در رایج و مناسب هايروش 1-18
  توســط عموماً که پیمان موضــوع کار شــرح انجام در شــده مکتوب معمول هايروش و هاشــیوه اقدامات، تجربیات، 

صی  / ايحرفه هايشرکت  ص شابه  کار شرح  با ارتباط در تخ ستفاده  م سهیالت  گیرند،می قرار موردا   يهايساز نهیبه و ت
ــب اطالعات و منطقی دالیل و تجربه بر هیتک با خاص هايزمان در که الزم، ــدهکسـ   زمان در که اطالعاتی یا شـ

صمیم  سب  باید گیريت ستفاده  با شود،  ک سیدن  منظوربه علمی نوین هايشیوه  از ا  بر منطبق که مطلوب نتایج به ر
ستاندارد  ضم  فنی مدارك و هاا شت،  الزامات و مقررات مطابق اطمینان، قابلیت پیمان به من   ست یزطیمح ایمنی، بهدا

)HSE (هقرارگرفت کارفرما دییتا مورد همچنین و باشد  کشور  مقاومتی اقتصاد  تقویت و اقتصادي  جوییصرفه  و کارفرما  
شند    نیهمچن و کافی، اطالعات و دانش داراي مجرب، و دیده آموزش صالحیت،  واجد کارکنان کارگرفتن به زین و. با

  و راهنما هايکتابچه در مندرج هايروش و هااســتاندارد رعایت و مناســب هايروش و هاابزار تجهیزات، از اســتفاده
  سازنده  يشرکتها  هاياستاندارد  و المللیبین هاياستاندارد  تعمیرات، و نگهداري با مرتبط و شده  تأیید هايدستورالعمل 

 .  باشدیم صنعت در جیرا يهاروش از زاتیتجه
 پیمان در عمومی HSE الزامات 1-19

ستورالعمل  رعایت با» HSE مدیریت نظام هايرویه و الزامات«  مجموعه  انجام ستانداردها  و HSE هايد   و هارویه و ا
سی  هايروش ضوع  کار انجام ایمن و مهند سط  مان،یپ مو ست  پیمانکار تو   تعهد با عمومی HSE الزامات انجام هزینه. ا
  يهاتیفعال و هافیرد اجراي براي پیمانکار پیشنهادي متیق در انسانی نیروي و مصرفی غیر و مصرفی اقالم کلیه تأمین

 گونهنیا در HSE فرآیند اجراي براي کارفرما و است شدهینیبشیپ هاآن انجام هزینه یا و مستتر پیمان موضوع عملیات
 .داشت نخواهد مستقل پرداخت موارد

 پیمان در اختصاصی HSE الزامات 1-20

  هايقیمت و مقادیر اختصاصی جداول در هاآن انجام هزینه که است» HSE مدیریت نظام يهاهیرو و الزامات« مجموعه
 .است گردیده درج پیمان به منضم هافعالیت و خدمات مصرفی، کاالي

 ثالث اشخاص 1-21
شخاص  کلیه صی    حقوقی، یا و حقیقی ا صو شان،  عوامل و کارکنان و پیمانکار کارفرما، از ریغبه دولتی یا خ شخاص  ای   ا
 .شوندمی نامیده ثالث

 فروشنده 1-22

 به هدمتع پیمانکار، با قرارداد انعقاد طریق از که اســت فروش عامل یا کنندهعیتوز کننده،نیتأم ســازنده، ،دکنندهیتول
ست  کار اجراي ازیموردن تجهیزات و کاال از اقالمی تأمین   نندگانکعیتوز یا کنندگاننیتأم سازندگان،  دکنندگان،یتول. ا
 .شوندیم نامیده فروشنده نیز، فروشندگان کار ازیموردن تجهیزات و کاال از اقالمی

   کار 1-23
ــ  از اعم هاتیفعال مجموعه   نیروي يریبکارگ با پیمانکار که راتیتعم و ينگهدار خدمات ياجرا ت،یریمد ،یمهندس
سانی،  صرف  مواد ان صرف یغ و یم شین  ،یرم سناد  طبق الزم عوامل ریسا  و تجهیزات و ابزارآالت آالت،ما   زین و مدارك و ا

 .  باشدیم آن انجام به متعهد پیمان، این کار شرح
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 پیمان مبلغ 1-24

 .یابد تغییر شرایط عمومی 1-57  بند اساس بر تواندیم مبلغ نیا که نامهموافقت 1-3بند  در شده درج مبلغ از عبارت 
   مشروط مبلغ 1-25

  و کارها انجام يبرا کارفرما دستور  به مشروط  آن، پرداخت و است  شده  درج نامهموافقت 2-3-3جزء  در که است  یمبلغ
صالح  دیخر ای خدمات س به زاتیتجه و م ساس  مانکاریپ لهیو شد  یم شرایط عمومی پیمان  55ماده   برا   مبلغ درج. با
 .کندینم ایجاد پیمانکار برابر در کارفرما براي يتعهد گونهچیه مان،یپ در مشروط

 پیمان مدت 1-26

  ،شــرایط عمومی پیمان  50 ماده طبق آن بعدي تغییرات و نامهموافقت 3-5بند  در شــده درج مدت از اســت عبارت
 .کاراجراي  منظوربه

 پیمان شدن نافذ 1-27

 .است مانیپ موافقت نامه 1-5طبق بند  طرف دو تعهدات شروع معناي به
 کار شروع ابالغ 1-28

ستور  ست  موافقت نامه 2-5طبق بند  کار شروع  بر مبنی پیمانکار به کارفرما د سط  کار شروع  هیابالغ صدور  خیتار .ا   کارفرما تو
 .باشد کار شروع خیتار از قبل ) روزبیست و هشت( 28 از کمتر دینبا
 کار ياجرا جامع يبندزمان برنامه 1-29

  انجام خاتمه و شــروع اولیه يبندزمان جدول حاوي و شــدههیته کارفرما ســوي از کار ياجرا جامع يبندزمان برنامه
سنادي  از یکی برنامه این. است  پیمان موضوع  مختلف يهاتیفعال سناد  همراه که است  ا   ارهشم  مطابق پیوست  نپیما ا

 .شودیم مبادله و امضا  15شماره 
 اجرایی تفصیلی يبندزمان برنامه 1-30

  مانپی موضوع  مختلف يهاتیفعال جزئیات اجراي مشروح  بنديزمان برنامه ،ییاجرا تفصیلی  يبندزمان برنامه از منظور
  طرف از کلی زمانی برنامه چارچوب در پیمان موضوع  عملیات از جز هر خاتمه و شروع  زمان باید برنامه این در. باشد می

  کارفرما دییتا با مانیپ مدت طول در برنامه نیا. گیرد قرار عمل مورد کارفرما دییتا از پس و پیشنهاد کارفرما به پیمانکار
 . است رییتغ قابل

 نقص رفع مسئولیت دوره 1-31

  ای و راتیتعم از پس دوار آالت نیماش  عملکرد صحت  نیتضم  جهت شرایط عمومی  60در ماده  شده نییتع یزمان مدت
  رفع مسئول مدت، نیا طی در پیمانکار. باشدیم ذکر شده، 11ی  که در پیوست شماره  زاتیتجه یاساس   راتیتعم صحت 

  از پس تواند یم نقص رفع تیمسئول  دوره اتمام موعد. وي می باشد  تعهد در که است  کارهایی در نقص و عیب نوع هر
 .   باشدیم نقص رفع جهت خدمات ارائه به موظف مانیپ مفاد طبق مانکاریپ نصورتیا در که ابدی ادامه مانیپ مدت اتمام

 دوار يهانیماش و زاتیتجه نقص رفع گواهی 1-32

ست  عبارت  س    راتیتعم و یراتیتعم يکارها در موجود احتمالی نواقص رفع دییتا گواهی از ا سا   هنگام به زاتیتجه یا
 .شودیم صادر  شرایط عمومی 59ماده با توجه به  که ،یقطع لیتحو و موقت تحویل
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 کار انیپا نامهیگواه 1-33
  امانج را مانیپ موضوع  تعهدات هیکل مانکاریپ که یصورت  در و راتیتعم و ينگهدار اتیعمل انیپا در کارانیپا نامهیگواه
شد  داده سئول  دوره اتمام به منوط کارانیپا نامهیگواه صدور . گرددیم صادر  با ش  و زاتیتجه نقص رفع تیم   يهانیما
 .   باشدینم اند،شده یاساس ریتعم که يدوار

 یفن مدارك و اسناد 1-34
ست  عبارت  سناد  مجموعه از ا ستاندارها،  فنی، ا صات    ها،نامهنییآ کدها، ا شخ شه  فنی، م شرح    مدارك سایر  و هانق به 

 .شود انجام پیمانکار لهیوسبه ها،آن طبق باید پیمان موضوع کار که 17 شماره پیوست
   کار ياجرا محل ای محدوده/هیناح 1-35

ضوع  کار اجراي محل ای محدوده/هیناح از منظور ضی  تمام مان،یپ مو ست  هاییمحل و ارا سط  که ا   اختیار در کارفرما تو
 .است شده داده قرار پیمانکار

   ساتیتأس 1-36
س  از منظور شی  سات، یتأ ست  فیزیکی دارایی از بخ ش  يدارا که ا شد  یم دوار زاتیتجه باالخص زاتیتجه و هانیما   و با

  ينگهدار که بوده رانیا یاسالم يجمهور نفت وزارت تیمالک و تیحاکم تحت ای به متعلق هیناح ای مجتمع یک در واقع
  خشب توسط  و کارفرما نظر تحت ای و کارفرما توسط  سات یتاس  از يبردار بهره و دارد سپاري  برون قابلیت آن راتیتعم و

  ياحدهاو فرآورش، ساتیتأس خانه، تلمبه گاز، قیتزر ستگاهیا فشار، تیتقو  ساتیتأس همانند رد،یپذ یم انجام خصوصی
 .هاشگاهیپاال و گاز صادرات

 مجاور ساتیتأس 1-37

  و حریم رعایت به مکلف پیمانکار. دارد وجود کار ياجرا محل ای محدوده مجاورت در که گرددمی اطالق ساتی یتأس  به 
 .شدبامی مانیپ 11شماره پیوست  در مندرج يهادستورالعمل و نیقوان طبق قانونی فواصل

 تجهیزات 1-38

  دمفا تحت که ادواتی و وسایل  و دقیق ابزار برقی، ،یکیمکان کمکی، و اصلی  آالتماشین  ها،دستگاه  هیکل از است  عبارت
  با کار محل در)  اســت مانکاریپ به متعلق ای و کارفرما يها ییدارا جزء که( آن انجام يبرا ای و مانیپ خدمات شــرح

 .دهد یم قرار استفاده مورد کارفرما، یهماهنگ
   مخصوص ابزار 1-39

 از برخی راتیتعم و آزمایش تنظیم، ،ينگهدار مخصوص که هستند ابزارهایی و هادستگاه مخصوص، ابزارهاي از منظور
پیوست شماره  در مندرج برنامه شرح به را خود موجود مخصوص ابزارهاي تواند یم کارفرما. شوندمی طراحی تجهیزات

 گونهچیه ایجاد بدون دیگر ضروري عمومی و مخصوص ابزارهاي ریسا نیتأم. دهد قرار پیمانکار اختیار در پیمان 14
 . دارد قرار پیمانکار تعهد در کارفرما، براي هزینه

 اختصاصی یدکی قطعات و لوازم 1-40
 داردکه کاربرد زاتیتجه نیا راتیتعم و ينگهدار در فقط که است  دوار يهانیماش  زاتیتجه اختصاصی   قطعات و لوازم

 . است ریپذامکان تجهیزات و هادستگاه اولیه سازندگان از هاآن تهیه عمدتاً
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   مصالح و یدکی قطعات لوازم، 1-41
  نهمی به و است  تولید در استاندارد  خصوصیات   داراي که است  یدکی قطعات و لوازم رمصرفی، یغ و مصرفی  مواد تمامی

 به محدود نه و لیقب از( نمود هیته مختلف ســازندگان و تولیدکنندگان فروشــندگان، طریق از را هاآن توانمی علت
 ).  مسباره و رنگ ها،بست ها،پیچ ها،اورینگ

   کارگاه تجهیز 1-42
  انجام جهت مانکاریپ توسـط  امکانات کلیه و ادوات ریسـا  و قطعات ابزارآالت، آالت،نیماشـ  ها،دسـتگاه  تمام نیتأم به

 .  گردد یم اطالق رد،یپذیم انجام مانیپ11شماره پیوست   طبق به صورت موقت که مانیپ موضوع

   تعمیرات و ينگهدار 1-43
  له،یوس  ز،یتجه دستگاه،  ستم، یس  از اعم یکیزیف ییدارا يرو بر یتیریمد و یسرپرست   ،ییاجرا ،یفن اقدامات مجموعه به

ــع به آن برگرداندن ای و حفظ منظور به قطعه ای و ابزار   دهد انجام را کارفرما انتظار مورد عملکرد بتواند که یتیوض
س    راتیتعم بر عالوه هافعالیت و ها ندیفرا نیا شودکه  یم اطالق تعمیرات و ينگهدار سا   و ينگهدار بخش دو به یا

 .شود یم میتقس راتیتعم
 اساسی تعمیرات 1-44

سی،    تعمیرات سا سته  و باز فرآیند کردن، خارج سرویس  از جمله از  شده  يزیر برنامه تعمیراتی هايفعالیت کلیه ا   ب
  انجام یا و اصــالحات تعمیرات، ،یفن بازرســی اســتاندارد، نقل و حمل ،)Assembling& Disassembling(  کردن

ساس  بر الزم تغییرات ستورالعمل  ا ستورالعمل  ای و کارفرما يها د   يها شرکت  شده  رفتهیپذ و روزبه يهاهیرو و هاد
صوب  ییاجرا يها نامه نییآ نیآخر با مطابق سازنده  شد یم شان یا م سی    تعمیرات. با سا   تحلیل مبناي بر تواندیم ا
  ای و یراتیتعم مختلف سطوح  در و دوارنیماش  مشخص  يکارکردها ساعت  همانند زاتیتجه اطمینان قابلیت و وضعیت 

 شود. انجام رات،یتعم و ينگهدار مستندات و اتیتجرب اساس بر
   ينگهدار 1-45

 ظرن مد مانیپ نیا موضوع  زاتیتجه سالمت  و سات یتاس  از انتیص  و ينگهدار يبرا که ییهاتیفعالبرنامه ها و  مجموعه
 : باشد آن به محدود نه و ریز بخش چهار شامل حداقل تواند یم که  باشد یم

  يزکاریتم و سیسرو  روزانه، يها یبررس  و چک به محدود نه و همچون یاقدامات رینظ روزمره ییفعالتها مجموعه)  الف
 .مشخص یزمان درفواصل و يزیربرنامه طبق ماتیتنظ ،يروانکار ون،یبراسیکال ،یچشم يدهایبازد زات،یتجه
شخص  ییها تیفعال شامل :  رانهیشگ یپ يهاتیفعالبرنامه ها و )  ب شد  یم م ست  ازین که با ساس  بر ا   ردکارک ساعت  ا

  العملدستور  در زاتیتجه سازندگان  توسط  هافعالیت نیا از یبخش . رندیپذ صورت  آنها یمیتقو دیرس  سر  در ای و زیتجه
 نه و املش ها تیفعال نیا. گردند یم نییتع کارشناسان تجربه و دیصالحد بر بنا زین یبرخ و اند شده ذکر ينگهدار يها

س یکال انجام قطعات، یبرخ ضیتعو به محدود   فواصل  .باشند  یم ها ینشت  یبررس  ،یفن یبازرس  روانکار، ضیتعو ون،یبرا
 .شوند اصالح ازین صورت در و گرفته قرار ینیبازب مورد ساالنه صورت به دیبا رانهیشگیپ راتیتعم انجام یزمان

 به دمحدو نه و شامل . باشد یم شده  نییتع شیپ از که: شامل برنامه هایی است    نانهیبشیپ يهاتیفعالبرنامه ها و )  ج
  زا آنها سالمت  از نانیاطم جهت آالت نیماش  تیوضع  و عملکرد به مربوط يپارامترها از برنامه طبق و منظم ییهاشیپا

  حرارت، درجه يریگاندازه ،(Ultra-Sonic) یسنج  صدا  ،یکیالکتر انیجر یبررس  فشار،  یبررس  ،یسنج  ارتعاش قیطر
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  اقدامات و کرده ینیبشیپ را وقوع شرف  در يهایخراب شود  یم تالش که یسنج  ضخامت  روغن، زیآنال ،یترموگراف
 بر و تیوضــع شیپا مختلف يهاروش از مرکب يا برنامه اســت الزم. برنامه ریزي و عملیاتی نماید را الزم یراتیتعم

ساس  سته  که شود،  هیته دارند دیتول ندیفرآ در زاتیتجه که یتیاهم زانیم ا ست  ممکن که یاتیعمل طیشرا  به ب   رخ ا
  زین شده  میتنظ برنامه از خارج یابیبیع يهاکیتکن از توانیم خاص، موارد به بسته  ن،یهمچن. باشد  ریپذ انعطاف دهد
 .برد بهره

ستند  و لیتحل)  د ساس  بر و لیتحل عملکرد، کنترل ش،یپا مختلف يهاروش به توجه با يساز  م   هک یتیاهم زانیم ا
سته  که شود،  یم انجام دارند، دیتول ندیفرآ در زاتیتجه شد  ینم یاتیعمل طیشرا  و ندهایفرا به واب   یست یاب شه یهم و با
  RCA,RBI,RCM, همانند یلیتحل يهاکیتکن از توانیم خاص، موارد به بسته  ن،یهمچن. شود  انجام مانیپ طول در
 .نمود استفاده بردار بهره و کارفرما یهماهنگ با

   تعمیرات 1-46
ست  ییهاتیفعال مجموعه ضوع  زاتیتجه سالمت  به اعتماد و نانیاطم تیقابل جهت راتیتعم يبرا که ا   مانیپ نیا مو

 : باشد آن به محدود نه و ریز بخش سه شامل حداقل تواندیم که باشد یم نظرمد
 ای و نیبازرس  از یافتیدر يهاگزارش يبرمبنا CM (Corrective Maintenance) یاصالح  راتیتعم 1-46-1

ساس  و بردار بهره ستراتژ  برا  تا دیآ یم عمل به زیتجه اصالح  درجهت یاقدامات شده،  يزیربرنامه ينگهدار يا
 .گردد اجتناب آنها تبعات و هیثانو يهایخراب از

ضطرار  یراتیتعم 1-46-2 ست  یراتیتعم يهافعالیت ، EM (Emergency Maintenance)يا  بعد صرفا  که ا
 آنها با ییارویرو مورد در یقبل یآمادگ چگونهیه و گرفته صــورت دســتگاه یناگهان توقف و هایخراب وقوع از

 .ندارد وجود
 از بعد که یراتیتعم يهاتیفعال:  BM (Break – down Maintenance) یکارافتادگ از راتیتعم 1-46-3

  يهادستورالعمل از،ین مورد یاصالح  اقدامات علت، ب،یع درمورد یقبل یآمادگ اما دهند،یم رخ هایخراب وقوع
  رانه،یشگیپ بصورت هافعالیت نیا انجام عدم علت. دارد وجود ازین مورد ملزومات ریسا و قطعات ابزار، ،یراتیتعم

 ریتعم و ينگهدار اهداف یمناف امر نیا که باشــدیم ياقتصــاد مالحظات و دســتگاه الزم تیاولو نداشــتن
 ه،نداشت  وجود آن مورد در يا سابقه  قبال که ياضطرار  یخراب هر  وقوع با نیبنابرا. باشد ینم شده  يزیربرنامه

ستند  مربوطه اطالعات صورت  و شده  م ستگاه،  تیاولو و تکرار دفعات تعداد به توجه با و لزوم در صورت  د  ب
 از ورتص  به راتیتعم دستگاه،  تیاولو عدم درصورت  و ردیگ یم صورت  آن با مقابله... و نانهیبشیپ رانه،یشگ یپ

 .  شودیم انجام BM یکارافتادگ

 دانش تیریمد 1-47

  و راتیتعم ،يساز ادهیپ اجرا، نحوه ابزارآالت، آالت، نیماش زات،یتجه به مربوط اطالعات ها،داده هیکل مند نظام تیریمد
صالحات  س  شده،  انجام ا   و شده  حادث يها یخراب تحول، و لیتحو ،ینظارت و یتیریمد موارد آنها، جینتا و یفن یبازر

  اقلحد که شود یم شامل را مانیپ موضوع به مربوط يندهایفرا در اطالعات زیآنال از حاصل جینتا اخذ زین و آنها، لیتحل
  مانیپ ياجرا ندیفرا در مانکاریپ توسط  ست یبا یم و بوده دانش کشف  و استفاده  انتشار،  ،یسازمانده  جاد،یا بر مشتمل 

 .  گردد يساز ادهیپ مستند و  13بر اساس رویه ها و دستورالعمل هاي منضم در پیوست شماره 
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 )RCM  )Reliability Centered Maintenanceای نانیاطم تیقابل بر مبتنی راتیتعم و ينگهدار 1-48
ستفاده  و انتخاب جهت است  يندیفرا   و رانهیشگ یپ راتیتعم جمله از زاتیتجه مناسب  ریتعم و ينگهدار يها روش از ا
  يهاهیرو و استانداردها  با مطابق نظر مورد نانِیاطم تیقابل به یابیدست  هدف با کپارچه،ی صورت  به انهیشگو یپ راتیتعم

 .  ممکن نهیهز ترینبهینه با و جیرا
 )   CBM )Condition-Based Maintenance ای تیوضع شیپا مبناي بر راتیتعم و ينگهدار 1-49

ستفاده  با که زاتیتجه و هادستگاه  راتیتعم و ينگهدار يهافعالیت مجموعه   یابیارز بمنظور زات،یتجه مداوم شیپا از ا
  را ندهیآ و یفعل طیشرا  در دستگاه  یاحتمال يهایخراب بود خواهد قادر که گردد یم انجام کار حال در دستگاه  تیوضع 

  ماید،ن يریجلوگ يکار طیشرا  در دستگاه  توقف و یخراب وقوع از اپراتور، به هشدار  با و داده نشان  درك قابل یصورت  به
 . دهد قرار دیتول ندیفرآ در مناسب يعملکرد طیشرا در را زاتیتجه تواند،می آن تحلیل از حاصل نتایج لذا

 )  RBI )Risk Based Inspection ای سکیر يمبنا بر یبازرس  1-50

  دما فشار،  تحت زاتیتجه همانند ثابت هايدستگاه  به مربوط يهاسک یر يبندتیاولو و صیتشخ  يبرا که است  یروش 
  يمبنابر یبازرس  برنامه ارائه و کمپرسور  و پمپ پوسته  همانند دوار هاي ماشین  فشار  تحت بخشهاي  نیز و یبحران و باال

  شده  محاسبه  زاتیتجه یافتادگ کار از يجهینت و احتمال زانیم روش نیا در. رود یم کار به شده  محاسبه  يها سک یر
ست  سک یر زانیم فاکتور، دو نیا ضرب  از و ساس  و دیآیم بد ست  سک یر اندازه برا س  برنامه آمده، بد   آنها يبرا یبازر

 .شودیم نیتدو و فیتعر
 )RCA )ROOT Cause Analysis تهیکم ای یخراب يا شهیر علل لیتحل تهیکم 1-51

ص    میت که تهیکم نیا ص شکل  یتخ صص  ثالث شخص  و مانکاریپ کارفرما، ندگانینما از مت   و رماکارف دییتا مورد متخ
  تهیکم مسئول  نظر ریز و مانیپ  21پیوست شماره    مطابق را هایخراب ياشه یر علل لیتحل تیمسئول  باشد، یم مانکاریپ

RCA دارد عهده بر  . 

 )PMO )Preventive Maintenance Optimization ای رانهیشگیپ راتیتعم و ينگهدار يها برنامه يساز نهیبه    1-52
  یبررس به شکست آثار و پنهان يهاشکست يجستجو از پس و شود یم یبررس PM فیوظا آن یط که است يندیفرا 

شماره    PMO.پردازدیم داد، انجام شکست   از يریجلوگ و ینیبشیپ يبرا توانیم آنچه صورت می    17مطابق پیوست 
 پذیرد.

 )PM )Preventive Maintenance ای رانهیشگیپ راتیتعم و ينگهدار 1-53
  زمان مدت ازاي در یا و ايدوره صورت  به منظم ايبرنامه مبناي بر تجهیزات و تعمیرات به موقع  نگهداري براي روشی 
  آن، بروز از پیش ها،دستگاه  خرابی یا و تعمیرات مشکالت  از جلوگیري روش، این کارگیري به از هدف. باشد می کارکرد

ستفاده  با   پیش قابل و تر کوتاه کمتر، توقف تعداد به دستیابی  نتیجه در که است،  نگهداري جامع و روتین روشهاي  از ا
  سپ مانکار،یپ توسط  شده  ارائه برنامه مطابق رانهیشگ یپ راتیتعم و ينگهدار .سازد  محقق را تجهیزات و واحدها تربینی

 .شودیم انجام شده يزیربرنامه زمان در کارفرما دییتأ  از
 )PdM)Predictive Maintenance  ای انهیشگویپ راتیتعم و نگهداري 1-54

ــرا نییتع جهت گرددکهیم اطالق ییهاتیفعال مجموعه به   يبردار بهره نیح در زیتجه کی اجزاء کارکرد یفن طیش
  روش نیا لذا. گرددیم نییتع راتیتعم و ينگهدار تیفعال نوع و زمان آن، از حاصــله جینتا براســاس و دهیگرد انجام
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 .ردیپذیم صورت زیتجه اجزاء کارکرد طیشرا براساس
 )CM )Corrective Maintenance ای یاصالح راتیتعم 1-55

ست  ينگهدار روش از ینوع   ینیب شیپ و یاتفاق صورت به و شوند یم ریتعم یخراب وقوع از پس زاتیتجه آن در که ا
 .ردیپذیم صورت نشده

 کار رییتغ دستور 1-56

 مانکاریپ به را آنها از یناش مانیپ مبلغ و مدت در راتییتغ و کار رییتغ ای و کاهش ش،یافزا کارفرما آن یط که است يسند
 .  کند یم ابالغ

 :هیالحاق 1-57
 صاحبان امضا از پس و شده درج آن در مانیپ طیشرا و مفاد ای مانیپ مبلغ مان،یپ مدت در راتییتغ که است يسند
 . گردد یم محسوب مانیپ نفکیال جزء مانیپ نیطرف مجاز امضا

 :مشاور 1-58
 ،یمهندس ،یفن ،یمال ،ياقتصاد يها حوزه از کی درهر مشاوره خدمات انجام يبرا که است یحقوق ای یقیحق تیشخص

 .شود یم گمارده بکار ازین مورد شکل به اطالعات ارائه و یتیریمد و
 مقادیر اوزان و 1-59

سالمی  جمهوري مقررات طبق مقادیر و اوزان کلیه ساس  بر ایران ا ستم   ا سناد  در کهآن مگر بود، خواهد متریک سی   و ا
 .باشد شده قرارگرفته توافق مورد دیگري سیستم پیمان مدارك

 رهایتفس  - 2 ماده 
 :لسا ه،ما روز، 2-1

 در نکهیا مگر. ستا رانیا رکشو سمیر تقویم طبق ،شمسی لسا و هما ل،سا و هما از رمنظو و تقویمی روز روز، از رمنظو 
 .باشد شده اشاره يگرید نحو به مانیپ

 :جمع و دمفر 2-2
 .دارد دمفر معنی ،جمع تکلما و جمع معنی د،مفر تکلما ،کند بیجاا رتعبا معنی جا هر 

 :هاعنوان 2-3
 رـیز مشترك صورتبه هـک تـسا يادوـم دمفا از عطالا و هنماییرا منظوربه تنها ،عمومی یطاشر در شده درج يهاعنوان

 .دکر دهستفاا ادمو تفسیر در هاآن از توانینم و اندقرارگرفته اننوـع آن
 :آن ضمائم و قرارداد این سرتاسر در 2-4

 . است یالزام یمعن به آنها نظایر سایر و "بایست یم" ،"یبایست" ،"باید" کلمات
  نشده،  ذکر و شده  ذکر از اعم مصادیق  یتمام برگیرنده در آنها نظایر سایر  و "جمله از" ،"بر مشتمل " ،"شامل " کلمات
 .  باشند یم یمحدودیت هیچگونه بدون

 انونیغیرق یا شود باطل یا شود ساقط اعتبار از یا برسد پایان به مانیپ این موضوع از بخش یا قسمت هر که صورتی در 2-5
 گذاردمین تأثیري قرارداد این دیگر هايبخش بر شرایط این گردد، توافق دیگري نحو به یا و گردد اجرا غیرقابل یا و باشد

 این اینکه شرط به است، نداشته وجود قسمتی چنین ابتدا از گویی که شودمی اجرا همانطور مانیپ اخیر، فرض در و
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 تصح اساسی شرایط یناف شروط جمله از مزبور قسمت شروط و نزده صدمه طرفین تعهدات و حقوق میان توازن بر اقدام
 .نباشد معامله

 باشد، ازین کار اتمام منظور به ای و باشد مانکاریپ عهده بر قرارداد اسناد در يا فهیوظ/يتعهد/یفیتکل/يکار انجام هرگاه 2-6
 .است هانرخ و هامتیق و قرارداد مبلغ در ملحوظ و مانکاریپ عهده بر زین آنها انجام يها نهیهز

 روزب صورت در و بوده امر تسهیل براي تنها قرارداد مختلف قسمتهاي یا و بخشها به مربوط عناوین و مطالب فصل سر 2-7
 قرارداد، طرفین نیت و قصد تعیین زمینه در یا و طرفین تعهدات یا و ها مسئولیت وظایف، با ارتباط در اختالف

 .باشند نمی موثر یا و گیرند نمی قرار مالحظهدمور
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 هیاول يهااقدام:   2 فصل
  نافذ شدن پیمان   از پس لیهاو يهااقدام  - 3 ماده 

 پرداختشیپ نیتضم تسلیم  3-1
ــموض نیتضام  مانکاریپ مانکار،یپ طرف از پرداختشیپ درخواست  صورت  در ،مانیپ امضا  از پس شرایط    11 ماده عوــ

 .کندیم فرمارکا تسلیم و تهیه راعمومی پیمان 
 رکا وعشر  3-2

  کار شروع  به نسبت  بالغیها در شده نییتع نماز در فرمارکا يسو از رکا وعشر غبالا یافتدر از پس ستا موظف رپیمانکا
به  کارفرما توسط  دیبا که است  نپیماتنفیذ یخ رتا ازپس  روز) پنجاه و شش ( 56 کثراحد کار شروع  خیتار. دینما اقدام

  خیتار پس از تاریخ تنفیذ پیمان تلقی می شود.  روز) پنجاه و شش ( 56 شروع کار  نصورت، یرایغ در .شود  غبالا رپیمانکا
 .باشد کار شروع خیتار از قبل ) روزبیست و هشت( 28 از کمتر دینبا کارفرما توسط کار شروع هیابالغ صدور

. کندیم لیمـتس فرمارکا سیربر يابر ر،کا وعشر ابالغ یخرتا از پس روز (چهارده)14 کثراحد فظر را یرز دسناا ر،پیمانکا
 رحضو با ياجلسه طی را دخو نظر مورد تصالحاا اردمو روز،(هفت)7 فظر کثراحد ارك،مد یافتدر از پس فرمارکا

 و تصالحاا ستیبایم رپیمانکا ها،آن جلسهصورت تهیه و اردمو نهایی يبندجمع از پس و کندیم حمطر ر،پیمانکا
. اعمال نموده و براي تایید نهایی به کارفرما تسلیم کند  تیوضع صورت لیناو تـساخودر از بلـق تا را بمصو اتتغییر

  .شد خواهند یتلق شده دییتأ اسناد، کارفرما، توسط جهینت اعالم و پاسخ عدم صورت در
ص  يزمانبند برنامه 3-2-1 صل  يهاتیفعال ییاجرا یلیتف ساس  بر کار، يهابخش از کی هر یا  جامع يزمانبند برنامه ا

 15 شماره وستیپ در شده درج کار ياجرا
 رپیمانکا تسلیمی اركمد تحویل مانیز برنامه 3-2-2
ــاهم،  نناآ طتباار و رکا مختلف يهــابخش   يکلید ملاعو آن در که رپیمانکا مانیزسا دارنمو اتیــجزئ   3-2-3  ب

 .باشد شدهمشخص
 هانامهمهیب تسلیم و تهیه  3-3

 به مملز یک هر هـک را ییهانامهمهیب ن،پیما 7 شماره وستیپ به هـتوج اـب فرـط دو ،اـهرکا یـعمل وعرـش از یشـپ
 .کنندیم تسلیم یگرد طرفبه و تهیه بیمه جعامر از ،هستند آن تهیه

    کار انجام يزیر برنامه اسناد میتسل و هیته  3-4
 کارفرما با یهماهنگ منظور به را یاساس راتیتعم و راتیتعم و ينگهدار کار انجام يزیر برنامه یتخصص اسناد مانکار،یپ
 یبررس يبرا بعد از تاریخ ابالغ شروع به کار مان،یپ یعموم طیشرا 2-3بند در شده اشاره يزمانبند مطابق بردار، بهره و

 ،پیمان عمومی شرایط 2-3بند در شده اشاره يزمانبند مطابق مدارك، افتیدر از پس کارفرما .کندیم میتسل کارفرما
 و موارد یینها يبند جمع از پس و کندیم مطرح مانکار،یپ حضور با يا جلسه یط را خود نظر مورد اصالحات موارد

 کارفرما به یینها دییتأ يبرا و نموده اعمال را مصوب راتییتغ و اصالحات ستیبایم مانکاریپ ها، آن جلسه صورت هیته

 .شد خواهند تلقی قرارداد اسناد عنوان به کارفرما یینها دییتا از پس اسناد نیا. کندیم میتسل
 راتیتعم و ينگهدار کار انجام برنامه یروزرسان به ای و یتخصص اسناد یروزرسان به ای و رییتغ به ازین صورت در: 1 تبصره

 داکثرح اسناد نیا کارفرما با آمده بعمل توافق اساس بر یستیبا یم دیتول توقف از يریجلوگ منظور به مان،یپ طول در



 21صفحه          در صنعت نفت )M( نگهداري و تعمیراتهاي  پیمان برون سپاري شرایط عمومی اسناد همسان                
 

 

تا پس از بررسی کارفرما و تایید وي، پیمانکار به  گردد ارسال کارفرما به کارآن قسمت از  انجام از قبل روز )چهارده( 14
  .نماید اقدام انجام کار طبق اسناد جدید

 و راتیتعم و ينگهدار يها پانچ وجود صورت دردر مرحله تحویل محل اجراي کار و تاسیسات به پیمانکار، : 2 تبصره
 نیطرف یهماهنگ با آنها يریگ لیتحو و اسناد هیته ،يگذارپانچ زمان مدت یستیبا ربط،یذ یاصالح اسناد هیته لزوم

 راتیتعم و ينگهدار موارد از ریغ ییها پانچ وجود صورت در .شودتعیین و عملیاتی  مربوطه، صورتجلسات یط و مانیپ
 یچگونگ و مربوطه موارد مربوطه صورتجلسات یط یستیبا ربط،یذ یاصالح اسناد هیته لزوم و یمهندس موارد همانند

 .گردد مانکاریپ لیتحو و هیته مان،یپ نیطرف یهماهنگ با و یبررس ازین مورد اصالحات
 هیاول يهایهماهنگ  3-5

 مانیپ مفاد ياجرا مورد در تفاهم حصول و یتیریمد ،ینظارت ،يزیر برنامه ،یفن موارد ماندهیباق ابهامات رفع منظوربه 

 در نظارت، دستگاه و مانکاریپ کارفرما، حضور با یجلسات یط کار، شروع از پس روز (چهارده)14ظرف طرف، دو يسو از
 د:ریگ قرار عمل مالك مانیپ ياجرا طول در تا شودیم يریگمیتصم ر،یز موارد

 ستویپ یزمان برنامه تناسببه یفن مدارك و اسناد در شده درج تکمیلی، اطالعات هیارا و احتمالی ابهامات رفع 3-5-1
 15 شماره

 کارها گردش نحوه 3-5-2
 جلسه در باشد، نشده ضمیمه پیمان، عقد هنگام در) 19 شماره پیوست( متقابل روابط و کارها گردش هرگاه

 پیمان به ،19 شماره پیوست عنوانبه زیر، در شدهمشخص موارد ازجمله کارها گردش نحوه اولیه، يهایهماهنگ
 .گرددیم منضم

 زومل صورت در پیمان، اجراي با مرتبط مراجع سایر و نظارت دستگاه پیمانکار، کارفرما، بین مکاتبات کار گردش -
 آن از پس يهااقدام و کارفرما سوي از کار تغییر دستور ابالغ کار گردش -
 پیمانکار يهاتیوضع صورت پرداخت و دییتا تحویل، تهیه، کار گردش -
 پیمان فنی مدارك لیتحو کار گردش -
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 مانیپ اسناد:   3 فصل
 نپیما دسناا فهد  - 4 ماده 
ــپ دناـــسا فدـــه  و کاال عنو هر نیتأم و رکا هر منجاا. دشو اجرا نپیما دسناا طبق باید که ستا نپیما عموضو رکا توصیف ن،یماـ

 .ستا رپیمانکا هعهد به ،باشد زمال نپیما عموضو منجاا يابر يرتجا و فنی فعر طبق یا و نپیما دسناا از طستنباا با که ات،تجهیز
 دسناا لویتاو  - 5 ماده 
  نپیما دسناا سایر به نسبت نامهموافقت ،کند وزبر شتباهیا یا و فختالا ،تناقض ن،یماـ پ دناـ سا نموـ مض و داـ مف نـ بی هرگاـ ه  

 .شودمی اقدام نامهموافقت 2 ماده در مندرج تبصره مطابق موارد ریسا در. دارند تیاولو
 جعامر و کدها ،هااردستاندا  - 6 ماده 

 ،هااردستاندا شیرایو. ردیپذ صورت 17 پیوست در مذکور استانداردهاي سایر و ایران نفت وزارت استانداردهاي طبق باید کارها کلیه
 ،ستا نپیما عقد نماز در هاآن دنظریتجد خرینآ ،ستا شده ینیبشیپ نپیما در که رکا ياجرا ازیموردن جعامر و) کدها( هاشناسه

 و نفت صنعت يهااردستاندا شیرایو خرینآ از ن،پیما در تکوـمس اردوـم در. باشد شدهحیتصر نپیما در يیگرد نحو به نکهآ مگر
 نیهمچن. شودیم دهستفاا کارفرما یینها نظر با ن،پیما در شدهینیبشیپ يهااردستاندا یگرد با هماهنگ یالمللنیب معتبر يکدها

 دپیشنها و نظر ستیبایم ندانست، اجراقابل را کارفرما توسط شدهیمعرف استانداردهاي از هاییبخش یا بخش پیمانکار کهیدرصورت
 اهداف تحقق راستاي در باشدمی موظف پیمانکار نیهمچن. نماید اقدام کارفرما نظر طبق و نموده منعکس کارفرما به کتباً را خود

 زارشاتگ کلیه در و پرداخته مربوطه استانداردهاي از استفاده به نفت وزارت فیزیکی هاي دارایی مدیریت نظام سازي جاري به مربوط
 .نماید اخذ را الزم تاییدات و ساخته مطلع فیزیکی هاي دارایی مدیریت هاي شاخص تحقق از را کارفرما خود

 فنی اركمد و دسناا  - 7 ماده 
  از زمانی برنامه درچارچوب)  مانیپ طول در(شده  توافق مدت ظرف باید فنی مدارك و اسناد  در تناقض یا نقص هرگونه 7-1

سی  پیمانکار سوي  ستگاه  به و برر سی  از پس تا شود،  منعکس کارفرما/نظارت د   با همربوط نقص رفع و هیته نحوه برر
سناد  مانیپ نیطرف توافقات  به و شده  قبلی مدارك جایگزین کارفرما، هیدییتا با و هیته جدید نگارش تحت مربوطه ا
 . شود ابالغ پیمانکار

 دریافت کارفرما از را پیمان17 شماره پیوست در مذکور یفن مدارك و اسناد ها،نقشه از سري یک است موظف پیمانکار 7-2
 کارفرما/نظارت دستگاه به را مربوطه موارد باید دهد، صیتشخ هاآن در را تغییراتی ضرورت پیمانکار، چنانچه و نموده

 ط،ربیذ جدید اسناد مان،یپ نیطرف توافقات با مربوطه، يا نهیهز موارد و هیته نحوه بررسی از پس تا د،ینما منعکس
 .شود ابالغ پیمانکار به کارفرما، هیدییتا با و هیته مانکاریپ توسط

 .ودب خواهد پیمانکار هزینه و عهده به آن هیته مانکار،یپ به یلیتحو مدارك و اسناد رفتن نیب از ای و مفقود صورت در 7-3
 هاهیالغبا  - 8 ماده 

ستور  اطالعیه، هرگونه سخ  تعلیق، ابالغ نظر، اعالم اخطار، کار، د شابه،  موارد و پیمان ف ست  معتبر کتبی صورت به تنها م   سید ر. ا
سلیم  مالك پستی،  تحویل رسید  یا و ندهینما توسط  لیتحو دیرس  طرف، دو هر دبیرخانه )  مکاتبات و مدارك ها،گزارش( هاابالغ ت

 .است
 شدهثبت قحقو ها،آن از دمجد استفاده و دسناا مالکیت  - 9 ماده 

س به که یفن اركمد مالکیت 9-1   از ،فرمارکا زهجاا ونبد تواندینم رپیمانکا و فرماسترکا آن از ،ستا شده هیته فرمارکا لهیو
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  کسب ردمو ینا در را فرمارکا یکتب فقتامو ینکها مگر ،کند دهستفاا نپیما ینا عموضو از رجخا يهارکا منظوربه هاآن
سناد، مدارك و داده ها و اطالعات و نرم افزارها و سخت         .باشد دهکر ستفاده و دسترسی به کلیه ا کارفرما حق کامل در ا

افزارهاي مورد اســتفاده در انجام عملیات و خدمات را در هر زمانی که بخواهد دارد و پیمانکار بایســتی هماهنگی ها و   
 ملزومات مورد نیاز را در این ارتباط فراهم آورد. 

 است، ازیموردن نپیما عموضو يهارکا منجاا يبرا قحقو سایر و تألیف ،يآورنو اع،بدا اع،خترا از دهتفاـسا که ياردوـم در 9-2
 يهاعنوان تحت شدهثبت قحقو تـخداپر هـب وطرـمش هاآن از دهتفاـسا و بوده رماـفرکا عالـطا با ستیبایم موارد نیا

 دهستفاا زمجو تأمین به موظف رپیمانکا. است هاآن مانند و نشر حق ،عالمت ثبت حق اع،خترا ثبت حق ،لیسانس حق
 .هاستآن به طمربو يهانهیهز پرداخت و قحقو گونهنیازا

  قوـ حق ناحباـ ص يسو از رتخسا و نیاز مطالبه اض،عترا ،عااد هرگونه برابر در را فرمارکا تـ سا فـ موظ ر،یمانکاـ پ 9-3
  هنشد تعیین نپیما دسناا در شدهثبت قحقو گونهنیا رـ گا یـ حت( نیماـ پ عوـ موض ياـ هرکا در مورداستفاده شدهثبت
ــمس و دارد نگه نمصو ،)دباش   با طتباار در شده ثبت قحقو نصاحبا رتخسا و نیاز عنو هر انجبر و پاسخگویی ئولیتــ

 .ستا يو عهده بر ن،پیما عموضو يکارها
 حاکم نباز  - 10 ماده 

  دو يمضاا به نپیما عقد نماز در که بوده نپیما دسناا مختلف يهابخش بر اکمـح ناـبز نیا و است فارسی پیمان زبان
سد یم فطر شد  شده میتنظ نباز دو به ياردادقر نمتو که ياردمو در. ر   باید پیمانکار. ستا عمل كمال سیرفا نباز با

شرفت  هايگزارش و مدارك سی  زبان به را خود مکاتبات سایر  نیز و کار پی ست  صورت  در و فار   زبان به کارفرما درخوا
 .کند تهیه یسیانگل
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 هانامهمهیب و نیتضام:   4 فصل
 پرداختشیپ نیتضم  - 11 ماده 
ن به همای نیتضمباید  مانکاریپتضمین معامالت دولتی،  نامهنییآبر اساس  3-55 بند موضوع پرداختشیپست اخوهمزمان با در 

. مفاد متن تضمین باید مطابق با آئین نامه تضمین نمایدرما ـفرتسلیم کاو تهیه  ،فرمارکا تاییدرد موو یا مراجع  بانکاز مبلغ 
 باشد. 8 شماره پیوست 1معامالت دولتی و موازین کارفرما مندرج در بند 

 کار ياجرا حسناسترداد کسور  نیتضم  - 12 ماده 
پیمانکار می تواند در طول مدت اجراي پیمان، براساس آئین نامه تضمین معامالت دولتی،  تمام یا بخشی از مبالغ نگهداري شده 

را، در مقابل تسلیم تضمین مورد تأیید کارفرما، معادل همان مبلغ از  1-8-55 جزءبه عنوان سپرده حسن اجراي کار موضوع 
پیوست  3مین باید مطابق با آئین نامه تضمین معامالت دولتی و موازین کارفرما مندرج در بند کارفرما دریافت کند. مفاد متن تض

 باشد. 8 شماره
 اتتعهد منجاا نیتضم  - 13 ماده 
 نامهنییآر بر اساس پیمانکااست،  شدهدرج نپیماد سنار که در اپیمانکاات تعهدم نجااتضمین  منظوربهن، پیماي مضایش از اپ

 ،تضمیناین . کندیمفرما رتسلیم کاو فرما تهیه رکا تاییدرد موو مراجع  هابانکات را از تعهد منجامعامالت دولتی، تضمین ا نیتضم
قابل معتبر و  یعموم طیشرا 14ماده در  شدهینیبشیبه شرح پکار پایان مدت پیمان و تا صدور گواهینامه پایانباید تا پس از 

توسط و با هزینه الذکر باید فوقتضمین  پیمان انجام نداده است،خود را  مطابق یمانکار کلیه تعهدات تمدید باشد و مادام که پ
پیوست  2مفاد متن تضمین باید مطابق با آئین نامه تضمین معامالت دولتی و موازین کارفرما مندرج در بند  تمدید گردد.پیمانکار 

 باشد. 8 شماره
  اقدامات دارد حق کارفرما نگردد، آن تمدید به حاضر  ن،یتضم  اعتبار مدت انقضا  از قبل روز(چهارده)14 پیمانکار چنانچه: 1 تبصره 
 .  کند نگهداري خود نزد تعهدات، انجام نیتضم عنوان به را آن وجه و داده انجام نیتضم مبلغ افتیدر جهت را یمقتض

صره  شمول  پیمان اولیه مبلغ چنانچه: 2 تب ضم  این مبلغ ،گردد کاري کاهش یا ضافه کاري ا، م   پیمان نهایی مدت پایان تا ن،یت
 .بود خواهد ثابت کماکان

  نیتضام يزساآزاد  - 14 ماده 
و   شود یم آزاد ،شرایط عمومی پیمان  11ماده  درشده   درج ترتیب به آن مبلغ كستهالا از پس ،پرداختشیپتضمین   14-1

 .گرددیم دمستر رپیمانکابه 
 آزاد شود.پرداخت می تواند به تناسب استهالك آن بنا به درخواست پیمانکار : تضمین پیش1 تبصره

  توســط پرداخت شیپ مبلغ عودت اعدمی و پرداخت شیپ مبلغ اســتهالك عدم و قرارداد فســخ درصــورت:  2تبصــره
 .شد خواهد ضبط پرداخت شیپ نیتضم از نشده، مستهلک زانیم مانکار،یپ

شدن    پس از  14-2 سن اجراي کار    ماه  6سپري  سر مبلغ ح صی         از ک صا شرایط اخت شده در  شخص  صورت   یا مدت م از هر 
  2-58با رعایت بند  ،شرایط عمومی پیمان 12آن مطابق با ماده  میناتض مبلغ حسن اجراي کار کسر شده و یا    وضعیت،  

 مسترد خواهد شد.  

تبصره: چنانچه در مدت پیمان، تعمیر اساسی تجهیزات و ماشین دوار صورت گرفته باشد، مبلغ کسور حسن اجراي کار          
 .شودیممربوط به صورت وضعیت تعمیر اساسی پس از تحویل قطعی آن تجهیزات و ماشین دوار بازگردانده 
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 پس ،باشد نشدهینیبشیپ اتدـتعه ماـنجا نیتضم يزساآزاد يارـب يرـیگد روش مانیپ اختصاصی یطاشر در هرگاـه 14-3
 نیآخر طبق( اجتماعی تامین حساب مفاصاارایه و  یینها تیوضع صورتتایید  از پس و کار انیپا نامهیگواه صدور از

 عبالمان یمال و یحقوق ،يقرارداد نظر از تعهدات انجام نیتضم صیترخ کهیصورت در) اجتماعی تامین سازمان مقررات
 .شودیم آزادشرایط عمومی پیمان  58 ماده عایتر با اتدـتعه ماـنجا نیتضم باشد،

ــه 14-4   ،و تضمین حسن اجراي کار اتتعهد منجاتضمین ا ردمودر  گردد، فسخ نپیما ،شرایط عمومی 64 ماده طبق هرگاـ
 .شودیم عمل ،9-2-64 جزء مطابق با مفاد

 :شودیم عمل یرز ترتیب به گردد، فسخ شرایط عمومی 66 یا 65، 63 مواد طبق ن،پیما ههرگا 14-5
 .شودیم آزاد 3-14 بند عایتر با ات،تعهد منجاا  نیتضم مبلغ 14-5-1
  یاساس   ریتعم  که يدوار يهانیماش  و زاتیتجه تناسب  به آن، معادل نیتضام  ای و کار ياجرا حسن  سپرده  14-5-2

 .شودیم آزاد 2-14 بند اساس بر اند،دهیگرد یقطع لیتحو و شده
 هاآن تهیه مسئولیت ها،نامهمهیب اعنوا  - 15 ماده 

  اـ ب نیماـ پ اـ ب هـ بطرا در دخو عمومی اتتعهد اردمو پوشش يابر زمال يهانامهمهیب یهـ ته هـ ب فـ موظ ر،یمانکاـ پ 15-1
  موظف زین و بوده کارفرما به نامهمهیب از يانسخه هیارا به موظف وي ،همچنین. تـسا 7 تـپیوس اساس بر و رماـ فرکا
ــم در هانامهمهیب حفظ به ــعتا تدــ   دیجاا ونبد رپیمانکا. است  نهیهز تقبل با آن از پس يدهایتمد ،نیز و هاآن رباــ

  ینا پوشش. کندیم امقدا يامهیب يهاپوشش  نیتأم به نسبت ،فرمارکا و دخو يهاتیمسئول  و اتتعهد در یتودمحد
 :ستا یرز حشر به ياردمو ازجمله ها،نامهمهیب

  ندیفرآ  آغاز محل از( اجاره و وشفر یا تولید يهامحل از کار، اتتجهیز و مصالح کاال، يباربر و حمل بیمه 15-1-1
ستقرار  زمان تا) نقل و حمل  پوشش دیبا مذکور مهیب. هاآن ینیگزیجا ارزش زانیم به هگارکا يهارنباا در ا

ستگاه  هیکل به رتخسا عنو هر ش  زات،یتجه ها،د   ر،یتعم يبرا مانکاریپ توسط  که یدکی قطعات و آالت نیما
 .شود شامل را است شده خارج کار انجام محل از مانیپ موضوع با مرتبط مجاز يکارها ای يبازساز

  یا و هگارکا يهارباـنا و کارگاه در مستقر اتتجهیز و مصالح به رتخسا عنو هر پوشش يابر خطر متما یمهـ ب 15-1-2
 به 7 شماره  وست یپ در نکهیا مگر کار انیپا نامهیگواه صدور  خیرتا تا تیفعال دوران يابر کار انجام يهامحل
 .هاآن ینیگزیجا ارزش زانیم به و باشد شده مشخص يگرید نحو

  ر،پیمانکا نکنارکا گمر یا و یدگیدبیآس به منجر هید و رتخسا عنو رـ ه شـ پوش يارـ ب ،ئولیتـ مس یمهـ ب 15-1-3
ــک کنانیرکا سایر و رپیمانکا دومدست رانپیمانکا نکنارکا و فرمارکا ــب هـ ــنح هـ ــتار در يوـ   يکارها با طباـ

 از ناشی مسئولیت پوشش يابر ثالث صشخاا بیمه همچنین و شوند سانحه یا و ثهدحا رچاد ن،پیما عموضو
 نامهمهیب نیا. ردیپذیم صورت نپیما ياجرا ثرا در که الموا به وارده رتخسا و نیاز یا تفو یا جانی تصدما

)  نامیب( مدنی مسئولیت بیمه مانکار،یپ کارکنان از) نفر یک حداقل( %10 تعداد براي که باشد یصورت به دیبا
 .شود نیتأم) دیه و درمان فوت، ،یازکارافتادگ مستمري( اجتماعی نیتأم قانون با مرتبط مواد تصریح با

ــب  15-1-4 ــهرکا ياجرا يابر از،یموردن ساتیتأس و تتسهیال سایر و تخصصی آالتنیماش یمهـ  و مانیپ موضوع ياـ
  عموضو يهارکا به طمربو ،يو دومدست رانپیمانکا و رپیمانکا به تعلقـ م یهـ نقل ایلـ سو یمهـ ب نـ همچنی
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  يقرارداد تعهدات ياجرا يبرا که یزمان تا کار ياجرا محل به ورود زمان از ینیگزیجا ارزش زانیم به نپیما
 .دارند قرار  محل اجراي کار در

ــ خروج جهت  15-1-5 ات، پس از ریتعم انجام لیدل به اجراي کار محل از متعلق به کارفرما قطعات و آالت نیماش
سبت  ست یبا یم مانکاریپ ،کارفرما دییتا ضامین و   هیته به ن  زانیبه م قطعات و زاتیتجه خطر تمام مهیبت

 اقدام نماید. کارفرما نظر اعالمروز آن دستگاه طبق  ارزش

از مدت مقرر شــده تاخیر نماید، کارفرما می تواند نســبت  ات بیش /قطعاتزیتجه لیدر تحو مانکاریپچنانچه 
 به ضبط تضامین مربوط اقدام نماید.

  از وجه چیه به را رپیمانکا و ستا وارده يهاخسارت نیتأم منظوربه نهاـ ت ،اـ هرکا و اتیزـ تجه و الحـ مص کردن مهیب 15-2
 .کندینم يمبر دخو اتتعهد

  یطاشر در کهنیا مگر ستا رپیمانکا هعهد به نشیزافر و بیمه حق ختداپر ازجمله هانامهمهیب حفظ و تهیه هزینه 15-3
 .باشد شده ینیبشیپ يیگرد هنحومانیپ اختصاصی

  را دموجو يهانامهمهیب یا و ننماید تهیه رمقر موعد در را ادشده ی يهانامهمهیب از بخشی یا متما رپیمانکا کهیدرصورت  15-4
  یا و تهیه به امقدا ساًرأ مانکار،یپ به ياهفته دو مهلت و یکتب اخطار از پس تواندیم فرمارکا ،نکند تمدید موقعبه

  رنظوـم ریمانکاـپ راـبدهک حساببه ،يباالسر هزینه هرگونه جمله از را، طمربو يهانهیهز و دهرـک هانامهمهیب دـتمدی
  صورت در آنها تیرعا ضمن تا رساندیم مانکاریپ اطالع به را نامهمهیب در مندرج الزامات و مفاد کارفرما نیهمچن. دارد
  رماـفرکا هدـعه هـب مان،یپ اختصاصی یطاشر در هانامهمهیب تهیه هزینه ه،رگاـه. شود هیته زین یلیتکم نامه مهیب لزوم

شته  .  شود یم شتهاگذ رپیمانکا بدهی حساب به ها،نامهمهیب خذا يابر فرمارکا يباالسر يهانهیهز تنها ،باشد شده  گذا
  ،باشد نگرفته ارقر ادشدهی يهامهیب پوشش تـــتح دهیدخسارت کار ر،پیمانکا) یکوتاه و ریتقص( رقصو علت به ههرگا

  توسط  نامهمهیب هیته و ستاشرایط عمومی   68 ماده در شده نییتع انمیز تا وارده رتخسا انجبر به موظف رپیمانکا
 .     بود نخواهد مانکاریپ يقرارداد يهاتیمسئول رافع کارفرما

 هانامهمهیب يمحتوا  - 16 ماده 
  رماـــفرکا ماـــن ایدـــب ر،پیمانکا به متعلق ساتیتأس و ساختمانی آالتنیماش و نکنارکا ردمو در جز ها،نامهمهیب در 16-1

  نپایا نماز یا و يمحتو در تغییر عوـ ن رـ ه ددرـ گ لیمـ تس کارفرما به ر،کا هر وعشر از قبل و دشو درج ینفعذ عنوانبه
، مدت زمان اعتبار  بیمه عموضو گذار،مهیب ها،نامهمهیب متما در. باشد فرمارکا قبلی اطالع با باید ها،نامهمهیب رعتباا

 .باشند شدهانیب وضوحبه باید آن، از ینفعذ ینفطر و بیمه نامه
  دیبا هانامهمهیب یتمام نیهمچن. باشند منطبق ن،پیما 7 پیوست در شده  درج يهايازمندین با باید ها،نامهمهیب دمفا 16-2

 .شود صادر گرددیم یتلق زین یواقع ارزش عنوان به که 7 شماره وستیپ در یاعالم ارزش يمبنا بر
ــحم نامهمهیب 16-3 ــت ،لـ ــمز اـ   شتهدا رعتباا باید موقت تحویل نماز تا هانامهمهیب سایر و هگارکا يهارنباا به کاال ورود ناـ

 .باشد شدهانیب يیگرد نحو بهمانیپ اختصاصی یطاشر در نکهآ مگر ،باشد
 فرمارکا تعهد در يهانامهمهیب  - 17 ماده 
  شدهینیبشیپ بطاضو طبق هاآن یافتدر به نسبت فرمارکا ،باشد فرمارکا تعهد در ،7 پیوست طبق هانامهمهیب از برخی خذا هرگاـ ه

 .نمود خواهد امقدا ،پیوست ینا در
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 بیمه از خسارت دریافت  - 18 ماده 
صی    شرایط  در هرگاه 18-1 صا سارت  دریافت ترتیب اخت شده  انیب دیگري نحو به بیمه يهاخ شد،  ن   عمل نحو این به با

 :شودیم
  دینما آماده و تنظیم کارفرما همکاري با خسارت،  دریافت براي را الزم مدارك و اسناد  است  موظف پیمانکار 18-1-1

 .دهد تحویل گرمهیب به مقرر موعد در و
ست،  آن ذینفع که ییهامهیب مورد در بیمه شرکت  پرداختی 18-1-2 سابی  به کارفرما  منظور این به کارفرما که ح

 .نماید صرف ده،یدخسارت کارهاي در را مربوط مبالغ معتمد، عنوانبه وي تا شودیم واریز است، کرده افتتاح
 زا آن هزینه و شود یم تعویض یا اصالح  پیمانکار، لهیوس به و کارفرما دستور  به کار، دهیدخسارت  يهابخش 18-1-3

 .گرددیم پرداخت پیمانکار به بیمه، دریافتی مبالغ محل
ــده دریافت مبالغ هرگاه 18-2 ــارت جبران براي گر،مهیب از ش ــد کافی وارده يهاخس ــمت از برخی یا و نباش   يهاقس

سارت  شش  تحت دلیل هر به دهیدخ شد،  نگرفته قرار بیمه پو سئولیت  با ضافی  هزینه تأمین م  به جهتو با از،یموردن ا
 .است پیمانکار یا کارفرما عهده به مورد برحسب ،شرایط عمومی پیمان 68 و 67 مواد

 بیمه موارد با مرتبط اضافی، خسارت ادعاي از یپوشچشم  - 19 ماده 
ست  پیمانکاران و پیمانکار شش  تحت آنان دارایی و اموال که دومد شده ی يهامهیب پو سارت  يادعا نوع هر حق رد،یگیم قرار اد   خ

 .  کنندیم سلب خود از است، شدهپرداخت بیمه سوي از که آنچه از بیش از کارفرما، رامرتبط  بیمه موارد با مرتبط اضافی
صره  صر  مانکاریپ اگر: تب شد  مق سارت  زانیم و نبا شد،  مهیب مبلغ از باالتر لیدل هر به خ ساس  بر با  حل (یعموم طیشرا  70 ماده ا
 آن پرداخت نحوه و محاسبه  مترتب يها نهیهز و دهیگرد نییتع یواقع مقصر  و خسارت  لیدالبطوریکه  شد  خواهد اقدام )اختالف
 .گردد یم مشخص

 پیمان شرایط با ها،نامهمهیب و نیتضام متن انطباق  - 20 ماده 
 و ها نامه نییآ ای 8و7 شماره يهاوستیپ و پیمان اسناد با منطبق باید ها،آن پوشش محدوده و هانامهمهیب و نیتضام  تمام مضمون 

ضوعه  نیقوان شد  آن مو ضام  هرگاه. با سل  يهانامهمهیب و نیت   رد شده ینیبشیپ شرایط  با انطباق ازنظر پیمانکار، سوي  از شده میت
  (چهارده)14 ظرف است  موظف پیمانکار و شود یم اعالم پیمانکار به کارفرما لهیوس به مراتب باشند،  نواقصی  یا اشکال  داراي پیمان،

 و نیتضام با هاآن کردن جایگزین یــــــــا و نواقص رفع بــــــــه نسبت ها،نامهمهیب و نیتضام صادرکننده مراجع به مراجعه با روز
ــاد) صحت ( یدرست  مسئول  پیمانکار درهرحال، کند، اقدام جدید، هاينامهبیمه ــــ   اسناد  طبق دریافتی، نیتضام  و هانامهمهیب مفــ

 .است پیمان
 هانامهمهیب و نیتضام صادرکننده مراجع  - 21 ماده 

ضام  تمام سلیم  و تهیه کارفرما دییتا مورد بیمه يهاشرکت  و هابانک از باید از،ین مورد يهانامهمهیب و نیت  مرجع هرگاه. شوند  ت
ضم  صادرکننده  ستگی    انحالل، دچار دلیل، هر به نامهمهیب و نیت شک   شود،  مالی تعهدات از برخی انجام براي توانایی عدم یا ور

ست  موظف پیمانکار شت)   28حداکثر ظرف ا ست و ه سبت  روز (بی ضام  کردن جایگزین به ن   مورد دیگر مراجع از هانامهمهیب و نیت
 .نماید تسلیم کارفرما به را جدید نیتضم و کرده اقدام کارفرما، قبول
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 کارها تغییر از ناشی ها،نامهمهیب در تغییر  - 22 ماده 
  ساس ا بر است  موظف پیمانکار شود،  پیمان شرایط  سایر  و مدت قیمت، کارها، شرح  در اساسی   تغییر به منجر کاري، تغییر هرگاه
  مفاد در الزم تغییرات لزوم، صورت  در تا دهد اطالع هانامهمهیب صادرکننده  مراجع به را مراتب ها،نامهمهیب متن در دشده یق موارد

 . شود انجام هانامهمهیب
  تمدید پیمانکار سوي از مدت، همان به مربوط يهانامهمهیب ،یعموم طیشرا 50 ماده موضوع پیمان مدت افزایش صورت در: تبصره 

 .  شودیم
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 پیمانکار يهاتیمسئول و تعهدات:   5 فصل
 کلیات  - 23 ماده 

ست یپ طبق زین و پیمان چارچوب در پیمانکار تعهدات ساس  بر و 11 شماره  و شه  ا صات    ها،نق شخ  و هابرنامه ،یفن مدارك و م
ست  در شده ینیبشیپ يهاروش ست  17 پیو   طبق کارفرما به کارها تحول و لیتحو و لیتکم و يعملکرد يهاشیآزما نیهمچن. ا

  وستیپ طبق که  کارها انجام و زاتیتجه و کاال نیتام از يموارد. باشدیم 13 وستیپ طبق کارفرما کارکنان آموزش و  10 وستیپ
  خدمات برخی تأمین به پیمان که مواردي در اما. هستند یمستثن مانکاریپ تعهدات محدوده از کارفرماست، تعهدات جزو 14 شماره

ـان،    از منطقی استنتاج با که مواردي سایر نیز و پیمانکار تعهدات عنوانبه تجهیزات و کاال اقالم از برخی تأمین یا و ـ ـراي   ب پیم  ـ
 . ودشیم محسوب پیمانکار تعهدات جزو موارد این باشد، نداشته صراحت باشند الزم فنی مشخصات طبق ياندازراه و کار تکمیل

  یفن يهانقشه و مدارك اسناد،   - 24 ماده 
ست  موظف پیمانکار 24-1 ستورالعمل  ا س  مورد نموده دریافت کارفرما از که را راتیتعم و نگهداري يهاد   و دهد قرار یبرر

شته  ضرورت  هاآن در تغییراتی جادیا چنانچه شد،  دا   صورت  در. نماید اعمال را راتییتغ آن کارفرما یکتب دییتأ با با
سناد  و هانقشه  ها،دستورالعمل  تهیه به نیاز   در شده  نییتع طیشرا  ای و مانیپ یعموم طیشرا  7 ماده مطابق د،یجد ا

 .گرددیم هیته 17 شماره وستیپ
ــا  حداکثر است موظف پیمانکار 24-2 ـــ   و هادستورالعمل اسناد، یتمام کارفرما، به زاتیتجه و کارها لیتحو جلسه خیتار تـ

سخه  تعداد به را یفن يهانقشه  همانند یفن مدارك   کارفرما به ،17 شماره  وست یپ در شده  درج شرح  به الزم يهان
 .است پیمانکار سوي از مذکور یفن مدارك و اسناد تسلیم به منوط کار انیپا نامهیگواه صدور. کند میتسل

سخه  یک باید پیمانکار، 24-3 سناد  ها،نقشه  تمام از ن ستور  پیمان، مدارك و ا سناد  و هانقشه  کارها، تغییر د   یفیک کنترل ا
سب  محل در را کار اجراي سترس  در همواره کهينحوبه کند، نگهداري منا ستگاه  و کارفرما د  براي و بوده نظارت د

 .باشد ایمه مراجعه
 اتیعمل و خدمات بر نظارت و کار ياجرا و مدیریت  - 25 ماده 

 موظف مانیپ نیا موضوع  پیمانکار باشد، یم وسته یپ و مستمر  صورت  به يبردار بهره و دیتول ندیفرا نکهیا به توجه با 25-1
ــ زمانی برنامه هماهنگ و دقیق رعایت به   نیح در بردار، بهره ای و کارفرما يهمکار با کارفرما دییتأ مورد یلیتفص

 .باشدیم کار اجراي
 ،11 پیوست مطابق مربوطه يها فرمت اساس بر را مانیپ اهداف تحقق و کار شرفتیپ گزارش است موظف پیمانکار    25-2

 .نماید تسلیم و تهیه کارفرما نظر مورد زمانی هايدوره در
. اســت صــالحیت واجد افراد لهیوســبه کارها، صــحیح اجراي بر نظارت و کنترل مدیریت، اعمال به متعهد پیمانکار 25-3

سئولیت  سب  اجرایی يهاروش گرفتن کار به م شرفت  و کیفیت کهينحوبه کارها توالی رعایت و منا   طبق را کارها پی
 .است پیمانکار عهده به کند، تأمین پیمان

  ارفرماک به کارگاه  رئیس عنوانبه را صالحیت  واجد فردي کارفرما، به کارها تحویل خیتار تا مانیپ شروع  از پیمانکار،  25-4
ست یپ مطابق را خود کار کارفرما، یکتب دییتا از پس تا کندیم معرفی   باید کارگاه رئیس. نماید شروع 11 شماره  و
  در. ایدنم نظارت و کنترل اتیعمل بر سات،یتاس سرپرستی و مدیریت ضمن  و باشد  داشته  حضور  سات یتاس  در همواره
  کتباً و نیبیپیش جایگزین نفر یک باید مانکاریپ باشد  حضورداشته   کار انجام محل در نتواند کارگاه رئیس که يموارد
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ستگاه  و دینما اخذ را کارفرما دییتأ و نموده معرفی شان، یا صیترخ یا محل ترك از قبل روز (چهارده)14   و نظارت د
  اجازه و اطالع به ،کارگاه  رئیس حضور عدم که پذیرفت، خواهد را کارگاه رئیس جایگزین مکاتبات زمانی فقط کارفرما
شد  بوده کارفرما   مانکاریپ به را نیگزیجا دار تیاولو افراد ای نفر دییتأ هیابالغ روز، (هفت)7 تا ست یبا یم کارفرما. با
  ارفرماک نماینده اطالع بدون کارگاه  رئیس چنانچه. باشد  یم) ات(نفر دییتأ منزله به هیابالغ ارسال  عدم. دینما ارسال 

  طیشرا  طبق جریمه تعیین به نسبت  تواندیم کارفرما نماید ترك موجه عذر بدون را کار اجراي محل مقیم، ناظر یا و
 .  نماید اقدام اختصاصی

 توسط اول مرتبه براي گردد کار اجراي محل در تشنج ایجاد و نظم در اخالل و درگیري باعث کارگاه رئیس چنانچه 25-5
 عویضت کارگاه  رئیس که گرددیم ابالغ پیمانکار به تکرار صورت در و شودیم داده اخطار پیمانکار به کارفرما نماینده

 جایگزینی به نسبت کارفرما، طرف از شدهاعالم مهلت طبق باید و بوده دستور این اجراي به موظف پیمانکار. گردد
 .کاهدنمی پیمانکار هايمسئولیت از ماده این اجراي. نماید اقدام شده اخراج کارگاه رئیس

 نانیاطم حصول جهت الزم يها کنترل در سهولت منظور به و مانیپ یعموم طیشرا ،3-2-3 جزء طبق باید پیمانکار، 25-6
 اب متناسب خود، یانسان منابع یسازمانده به مربوط يشنهادیپ سازمانی نمودار ،یانسان يروین مناسب صیتخص از
 ينهادشیپ شده ارائه نمودار. کند تسلیم کارفرما به کلیدي، افراد مشخصات با را موضوع اتیعمل دامنه و موضوع طهیح

 .است انجام قابل نظارت دستگاه یهماهنگ با نمودار، در يبعد راتییتغ گونه هر و بوده
 مجاز زمان حداکثر عنوان به را زیتجه ریتعم يزمانبند جدول در شده ارائه یزمان سقف همواره است موظف مانکاریپ 25-7

 کار،مانیپ توسط یاتیح يدستگاهها ریتعم زمان کنترل و لیتسه جهت .دینما تیرعا زیتجه هیکل ای بخش ریتعم
 اعمال مالك جدول نیا .دینما اقدام زاتیتجه نیا راتیتعم یزمان جدول ارائه و هیته به نسبت ستیبا یم کارفرما
 .بود خواهد ریتاخ جرائم

 .دینما اقدام کارفرما از یاعالم دستورالعمل مطابق ،ياضطرار و خاص طیشرا در است موظف مانکاریپ 25-8
ست  موظف مانکاریپ 25-9 ست  مورد يعملکرد يدیکل يها شاخص  و شات یآزما يعملکرد يها شاخص  ا   کارفرما درخوا

  کارفرما دیتائ به و شیپا را است آمده مربوطه وستیپ در که.... ) و Availability و  MTTR و MTBF/R مانند(
صالحات  شاخصها،   نیا بهبود به کارفرما ازین صورت  در و برساند  س  را الزم ا   ییاجرا و کارفرما نظر اخذ جهت و یبرر
 :دینما اقدام ازین مورد اصالحات ای و راتییتغ نمودن

مدت زمانی است که انتظار می رود  :MTBF (Mean Time Between Failure)  میانگین زمان بین خرابی -1
میانگین  یک سیستم در حال کار دوباره خراب شود را می توان از میانگین زمان هاي بین خراب سیستم حساب کرد.

زمان بین خرابی بخشی از مدلی است که فرض می کند سیستم از کار افتاده را می توان بی درنگ راه اندازي نمود که 
 به منظور اطمینان از کیفیت تعمیرات انجام گرفته است.

 دستورکارها انجام در مانکاریپ عمل سرعت زانیم یبررس جهت: راتیتعم يبرا شده نییتع زمان از انحراف زانیم -2
 )انهیماه(
 نجاما قابل یبررس جهت: نانهیب شیپ و رانهیشگیپ راتیتعم يبرا شده نییتع يها برنامه ياجرا از انحراف زانیم -3

 )ماهه سه(  مانکاریپ يزیر برنامه ییتوانا و ها برنامه بودن
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 ياه برنامه ییکارا زانیم نییتع جهت: شیپا تحت زاتیتجه کل به نشده ینیب شیپ يها Break Down زانیم -4
 )ماهه شش( زاتیتجه شیپا
 ز،یعملکرد تجه یابیمهم در ارز يهااز شاخص یکی: )Availability( زاتیتجه بودن دسترس در تیقابل -5

اخص . محاسبه ششودیم فیتعر نیبازه مع کیدر  زیو بدون توقف تجه حیصورت عملکرد صحاست که به يریپذدسترس
و  یوارده در اثر خراب يباال يهانهیرا کنترل و از هز زاتشیتا تجه دهدیبه سازمان امکان م زاتیتجه يآماده به کار

 .کند يریجلوگ زیتجه یناگهان یازکارافتادگ

 یخراب کی ریتعم يبرا ازیزمان مورد ن نیانگیم انگریب: MTTR (Mean time to repair) ریزمان تعم میانگین -6
 .است ستمیس در

 کارفرما به شده اعالم یزمان بازه در را) هاشاخص نیا به محدود نه و( مربوطه يهاشاخص است موظف مانکاریپ: تبصره
 .دینما ارائه

 ای و ینیگزیجا منظور به که یمهندس اصالحات همانند ییها دستورالعمل از یناش یاصالح يهاتیفعال نهیهز برآورد 25-10
 48 ماده به توجه با باشد، یم دوار يها نیماش و تجهیزات مواردي همچون شامل و دهیگرد صادر تیظرف شیافزا
 پرداخت کارفرما يسو از مانکار،یپ توسط آنها انجام شرط به آن يها نهیهز و گردد یم محاسبه مانیپ یعموم طیشرا

 .است کارفرما تعهد در آن نهیهز پرداخت و مانکاریپ عهده به یاصالح امور در الیمتر نیتام نیهمچن. شد خواهد
 خصوص  نیا در و یبررس  RCA تهیکم در موضوع  مانکار،یپ قصور  از یناش  و موعد از شیپ یخراب صورت  در: تبصره 

 .شد خواهد يریگ میتصم
مجاز   )Over Haul( یاساس   راتیتعم انجام يبرا دوم دست  مانکاریپدر صورت موافقت و تایید کارفرما، بکارگیري   25-11

 باشد.می

 .بود خواهد یاساس راتیتعم مانیپ میمستق ناظر بعنوان کارفرما ندهینما ای کارفرما:  تبصره
 بوده اکارفرم به مربوط اتیعمل يراستا در خود کارگاه زیتجه تحت امکانات و منابع از استفاده به مجاز فقط مانکاریپ 25-12

ستقر  مانکارانیپ ریسا  به مجاز ریغ خدمات ارائه صورت  در و ست  مجاز کارفرما کارفرما، محل در م   مورد هر يبرا ا
 نماید. صادر يقرارداد اخطار تخلف

ست  موظف مانکاریپ  25-13   طول در را  20 شماره  وست یپ در کارفرما توسط  شده  اعالم کلیدي عملکردي يها شاخص  ا
ضع  از یتخط صورت  در .دینما تیرعا مانیپ مدت شمول  مانکاریپ شاخص،  کاهش صورت  در شده،  اعالم تیو   م

شمول  مانکاریپ شاخص،  بهبود صورت  در و مهیجر سبه  نحوه. شد  خواهد پاداش م   مطابق ها مهیجر و پاداش محا
 .بود خواهد 20  شماره وستیپ

 برنامه نیا نیهمچن .برساند  کارفرما دیتائ به و نیتدو را زاتیتجه PdM و PM نیروت برنامه است  موظف مانکاریپ 25-14
ساس  بر و رندیگ قرار ینیموردبازب ساله  کی ای ماهه شش  يها بازه یط و مستمر  صورت  به دیبا ها   جمع اطالعات ا

صالح  ازین صورت  در شده  يآور   شیپ از موارد( شده  دیتائ نیروت طبق هاتیفعال انجام از یتخط صورت  در. شوند  ا
  شده  نییتع يهامهیجر و يکار کاهش مشمول  مانکاریپ ،)ها وست یپ در شده  درج ای و قرارداد نیطرف شده  توافق

 .شد خواهد
ــکل اي کمیته با هدف هماهنگی بین پیمانکاران 25-15 ــبهره برداري از  مانکاریپکارفرما،  ندگانینمااز متشـ ــاتیتاسـ ،  سـ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
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شود.    سایر پیمانکاران  و  راتیو تعم ينگهدار مانکاریپ شکیل می    هاتیو فعال ندهایفرا يساز  کپارچهیو  یهماهنگت
س  تهیکم نیدر ابین پیمانکاران  سات   جیو نتا یبرر  يبرا هااین ابالغیه ياجرا .شود می کارفرما ابالغ قیاز طر آنجل

وجه به ت با. باشد  یم مانیپ معتبر اسناد  جزءها   هیابالغ نیاو  بوده يالزم و ضرور  یا تاسیسات  ان آن کارگاه مانکاریپ
    تشکیل این کمیته الزامی است. ،"ساتیتاس از يبردار بهره" ها از جمله پیمانسایر پیمان انعقاد

ست  لیدل هر به مانکاریپ کهیصورت  در 25-16 برخی از کارهاي در تعهد   ،"يبند زمانبرنامه " در شده  نییتع زمان در نتوان
ــدور اخطار قبلی، آن کارها را انجام و هزینه                  خود (غیر از تعهدات تامین کاال) را انجام نماید. کارفرما می تواند با صـ

 به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.مشخص شده در شرایط اختصاصی انجام آنها را بعالوه هزینه باالسري 
 کار نیروي تأمین  - 26 ماده 

ست  متعهد ر،پیمانکا 26-1 سبت  ا سانی  نیروي تأمین به ن   ازینمورد شغلی  هايرده تمام در کیفی و کمی نظر از کافی، ان
  انســانی نیروي. کند اقدام 11 شــماره وســتیپ مطابق پیمان موضــوع عملیات موقعبه تکمیل و اجرا حســن براي
ستقیم  کارکنان از اعم از،یموردن ستی   گروه یا و کار اجراي م شتیبانی  و سرپر ص  از باید مختلف، يهابخش پ   ص،تخ

شند  برخوردار الزم کاري صالحیت  و مهارت سب  مربوط، کار اجراي براي که شوند  یدهسازمان  نحوي به و با   منا
شند  شی  يهانهیهز تمام پرداخت. با ستخدام  از نا   ،یاجتماع نیتام مهیب حقوق، قبیل از کار، نیروي يریکارگبه و ا
 . است پیمانکار عهده به قانونی مزایاي نوع هر و مالیات
 مشاغل يبند طبقه طرح اساس بر و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت مقررات طبق ستیبا یم مانکاریپ:  تبصره

 .دینما اقدام مانیپ تحت شاغل کارکنان یشغل يایمزا و حقوق پرداخت به نسبت
 مطابق را مانیپ موضوع به مربوط هايآموزش کلیه قبالً که گمارد کار به را کارکنانی است، موظف پیمانکار نیهمچن 26-2

 هب پیمانکار نباید شرایطی هیچ تحت و باشند دوره اتمام معتبر نامهیگواه يدارا و باشند دیده 13 شماره وستیپ
 و جسمی توان داراي یا و فرانگرفته را کافی آموزش آن مؤثر و ایمن انجام براي که نماید واگذار کاري خود، کارکنان
 ماکارفر تشخیص با که کارفرما توسط پیمانکار کارکنان آموزش صورت در. نباشند مناسب یروان و روحی سالمت

 .شد خواهد منظور يو بدهی حساببه و بوده پیمانکار عهده به آموزشی هايهزینه شود، انجام
 در حضور به ملزم پیمانکار کارکنان کارفرما، توسط و تشخیص با خاص آموزشی هايکالس تشکیل صورت در  26-3

 به موفق مانکاریپ کارکنان از کی هر کهیدرصورت. باشندیم هادوره نیا در نمرات حداقل کسب و مربوط هايکالس
. باشدیم) مردود فرد( فرد نیا جایگزینی به ملزم پیمانکار نشود پیمانکار کارکنان آموزشی دییتا بر مبنی گواهی اخذ

 رد پیمانکار کارکنان وقت صرف بابت همچنین. گرددیم منظور پیمانکار بدهکار حساببه مردود افراد آموزش هزینه
 .گرفت نخواهد صورت پیمانکار به پرداختی اضافه گونههیچ کارفرما هايآموزش

 
شد،  نیاز ایرانی غیر کار نیروي به که کار از ییهابخش مورد در 26-4 ست  موظف پیمانکار با   سایر  و کارفرما دییتا از پس ا

  ور،کش مقررات و قوانین رعایت مسئولیت و گمارده کار به را کارکنان گونهنیا قانونی، مراحل طی و ربطيذ يهامقام
  انجام محل محدوده در اخالقی شئون  طبق کارکنان، نیا رفتار حسن  و کارکنان لیقب نیا خاص يمجوزها لیتحص 
 .است پیمانکار عهده بر کار،

  لرقابیغ کارفرما ازنظر کار، انجام محل در کار صالحیت یا و مهارت تخصص، ازنظر پیمانکار، کارکنان از هریک هرگاه 26-5
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  يردف گماردن کار به و موردنظر فرد تعویض به نسبت وقت اسرع  در است  موظف پیمانکار شود،  داده صیتشخ  قبول
ــالحیت واجد ــی يهانهیهز تمام. کند اقدام او، يجابه ص ــت پیمانکار عهده به ها،ییجاجابه نوع این از ناش   و اس

  مانکارانپی مورد در بند، این مفاد اجراي مسئولیت . ردیگینم تعلق پیمانکار به بابت این از اضافی  پرداخت گونهچیه
 . است پیمانکار عهده به دوم،دست

  و اســکان منظوربه الزم امکانات ایجاد کار، انجام محل تا وآمدرفت امکانات تأمین مانکار،یپ کارکنان خصــوص در 26-6
شتی،  امکانات تأمین متعارف، حد در کارکنان غذاي ست  پیمانکار عهده به پزشکی،  اولیه امکانات تأمین بهدا   وي و ا

  طبق را تســهیالت نیا از برخی تأمین کارفرما آنکه مگر کند، پرداخت را هاآن به مربوط يهانهیهز اســت موظف
ست  شد  کرده تعهد ،14 پیو ستفاده  هرگونه صورت  در. با شت  خدمات از ا   هايهزینه هیکل کارفرما، درمان و بهدا
  ارپیمانک مطالبات از و بوده پیمانکار هزینه و عهده به پیمان مدت طول در پیمانکار کارکنان جهت شده انجام درمانی

  یمسئولیت  گونههیچ رابطه این در کارفرما و شد  خواهد کسر  کارفرما، توسط  شده  پرداخت یاضاف  نهیهز احتساب  با
 .  پذیردنمی را

  یمانپ موضوع  عملیات انجام براي ،غیرقانونی خارجی اتباع یا دولتی ادارات سایر  و کارفرما اخراجی کارکنان بکارگیري . 26-7
 توسط پیمانکار ممنوع می باشد.

  اتعملی انجام براي شاغل،  ریوغ قراردادي و پیمانی رسمی،  از اعم نفت صنعت  در کار به مشغول  کارکنان يریبکارگ 26-8
ضوع  سط  پیمان مو ست و در      مانکاریپ تو شنامه هاي به روز وزارت نفت و تاییدیه کارفرما قابل انجام ا با توجه به بخ

 .باشد یم ممنوع غیر این صورت 
ستمزد  پرداخت در پیمانکار هرگاه 26-9 ستقر  کارکنان د   هاآن نیمابیف قرارداد ای کار قانون طبق کار، انجام محل در م

ـا    و کند تأخیر ـ ـود    کارکنان طلب که کندیم اخطار وي به کارفرما ورزد، قصور ی ـ   صورت در و نماید پرداخت را خ
  کارپیمان به آن تیوضع صورت که يادوره براي را کارکنان دستمزد اول بار براي تواندیم کارفرما پیمانکار، خودداري
  کنانکار به پیمانکار، مطالبات محل از پیمانکار، دشده ییتأ تیوضع  صورت  ای هافهرست  اساس  بر است،  شده پرداخت
ضافه به را پرداختی مبلغ و کند پرداخت   تکرار صورت  در. نماید منظور پیمانکار بدهی حساب به ،)% 5( درصد  پنج ا

ستمزد  پرداخت در تأخیر ستمزد  پرداخت براي را مهلتی ،ياهیاخطار طی کارفرما کارکنان، د  سوي  از کارکنان د
ساس  بر تواندیم کارفرما مقرر، مهلت در پیمانکار خودداري صورت  در. سازد یم مشخص  پیمانکار   طیشرا  64 ماده ا

  اب کارفرما سوي  از دلیلی هر به پیمانکار، دشده ییتأ يهاتیوضع  صورت  پرداخت هرگاه. کند فسخ  را مانیپ ،یعموم
  معادل( پیمانکار دشده ییتأ يهاتیوضع  صورت  از بخشی  د،یصالحد  صورت  در تواندیم کارفرما شود،  مواجه تأخیر

ستمزد  ضافه به را پرداختی مبلغ و کند پرداخت کارکنان به را) وي کارکنان د صد  پنج ا ساب به ،)% 5( در   بدهی ح
 .نماید منظور پیمانکار

  از کارفرما و بوده عنوان هر تحت و حیث هر از خود کارکنان هايادعا و مشــکالت و مســائل پاســخگوي پیمانکار 26-10
 .بود خواهد مبرا پیمانکار کارکنان قبال در مسئولیتی هرگونه

سان  يروین به مانکاریپ ازین هنگام به 26-11 ست  مکلف مانکاریپ ،یان س  کار کل اداره و شهرستان   کار اداره از همزمان ا   تانا
سال  با مانیپ موضوع  ياجرا محل   حرفه تیصالح  ،یمهارت مشخصات   مانند( خود ازین مورد يروهاین مشخصات   ار

ست  ،)آن رینظا و یلیتحص  مدرك سن،  ،يا   کهیصورت  در تنها و دیبنما را یبوم طیشرا  واجد يروهاین یمعرف درخوا
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ستان   از ابتدا( کار ادارات شده  یمعرف يروهاین نیب از را خود ازین مورد افراد نتواند مانکاریپ ستا  از سپس  و شهر   نا
ضوع  ياجرا محل   انتخاب)  کترینزد سکونت  محل تیاولو با را یتجرب و یعلم نظر از برابر طیشرا  در(  ،)مانیپ مو
 .  باشد یم مناطق گرید از طیشرا واجد يروهاین يریبکارگ به مجاز کند،

  نظارت آن ياجرا بر و درج زین خود دوم دســت مانکارانیپ با يقراردادها در را 11-26 بند دیبا مانکاریپ: تبصــره
 .دینما

  رپ و اجرا نحوه و کرده صادر  روزانه کارنامه و ابیحضوروغ  ثبت امکانات خود کارکنان براي که است  موظف پیمانکار 26-12
 .  نماید کنترل را هاآن شدن

  را ارندد بسزایی  تأثیر کار عملکرد بر و هستند  سمت  داراي که را خود کلیدي کارکنان از کیچیه تواندینم پیمانکار 26-13
 .نمایند تعویض کارفرما کتبی و قبلی اجازه بدون

 شماره فردي، مشخصات ازجمله را خود کارکنان خصوص در الزم اطالعات نوع هر کارفرما درخواست به باید پیمانکار 26-14
 . دهد قرار کارفرما اختیار در را) یرانیرایغ کارکنان خصوص در(پاسپورت

 زمان هر رد پیمانکار کارکنان از یک هر تعویض برکناري درخواست بر مبنی کارفرما حق نافی کارفرما، قبلی هیدییتا 26-15
 .بود نخواهد خود کارکنان عملکرد با ارتباط در مانکاریپ تیمسئول رافع دییتا نیا و بود نخواهد

  زمان و باشد  رسیده  کارفرما و پیمانکار توافق به باید پیمانکار کارکنان جایگزینی زمانی جدول و چرخشی  مرخصی  26-16
  اندآمده جایگزینی جهت که کارکنانی به کار اجراي محل کنندهترك کارکنان از وظایف و کار تحویل جهت کافی
 .باشد داشته وجود

 دینما پرداخت را خود کارکنان گذشته ماه يایمزا و حقوق ماه هر پنجم روز تا حداکثر و ماهانه است موظف مانکاریپ 26-17
 به منوط نظارت دستگاه توسط ماهانه يها تیوضع صورت دییتا. بدهد نظارت دستگاه لیتحو را یپرداخت ستیل و

  باشد یم مانکاریپ کارکنان هیکل یپرداخت مهیب و حقوق ستیل ارائه
 یکارگاه مقررات و HSE مدیریت يهاهیرو و الزامات  - 27 ماده 

. باشدیم 17 شماره وستیپ 8بند  مطابق HSE مدیریت يهاهیرو و کاربهداشت و فنی حفاظت مقررات رعایت به موظف پیمانکار
 نموده تیرعا لیذ شرح به نفت صنعت يهامانیپ در راHSE  یعموم يهاهیرو و الزامات حداقل است موظف مانکاریپ نیهمچن

 :ردیبپذ زین را آن از یناش يهاتیمسئول و
ــت و یفرع پیمانکاران کارکنان، کلیه و پیمانکار 27-1 ــخط مقررات، از کامل پیروي به ملزم و مکلف دومدس   ها،یمش

ستانداردها  شند می کارفرماHSE  مدیریت نظام يهاهیرو و الزامات دقیق اجراي و رعایت و ا   نیا انجام منظوربه. با
سن  و تعهدات ست  مکلف مانکاریپ آن، اجراي ح سبت  را مانیپ نیا در یفرع مانکارانیپ خود، کارکنان هیکل ا  به ن

ست  در مندرج مفاد و ماده این شرح  به کارفرماHSE  مدیریت نظام يهاهیرو و الزامات  تیرعا   پیمانHSE  پیو
 .  دینما هیارا هاآن به را الزم يهاآموزش و نموده هیتوج و مطلع یمقتض و ممکن قیطر هر به) 17 شماره وستیپ(

ست  موظف پیمانکار 27-2   در شده نییتع مهلت ظرف حداکثر کار به شروع  و کارگاه تجهیز از قبل و پیمان ابالغ از پس ا
 .  نماید اقدام کارفرما HSE امور به HSE (HSE PLAN) برنامه هیارا به نسبت ابالغیه

 در شدهنییتع مهلت ظرف حداکثر کار به شروع و کارگاه تجهیز از قبل و پیمان ابالغ از پس است موظف پیمانکار، 27-3
 معرفی کارفرما به »HSE مسئول« عنوانبه باشدیم کارفرما دییتا مورد که را شرایط واجد و باتجربه فردي ابالغیه،
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 هیکل تیرعا با و وقت تمام و مستمر بطور خدمات ياجرا مدت طول در ستیبای م مانکاریپ HSE مسئول. کند
 .باشد داشته حضور کار محل در HSE یاختصاص و یعموم الزامات
 .باشد مانکاریپ ییاجرا عوامل از تواند ینم پبمانکار HSE مسئول: تبصره

 مودارن و صالحیت واجد و ازیموردن انسانی نیروي حداقل کار، شروع از قبل و پیمان ابالغ از پس است موظف پیمانکار 27-4
 امور به کتباً را پیمان HSE پیوست در مقرر HSE مدیریت نظام يهاهیرو و الزامات اجراي جهت HSE یسازمان
HSE پرسنل صالحیت و سازمان کفایت. دینما یمعرف کارفرما HSE دییتا به باید کار به شروع از پیش پیمانکار 

 .برسد کارفرما HSE نماینده
  نظارت تحت/ توسـط  که HSE توجیهی آموزشـی  يهاکالس در باید کار به شـروع  از قبل پیمانکار کارکنان کلیه 27-5

.  ندینما اخذ را دوره گذراندن دیهییتا و نموده شرکت  شود، یم برگزار گانیرا صورت به و يزیرطرح کارفرما میمستق 
  ندینما یط کار انحام نیح در را مربوطه یتخصص   يها دوره یست یبا HSE حوزه در گرفته بکار مانکاریپ افراد ضمنا 

  شماره  وست یپ( مانیپ HSE وست یپ در .مانیپ موضوع  حسب  HSE یتخصص   یآموزش  يهادوره يبرگزار نحوه که
 . است دهیگرد درج) 17

ست  و فرعی پیمانکاران پیمانکار، کارکنان کلیه 27-6 سایل  به مجهز کار شروع  از قبل باید دومد   حفاظت تجهیزات و و
  در(  شوند  پیمان HSE الزامات در مذکور يهاهیرو اساس  بر و کارفرما طرف از یاعالم یفن مشخصات   يدارا فردي

ستورالعمل  در کار ارجاع ندیفرا نیح صه  به HSE د ست  شده  ابالغ  مذاکره طرف ای گران مناق سه ). ا   دیبا کار الب
شکل  سب  و متحدال ضی  نحو به شرکت  نام و فعالیت محل و بوده طیمح يجو طیشرا  با متنا شخص  آن روي مقت   م

 . شود

صورت نیاز   27-7 سات    کلیهدر سی ستحدثات  و تا ستوران،  ها،کمپ دفاتر، شامل  کارگاه تجهیز م   آب تامین تجهیزات ر
  تجهیز پیمان HSE پیوست  در دشده یق الزامات و ضوابط  و نفت صنعت  رایج استانداردهاي  مطابق رهیغ و آشامیدنی 

 .شوند
 . است ممنوع رستوران و اقامت محل کار، دفتر براي باربري کانتینرهاي از استفاده 27-8
 .باشدیم ممنوع داًیاک سربسته و روباز عمومی، اماکن از اعم کار اجراي محل اماکن کلیه در دخانیات استعمال 27-9
ستورالعمل  و هاهیرو الزامات، تیرعا به موظف مانکاریپ 27-10 ست یپ مطابق کارفرما ونقلحمل HSE يهاد   مانیپ HSE و

 .  باشدیم) 17 شماره وستیپ(

  لندرهايسی فشار،تحت تجهیزات برقی، ادوات آالت،نیماش  تجهیزات، و ابزار فتراك،یل ل،یجرثق باالبر، زاتیتجه کلیه 27-11
  تائید به و صــادر هاآن فنی ســالمت گواهی معتبر مراجع توســط باید کار اجراي محل به ورود از قبل رهیغ و گاز

سد  کارفرما سی  از قبل تجهیزات يریکارگبه. بر شاهده  صورت  در و بوده ممنوع مطلقاً دییتا و بازر   تخلف موارد م
 .  شد خواهد خارج کار اجراي محل از مربوط تجهیزات و ابزار کار، فوري توقف ضمن

  پیمان HSE وســتیپ مطابق کارفرما HSE هايرویه و الزامات اســاس بر کار پروانه اخذ با راتیتعم فعالیت انجام 27-12
 .است الزامی) 17 شماره وستیپ(

ش  کاري، هايمحل از کارفرما HSE امور نماینده 27-13 سب  پیمانکار لوازم و ابزار آالت،نیما ضوع  ح   صورت به پیمان مو
  دستور  صدور  ضمن  ،HSE الزامات اجراي از تخلف و منیناا موارد انطباق، عدم مشاهده  صورت  در و بازدید يادوار
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  اعالم پیمانکار   HSE نماینده   و کارفرما   نماینده   به  را منیناا  موارد/ تخلف گزارش پرمخاطره،  يها تی فعال  توقف
  از ناشی  کار توقف خسارت  و باشد می شده گزارش تخلفات/ منیناا موارد فوري رفع به موظف پیمانکار. نمود خواهد

 .داشت نخواهد تعهدي گونهچیه خصوص این در کارفرما و بوده پیمانکار هزینه و عهده بر موضوع این
کار   27-14 مان ــت موظف پی بل  و پیمان  ابالغ از پس اسـ ــروع از ق جام  طول در و کار  شـ بت  کار  ان ــ    و هی ته به  نسـ

سان به شت  برنامه و طرح یروزر ساس  بر (HSE Plan) خود یبهدا   HSE وست یپ در مندرج HSE الزامات و هاهیرو ا

 .نماید اقدام) 17 شماره وستیپ( مانیپ
ستخدام  بدو معاینات شامل  کارکنان هیکل يبرا یشغل  ناتیمعا انجام به نسبت  خود هزینه با است  موظف پیمانکار 27-15   ا

  HSE امور نماینده تسلیم را ایشان سالمت گواهی و اقدام مراقبتی معاینات و) بارکی سالی حداقل( ايدوره معاینات

  جهمتو صرفاً  خصوص  نیا در موضوعه  نیقوان از یتخط يفریک و یحقوق يها تیمسئول  است  یهیبد. نماید کارفرما
 .بود خواهد مانکاریپ

ست  موظف پیمانکار 27-16 سبت  ا سان به و تکمیل ه،یته به ن سنامه   یروزر شت  شنا   واحدهاي از هرکدام يبرا یصنعت  بهدا
 .نماید اقدام کارگاه/مربوط

  و نتایج و اقدام قانونی مواد اســاس بر ماهانه فنی حفاظت کمیته تشــکیل به نســبت اســت موظف پیمانکار 27-17
 .نماید هیارا کارفرما HSE نماینده به را جلساتصورت

  توســط شــده هیارا طرح مطابق را خود مشــاوره و یراتیتعم خدماتی، اجرایی، يکارها هیکل اســت موظف مانکاریپ 27-18
  شماره  وست یپ( HSE پیوست  در (HSE) یست یز طیمح يهاهیرو و ضوابط  کار، شرح  در مندرج الزامات و کارفرما

 .  شود يریجلوگ ستیزطیمح بهرساندن  بیآس ای و یآلودگ و مواد انتشار از که دهد انجام ينحو به پیمان) 17
ست  موظف پیمانکار 27-19 ستفاده  مشخصات   يودارا  فنی معاینه برگ داراي موتوري نقلیه وسایط  از ا   واحدها، محل در ا

 .  نماید استفاده يبردار بهره تحت کارخانجات و شگاههایپاال
  و زباله انباشـت  هرگونه از و داده قرار توجه مورد را خود کار ياجرا محل ظاهري وضـعیت  اسـت  موظف پیمانکار 27-20

سماندها  تیریمد اتیعمل و نموده خودداري کار اجراي محل و کارگاه در ضایعات   بر را) Cleaning( يپاکساز  و  پ
 .دینما اجرا کارفرما توسط شده هیارا الزامات اساس
) مانیپ موضوع اتمام از پس ای نیح( پروژه با مرتبط اقدامات از یناش يها ندهیآال يپاکساز و پسماند تیریمد: تبصره
 .باشد یم يو متوجه یطیمح ستیز يها یآلودگ جادیا از یناش تبعات و بوده مانکاریپ بعهده

صرف  مورد در پیمانکار 27-21 شته  ویژه اهتمام کار اجراي محل در انرژي مدیریت و منابع م شد  دا شن  از و با   ماندن رو
 .  نماید خودداري سوخت و برق و آب بیهوده مصرف و صدا ایجاد و آالتنیماش و تجهیزات بیهوده

س  هرگونه از که کند کار ياگونهبه دیبا مانکاریپ 27-22 ضا  به بیآ شش  و سبز  يف   کار ياجرا محل در موجود یاهیگ پو
شش  تخریب به اجبار صورت  در. شود  يریجلوگ   ربراب دو تا ایو زانیم همان به حداقل کارفرما موافقت با گیاهی، پو

 .شود ایجاد پیمانکار توسط یطیمحستیز شرایط رعایت با و محل در نوع همان از گیاهی پوشش
ست  موظف پیمانکار 27-23  به مانیپ انیپا در و ماهانه را خود HSE مدیریت هايرویه و الزامات اجراي عملکرد گزارش ا

  شرح  به گردد لحاظ پیمانکار HSE عملکرد ماهانه گزارش در باید که مطالبی رئوس. نماید هیارا کارفرما HSE امور
 .باشدیم) 17 شماره وستیپ( مانیپ HSE وستیپ در مندرج مفاد
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ــاغل افراد از حفاظت به موظف پیمانکار 27-24 ــدهانجام کارهاي اموال، کار، انجام محل در ش ــالح و ش   تجهیزات، و مص
ش  ستحدثات  و اموال سایر  و آن از بیرون یا و کار محدوده انبار، کار،يپا در موجود از اعم آالت،نیما سهیالت  و م   ت

 .است زیرزمینی تأسیسات و سبز فضاي ها،ساختمان ها،جاده قبیل از کارگاه در موجود
  سایر و تجهیزات و مصالح شده،انجام کارهاي و کارکنان ایمنی که اضطراري موارد در مان،یپ کارهاي اجراي مدت در 27-25

  بدون و درنگبی است  موظف پیمانکار بیفتد، مخاطره به کار انجام محل در موجود تسهیالت  و مستحدثات  و اموال
 .آورد عمل به را الزم ایمنی و حفاظتی هاياقدام و شده عمل وارد کارفرما، از دستور دریافت به نیاز

 HSE الزامات و تعهدات تیرعا و نیتأم در پیمانکار تیمسئول 27-26

  که دومدست  و فرعی پیمانکاران و خود کارکنان قصور  و تخلفات افعال، اعمال، مقابل در تیمسئول  بر عالوه پیمانکار
  ازجمله کار اجراي محل در مربوط مقررات و قوانین رعایت به موظف را ایشـان  باید باشـند، می پیمان با رابطه در

 .داشت خواهد تیمسئول زین هاآن مقابل در مانکاریپ و نماید کارفرما HSE مدیریت يهاهیرو و الزامات
  HSE الزامات و تعهدات نیتأم در ریتأخ مقابل در مانکاریپ تیمسئول 27-27

صورت  شی  یا تمام انجام پیمان، کار به شروع  ابالغ از پس کهیدر ساس  بر کار از بخ صیلی  و کلی برنامه ا   دلیل هب تف
  يکندبه یا و شده متوقف (HSE) مدیریت هايرویه و الزامات رعایت عدم یا و خود تعهدات انجام در پیمانکار قصور 

  لزمم پیمانکار و نبوده مانکاریپ قصور  بدون پیمان مدت تمدید مشمول  و شده  محسوب  تاخیر عنوانبه پذیرد، صورت 
 .  باشدمی کارفرما به جادشدهیا تاخیر مهیجر پرداخت به

   کارکنان کار از ناشی حوادث در مانکاریپ تیمسئول 27-28
ست  موظف پیمانکار صله  ا سانی،  حادثه هرگونه وقوع بالفا ستگاهی،  ان صادفات  من،یناا شرایط  ق،یحر د  حسوان  و ت
سایط  به مربوط شتی،  حوادث نقلیه، و سمومیت  بهدا  اطالع کارفرما HSE امور به را ریواگ امراض و هايماریب ها،م

  و تهیه به اقدام کارفرما HSE امور نماینده نظر زیر پیمانکار، HSE نماینده ساعت  24 مدت ظرف حداکثر و داده
سخه ) 4( در حادثه گزارش مدون فرم تکمیل شخاص  و پیمانکار کارکنان جهت و نموده ن   انعکاس به اقدام ثالث ا
ضوع  سخه  سه . نماید اجتماعی تامین سازمان  به قانونی مقرر موعد در مو سخه  یک و کارفرما نزد فرم این از ن  نزد ن
  پیمانکار ذمه و عهده بر آن جبران و حادثه به مربوط هايهزینه و اداري حقوقی، هايپیگیري و ماند خواهد پیمانکار

 . بود نخواهد کارفرما متوجه مسئولیتی گونهچیه بابت این از و باشدمی
  يها تهیمک یست یبا یم نباشد،  مانکاریپ قصور  ای و هیناح از شده  جادیا حادثه مانکار،یپ يادعا با کهیصورت  در: تبصره 
RCA نیهمچن و يندیفرا-یزاتیتجه دگاهید از HSE شک  نفت وزارت مربوطه يدستورالعملها  مطابق س  و لیت  بیآ
س    ش  ای و مانکاریپ هیناح از حادثه کهیصورت  در که گردد یابی شه یر و یشنا صور  از ینا   یمعج ابواب ایو مانکاریپ ق

شد،  شان یا سط  که آن جبران و حادثه به مربوط  يها نهیهز با   ذمه و عهده بر گردد،ی م اعالم و برآورد کارفرما تو
 .باشدمی پیمانکار

   دوار يهانیماش و زاتیتجه ياندازراه/ ياندازراهپیش در مانکاریپ HSE تیمسئول 27-29
   HSEامور به اطالع ضمن  دیبا دوار، يهانیماش  و تجهیزات ياندازراه/ياندازراه شیپ عملیات هرگونه انجام از قبل 

  کارفرما،  HSEامور کتبی نامهاجازه صدور صورت در و اقدام ياندازراه/ياندازراه پیش ممیزي انجام به نسبت کارفرما
 .باشدمی کار/عملیات انجام به مجاز پیمانکار



 38صفحه          در صنعت نفت )M( نگهداري و تعمیراتهاي  پیمان برون سپاري شرایط عمومی اسناد همسان                
 

 

   HSEمدیریت يهاهیرو و الزامات اجراي عدم جرایم 27-30
  بندهاي از هرکدام اجراي در پیمانکار اســتنکاف و قصــور تخلف، ازجمله انطباق عدم هرگونه مشــاهده صــورت در

ستور  ضمن  کارفرما، ندهینما یهماهنگ با دارد اختیار کارفرما HSE نماینده ،HSE مدیریت هايرویه و الزامات   د
  وستیپ در شدهینیبشیپ جداول مطابق و ابالغ کارفرما نماینده طریق از  و صادر HSE يا مهیجر اخطار کار، توقف
HSE ست یپ( مانیپ ست  موظف زین کارفرما. نماید اعمال جریمه) 17شماره   و ضعیت  پیمان، پایان در ا   و جرایم و

 .نماید اعالم اصلی شرکت HSE مدیریت به پیمانکار پرونده در درج جهت موارد، ذکر با را پیمانکار HSE تخلفات
  محوطه کردن زیتم و کار اجراي محل تجهیزات و کارگاه برچیدن 27-31

 ريآوجمع به نسبت پیمان موضوع عملیات پایان از پس کارفرما یتنظیم برنامه طبق است موظف پیمانکار 27-31-1
 سایر و نخاله و زاید مواد موقت،  ساتیتأس آالت،ماشین تجهیزات، و ابزارها و مواد یدکی، قطعات و لوازم

 نسبت کارفرما، HSE امور نماینده هماهنگی با و نظارت دستگاه نظر طبق سپس. نماید اقدام خود تدارکات
 قبول قابل و مطلوب وضع به و کرده يپاکساز را محوطه و اقدام ساتیتأس محوطه از هاآن نمودن خارج به

 صورت این غیر در). بود خواهد سنجش مالك سابق وضعیت( آورد در کارفرما ندهینما ای و نظارت دستگاه
 عمل بداند مقتضی که نحو هر به هاآن نمودن خارج براي خسارت، دریافت و محاسبه بر عالوه تواندیم کارفرما
 رد. نماید منظور پیمانکار بدهکاري حساببه خود تشخیص به باالسري هزینه عالوهبه را آن هايهزینه و نموده

 هايدارایی و اموال به زیان و ضرر ادعاي طرح و کارفرما اقدام به نسبت اعتراض هرگونه حق پیمانکار صورت این
 .نمایدمی ساقط و سلب خود از را خویش

 در را ضایعات و مواد امحاء یا انتقال دفن، احتمالی هايهزینه پیشنهاد، هیارا هنگام در است موظف پیمانکار 27-31-2
 امحاء یا و نمودن خارج يبرا کارفرما HSE امور نماینده یا و نظارت دستگاه نظر طبق چنانچه. گیرد نظر

 اب است موظف پیمانکار باشد، دیگري مراجع از مجوز یا و دستورالعمل هرگونه اخذ به نیاز فوق بند ضایعات
 .نماید اقدام هاآن کسب و تهیه به نسبت خود هزینه

 .باشندمی کارفرما یابالغ حفاظتی و حراستی مقررات رعایت به مکلف وي کارکنان و پیمانکار 27-32
سئولیت  27-33 ست  م سات    از حرا سی ش  هیکل( نفتی تأ س  آالت،نیما   دهعه به) کارفرما به متعلق اموال و اماکن و سات یتا

  در اشخاص  طرف از تخریب به اقدام یا و سرقت  تعرض، هرگونه کهیدرصورت  است  موظف پیمانکار اما است،  کارفرما
صوص  شین  اموال، خ سات   و آالتما سی ضوع  پذیرد صورت  کارفرما تأ سیله  هر به درنگبی را مو   نماینده به ممکن و
  گزارش کتبی صورتبه فرصت اولین در را مراتب سپس و داده اطالع کار اجراي محل در مستقر حراست یا و کارفرما

 .دهد
شین  اموال، کلیه نگهداري و حفظ يبرا فنی و حفاظتی تدابیر 27-34 صالح  و آالتما   همچنین و پیمانکار به شده لیتحو م

  تعهدات از آن مفقودي از ناشی  خسارات  جبران و بوده پیمانکار وظایف از کار اجراي محل محوطه در پیمانکار اموال
 .ندارد مسئولیتی گونههیچ کارفرما و باشدمی پیمانکار

  پیمان، اجراي هايمحل و کار محل در وي کارکنان و پیمانکار تردد و خروج و ورود مجوزهاي کلیه اخذ و پیگیري 27-35
ست  پیمانکار اختیار در که کارفرما اموال یا و پیمانکار خودروهاي و اموال کلیه خروج و ورود   کار اجراي محل در ا
 .پذیرد صورت کارفرما حراست مجوز طریق از باید
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  الزم مدارك با همراه کامل، مشخصات   قید با را خود کارکنان اسامی  صورت  بکار، شروع  از قبل است  موظف پیمانکار 27-36
  مدت طول در چنانچه. نماید تسلیم ) حراست ( کارفرما نماینده به شناسایی   کارت صدور  و نگهداري پذیرش، جهت

ست  موظف پیمانکار یابد، کاهش یا افزایش پیمانکار کارکنان تعداد یلیدل هر به پیمان، شان، ا کار شروع  از قبل ا   ی
 .نماید منعکس کارفرما نماینده به الزم مدارك به منضم کتباً را افتهیکاهش یا جدید کارکنان کامل مشخصات تغییر

  در توانندیم مجاز افراد فقط و آوردهعمل به جلوگیري رمجازیغ هايمحل به خود افراد تردد از است  موظف پیمانکار 27-37
شته    کار اجراي محل در کار ساعات  ضوردا شند  ح سارت  هرگونه پرداخت. با شی  خ   پیمان بند این رعایت عدم از نا

 .باشدمی وارده خسارت جبران به موظف پیمانکار و بوده پیمانکار عهده به کارفرما نظر طبق
.  آورد خواهد عمل به جلوگیري رمجازیغ محل یا کار اجراي محل داخل به مجوز بدون افراد تردد از کارفرما حراست  27-38

 .باشدمی پیمانکار عهده به بند این رعایت عدم از ناشی جانی و مالی خسارت گونه هر پرداخت مسئولیت
  مکتوب صورت به کارفرما طریق از بایست می دارد عهده بر را کارها تمامی مسئولیت  که پیمانکاري شرکت  رعاملیمد 27-39

 .گردد معرفی مانیپ/... ساتیتاس/منطقه  یاستحفاظ حوزه حراست به
  از کتباً را باشند می نفرات و تجهیزات کاال، خروج و ورود جهت مجاز امضاء  داراي که اشخاصی   است  موظف پیمانکار 27-40

  با باید محل اجراي کار در تجهیزات و اقالم کلیه خروج و ورود و معرفی حراســت ســازمان/اداره به کارفرما طریق
 .باشد کارفرما حراست دییتا و مجاز امضاء

  عمل به دعوت کار محل از بازدید منظوربه خارجی کارشناسان   از کاري شرایط  حسب  دارد نظر در پیمانکار چنانچه 27-41
 .نماید اخذ را الزم مجوز و هماهنگی) حراست و( کارفرما نماینده با قبالً دیبا آورد

 حراســت با قبالً باید نماید يبردارلمیف/ يبردارعکس خود شــدهانجام هايفعالیت از دارد نظر در پیمانکار چنانچه 27-42
 .نماید هماهنگی مربوط

  انکارپیم بین نیاز برحسب  یا ماهانه جلسات  کارفرما نماینده اعالم صورت  در کاري امور در بیشتر  هماهنگی منظوربه 27-43
 .شد خواهد برگزار کارفرما حراست و

ست  نگردیده درج باال يبندها در که موارد سایر  جهت 27-44 سب  ا ست  با دیبا پیمانکار محیطی، و کاري شرایط  ح  حرا
 .آورد عمل به هماهنگی کارفرما

  باشند،  خطرناك و یسم  مواد به آلوده ای و يحاو ر،یتعم حال در يها دستگاه  که يموارد در است  موظف مانکاریپ 27-45
سه،  خود نهیهز به سک،  الب س  زاتیتجه و ما سب  یتنف س  کارفرما HSE ندهینما دییتا به که را منا شد  دهیر  يبرا با

 .دینما زاتیتجه نیا از استفاده به موظف را آنان و هیته خود کارکنان
ساس  بر) تیپرم(  روزانه وسرد  گرم کار انجام پروانه افتیدر 27-46   و( مانیپ به منضم  HSE از صادره  يها دستورالعمل  ا

  نبدو کار انجام است  یهیبد .ست ا یالزام کارفرما از مانکاریپ توسط )  کارفرما يسو  از مانیپ ياجرا نیح در یابالغ
 می باشد. ممنوع پروانه نیا افتیدر

ــب قوانین و    27-47 ــالحیت ایمنی پیمانکاري را حس ــدن قرارداد، گواهینامه تأیید ص ــت پیش از نافد ش پیمانکار موظف اس
ستورالعمل هاي مرتبط، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اخذ و به کارفرما   ست  د ارائه نماید. پیمانکار موظف ا

 در طول مدت پیمان و پیش از اتمام مدت اعتبار گواهینامه، نسبت به تمدید آن اقدام نماید.
ــه        27-48 نکــار ملزم ب ــتم         پیمــا ــیسـ نگهــداري سـ تقرار، اجرا و  ــ ننــد  HSE هــاي مــدیریتی در زمینــه       اسـ  همــا
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 HSE-MS هاي مورد تأیید کارفرما می باشد.و ارائه گواهینامه 

 هاآن انبارداري و حمل تجهیزات، و کاال نتأمی  - 28 ماده 
  تعهد در راتیتعم و ينگهدار ازین مورد قطعات و یمصــرف مواد کاالها، هیکل نیتام کارفرما، دیصــالحد صــورت در 28-1

صوص  نیا در يتعهد چگونهیه کارفرما و بوده مانکاریپ شت  نخواهد خ سناد   در( ندا   الزم طیشرا  کار ارجاع ندیفرا ا
ست  شده  اعالم سه  منظور به کنیل).  ا ست  زیتجه هر جهت کارفرما از،ین مورد قطعات نیتام روند در لیت   از یفهر

  یمصرف  مواد کاالها، نیا قرارداد، نیا از شیپ تا که )نفت وزارت AVL يشرکتها  از شده  انتخاب( سازنده  يشرکتها 
ــط قطعات و   نیا منابع نیهم از  حاَیترج مانکاریپ. داد خواهد قرار مانکاریپ اریاخت در را دهیگرد نیتام آنها توس

  در و قطعات و یمصرف  مواد کاالها، تیفیک تیرعا با نصورت یا ریغ در و دینما نیتام را قطعات و یمصرف  مواد کاالها،
…,MTBF,MTTR) کارفرما شده  ینیب شیپ يعملکرد يها شاخص  گرفتن نظر   توسط  موارد نیا نیتام جهت (

  یفن یبازرس  دییتا از پس و نفت وزارت AVL ست یل در مندرج خود نظر مورد سازندگان  ریسا  از ست یبا یم خود،
 .دینما مشابه تیفیک با قطعات و یمصرف مواد کاالها، نیتام به اقدام صالحیذ

س    راتیتعم نحوه نامه وهیش  مفاد رویپ  28-2 سا ش  یا   ازین مورد قطعات و کاالها هیکل نیتام نفت، وزارت دوار يها نیما
  اتقطع کارفرما، موافقت و مانکاریپ ازین صورت  در لذا باشد  یم مانکاریپ عهده به دوار يها نیماش  یاساس   راتیتعم

سبه  روز نرخ به گردد، یم لیتحو مانکاریپ به که کارفرما انبار در موجود یدکی   مانکاریپ نیهمچن. شد  خواهد محا
 .دینما تیرعا را، کارفرما توسط شده اعالم يانباردار و کاال سفارش طیشرا و دستورالعمل است، موظف

ساس  بر و پیمان فنی مشخصات   و 12 پیوست  طبق را یدکیلوازم و تجهیزات و کاال باید پیمانکار، 28-3   از زمانی برنامه ا
 .  کند تأمین کارفرما، دییتا مورد منابع سایر یا ،16 پیوست در شده دیق منابع

صات    طبق کارفرما، نام به را تجهیزات و کاال تمام باید پیمانکار، 28-4 شخ ست  در شده نییتع م سته  ،18 پیو  به و يبندب
 .کند ارسال کار محل

  تخلیه و حمل بارگیري، کار، محدوده از خارج به  ریتعم جهت زاتیتجه ارسال لزوم ای و کاال نیتام به ازین صورت در 28-5
  هزینه و مســئولیت به کشــور، گمرکات در وارده کاالهاي ترخیص ن،یهمچن و کار انجام محل به تجهیزات و کاال

ست،  پیمانکار صر  دیگري نحو به 18 پیوست  در آنکه مگر ا شد  شده  حیت   در زاتیتجه و کاال حمل که يموارد در. با
شد،  مانکاریپ عهده به کشور  داخل  ثرا در ترافیکی تسهیالت  و هاپل ها،جاده به خسارت  نوع هر جبران مسئولیت  با
  کاال صیترخ يبرا الزم يهمکار و یهماهنگ امکان حد تا زین کارفرما. است  پیمانکار عهده به تجهیزات، و کاال حمل

 .آوردیم عمل به را الزم يمجوزها اخذ و زاتیتجه و
صول  طبق را پروژه یدکیلوازم و زاتیتجه کاال، باید کارفرما، يها مجوز با مطابق و یهماهنگ با پیمانکار 28-6   نگهداري ا

ساس  بر و الزم دماي و شرایط  در تجهیزات و کاال ستورالعمل  ا ست یپ مطابق و سازندگان  د  نحوي به ،18 شماره  و
.  باشد  نرسیده  پایان به هاآن انبارداري مجاز دوره استفاده،  زمان در یا و نشود  وارد هاآن به آسیبی  که کند نگهداري
  دهیدبیآســ هايقســمت جایگزینی جهت کافی تعداد به را ازیموردن یدکی قطعات همواره اســت موظف پیمانکار
  مکتوب صــورتبه طرفین اینکه مگر نماید، نگهداري کار اجراي محل به نزدیک مکان در یا و محل در هادســتگاه

شین  ابزار، دهد تشخیص  کارفرما کهیدرصورت  نیهمچن. نمایند توافق دیگر ياگونهبه   هتج ازیموردن لوازم و آالتما
  ولیتمسئ . نماید اقدام وقت اسرع  در هاآن افزایش به نسبت  باید پیمانکار نیست،  کافی پیمان موضوع  موقعبه انجام
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  خسارت  یا و سرقت  برابر در انبار به واردشده  تجهیزات و لوازم قطعات، کاال، از حراست  و نگهداري و حفظ انبارداري
شد یم يو نهیهز با و پیمانکار عهده به ست  با یهماهنگ و با س /منطقه حرا   عهده به و کارفرما مجوز با/... سات یتا
 .است مانکاریپ

  اتمشخص   طبق و نو صورت به را پیمان موضوع  تجهیزات و کاال تمام باید کارفرما، مجوز و طیشرا  با مطابق پیمانکار 28-7
  ردیپذ صورت ) Inspection Test Plan( یبازرس  و آزمون برنامه طبق ست یبایم یبازرس  مراحل و کند تأمین فنی

  با هانآ جایگزینی و مستعمل  تجهیزات برگشت  مسئولیت  .ذکر شود  اختصاصی  مگر اینکه به نحو دیگري در شرایط  
ستگاه  قبول مورد نوي تجهیزات شی  کارهاي اتمام در تأخیر نوع هر و کارفرما/ نظارت د   هزینه و عهده به آن، از نا
ــت پیمانکار ــدیم ملزم مانکاریپ نیهمچن. اس ــمانت يهابرگه باش   اربک زاتیتجه و کاال) یگارانت( تیفیک نامهض

 .  دهد هیارا کارفرما به را مانیپ در شدهگرفته
صورتی  28-8 صی   محل خود مقدورات و امکانات حدود در کارفرما کهدر شخ صراً  و پیمان اجراي مدت براي فقط را م   منح

شین  و کار ابزارآالت ادوات، نگهداري منظوربه ش  و ابزارآالت ادوات، یتمام( پیمان این به مربوط آالتما   با آالتنیما
  دهد، قرار پیمانکار اختیار در رایگان و امانی صورتبه ،)شوندیم کار اجراي محل محدوده وارد حراست مکتوب مجوز

  و پیمان یافتن پایان با و بوده وي عهده به تجهیزات و آالتنیماشـ  حراسـت  و حفظ که گرددمی متعهد پیمانکار
ــورت در یا و کار تحویل ــخ ص ــرایطی هر در یا عنوان، هر با  مانیپ فس   مهلت با کارفرما کتبی ابالغ از پس ش

سبت  روزه،(هفت)7 صرف  رفع و تخلیه به ن صوف  محل تحویل و ت  به کارفرما، دییتا مورد و اولیه شکل  همان به مو
  مبلغ روزانه بود خواهد مخیر کارفرما کتبی، ابالغ اجراي از پیمانکار اســتنکاف صــورت در. نماید اقدام کارفرما

  از روز(بیست و هشت)  28 مدت تا موصوف  محل لیتحو در تأخیر خسارت  بابت را اختصاصی   طیشرا  در شده نییتع
ضامین  یا و مطالبات سر  پیمانکار ت شت)   28 مدت از بعد نماید، ک ست و ه ست  مجاز کارفرما روز (بی   خارج براي ا

ضی  نحو هر به هاآن نمودن سري  هزینه عالوهبه را آن هايهزینه و دینما عمل مقت شخیص  به باال ساب به خود ت   ح
سبت  اعتراض هرگونه حق پیمانکار صورت  این در. نماید منظور پیمانکار بدهکاري   ادعاي طرح و کارفرما اقدام به ن

 .دینمایم ساقط و سلب خود از را خویش هايدارایی و اموال به زیان و ضرر
 از آن هزینه دریافت ازاي در و کارفرما توسط یا و کارفرما هزینه به و توسط که آالت ماشین و کاالها مصرفی، مواد 28-9

 یرندگمی قرار پیمانکار اختیار در پیمان موضوع کارهاي انجام بمنظور پیمان مفاد و شرایط سایر مطابق  و پیمانکار
 و اقرار ضمن امر این به آگاهی با پیمانکار و بود خواهند پیمانکار اختیار در امانت بعنوان و بوده کارفرما به متعلق کالً

 گرددمی ملزم و متعهد ندارد الذکرفوق آالت ماشین یا و کاالها و مصرفی مواد بر مالکیتی هیچگونه اینکه به اعتراف
 و کاالها مصرفی، مواد است موظف پیمانکار. دهد قرار استفاده مورد پیمان موضوع عملیات در صرفاً را آنها که

 یا و کاالها و مصرفی مواد اینگونه از قسمتی یا و تمام چنانچه. دینما حراست و حفظ صحیح بطور را آالتماشین
 ای و واقع هبه عاریه، رهن، اجاره، بیع، قبیل از معامله مورد یا و خارج کارگاه از کارفرما کتبی مجوز بدون آالتماشین

 ثرا در چنانچه یا و پذیرد صورت آنها در پیمان موضوع عملیات در استفاده از غیر فیرتص و دخل هرگونه کلی بطور
 التآ ماشین و کاالها مصرفی، مواد گونه این از قسمتی یا و تمام او کارکنان یا و پیمانکار غفلت ای و قصور سرقت،
 یب است مکلف پیمانکار باشد، فسخ یا و اختتام اجرا، مرحله در کار آنکه از اعم گردد خسارت دچار یا و ضایع مفقود،
 . نماید اقدام مورد حسب آنها همانند جایگزینی یا و کمبود جبران و نقص رفع و آنها استرداد به نسبت درنگ
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 فوق در مذکور موارد و تخلفات از یک هر شدن حادث و وقوع بعلت پیمان موضوع عملیات اجراي چنانچه: 1 تبصره
 تداش خواهد حق کارفرما و بوده پیمانکار متوجه کالً آن از ناشی خسارات گردد، متوقف و تعطیل امر جریان بررسی و

 و اکااله مصرفی، مواد باشد، کارفرما متوجه مسئولیتی هیچگونه اینکه بدون را خود به وارده خسارات مطالبه ضمن
 اختیار در رأساً باشد، گردیده حمل دیگري محل به چه و مانده باقی کار محل در چه را بند این موضوع آالتماشین

 . گیرد
 ماقال کسري و) باالسري هايهزینه گرفتن نظر در با(وارده خسارات و کیفیت و کمیت مورد در کارفرما نظر: 2 تبصره

 . است اعتراض قابل غیر و قطعی پیمانکار براي شده یاد
 لزوم صورت در ای و مانکاریپ الضمان وجه هرگونه ای و مطالبات محل از کارفرما، به وارده خسارات مطالبات: 3 تبصره

 .گردد یم نیتام مانکاریپ به متعلق اموال ریسا از ییقضا مراجع قیطر از
ست می قرارداد این مفاد طبق که یدکی قطعات و کاالها و ادوات  کلیه 28-10 شور  از خارج از بای   امن به باید گردد، تهیه ک

  شورک وارد مانکاریپ نام به و دهیگرد اخذ) مبدا از حمل از شیپ(کارفرما موافقت آنکه مگر. شوند وارد ایران به کارفرما
 .شود

 به یهماهنگ با ای کارفرما بنام و نموده تهیه کشور از خارج از پیمانکار که یدکی قطعات و کاالها ادوات،:   1 تبصره
 و اجازه کسب بدون نباید و قرارگیرند استفاده مورد خدمات انجام براي منحصراً باید است، کرده ایران وارد خود نام

  از استفاده حق پیمان مدت طول در و شوند گذارده دیگر اقدام هرگونه و فروش معرض به کارفرما کتبی موافقت
 . داشت نخواهد دیگر جاي در را پیمان این ادوات
 که بازرسی توسط مان،یپ در شده ینیب شیپ هیرو اساس بر بایستی کاالها و مربوطه ادوات  حمل، از پیش:  2 تبصره
 تأیید نوانعه ب مزبور بازرس تأیید. شوند تأیید و گرفته قرار بازرسی مورد شد، خواهد تعیین کارفرما نهیهز به و توسط

 .شد خواهد تلقی کارفرما
ستعمل و  کلیه قطعات  28-11 سی متعلق به کارفرما بوده و    مربوط به داغی م سا ست پس از ان پیمانکار میتعمیرات ا جام  بای

 تعمیرات، طی یک صورتجلسه قطعات مذکور را به کارفرما تحویل نماید.
، برخی از کاالها و مواد  "برنامه زمان بندي"در صــورتیکه پیمانکار به هر دلیل نتوانســت در زمان تعیین شــده در    28-12

طار قبلی، آن کاالها و مواد مصــرفی را تامین و  مصــرفی در تعهد خود را تامین نماید. کارفرما می تواند با صــدور اخ
 هزینه تامین آنها را بعالوه هزینه باالسري مشخص شده در شرایط اختصاصی به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

 کار ازیموردن تسهیالت و مصرفی مواد ابزار، تخصصی،  آالتنیماش  - 29 ماده 
 ریز موارد ازجمله موارد ریسا تأمین به موظف پیمانکار کارفرماست، تعهد در ،14 پیوست طبق هاآن تأمین که مواردي جزبه
 :باشدیم

   کار اجراي ازیموردن تخصصی آالتنیماش تمام 29-1
 .است مجاز کارفرما نظر با و هاآن به ازین انیپا از پس تنها کارگاه، از ماشین آالت خروج: تبصره

 12 شماره وستیپ طبق کار انجام براي الزم، مصرفی مصالح و یاختصاص و عمومی ابزارآالت تمام 29-2
  کار ازینمورد تسهیالت و مصرفی مواد ابزار، تخصصی،   آالتنیماش  از يتعداد يریبکارگ و نیتام کهیصورت  در: تبصره 

  .بود خواهد بهره بردار عهده به و کارفرما یهماهنگ با االشاره فوق تعهدات باشد، بردار بهره عهده به
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  صنعت رد جیرا و یالملل نیب ياستانداردها با ستیبای م شد، خواهد نیتام مانکاریپ توسط که یابزارآالت و زات،یتجه 29-3
 .برسد شانیا دییتا به کارفرما دیصالحد صورت در و بوده نقص گونه هر از يعار و باشد داشته مطابقت نفت

  ر،یعمت به ازین چنانچه و. دارد نگاه ســطح نیباالتر در را خود ابزارآالت و زاتیتجه یفن تیفیک یســتیبا مانکاریپ 29-4
 .دینما اماقد ن،یگزیجا نیتام به نسبت شان،یا ازین اعالم و کارفرما یهماهنگ با باشد، ها آن کردن برهیکال ای ض،یتعو

 معیوب قطعات و لوازم  - 30 ماده 

  یدکی قطعات و لوازم و یمصرف  مواد آالت، نیماش  زات،یتجه از استفاده  علت به ،RCA تهیکم تشخیص  به چنانچه  30-1
  خطوط آالت،نیماش  تأسیسات،   ها،دستگاه  قطعات، ریسا  به خسارتی  پیمانکار، توسط  استاندارد  غیر یا ناقص معیوب،

ــارات و هاهزینه جبران گردد، وارد کارفرما تولید فرآیند یا و لوله ــخیص به وارده خس   و قطعی  RCAتهیکم تش
 .بود خواهد پیمانکار مسئولیت و عهده بر و اعتراض رقابلیغ

 وجود نهفته عیب هاآن در که دهد قرار پیمانکار اختیار در تجهیزاتی یا و قطعات تعهداتش طبق کارفرما چنانچه 30-2
 رفع هزینه صورت این در شود، شناخته معیوب قطعه آن RCA تهیکم و کارفرما تشخیص به نصب، از پس و داشته
 کار انجام دلیل به کاري دوباره اجراي هزینه. شود پرداخت پیمانکار به باید فوق قطعات مجدد تعویض یا و عیب

 .گرددمی پرداخت پیمانکار بهشرایط عمومی  48مطابق ماده  و کارفرما توسط اضافی،
  آن نعی عودت به نسبت  بالفاصله  است  موظف پیمانکار کارفرما، تحویلی کاالي در مشهود  عیب یا خرابی صورت  در 30-3

  زا اســتنکاف حق وجه چیه به مانکاریپ بگیرد، تحویل نقص و عیب بدون و ســالم کاالي و نموده اقدام کارفرما به
  عیوبم قطعات و لوازم نصب  و استفاده  به نسبت  تواندینم هرگز و نداشته  را کارفرما به وبیمع زیتجه ای کاال عودت

 .   نماید اقدام دارند، را یفن بازرسان توسط شده دییتأ ای مشهود عیب که

  ندباش داشـته  بازسازي به ازین یاساس راتیتعم نیح در کارفرما آالت نیماش و زاتیتجه ای و قطعات و لوازم چنانچه 30-4
شده  ینیب شیپ مانکاریپ تعهدات و کار شرح  در و شد،  ن ساز  به ازین که یصورت  در با ش  يباز صور  از ینا   انکارمیپ ق

  دیخر نهیهز مانکار،یپ قصور  صورت  در. شد  خواهد پرداخت مانکاریپ به جدید کار صورت  به بازسازي  نهیهز  نباشد، 
 می باشد. مانکاریپبر عهده  10-48مطابق بند شده وبیمع ای دهید صدمه ادوات ای کاال

   اطمینان قابلیت و مهندسی خدمات  - 31 ماده 

 ات نماید ایجاد "یابیارز و اطمینان قابلیت و مهندسی خدمات" عنوان تحت را بخشی یا و واحد است موظف پیمانکار 31-1
 ارائه و آنها  تحلیل و تجزیه و RCA ,RBI ,RCM ,CBM جمله از کنترلی و تحلیلی امور کلیه انجام مسئولیت
 واندمی ت       در این راستا پیمانکار  .باشد داشته عهده به کارفرما با همگام را ها بخش سایر  با هماهنگی و گزارشات

 در این زمینه از پیمانکار جزء یا مشاور متخصص و با تایید کارفرما استفاده نماید. 
ستفاده  ای ینیگزیجا به ازین صورت  در 31-2   مهندسی  و طراحی کارهاي تمام آالت، نیماش  ارتقاء ای و دیجد زاتیتجه از ا

ضوع  با منطبق و مرتبط س  به توجه با ،پیمان مو صاد  يریپذ هیتوج و ارزش یمهند  رب کارفرما، دییتأ مورد و ياقت
 .دگرد انجام مهندسی صحیح اصول رعایت با ستیبا یم و شده تهیه مانکاریپ توسط یاصالح طراحی اسناد اساس

  دهش تعیین خدمات محدوده به توجه با را پیمان موضوع  مهندسی  و طراحی اتیعمل کارفرما، دییتأ از پس پیمانکار 31-3
  ودهمحد در فنی مدارك و هانقشه در کمبود یا و نقص نوع هر مسئولیت. کندمی تکمیل و شروع مربوطه، پیوست در

 . است پیمانکار عهده به خصوص، نیا در پیمانکار خدمات
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ست  موظف پیمانکار 31-4 سناد  ا ضوع  مدارك و ا سی  خدمات مو سخه  در را مهند سب  ،الزم هاين  براي و تهیه مورد، برح
صویب  سال  کارفرما اطالع یا ت شه  به مربوط کارهاي انجام. کند ار صویب  به نیاز که مدارکی و هانق   د،دارن کارفرما ت

 .است مجاز کارفرما، تصویب اخذ از پس فقط
ساس  بر پیمانکار 31-5 سناد  ا ضم  طراحی، ا ست  باید طراحی، تکمیل براي اقدام از پیش و پیمان به من   همطالع یک کمد

  و انجام کارفرما، تأیید مورد ارزش مهندســی واحدهاي طریق از بهبود و طراحی خصــوص در را ارزش مهندســی
 .نماید ارائه کارفرما به را مربوطه گزارش

سی  خدمات طبق هرگاه 31-6 صویب  شده،  تعیین مهند شهایی  نهایی ت سی  و طراحی کارهاي از بخ   صاحبان  به مهند
 به سبت ن باید پیمانکار نصورت یا در باشد؛  شده  واگذار کارفرما با قراردادطرف مهندسی  شرکتهاي  سایر  یا و لیسانس 

سال  صویب  اخذ و مدارك ار صویب . نماید اقدام کارفرما طریق از آنان، از ت   منزله به ،یادشده  مراجع توسط  مدارك ت
 .شودنمی تلقی کارفرما تصویب

  ارســالی طراحی و مهندســی فنی، مدارك و اســناد دریافت تاریخ از کاري روز) 14( چهارده مدت ظرف کارفرما 31-7
 :کندمی عمل زیر روش دو از یکی به تصویب براي پیمانکار،

صویب  -الف سناد  ت شده   نسخه  یک عودت با همراه را دریافتی طراحی و مهندسی  فنی، مدارك و ا  به آنها، از امضا
 .داردمی اعالم پیمانکار

صویب  عدم صورت  در - ب سناد  ت سی  فنی، مدارك و ا   یا و پیمان مفاد با مغایرت( آن دالیل و طراحی و مهند
شهاي  سی  و طراحی متداول رو سط ) مهند صالحات  کارفرما، تو شنهادي  ا ضوح  به را خود پی   از بخش هر براي و و

  یمهندس فنی، مدارك و اسناد در را کارفرما نظر مورد اصالحات پیمانکار،. کندمی اعالم پیمانکار به یکباره ،مدارك
 .  کندمی ارسال کارفرما نهایی تصویب براي ،یادشده ترتیببه مجدداً ،نموده اعمال طراحی و

صالحات  پیمانکار هرگاه 31-8 ست  موظف نداند، قبول قابل دلیلی هر به را کارفرما نظر مورد ا   صورت به را خود نظرات ا
  انجام طرف دو بین الزم مذاکرات آن از پس و نماید اعالم کارفرما به روز (هفت)7 مدت ظرف حداکثر مکتوب

 رفط دو که صورتی  در. شود  فراهم کار پیشرفت  روند در وقفه بدون کار ادامه امکان و یابد فیصله  موضوع  تا شود می
 است  موظف پیمانکار ،مدت این خالل در. شود می داده ارجاع RCA تهیکم به موضوع  نرسند،  توافق به مورد این در
ستور  با نظر این هرگاه ،RCA تهیکم نظر اعالم از پس. کند اجرا کارفرما نظر طبق را کار شته  تطبیق کارفرما د   ندا

  طرفین توافق با ،RCA تهیکم به شدهارجاع کارهاي با ارتباط در پیمانکار سوي از شدهانجام اضافی هايهزینه باشد،
 .  شودمی پرداخت کارفرما توسط

صویب  31-9 سناد  ت سی  فنی، مدارك و ا سئولیت  از هیچکدام از کارفرما، سوي  از طراحی و مهند   مانییپ تعهدات و هام
ستثناي  به کاهد،نمی پیمانکار که کارها به رغم نظر پیمانکار، به روش مورد نظر  RCAکمیته  به شده  ارجاع موارد ا
 انجام شده است.   RCAکمیته 

  از تفادهاس  حق واگذاري و فنی دانش تأمین به موظف پیمانکار باشد،  پیمانکار عهده بر لیسانس  تأمین که صورتی  در 31-10
 .  کارفرماست به مربوطه لیسانس

  نیف اسناد  و پایه طراحی براساس  طرح تفصیلی  طراحی انجام مبنا، اطالعات تکمیل و آوريجمع به موظف پیمانکار، 31-11
سناد  تهیه ه،یپا شه  و مدارك و ا سلیم  و هانق صویب  و تأیید براي مختلف مقاطع در کارفرما به آنها ت   وافقت طبق ،ت
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 .است مربوطه زمانی برنامه و طرفین
سی  و طراحی باید پیمانکار 31-12 سناد  طبق و دقت با را مهند سئولیت . دهد انجام فنی ا شتباه  هرگونه بروز م   ،تناقض و ا

  د،باش  نشده  یا شده  تأیید کارفرما سوي  از اینکه از اعم ،وي توسط  شده تهیه اطالعات و فنی مدارك و اسناد  کمبود
ست  وي عهده به ستثناي  به. ا شتباه  موارد ا شی  نواقص و ا سلیم  اطالعات از نا سیله  به شده  ت شتباها  و کارفرما و   تا

  انجام رماکارف نظر زیر ،پروژه با مرتبط دیگر ثالث پیمانکاران یا و کارفرما وسیله به که طراحی از بخشهایی در موجود
 .بود خواهد کارفرما عهده به آنها مسئولیت ،صورت هر در که باشد شده

 پیمانکار با پیمان يهاطرف سایر و دومدست پیمانکاران فروشندگان،  - 32 ماده 
ما  خصوص، کارفر در صورت تخلف پیمانکار در این  و ندارد را اشخاص ثالث  هب کار کل يواگذار ای انتقال حق مانکاریپ 32-1

 .نماید فسخ شرایط عمومی 64 ماده طبق را مانیبود پ خواهدمحق 
 3-32 بند تیرعا و کارفرما یکتب و یقبل اجازه با مگر را ریغ به کار از ییها قسمت ای قسمت يواگذار حق مانکاریپ 32-2

 قمح است، داده انجام را یتخلف نیچن مانکاریپ که آگاه شود کار ياجرا نیح در کارفرما چنانچه و داشت نخواهد ریز
 .دینما فسخ یعموم طیشرا 64 ماده طبق را مانیپاست 

 از یفن خدمات انجام در عیتسر و لیمنظورتسه به الزم، يمجوزها اخذ و کارفرما موافقت از پس تواند یم مانکاریپ 32-3
 دانش تیریمد ای و RCA لیقب از یلیتحل خدمات ،یاساس راتیتعم ثابت، کیمکان ،ينریماش ق،یابزاردق برق،: لیقب
 ریغ به کار يواگذار از را آنان آنکه به مشروط د،ینما اقدام دوم دست مانکاریپ با قرارداد انعقاد به نسبت امثالهم، و

 .دهد قرار کارفرما اریاخت در) اطالع جهت صرفاٌ( قراردادرا از نسخه کی و داشته ممنوع
شندگان  پیمان، موضوع  باکارهاي مرتبط نهیزم در کارفرما با ارتباط و هایهماهنگ تمام 32-4   م،دودست  پیمانکاران و فرو

 .شودیم انجام پیمانکار لهیوسبه تنها
شندگان  انتخاب 32-5 ست  بین از تجهیزات، و کاال فرو شندگان  فهر ست  شرح  به کارفرما، دییتا مورد فرو   انجام 16 پیو

سط  کننده نیتأم شنهاد یپ صورت  در. شود یم س  از پس کارفرما ست یبا یم مانکار،یپ تو   دییتأ عدم ای دییتأ و یبرر
سه  جهت را مراتب مانکار،یپ يشنهاد یپ خدمات و کاال کننده نیتأم ضوع  به مربوط امور لیت   مدت ظرف مان،یپ مو
 .دینما ابالغ مانکاریپ به روز (چهارده)14

 به یمعرف از پس و طیشرا  واجد یبوم مانکارانیپ تیاولو با ست یبایم دومدست  مانکارانیپ انتخاب برابر، طیشرا  در 32-6
 .ردیگ صورت وي، دییتا و کارفرما

  انآن و کارفرما بین مانییپ ارتباط  وجود دلیل دوم،دســت پیمانکاران و تجهیزات و کاال فروشــندگان يریکارگبه 32-7
ست  سئولیتی  گونهچیه کارفرما و نی سبت  پیمانکار تعهدات انجام قبال در م   اختپرد مورد در جزبه ندارد، آنان به ن

ستمزد  شندگان  دییتا همچنین،. شود یم عمل 9-26 بند طبق که پیمانکاران، کارکنان د صالح  فرو   و تجهیزات و م
 .نیست پیمانکار هايمسئولیت رافع کارفرما، سوي از دوم،دست پیمانکاران

ستفاده  حداکثر قانون با مطابق 32-8 شور  یخدمات و يدیتول توان از ا س  موظف پیمانکار ،یرانیا يکاال از تیحما و ک  تا
ستفاده  قانون، نیا مفاد کامل تیرعا ضمن    تیاولو در را کارفرما دییتا مورد داخلی معتبر مؤسسات   و هاشرکت  از ا

 .دهد قرار
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 دولتی حقوق سایر و عوارض مالیات،  - 33 ماده 
 حق عوارض، مالیات، نوع هر پرداخت. شودیم پرداخت شرایط عمومی 45 ماده طبق گمرکی عوارض و حقوق نهیهز 33-1

  کشورهایی  سایر  در یا و کشور  داخل در پیمان موضوع  کار با ارتباط در دولتی، حقوق سایر  و اجتماعی تأمین بیمه
ست  پیمانکار عهده به شود، یم انجام آنجا در تجهیزات و کاال نیتأم از ییهابخش که   ساً را مانکاریپ ارتباط نیا در. ا

سئول  سو  م ساب  هیت صاد  امور وزارت با یاتیمال ح سئول  چگونهیه کارفرما و بوده ییدارا و اقت صوص نیا در یتیم   خ
  مورد هر ای و مبلغ به نسبت  یاعتراض  ای و ادعا گونه هر مانکاریپ چنانچه الذکرفوق مراتب به توجه با. داشت  نخواهد

  يارهمذاک چگونهیه کارفرما و دینما مراجعه ربطيذ اداره به ماًیمستق یستیبا باشد داشته را اتیمال خصوص در گرید
 .    آورد نخواهد عملبه مانکاریپ با نهیزم نیا در

  یا و یابد کاهش یا افزایش کشور  داخل در دولتی حقوق سایر  یا و عوارض مالیات، میزان کار، اجراي مدت در هرگاه 33-2
  یناش  يهانهیهز گیرد، تعلق پیمانکار به پیمان، موضوع  کار با ارتباط در که شود  وضع  جدیدي هايمالیات و عوارض

 .شودیم منظور وي بدهکاري یا بستانکاري حساببه مورد، برحسب باشندیم االجراالزم که تغییرات این از
ضوع  کهصورتی  در 33-3 شمول  پیمان مو ضوع  عوارض و مالیات پیمانکار و بوده افزوده ارزش بر مالیات قانون م   قانون مو

  مقررات وفق کارفرما نماید، درج خود هايحساب  صورت  ذیل در و محاسبه  تعلق، تاریخ از را افزوده ارزش بر مالیات
سبت  افزوده ارزش بر مالیات قانون   صورت  در) شود  یم لحاظ مانیپ مبلغ از ییجدا که( مزبور مبلغ پرداخت به ن
  و فزودها ارزش بر مالیات نظام در پیمانکار نام ثبت بر مبنی کشور  مالیاتی امور سازمان  تایید مورد معتبر گواهی ارائه

 .نمود خواهد اقدام وي بودن مشمول
 پیمان مدارك و اسناد داشتننگه محرمانه  - 34 ماده 

  کارفرما طرف از که را فنی دانش و تجارب تکنیکی، هايداده فنی، يهانقشه و مدارك اطالعات، آمار، کلیه می نماید تعهد پیمانکار
ارفرما  مگر اینکه ک ننماید فاش و نموده تلقی محرمانه یابد،می دسترسی   آن به  یا و تهیه کار ضمن  یا و گیردمی قرار وي اختیار در

  لحاظ به هک کسانی  تمام و فرعی پیمانکاران و پیمانکار کارکنان کلیه شامل  موضوع  این .به نحو دیگري در اسناد پیمان بیان نماید 
صور  براثر و نامبردگان با ارتباط ساهل  یا ق سی    امکان آنان ت ستر سناد  به د  خلفت صورت  در. شود می نیز نمایندمی پیدا را فوق ا

  یانونق پیگرد تحت ،)کارفرما تشخیص  به( محرمانه اطالعات افشاء  دلیل به وارده خسارات  کلیه جبران بر عالوه امر این از پیمانکار
  افشاي  عدم به نسبت  و داده اطالع فوق اشخاص  به را اطالعات بودن محرمانه ماهیت است  موظف پیمانکار. گرفت خواهد قرار زین

 .آورد عمل به را الزم نظارت و کنترل موارد،
 پیمانکار داتییتا  - 35 ماده 

سناد  تمام کندیم دییتا پیمانکار 35-1 ستثنا به( نامهموافقت 2 ماده شرح  به را پیمان مدارك و ا سناد  يا   که مدارکی و ا
  نیهمچن. است  آگاه کامالً هاآن مفاد از کرده، مطالعه دقتبه ،)شوند یم پیمان ضمیمه  و تهیه پیمان امضاي  از پس

ش  ها،دستگاه  قیدق مشخصات   پیمانکار از س  و تجهیزات آالت، نیما   آنها از و بوده آگاه کامالًپیمان  موضوع  سات یتا
 .است آورده عمل به دیبازد

  وضــعیت ازجمله منطقه، عمومی و جغرافیایی شــرایط از آورده،عمل به بازدید کار محل از کندیم دییتا پیمانکار 35-2
  حمل هايهزینه محل، از نیتأم قابل تخصصی   آالتنیماش  و یدکی لوازم انسانی،  نیروي دسترسی،   هايراه وهوا،آب

سکان  محل انرژي، سوخت،  آب، آذوقه، تهیه ذهاب، و ایاب و نقل و   و عوامل و امکانات و نیاز مورد امکانات سایر  و ا
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صول  در عملیات اجراي تجهیزات شرفت  سرعت  قیمت، در نحوي به که شرایطی  سایر  و سال  مختلف ف   و کار پی
 . است نموده حاصل کافی آگاهی مؤثرند، آن تیفیک

شور  مقررات و قوانین کلیه دییتا و اطالع بر عالوه کندیم دییتا پیمانکار 35-3   و کار هب مربوط مقررات و قوانین ازجمله ک
شخاص  و پیمانکار کارکنان مدنی مسئولیت  بیمه اجتماعی، تامین   اغلمش  مقررات مشاغل،  بنديطبقه طرح ثالث، ا
شت،  الزامات«کامل اجراي با مرتبط هايهزینه همچنین و کارآموزي و فنی حفاظت آور،انیز و سخت    و ایمنی بهدا
  سایر  و محلی و ملی اي،منطقه یطیمحست یز مقررات و قوانین از ،»کارفرما HSE مدیریت هايرویه و زیست محیط

صوبات  سئولیت  و بوده مطلع کامالً هم قانونی م سارات  پرداخت م   و مقررات قوانین، الزامات، اجراي عدم جرائم و خ
  مقررات و قوانین از اطالع و آگاهی عدم به اظهار توانست نخواهد وي و بود خواهد پیمانکار متوجه الذکرفوق مصوبات
 .داشت نخواهد زمینه این در تعهدي و ارتباط گونهچیه کارفرما و گردد مدعی و متعذر و نموده مربوط

  زاتتجهی و آالتماشین و وسایل تجهیزات، ابزارآالت، از یک هر دهد تشخیص کارفرما چنانچه کندمی دییتا پیمانکار 35-4
  ستور د دریافت محضبه نماید، خودداري آن قبول از و باشد  منیناا یا و استفاده  غیرقابل و ناسالم  پیمانکار، حفاظتی

  محل از هاآن خروج یا و تعویض به نســبت خود هزینه با کارفرما، HSE امور نماینده یا کارفرما مقیم ناظر یکتب
سایل  تجهیزات، ابزارآالت، و اقدام کار اجراي شین  و و شد،  کارفرما موردقبول که آالتیما   این در. نماید جایگزین با

ستگاه  توقف جایگزینی، تعمیر، بابت ايهزینه مطالبه حق پیمانکار صورت  ش  گونهنیا جابجایی و هاد   و آالتنیما
 .شد نخواهد پیمان در پیمانکار هايمسئولیت و تعهدات کاهش موجب کارفرما دییتا عدم یا دییتا. ندارد را تجهیزات

شمول  پیمان، عقد موقع در که کندیم اعالم پیمانکار، 35-5 س  ندگانینما وزراء، مداخله منع قانون م   کارمندان و نیمجل
  شود،  محرز کارفرما براي آن خالف کهیدرصورت . باشد  ینم 1337 سال  مصوب  ،يکشور  و دولتی معامالت در دولت

 .دینمااقدام  مانینسبت به فسخ پ 9-1-64 جزءاساس  بر کارفرما
 میزان سهام،  صاحبان  در که تغییراتی علت به پیمانکار کار،انیپا نامهیگواه صدور  تا کار انجام ضمن  هرگاه 35-5-1

  نیمجلس  ندگانینما وزراء، مداخله منع قانون مشمول  آید پیش پیمانکار شرکت  بازرسان  یا مدیران سهام، 
 .شودیم رفتار 5-35 بند طبق شود، 1337 سال مصوب ،يکشور و دولتی معامالت در دولت کارمندان و

  یشپ کارفرما یا دولت يهادستگاه در که تغییراتی علت به پیمانکار موقت، تحویل تا کار انجام ضمن هرگاه 35-5-2
  ،يکشور و دولتی معامالت در دولت کارمندان و نیمجلس ندگانینما وزراء، مداخله منع قانون مشمول آید،

  دکن اعالم کارفرما به را مراتب که است مکلف پیمانکار قانونی، منع وقوع محضبه شود، 1337 سال مصوب
صورت  و شود،  رفع قانونی مانع کهیدر سخ  را مانیپ ،یعموم طیشرا  63 ماده طبق کارفرما ن .  دینما یم    ف

 .شودیم رفتار  5-35 بند طبق نکند، اعالم کارفرما به موقعبه را مراتب پیمانکار اگر
  اشتهند وجود ايواسطه پیمان این اجراي و انعقاد با رابطه در یا و کار ارجاع ندیفرا در دینمایم تعهد و دییتا پیمانکار 35-6

  خدمت، هیارا جنسی،  نقدي، صورت به آن نظایر و رشوه  هدیه، تحفه، پاداش، العمل،حق یا کمیسیون  یا داللی حق و
ست  نپرداخته دیگري طریق هر به یا و خود منافع در کردن سهیم  صورت . ا شخیص  به بنا کهیدر   کارپیمان کارفرما، ت

 حق اکارفرم گردد، اجرایی هايدستگاه  در رشوه  با مبارزه و پیشگیري  نامهآیین در شده اشاره  تخلفات از یکی مرتکب
 اید.  نم فسخ 13-1-64جزء بر اساس  را پیمان داشت خواهد
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  رپیمانکا که یصورت در  اجرایی، هايدستگاه  در رشوه  با مبارزه و پیشگیري  نامهآیین 7ماده  طبق همچنین 35-6-1
 با جدید قرارداد عقد به مجاز کارفرما شـــود، مزبور نامه نییآ کی ماده يبندها اعمال از یکی مرتکب

 .  باشدینم سال پنج مدت به پیمانکار
 است  شرط  و قید ونبد ،پیمان مفاد طبق ،پیمان این موضوع  اجراء حسن  برابر در پیمانکار هايمسئولیت  و تعهدات 35-7

 .کندنمی ایجاد نامبرده تعهدات در خللی و خدشه زیر، موارد از یک هر انجام و
 کارفرما وسیله به کارها دیبازد یا و بازرسی 35-7-1
 نهایی یا موقت هايوضعیتصورت پرداخت 35-7-2
 موقت تحویل گواهی صدور 35-7-3
   کارفرما وسیله به کارها تأیید نوع هر 35-7-4
 کارفرما سوي از پیمانکار، ارسالی مدارك تأیید یا و بررسی نوع هر 35-7-5
 ثالث اشخاص و کارفرما وسیله به تأیید، یا و آزمایش ،بازرسی نوع هر 35-7-6
 کارفرما سوي از ،شده انجام کارهاي در عیب رفع نوع هر 35-7-7

 یاصل يشرکتها ای نفت وزارت يسو از دیتول یفیتکل شیافزا ای کاهش توقف، 35-7-8
نسبت به شرایط انجام موضوع پیمان و مسایل مطرح در آن مطالعات الزم را انجام و شناخت کافی از آن به      پیمانکار  35-8

هاي ناشــی از  ، ســود مورد نظر خود و تمام هزینهدر فرایند ارجاع کار پیشــنهاد قیمتارائه و در  تآورده اســدســت 
 .استاجراي پیمان را در نظر گرفته 
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 کارفرما يهاتیمسئول و تعهدات: 6 فصل
 نماینده تعیین  - 36 ماده 

  عنوانبه وي، فیوظا و اختیارات حدود همراه را فردي پیمان، شــدن نافذ تاریخ از روز (چهارده)14 ظرف کارفرما 36-1
 .  کندیم معرفی پیمانکار به کارفرما نماینده

 به و نموده تعیین وي يجابه را دیگري شـخص  و تعویض را خود نماینده تواندیم پیمان، اجراي طول در کارفرما 36-2
 طرف از یندگینما به محوله اراتیاخت حدود در پیمان مدت طول در همواره کارفرما، نماینده. کند معرفی پیمانکار
  يهادرخواست و گرددیم صادر يو لهیوسبه ،هاتایید کارها، دستور ها،هیابالغ ها،هیاطالع تمام و کندیم اقدام کارفرما

  یهماهنگ با تواندیم مانیپ مدت طول در کارفرما ندهینما. گرددیم صادر  يو به خطاب و کارفرما عنوانبه مانکار،یپ
  طی صــورت، نیا در و کند واگذار دیگري اشــخاص یا شــخص به را خود اراتیاخت و فیوظا از بخشــی کارفرما

 نوع هر. کندیم معرفی پیمانکار به مربوط، فیوظا اختیارات حدود با همراه را ادشده ی اشخاص  یا شخص  ياهیاطالع
ــتور، ــین يهااقدام و ابالغیه دس ــتور، منزلهبه کارفرما، یقانون جانش   تلقی کارفرما نماینده يهااقدام و ابالغیه دس

  آنان وظایف و اختیارات حدود ای و شود  تعویض پیمان مدت طول در است  ممکن کارفرما، یقانون جانشین . شود یم
 .شود اعالم پیمانکار به مراتب باید صورت، نیا در که کند، تغییر

ست  یم کارفرما 36-3 شاور  نان،یاطم تیقابل و یمهندس  تهیکم بای  به و نموده مشخص  کار شروع  با همزمان را خود نیم
 .دینما اعالم مانکاریپ

 آن با مرتبط اطالعات دادن و کار انجام محل نمودن مشخص  - 37 ماده 
  موعد در را کار انجام موردنیاز يهامحل به مانکاریپ یدسترس   عملی و قانونی امکان ،14 پیوست  طبق باید کارفرما، 37-1

ــدهنییتع يهاخیتار در باید پیمانکار. کند فراهم زمانی برنامه   در مقرر ــر کار محل در شـ ــود حاضـ   طی و شـ
سات صورت  صورت . نماید کار انجام محل گرفتن تحویل به اقدام ،یجل   از روز(هفت) 7 پنج حداکثر پیمانکار کهیدر

  شــرایط 64 ماده طبق که دارد حق کارفرما نشــود، حاضــر کار انجام محل گرفتن تحویل براي شــدهنییتع تاریخ
  در که هاییمحل موقعیت و حدود باید کار اجراي نمودن مشخص  يهاجلسه صورت  در. کند فسخ  را پیمان عمومی،

ضوع  هاآن شه  طبق آنچه جز تواندنمی پیمانکار. شود  درج شود، می اجرا پیمان مو ستور  و هانق ست،  د   در کارها
ست،  شده لیتحو پیمانکار به کارفرما طرف از که غیر ملک یا کارفرما به متعلق هايمحل شغال  به اقدام ا   و محوطه ا

 .نماید هاراه
 .گردد انیب 10شماره وستیپ در یستیبا کارفرما از مانکاریپ توسط زاتیتجه يریگ لیتحو ندیفرآ 37-2
ند محل اجراي کار را به پیمانکار به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار کار را طبق برنامه زمانی                          37-3 هرگاه کارفرما نتوا

 .بود خواهد ریپذامکان مانکاریپ درخواست به مانیپ فسخ 2-1-65جزء  طیشرا لحاظ با ،تفصیلی انجام دهد
 هاآن صحت تیمسئول و یفن مدارك و اسناد ماندهیباق لیتحو  - 38 ماده 

 14 شــماره وســتیپ در شــده درج یزمان برنامه طبق مانکاریپ به مانیپ یفن مدارك و اســناد ماندهیباق هیارا به متعهد کارفرما
شد یم ضافی،  هزینه هرگونه. با شی  زیان و ضرر  یا و کار شدن  طوالنی ا   پیمانکار، به شده داده اطالعات دقت یا صحت  عدم از نا

 .بود خواهد کارفرما متوجه
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 هاتیوضع صورت پرداخت  - 39 ماده 
ضع  صورت  کارفرما، 39-1 ضوع  پیمانکار، يهاتیو ست  طبق راشرایط عمومی پیمان   58 و 55 مواد مو  نحوه( 5 شماره  پیو

  مانکاریپ به ،20 شــماره وســتیپ مفاد اســاس بر  KPI  عملکرد يدیکل يها شــاخص نمودن لحاظ با و) پرداخت
 سقف مبلغ پاداش شاخص هاي کلیدي عملکرد در شرایط اختصاصی قید می گردد. .کندیم پرداخت

 ـــتوسیپ در که اي وهیش به نیمع کار شرفتیپ درصد با زات،یتجه و آالت نیماش یاساس راتیتعم انجام خصوص در 39-2
ـماره  ـاي  ریمقاد تواند یم مانکاریپ است شده ینیب شیپ مانیپ 2 ش ـام  کاره ـده  انج ـه  را ش ـاس  بر ک ـناد  اس  و اس

ــدارك ــانیپ مــ  موقت تیوضع صورت عنوان تحت سندي در مانیپ هاي متیق مبناي بر است شده  ريیگ اندازه مــ
ــدهینما به و میتنظ ــ جنبه ها تیوضع  صورت  نیا مبالغ و ریمقاد. دینما میتسل  نظارت دستگاه  ای کارفرما نــ  تموقــ

ـته  ـدازه  در و داش  دییتأ هاي تیوضع صورت. شود یم اصالح یقطع تیوضع صورت صدور ای و بعدي هاي ـري یگ ان
 .گردد یم پرداخت یمانیپ و یقانون کسرکسور از پس و شده نییتع زمان مدت مطابق کارفرمـا توسط شده

  پیمانکار تسلیمی مدارك موقعبه بررسی  - 40 ماده 
  شود،یم تحویل پیمانکار طرف از مان،یپ یعموم طیشرا 2-3 بند موضوع زمانی برنامه طبق که را پیمانکار تسلیمی مدارك کارفرما،

 .کندیم اعالم را خود نظر مورد، برحسب و رسیدگی زمانی برنامه در بند، نیا در شده دیق مقرر موعد در
 هانامهمهیب دریافت  - 41 ماده 

ضوع  خود، تعهد در يهانامهمهیب کارفرما ست  و یعموم طیشرا  17 ماده مو ضوع  زمانی برنامه در مقرر موعد در را 7پیو  2بند  مو
 .کندیم تهیه ،14پیوست

 مجوزها صدور  - 42 ماده 
سب،  زمان در کارفرما 42-1 ست  به بنا پیمانکار، تعهدات انجام زمانی برنامه به توجه با منا  ايمجوزه مانکاریپ یکتب درخوا

س به کارها اجراي براي الزم   همکاري ربطيذ يهاسازمان  از قانونی مجوزهاي اخذ در یا و کرده صادر  را پیمانکار لهیو
 .آوردیم عمل به را الزم

سایی    کارت مانکاریپ کارکنان يبرا دیبا کارفرما 42-2 سایط  براي و شنا  و دیمان صادر  عبور پروانه برداريبهره مورد نقلیه و
سایی   هايکارت کارفرما هايمحوطه در کار هنگام باید پیمانکار کارکنان شد   را مذکور شنا شته با سئولیت . همراه دا   م

  عهده به کارفرما به هاآن اســترداد و هیارا نیز و الذکرفوق عبور هايپروانه و شــناســایی هايکارت نگهداري و حفظ
ست  پیمانکار سایی    کارت مفقودي صورت  در. ا ست  مقررات مطابق تردد کارت یا شنا   ررفتا پیمانکار با کارفرما حرا
 .شد خواهد

 کارفرما توسط کار يبرا تسهیالت  - 43 ماده 
 موعد در را خود تعهد در دیگر تسهیالت نوع هر و تلفن گاز، بخار، برق، آب، تخصصی، آالتماشین ،14 پیوست اساس بر کارفرما،

(بیست  21 حداقل نباشد، مقدور  موارد نیا نیتام امکانات کهیصورت در و کندیم نیتأم، 15 پیوست موضوع زمانی برنامه در مقرر
به پیمانکار مسئولیت تامین آن با توافق طرفین پیمان به  موضوع ابالغ با التیتسه آن از استفاده یزمان برنامه از قبل روز و یک)

 تصور در .گرددعهده پیمانکار خواهد بود و هزینه هاي مربوطه مطابق فاکتور و یا فیش هاي پرداختی، توسط کارفرما پرداخت می
 . است مانکاریپ نهیهز و برعهده التیتسه آن نیتام مذکور، وستیپ در يتعهد هرگونه وجود عدم
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 کارفرما تعهد در زاتیتجه و مصالح نیتأم و کار موقعبه انجام  - 44 ماده 
سبت  کارفرما 44-1  از ییهابخش نیتأم ای و ییاجرا عملیات از ییهابخش ياجرا قبیل از خود تعهد در کارهاي انجام به ن

شته  وي عهده به ،14 پیوست  طبق که زاتیتجه و مصالح  ساس  بر است،  شده گذا  ،15 پیوست  موضوع  زمانی برنامه ا
 .کندیماقدام 

 هب مراتب نباشد،  میسر  او براي مقرر، موعد در کارفرما تعهد مورد مصالح  یا و تجهیزات از بخشی  تحویل امکان هرگاه 44-2
  اتمام رد ریتاخ از ممکن، حد تا کهينحوبه کند، اقدام زمانی برنامه در تجدیدنظر به نسبت  او تا شود یم ابالغ پیمانکار

 .  شودیم محسوب مانیپ ياجرا در مانکاریپ مجاز يرهایتاخ عنوانبه ریتاخ يهازمان نیا و شود جلوگیري کار
 گمرکی عوارض و حقوق پرداخت  - 45 ماده 

  اسم  به ای و کارفرما اسم  به خواه پیمان، موضوع  تجهیزات و کاال واردات براي گمرکی عوارض و حقوق نوع هر پرداخت 45-1
 .  باشد شدهحیتصر دیگري نحو به اختصاصی  طیشرا در کهنیا مگر است مانکاریپ عهده به باشد، مانکاریپ

سا  واردات براي گمرکی عوارض و حقوق مورد در 45-2 ص    ابزارآالت و لیو ص ضوع  ازیموردن یتخ  طیشرا  طبق پیمان، مو
 .شود عملاختصاصی 
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 رکا کیفی لکنتر و سیزربا نظارت، دستگاه:  7 فصل
  نظارت دستگاه  - 46 ماده 

ستگاه " کارفرما، 46-1 ستفاده  منظوربهرا  "نظارت د سی  و فنی خدمات از ا   حدود. گماردیم کار به وي، نظارت و مهند
 . است شده درج 9 شماره وستیپ در نظارت، دستگاه اراتیاخت و فیوظا

 ینا مختلف موارد در تصمیم اخذ یا و تصویب د،ییتا بر مبنی کارفرما اختیارات یا و فیوظا از برخی کهیدرصورت 46-2
 تنظار دستگاه به موارد این ارجاع به موظف پیمانکار صورت، آن در باشد، شده تفویض نظارت دستگاه به ،پیمان
 .است

ساً  مانیپ نیا در نظارت دستگاه  به محول فیوظا نظارت، دستگاه  يریکارگبه عدم صورت  در 46-3   ای و کارفرما توسط  رأ
 .ردیپذیم انجام کارفرما، ندهینما

  جدید نظارت دســتگاه صــورت، نیا در .نماید جایگزین را نظارت دســتگاه پیمان، مدت طول در تواندیم کارفرما، 46-4
 .شود معرفی پیمانکار به وي، فیوظا شرح همراه به باید کارفرما

 :  بود خواهد لیذ موارد گردد، لحاظ مربوطه اسناد در یستیبا که نظارت دستگاه فیوظا  از یبخش 46-5
 شده دیتائ و يشنهادیپ جداول طبق کارها انجام دیتائ و مانکاریپ عملکرد بر میمستق نظارت 46-5-1
 مانکاریپ از یافتیدر گزارشات کنترل و یبررس 46-5-2
ستورالعمل  منجمله( مانیپ مفاد هیکل تیرعا بر نظارت 46-5-3   از) HSE امور و زاتیتجه سازنده  شرکت  يها د

 مانکاریپ يسو
صحت  نظارت 46-5-4 ستندات  بر سط  شده  هیارا م ساس  بر کار انجام مراحل و مانکاریپ تو   ینیب شیپ يزمانبند ا

 شده
  شده استخراج عملکرد يدیکل يها شاخص اطالعات بر يگذار صحه 46-5-5
  تحول و لیتحو بر نظارت 46-5-6
  ها تیوضع صورت دییتا و یبررس 46-5-7
 9 شماره وستیپ در شده ینیب شیپ يزمانها در کارفرما به گزارشات ارسال  46-5-8

 ياضطرار طیشرا يها دستورالعمل 46-6
 .باشد یم کارفرما عهده به ياضطرار طیشرا دستورالعمل نیتدو 46-6-1
ستورالعمل  نمودن ییاجرا 46-6-2 ضطرار  طیشرا  د ستگاه  کار ادامه همچون ،يا   قبول با رمتعارفیغ طیشرا  در د

 .شود یم انجام مانکاریپ توسط نظارت دستگاه توسط تیمسئول
ستورالعمل  وجود عدم صورت  در  46-6-3 ضطرار  طیشرا  د ضوع  طهیح در يا   توافق با ست یبا یم مان،یپ نیا مو

ستورالعمل  مان،یپ نیطرف سط  مربوطه يها د   مانکاریپ به آن يها نهیهز و شده  يساز  آماده مانکاریپ تو
 .گردد یم پرداخت

 رکا کیفی لکنتر و سیزربا  - 47 ماده 
  مؤسسات   یا اشخاص  به را پیمان موضوع  کارهاي از هاییبخش فنی بازرسی  تخصصی   خدمات است  ممکن کارفرما 47-1

 .نمایند فهیوظ انجام کارفرما، با مایمستق ای و نظارت دستگاه نظر ریز که کند، واگذار ذیصالح فنی
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ستفاده  با را پیمان از ناشی  تعهدات است  موظف پیمانکار 47-2   اصول  و نفت صنعت  در رایج و مناسب  فنی هايروش از ا
ستانداردهاي  طبق متداول، صی    ا ص ست  مطابق و معمول ايحرفه و تخ   حداکثر و دهد انجام پیمان 17 شماره  پیو
شش  و دقت مهارت، شده ی خدمات هیارا براي را خود جدیت و کو  به که خاص کارهاي اجراي براي. گیرد کار به اد

صی  یا نوین اجرایی روش به نیاز کارفرما نماینده نظر ش  و امکانات با را نظر مورد روش دارد، خا   ازیموردن آالتنیما
 .  نماید اقدام روش همان به خود مسئولیت با کارفرما نماینده دییتا از پس و تهیه

ستگاه  ای و کارفرما هنمایند 47-3 س  و هاشیآزما حلامر متما در تواندیم نظارت، د ــی رحضو ،هارکا فنی يهایبازر   و ابدــ
 فـ موظ ر،یمانکاـ پ. دارد وجود کارفرما درخواست به بنا زمان هر در پیمان مدت طول در يمورد هايبازرسی امکان

 . ستا کارفرما هنمایند يابر کار ياجرا لـمح در زم،ال يهایهماهنگ منجاا و تتسهیال و تمکاناا نیتأم هـب
 به که دشو همشاهد هارکا از ییهابخش یا بخش در رمکر قصانو و هامشکل ها،یبازرس و هاشیآزما جهینت در هرگاـه 47-4

  روش یا بنامرغو اتتجهیز و کاال یا ماهر نسانیا يونیر يریکارگبه معد از ناشی RCA تهیکم دیتائ با و کارفرما نظر
  یا بخش آن ياجرا توقف رستود تواندیم کارفرما ،باشد رکا نجاما يابر مناسب اتتجهیز يریکارگبه معد نامناسبیا

  منظوربه ر،پیمانکا يابر را حقی هیچ عموضو ینا نماید. درصا ر،پیمانکا يسو از موانع   فعر تا را، رکا يهابخش
 .کندینم دیجاا نپیما تمد یشافزا یا و ضافیا هزینه يعااد

س به ر،پیمانکا رشسفا به بنا که تیاتجهیز و کاال لــــحم و يیرــــگربا 47-5   ساخته فرمارکا دییتأ ردمو نندگازسا لهیو
 .ستا زمجا کارفرما توسط حمل زِمجو ورصد و نهایی لکنتر و ساخت سیزربا اركمد سیربر از پس تنها شوند،یم

  کسب از پس مانکاریپ آمده،عملبه فنی يهایبازرس و هاشیآزما از يریگجهینت اـ ی و یرـ تفس در ماـ بها اردوـ م در 47-6
  را تابهاما و یبررس  را فنی مدارك مان،یپ نیطرف دییتا مورد ثالث شخص  یفن بازرس ای و کارفرما یفن یبازرس  نظر

 .  کندیم لنباد سساا آن بر را هارکا و فعر
  شته دا ثالث شخص  بازرس گیري بکار به نیاز کار اجراي بر نظارت جهت خدمات نوع به توجه با کارفرما کهیدرصورت  47-7

  هیارا 9 پیوست  در آن ارزیابی و انتخاب نحوه و گرددیم درج اختصاصی   شرایط  در آن احراز ضوابط  و معیارها باشد، 
 .شودیم
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 تعلیق ر،یتأخ پیمان، مدت تغییرات کارها، در تغییر :8 فصل
 کارها در تغییر  - 48 ماده 

ضوع  کلی چارچوب در کارفرما، 48-1   کار،انیپا نامهیگواه صدور  از پیش تا پیمان مدت طول در یهرزمان در پیمان، مو
  و بخواهد پیمانکار از مکتوب بصورت  را هاآن مشخصات   در تغییر یا و کارها از برخی حذف افزایش، کاهش، تواندیم

 .است پیمان مفاد و ماده این بندهاي سایر رعایت با ها،آن انجام به موظف پیمانکار
.  ندک پیشــنهاد کارفرما به کارها در را تغییراتی کارها، ایمنی یا و بازدهی کیفیت، افزایش براي تواندیم پیمانکار، 48-2

ست  محق کارفرما   ارفرما،ک سوي  از پیمانکار پیشنهادي  تغییرات پذیرش عدم. کند رد یا قبول را تغییرات گونهنیا ا
 .نیست پیمان فنی مشخصات طبق کارها تحویل و اتمام در پیمانکار مسئولیت رافع

 .داردن کارفرما یقبل و یکتب دستور افتیدر بدون دیجد يکارها انجام ای و کار در يرییتغ چگونهیه حق مانکاریپ 48-3
صد  پنج و ست یب از بیش نباید افته،یکاهش یا افتهیشیافزا کارهاي مبالغ 48-4 )  يارز/یالیر(پیمان اولیه مبلغ) %25( در

 .شود
  تغییرات انجام ریتأث است،  موظف پیمانکار ،2-48 و 1-48 بندهاي با انطباق در کارفرما، دییتا یا و دستور  دریافت با 48-5

 :شودیم محاسبه ریز نحو به کارها رییتغ هزینه. کند منعکس کارفرما به و محاسبه را پیمان مدت و نهیهز در
  مورد، حسب  باشد،  موجود 2 ای 1 شماره  يهاوست یپ در یکاهش  ای و اضافی  کارهاي يبها که يموارد در  48-5-1

 .شودیم استفاده یادشده يهافهرست قیمت از
ضافی  کارهاي بهاي که مواردي در 48-5-2 ست یپ در ا شد  موجود 2 ای 1 شماره  يهاو بی ست یبا یم پیمانکار. نبا

ــنهادي قیمت ه،یابالغ دریافت از پس درنگ ــده یاد کارهاي اجراي براي را خود پیش   تجزیه با همراه ش
سلیم  کارفرما به قیمت، ساس  بر کارفرما. کند ت ستورالعمل  ا ضوعه  برآورد نحوه يها د سبت  مو  ردبرآو به ن

  را کارمانیپ يسو از شده ارائه شنهادیپ مانکار،یپ سود گرفتن نظر در با چنانچه و اقدام یاضاف يکارها يبها
صورت یا ریغ در. بود خواهد پرداخت مالك مانکاریپ شنهاد یپ د،ینما دییتا   و رماکارف توافق با که یمتیق ن
 .بود خوهد پرداخت مالك برسد کارفرماتایید به و شود نییتع مانکاریپ

صد  پنج و ست یب از کمتر افتهیکاهش یا افتهیشیافزا کارهاي مبالغ کهیصورت  در 48-6   شود،  پیمان اولیه مبلغ) %25( در
سب  به يازین ستور  صرفاً  و نبوده مانکاریپ موافقت اخذ ای مجوز ک  يرااج ای انجام از قبل کارفرما ندهینما دییتا و د

 .  دینما یم تیکفا يکار اضافه موضوع

  اتمام ضمن  تواندیم پیمانکار باشد،  مانیپ مبلغ درصد (بیست و پنج)   25 از شیب شده  محاسبه  کاهش کهیصورت  در 48-7
  قطب را پیمان فسخ  تقاضاي  ندارد، بحث مورد کاهش به یارتباط کافرما نظر از که ییکارها و اقدام دست  در کارهاي

ش  تبعات و رفتهیپذ را شده  ادی کاهش کارفرما با مذاکره قیطر از یا و بنماید ،شرایط عمومی  65 ماده   نیا اثر از ینا
 .بپذیرد ادشدهی مانیپ ییاجرا اتیعمل ادامه بر را کاهش

سم  منظور به 48-8 ش  تیر ضوع  کارهاي تغییرات انجام به دنیبخ   در که يا هیالحاق ،شرایط عمومی  48 هدما يبندها مو
  مفاد ربراب ازیموردن اصالحات  سایر  و پیمان مدت در تغییر یا و قیمت در تغییر نوع هر و کار رییتغ کامل یاتیجز آن،

  بمحسو  پیمان ضمایم  از یکی عنوانبه و رسد یم طرفین پیمان امضاي  به و شود یم تنظیم است،  شده  درج پیمان،
 .گرددیم
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شی  پیمان، مدت و هزینه تغییرات مورد در طرف دو هرگاه 48-9   مانیپ نیطرف توافق مورد مدت ظرف کارها، رییتغ از نا
ضوع  دیگر کارهاي اجراي که سند،  توافق به نکند، ریتأخ دچار را پیمان مو   عدم یا و انجام کارفرما صورت  این در نر

ـراي      بر مبنی کارفرما دستور صورت در. کندیم ابالغ وي به را پیمانکار توسط تغییرات انجام ـ ـ ـ   رغمهب تغییرات، اج
  خود مذاکرات آن متعاقب و باشدیم کار تغییرات انجام به موظف پیمانکار مدت، و هزینه مورد در توافق حصول عدم

 طرف دو کماکان روز، (بیست و هشت) 28 مدت ظرف کهیدرصورت. دهدیم ادامه توافق به حصول براي کارفرما با را
  اختالف، حل از قبل تا. شودیم تکلیف تعیین و رسیدگی ،شرایط عمومی 70 ماده طبق موارد نرسند، نهایی توافق به

ساس  بر پیمان، افتهیرییتغ مبلغ طبق پیمانکار، به پرداخت سبات  ا ساب یعل عنوانبه کارفرما محا   انجام پرداخت الح
 .شودیم

 وظفم پیمانکار و شود ینم تلقی کار تغییر وي، تعهد مورد و اصلی  کارهاي انجام در مانکاریپ قصور  از ناشی  تغییرات 48-10
 .است پیمان مدت در و خود هزینه به کارفرما، دییتأ از پس تغییرات گونهنیا انجام به

  را ابالغی کار مقادیر کاهش ای افزایش از ناشی  هايهزینه مجموع خود انهیماه يهاگزارش در است  موظف پیمانکار 48-11
 .  نماید میتسل کتباً کارفرما به

 .شودیم تعیین ،50 ماده اساس بر کارها، تغییر از ناشی پیمان مدت تغییرات 48-12
 پیمان يهازمان  - 49 ماده 

  تاریخ نیا در کارها شروع  به موظف پیمانکار و است  نامهموافقت 2-5 بند در شده نییتع تاریخ پیمان، موضوع  کارهاي شروع  تاریخ
  از هریک. است  نامهموافقت 3-5 بند در شده نییتع مدت در کار لیتکم وپیمان  عمومی طیشرا  2-3 بند در شده نییتع ترتیب به و

 .شودیم محسوب پیمان اصلی ارکان از پیمان مدت مانند پیمان، موضوع کارهاي براي شدهنییتع اصلی زمانی مقاطع
 پیمان مدت تغییرات  - 50 ماده 

صلی  مقاطع و خاتمه و شروع  براي شده ینیبشیپ يهامدت و هازمان تمام: پیمان مدت تمدید 50-1   صورت  در کارها، ا
 .  یابند افزایش توانندیم زیر، طیشرا از هریک وقوع

 .شود پیمان مدت افزایش به منجر که یعموم طیشرا 48 ماده موضوع کار رییتغ دستور صدور 50-1-1
ضوع  کار با مرتبط کارفرما تعهدات از برخی انجام عدم 50-1-2 ست  و یعموم طیشرا  44  ماده مو   شماره  هايپیو

  یا و پیمان موضوع  کارهاي موقعبه انجام از مانع که آن، در شده ینیبشیپ مالحظات و تیرعا با ،15 و 14
 .شود آن از ییهابخش

 یعموم طیشرا 69 ماده موضوع قهري، حوادث بروز 50-1-3
 .شود کار از ییهابخش انجام در ریتأخ باعث مستقیم طوربه که مقررات، و قوانین در تغییر ای وضع 50-1-4
  ریپذ امکان کار انجام کارفرما دییتا با ای گردد اعالم لیتعط صالح یذ مراجع نظر بر بنا که جوي شرایط  بروز 50-1-5

 .  نباشد
 شرایط عمومی 52و 51 ماده موضوع مان،یپ موضوع ياجرا توقف و تعلیق 50-1-6
  کار يرااج در ریتأخ باعث و نبوده پیمانکار قصور  از ناشی  که ینیبشیپرقابلیغ طیشرا  و عوامل سایر  وقوع 50-1-7

 .شود
 مانکاریپ قصور از یناش ریتاخ 50-1-8
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ــورت وقوع بند  ــتور تغییر کار  هیالحاقدر  پیمان مدت در تغییر، 1-1-50در ص ذکر   48مطابق ماده  مربوط به دس
سوب  پیمان ضمایم  از یکی عنوانبهکه این الحاقیه شود  می   2-1-50وقوع هر یک از بندهاي  اثر در .گرددیم مح
ست  پیمانکار ،8-1-50الی  سناد  با همراه را پیمان مدت تمدید درخوا سلیم  کارفرما به مثبته مدارك و ا   ات کندیم ت
  زمانی يهابرنامه تناسب، به و ردیگ قرار عمل مالك و مشخص  تمدید مدت طرف، دو توافق و کارفرما بررسی  از پس

  داركم مجموعه هیالحاق انعقاد از پس و شده اصالح پیمانکار لهیوسبه د،یجد یزمان برنامه اساس بر باقیمانده کارهاي
سب  زمانمدت. گردد پیمان ضمیمه  صور  و ریتأخ علل با متنا صور  عدم ای ق   رد رمجازیغ ای مجاز صورت به مانکاریپ ق

  رمجازیغ ریتاخ عنوانبه ریتاخ نیا مدت شود  ریتاخ دچار کار مانکار،یپ قصور  براثر کهیدرصورت . شود یم گرفته نظر
 .   بود خواهد منظور مانکاریپ حساب به رمجازیغ ریتاخ به مربوط میجرا و شودیم اضافه مانیپ مدت به

 :  پیمان مدت کاهش 50-2
  دستور  صدور و صورت  در تنها خدمات از یبخش  هر ای کار کل انجام يبرا شده ینیبشیپ يهامدت و هازمان تمام 50-2-1

 ابدیکاهش می )کارها در تغییر( یعموم طیشرا 48 ماده موضوع کار تغییر
  یمانپ اتمام تاریخ عنوانبه جدید تاریخ ياهیالحاق یط ،پیمان مدت کاهش بر دایر پیمانکار و کارفرما توافق از پس 50-2-2

سب به را، پیمان موضوع  کارهاي اجراي زمانی برنامه باید پیمانکار. شود یم تعیین   تماما جدید تاریخ و طیشرا  تنا
ص  از پس جدید زمانی برنامه. کند تسلیم  او، دییتا و کارفرما بررسی  براي داده، قرار دنظریتجد مورد پیمان،  ویبت

  تاریخ مبناي بر کار، هنگام به اتمام مورد در پیمان مفاد ریســا پس، آن از و شــودیم ابالغ پیمانکار به کارفرما،
 . بود خواهد نافذ جدید،

  تعلیق  - 51 ماده 
ستور  پیمان، اجراي مدت طول در تواندیم کارفرما 51-1 سمتی  تعلیق د   جمعاً دفعات به و موقتاً را کارها تمام ای کار از ق

  روز (بیست و هشت)   28 مدت، نیا طرف دو توافق صورت  در. کند ابالغ مانکاریپ به روز، (نود) 90 نود حداکثر يبرا
  پس ست ا موظف پیمانکار،. شود  مشخص  تعلیق، انیپا و شروع  تاریخ باید کارفرما، هیابالغ در. است  دیتمد قابل گرید
ستور  دریافت از سمت  آن اجراي کارفرما، د   روز (هفت)7 ظرف. درآورد تعلیق حالت به فوراً را کار کل ای و کار از ق

ـراي         را موضوع پیمانکار مدت، این پایان از قبل ـ ـ ـ ـ   پس هرگاه. کندیم منعکس کارفرما به نهایی، تصمیم اتخاذ ب
  وي نشود،  صادر  پیمانکار به کارفرما سوي  از کار مجدد شروع  دستور  پیمانکار، درخواست  دریافت از روز (هفت)7از
سخ  تواندیم ست  را پیمان ف سمت  ای و کند درخوا ضوع  از را، کار شده متوقف ق   نیا در که نماید، حذف پیمان مو

 .  شودیم انجام یعموم طیشرا 63 ماده طبق آن، متعاقب يهااقدام صورت،
شین  حداقل و الزم کارهاي فیوظا شرح  تمام،مهین کارهاي تکلیف شده، نییتع کار برنامه 51-2   ازیموردن نفرات و آالتما

  ازجمله،. هاســتآن از پیروي به موظف پیمانکار، و شــودیم ابالغ پیمانکار به کارفرما ســوي از تعلیق، دوران براي
  از حراســت نیز و دیگر، جاي هر یا کار انجام محل در هاآن از نگهداري و تجهیزات از حفاظت به موظف پیمانکار

  سات یتاس   و منطقه حراست  و کارفرما یهماهنگ با ایمن، طیشرا  در اجراشده  کارهاي از نگهداري و کار انجام محل
 .  باشد یم

  آالتماشین  و نفرات تعداد کاهش و الزم کارهاي انجام به نسبت  خواست  خواهد پیمانکار از کارفرما تعلیق، زمان در 51-3
ش  به فقط تعلیق هزینه. نماید اقدام کارفرما نظر طبق خود تجهیزات و سانی  نیروي و آالتنیما   علیقت دوره در که ان
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  دوره در کارها نگهداري هايهزینه محاسبه  نحوه. گیردمی تعلق ماندمی باقی کارفرما نظر حسب  کار اجراي محل در
 :بود خواهد ذیل شرح به باشدیم تعلیق از ناشی که کارفرما دییتا مورد تعلیق

 

  قیتعل هزینه مبلغ=  ))روزانه( تعلیق مدت( × ] آالتماشین روزانه کرایه %70+ انسانی نیروي روزانه دستمزد 100% [

 

شین  روزانه کرایه 51-3-1 ستمزد  و آالتما سانی  نیروي روزانه د ساس  بر تعلیق دوره در ان شت  حداکثر ا )  8( ه
 .شد خواهد محاسبه روزانه کار ساعت

 باشد.می 6) و  دستمزد نیروي انسانی مطابق پیوست  2و  1نرخ ماشین آالت مطابق پیوست (  51-3-2
 

ضع  صورت  طی تعلیق هايهزینه 51-3-3 ضع  صورت  در و پرداخت پیمانکار به تعلیق دوره پایان در تیو   تیو
 .شودمی منظور نیز قطعی

 و محاســبه قابل کارفرما یهماهنگ با قیتعل زمان در کار محل در مســتقر يروهاین اســکان يها نهیهز 51-3-4
 .باشد یم پرداخت

ستفاده  صورت  در 51-3-5 ست  نرخ از ا صی    عوامل بهاي فهر صا سبه  قیتعل مبالغ به نفت، صنعت  اخت   شده، محا
ست  در متعلقه ضرایب  سري  ضریب  ازجمله بهافهر ست  در مندرج بیمه جبرانی ضریب  و باال   بهاي فهر

 .شود اعمال ستیبا یم) کار از بخش آن با مرتبط( نفت صنعت در مربوط رشته
شی  کار، قیتعل که يموارد در 51-4 صور  از نا صات    طبق کارها انجام در پیمانکار ق شخ   مقررات نکردن رعایت ای و فنی م

شد  هوایی و آب نامناسب  طیشرا  نیز و ایمنی شد،  شده ینیبشیپ پیمان به منضم  زمانی برنامه در ای و با   مولمش  با
 .شودینم  3-51 تا 1-51 يبندها موضوع تعلیق
  ،4-51 بند اعمال بر عالوه صورت  آن در گردد، قیتعل مانکار،یپ مسامحه  ای و قصور  جهینت در کارها چنانچه: تبصره 

  حسوب م مانکاریپ ریتقص  به ریتاخ عنوان به ق،یتعل مدت و و بوده مانکاریپ عهده به یاضاف  يها نهیهز و مخارج هیکل
 .گردد یم ریتاخ خسارت  مشمول و شد خواهد

  منظور به مانکاریپ يبرا یمهلت نییتع با ،1-51 بند در مقرر مهلت انیپا از شیپ و قیتعل عوامل رفع از پس کارفرما 51-5
 .کند یم ابالغ مانکاریپ به را کار مجدد شروع و قیتعل اتمام خیتار کارگاه، نمودن آماده

 . بود خواهد دیتمد قابل 1-51 بند تیرعا با و کارفرما ابالغ با قیتعل انیپا خیتار 51-6
 ساتیتاس از دیتول یفیتکل کاهش ای دیتول ای اتیعمل توقف  - 52 ماده 

  عنوانبه امر این  و شود  متوقف ذیل مشروحه  دالیل به کار از بخشی  یا تمام انجام کار، انجام دوره در کهیدرصورت  52-1
  و شده هشناخت ) توقف( پیمانکار قصور  از خارج تاخیر عنوانبه آن از ناشی  توقف مدت نگردد، ابالغ پیمانکار به تعلیق

ست  صورت  در سبت  پیمانکار درخوا  خواهد اقدام مربوط توقف دوران هايهزینه پرداخت و پیمان مدت تمدید به ن
 .شد
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 )17 شماره پیوست مطابق(از سوي کارفرما هادستورالعمل و فنی مدارك ها،نقشه تحویل در تاخیر 52-1-1
 )14 پیوست مطابق( کارفرما تعهد در زاتیتجه و کاال نیتام کارها، در تاخیر 52-1-2
 پیمانکار تعهدات از خارج تجهیزات جابجایی از ناشی تاخیر 52-1-3

 )پیمانکار قصور از خارج( کار انجام محل به دسترسی عدم 52-1-4
 يبندزمان يهابرنامه و مانیپ مندرج مفاد از خارج کارفرما توسط مکرر آزمایش و کنترل نوع هر انجام 52-1-5
  ساتیتاس از دیتول کاهش ای دیتول توقف بر یمبن کارفرما دستور 52-1-6

ــتند توقف هايمدت 52-2 ــتندات دیگر و کارفرما قبول مورد کارگاهی روزانه هايگزارش به مس ــبت کتبی مس  به نس
 .باشدیم رشیموردپذ است، شده متوقف که هاییبخش

 .بود نخواهند بند این مشمول شوندمی حذف پیمان و برنامه از که کارهایی 52-3
سبه  52-4 ست  عبارت توقف مدت هايهزینه: توقف دوره هزینه محا سانی،  نیروي معطلی هايهزینه از ا شین  ان   و آالتما

 :بود خواهد پرداخت و محاسبه قابل ذیل شرح به، کار تجهیزات
 توقف هزینه مبلغ=) ]روز به توقف مدت( ×)]آالتنیماش روزانه کرایه %70+( )انسانی نیروي روزانه دستمزد 100%[ [( 

شین  روزانه کرایه 52-4-1 ستمزد  و آالتما سانی  نیروي روزانه د ساس  بر تعلیق دوره در ان شت  حداکثر ا )  8( ه
 .شد خواهد محاسبه روزانه کار ساعت

) و  دستمزد نیروي انسانی مطابق قوانین اداره کار     2و  1(  هاي شماره  نرخ ماشین آالت مطابق پیوست    52-4-2
 محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 و محاســبه قابل کارفرما یهماهنگ با قیتعل زمان در کار محل در مســتقر يروهاین اســکان يها نهیهز 52-4-3
 .باشد یم پرداخت

ستفاده  صورت  در 52-4-4 ست  نرخ از ا صی    عوامل بهاي فهر صا سبه  توقف مبالغ به نفت، صنعت  اخت   شده، محا
ست  در متعلقه ضرایب  سري  ضریب  ازجمله بهافهر ست  در مندرج بیمه جبرانی ضریب  و باال   بهاي فهر

 .شودمی اعمال ستیبا یم ) کار از بخش آن با مرتبط( نفت صنعت در مربوط رشته
صد  )ده( 10 تا حداکثر جمعاً توقف، هايهزینه 52-4-5 ضع  صورت  طی پیمان اولیه مبلغ در  به ماهانه يهاتیو

 10زانیم به توقف دوران نهیهز چنانچه. شود می منظور نیز قطعی وضعیت صورت  در و پرداخت پیمانکار
  ادامه و دهیرس  توافق به مانکار،یپ با با مذاکره یط ست یبا یم کارفرما برسد،  مانیپ هیاول مبلغ درصد  )ده(

  اب توافقات ریسا  و حساب  هیتسو  ای و مرتبط يها نهیهز و ندینما درج توافق صورتجلسه   در را مانیپ روند
 .ردیپذ انجام الزم يها مجوز اخذ

 مقررات نکردن رعایت فنی، مشخصات طبق کارها انجام در پیمانکار قصور از ناشی کار، توقف دستور که مواردي در 52-5

 دتم مشمول باشد، شدهینیبشیپ پیمان به منضم زمانی برنامه در یا و هوایی و آب نامناسب شرایط ، HSEالزامات و
 و هیچ گونه هزینه یا مبلغی در ارتباط به پیمانکار پرداخت نمی گردد. شودینم توقف

 کار موقعبه اتمام در ریتأخ  - 53 ماده 
ــ زمانی برنامه طبق کارها، انجام به موظف پیمانکار، 53-1 ــت آن تجدیدنظرهاي نیآخر و یلیتفص   خیتار در هرگاه. اس

  یمانکارپ به کارفرما رد،ینپذ صورت کارها انجام آن، دنظریتجد آخرین ای و پیمان به منضم زمانی برنامه در شدهنییتع
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شخص  زمان در حداکثر که کندیم اخطار ساند  پایان به را کارها هیاخطار در شده  م   مدت این طول در پیمانکار،. بر
ــبت  باید   ــال با  ای  و کند  اقدام  کار  انجام  به  نسـ ــناد  ارسـ  بند  طبق را پیمان  مدت  تمدید   الزم، مدارك  و اسـ
ست  ،50-1 شده، ی مدت طول در کار اتمام عدم صورت  در. نماید درخوا   کارفرما سوي  از وي دالیل قبول عدم یا اد

 .بود خواهد اختصاصی   طیشرا  در شده  درج میزان به کار، در ریتأخ خسارت  پرداخت به ملزم پیمانکار تمدید، براي
سارت تاخیر  مبلغ حداکثر ست  شده  درج نامهموافقت 4-5 بند در نیز، خ سبه  مبناي تاریخ. ا  آخرین رها،یتأخ محا

 .است مانیپ یعموم طیشرا 4-50 ای و 1-50 بند طبق افتهیرییتغ تاریخ
ــاس بر کارفرما نظر مورد زمانی مقاطع در ریتأخ میزان 53-2 ــناد اس ــتندات زمانی، برنامه پیمان، مدارك و اس   و مس

  یلدل به که خسارتی مبلغ محاسبه براي الزم اقدام سپس و تعیین شده  انجام مکاتبات و کارگاهی روزانه هايگزارش
 .گیردمی صورت شود منظور او بدهی حساب به باید پیمانکار ریتأخ

-5 بند در شده مشخص  خسارت  حداکثر دریافت به محق را کارفرما که باشد  حدي از شتر یب پیمانکار، ریتأخ هرگاه 53-3
  نیهمچن. دینما فسخ  را پیمان ،یعموم طیشرا  64ماده طبق قبلی، اخطار با تواندیم کارفرما بنماید، نامهموافقت  4

 :شد خواهد رفتار یعموم طیشرا 64 ماده طبق دهد، رخ لیذ موارد در شده نییتع زانیم به ریتاخ چنانچه
 ؛يزمانبند برنامه در شده نییتع مدت دوم کی از شیب کار به شروع يبرا کارگاه زیتجه در ریتأخ  53-3-1
 ؛يزمانبند برنامه در شده نییتع مدت دهم کی از شیب خدمات شروع در ریتأخ 53-3-2
 ؛يزمانبند برنامه در شده نییتع مدت دوم کی از شیب مان،یپ موضوع يکارها از کی هر اتمام در ریتأخ 53-3-3
 ؛)مانیپ مدت راتییتغ نمودن منظور با(مانیپ مدت چهارم کی از شیب مانیپ موضوع اتمام در ریتأخ 53-3-4

 ندبدا صالح که یقیطر هر به تواند، یم کارفرما ها، دستورالعمل از کیهر کامل ياجرا در مانکاریپ یناتوان صورت در 53-4
 تیوضع صورت دیرس سر نیاول در ای و  مانکاریپ مطالبات از  آنرا يها نهیهز و اقدام دستورالعمل، آن انجام به نسبت

 .دینما یم سلب خود از را نهیزم نیا در یاعتراض هرگونه حق مانکاریپ و دینما کسر شان،یا
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 پیمان مبلغ تغییرات پیمانکار، به يهاپرداخت:   9 فصل
  پیمان مبلغ شمول  - 54 ماده 

  انجام برابر در که است،  یعموم طیشرا  57 ماده موضوع  تغییرات و نامهموافقت 3 ماده در شده  درج مبلغ از عبارت پیمان، مبلغ
 هب محدود نه و شامل  ازجمله پیمان مبلغ. شود یم پرداخت پیمانکار به بعدي، مواد در شده  درج ترتیب به و پیمانکار تعهدات
 :است پیمانکار سود نیز و پیمانکار لهیوسبه پیمان موضوع کارهاي انجام منظوربه زیر، يهانهیهز جبران

سانی  نیروي هزینه 54-1 ستقیم  نیروهاي از مانیپ موضوع  کارهاي مختلف يهابخش انجام براي نیاز مورد ان   نیروهاي و م
  مزددست  شامل  که کار، با مرتبط يهامحل سایر  ای و کار انجام محل در مستقر  مدیریتی عوامل لیقب از غیرمستقیم، 

 .است آنان يریکارگبه و استخدام با مرتبط يهانهیهز ریسا و قانونی مزایاي تمام و
 12 پیوست طبق یدکی لوازم نیتأم و کار انجام براي از،ین مورد مواد سایر و تجهیزات کاال، تهیه هزینه 54-2
 3 وستیپ طبق مشروط مبالغ محل از زات،یتجه و کاال نیتأم و خدمات کارها، انجام نهیهز 54-3
 کار اجراي ازین مورد مواد ریسا و یدکی لوازم و کاال و تجهیزات يانباردار و نقل و حمل هزینه 54-4
 لزوم موارد در کار، انجام محل در تجهیزات فروشندگان خدمات هزینه 54-5
ــت پیمانکاران به پرداختی يهانهیهز 54-6 ــب، کاال، خرید کارهاي از ییهابخش انجام منظوربه دومدس   ها،شیآزما نص

 ازیموردن خدمات ریسا و هایبازرس
 کار اجراي موردنیاز تجهیزات و آالتنیماش کرایه هزینه 54-7
 :شامل دیگر، متفرقه يهانهیهز 54-8

 13 پیوست طبق کارفرما، و مانکاریپ از اعم کارکنان آموزش هزینه 54-8-1
 پیمان موضوع کارهاي ياجرا در پیمانکار، کارکنان انتقال و نقل و مسافرت هزینه 54-8-2
صب  تخلیه، حمل، بارگیري، با مرتبط يهانهیهز 54-8-3 س  انواع برچیدن و ن ش  و زاتیتجه و سات یتأ  و آالتنیما

 هاآن موردنیاز مصرفی مواد و یتخصص ابزارآالت
ــکان محل برچیدن و حفاظت نگهداري، احداث، براي از،یموردن يهانهیهز 54-8-4   محل در کارکنان موقت اس

 هاآن نیاز مورد جاري يهاسیسرو و خدمات و آنان کار دفاتر و دیگر جاهاي یا و کار انجام
  رگاهکا براي گاز، تلفن، برق، آب، نیتأم هايسیستم قبیل از موقت، ساتیتأس احداث به مربوط يهانهیهز 54-8-5

 هاآن جاري يهانهیهز و
 هانامهمهیب و نیتضام انواع تهیه هزینه 54-8-6
 پیمان با مرتبط و پیمانکار به متعلق قانونی، عوارض ریسا و هااتیمال انواع هزینه 54-8-7
 .پیمانکاراست عهده به ،اختصاصی طیشرا طبق که ییهانهیهز ریسا 54-8-8

 موقت يهاپرداخت  - 55 ماده 
ضوع  پیمانکار، به يهاپرداخت 55-1 ساس  بر نامه،موافقت 4 ماده مو   مختلف يهابخش براي پیمان مبلغ تفکیک جدول ا

  میزان به توجه با و 2 پیوست  در شده  درج بها و مقادیر فهرست  اساس  بر مورد، برحسب  یا و 1 پیوست  موضوع  کار،
  وست یپ با مطابق يعملکرد يدیکل يها شاخص  لحاظ با و 5 پیوست  در شده  درج روش به شده،  انجام واقعی کار

 .ردیگیم صورت ،20 شماره
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شروط  عنوان به یمبلغ نامه، موافقت 2-3-3 بند در که یصورت  در 55-2 شد،  شده  ینیب شیپ م   انجام يبرا مبلغ نیا با
  يکارها کارفرما، دستور  با صورت  نیا در که است  3 شماره  وست یپ شرح  به زات،یتجه و کاال نیتام خدمات، کارها،

س  به مربوطه شروط  مبلغ محل از پرداخت نوع هر. شود  یم انجام مانکاریپ لهیو سب  به م   نیتام خدمات، کارها، تنا
  چیه مان،یپ در مشروط  مبلغ درج لذا است  شده  درخواست  کارفرما دستور  با که ردیگ یم صورت  یزاتیتجه و کاال

 .  کند ینم جادیا مانکاریپ برابر در کارفرما يبرا يتعهد گونه
صره:   ش  ياجزا کردن زیتم و کیتفک شدن،  باز زمان تا که ییآنجا ازتب س    راتیتعم در دوار آالت نیما سا   امکان یا

  یدکی قطعات و لوازم ،یمصرف  مواد کاال، اقالم، یبرخ کارفرما باشد، ینم مشخص  ضیتعو به ازین و سالمت  صیتشخ 
  یم مشخص  است  فیضع  یول دارد وجود هاآن یخراب احتمال که 3 شماره  وست یپ اساس  بر را یاختصاص   و یعموم

  وست یپ مندرج نرخ با ها آن ضیتعو و نیتام به مکلف مانکاریپ کارفرما، طرف از کار دستور  ارائه صورت  در که دینما
 .باشد یم 3 شماره

 

ساس اجراي کار،  ازینشیپامکانات  نیتأمو براي  تقویت بنیه مالی پیمانکار منظوربه    55-3 معامالت   تضمین  نامهنییآ بر ا
ست   پرداختشیپ عنوانبهدولتی، مبلغی  شخص   5که میزان آن در پیو ضمین در برابر دریافت  شود یمم معتبر و   ت

. پیمانکار می بایست لیستی از مخارج    شود یماخت به پیمانکار پرد ،یعموم طیشرا  11کارفرما، طبق ماده  قبولقابل
ئه به کارفرما اراپیش از اخذ پیش پرداخت پیش بینی شده که قرار است با مبلغ پیش پرداخت پوشش داده شود را      

ساط    5 شماره  نماید. مبلغ پیش پرداخت طبق پیوست  صورت اق شرفت    به  شود تا از هزینه نمودن آن با پی پرداخت 
کار اطمینان حاصــل گردد. قســط اول پیش پرداخت حداکثر باید تا پایان دوره تحویل و تجهیز کارگاه که مدت آن  

  محل از تناســـب، به پرداخت،شیپ مبلغ ذکر شـــده اســـت به پیمانکار پرداخت شـــود.موافقت نامه  3-5در بند 
 .شود مستهلک کامل صورتبه تا شودیم کسر ر،مانکاپی موقت يهاتیوضعصورت

  را، تاریخ آن تا شدهانجام کارهاي تیوضع صورت پیمانکار ،5 پیوست در شدهنییتع زمانی مقاطع یا و هرماه پایان در 55-4
.  کندیم تسلیم  کارفرما ندهینما به دیرس  اخذ قبال در و تهیه شود، یم تنظیم کارفرما توافق با که ییهاکاربرگ طبق

  از عما مواد قیمت پیمانکار،. شود یم تحویل پیمان مفاد طبق از،یموردن مثبته اسناد  تمام ت،یوضع  صورت  مهیضم به
سناد  هیارا با را، کار انجام محل به شده  حمل تجهیزات زین و یرمصرف یغ و یمصرف    در و حمل بیمه و حمل مثبته ا

  و هاآن براي مدعی وجود عدم و کارفرما به هاآن مالکیت انتقال بر دال مدارك و هاآن بودن عیب بدون صــورت
  موقت يهاتیوضع  صورت  در شده  درج مقادیر و ارقام. کندیم درج هاتیوضع  صورت  در ها،آن براي يامهیب پوشش 

ست  الزم اما دارد، غیرقطعی و موقت جنبه هاآن به مربوط يهاپرداخت همچنین، و سه  در مقادیر این که ا   با مقای
شد،  برخوردار کافی دقت از واقعی مقادیر شکالت  بروز از کهينحوبه با سیدگی  هنگام به وقت صرف  و م   صورت به ر

  اعمال عدم از ناشی  ها،تیوضع  صورت  به یدگیرس  در ریتأخ مسئولیت . شود  جلوگیري ،یقطع و موقت يهاتیوضع 
 .پیمانکاراست عهده به ادشده،ی موارد

  وجود صورت  در و بررسی  ،روز (چهارده)14 ظرف حداکثر را شده  دریافت تیوضع  صورت  کارفرما،/نظارت دستگاه  55-5
شکال  شکال،  موارد و لیدال تعیین با آن، در ا صالح  براي را آن ا صورت . دهدیم عودت پیمانکار به ا  صورت  کهیدر

ضع  سی  شده نییتع مهلت ظرف باید که شده،  دریافت تیو ستگاه  طرف از شود،  برر   قبول قابل کارفرما/نظارت د
شخیص  ست و یک)  21 مهلت ظرف کارفرما، سپس . شود یم داده اطالع پیمانکار به مراتب شود  داده ت   از روز (بی
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  دییتا و یبررس  دلیل، هر به هرگاه. کندیم پرداخت پیمانکار به را تیوضع  صورت  مبلغ ت،یوضع  صورت  دییتا تاریخ
  درخواست  به بنا که کندیم موافقت کارفرما انجامد، طول به روز (بیست و هشت)   28 از بیش پرداخت يبرا کارفرما

صد  هفتاد پیمانکار، ضع  صورت  مبلغ) %70( در شده ییتأ تیو سر  از پس را کارفرما د سور  ک   صورت به مربوط، ک
ساب یعل ضع  صورت  باید صورت  این در. نماید پرداخت پیمانکار به الح شده  موقت تیو   رتصو  دییتا از قبل تا ذکر

  دعیم تواندنمی نماید، خودداري فوق مبلغ دریافت از پیمانکار کهدرصــورتی. گردد تکلیف تعیین بعدي تیوضــع
ــارت دریافت ــرایط) 9-55( بند در مندرج پرداخت ریتأخ خس ــود پیمان عمومی ش   منظوربه تواندیم کارفرما،.ش

  اطالعات، کســب یا و بعدي يهایبازرســ و هاشیآزما انجام به توجه با و خود به وارده زیان و ضــرر از جلوگیري
  صورت  در و کند خودداري تیوضع  صورت  از قسمتی  ای و تمام پرداخت از زیر، موارد در جدید موارد ای و مستندات 

 :نماید منظور پیمانکار بدهی حساببه نیز را قبلی يهاپرداخت لزوم،
شی  یا تمام که مواردي در 55-5-1   دچار قبلی شده لیتکم کارهاي یا و بوده نقص داراي شده انجام کارهاي از بخ

 .باشد داشته جایگزینی یا و اصالح به نیاز و شده صدمه
صورت  55-5-2 ستور  صدور  علت به پیمان مبلغ کهیدر شد  افتهیکاهش کارها تغییر د   صورت  در کاهش این و با

 .باشد نشده منظور قبلی يهاتیوضع
 .شود یعموم طیشرا 64 ماده طبق پیمان، فسخ به منجر که شرایطی از هریک وقوع صورت در 55-5-3

 

 و پیمانکار عملکرد از ناشــی کارفرما، علیه مالکیت ادعاي نوع هر ازجمله ادعا، نوع هر بروز صــورت در 55-5-4
 .پیمان اجراي یطورکلبه

 .  شود پیمانکار تیوضع صورت از قسمتی یا و تمام کسر باعث منطقی طوربه که دیگري عامل هر 55-5-5

ساً  ، کارفرماکارفرما طرف از شده  ابالغ  الزم اصالحات   و کارها انجام در پیمانکار قصور  دلیل به هرگاه 55-5-6   رأ
 .باشد کرده معیوب کارهاي اصالح به اقدام

  یزاتتجه و کاال ،یرمصرف یغ و یمصرف  مواد کارها،تمام ت،یوضع  صورت  هر مبلغ دریافت با که کندیم تعهد پیمانکار 55-6
  اشخاص  اعتراض و ادعا هرگونه رفع به موظف پیمانکار و درآمده کارفرما تملک به ت،یوضع  صورت  آن در شده  درج

 .ستا آنها به نسبت ثالث،
ینم مـان یپ طبـق  تعهـداتش  انجـام  در وي یاصل تیمسئول از مانکار،یپ به ها تیوضع صورت مبلغ پرداخت و دییتأ 55-7

 .  ستین کارفرما توسط کارها یقطع یکم ای یفیک دییتأ معناي به و کاهد
 :شودیم کسر زیر مبالغ پیمانکار، به موقت يهاپرداخت از هریک از 55-8
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صدي  55-8-1 ضمین  عنوان به در سن  ت سر  کار ياجرا ح ساب  در و شود یم ک  نگهداري کارفرما نزد ياجداگانه ح
صد . گرددیم سور  در سن  ک ضم  نامهنییآ هیابالغ نیآخرر طبق کا ياجرا ح شد می یدولت معامالت نیت که در   با

 .شودشرایط اختصاصی درج می
شد.   می کار اجراي زمان در نافذ نیقوان و یاجتماع نیتأم سازمان  مقررات طبق ،یاجتماع نیتأم مهیب 55-8-2 با

 .دیآیم عمل به سازمان نیا از استعالم مطابق یاجتماع نیتأم سازمان هايبخشنامه نیآخر طبق ییکاال بخش
 کار اجراي زمان در نافذ مقررات طبق پیمان، مالیات 55-8-3
 پرداختشیپ استهالك به مربوط مبالغ نیچنهم و پیمانکار به الحسابیعل يهاپرداخت 55-8-4
شده  تجهیزات و کاال یا و شده انجام کارهاي هزینه 55-8-5   پیمانکار تعهدات زمره در که کارفرما، سوي  از واگذار

 .است
 مانیپ مفاد طبق یاحتمال جرائم هرگونه 55-8-6
   9-26 بند طبق مانکاریپ کارکنان به یبده هرگونه 55-8-7
 .است مانکاریپ بعهده مانیپ مفاد طبق بر که يگرید متفرقه کسور 55-8-8
 .باشد طلبکار مانکاریپ از مان،یپ نیا از عنوان هر تحت کارفرما که یمبلغ هر 55-8-9
 مانکاریپ به پرداخت قابل مطالبات از صادره اتیاجرائ احکام پرداخت 55-8-10

  پرداخت را پیمانکار يهاتیوضع  صورت  ،5-55 بند در مقرر مدت ظرف نتواند خود، به منتسب  لیبدل کارفرما هرگاه 55-9
سب به کند، س  ندیفرا در ریتأخ مدت تنا ضع  صورت  یبرر سارات  بابت یمبلغ ،پرداخت و تیو در پرداخت   تاخیر خ

 به پرداختی خسارت  میزان جمع. شود یم پرداخت وي به و محاسبه  ریز صورت به ریتأخ مدت در صورت وضعیت ها  
  مبلغ) %10( درصد  ده تا حداکثر بند این موضوع  يهاتیوضع  صورت  تمام در شده ینیبشیپ خسارت  بابت پیمانکار

  پیمانکار کارفرما، سوي  از 1-1-65 بند در مقررشده  مقدار از بیش پرداخت ریتأخ صورت  در. بود خواهد پیمان اولیه
ستناد  به تواندیم سخ  ،شرایط عمومی پیمان  65ماده ا ست  را پیمان ف  براي پیمانکار تمایل صورت  در. کند درخوا

  پرداخت در تاخیر بند این مفاد به توجه با. شــودینم جادیا پیمان شــرایط بر مازاد پیمانکار براي حقی کار، ادامه
  خسارات پرداخت به موظف کارفرما و نبوده پیمانکار رمجازیغ تاخیرات شمردن مجاز موجب پیمانکار تیوضع صورت
 .است ادشدهی ضوابط طبق تاخیر

 
  

R𝑖𝑖 = B ∗ �
مدت کل روزهاي تأخیر  یک صورت وضعیت

365 
� ∗ �

 نرخ تورم نقطه به نقطه اعالم شده توسط بانک مرکزي

100
� 

 

R𝑖𝑖=   تیوضع صورتمبلغ خسارت یک  

B =   تیوضع صورت یک مبلغ - )7-55 بند در دشدهیق کسورات(

 

بایســت  نسـبت به تاریخی که می  وضـعیت  صـورت  پرداخت تاریخ در شـده  اعالمنقطه به نقطه  تورم نرخ : 1 تذکر
 .باشدمی محاسبه مالك ،پرداخت انجام می پذیرفت

  ياروزه (بیست و یک)  21 مهلت بر مازاد مدت با است  برابر موقت تیوضع  صورت  تاخیر يروزها کل مدت:  2 تذکر
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 .است شده گرفته نظر در 5-55 بند در کارفرما توسط تیوضع صورت پرداخت يبرا که
 

 ارزي يهاپرداخت  - 56 ماده 
  ای و ریتسع  نرخ باشد،  شده نییتع خارجی ارز به پیمان مبلغ از بخشی  پرداخت نامه،موافقت 3 ماده در کهیدرصورت  56-1

 .بود خواهد 5 شماره وستیپ در شده درج مفاد طبق ها،پرداخت گونهنیا به مربوط ضوابط
سناد  در شده نییتع مشخصات   طبق باید پیمانکار باشد،  شده  تعهد کارفرما سوي  از ارز پرداخت چنانچه 56-2   مدارك و ا

ــیلی، یزمان برنامه به توجه با و پیمان ــالح خرید پروفرماي تهیه براي تفص   هکيطوربه موردبحث، تجهیزات و مص
ست  شد،  اعتبار روز )د(نو 90 داراي کمد سئولیت  با باید پیمانکار. نماید اقدام با سناد  خود، م شنده  ا   لحاظ از را فرو
صات    و مقادیر انطباق شخ سناد  با هاآن م سلیم  کارفرما نماینده به دییتا از پس و نماید کنترل پیمان، مدارك و ا   ت

سناد  کارفرما،. کند سی  را دریافتی ا ست و یک)  21 مدت ظرف د،ییتا از پس و کندمی برر صول  تاریخ از روز، (بی   و
 .دینمایم ابالغ پیمانکار به را خود نظر ها،آن

  شده دییأت اسناد  اساس  بر کارفرما. شود  صادر  کارفرما نام به باید گفتهشیپ تجهیزات و مصالح  خرید به مربوط اسناد  56-3
سبت  کارفرما، نظارت با پیمانکار. کندمی اعتبار گشایش  به اقدام پیمانکار حساب به صالح  ترخیص به ن   تجهیزات و م

  کار اجراي محل وارد ادشده ی تجهیزات و مصالح  آنکه از پس. دینمایم اقدام خود، هزینه به گمرك، از شده  سفارش 
 .شودیم کسر پیمانکار مطالبات از است، شده انجام کارفرما طرف از اعتبار صورتبه کهآن بهاي شد،

 پیمان مبلغ در تغییرات  - 57 ماده 
 :است رییتغقابل زیر طیشرا در فقط پیمان مبلغ 57-1

 .شود پیمان مبلغ کاهش یا افزایش به منجر که کار، تغییر دستور صدور 57-1-1
  مقایسه  در پیمان، مدارك طبقشرایط عمومی پیمان)   48 ماده موضوع ( شده انجام کارهاي مقادیر تغییر 57-1-2

   .باشد شدهمیتنظ بهافهرست اساس بر که پیمان، از بخشی براي پیمان ضمیمه اولیه مقادیر با
   )نامهموافقت 4-5 بند موضوع( ریتأخ خسارت از ناشی مبلغ کاهش 57-1-3
  آالتنیماش  کرایه زات،یتجه و کاال قیمت نوسان  جبران برايبا توافق کارفرما،  تعدیل از ناشی  مبلغ تغییر 57-1-4

  وستیپ در شدهینیبشیپ روش طبق تغییرات این .باشدمی ونقلحمل و انسانی  نیروي دستمزد  تخصصی،  
صد  پنج و ست یب جزء یالیر صورت به لیتعد يهانهیهز پرداخت. گرددیم اعمال 4 شماره  )  %25( در

 .شودینم محسوب مانیپ شیافزا
 لهیسوبه کار انجام و ناقص کارهاي اصالح براي موقعبه اقدام در پیمانکار قصور دلیل به پیمان مبلغ کاهش 57-1-5

 کارفرما
 عملکرد يدیکل يها شاخص محاسبه از یناش پاداش و مهیجر 57-1-6

سبه  براي 57-2 شی  پیمان مبلغ تغییر محا سبت  پیمان طبق شده انجام کار مقادیر و احجام تغییر از نا   ولیه،ا برآورد به ن
سب به پیمان مبلغ ،شرایط عمومی  7-48 و6-48 بند موضوع    و پیمان طبق شده انجام کارهاي ریمقاد و هاحجم تنا

 .شودیم محاسبه پیمان ضمیمه يبهافهرست اساس بر
 یینها تیوضع صورت  - 58 ماده 

سناد  تمام تحویل همچنین و شرایط عمومی  61ماده طبق  کار انیپا نامهیگواه صدور  از پس 58-1   باقیمانده مدارك و ا
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ــه  ـــ ـــ   و بازرسی مدارك ،17 شماره پیوست 5بند  موضوع فنی مدارك و هانقشه ها،دستورالعمل ازجمله کارفرما، بـ
صب  اتیعمل و تجهیزات شیآزما ضام  و هانامهمهیب با مرتبط مدارك و ن   در که دیگري مدرك و سند  نوع هر و نیت

شاره  هاآن به پیمان ست،  شده ا   ات حداکثر و نموده تنظیم را پیمان موضوع  کارهاي یینها تیوضع  صورت  پیمانکار ا
 :کندیم کارفرما ندهینما تسلیم زیر، مدارك همراه روز (بیست و هشت)28
صون  براي الزم نامهمهیب هرگونه 58-1-1 شتن نگه م شخاص  ادعاي از کارفرما دا   نامهیگواه صدور  زمان از ثالث، ا

 .اختصاصی  طیشرا طبق بعد، به کار انیپا
  حقوق و اموال با رابطه در ثالث، اشخاص مالکیت ادعاي ازجمله دعاوي، هرگونه فصل و حل بر دال مدارك 58-1-2

 تصرف حق هرگونه آن، طی که کندیم تنظیم را يااقرارنامه مدارك، این همراه به پیمانکار. پیمان موضوع
شتن  ای و ستمزد  و حقوق پرداخت با رابطه در را بدهی دا   مطالباتی ریسا  و تجهیزات ای و کاال کارکنان، د

ست  ممکن که سته  منتفی شود،  کارفرما متوجه ا سبت  و دان   يهایبده پرداخت و ادعاها فصل  و حل به ن
 .است آوردهعمل به ذینفع يهاطرف با را الزم يهاتوافق فروشندگان، دوم،دست پیمانکاران خود،

 

صره  ضع  صورت  هیارا عدم صورت  در: تب ستگاه  مانکار،یپ يسو  از یینها تیو   ست یبایم مانکاریپ یهماهنگ بدون ای با نظارت د
سخ  ای کار انیپا نامهیگواه صدور  از پس روز) 42( دو و چهل  ظرف حداکثر سبت  مانیپ  ف ضع  صورت  هیته به ن  و یینها تیو

 .دینما اقدام کارفرما به لیتحو
صورت  58-2 شخیص  به کهیدر سناد  طبق را خود قراردادي تعهدات تمام پیمانکار کارفرما، ت شد  داده انجام پیمان ا   و با

  مدت ظرف کارفرما،/  نظارت دستگاه  سوي  از باشد،  کامل ،1-58 بند در شده نییتع تیوضع  صورت  پیوست  مدارك
  غیر در. شود یم اعالم پیمانکار به پرداخت، و بررسی  براي ت،یوضع  صورت  قبولی و پذیرش مراتب روز، (چهارده)14

 به روز  (چهارده)14 مهلت همان ظرف ت،یوضــع صــورت پذیرش عدم لیدال آن، بازگرداندن ضــمن صــورت، نیا
سبت  وي تا. گرددیم اعالم پیمانکار سط  شده  اعالم مهلت در مدارك تکمیل ای و کارها نواقص رفع به ن ستگا  تو   هد
 به و قبول قابل تیوضع  صورت  دریافت از پس. نماید تسلیم  را تیوضع  صورت  مجدداً و کرده اقدام کارفرما/  نظارت
  را مربوط تیوضع  صورت  روز، (بیست و هشت)  28 مدت ظرف کارفرما/  نظارت دستگاه  الزم، مدارك و اسناد  همراه

 .داردمی اعالم پیمانکار به را خود نهایی نظر و دگییرس
  صـورت  نکند، اعتراضـی  ،کارفرما/  نظارت دسـتگاه  نظر به نسـبت  روز (هفت)7 مدت ظرف پیمانکار کهیدرصـورت  58-3

ضع  شده ییتأ پیمانکار، طرف از یینها تیو شت)    28 مدت ظرف کارفرما و شود می تلقی د ست و ه   اتمام از روز (بی
شرط ارائه   اعتراض، مهلت صا  برگبه  ساب  مفا سط پیمانکار نها ح   هنکیا بر ینبم یاجتماع نیتام سازمان  از یی تو
مبنی بر اینکه   یاجتماع نیتام سازمان  از يا نامهیگواهیا ارائه  است،  نموده پرداخت را مانیپ موضوع  مهیب حق تمام
صا  برگ ساب  مفا شد  ینم ازین مورد ح ضع  صورت  مبلغ ،با سر  از پس را قطعی تیو سور  ک   مانکاریپ به مربوط، ک

سبت  و کندیم پرداخت سازي  به ن ضمین  آزاد سن  ت   و 2-14 بندهاي طبق ترتیب به تعهدات انجام و کار ياجرا ح
   .دینمایم اقدام 14-3

  همان مدت ظرف حداکثر مستند مدارك و دالیل ذکر با را خود اعتراض موضوع باشد، معترض پیمانکار کهیدرصورت 58-4
ستگاه  به روز (هفت)7 ستگاه . دینمایم اعالم کارفرما/  نظارت د ضوع  کارفرما/  نظارت د   مدت ظرف را اعتراض مو
سیدگی  مورد روز  (هفت)7 ضع  صورت  در را نتیجه و داده قرار ر   د،ینمایم اعالم پیمانکار به و لحاظ قطعی تیو
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  گیردمی صورت  کارفرما دییتا مورد مبلغ اساس  بر پرداخت نباشد  پیمانکار رشیموردپذ کارفرما اعالمی نظر چنانچه
 مربوط، کسور کسر از پس را قطعی تیوضع صورت مبلغ تاریخ نیا از روز  (بیست و هشت)  28 مدت ظرف کارفرما و

  پیگیري پیمان عمومی شــرایط 70 ماده طریق از را خود اعتراض تواندمی پیمانکار و کندیم پرداخت مانکاریپ به
 .  نماید

سارت  9-55 بند طبق نکند پرداخت شده نییتع مهلت ظرف را پیمانکار طلب کارفرما هرگاه 58-5  به پرداخت ریتأخ خ
ساس  بر هرگاه. ردیگیم تعلق پیمانکار ضع  صورت  ا ست و   28 مدت در باید شود،  بدهکار پیمانکار قطعی، تیو (بی
  ند،ک ریتأخ یا ورزد استنکاف  پرداخت این از اگر و بپردازد را کارفرما طلب ت،یوضع  صورت  دییتا تاریخ از روز هشت) 
شریفات  انجام بدون دارد حق کارفرما ضایی،  ت ضام   و هاسپرده  محل از را خود طلب ق صول  پیمانکار موجود نیت   و

 .کند وصول شرکت آن يهاییدارا دیگر از کشور جاري قوانین رعایت با نباشد، یکاف هاآن مبالغ اگر و نماید
  نظررفص پیمان، با رابطه در کارفرما علیه ادعایی هرگونه از پیمانکار طرف، دو سوي از یینها تیوضع صورت دییتا با 58-6

  طرف، دو توسط آن فصل و حل و کرده مطرح قطعی تیوضع صورت دییتا از قبل که ادعاهایی مورد در مگر کند،یم
 .باشد شده موکول بعد يهازمان به
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  کار انیپا نامهیگواه صدور و دوار يهانیماش و زاتیتجه لیتحو مراحل: 10 فصل
 دوار يهانیماش و زاتیتجه موقت لیتحو و عملکردي شیآزما اندازي،راه  - 59 ماده 

  و هاشیآزما انجام زمانی برنامه همراه را مراتب اندازي،راه پیش براي یاســاســ راتیتعم مراحل اتمام از پس پیمانکار 59-1
  نظارت دستگاه  و کارفرما نمایندگان حضور  درخواست  و داده اطالع کارفرما/  نظارت دستگاه  به ياندازراه پیش اتیعمل

 .دینمایم پیمان 14پیوست طبق کارفرما احتمالی تعهدات انجام و ياندازراه پیش عملیات و هاشیآزما در را
  را کارها احتمالی نواقص فهرست  روز، (هفت)7 مدت ظرف حداکثر کارها، کامل بازدید از پس کارفرما/  نظارت دستگاه  59-2

سبت  کارفرما،/  نظارت دستگاه  دییتأ مورد زمانی برنامه طبق پیمانکار،. کندیم ابالغ پیمانکار به و تهیه  نواقص رفع به ن
 .کندیم اعالم وي به دییتأ براي را مراتب و کرده اقدام

ــتگاه دییتأ از پس 59-3   طبق اندازيراه پیش عملیات ،ياندازراه پیش براي کار بودن آماده بر مبنی کارفرما،/  نظارت دس
 .  شودیم انجام پیمانکار لهیوسبه کارفرما، ندگانینما و نظارت دستگاه حضور با ،مربوط فنی مشخصات و هادستورالعمل

ــپس 59-4 ــت طبق ،ياندازراه براي را کارفرما تعهدات نیتأم پیمانکار س ــت 14پیوس   هماهنگی از پس. کندیم درخواس
 .شودیم انجام 17و11 شماره وستیپ در مندرج یفن اسناد و هادستورالعمل طبق ياندازراه عملیات آمده،عملبه

  يهاشیآزما شروع  و داده اطالع کارفرما به را مراتب پیمانکار دار،یپا و عادي عملیاتی طیشرا  يبرقرار و ياندازراه از پس 59-5
 .کندیم درخواست را عملکردي

  وست یپ در شده  درج يهاروش طبق و ترتیب به هاشیآزما عملکردي، يهاشیآزما شروع  بر مبنی کارفرما دییتأ از پس 59-6
 .شودیم انجام پیوست، نیا در شدهنییتع عملکرد به دستیابی منظوربه 11 شماره

 جینتا کهیصورت در آن، لیتحل و 11 پیوست  طبق عملکردي يهاشاخص محاسبه و عملکردي يهاشیآزما اتمام از پس 59-7
 داركم تمام درخواست، این همراه به. کندیم کارفرما از موقت تحویل درخواست پیمانکار باشد، کارفرما دییتا مورد حاصله

 ،ها نامهیگواه کار، تیفیک و ـتیکم کنتـرل عملکـردي، هـايشیآزما و هاشیآزما ها،یبازرس به مربوط هايهیدییتأ و
 ارمانکیپ سـوي از ـدیبا الزم یفنـ اسناد و مدارك و ها نقشه و نیتأم منابع و یداغ و یضیتعو ،یدکی قطعات فهرست

 مانکاریپ رد،ینگ قرار کارفرما دییتا مورد یفن یبازرس ای عملکردي يهاشیآزما از حاصله جینتا که یصورت در. شود لیتحو
 .دینما تکرار مجدداً را يعملکرد يها شیآزما و داده انجام را الزم اصالحات خود نهیهز به است موظف

  آن آمادگی و کار در اساسی   يهااشکال  نبودن از اطمینان حصول  و کارها کامل دیبازد از پس کارفرما/  نظارت دستگاه  59-8
  ران،یا یاسالم  يجمهور نفت وزارت به مربوط تیفیک کنترل و یبازرس  یابالغ و مصوب  ندیفرآ طبق موقت تحویل براي

ست  زمان از روز (چهارده)14 حداکثر که را تاریخی ضور  براي بود، نخواهد دیرتر موقت تحویل براي پیمانکار درخوا  ح
ستگاه  کارفرما، نمایندگان ستگاه  و کارفرما نمایندگان. دینمایم تعیین محل در مانکار،یپ و نظارت د   اتفاقهب نظارت، د
  راههم به موقت، تحویل جلسهصورت تنظیم به نسبت کارها، از بازدید ضمن حاضرشده، محل در مقرر موعد در پیمانکار،
  در که يابرنامه طبق را شــدهنییتع نواقص اســت موظف پیمانکار. کنندیم اقدام کارها در باقیمانده نواقص فهرســت

.  کند درخواست  کارفرما از را نقص رفع یگواه صدور  سپس  کرده، برطرف است،  شده نییتع موقت تحویل جلسه صورت 
  طتوس  نقص رفع گواهی نواقص، رفع از اطمینان حصول  و کارفرما ندهینما و نظارت دستگاه  يهایبازرس  و بازدید از پس

شین آالت و ابزار آالت تعمیراتی        و شود یم صادر  کارفرما سانی، ما ست حداقل نیروي ان سخه اي از آن را به همراه فهر ن
سئولیت رفع نقص مورد نیاز در دوره  ضع  صورت  پرداخت. می گردد هیارابه پیمانکار ، م س    ریتعم تیو سا   کارپیمان به یا
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 .باشدیم نقص رفع گواهی هیارا به منوط
س   راتیتعم انجام از پس که یزاتیتجه 59-9 سا   گیريهانداز و بازرسی  کنترل، بستن،  از پس و شوند یم بسته  یا و پوشانده  یا

  کاريدوباره هزینه بند این مفاد رعایت عدم صورت  در. شوند  مجلسصورت  هاآن دیهییتا باید قبالً نیست،  ممکن هاآن
  .بود خواهد پیمانکار عهده به

ـام  از پس که ییکارها 59-10 ـانده  ـرات یتعم انج ـته  ـا ی و پوش ـ  بس ـوند  یم ـس  و ش ـتن،  از پ ـرل،  بس ـ  کنت    و یبازرس
 نـه یهز بنـد  ـن یا ـت یرعا عـدم  صورت در. شوند صورتمجلس ها آن هیدییتأ دیبا قبالً ستین ممکن ها آن ريیگ اندازه
 .   بود خواهد مانکاریپ عهده به کاري دوباره

  آماده و ندارنـــد عملکردي هاي شیآزما و اندازي راه به ازین یفن مشخصات طبق که کار از ییها قسمت موقت لیتحو 59-11
 .   شود یم انجام موقت لیتحو صورتجلسه هیته با هستند، برداري بهره

 :   است مجاز ریز طیشرا در کار، کل لیتحو از قبل کار، از یمستقل هاي قسمت موقت لیتحو 59-12

ــورت در 59-12-1 ــمت لیتحو براي که یص    مانیپ در ها، آن یزمان برنامه و کار ،یکی یکی و جداگانه هاي قس
 .  باشد شده الزم ینـیب شیپ

ــل لیتحو از قبل را کار از ییها قسمت  لیتحو به ازین کارفرما مان،یپ مدت طول در چنانچه 59-12-2 ــار کــ   کــ
 ـولحص بـراي را الزم یبررسـ مانکـاریپ و کند یم ابالغ مانکاریپ به را مراتب صورت، نیا در. باشد داشـته

 موضوع، و آورده عمل به کار، کل عملکرد و ها قسمت ریسا در مشکل جادیا ای و تداخل عـدم از نـانیاطم
 .  ردیگ یم قـرار طـرف دو توافـق مورد

سترداد  به نسبت  است  موظف مانکاریپ مان،یپ موضوع  اتیعمل موقت لیتحو از بعد 59-13 ــازاد قطعات مصرفی،  مواد ا   و مــ
ـق  زاتیتجه ـه  متعل   آالت، نیماش خروج خود، موقت اسکان هاي محل و دفترها انبارها، ها، کارگاه دنیبرچ کارفرما، ب
 خـود موقـت سـاتیتأس و ها کارگاه دنیبرچ از ماندهیباق دیزا مواد نوع هر و خود به متعلق مصرفی مواد و مواد نوع هر
ــق کار، محل يپاکساز  و ــردستگاه  طبــ   مازاد، مصرفی  مواد از یبخش  هرگاه. کند اقدام کارفرما ندهینما/ نظارت نظــ

ــده جادیا زاتیتجه و موقت ساتیتأس ــه شـ   طیشرا در ها آن واگذاري نحوه باشد، کارفرما ازین مورد مانکار،یپ لهیوس بـ
 .شود یم انیب اختصاصی

  دوار يهانیماش و زاتیتجه نقص رفع مسئولیت دوره  - 60 ماده 
ش  و زاتیتجه موقت تحویل از پس 60-1   ای ماه 6 زمانمدت ظرف هرگاه ،شرایط عمومی  59ماده شرح  به دوار يهانیما

  مشاهده  پیمانکار تعهد در کارهاي در نقصی  و عیب نوع هر ،اختصاصی   طیشرا  در شده مشخص  کارکرد ساعت /زمان
  آن از ناشی  يهابیآس  رفع و معیوب قطعه نمودن جایگزین و اصالح  نقص، رفع به نسبت  است  موظف پیمانکار شود، 

  امکان است  موظف کارفرما. کند اقدام کارفرما، يسو  از یاعالم مقرر موعد در و خود هزینه به کار، دیگر يهابخش به
  پیمانکار براي نقص، رفع تیمسئول  دوره در شده  مشخص  هايعیب رفع یا و تعمیر براي را متعارف حد در دسترسی  

 .کند فراهم
ـار یپ 60-2 ـ  مانک ـت یبا یم ـان  ـروي ین س ـ  و یانس ـزار  و آالت نیماش   جلسه صورت در شده مشخص ازین مورد یراتیتعم اب

 تامین نماید. کار اجراي محل در یاضاف پرداخت گونـه هر ادعاي بدون و بیمعا و نواقص رفع جهت را موقت لیتحو
  يهاشیآزما نقص، و عیب رفع براي الزم يهانیگزیجا و تعویض ای وپیمانکار، موظف اســت پس از انجام اصــالحات  60-3
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صول  براي را الزم ستگاه  دییتا اخذ و عیب رفع از اطمینان ح شات . دهد انجام خود هزینه به نظارت، د  به مربوط گزار
 .گردد لیتحو نظارت، دستگاه دییتا اخذ جهت ستیبا یم بند نیا

 ضیوتع ای ریتعم بوده کاال سازنده  ای فروشنده  ضمانتنامه  تحت که را کارها از قسمت  هر دوره، نیا در مانکاریپ چنانچه 60-4
 .دینما افتیدر خصوص نیا در کاال سازنده ای فروشنده از يمجدد تضمین ستیبا یم صورت آن در د،ینما

  یا و نکند اقدام عیوب رفع به نسبت  کارفرما با توافق مورد ای و یزمان برنامه در شده  مشخص هرگاه پیمانکار طی مدت  60-5
ساً  تواندیم کارفرما کند، رفع صحیح  نحوي به را عیوب نتواند عمل در سط  ای رأ شخاص  تو   عیب رفع به اقدام ثالث ا

ست،  موظف پیمانکار صورت،  این در. نماید صالح  مواد، ا   کارفرما اختیار در را خود انبارهاي در موجود تجهیزات و م
  بقط مربوطه يهايباالسر  و غیرمستقیم  نیروهاي يهانهیهز احتساب  با کارفرما، لهیوس به شده انجام يهانهیهز. بگذارد

  هايهزینه مواردي چنین در. شود یم منظور پیمانکار بدهکاري حساب به ،اختصاصی   طیشرا  در شده  مشخص  زانیم
سر  عالوهبه مربوط ضامین  یا و خالص مطالبات از يباال سر  پیمانکار ت ض  گونهچیه حق پیمانکار و شد  خواهد ک   یاعترا
 .داشت نخواهد

  لتقب خصوص  در تعهدش عدم بر یمبن خود يادعا تواندپس از رفع نقص توسط پیمانکار، در موارد خاص پیمانکار می  60-6
  پس ست یبایم مذکور تهیکم. دهد ارائه)  RCA( یخراب ياشه یر علل لیتحل تهیکم به را معایب و نقایص رفع نهیهز
س  از ضوع،  یفن یبرر  نظر. دهد ارائه کارفرما به یکتب صورت  به روز (چهارده)14 مدت ظرف حداکثر را خود نظر مو

 .بود خواهد مانکاریپ به نقص رفع نهیهز پرداخت عدم ای پرداخت مالك RCA تهیکم
 کار انیپا نامهیگواه  - 61 ماده 

  نامهیگواه صدور  خواست  در پیمانکار ،مانیپ اسناد  طبق مانکاریپتوسط   راتیتعم و ينگهدار تعهدات هیکل انجام از پس
ضوع  کار شرح  در مندرج خدمات هیکل انجام .نمایدمی کارانیپا س  جینتا هیکل يآور جمع و مانیپ مو   يهاشاخص  یبرر
  مکتوب دییتأ و اتیعمل یبازرس  ،یعموم و یفن یبازرس  جینتا نیهمچن و مربوطه متخصص  میت توسط  يعملکرد يدیکل

ش  و زاتیتجه يساز  یکم و يریگ اندازه قابل يکارکردها و يافزار نرم يها یخروج یتمام   زین و قطعات و آالت نیما
 مربوط هايتأییدیه و مدارك تمام درخواست،  این انضمام  به قبل از گواهینامه پایان کار باید انجام پذیرد. کارگاه دنیبرچ
  فهرست  ها،گواهینامه مان،یپ موضوع  اتیعمل کیفیت و کمیت کنترل عملکردي، هايآزمایش و هاآزمایش ها،بازرسی  به

 .شود تحویل پیمانکار سوي از باید الزم فنی اسناد و مدارك و هانقشه و منابع تأمین و یدکی قطعات
  تیفیک کنترل و یبازرس  یابالغ و مصوب  ندیفرآ طبق زاتیتجه سات، یتاس  کارها، کامل بازدید از پس نظارت دستگاه  61-1

  حداکثر که را تاریخی ،یاساس   اشکاالت  وجود عدم از اطمینان حصول  و رانیا یاسالم  يجمهور نفت وزارت به مربوط
  کارفرما، نمایندگان حضــور براي بود، نخواهد دیرتر تحول و تحویل براي پیمانکار درخواســت زمان از روز (هفت)7

ستگاه  ستگاه  و کارفرما نمایندگان. دینمایم تعیین محل در مانکاریپ و نظارت د   موعد رد پیمانکار، اتفاقبه نظارت، د
شده،    محل در مقرر ضر سبت  کارها، از بازدید ضمن  حا سه صورت  تنظیم به ن ست یپ مفاد طبق تحول و لیتحو جل   و

ست  همراه به 10 شماره  ست  موظف پیمانکار. ندینمایم اقدام یاحتمال نواقص فهر   مهلت در را شده نییتع نواقص ا
ست  کارفرما از را کارانیپا نامهیگواه صدور  سپس  د،ینما برطرف تحول و لیتحو صورتجلسه   در شده  مشخص    درخوا

  واهیگ مشکالت، و نواقص رفع از اطمینان حصول و کارفرما ندهینما و نظارت دستگاه يهایبازرس و بازدید از پس. کند
 .شودیم هیارا پیمانکار به را آن از يانسخه و شودیم صادر کارفرما توسط یقطع لیتحو منزله بـه کارانیپا نامهیگواه
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 دوره مسئولیت تضمین نگهداري و تعمیرات   - 62 ماده 
  شده  مشخص  مدت ای و ماه 6 مدت به راتیتعم و ينگهدار نیتضم  تیمسئول  دوره کار، انیپا نامهیگواه صدور  از پس 62-1

صی    طیشرا  در صا ست  موظف مانکاریپ دوره نیا در. شود  یم آغاز اخت شکال،  هرگونه ا ص  ا ش  که یبیع و ینق   از ینا
سب  راتیتعم و ينگهدار شد  مانیپ مدت نامنا ست یپ مطابق را با   در. دینما برطرف نهیهز افتیدر بدون 11 شماره  و
شکال  رفع عدم صورت    اندتویمکارفرما  مانکار،یپ توسط  راتیتعم و ينگهدار نیتضم  تیمسئول  دوره در آمده بوجود ا
  نیروهاي يهانهیهز احتســاببا  را شــدهانجام يهانهیهز و نموده عیب رفع به اقدام ثالث اشــخاص توســط ای رأســاً

  نظورم پیمانکار بدهکاري حساببه ،اختصاصی طیشرا در شده مشخص زانیم طبق مربوطه يهايباالسر و غیرمستقیم
ــامین پیمانکار  از و ــرمطالبات خالص و یا تض ــ گونهچیه حق پیمانکار مواردي چنین در نماید. کس  نخواهد یاعتراض

 .داشت
 ارفرماک، کارفرما نزد مانکاریپ به مربوط الضمان وجه هرگونه وجود عدم و مانیپ نیطرف حساب هیتسو صورت در: تبصره

 .دینما مطالبه را مذکور يها نهیهز ،ییقضا مراجع قیطر از تواند یم
  خصـوص  در تعهدش عدم بر یمبن را خود يادعا تواندپیمانکار، در موارد خاص پیمانکار میپس از رفع نقص توسـط   62-2

  ست یبایم مذکور تهیکم. دهد ارائه )RCA( یخراب ياشه یر علل لیتحل تهیکم به را معایب و نقایص رفع نهیهز تقبل
 نظر. دهد ارائه کارفرما به یکتب صورت به روز (چهارده)14 مدت ظرف حداکثر را خود نظر موضوع، یفن یبررس از پس
 .بود خواهد مانکاریپ به نقص رفع نهیهز پرداخت عدم ای پرداخت مالك RCA تهیکم
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  مانیپ فسخ: 11 فصل
 کارفرما مصلحت بر بنا مانیپ فسخ  - 63 ماده 

ص  آنکه بدون تواند،یم کارفرما شد،  مانکاریپ متوجه يریتق صلحت  به بنا با   قطعیم هر در دلیل، اعالم بدون و گرید علل ای خود م
  با را مراتب ست یبا یم امضا  حق صاحبان  توسط  کارفرما صورت،  نیا در د،ینما فسخ  را پیمان بداند، صالح  که کار تکمیل از پیش

شخص  سخ  روز کردن م شت)  28 حداقل که پیمان ف ست و ه شد،  یم هیابالغ خیتار از پس روز(بی   نیا در. دینماابالغ  پیمانکار به با
  شن رو طوربه است،  مسلمی  زیان ای و خطر بروز موجب هیابالغ صدور  روز طیشرا  در هاآن ماندن ناتمام که کارهایی تکلیف ه،یابالغ

 :شودیم انجام زیر يهااقدام ادشده،ی هیابالغ دریافت از پس. شودیم مشخص
  .کندیم خودداري است،  شده مشخص  هیابالغ در که ناتمام کارهاي تکمیل از غیر جدید، کار نوع هر شروع  از پیمانکار، 63-1

 .آوردیدرم اجرا به قبلی شدهانجام کارهاي براي است، شدهنییتع کارفرما سوي از که را حفاظتی يهااقدام همچنین،
 يگرید حون به هیابالغ  در نکهیا مگر دینما زیپره مان،یپ موضوع يکارها انجام به مربوط سفارشات هیارا از دیبا مانکاریپ 63-2

 جزء موضوع زمانی برنامه چارچوب در که را تجهیزاتی و کاال تدارك به مربوط مدارك و اسناد نیهمچن. باشد شده مقرر
 از قبل تا حمل و خرید مراحل سایر ای و فروشندگان یا سازندگان به خرید سفارش مرحله در عمومی شرایط 3-2-1

 تباطار در و ثالث اشخاص برابر در پیمانکار تعهدات به مربوط اسناد سایر ن،یهمچن و هستند کار انجام محل به رسیدن
 به اما ه،نرفت کار به روز آن تا که پروژه زاتیتجه و کاال تمام. شود کارفرما تحویل مالی مثبته اسناد همراه باید پیمان، با

 ،شده تقویم پیمانکار لهیوسبه آن، پیوست مدارك و اسناد و پیمان موازین اساس بر است، شده حمل کار انجام محل
 االک کهیصورت در( را بند نیا نهیهز کارفرما. گردد شده و قراردادهاي مربوطه به نام کارفرما مثبته مدارك و اسناد همراه

 و لیوتح نحوه نییتع و کارفرما توسط یدگیرس از پس) باشد کارفرما قبول مورد تعداد و تیفیک و استاندارد نظر از
 نییعت کار، ارجاع ندیفرا در مانکـاریپ شنهاديیپ هاي متیق زیر و زیآنال اساس بر مربوطه، سفارش انتقال زین و تحول

 .دینما یم منظور مانکار،یپ يبستانکار حساب به نیطرف توافق با و
 ارهايک در چنانچه،.  دهد لیتحو کارفرما به را کارها است، دهیگرد نییتع هیالغبا در که یخیتار در ستیبا یم مانکاریپ 63-3

 خود، ههزین با است مکلف پیمانکار شود، مشاهده یبیمعا کارفرما صیتشخ به) شده لیتکم ای ناتمام از اعم(شده انجام
 ارفرماک به را شده اصالح  يکارها سپس و نموده اقدام عیب رفع به نسبت شود،یم تعیین کارفرما توسط  که یمدت در

 .شد خواهد ریتاخ خسارت مشمول د،یننما اقدام بیع رفع به نسبت مقرر موعد در کهیصورت در. دینما لیتحو
  فرماکار ازیموردن که کار انجام محل در موقت سات یتأس  از بخش آن برچیدن به نسبت  کارفرما، هماهنگی با پیمانکار، 63-4

 مربوط، مدارك و اســناد با همراه و شــده تقویم طرف دو توافق با کارفرما، ازیموردن يهابخش و کرده اقدام نیســت،
صالح  ها،نخاله از کار انجام محل يساز پاك به موظف پیمانکار همچنین،. گرددیم کارفرما تحویل   رقابلیغ و مازاد م

 .است خود تخصصی تجهیزات و آالتنیماش استفاده،
سو  به موظف پیمانکار، 63-5  هب فسخ  هیابالغ از پس يکارها انجام جهت که را خود کارکنان از يتعداد  با کامل حساب  هیت

 .باشد یم ندارد، يازین آنان
  ارانپیمانک یا فروشندگان، وي، توسط که را یمدارک و اسناد تمام و فنی مشخصات ها،نقشه تمام است موظف پیمانکار، 63-6

 .دهد تحویل کارفرما به است، شدههیته دومدست
ضع  صورت  پیمانکار، 63-7 سخ  ابالغ تاریخ تا را شده انجام کارهاي تیو ستگاه  به و کرده تنظیم پیمان، ف   ارفرماک/  نظارت د
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سلیم    همراه به.  شود یم درج نیز 4-63 و 2-63 بندهاي در شده  تقویم يهانهیهز ت،یوضع  صورت  نیا در. کندیم ت
 :شودیم پیوست پیمانکار لهیوسبه زیر مدارك ت،یوضع صورت این

ضمین و   هرگونه 63-7-1 شده  الزم هاي نامهمهیب ت صون  براي و اخذ  شتن نگه م  و حل بر دال مدارك کارفرما دا
 به پیمانکار،. پیمان موضوع  يباکارها رابطه در ثالث، اشخاص  مالکیت ادعاي ازجمله دعاوي، هرگونه فصل 
سلیم  کارفرما به و تنظیم را ترك ادعا)(يااقرارنامه مدارك، این همراه  حق هرگونه آن، طی که کندیم ت

صرف  شتن  ای و ت ستمزد  و حقوق پرداخت با رابطه در را بدهی دا صالح  فنی، دانش خرید کارکنان، د  و م
ست  ممکن که مطالباتی ریسا  و زاتیتجه سته  منتفی شود،  کارفرما متوجه ا سبت  و دان ص  و حل به ن  لف

ست  پیمانکاران به خود يهایبده پرداخت و ادعاها شندگان،  و دومد  يهاطرف با را الزم يهاتوافق فرو
 .کرد خواهد هیارا را کارفرما موردنظر و الزم مستندات زمینه، این در و است؛ آوردهعمل به ذینفع

 4-63 و 2-63يبندها موضوع يهانهیهز به مربوط مثبته، اسناد 63-7-2
صورت  63-8 ضع  صورت  کهیدر سناد  و تیو ضوع  پیمانکار، سوي  از شده لیتحو مدارك و ا   کارفرما ندهینما ازنظر 7-63بندمو

  تیوضع  صورت  یقبول و مدارك کفایت پذیرش مراتب روز، )هشت  و ست یب( 28 حداکثر مدت ظرف باشد،  قبول قابل
سی،  براي سترداد  ضمن  صورت،  این غیر در. شود یم اعالم پیمانکار به برر ضع  صورت  پذیرش عدم لیدال آن، ا   تیو
  تیوضع  صورت  مجدداً و کند اقدام مدارك تکمیل به نسبت  وي تا گرددیم اعالم پیمانکار به قبلی مهلت همان ظرف

  صورت  روز)(بیست و هشت  28 مدت ظرف حداکثر کارفرما قبول، قابل تیوضع  صورت  دریافت از پس. نماید تسلیم  را
 .دینمایم پرداخت پیمانکار به مربوط کسورات کسر از پس را آن مبلغ و نموده یبررس را تیوضع

ضع  صورت  مبلغ دییتأ با 63-9   انپیم با ارتباط در کارفرما علیه ادعایی هرگونه از پیمانکار طرف، دو سوي  از یینها تیو
  دو سوي  از آن فصل  و حل اما باشد،  کرده مطرح پیمان فسخ  ابالغ از قبل که ادعاهایی مورد در مگر کند،یم نظرصرف 
شد  شده  موکول بعد يهازمان به طرف، شت   28 مدت در کارفرما هرگاه. با ست و ه   صورت  دییتا تاریخ از روز )(بی

 .ردیگیم تعلق پیمانکار به پرداخت ریتأخ خسارت ،9-55بند طبق نکند، پرداخت را پیمانکار طلب ت،یوضع
 .شودیم مسترد و آزاد ،شرایط عمومی 14 ماده مفاد طبق کار ياجرا حسن تضامین ای مبالغ و تعهدات انجام نیتضم 63-10
  مانکاریپ تعهدات انجام عدم از یناش کارفرما توسط مانیپ فسخ  - 64 ماده 
 .کاهدب کارفرما حقوق و اختیارات سایر از آنکه بدون د،ینما فسخ را مانیپ زیر طیشرا از هریک وقوع با تواندیم کارفرما 64-1

  مشخصات و اسناد طبق پیمان، موضوع کارهاي اجراي در پیمانکار تعهدات انجام در مستمر تخلف و قصور 64-1-1
 )  است شده کارفرما طرف از یکتب اخطار فقره دو حداقل ابالغ و صدور سبب که(پیمان فنی

 یفیک و کمی نظر از زاتیتجه و کاال موقعبه نیتأم در تعهدات انجام در تخلف و قصور 64-1-2
ــروع در ریتأخ 64-1-3 ــمت اتمام و ش  بند به توجه با کارها، زمانی برنامه از ماندن عقب و کار مختلف يهاقس

53-3 
ــمتی یا تمام توقف 64-1-4   حوادث وقوع بدون موجه، دلیل بدون کارفرما، یکتب موافقت اخذ بدون کار، از قس

   قضایی محاکم سوي از پیمانکار اموال توقیف علت به ای و ،يقهر
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 پیمان مفاد از برخی انگاشتن نادیده یا ،یتخط بارز، عدول 64-1-5
 .شود کار پیشرفت کندي ای و توقف موجب که پیمانکار شرکت انحالل یا ورشکستگی 64-1-6
ش  ای و کامل واگذاري 64-1-7 ضوع  از یبخ شخاص  به پیمانکار، سوي  از پیمان مو   یکتب موافقت اخذ بدون ثالث ا

 کارفرما
   9-26بند به توجه با پیمانکار، سوي از کارکنان دستمزد پرداخت در مستمر ریتأخ 64-1-8
شخص  که یصورت  در 64-1-9 شمول  مانکاریپ مان،یپ ياجرا نیح در ای و قبل شود  م  جهت قانونی ممنوعیت م

 .باشد شده مانیپ ياجرا
   پیمانکار توسط HSE الزامات و مقررات رعایت عدم ای قصور 64-1-10
 )3-53(با توجه به بند کارفرما تشخیص به پیمان مبلغ درصد ده  از شیب پیمانکار جرایم افزایش 64-1-11
 متوالی روز  (هفت)7بیش از  کارفرما با یهماهنگ بدون کارگاه سرپرست بتیغ 64-1-12
 .گردد 35-6 بند در مندرج تخلف مرتکب مانکاریپ چنانچه 64-1-13

شته  نظر در کارفرما ،1-64 بند در شده  دیق موارد از یک هر وقوع علت به کهیدرصورت  64-2 شد  دا   د،ینما فسخ  را مانیپ با
ستناد  هاآن به که مواردي درج با را مراتب کارفرما، ندهینما یست یبا یم   مانکار،پی. نماید ابالغ پیمانکار به است  نموده ا

ست  مکلف صورت  کارفرما، ابالغ دریافت خیتار از روز (هفت)7  مدت ظرف ا  نظر انطباق عدم از حاکی یلیدال کهیدر
شته  شده اعالم موارد با کارفرما شد،  دا ساند  کارفرما اطالع به را مراتب با سط  مانکاریپ لیدال سپس . بر   کارفرما تو

  شده امهاق لیدال یا ،دریافت نگردد پیمانکار يسو  از پاسخی  مقرر مهلت ظرف اگر. شد  خواهد فیتکل نییتع و یدگیرس 
  نجاما به نیاز بدون و کندیم ابالغ پیمانکار به را مانیپ فسخ  مجاز امضا  صاحبان  توسط  کارفرما شود،  شناخته  مردود
 .دینمایم عمل ماده این مفاد اساس بر قضایی، تشریفات دادن
سخ  ابالغ از پس کارفرما، 64-2-1 س  ها،کارگاه د،یتول توقف عدم گرفتن نظر در با مان،یپ ف صالح  و سات یتأ  و م

  تدارکات نوع هر و پیمانکار تخصصی   آالتنیماش  کار، انجام محل انبارهاي در موجود ابزاراالت و تجهیزات
 .ردیگ یم بکار را الزم داتیتمه آنها از حفاظت و استفاده يبرا و گرفته اختیار در را کارگاه در موجود
 هب متعلق کاالها و یمصرف مواد از باشد او متوجه يتعهد آنکه بدون و بداند صالح کارفرما چنانچه:  تبصره

 انکارشناس توسط که يا عادالنه متیق به باشد داشته ازین کار انجام و لیتکم يبرا که را هچآن مانکار،یپ
 مورد نیالطرف یمرض کارشناس نفر کی و مانکاریپ کارشناس نفر کی کارفرما، کارشناس نفر کی(منتخب

 ورمنظ مانکاریپ بستانکار حساب به را آن يبها و نموده يداریخر گردد، یم نییتع) مانیپ نیطرف دییتا
 کارفرما با  کارشناس انتخاب در فسخ، هیابالغ خیتار از روز (چهارده)14 مدت ظرف مانکاریپ هرگاه. دینما

  يکاالها و یمصرف مواد متیق و زانیم نییتع جهت کارشناس چند ای کی راسا کارفرما د،ینمامی توافق
 .دینما یم نییتع الذکر فوق
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  که کارگاه، محل در موقت ســاتیتأســ از بخش آن برچیدن به نســبت کارفرما، یهماهنگ با پیمانکار،  64-2-2
 همراه و شده  تقویم طرف دو توافق با کارفرما، ازیموردن يهابخش و کندیم اقدام نیست،  کارفرما ازیموردن

 .  گرددیم کارفرما لیتحو مربوط، مدارك و اسناد با

 خود تجهیزات از استفاده  رقابلیغ و مازاد مصالح  ها،نخاله از کار انجام محل يساز پاك به موظف پیمانکار 64-2-3
ست  شخ  به. ا ش  کارفرما صیت صی    آالتنیما ص سط  کارها ادامه براي که پیمانکار، تخ   ازیموردن کارفرما تو
وط هاي مربهاي مربوط مطابق مبانی پیمان و پیوست  هزینهو  مانندیم باقی کارگاه در کار پایان تا باشند 

  پرداخت می شود.
ــخ، هیابالغ در کارفرما 64-2-4  براي روز، (هفت)7 ظرف حداکثر پیمانکار که دینما یم اعالم پیمانکار به فسـ

  اتفاقبه ،1-2-64 جزء در ادشده ی سات یتأس  و تجهیزات سایر  و قبلی شده انجام کارهاي از يبردارصورت 
  دلیل، نیتأم منظوربه کارفرما مقرر، موعد در پیمانکار حضور  عدم صورت  در. ابدی حضور  محل در کارفرما

  هیته يمبنا لیدل نیتأم نیا و دینمایم اقدام ها،يبردارصورت به نسبت مستقیماً ،دادگاه نماینده حضور با
 .بود خواهد یینها تیوضع صورت

 خواستار کارفرما که دوم،دست پیمانکاران و فروشندگان با را خود يهامانیپ تمام است موظف پیمانکار، 64-2-5
 تدارك به مربوط مدارك و اسناد ن،یچنهم. سازد متوقف قبل، بندهاي مفاد تیرعا با نیست، هاآن ادامه

 سفارش مرحله در عمومی شرایط 1-2-3 جزء طبق یزمان برنامه چارچوب در که را مصالحی و تجهیزات
 به را هستند کار، انجام محل به رسیدن از قبل تا حمل و خرید مراحل سایر ای و فروشندگان به خرید

 طهراب در و ثالث اشخاص برابر در را خود تعهدات به مربوط اسناد سایر باید ن،یچنهم. کند منتقل کارفرما
 .دهد کارفرما تحویل مالی، مثبته اسناد همراه پیمان، با

ست  موظف پیمانکار، 64-2-6 شه  تمام ا صات   ها،نق شخ سناد  و فنی م سط  که را یمدارک و ا شندگان  وي، تو  و فرو
 .دهد تحویل کارفرما به اند،شدههیته دومدست مانکارانیپ

 :شودیم محاسبه زیر مبالغ ها،يبردارصورت انجام از پس 64-2-7
 مانیپ فسخ تازمان پیمان، طبق شدهانجام کارهاي بهاي 64-2-7-1
 .اندشدهنیتأم پیمان فنی مشخصات طبق که کارگاه، در موجود کاالي و تجهیزات بهاي 64-2-7-2
  در پیمانکار که کاالیی و تجهیزات از بخش آن براي پیمانکار، ســوي از شــده هیتأد هزینه 64-2-7-3

  ســازندگان، به دیخر ســفارش مرحله در ،1-2-3 جزء طبق شــدههیته زمانی برنامه چارچوب
سناد  و هستند  کار انجام محل به رسیدن  از قبل تا حمل و دیخر مراحل سایر  یا فروشندگان،    ا

 .است شده کارفرما تحویل هاآن
  در موردمحاسبه  شده، انجام زیتجه زانیم نسبت  به کارگاه زیتجه يهانهیهز مانیپ فسخ  هنگام 64-2-7-4

 .بود خواهد یقطع تیوضع صورت
  يهاپرداخت با آن التفاوتمابه و شده هیته مان،یپ فسخ  تازمان شده انجام کارهاي قطعی تیوضع  صورت  64-2-8

  پیمانکار به التفاوتمابه رقم باشد،  مثبت التفاوتمابه این کهیدرصورت . شود یم مشخص  پیمانکار، به قبلی
.  دنمای هیتأد کارفرما به را مربوط التفاوتمابه باید پیمانکار آن، بودن منفی صورت  در و شود یم پرداخت
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  از کشور،  جاري قوانین تیرعا با را خود طلب کارفرما خود، بدهی پرداخت از پیمانکار استنکاف  صورت  در
 کندیم وصول پیمانکار يهایدارای سایر

ضم  کارفرما 64-2-9 ضم  و تعهدات انجام نیت سن  نیت سخ  ابالغ با را کار ياجرا ح صول  خود نفع به مان،یپ ف  و و
 .  دینما یم ضبط

 کارفرما تعهدات انجام عدم از یناش مانکاریپ توسط مانیپ فسخ  - 65 ماده 
 :بنماید درخواست کارفرما از را پیمان فسخ تواندیم زیر موارد در پیمانکار، 65-1

  یا و پرداختشیپ پرداخت در ریتأخ ،باشد  نشده  ذکر اختصاصی   طیشرا  در یمشخص   زمانمدت چنانچه 65-1-1
  شده ینیبشیپ زمان از روز )(نود 90 مدت به کارفرما، سوي  از شده  دییتا يهاتیوضع  صورت  از کی هر
 .پیمان در

  انجام محل نمودن مشخص  در ریتأخ ،باشد  نشده  ذکر اختصاصی   طیشرا  در یمشخص   زمانمدت چنانچه 65-1-2
ضوع  کار   یا و پیمان در شده ینیبشیپ زمان از روز )(نود 90 مدت به ،شرایط عمومی پیمان 37 ماده مو
شخص  در ریتأخ سمتی  نمودن م صد  وپنجست یب از بیش اجراي توقف باعث که کار انجام محل از ق   در

 .شود پیمان مبلغ) 25%(
سهیالت،  نیتأم و کار انجام در ریتاخ چنانچه 65-1-3 صالح  ت   44و43 مواد موضوع  کارفرما، تعهد در زاتیتجه و م

  زمانمدت يبرا کار از) %25( درصــد وپنجســتیب حداقل انجام در ریتاخ ســبب ،شــرایط عمومی پیمان
  د،باش نشده ذکر اختصاصی طیشرا در مذکور زمانمدت چنانچه. شود اختصاصی   طیشرا  در شده ینیبشیپ

 .است یمتوال روز )(نود 90 ریتاخ زمانمدت
  ریغ يکارها خصوص  در پیمان اولیه مبلغ) %25( درصد  وپنجست یب از بیش میزان به پیمان مبلغ کاهش 65-1-4

 7-48 بند طبق مشروط،
  1-51 بند طبق ق،یتعل از پس کار به شروع خصوص در کارفرما دستور عدم 65-1-5

ست  دریافت از پس 65-2   ادامه مورد در توافق و مذاکره براي را پیمانکار روز، (چهارده)14 طی در کارفرما پیمانکار، درخوا
صورت . کندیم دعوت کار، شک  و کارفرما دعوت از پس روز (چهارده)14 کهیدر سه  اولیه لیت   در طرف دو مذاکره، جل

 به مانیپ یعموم طیشرا  63 ماده اساس  بر ازآن،پس يهااقدام و شود می فسخ  پیمان نرسند،  توافق به کار ادامه مورد
 .شودیم گذاشته اجرا

 قهري حوادث وقوع علت به پیمان فسخ  - 66 ماده 
ضوع  قهري حوادث وقوع صورت  در صی   طیشرا  در شده نییتع مدت از شیب آن ادامه و مانیپ یعموم طیشرا  69 ماده مو صا   ،اخت

سخ  پیمان ساس  ازآنپس يهااقدام و ف سخ  عدم يبرا مانیپ نیطرف نکهیا مگر شود، یم اجرا مانیپ یعموم طیشرا  63 ماده برا   ف
 .ندینما توافق مانیپ
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 پیمان طرف دو تیمسئول و احتمالی يهاانیز و خطرات :12 فصل
 انیز و ضرر پذیرش در کارفرما، يهاتیمسئول  - 67 ماده 

 :است زیر شرح به انیز و ضرر رشیپذ در کارفرما يهاتیمسئول
 شرایط عمومی پیمان 69 ماده شرح به قهري، حوادث وقوع 67-1
 هاآن لیتحو در ریتأخ یا و فنی مدارك ها،نقشه در اشتباه وجود 67-2
 کارفرما لهیوسبه کار، از ییهابخش اجراي از ناشی يهاانیز بروز 67-3
 وي به منتسب عوامل از هریک یا کارفرما، لهیوسبه قراردادي تعهدات اجراي عدم 67-4
 .شود کار اجراي زمان یا هزینه فاحش افزایش باعث که داخلی، مقررات و نیقوان در تغییر 67-5

 پیمانکار مالی مسئولیت حد و انیز و ضرر رشیپذ در پیمانکار، يهاتیمسئول  - 68 ماده 
 و خطرات انواع رشیپذ و مانیپ در شده  درج يهاتیمسئول  تمام شامل  ان،یز و ضرر  و خطرات رشیپذ در پیمانکار يهاتیمسئول 

  در زیر، موارد. است  شده مشخص  مانیپ یعموم طیشرا  67 ماده در کارفرما، يهاتیمسئول  عنوانبه آنچه جزبه هاست، انیز و ضرر 
 :هستند پیمانکار سوي از شدهرفتهیپذ خطرات زمره

  فسخ  یا کار، انیپا نامهیگواه صدور  تاریخ تا کار شروع  تاریخ از کار، از بخش هر ای و تمام از مراقبت مسئول  پیمانکار، 68-1
  فعر مسئولیت  به محدود بعد، به تاریخ نیا از پیمانکار، مسئولیت . است  شرایط عمومی پیمان  63 ماده موضوع  پیمان،

 .است شرایط عمومی پیمان 62 و 60 ماده موضوع نقص، رفع مسئولیت دوره در نقص
  ای و ثالث اشخاص  به وارده خسارت  هرگونه جبران مسئولیت : ادعاها به ییپاسخگو  و ثالث اشخاص  به خسارت  جبران 68-2

  هاخسارت جبران و پاسخگویی به موظف وي و است پیمانکار عهده به پیمان، موضوع با مرتبط موارد در ها،آن ادعاهاي
  حل مراجع ای دادگاه در مانکاریپ حضور  عدم صورت  در. هاست خسارت  و ادعاها گونهنیازا کارفرما داشتن نگه مصون  و

سخگو  جهت اختالف شخاص  به شده  وارده یمال و یجان حوادث به ییپا س  انیپا تا تواندیم کارفرما ثالث، ا   یدگیر
  ينگهدار خود نزد و کسر  مانکاریپ مطالبات از را ثالث اشخاص  به واردشده  یمال ای یجان خسارت  مبلغ معادل ییقضا 
 .دینما پرداخت يدادگستر حساببه ای ثالث اشخاص به ییقضا مراجع دستور با ای و دینما

  متعال طرح، امتیاز، حق درخصوص  پیمانکار تخلف از ناشی  قانونی اقدامات و ادعاها کلیه قبال در را کارفرما پیمانکار، 68-3
  نکارپیما لهیوس به که کاالیی یا کار آالت،نیماش  تجهیزات، نوع هر با رابطه در شده  محفوظ حقوق سایر  یا نام تجاري،

 .داردیم مصون گردد،یم استفاده خدمات انجام با رابطه در و شدهنیتأم
  یا و فعل از ناشی  که کارفرما کار محوطه در ثالث اشخاص  و کارفرما اموال به وارده خسارات  گونههر جبران مسئولیت  68-4

ست  یا فرعی پیمانکار پیمانکار، فعل ترك شان  کارکنان یا و دومد شد  ای   مانکارپی و بوده پیمانکار هزینه و عهده به با
  پیمانکار چنانچه. بود خواهد وارده هايزیان جبران و نواقص رفع یا و همانند کاالي تحویل تعمیر، یا ترمیم به متعهد
  يکاال همانند اســت مکلف نماید تعمیر یا و ترمیم کارفرما، نماینده نظر طبق را کارفرما دهیدخســارت مورد نتواند

  طبق مربوط باالســري هزینه بانضــمام کارفرما نظر طبق آن يبها صــورت نیا غیر در دهد تحویل را دهیدخســارت
 .گرددیم منظور پیمانکار یبده حساببه کارفرما تشخیص

  محوطه در ثالث اشخاص و کارفرما کارکنان به آسیب و صدمه یا و غرامت پرداخت و خسارات هرگونه جبران مسئولیت 68-5
شی  که کارفرما کار ست  و فرعی پیمانکار پیمانکار، فعل ترك یا و فعل از نا شان  کارکنان یا و دومد شد  ای   و هدهع به با
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 .باشدمی پیمانکار هزینه
سئول  پیمانکار 68-6 سخگوي  و غرامت پرداخت و خسارت  جبران م شخاص  و خود کارکنان دعاوي هرگونه پا   ازجمله ثالث ا

ست  ممکن که آنان به وارده صدمات  جرح، فوت، خسارات  خصوص  در   کارکنانش و پیمانکار فعل ترك و فعل اثر در ا
  شتن دانگه مصون  به موظف وي و بود خواهد باشد  کارکنانش ای و پیمانکار توسط  پیمان اجراي از ناشی  یا و آید پیش

 .داشت نخواهد مسئولیتی گونهچیه زمینه این در کارفرما همچنین .باشدمی هاآن از کارفرما
سارت  جبران 68-7 شی  خ ستفاده  از نا سایل  از نابجا ا سط  خاص تجهیزات و و ست  پیمانکار عهده به مانکار،یپ تو سارات . ا   خ

سارت  شامل  مذکور شد یم نیز غیره و طبیعی منابع ست، یزطیمح به وارده خ  به پیمانکار اقدام عدم صورت  در. با
  را پرداختی غرامات و اقدام دیدگان خسارت  به خسارت  پرداخت به نسبت  دارد حق کارفرما خسارت،  موقعبه پرداخت

 .دنمای کسر پیمانکار مطالبات از است، شده درج اختصاصی طیشرا در که باالسري هزینه نمودن اضافه و احتساب با
شتباه  یا قصور  کوتاهی، کیفی یا کمی ازنظر خود تعهدات ياجرا در پیمانکار کهیدرصورت  68-8 شته  ا شد  دا  بروز قبیل از( با

شی  کارفرما تجهیزات هايخرابی ست  کارکرد ای کمبود غلط، مدیریت ممکن، دلیل هر به فعل ترك ای فعل از نا   نادر
ش  صالح،  و مواد تدارکات پیمانکار،کمبود تجهیزات و آالتنیما سته  ابعاد و وزن در نقصان  یا و مرغوبیت عدم م   ،يدبنب
شتن  اختیار در صی    شرایط  بندهاي در مذکور شرایط  مطابق) کافی کارکنان ندا صا سب  اخت   جریمه مرتبط مورد برح

  افین پیمان بند این جرائم اعمال. بود خواهد برداشت قابل پیمانکار تضامین  یا و مطالبات از جرائم گونهنیا. شد  خواهد
 .باشدینم پیمان شرایط سایر در مذکور خسارات اخذ

  از کیچیه است،  آمده شرایط عمومی پیمان  53 ماده در کار، موقعبه اتمام در ریتأخ خسارت  عنوانبه که آنچه رازیغبه 68-9
ستفاده  عدم النفع،عدم قبیل از غیرمستقیم  يهاخسارت  مورد در دیگر، طرف برابر در پیمان طرف دو  ،يبرداربهره و ا

 .نیست مسئول شود، متحمل است ممکن که هانیا مانند و جدید يهامانیپ انعقاد عدم
 قهري حوادث وقوع  - 69 ماده 

ــرایطی هرگونه بروز معنی به قهري حوادث 69-1   و الزم تمهیدات بینیپیش رغمبه مانکار،یپ و کارفرما اختیار از خارج ش
سط  معقول ست،  طرف دو تو   از کی هر کنترل و اریاخت طهیح از آن از يریجلوگ و کند غیرممکن را کار ادامه که ا

 :باشد هاآن به محدود آنکهیب است، زیر موارد شامل ازجمله، قهري حوادث. باشد خارج قرارداد نیطرف
 بیگانگان لهیوسبه اشغال یا نشده، یا شدهاعالم از اعم جنگ، 69-1-1
 داخلی جنگ یا نظامی، يکودتا ای انقالب، شورش، 69-1-2
 یسم و رادیواکتیو مواد سایر نشت یا ،ياهسته تشعشعات 69-1-3
 .باشد مانکاریپ کارکنان به محدود تنها که مواردي ياستثنابه کارگري، عمومی يهااعتصاب 69-1-4
 واگیردار يهايماریب شیوع 69-1-5
ــیل  زلزله،  69-1-6   الزم، تمهیدات ینیبشیپ رغمبه و موجود آمارهاي به توجه با( غیرعادي يهاانی طغ و سـ

 کنترلرقابلیغ و داردامنه يهايسوزآتش ،)پیمانکار سوي از موجود اطالعات تناسببه
سط  قراردادي تعهدات انجام عدم 69-2 صور  منزلهبه قهري، حوادث بروز علت به طرف دو از هریک تو   تلقی پیمان نقض یا ق

 ياجرا در ریتأخ ای و اجرا عدم جهیدرنت دیگر طرف که ییهاخسارت  مسئول  طرف، دو از کیچیه همچنین. شود ینم
 .بود نخواهد است، دیده قهري، حوادث از ناشی خود تعهدات
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  تعهدات اجراي امکان عدم و وقفه باعث که باشــد، آمدهشیپ قهري حوادث پیمان، طرف دو از هریک نظر به هرگاه 69-3
 .دهدیم اطالع دیگر طرفبه را مراتب ساعت 48 ظرف حداکثر شود، وي سوي از قراردادي

ست  موظف پیمانکار، 69-4  به جدي زیان به منجر هاآن توقف قهري حوادث در که کار انجام براي را خود کوشش  حداکثر ا
  را الزم يهااقدام ریسا  و بندد کار به ندارد، قرار قهري حوادث در که را کار از يهابخش نیهمچن و شود یم کارفرما

  امتم باید نیز، کارفرما. دارد معمول من،یا و مطمئن يهامحل به تخصصی   آالتنیماش  و زاتیتجه و کاالها انتقال براي
سریع  براي متعارف حد در را خود موجود امکانات صورت . دهد قرار پیمانکار اریاخت در امر، نیا در ت   در پیمانکار کهیدر

ضافی  يهانهیهز متحمل کارها، این مفاد ياجرا   اگر. شود یم پرداخت کارفرما، دییتا از پس مربوط، يهانهیهز شود،  ا
شد  مجدد خسارت  ورود آسیب  امکان یا و شود  طوالنی) ماژور فورس( مدت   که بخواهد پیمانکار از تواندیم کارفرما با

  زاتیتجه که نماید پیشنهاد کارفرما به تواندیم نیز پیمانکار. نماید خارج کار اجراي محل از را خود حملقابل تجهیزات
 خواهد کار اجراي محل از هاآن خروج به مجاز کارفرما موافقت با صورت این در سازد، خارج کار اجراي محل از را خود
 .بود

 :شودیم عمل زیر بیترت به قهري، حوادث بروز درنتیجه اموال و کارها به وارده يهاخسارت مورد در 69-5
  باشد، مانیپ یعموم طیشرا 15 ماده موضوع بیمه مشمول پیمان، موضوع  کارهاي به وارده خسارت  هرگاه 69-5-1

  هاآن بهاي که پیمانکار، لهیوسبه شدهانجام کارهاي هزینه نیهمچن و کارفرما به وارده يهاخسارت جبران
 .شودیم نیتأم بیمه محل از است، نشدهپرداخت

سارت  هرگاه 69-5-2 ضوع  کارهاي به وارده خ شمول  پیمان، مو سارت  جبران براي آن میزان یا و نبوده بیمه م   خ
  مورد در را خود تعهدات پیمانکار آنکه بر مشروط  کارفرماست،  عهده به خسارت  جبران نباشد،  کافی وارده
 .باشد داده انجامشرایط عمومی پیمان  16و 15 مواد در شده درج ترتیب به ها،نامهمهیب تهیه

 .است پیمانکار عهده به باشد، مانکاریپ تیمالک در که آنچه و پیمانکار ابزار و آالتنیماش به وارده خسارت جبران 69-6
ست  مکلف پیمانکار قهري، حوادث رفع از پس 69-7 صله  را کارها اجراي کارفرما، ابالغ با ا   صورت،  نیا در. کند آغاز بالفا

  چنانچه. شودیم ابالغ پیمانکار به کارفرما، تایید و بررسی از پس که شود،یم پیشنهاد پیمانکار يسو از مناسبی تمدید
  خالل در داشت  خواهند حق پیمان طرفین از یک هر صورت  آن در انجامد طول به ماه 3 از بیش ماژور فورس شرایط 

  اژورم فورس شرایط  چنانچه. ندینما فسخ  را پیمان کتبی، اعالم تسلیم  با الذکرفوق مدت از پس روز (چهارده)14 مدت
ــورت آن در گردید، برطرف ماه 3 از زودتر   پیمان ادامه يبرا را خود یآمادگ کتباً باید پیمان طرفین از یک هر ص

ست  موظف پیمانکار صورت  این در. نمایند اعالم دیگر طرفبه ضوع  انجام ادامه روز (هفت)7 ظرف ا   آغاز را پیمان مو
 .کند
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 حاکم قانون قانونی، اقامتگاه اختالف، حل:   13 فصل
 اختالف حل و پیمان بر حاکم مقررات و قوانین  - 70 ماده 

 .است ایران اسالمی جمهوري کشور مقررات و قوانین تنها پیمان، این بر حاکم مقررات و قوانین
س  در هرگاه  و ذاکرهم قیطر از ابتدا مانیپ نیطرف نیب اختالف د،یآ شیپ نظر اختالف آن نیطرف نیب مانیپ مفاد ياجرا ای ریتف
صل  و حل تفاهم، صول  عدم صورت  در. شد  خواهد ف ساس  بر جهینت ح   در يقرارداد يهااختالف حل نامهوهیش  شیرایو نیآخر ا
 .دیگرد خواهد عمل است، شده آورده مانیپ 21 پیوست در که نفت وزارت

 مانیپ نیطرف  نشانی  - 71 ماده 
  یشان ن  طرف، دو از یکی کهیدرصورت . است  شده نوشته  نامهموافقت در که است  همان ،)پیمانکار و کارفرما( مانیپ نیطرف  ینشان 
  تا. دهد اطالع دیگر طرف به مکتوب بطور تغییر، خیتار از شیپ روز (چهارده)14 ظرف را خود جدید نشانی  باید دهد، تغییر را خود
 .گرددیم تلقی شده دریافت و شودیم ارسال قبلی نشانی به مکاتبات نشده، اعالم دیگر طرفبه جدید نشانی کهیوقت

 
 پیمانکار کارفرما

 :شرکت نام :شرکت نام

 :ملی شناسه :ملی شناسه

 :شرکت اقتصادي کد :شرکت اقتصادي کد

 :مجاز امضاي) ان(صاحب خانوادگی نام و نام

1. 

2. 

3. 

 :مجاز امضاي) ان(صاحب خانوادگی نام و نام

1. 

2. 

3. 

 :مجاز امضاي) ان(صاحب ملی کد

1. 

2. 

3. 

 :مجاز امضاي) ان(صاحب ملی کد

1. 

2. 

3. 

 :سمت

1. 

2. 

3. 

 :سمت

1. 

2. 

3. 

 :تلفن شماره/کدپستی/آدرس

  
 :تلفن شماره/کدپستی/آدرس

 :یاتیمال حوزه :یاتیمال حوزه

 ):ها(امضا

  
  

 ):ها(امضا

 ):وجود صورت در( مهــر

  
  

 :مهــر
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 شرایط اختصاصی پیمان
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صی    یطاشر ینا صا  هــــب ها،آن در ادمو از برخی تکلیف تعیین که ستا عمومی یطاشر از يادمو تکمیل و توضیح در مان،یپ اخت
ــموکمانیپ اختصاصی    یطاشر  و يریگجهینت هرگونه رو،نیازا. است  حاضر  مانیپ و یعموم طیشرا  نفکیال جزء و ستا هشد لوــ

 .ستا رعتباا فاقد ،عمومی یطاشر در طمربو دهما به توجه ونبد و ییتنهابه سند، ینا مختلف ادمو تفسیر

  ریسا  کارفرما صیتشخ  صورت  در. ستا عمومی یطاشر در طمربو يبندها و ادمو رهشما نهما سند،  ینا در شده  درج ادمو رهشما
 :  گردد درج اختصاصی  طیشرا در ل،یذ موارد بر عالوه اختصاصی  طیشرا به شده ارجاع و مربوطهي بندهاو   مواد

 :ستا یرز حشر به ات،تعهد منجاا نیتضم يآزادساز یطاشر  3-14 بند

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

 :ستا یرز حشر به ها،نامهمهیب هزینه تأمین مسئولیت 3-15 بند

 ............هعهد به نشیزافر و بیمه حق ختداپر ازجمله................................. .يهانامهمهیب حفظ و تهیه هزینه

 ............هعهد به نشیزافر و بیمه حق ختداپر ازجمله................................. .يهانامهمهیب حفظ و تهیه هزینه

صورت  4-15 بند شده ی يهانامهمهیب از بخشی یا متما رپیمانکا کهیدر   را دموجو يهانامهمهیب یا و ننماید تهیه رمقر موعد در را اد
 هزینه هرگونه ازجمله را، طمربو يهانهیهز و دهرـک هانامهمهیب دـتمدی یا و تهیه به امقدا ساًرأ تواندیم فرمارکا ،نکند تمدید موقعبه

 .دینما رنظوـم ریمانکاـپ راـبدهک حساببه و محاسبه لیذ صورتبه يباالسر

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

 : ستا یرز حشر به ها،نامهمهیب رعتباا تمد 3-16 بند

 ................................................................................................تمد به..................................................................................... .نامهمهیب

 ................................................................................................تمد به..................................................................................... .نامهمهیب

 :ستا یرز حشر به ،بیمه يهاخسارت یافتدر ترتیب 1-18 بند

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

ستگاه  یا و کارفرما نماینده العاط بدون کارگاه رئیس چنانچه 4-25 بند   نماید ترك موجه عذر بدون را کار اجراي محل نظارت، د
 .نماید اقدام ریز صورت به جریمه تعیین به نسبت تواندیم کارفرما

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

 خود تعهد در يکارها از یبرخ ،"يبند زمان برنامه" در شده نییتع زمان در نتوانست لیدل هر به مانکاریپ کهیصورت در 16-25بند 
 بعالوه را آنها انجام نهیهز و انجام را کارها آن ،یقبل اخطار صدور  با تواند یم کارفرما. دینما انجام را) کاال نیتام تعهدات از ریغ(

 .دینما منظور مانکاریپ یبده حساب بهزیر  در شده مشخص يباالسر نهیهز

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

 خسارت بابت را لیذ در شدهنییتع مبلغ روزانه بود خواهد مخیر کارفرما کتبی، ابالغ اجراي از پیمانکار استنکاف صورت در 8-28 بند
 .نماید کسر پیمانکار تضامین یا و مطالبات از روز (بیست و هشت) 28 مدت تا موصوف محل لیتحو در تأخیر
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............................................................................................................................................................................................................................ 

، برخی از کاالها و مواد مصرفی "برنامه زمان بندي"دلیل نتوانست در زمان تعیین شده در  در صورتیکه پیمانکار به هر 12-28بند 
 در تعهد خود را تامین نماید. کارفرما می تواند با صدور اخطار قبلی، آن کاالها و مواد مصرفی را تامین و هزینه تامین آنها را بعالوه

 نکار منظور نماید.به حساب بدهی پیما مشخص شده در زیرهزینه باالسري 

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

 20 شماره وستیپ مفاد طبق عملکرد يدیکل يها شاخص پاداش مبلغ سقف برآورد و يعملکرد يهاشاخص نییتع 1-39 بند

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

 موضوع تجهیزات و کاال واردات يابر گمرکی ارضعو و قوـ حق تـ خداپر در نیماـ پ فرـ ط دو از کـ ی رـ ه ئولیتـ مس 1-45 بند
  :ستا یرز حشر به پیمان،

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

سا  واردات يبرا مرکیگ ارضعو و قحقو ختداپر هنحو 2-45 بند ص   ابزارآالت و لیو ص ضوع  ازین مورد یتخ   یرز حشر به پیمان، مو
 :ستا

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

 .باشدیم ذیل شرح به ثالث شخص بازرس یتصالح احراز ضوابط و معیارها 7-47 بند

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

 .  مانکاریپ توسط کار در ریتاخ خسارت زانیم محاسبه نحوه 1-53 بند

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

صون  براي الزم نامهمهیب هرگونه 1-1-58 بند شتن نگه م شخاص  ادعاي از کارفرما دا  به کار انیپا نامهیگواه صدور  زمان از ثالث، ا
 .ریز طبق بعد،

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

 . ستا.................. اند شده یاساس ریتعم که يدوار يهانیماش و زاتیتجه نقص رفع مسئولیت دوره 1-60 بند

  یا و نکند اقدام عیوب رفع به نسبت  کارفرما با توافق مورد ای و یزمان برنامه در شده  مشخص هرگاه پیمانکار طی مدت   5-60بند 
ساً  تواندیم کارفرما کند، رفع صحیح  نحوي به را عیوب نتواند عمل در سط  ای رأ شخاص  تو   این در. نماید عیب رفع به اقدام ثالث ا

ست،  موظف پیمانکار صورت،  صالح  مواد، ا   شده انجام يهانهیهز. بگذارد کارفرما اختیار در را خود انبارهاي در موجود تجهیزات و م
س به ساب  با کارفرما، لهیو ستقیم  نیروهاي يهانهیهز احت   بحسا به ،زیر در شده  مشخص  زانیم طبق مربوطه يهايباالسر  و غیرم

سر  عالوهبه مربوط هايهزینه مواردي چنین در. شود یم منظور پیمانکار بدهکاري ضامین  یا و خالص مطالبات از يباال   ارپیمانک ت
 .داشت نخواهد یاعتراض گونهچیه حق پیمانکار و شد خواهد کسر

............................................................................................................................................................................................................................ 
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 . ستا.................. راتیتعم و ينگهدار و نیتضم تیمسئول دوره 1-62 بند

ضع  صورت  یا و پرداختشیپ پرداخت در ریتأخ صورت  در تواندیم مانکاریپ 1-1-65 بند  هب کارفرما سوي  از شده  دییتا يهاتیو
 .دینما مانیپ فسخ درخواست روز...................مدت

 به مانیپ یعموم طیشـرا  37 ماده موضـوع  کار انجام محل نمودن مشـخص  در ریتاخ صـورت  در تواندیم مانکاریپ 2-1-65 بند
 .دینما مانیپ فسخ درخواست روز........................... مدت

  ادمو موضوع  کارفرما، تعهد در زاتیتجه و مصالح  تسهیالت،  نیتأم و کار انجام در ریتاخ صورت  در تواندیم مانکاریپ 3-1-65 بند
  شود  روز............................مدت يبرا کار از) %25( درصد  وپنجست یب حداقل انجام در ریتاخ سبب  که ،شرایط عمومی پیمان 44 و 43

 .دینما مانیپ فسخ درخواست

  فسخ  پیمان روز،................. .مدت از شیب آن ادامه و 69 مانیپ یعموم طیشرا  ماده موضوع  قهري حوادث وقوع صورت  در -66 ماده
 .شودیم اجرا مانیپ یعموم طیشرا 63 ماده اساس بر آن از پس يهااقدام و شده

 به و انتخاب را هاآن يریکارگبه کارفرما که محیط هر خاص تجهیزات و وسایل  از نابجا استفاده  از ناشی  خسارت  جبران 7-68 بند
ست  پیمانکار عهده به د،ینمایم ابالغ پیمانکار سارات . ا سارت  شامل  مذکور خ  یزن غیره و طبیعی منابع ست، یزطیمح به وارده خ

  دیدگانخسارت  به خسارت  پرداخت به نسبت  دارد حق کارفرما خسارت،  موقعبه پرداخت به پیمانکار اقدام عدم صورت  در. باشد می
 .نماید کسر پیمانکار مطالبات از ریز مقدار به باالسري هزینه نمودن اضافه و احتساب با را پرداختی غرامات و اقدام

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

صورت  8-68 بند صور  کوتاهی، کیفی یا کمی نظر از خود تعهدات ياجرا در پیمانکار کهیدر شتباه  یا ق شته  ا شد  دا  بروز قبیل از( با
شی  کارفرما تجهیزات هايخرابی ش  نادرست  کارکرد ای کمبود غلط، مدیریت ممکن، دلیل هر به فعل ترك ای فعل از نا  و تآالنیما

  ارکنانک نداشتن  اختیار در ،يبندبسته  ابعاد و وزن در نقصان  یا و مرغوبیت عدم مصالح،  و مواد تدارکات پیمانکار،کمبود تجهیزات
 .شد خواهد جریمه لیذ مطابق) کافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84صفحه                    نفت صنعت در) M( راتیتعم و ينگهدار يها پیمان يسپار برون همسان اسناد اختصاصی شرایط     
 

 

 پیمانکار کارفرما
 :شرکت نام :شرکت نام

 :ملی شناسه :ملی شناسه

 :شرکت اقتصادي کد :شرکت اقتصادي کد

 :مجاز امضاي) ان(صاحب خانوادگی نام و نام

1. 

2. 

3. 

 :مجاز امضاي) ان(صاحب خانوادگی نام و نام

1. 

2. 

3. 

 :مجاز امضاي) ان(صاحب ملی کد

1. 

2. 

3. 

 :مجاز امضاي) ان(صاحب ملی کد

1. 

2. 

3. 

 :سمت

1. 

2. 

3. 

 :سمت

1. 

2. 

3. 

 :تلفن شماره/کدپستی/آدرس

  

 :تلفن شماره/کدپستی/آدرس

 :یاتیمال حوزه :یاتیمال حوزه

 ):ها(امضا

  

  

 ):ها(امضا

 ):وجود صورت در( مهــر

  

  

  :مهــر


	پیش گفتار:
	دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرایط عمومي، شرایط اختصاصی و پيوستها
	دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرایط عمومي، شرایط اختصاصی و پيوستها
	اين دستورالعمل به منظور وحدت رويه و راهنمایی كارفرمايان و پيمانكاران در تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرايط عمومي، شرايط اختصاصی و پيوستهاي پيمان تهیه شده است.

	1- کلیات
	1-1 اين سند همسان و دستورالعمل آن، صرفاً جهت انعقاد پيمانهاي نگهداری و تعمیرات( M) که می تواند همراه با تعمیرات اساسی (OH) بر اساس فعاليت های مشخص و كار معين باشد.
	1-2 كارفرما بايد ابتدا نسبت به تعريف دقيق و جامع فعالیتها بر اساس كار معين اقدام نمايد.
	1-3 به منظور تسهیل در ارائه قیمت پیشنهادی توسط مناقصه گران یا طرف مذاکره در فرایند ارجاع کار، کارفرما در صورت امکان، فهرستی از سوابق خرابی ها و تعمیرات انجام شده طی 3 تا 5 سال گذشته تجهیزات موضوع پیمان بخش (M) و فهرست قطعات تعویضی در دو تعمیرات اساسی ...
	1-4 کارفرما بر اساس فرایند ارجاع کار انجام شده، بايد قيمتهاي پيشنهادي پيمانكاران را بر اساس مجوزهاي صادره و به تفكيك اجزای کار و قيمت ذیربط در پیمان درج نمايد.
	1-5 برآورد هزينه HSE بر اساس نیازمندیهای واقعي بر اساس ماده 27 شرایط عمومی این پیمان و متناسب با نوع خدمات در دستورالعملهاي مربوط در پیوستهای شماره 1، 2، 11و 17 ارایه میشود.
	1-6 آخرین بخشنامهها و دستورالعملهاي مربوط كه در زمان پيشنهاد قيمت (بازگشايي پاکتها) نافذ است، ملاک عمل قرار ميگيرد.

	2- موافقتنامه
	1-
	2-
	2-1- اطلاعات مربوط به موافقتنامه بايد بهطور كامل و روشن، در محلهاي پیشبینیشده درج شود. تغيير دادن، كاستن عبارت يا كلمهاي از موافقتنامه، يا افزودن به آن مجاز نيست و تنها محلهاي خالي بايد تكميل شود.
	2-2- در موافقتنامه و در محلهاي تعیینشده بايد عنوان رسمي يا ثبتي دو طرف پيمان درج شود.
	2-3- در ماده 1 موافقتنامه، موضوع، محل اجرا و مشخصههاي اصلي پيمان به نحوي درج شود كه محدوده هر نوع فعاليت، مطابق با شرح كارهاي پيوست پيمان معين باشد.
	2-4- طرفهاي پيمان بايد تمام صفحههاي موافقتنامه و ضمایم آن (با تشخیص کارفرما) را مهر و امضاء كنند.

	3- شرايط عمومي
	3-
	3-1- در پيمانها، از مفاد شرايط عمومي این سند بايد بدون هيچ نوع تغييري استفاده شود. تغيير دادن، كاستن يا افزودن مطلبي به آن مجاز نيست.
	3-2- در شرايط عمومي، هر جا كه به فرایند ارجاع کار اشاره يا تصریح شده است كليه روشهاي واگذاري مندرج در قانون برگزاري مناقصات اعم از مناقصه، استعلام، ترک تشریفات مناقصه و عدم الزام به برگزاری مناقصه را شامل ميشود.

	4- شرايط اختصاصی
	4-
	4-1- شرايط اختصاصی یا همان شرایط خصوصی پیمان، شرایط خاصی است که بهمنظور تکمیل شرایط عمومی، برای هر پیمان و با توجه به وضعیت و ماهیت آن تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط اختصاصی، هیچگاه نمیتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.
	4-2- مواد مربوط به شرايط اختصاصی به نحوي تنظیم شده است كه پاسخگوي نياز كارهاي مختلف باشد. از اینرو مواد شرايط اختصاصی برحسب نياز هر كار، با رعايت تمام مقررات ذيربط، تكميل ميشود و موادي از آنکه كاربردي در پيمان موردنظر ندارد با علامت *** تکمیل گردد.

	5- پیوستها
	2-
	3-
	4-
	5-
	5-1- كارفرما ميبايست كليه اسناد پيوستهاي پيمان را با فهرست پيوستهاي ضميمه پيمان تطبيق داده و در صورت كمبود، پيوستها را تكميل و چنانچه مواردي از آن كاربرد ندارد، در پیوست مربوطه عبارت" در این پیمان کاربرد ندارد" نوشته شود. درج شرايطي خارج از چارچوب...
	تبصره: اولویت پیوست ها بر یکدیگر توسط کارفرما مشخص می شود.
	5-2-  بايد چگونگي دسترسي به محل كار و نحوه تأمين آب، برق، سوخت، مخابرات، دستگاه های ارتباطی (از جمله بیسیم) و همچنین انبارها، تجهیزات و دفاتر مورد نیاز اجراي کار در اسناد پيوستها تعيين شود تا پيمانكار بتواند بر اساس آن، قيمت پيشنهادي خود را ارایه دهد...
	5-3- اگر كارفرما در نظر دارد اقلامي از کالا و ماشينآلات را خود رأساً تأمین كند و در اختيار پيمانكار قرار دهد، اقلام موردنظر و شرايط واگذاري آنها در پيوست شماره 14 پيمان بهصورت روشن مشخص گردد.
	5-4- با توجه به روشي كه طبق دستورالعمل تعديل بايد براي پيمانها مورد عمل قرار گیرد، نحوه محاسبه، منابع و مستندات در پیوست شماره 4 درج ميشود.
	5-5- بهمنظور بيمه كردن كارهاي موضوع پيمان، كارفرما بايد در پيوست شماره 7 پيمان، حوادث احتمالي را كه باعث بروز خسارت در كار ميشود و تمام يا قسمتهايي از كار را كه ممكن است در اثر حادثه دچار خسارت شود، مشخص نمايد، تا پيش از شروع كار طبق مواد مرتبط فصل...
	5-

	6- موارد كاربرد موضوعي پيمان
	این اسناد پيمان، طبق ماده 3 نظام فني و اجرايي طرحها و پروژههاي صنعت نفت، در بخش نگهداری و تعمیرات ( M) كاربرد دارد.

	موافقتنامه
	اﯾﻦ موافقتنامه، در ﺗﺎرﯾﺦ..................... ﺑﯿﻦ شرکت................................................ به ﺷﻤﺎره ثبت.......................................، به شناسه ملی ...........................، به شماره اقتصادی.............................. و ﺑﻪ...
	در این موافقتنامه، کلمات و عبارتها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و اختصاصی پیمان به آنها اطلاق شده است.

	ماده 1- موضوع پيمان
	بهطورکلی موضوع پیمان عبارت است از انجام نگهداری و تعمیرات ( M) و تعمیرات اساسی (OH)(درصورت کاربرد) مربوط به:
	......................................................................................................................................................................................................................................
	در محل ........................................................ طبق شرح كار پيوست شماره 11 پيمان و لحاظ ساير پيوستها، شرايط عمومی، شرايط اختصاصی، دستورالعملها، استانداردها و مشخصات فنی.
	پیمانکار موظف است با اتمام مدت پیمان، تأسیسات اصلی و جانبی مربوط به پیمان و کلیه اسناد و مدارک اجرای کار را مطابق با فرایند و صورتجلسههای نحوه تحویل و تحول مندرج در پیوست شماره 10، ضمن صحت و سلامت و آماده به كار بودن تجهیزات و تاسيسات اصلي و جانبي مو...

	ماده 2 -  اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک پیمان
	اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک زﯾﺮ درمجموع، به عنوان یک مجموعه غیرقابل تفکیک و یکپارچه بوده و پیمان ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﺗﺸﮑﯿﻞ میدهند و ﻫﺮ ﯾﮏ بهعنوان ﺟﺰیی از ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب میشود. در صورت وجود دوگانگی بين اسناد و مدارك پیمان، الویت این اسناد به صورت زیر میباشد:
	الف- موافقتنامه

	ماده 3 -  ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن
	3-1 مبلغ پیمان شامل کلیه هزینههای مربوط به انجام خدمات و عملیات موضوع پیمان مندرج در ماده 1 موافقتنامه و  اسناد و مدارک منضم به پیمان مورد تأیید و درخواست کارفرما که در مجموع ........................................ (به عدد)، ..........................
	واحد (یا واحدهای) ارز در این پیمان ....................... است.
	ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن، ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳت  1و 2 اﺳﺖ. پیمانکار کلیه هزینههای موضوع پیمان اعم از هزینههای بالاسری، تهيه، تامين و حمل کالا و تجهیزات، ارائه خدمات آموزش و تمامی هزینهها و مخارج مستقیم و غیر مستقیم پرسنل مربوطه، بیمه تأمیناجتماعی، بیمه و فرانشیز، عوا...
	3-2 پاداش شاخصهای کلیدی عملکرد: طبق مفاد پیوست شماره 20، کارفرما می تواند حداکثر تا مبلغ مشخص شده در شرایط اختصاصی پاداش شاخص کلیدی عملکرد پرداخت نماید.
	3-3 ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن که شامل انجام کامل شرح کار پیمان حاضر میباشد ﺟﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻣﻘﻄﻮع اﺳﺖ.
	3-3-1 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع ماده 48 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
	3-3-2 ﻣـﺒﻠﻎ (ﻣـﺒﺎﻟﻎ) ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ، بهعنوان ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺮوط (ﻣﻮﺿﻮع بند55-2 شرایط عمومی پیمان)، ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت با توجه به نیاز کارفرما و در راستای تکمیل پیمان، ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ شماره 3 درنظرگرفتهشده اﺳﺖ. هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشر...

	ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ:................................................... (به عدد)، ............................................ (به حروف)
	ﻣﺒﻠﻎ ارزی:.................................................... (به عدد)، ............................................ (به حروف)
	3-3-3 ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯾﯽ.
	در ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن بهصورت اﻗﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﮐﺎرﻫـﺎ، ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮده و ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن بر اساس اندازهگیری ﮐﺎرﻫﺎی انجام شده ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎن و فهرست بهای واﺣﺪ ﮐﺎرﻫﺎ (ﭘﯿﻮﺳﺖ شماره 2)، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ میشود.
	3-3-4 ﺗﻌﺪﯾﻞ.
	ﻫﺮﮔﺎه مطابق پیوست شماره 4 ﭘﯿﻤﺎن، ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.


	ماده 4 -  ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ
	4-1 پرداختها ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، مطابق شرایط عمومی، ﭘﯿﻮﺳﺖ شماره 5 و همچنین شاخص های کلیدی عملکرد مطابق پیوست شماره20  اﻧﺠﺎم میشود.
	4-2 در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ارزی اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و کاربرگ ﻣﺮﺑﻮط، ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ شماره 8 اﺳﺖ
	4-3 نرخ تسعیر ارز و مرجع اعلام آن مطابق پیوست شماره 5 میباشد.
	4-4 ملاک پرداخت صورت وضعیت کارکرد ماهانه پیمانکار براساس جمع ارزش ریالی کارها و فعالیت های انجام شده توسط پیمانکار است که طبق جداول مربوطه محاسبه و پس از کسر کسور قانونی قابل پرداخت خواهد بود. بنابراین پیمانکار موظف است که مقادیر کار انجام شده را که ا...

	ماده 5 -  ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻔﯿﺬ، ﺷﺮوع ﮐﺎر و ﻣﺪت پیمان
	5-1 تاریخ نافذ شدن پیمان
	تاریخ نافذ شدن پیمان تحقق کلیه شرایط مطروحه در زیر است.
	الف) تسلیم تضمین انجام تعهدات
	ب)  امضا و مبادله این پیمان توسط طرفین پیمان.
	5-2 ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮐﺎر
	تاریخ شروع کار ﺣﺪاﮐﺜﺮ 56 (پنجاه و شش) روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ تنفیذ ﭘﯿﻤﺎن است که باید توسط کارفرما ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺑﻼغ شود. در غیراینصورت، شروع کار 56 (پنجاه و شش) روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان تلقی می شود. تاریخ صدور ابلاغیه شروع کار توسط کارفرما نباید کمتر از 2...
	5-3 ﻣﺪت پیمان
	ﻣﺪت پيمان از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﺎر، ......... ماه معادل .............روز اﺳﺖ. ﺟﺰﺋـﯿﺎت ﻣﻘـﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧـﯽ قسمتهای اﺻﻠﯽ ﮐﺎر، در ﭘﯿﻮﺳﺖ 15 مشخصشده اﺳﺖ. همچنین كارفرما، بايد طبق پيوست 14، امكان قانوني و عملي دسترسی پیمانکار به محلهای موردنياز انجام كار را در موعد مق...
	الف) دوره تحویل و تجهيز كارگاه (در صورت لزوم). كه از تاريخ ابلاغ شروع به كار محاسبه ميگردد.
	ب) دوره اجراي عملیات............. روز است كه پس از اتمام تجهیز كارگاه محاسبه ميگردد.
	ج) دوره برچيدن کارگاه ............. روز میباشد.
	5-4 خسارت تأخیر در انجام بهموقع کار
	هرگاه به دلیل قصور، تقصير و تخلف پیمانکار(ماده 53 شرایط عمومی) در انجام کار یا قسمتهای اصلی آن، تأخیر پیش آید، خسارت تأخیر در انجام بهموقع کار، به میزان و نحوه تعیین شده در شرایط اختصاصی، از پیمانکار وصول میشود. سقف مجموع مبلغ خسارتهای تأخیر ده د...

	ماده 6 -  ﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
	ﺣﺪاﮐـﺜﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن طبق مفاد ماده 68 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮمی و معادل 100 (صد) درصد مبلغ پیمان اﺳﺖ. حد مسئولیت مالی پیمانکار شامل مواردی که با تایید کارفرما ناشی از نقض عمدی تعهدات توسط پیمانکار است، نمیشود.

	ماده 7 -  دستگاه نظارت
	اين موافقتنامه در 7 ماده تنظيم و به همراه كليه ضمایم و پيوستهاي آنکه پيمان ناميده ميشود در 4 نسخه تكثير و كليه نسخههاي آن به امضا طرفين پيمان رسيده است و تمامي نسخ آن داراي اعتبار يكسان است، يك نسخه آن نزد پيمانكار و سه نسخه ديگر نزد كارفرما قرار...

	پیوستها
	1- پیوست یک: جدول تفکیک مبلغ پیمان
	2- پیوست دو: فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل برای پیمانهایی که بخشی از مبلغ آنها بر مبنای فهرستبها محاسبه میشود.
	3- پیوست سه: اقلامی از کارها، خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات که از محل مبالغ مشروط بهوسیله پیمانکار تأمین میشود.
	1-
	2-
	4- پیوست چهار: روش تعدیل (طبق دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای صنعت نفت)
	5- پیوست پنج: پرداختها
	3-
	4-
	5-
	5-1- نحوه پرداخت
	5-2- برنامه زمانی پرداختها
	5-3- مبنای نرخ تسعیر
	6- پیوست شش: نحوه محاسبه خسارات تاخير و شرایط تعلیق
	7- پیوست هفت: بیمه ها
	6-
	7-
	7-1- انواع بیمهنامههای در تعهد پیمانکار
	7-2- انواع بیمهنامههای در تعهد کارفرما
	8- پیوست هشت: کاربرگ تضامین و اعتبار اسنادی
	8-
	8-1- کاربرگ تضامین پیشپرداخت
	8-2- کاربرگ تضامین انجام تعهدات
	8-3- کاربرگ تضامین استرداد کسور حسن اجرای کار
	8-4- کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار
	9- پیوست نه: شرح وظایف و اختیارات دستگاه نظارت و بازرس فنی
	10- پیوست ده: فرایند و صورتجلسههای تحويل و تحول کار
	9-
	10-
	11- پیوست یازده: شرح کارهای در تعهد پیمانکار
	11-
	11-1- تجهيز كارگاه )ابزارها، تجهيزات و ماشينآلات جهت تجهیز کارگاه و نیز تعیین الزامات، دستورالعملها، رويههاي مربوط)
	11-2- شرح كار مديريت نگهداری و تعمیرات
	11-3- شرح كار مهندسي و قابليت اطمينان
	11-4- شرح کار خدمات نگهداری و تعمیرات و لیست لوازم، قطعات يدكي، مواد مصرفی، ابزارها، تجهيزات و ماشينآلات مربوط
	11-5- شرح کار خدمات تعمیرات اساسی ماشین آلات دوار و لیست قطعات یدکی و مصرفی مربوطه
	11-6- شرح وظایف پیمانکار در دوره مسئوليت رفع نقص تجهیزات و ماشینهای دواری که تعمیر اساسی شدهاند
	11-7- شرح خدمات مديريت فني و اجرائی، برنامهريزي و لجستيك
	11-8- شرح خدمات حراست و حفاظت اطلاعات
	11-9- شرح خدمات و الزامات بازرسي فني
	11-10- شرح خدمات و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و پدافند غیر عامل وجدول جرایم مربوط
	11-11- شرح خدمات تنظيفات محل کار
	12- پیوست دوازده: فهرست عمومی لوازمیدکی و مواد مصرفی در تعهد پیمانکار
	13- پیوست سیزده: ساختار سازمانی، آموزش کارکنان، نحوه گردش کارها و مدیریت دانش پیمانکار
	12-
	13-
	13-1-  ساختار سازمانی، حداقل تعداد پرسنل مورد نیاز و شرح وظایف پستهای کلیدی پیمانکار در بخشهای بهرهبرداری، نگهداری و تعمیرات، و HSE
	13-2- لیست و زمانبندی دوره های آموزش در تعهد پیمانکار، و معیارهای مهارت و گواهينامه صلاحيت حرفه اي کارکنان پیمانکار
	13-3- نحوه گردش کارها
	13-4-  مدیریت دانش
	14- پیوست چهارده: تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تأمین كالا و تجهیزات و انجام کارها
	14-
	14-1-  شرح کارها، امکانات و تأمین كالا و تجهیزات در تعهد کارفرما
	14-2- برنامه زمانی تعهدات کارفرما
	15- پیوست پانزده: برنامه زمانبندی جامع اجرای کار
	15-
	16- پیوست شانزده: فهرست تامینکنندگان/سازندگان و پیمانکاران دستدوم
	17- پیوست هفده: اسناد و مدارک فنی
	16-
	17-
	17-1- کدها و استانداردها
	17-2- مشخصات فنی، نقشههای و سایر اسناد فنی پیمان
	17-3- دستورالعملهای تعمیرات و نگهداری
	17-4- اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار بهوسیله کارفرما تهیه و به پیمانکار ابلاغ میشود.
	17-5- اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار بهوسیله پیمانکار تهیه و به تایید یا اطلاع کارفرما میرسد.
	17-6- اسناد و صورتجلسات دوره مسئولیت رفع نقص
	17-7- فهرست برنامههای کامپیوتری موردنظر کارفرما
	17-8- ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویههای مدیریت HSE
	18- پیوست هجده: فرایند و نحوه بستهبندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انبار کالا و تجهیزات
	19- پیوست نوزده: نحوه گردش کارها و همکاری و هماهنگی با کارکنان کارفرما، مشاوران و سایر پیمانکاران طرف پیمان کارفرما و کارکنان نهادهای قانونی
	20- پیوست بیست: شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) و فرایند نظارت بر شاخصهای کلیدی عملکرد
	21- پیوست بیست و یک: شیوهنامه حل اختلافهای قراردادی و کمیته تحلیل علل ریشهای خرابی (RCA)
	22- پیوست 22: پیوست فناوری

	شرايط عمومي پیمان
	فصل 1:  تعریفها و تفسیرها
	ماده 1 -  تعریفها
	كلمات يا عبارتهای زير، در هر جاي اين شرايط عمومي يا ساير اسناد پيمان، داراي معاني تشريح شده در زير هستند. اين معاني، برحسب مورد میتوانند به مفهوم مفرد و يا جمع، به كار روند:
	1-1 قرارداد/پیمان
	شامل موافقتنامه بين کارفرما و پيمانكار، براي اجراي موضوع پيمان و مشتمل بر اسناد پيمان است.
	1-2 موافقتنامه
	سندی است که پس از امضا طرفین پیمان، بین کارفرما و پیمانکار مبادله میشود و مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن بیانشده است.
	1-3 شرايط عمومي
	مفاد همین متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين میکند.
	1-4 شرايط اختصاصی
	سندي است كه در توضيح يا تكميل يا تعيين تكليف موارد خاص و بندهايي از شرايط عمومي تنظيم گرديده است. مواد درج شده در شرايط اختصاصی هیچگاه نمیتواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.
	1-5 پيوست
	مشخصات و رویههای اجرایی و مدارك تكميلي است كه اختصاصاً در اين پیمان، بهمنظور تكميل مفاد موافقت نامه و شرایط عمومی پيمان، تنظیمشده است.
	1-6 كارفرما
	شخصی حقوقي است كه طرف قرارداد با پیمانکار است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار محول کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانوني كارفرما از جمله دستگاه نظارت، در حدود اختیارات تفویض شده در حكم كارفرما هستند.
	1-7 نماينده كارفرما
	شخص یا اشخاصی حقيقي يا حقوقي هستند كه از طرف كارفرما به صورت مکتوب بهمنظور مديريت و يا نظارت بر حسن اجراي موضوع پيمان و امور مربوط به آن به پيمانكار معرفي میگردد. نماينده كارفرما در چارچوب مفاد پيمان داراي اختيارات مشخصشده و تعریفشده از طرف كارفر...
	1-8 پیمانکار
	شخصی حقوقي كه طرف پیمان با کارفرما است و اجرای کارهای موضوع پیمان را برعهدهگرفته است، نمایندگان و جانشینهای قانوني پیمانکار، در حدود اختیارات تفویض شده در حكم پیمانکار هستند.
	1-9   نماينده پيمانكار
	شخصي حقيقي با وظايف و اختيارات مشخص از طرف پيمانكار است كه میبایست كتباً به كارفرما معرفي شود و شرايط احراز وي در شرايط اختصاصی پيمان درج گرديده است.
	1-10 رئيس کارگاه
	شخصي است حقيقي كه از طرف پيمانكار يا نماينده آن به عنوان مسئول اجراي موضوع پيمان، كتباً به كارفرما معرفي شده و پس از تأييد كارفرما، در محل کارگاه، به انجام وظیفه میپردازد. حداقل شرایط احراز رئیس کارگاه  و شرح وظایف وی طبق پیوست شماره 11 توسط کارفرما ...
	1-11 پيمانكار دستدوم/پیمانکار فرعی/پیمانکار جزء
	شخص حقيقي يا حقوقي است كه با اجازه قبلی و کتبی کارفرما بهمنظور انجام بخش یا بخشهایی از کار طبق ماده 32 شرایط عمومی به وسیله پیمانکار و از طریق عقد پیمان(های) ذیربط، به کار گمارده میشود. وظایف محوله به پیمانکاران دستدوم/پیمانکار فرعی/پیمانکار جزء ...
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	کمیتهای متشکل از نمایندگان کارفرما، پیمانکار بهره برداری از تاسیسات، پیمانکار نگهداری و تعمیرات و سایر پیمانکاران میباشد که با محوریت کارفرما مطابق بند 25-12 ایفای نقش مینماید.
	1-13 دستگاه نظارت
	شخصي حقوقی است كه براي انجام نظارت در زمینه كارهاي موضوع پيمان مطابق با دستورالعملها، شیوه نامهها، نقشه ها، استانداردها، مقررات و سایر مستندات پیمان،به شرح ماده 46 شرایط عمومی توسط کارفرما بهکارگرفته میشود. و در ماده 7 موافقت نامه، معرفی گردیده است.
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	شخصي است حقيقي يا حقوقي كه از سوي کارفرما بهمنظور نظارت بر فعالیتها و كنترل كيفي كارهاي انجامشده از سوی پیمانکار، بهكارگمارده میشود تا زير نظر کارفرما، طبق پیوست شماره 9 اقداماتی از جمله بازرسی فني، بازرسي مجدد كارهاي انجام شده و نظارت بر انجام ...
	1-15 نماينده امور HSE كارفرما
	شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كليه وظايف مربوط به نظارت بر حسن اجراي مجموعه «الزامات و رويههاي نظام مديريت HSE» را با هماهنگی و تحت نظر کارفرما یا نماینده وی به عهده دارد.
	1-16  اخطار جریمهای HSE
	اخطاري است كه نماينده كارفرما يا نماينده HSE وي به علت عدم اجرا و عدم رعايت مفادي از تعهدات پيمان در حوزه HSE و يا عدم اجراي الزامات عمومي و اختصاصي HSE طبق شرايط اختصاصی پيمان و دستورالعمل و الزامات تعیینشده در پیوست شماره 17 HSE پیمان، به پيمانكار ...
	1-17 اخطار قراردادي  HSEمنجر به فسخ پیمان
	اخطارهایی که در اثر عدم اجراي تعهدات HSE پیمان و کثرت اخطارهاي جریمهاي HSE، تذکرات و استمرار عدم رضایت از نحوه کار پیمانکار حداکثر در سه نوبت توسط کارفرما صادر و به پیمانکار ابلاغ میشود.
	1-18 روشهاي مناسب و رايج در صنعت
	تجربيات، اقدامات، شيوهها و روشهاي معمول مکتوب شده در انجام شرح كار موضوع پيمان كه عموماً توسط شركتهاي حرفهاي/ تخصصي در ارتباط با شرح كار مشابه مورداستفاده قرار ميگيرند، تسهيلات و بهینهسازیهای لازم، كه در زمانهاي خاص با تکیه بر تجربه و دلايل ...
	1-19 الزامات HSE عمومي در پيمان
	انجام  مجموعه « الزامات و رويههاي نظام مديريت HSE» با رعايت دستورالعملهاي HSE و استانداردها و رويهها و روشهاي مهندسي و ايمن انجام كار موضوع پیمان، توسط پيمانكار است. هزينه انجام الزامات HSE عمومي با تعهد تأمين كليه اقلام مصرفي و غير مصرفي و نيروي ...
	1-20 الزامات HSE اختصاصي در پيمان
	مجموعه «الزامات و رویههاي نظام مديريت HSE» است كه هزينه انجام آنها در جداول اختصاصي مقادير و قيمتهاي كالاي مصرفي، خدمات و فعاليتها منضم به پيمان درج گرديده است.
	1-21 اشخاص ثالث
	كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي، خصوصي يا دولتي بهغیر از كارفرما، پيمانكار و کارکنان و عوامل ايشان، اشخاص ثالث ناميده ميشوند.
	1-22 فروشنده
	تولیدکننده، سازنده، تأمینکننده، توزیعکننده يا عامل فروش است كه از طريق انعقاد قرارداد با پيمانكار، متعهد به تأمين اقلامي از کالا و تجهيزات موردنیاز اجراي كار است. تولیدکنندگان، سازندگان، تأمینکنندگان يا توزیعکنندگان اقلامي از کالا و تجهيزات موردنی...
	1-23 كار
	مجموعه فعالیتها اعم از  مهندسی، مدیریت، اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات كه پيمانكار با بکارگیری نيروي انساني، مواد مصرفی و غیرمصرفی، ماشينآلات، ابزارآلات و تجهيزات و سایر عوامل لازم طبق اسناد و مدارك و نیز شرح كار اين پيمان، متعهد به انجام آن میباشد.
	1-24 مبلغ پيمان
	عبارت از مبلغ درج شده در بند 3-1 موافقتنامه که این مبلغ میتواند بر اساس بند  57-1 شرایط عمومی تغيير يابد.
	1-25 مبلغ مشروط
	مبلغی است که در جزء 3-3-2 موافقتنامه درج شده است و پرداخت آن، مشروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات بهوسیله پیمانکار براساس  ماده 55 شرایط عمومی پیمان می باشد. درج مبلغ مشروط در پیمان، هیچگونه تعهدی براي كارفرما د...
	1-26 مدت پيمان
	عبارت است از مدت درج شده در بند 5-3 موافقتنامه و تغييرات بعدي آن طبق ماده 50  شرایط عمومی پیمان، بهمنظور اجرای كار.
	1-27 نافذ شدن پيمان
	به معناي شروع تعهدات دو طرف طبق بند 5-1 موافقت نامه پیمان است.
	1-28 ابلاغ شروع كار
	دستور کارفرما به پيمانكار مبني بر شروع كار طبق بند 5-2 موافقت نامه است. تاریخ صدور ابلاغیه شروع کار توسط کارفرما نباید کمتر از 28 (بیست و هشت) روز قبل از تاریخ شروع کار باشد.
	1-29 برنامه زمانبندی جامع اجرای کار
	برنامه زمانبندی جامع اجرای کار از سوي كارفرما تهیهشده و حاوي جدول زمانبندی اوليه شروع و خاتمه انجام فعالیتهای مختلف موضوع پيمان است. اين برنامه يكي از اسنادي است كه همراه اسناد پيمان مطابق پیوست شماره شماره 15  امضا و مبادله میشود.
	1-30 برنامه زمانبندی تفصيلي اجرايي
	منظور از برنامه زمانبندی تفصيلي اجرایی، برنامه زمانبندي مشروح اجراي جزئيات فعالیتهای مختلف موضوع پيمان ميباشد. در اين برنامه بايد زمان شروع و خاتمه هر جز از عمليات موضوع پيمان در چارچوب برنامه زماني كلي از طرف پيمانكار به كارفرما پيشنهاد و پس از ت...
	1-31 دوره مسئوليت رفع نقص
	مدت زمانی تعیینشده در ماده 60 شرایط عمومی جهت تضمین صحت عملکرد ماشین آلات دوار پس از تعمیرات و یا صحت تعمیرات اساسی تجهیزاتی  که در پیوست شماره 11 ذکر شده، میباشد. پيمانكار در طي این مدت، مسئول رفع هر نوع عيب و نقص در كارهايي است كه در تعهد وی می با...
	1-32 گواهي رفع نقص تجهیزات و ماشینهای دوار
	عبارت است از گواهي تایید رفع نواقص احتمالي موجود در كارهای تعمیراتی و تعمیرات اساسی تجهیزات به هنگام تحويل موقت و تحویل قطعی، كه با توجه به ماده 59 شرایط عمومی  صادر میشود.
	1-33 گواهینامه پایان کار
	گواهینامه پایانکار در پایان عملیات نگهداری و تعمیرات و در صورتی که پیمانکار کلیه تعهدات موضوع پیمان را انجام داده باشد صادر میگردد. صدور گواهینامه پایانکار منوط به اتمام دوره مسئولیت رفع نقص تجهیزات و ماشینهای دواری که تعمیر اساسی شدهاند، نمیباش...
	1-34 اسناد و مدارک فنی
	عبارت است از مجموعه اسناد فني، استاندارها، كدها، آییننامهها، مشخصات فني، نقشهها و ساير مدارك به شرح پیوست شماره 17 كه كار موضوع پيمان بايد طبق آنها، بهوسیله پيمانكار انجام شود.
	1-35 ناحیه/محدوده یا محل اجرای کار
	منظور از ناحیه/محدوده یا محل اجراي کار موضوع پیمان، تمام اراضي و محلهايي است كه توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده شده است.
	1-36 تأسیسات
	منظور از تأسیسات، بخشي از دارايي فيزيكي است که دارای ماشینها و تجهیزات بالاخص تجهیزات دوار می باشد و واقع در يك مجتمع یا ناحیه متعلق به یا تحت حاکمیت و مالکیت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بوده که نگهداری و تعمیرات آن قابليت برون سپاري دارد و بهره بر...
	1-37 تأسیسات مجاور
	به تأسیساتي اطلاق ميگردد كه در مجاورت محدوده یا محل اجرای کار وجود دارد. پيمانكار مكلف به رعايت حريم و فواصل قانوني طبق قوانین و دستورالعملهای مندرج در پیوست شماره 11 پیمان ميباشد.
	1-38 تجهيزات
	عبارت است از کلیه دستگاهها، ماشينآلات اصلي و كمكي، مکانیکی، برقي، ابزار دقيق و وسايل و ادواتي كه تحت مفاد شرح خدمات پیمان و یا برای انجام آن (که جزء دارایی های کارفرما و یا متعلق به پیمانکار است ) در محل کار با هماهنگی کارفرما، مورد استفاده قرار می ...
	1-39 ابزار مخصوص
	منظور از ابزارهاي مخصوص، دستگاهها و ابزارهايي هستند كه مخصوص نگهداری، تنظيم، آزمايش و تعمیرات برخي از تجهيزات طراحي ميشوند. كارفرما می تواند ابزارهاي مخصوص موجود خود را به شرح برنامه مندرج در پیوست شماره 14 پيمان در اختيار پيمانكار قرار دهد. تأمین...
	1-40 لوازم و قطعات يدكي اختصاصي
	لوازم و قطعات اختصاصي تجهیزات ماشینهای دوار است که فقط در نگهداری و تعمیرات این تجهیزات کاربرد داردكه عمدتاً تهيه آنها از سازندگان اوليه دستگاهها و تجهيزات امکانپذیر است.
	1-41 لوازم، قطعات يدكي و مصالح
	تمامي مواد مصرفي و غیرمصرفي، لوازم و قطعات يدكي است كه داراي خصوصيات استاندارد در توليد است و به همين علت ميتوان آنها را از طريق فروشندگان، توليدكنندگان و سازندگان مختلف تهیه نمود (از قبیل و نه محدود به اورينگها، پيچها، بستها، رنگ و مسباره).
	1-42 تجهيز كارگاه
	به تأمین تمام دستگاهها، ماشینآلات، ابزارآلات، قطعات و سایر ادوات و كليه امكانات توسط پیمانکار جهت انجام موضوع پیمان که به صورت موقت طبق  پیوست شماره 11پیمان انجام میپذیرد، اطلاق می گردد.
	1-43 نگهداری و تعميرات
	به مجموعه اقدامات فنی، اجرایی، سرپرستی و مدیریتی بر روی دارایی فیزیکی اعم از سیستم، دستگاه، تجهیز، وسیله، ابزار و یا قطعه به منظور حفظ و یا برگرداندن آن به وضعیتی که بتواند عملکرد مورد انتظار کارفرما را انجام دهد نگهداری و تعميرات اطلاق می شودکه این ف...
	1-44 تعميرات اساسي
	تعميرات اساسي، كليه فعاليتهاي تعميراتي برنامه ریزی شده  از جمله از سرويس خارج كردن، فرآيند باز و بسته كردن  (Assembling& Disassembling)، حمل و نقل استاندارد، بازرسي فنی، تعميرات، اصلاحات و يا انجام تغييرات لازم بر اساس دستورالعمل های كارفرما و یا دست...
	1-45 نگهداری
	مجموعه برنامه ها و فعالیتهایی که برای نگهداری و صیانت از تاسیسات و سلامت تجهیزات موضوع این پیمان مد نظر می باشد  که می تواند حداقل شامل چهار بخش زیر و نه محدود به آن باشد :
	الف ) مجموعه فعالتهایی روزمره نظیر اقداماتی همچون و نه محدود به چک و بررسی های روزانه، سرویس و تمیزکاری تجهیزات، بازدیدهای چشمی، کالیبراسیون، روانکاری، تنظیمات طبق برنامهریزی و درفواصل زمانی مشخص.
	ب ) برنامه ها و فعالیتهای پیشگیرانه : شامل فعالیت هایی مشخص می باشد که نیاز است بر اساس ساعت کارکرد تجهیز و یا در سر رسید تقویمی آنها صورت پذیرند. بخشی از این فعالیتها توسط سازندگان تجهیزات در دستورالعمل های نگهداری ذکر شده اند و برخی نیز بنا بر صلا...
	ج ) برنامه ها و فعالیتهای پیشبینانه : شامل برنامه هایی است که از پیش تعیین شده میباشد. شامل و نه محدود به پایشهایی منظم و طبق برنامه از پارامترهای مربوط به عملکرد و وضعیت ماشین آلات جهت اطمینان از سلامت آنها از طریق ارتعاش سنجی، بررسی فشار، بررسی ...
	د ) تحلیل و مستند سازی با توجه به روشهای مختلف پایش، کنترل عملکرد، تحلیل و بر اساس میزان اهمیتی که تجهیزات در فرآیند تولید دارند، انجام می شود، که وابسته به فرایندها و شرایط عملیاتی نمی باشد و همیشه بایستی در طول پیمان انجام شود. همچنین، بسته به موار...
	1-46 تعميرات
	مجموعه فعالیتهایی است که برای تعمیرات جهت قابلیت اطمینان و اعتماد به سلامت تجهیزات موضوع این پیمان مدنظر می باشد که میتواند حداقل شامل سه بخش زیر و نه محدود به آن باشد :
	1-46-1 تعمیرات اصلاحی CM (Corrective Maintenance) برمبنای گزارشهای دریافتی از بازرسین و یا بهره بردار و براساس استراتژی نگهداری برنامهریزی شده، اقداماتی درجهت اصلاح تجهیز به عمل می آید تا از خرابیهای ثانویه و تبعات آنها اجتناب گردد.
	1-46-2 تعمیراتی اضطراریEM (Emergency Maintenance) ، فعالیتهای تعمیراتی است که صرفا بعد از وقوع خرابیها و توقف ناگهانی دستگاه صورت گرفته و هیچگونه آمادگی قبلی در مورد رویارویی با آنها وجود ندارد.
	1-46-3 تعمیرات از کارافتادگی BM (Break – down Maintenance) : فعالیتهای تعمیراتی که بعد از وقوع خرابیها رخ میدهند، اما آمادگی قبلی درمورد عیب، علت، اقدامات اصلاحی مورد نیاز، دستورالعملهای تعمیراتی، ابزار، قطعات و سایر ملزومات مورد نیاز وجود دارد. ع...

	1-47 مدیریت دانش
	مدیریت نظام مند کلیه دادهها، اطلاعات مربوط به تجهیزات، ماشین آلات، ابزارآلات، نحوه اجرا، پیاده سازی، تعمیرات و اصلاحات انجام شده، بازرسی فنی و نتایج آنها، موارد مدیریتی و نظارتی، تحویل و تحول، خرابی های حادث شده و تحلیل آنها، و نیز اخذ نتایج حاصل از ...
	1-48 نگهداری و تعمیرات مبتني بر قابلیت اطمینان یاRCM  (Reliability Centered Maintenance)
	فرایندی است جهت انتخاب و استفاده از روش های نگهداری و تعمیر مناسب تجهیزات از جمله تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات پیشگویانه به صورت یکپارچه، با هدف دستیابی به قابلیت اطمینانِ مورد نظر مطابق با استانداردها و رویههای رایج و با بهينهترين هزینه ممکن.
	1-49 نگهداری و تعمیرات بر مبناي پایش وضعیت یا CBM (Condition-Based Maintenance)
	مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات دستگاهها و تجهیزات که با استفاده از پایش مداوم تجهیزات، بمنظور ارزیابی وضعیت دستگاه در حال کار انجام می گردد كه قادر خواهد بود خرابیهای احتمالی دستگاه در شرایط فعلی و آینده را به صورتی قابل درک نشان داده و با هشدا...
	1-50  بازرسی بر مبنای ریسک یا RBI (Risk Based Inspection)
	روشی است که برای تشخیص و اولویتبندی ریسکهای مربوط به دستگاههاي ثابت همانند تجهیزات تحت فشار، دما بالا و بحرانی و نيز بخشهاي تحت فشار ماشين هاي دوار همانند پوسته پمپ و كمپرسور و ارائه برنامه بازرسی برمبنای ریسک های محاسبه شده به کار می رود. در این ر...
	1-51 کمیته تحلیل علل ریشه ای خرابی یا کمیته RCA (ROOT Cause Analysis)
	این کمیته که تیم تخصصی متشکل از نمایندگان کارفرما، پیمانکار و شخص ثالث متخصص مورد تایید کارفرما و پیمانکار میباشد، مسئولیت تحلیل علل ریشهای خرابیها را مطابق پیوست شماره 21  پیمان و زیر نظر مسئول کمیته RCA بر عهده دارد.
	1-52   بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا PMO (Preventive Maintenance Optimization)
	فرایندی است که طی آن وظایف PM بررسی می شود و پس از جستجوی شکستهای پنهان و آثار شکست به بررسی آنچه میتوان برای پیشبینی و جلوگیری از شکست انجام داد، میپردازد.PMO مطابق پیوست شماره 17 صورت می پذیرد.
	1-53 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا PM (Preventive Maintenance)
	روشي براي نگهداري و تعمیرات به موقع  تجهيزات بر مبناي برنامهاي منظم به صورت دورهاي و يا در ازاي مدت زمان كاركرد ميباشد. هدف از به كارگيري اين روش، جلوگيري از مشكلات تعميرات و يا خرابي دستگاهها، پيش از بروز آن، با استفاده از روشهاي روتين و جامع نگه...
	1-54 نگهداري و تعمیرات پیشگویانه یا  PdM(Predictive Maintenance)
	به مجموعه فعالیتهایی اطلاق میگرددکه جهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء یک تجهیز در حین بهره برداری انجام گردیده و براساس نتایج حاصله از آن، زمان و نوع فعالیت نگهداری و تعمیرات تعیین میگردد. لذا این روش براساس شرایط کارکرد اجزاء تجهیز صورت میپذیرد.
	1-55 تعمیرات اصلاحی یا CM (Corrective Maintenance)
	نوعی از روش نگهداری است که در آن تجهیزات پس از وقوع خرابی تعمیر میشوند و بهصورت اتفاقی و پیش بینی نشده صورت میپذیرد.
	1-56 دستور تغییر کار
	سندی است که طی آن کارفرما افزایش، کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آنها را به پیمانکار ابلاغ می کند.
	1-57 الحاقیه:
	سندی است که تغییرات در مدت پیمان، مبلغ پیمان یا مفاد و شرایط پیمان در آن درج شده و پس از امضا صاحبان امضا مجاز طرفین پیمان جزء لاینفک پیمان محسوب می گردد.
	1-58 مشاور:
	شخصیت حقیقی یا حقوقی است که برای انجام خدمات مشاوره درهر یک از حوزه های اقتصادی، مالی، فنی، مهندسی، و مدیریتی و ارائه اطلاعات به شکل مورد نیاز بکار گمارده می شود.
	1-59 اوزان و مقادير
	كليه اوزان و مقادير طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران بر اساس سيستم متريك خواهد بود، مگر آنکه در اسناد و مدارك پيمان سيستم ديگري مورد توافق قرارگرفته شده باشد.

	ماده 2 -  تفسیرها
	2-1 روز، ﻣﺎه، ﺳﺎل:
	ﻣﻨﻈﻮر از روز، روز ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎه و ﺳﺎل، ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ، ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ایران اﺳﺖ. مگر اینکه در پیمان به نحو دیگری اشاره شده باشد.
	2-2 ﻣﻔﺮد و ﺟﻤﻊ:
	هر جا ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ، ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻔﺮد، ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ و ﮐﻠﻤﺎت ﺟﻤﻊ، ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻔﺮد دارد.
	2-3 عنوانها:
	عنوانهای درج شده در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻨﻬﺎ بهمنظور راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد ﻣـﻮادی اﺳـﺖ ﮐـﻪ بهصورت مشترك زﯾـﺮ آن ﻋـﻨﻮان قرارگرفتهاند و نمیتوان از آنها در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
	2-4 در سرتاسر اين قرارداد و ضمائم آن:
	کلمات "بايد"، "بايستی"، "می بايست" و ساير نظاير آنها به معنی الزامی است.
	کلمات "شامل"، "مشتمل بر"، "از جمله" و ساير نظاير آنها در برگيرنده تمامی مصاديق اعم از ذكر شده و ذكر نشده، بدون هيچگونه محدوديتی می باشند.
	2-5 در صورتي كه هر قسمت يا بخش از موضوع اين پیمان به پايان برسد يا از اعتبار ساقط شود يا باطل شود يا غيرقانوني باشد و يا غيرقابل اجرا گردد و يا به نحو ديگري توافق گردد، اين شرايط بر بخشهاي ديگر اين قرارداد تأثيري نميگذارد و در فرض اخير، پیمان همانطو...
	2-6 هرگاه انجام کاری/تکلیفی/تعهدی/وظیفه ای در اسناد قرارداد بر عهده پیمانکار باشد و یا به منظور اتمام کار نیاز باشد، هزینه های انجام آنها نیز بر عهده پیمانکار و ملحوظ در مبلغ قرارداد و قیمتها و نرخها است.
	2-7 سر فصل مطالب و عناوين مربوط به بخشها و يا قسمتهاي مختلف قرارداد تنها براي تسهيل امر بوده و در صورت بروز اختلاف در ارتباط با وظايف، مسئوليت ها و يا تعهدات طرفين و يا در زمينه تعيين قصد و نيت طرفين قرارداد، موردملاحظه قرار نمي گيرند و يا موثر نمي با...

	فصل 2:   اقدامهای اولیه
	ماده 3 -  اقدامهای اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از   نافذ شدن پیمان
	3-1  ﺗﺴﻠﯿﻢ تضمین پیشپرداخت
	پس از امضا پیمان، در صورت درخواست پیشپرداخت از طرف پیمانکار، پیمانکار تضامین ﻣﻮﺿـﻮع ماده 11 شرایط عمومی پیمان را ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ میکند.
	3-2  ﺷﺮوع ﮐﺎر
	ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ ﺷﺮوع ﮐﺎر از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در زﻣﺎن تعیینشده در اﺑﻼﻏﯿﻪ نسبت به شروع کار اقدام نماید. تاریخ شروع کار ﺣﺪاﮐﺜﺮ 56 (پنجاه و شش) روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ تنفیذ ﭘﯿﻤﺎن است که باید توسط کارفرما ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺑﻼغ شود. در غیراینصورت، شروع...
	ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، اﺳﻨﺎد زﯾﺮ را ﻇﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ 14(چهارده) روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ابلاغ ﺷﺮوع ﮐﺎر، ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺴـﻠﯿﻢ میکند. ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 7(هفت)روز، ﻣﻮارد اﺻﻼﺣﺎت مورد نظر ﺧﻮد را ﻃﯽ جلسهای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﻣﻄﺮح میکند و ﭘﺲ از جمعبندی ﻧﻬﺎ...
	3-2-1 برنامه زمانبندی تفصیلی اجرایی فعالیتهای اصلی هر یک از بخشهای کار، بر اساس برنامه زمانبندی جامع اجرای کار درج شده در پیوست شماره 15
	3-2-2 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
	3-2-3 جزئیات ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﻪ در آن ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی بخشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر و ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن باهم، مشخصشده ﺑﺎﺷﺪ.

	3-3  ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ بیمهنامهها
	ﭘـﯿﺶ از ﺷـﺮوع ﻋﻤﻠـﯽ ﮐﺎرﻫـﺎ، دو ﻃـﺮف ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ پیوست شماره 7 ﭘﯿﻤﺎن، بیمهنامههایی را ﮐـﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻬﯿﻪ و بهطرف دﯾﮕﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ میکنند.
	3-4  تهیه و تسلیم اسناد برنامه ریزی انجام کار
	پیمانکار، اسناد تخصصی برنامه ریزی انجام کار نگهداری و تعمیرات و تعمیرات اساسی را به منظور هماهنگی با کارفرما و بهره بردار، مطابق زمانبندی اشاره شده در بند3-2 شرایط عمومی پیمان، بعد از تاریخ ابلاغ شروع به کار برای بررسی کارفرما تسلیم میکند. کارفرما پس...
	تبصره ۱: در صورت نیاز به تغییر و یا به روزرسانی اسناد تخصصی و یا به روزرسانی برنامه انجام کار نگهداری و تعمیرات در طول پیمان، به منظور جلوگیری از توقف تولید می بایستی بر اساس توافق بعمل آمده با کارفرما این اسناد حداکثر 14 (چهارده) روز قبل از انجام آن ...
	تبصره ۲: در مرحله تحویل محل اجرای کار و تاسیسات به پیمانکار، در صورت وجود پانچ های نگهداری و تعمیرات و لزوم تهیه اسناد اصلاحی ذیربط، بایستی مدت زمان پانچگذاری، تهیه اسناد و تحویل گیری آنها با هماهنگی طرفین پیمان و طی صورتجلسات مربوطه، تعیین و عملیاتی...
	3-5  هماهنگیهای اولیه
	بهمنظور رفع ابهامات باقیمانده موارد فنی، برنامه ریزی، نظارتی، مدیریتی و حصول تفاهم در مورد اجرای مفاد پیمان از سوی دو طرف، ظرف14(چهارده) روز پس از شروع کار، طی جلساتی با حضور کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت، در موارد زیر، تصمیمگیری میشود تا در طو...
	3-5-1 رفع ابهامات احتمالي و ارایه اطلاعات تكميلي، درج شده در اسناد و مدارک فنی بهتناسب برنامه زمانی پیوست شماره 15
	3-5-2 نحوه گردش کارها

	هرگاه گردش كارها و روابط متقابل (پيوست شماره 19) در هنگام عقد پيمان، ضميمه نشده باشد، در جلسه هماهنگیهای اوليه، نحوه گردش كارها ازجمله موارد مشخصشده در زير، بهعنوان پيوست شماره 19، به پيمان منضم میگردد.
	- گردش كار مكاتبات بين كارفرما، پيمانكار، دستگاه نظارت و ساير مراجع مرتبط با اجراي پيمان، در صورت لزوم
	- گردش كار ابلاغ دستور تغيير كار از سوي كارفرما و اقدامهای پس از آن
	- گردش كار تهيه، تحويل، تایید و پرداخت صورت وضعیتهای پيمانكار
	- گردش كار تحویل مدارك فني پيمان

	فصل 3:   اسناد پیمان
	ماده 4 -  ﻫﺪف اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻤﺎن
	ﻫـﺪف اﺳـﻨﺎد ﭘـﯿﻤﺎن، ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد. اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎر و تأمین ﻫﺮ ﻧﻮع كالا و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻤﺎن و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ.

	ماده 5 -  اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﻨﺎد
	ﻫـﺮﮔﺎه ﺑﯿـﻦ ﻣﻔـﺎد و ﻣﻀـﻤﻮن اﺳـﻨﺎد ﭘـﯿﻤﺎن، ﺗﻨﺎﻗﺾ، اﺧﺘﻼف و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ، موافقتنامه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻤﺎن اولویت دارند. در سایر موارد مطابق تبصره مندرج در ماده 2 موافقتنامه اقدام ميشود.

	ماده 6 -  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﮐﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ
	كليه كارها بايد طبق استانداردهاي وزارت نفت ايران و ساير استانداردهاي مذكور در پيوست 17 صورت پذیرد. ویرایش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، شناسهها (ﮐﺪﻫﺎ) و ﻣﺮاﺟﻊ موردنیاز اﺟﺮای ﮐﺎر ﮐﻪ در ﭘﯿﻤﺎن پیشبینی شده اﺳﺖ، آﺧﺮﯾﻦ تجدیدنظر آنها در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺤ...

	ماده 7 -  اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ
	7-1 هرگونه نقص يا تناقض در اسناد و مدارك فني بايد ظرف مدت توافق شده(در طول پیمان ) درچارچوب برنامه زماني از سوي پيمانكار بررسي و به دستگاه نظارت/کارفرما منعكس شود، تا پس از بررسي نحوه تهیه و رفع نقص مربوطه با توافقات طرفین پیمان اسناد مربوطه تحت نگارش...
	7-2 پيمانكار موظف است يك سري از نقشهها، اسناد و مدارک فنی مذكور در پيوست شماره 17پيمان را از كارفرما دريافت نموده و چنانچه پيمانكار، ضرورت تغييراتي را در آنها تشخیص دهد، باید موارد مربوطه را به دستگاه نظارت/کارفرما منعكس نماید، تا پس از بررسي نحوه ت...
	7-3 در صورت مفقود و یا از بین رفتن اسناد و مدارک تحویلی به پیمانکار، تهیه آن به عهده و هزينه پيمانكار خواهد بود.

	ماده 8 -  ابلاغیهها
	هرگونه اطلاعيه، دستور کار، اخطار، اعلام نظر، ابلاغ تعليق، فسخ پيمان و موارد مشابه، تنها بهصورت كتبي معتبر است. رسيد دبيرخانه هر دو طرف، رسید تحویل توسط نماینده و يا رسيد تحويل پستي، ملاك تسليم ابلاغها (گزارشها، مدارك و مكاتبات) است.

	ماده 9 -  ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﻨﺎد و استفاده ﻣﺠﺪد از آنها، ﺣﻘﻮق ثبتشده
	9-1 ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺪارک فنی ﮐﻪ بهوسیله ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ تهیهشده اﺳﺖ، از آن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر نمیتواند ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، از آنها بهمنظور ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ کتبی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. کارفرما حق کامل د...
	9-2 در ﻣـﻮاردی که اﺳـﺘﻔﺎده از اﺧﺘﺮاع، اﺑﺪاع، ﻧﻮآوری، ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق برای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن موردنیاز است، این موارد میبایست با اﻃـﻼع ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎ بوده و اﺳـﺘﻔﺎده از آنها ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻘﻮق ثبتشده ﺗﺤﺖ عنوانهای ﺣﻖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﺣﻖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع، ﺣﻖ...
	9-3 ﭘـﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ، اﻋﺘﺮاض، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زﯾﺎن و ﺧﺴﺎرت از سوی ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘـﻮق ثبتشده مورداستفاده در ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﻮﺿـﻮع ﭘـﯿﻤﺎن (ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ اینگونه ﺣﻘﻮق ثبتشده در اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷد)، ﻣﺼﻮن نگه دارد و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾ...

	ماده 10 -  زﺑﺎن ﺣﺎﮐﻢ
	زبان پيمان فارسي است و این زﺑـﺎن ﺣـﺎﮐﻢ بر بخشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻤﺎن بوده که در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎی دو ﻃﺮف میرسد. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﻗﺮاردادی ﺑﻪ دو زﺑﺎن تنظیمشده باشد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ اﺳﺖ. پيمانكار بايد مدارك و گزارشهاي پيشرفت كار و نيز ساير مك...

	فصل 4:   تضامین و بیمهنامهها
	ماده 11 -  تضمین پیشپرداخت
	ماده 12 -  تضمین استرداد کسور حسن اجرای کار
	ماده 13 -  تضمین اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات
	تبصره 1: چنانچه پيمانكار 14(چهارده)روز قبل از انقضا مدت اعتبار تضمین، حاضر به تمديد آن نگردد، كارفرما حق دارد اقدامات مقتضی را جهت دریافت مبلغ تضمین انجام داده و وجه آن را به عنوان تضمین انجام تعهدات، نزد خود نگهداري كند.
	تبصره 2: چنانچه مبلغ اوليه پيمان مشمول، اضافه کاری يا كاهش کاری گردد، مبلغ اين تضمین، تا پايان مدت نهايي پيمان كماكان ثابت خواهد بود.

	ماده 14 -  آزادﺳﺎزی تضامین
	14-1 تضمین پیشپرداخت، ﭘﺲ از اﺳﺘﻬﻼک ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درج شده در ماده 11 شرایط عمومی پیمان، آزاد میشود و به ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺴﺘﺮد میگردد.
	تبصره 1: تضمین پیشپرداخت می تواند به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست پیمانکار آزاد شود.
	تبصره2 : درصورت فسخ قرارداد و عدم استهلاک مبلغ پیش پرداخت و یاعدم عودت مبلغ پیش پرداخت توسط پیمانکار، میزان مستهلک نشده، از تضمین پیش پرداخت ضبط خواهد شد.
	14-2 پس از سپری شدن 6 ماه از کسر مبلغ حسن اجرای کار یا مدت مشخص شده در شرایط اختصاصی از هر صورت وضعیت، مبلغ حسن اجرای کار کسر شده و یا تضامین آن مطابق با ماده 12 شرایط عمومی پیمان، با رعایت بند 58-2 مسترد خواهد شد.
	تبصره: چنانچه در مدت پیمان، تعمیر اساسی تجهیزات و ماشین دوار صورت گرفته باشد، مبلغ کسور حسن اجرای کار مربوط به صورت وضعیت تعمیر اساسی پس از تحویل قطعی آن تجهیزات و ماشین دوار بازگردانده میشود.
	14-3 ﻫـﺮﮔﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ اختصاصی پیمان روش دﯾﮕـﺮی ﺑـﺮای آزادﺳﺎزی تضمین اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬـﺪات پیشبینینشده ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از صدور گواهینامه پایان کار و پس از تایید صورت وضعیت نهایی و ارایه مفاصا حساب تامين اجتماعي (طبق آخرین مقررات سازمان تامين اجتماعي) در صورتیکه تر...
	14-4 ﻫـﺮﮔﺎه ﻃﺒﻖ ماده 64 شرایط عمومی، ﭘﯿﻤﺎن فسخ گردد، در ﻣﻮرد تضمین اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و تضمین حسن اجرای کار، مطابق با مفاد جزء 64-2-9، ﻋﻤﻞ میشود.
	14-5 ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﻤﺎن، ﻃﺒﻖ مواد 63، 65 یا 66 شرایط عمومی فسخ گردد، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ میشود:
	14-5-1 ﻣﺒﻠﻎ تضمین  اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ 14-3 آزاد میشود.
	14-5-2 سپرده حسن اجرای کار و یا تضامین معادل آن، به تناسب تجهیزات و ماشینهای دواری که  تعمیر اساسی شده و تحویل قطعی گردیدهاند، بر اساس بند 14-2 آزاد میشود.


	ماده 15 -  اﻧﻮاع بیمهنامهها، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ آنها
	15-1 ﭘـﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﺗﻬـﯿﻪ بیمهنامههای ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮارد ﺗﻌﻬﺪات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﭘـﯿﻤﺎن ﺑـﺎ ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎ و بر اساس ﭘﯿﻮﺳـﺖ 7 اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، وي موظف به ارایه نسخهای از بیمهنامه به كارفرما بوده و نیز ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ بیمهنامهها در ﻣـﺪت اﻋﺘـﺒﺎر ...
	15-1-1 ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻤﻞ و باربری کالا، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات کار، از محلهای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش و اجاره (از محل آغاز  فرآیند حمل و نقل) ﺗﺎ زمان استقرار در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه به میزان ارزش جایگزینی آنها. بیمه مذکور باید ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت به کلیه دستگاهها، تجهیزات، ماشین ...
	15-1-2 ﺑـﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺴﺘﻘﺮ در کارگاه و اﻧـﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ محلهای انجام کار ﺑﺮای دوران فعالیت ﺗﺎ ﺗﺎریخ صدور گواهینامه پایان کار مگر اینکه در پیوست شماره ۷ به نحو دیگری مشخص شده باشد و به میزان ارزش جایگزین...
	15-1-3 ﺑـﯿﻤﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ، ﺑـﺮای ﭘﻮﺷـﺶ ﻫـﺮ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت و دیه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آسیبدیدگی و ﯾﺎ ﻣﺮگ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دستدوم ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی در ارﺗـﺒﺎط با کارهای ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن، دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ...
	15-1-4  ﺑـﯿﻤﻪ ماشینآلات تخصصي و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت و تأسیسات موردنیاز، ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎرﻫـﺎی موضوع پیمان و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﯿﻤﻪ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠـﯿﻪ ﻣـﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دستدوم وی، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن به میزان ارزش جایگزینی از زمان ورود به محل اجرای کار ...
	15-1-5  جهت خروج ماشین آلات و قطعات متعلق به کارفرما از محل اجرای کار به دلیل انجام تعمیرات، پس از تایید کارفرما، پیمانکار می بایست نسبت به تهیه تضامین و بیمه تمام خطر تجهیزات و قطعات به میزان ارزش روز آن دستگاه طبق اعلام نظر کارفرما اقدام نماید.
	چنانچه پیمانکار در تحویل تجهیزات/قطعات بیش از مدت مقرر شده تاخیر نماید، کارفرما می تواند نسبت به ضبط تضامین مربوط اقدام نماید.

	15-2 بیمه کردن ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬـﯿﺰات و ﮐﺎرﻫـﺎ، ﺗـﻨﻬﺎ بهمنظور تأمین خسارتهای وارده اﺳﺖ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را به هیچ وجه از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻣﺒﺮی نمیکند.
	15-3 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﻔﻆ بیمهنامهها ازجمله ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اینکه در ﺷﺮاﯾﻂ اختصاصی پیمانﻧﺤﻮه دﯾﮕﺮی پیشبینی شده ﺑﺎﺷﺪ.
	15-4 درصورتیکه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از بیمهنامههای یادشده را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ بیمهنامههای ﻣﻮﺟﻮد را بهموقع ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ میتواند پس از اخطار کتبی و مهلت دو هفتهای به پیمانکار، رأﺳﺎً اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾـﺪ بیمهنامهها ﮐـﺮ...

	ماده 16 -  محتوای بیمهنامهها
	16-1 در بیمهنامهها، ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ماشینآلات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و تأسیسات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺑـﺎﯾﺪ ﻧـﺎم ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎ بهعنوان ذﯾﻨﻔﻊ درج ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮐﺎر، به کارفرما ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﮔـﺮدد ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﺘﻮی و ﯾﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎر بیمهنامهها، ﺑﺎﯾﺪ با ا...
	16-2 ﻣﻔﺎد بیمهنامهها، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ نیازمندیهای درج شده در ﭘﯿﻮﺳﺖ 7 ﭘﯿﻤﺎن، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین تمامی بیمهنامهها باید بر مبنای ارزش اعلامی در پیوست شماره 7 که به عنوان ارزش واقعی نیز تلقی میگردد صادر شود.
	16-3 بیمهنامه ﺣﻤـﻞ، ﺗـﺎ زﻣـﺎن ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه و ﺳﺎﯾﺮ بیمهنامهها ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اختصاصی پیمانﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی بیانشده ﺑﺎﺷﺪ.

	ماده 17 -  بیمهنامههای در ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
	ماده 18 -  دريافت خسارت از بيمه
	18-1 هرگاه در شرايط اختصاصی ترتيب دريافت خسارتهای بيمه به نحو ديگري بیان نشده باشد، به اين نحو عمل میشود:
	18-1-1 پيمانكار موظف است اسناد و مدارك لازم را براي دريافت خسارت، با همكاري كارفرما تنظيم و آماده نماید و در موعد مقرر به بیمهگر تحويل دهد.
	18-1-2 پرداختي شركت بيمه در مورد بیمههایی كه ذينفع آن كارفرماست، به حسابي كه كارفرما به اين منظور افتتاح كرده است، واريز میشود تا وي بهعنوان معتمد، مبالغ مربوط را در كارهاي خسارتدیده، صرف نمايد.
	18-1-3 بخشهای خسارتدیده كار، به دستور كارفرما و بهوسیله پيمانكار، اصلاح يا تعويض میشود و هزينه آن از محل مبالغ دريافتي بيمه، به پيمانكار پرداخت میگردد.

	18-2 هرگاه مبالغ دريافت شده از بیمهگر، براي جبران خسارتهای وارده كافي نباشد و يا برخي از قسمتهای خسارتدیده به هر دليل تحت پوشش بيمه قرار نگرفته باشد، مسئوليت تأمين هزينه اضافي موردنیاز، با توجه به مواد 67 و 68 شرایط عمومی پیمان، برحسب مورد به عهده...

	ماده 19 -  چشمپوشی از ادعاي خسارت اضافي، مرتبط با موارد بيمه
	ماده 20 -  انطباق متن تضامین و بیمهنامهها، با شرايط پيمان
	ماده 21 -  مراجع صادرکننده تضامین و بیمهنامهها
	ماده 22 -  تغيير در بیمهنامهها، ناشي از تغيير كارها
	فصل 5:   تعهدات و مسئولیتهای پيمانكار
	ماده 23 -  كليات
	ماده 24 -   اسناد، مدارک و نقشههای فنی
	24-1 پيمانكار موظف است دستورالعملهای نگهداري و تعمیرات را که از كارفرما دريافت نموده مورد بررسی قرار دهد و چنانچه ایجاد تغييراتي در آنها ضرورت داشته باشد، با تأیید کتبی کارفرما آن تغییرات را اعمال نمايد. در صورت نياز به تهيه دستورالعملها، نقشهها و...
	24-2 پيمانكار موظف است حداكثر تــا تاریخ جلسه تحویل کارها و تجهیزات به کارفرما، تمامی اسناد، دستورالعملها و مدارک فنی همانند نقشههای فنی را به تعداد نسخههای لازم به شرح درج شده در پیوست شماره 17، به کارفرما تسلیم کند. صدور گواهینامه پایان کار منوط...
	24-3 پيمانكار، بايد يك نسخه از تمام نقشهها، اسناد و مدارك پيمان، دستور تغيير كارها، نقشهها و اسناد كنترل كيفي اجراي كار را در محل مناسب نگهداري كند، بهنحویکه همواره در دسترس کارفرما و دستگاه نظارت بوده و براي مراجعه مهیا باشد.

	ماده 25 -  مديريت و اجرای کار و نظارت بر خدمات و عملیات
	25-1 با توجه به اینکه فرایند تولید و بهره برداری به صورت مستمر و پیوسته میباشد، پيمانكار موضوع این پیمان موظف به رعايت دقيق و هماهنگ برنامه زماني تفصیلی مورد تأیید کارفرما با همکاری کارفرما و یا بهره بردار، در حین اجراي كار میباشد.
	25-2   پيمانكار موظف است گزارش پیشرفت کار و تحقق اهداف پیمان را بر اساس فرمت های مربوطه مطابق پيوست 11، در دورههاي زماني مورد نظر كارفرما تهيه و تسليم نمايد.
	25-3 پيمانكار متعهد به اعمال مديريت، كنترل و نظارت بر اجراي صحيح كارها، بهوسیله افراد واجد صلاحيت است. مسئوليت به كار گرفتن روشهای اجرايي مناسب و رعايت توالي كارها بهنحویکه كيفيت و پيشرفت كارها را طبق پيمان تأمين كند، به عهده پيمانكار است.
	25-4  پيمانكار، از شروع پیمان تا تاریخ تحويل كارها به کارفرما، فردي واجد صلاحيت را بهعنوان رئيس کارگاه  به كارفرما معرفي میکند تا پس از تایید کتبی كارفرما، كار خود را مطابق پیوست شماره 11شروع نمايد. رئيس کارگاه بايد همواره در تاسیسات حضور داشته باشد...
	25-5 چنانچه رئيس کارگاه باعث درگيري و اخلال در نظم و ايجاد تشنج در محل اجراي كار گردد براي مرتبه اول توسط نماينده كارفرما به پيمانكار اخطار داده میشود و در صورت تكرار به پيمانكار ابلاغ میگردد كه رئيس  کارگاه تعويض گردد. پيمانكار موظف به اجراي اين دس...
	25-6 پيمانكار، بايد طبق جزء 3-2-3، شرایط عمومی پیمان و به منظور سهولت در کنترل های لازم جهت حصول اطمینان از تخصیص مناسب نیروی انسانی، نمودار سازماني پیشنهادی مربوط به سازماندهی منابع انسانی خود، متناسب با حیطه موضوع و دامنه عملیات موضوع را با مشخصات ا...
	25-7 پیمانکار موظف است همواره سقف زمانی ارائه شده در جدول زمانبندی تعمیر تجهیز را به عنوان حداکثر زمان مجاز تعمیر بخش یا کلیه تجهیز رعایت نماید. جهت تسهیل و کنترل زمان تعمیر دستگاههای حیاتی توسط پیمانکار، کارفرما می بایست نسبت به تهیه و ارائه جدول زما...
	25-8 پیمانکار موظف است در شرایط خاص و اضطراری، مطابق دستورالعمل اعلامی از کارفرما اقدام نماید.
	25-9 پیمانکار موظف است شاخص های عملکردی آزمایشات و شاخص های کلیدی عملکردی مورد درخواست کارفرما (مانند MTBF/R و MTTR  و Availability و.... ) که در پیوست مربوطه آمده است را پایش و به تائید کارفرما برساند و در صورت نیاز کارفرما به بهبود این شاخصها، اصلاح...
	25-10 برآورد هزینه فعالیتهای اصلاحی ناشی از دستورالعمل هایی همانند اصلاحات مهندسی که به منظور جایگزینی و یا افزایش ظرفیت صادر گردیده و شامل مواردی همچون تجهیزات و ماشین های دوار می باشد، با توجه به ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان محاسبه می گردد و هزینه های...
	تبصره: در صورت خرابی پیش از موعد و ناشی از قصور پیمانکار، موضوع در کمیته RCA بررسی و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
	25-11 در صورت موافقت و تایید کارفرما، بکارگیری پیمانکار دست دوم برای انجام تعمیرات اساسی (Over Haul) مجاز میباشد.
	تبصره : کارفرما یا نماینده کارفرما بعنوان ناظر مستقیم پیمان تعمیرات اساسی خواهد بود.
	25-12 پیمانکار فقط مجاز به استفاده از منابع و امکانات تحت تجهیز کارگاه خود در راستای عملیات مربوط به کارفرما بوده و در صورت ارائه خدمات غیر مجاز به سایر پیمانکاران مستقر در محل کارفرما، کارفرما مجاز است برای هر مورد تخلف اخطار قراردادی صادر نماید.
	25-13  پیمانکار موظف است شاخص های کلیدی عملکردی اعلام شده توسط کارفرما در پیوست شماره 20  را در طول مدت پیمان رعایت نماید. در صورت تخطی از وضعیت اعلام شده، در صورت کاهش شاخص، پیمانکار مشمول جریمه و در صورت بهبود شاخص، پیمانکار مشمول پاداش خواهد شد. نح...
	25-14 پیمانکار موظف است برنامه روتین PM و PdM تجهیزات را تدوین و به تائید کارفرما برساند. همچنین این برنامه ها باید به صورت مستمر و طی بازه های شش ماهه یا یک ساله موردبازبینی قرار گیرند و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در صورت نیاز اصلاح شوند. در صورت ت...
	25-15 با هدف هماهنگی بین پیمانکاران کمیتهای متشکل از نمایندگان کارفرما، پیمانکار بهره برداری از تاسیسات، پیمانکار نگهداری و تعمیرات و سایر پیمانکاران تشکیل می شود. هماهنگی و یکپارچه سازی فرایندها و فعالیتها بین پیمانکاران در این کمیته بررسی و نتایج ...
	25-16 در صورتیکه پیمانکار به هر دلیل نتوانست در زمان تعیین شده در "برنامه زمان بندی"، برخی از کارهای در تعهد خود (غیر از تعهدات تامین کالا) را انجام نماید. کارفرما می تواند با صدور اخطار قبلی، آن کارها را انجام و هزینه انجام آنها را بعلاوه هزینه بالاس...

	ماده 26 -  تأمين نيروي كار
	26-1 پيمانكار، متعهد است نسبت به تأمين نيروي انساني كافي، از نظر كمي و كيفي در تمام ردههاي شغلي موردنیاز براي حسن اجرا و تكميل بهموقع عمليات موضوع پيمان مطابق پیوست شماره 11 اقدام كند. نيروي انساني موردنیاز، اعم از كاركنان مستقيم اجراي كار و يا گروه...
	26-2 همچنین پيمانكار موظف است، كاركناني را به كار گمارد كه قبلاً كليه آموزشهاي مربوط به موضوع پیمان را مطابق پیوست شماره 13 ديده باشند و دارای گواهینامه معتبر اتمام دوره باشند و تحت هيچ شرايطي نبايد پيمانكار به كاركنان خود، كاري واگذار نمايد كه براي ...
	26-3  در صورت تشكيل كلاسهاي آموزشي خاص با تشخيص و توسط كارفرما، كاركنان پيمانكار ملزم به حضور در كلاسهاي مربوط و کسب حداقل نمرات در این دورهها میباشند. درصورتیکه هر یک از کارکنان پیمانکار موفق به اخذ گواهي مبني بر تایید آموزشي كاركنان پيمانكار نش...
	26-4 در مورد بخشهایی از كار كه به نيروي كار غير ايراني نياز باشد، پيمانكار موظف است پس از تایید كارفرما و ساير مقامهای ذیربط و طي مراحل قانوني، اینگونه كاركنان را به كار گمارده و مسئوليت رعايت قوانين و مقررات كشور، تحصیل مجوزهای خاص این قبیل کارکن...
	26-5 هرگاه هريك از كاركنان پيمانكار، ازنظر تخصص، مهارت و يا صلاحيت کار در محل انجام کار، ازنظر كارفرما غیرقابل قبول تشخیص داده شود، پيمانكار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعويض فرد موردنظر و به كار گماردن فردی واجد صلاحيت بهجای او، اقدام كند. تمام هز...
	26-6 در خصوص کارکنان پیمانکار، تأمين امكانات رفتوآمد تا محل انجام کار، ايجاد امكانات لازم بهمنظور اسکان و غذاي كاركنان در حد متعارف، تأمين امكانات بهداشتي، تأمين امكانات اوليه پزشكي، به عهده پيمانكار است و وي موظف است هزینههای مربوط به آنها را پر...
	26-7 . بکارگیری كاركنان اخراجي كارفرما و ساير ادارات دولتي يا اتباع خارجي غيرقانوني، براي انجام عمليات موضوع پيمان توسط پیمانکار ممنوع می باشد.
	26-8 بکارگیری كاركنان مشغول به کار در صنعت نفت اعم از رسمي، پيماني و قراردادي وغیر شاغل، براي انجام عمليات موضوع پيمان توسط پیمانکار با توجه به بخشنامه های به روز وزارت نفت و تاییدیه کارفرما قابل انجام است و در غیر این صورت  ممنوع می باشد.
	26-9 هرگاه پيمانكار در پرداخت دستمزد كاركنان مستقر در محل انجام کار، طبق قانون كار یا قرارداد فیمابین آنها تأخير كند و يــا قصور ورزد، كارفرما به وي اخطار میکند كه طلب كاركنان خــود را پرداخت نمايد و در صورت خودداري پيمانكار، كارفرما میتواند براي ...
	26-10 پيمانكار پاسخگوي مسائل و مشكلات و ادعاهاي كاركنان خود از هر حيث و تحت هر عنوان بوده و كارفرما از هرگونه مسئوليتي در قبال كاركنان پيمانكار مبرا خواهد بود.
	26-11 به هنگام نیاز پیمانکار به نیروی انسانی، پیمانکار مکلف است همزمان از اداره کار شهرستان و اداره کل کار استان محل اجرای موضوع پیمان با ارسال مشخصات نیروهای مورد نیاز خود( مانند مشخصات مهارتی، صلاحیت حرفه ای، سن، مدرک تحصیلی و نظایر آن)، درخواست معر...
	تبصره: پیمانکار باید بند 26-11 را در قراردادهای با پیمانکاران دست دوم خود نیز درج و بر اجرای آن نظارت نماید.
	26-12 پيمانكار موظف است كه براي كاركنان خود امکانات ثبت حضوروغیاب و كارنامه روزانه صادر كرده و نحوه اجرا و پر شدن آنها را كنترل نمايد.
	26-13 پيمانكار نمیتواند هیچیک از كاركنان كليدي خود را كه داراي سمت هستند و بر عملكرد كار تأثير بسزايي دارند را بدون اجازه قبلي و كتبي كارفرما تعويض نمايند.
	26-14 پيمانكار بايد به درخواست كارفرما هر نوع اطلاعات لازم در خصوص كاركنان خود را ازجمله مشخصات فردي، شماره پاسپورت(در خصوص کارکنان غیرایرانی) را در اختيار كارفرما قرار دهد.
	26-15 تاییدیه قبلي كارفرما، نافي حق كارفرما مبني بر درخواست بركناري تعويض هر يك از كاركنان پيمانكار در هر زمان نخواهد بود و این تایید رافع مسئولیت پیمانکار در ارتباط با عملکرد کارکنان خود نخواهد بود.
	26-16 مرخصي چرخشي و جدول زماني جايگزيني كاركنان پيمانكار بايد به توافق پيمانكار و كارفرما رسيده باشد و زمان كافي جهت تحويل كار و وظايف از كاركنان ترککننده محل اجراي كار به كاركناني كه جهت جايگزيني آمدهاند وجود داشته باشد.
	26-17 پیمانکار موظف است ماهانه و حداکثر تا روز پنجم هر ماه حقوق و مزایای ماه گذشته کارکنان خود را پرداخت نماید و لیست پرداختی را تحویل دستگاه نظارت بدهد. تایید صورت وضعیت های ماهانه توسط دستگاه نظارت منوط به ارائه لیست حقوق و بیمه پرداختی کلیه کارکنان...

	ماده 27 -  الزامات و رویههای مديريت HSE و مقررات کارگاهی
	پيمانكار موظف به رعايت مقررات حفاظت فني و بهداشتکار و رویههای مديريت HSE مطابق بند 8 پیوست شماره 17 میباشد. همچنین پیمانکار موظف است حداقل الزامات و رویههای عمومی  HSEرا در پیمانهای صنعت نفت به شرح ذیل رعایت نموده و مسئولیتهای ناشی از آن را نیز ...
	27-1 پيمانكار و كليه كاركنان، پيمانكاران فرعی و دستدوم مكلف و ملزم به پيروي كامل از مقررات، خطمشیها، استانداردها و رعايت و اجراي دقيق الزامات و رویههاي نظام مديريت  HSEكارفرما ميباشند. بهمنظور انجام این تعهدات و حسن اجراي آن، پیمانکار مکلف است ...
	27-2 پيمانكار موظف است پس از ابلاغ پيمان و قبل از تجهيز كارگاه و شروع به كار حداكثر ظرف مهلت تعیینشده در ابلاغيه نسبت به ارایه برنامه HSE (HSE PLAN) به امور HSE كارفرما اقدام نمايد.
	27-3 پيمانكار، موظف است پس از ابلاغ پيمان و قبل از تجهيز كارگاه و شروع به كار حداكثر ظرف مهلت تعیینشده در ابلاغيه، فردي باتجربه و واجد شرايط را که مورد تایید کارفرما میباشد بهعنوان «مسئول HSE» به کارفرما معرفي كند. مسئول HSE پیمانکار می بایست در طو...
	تبصره: مسئول HSE پبمانکار نمی تواند از عوامل اجرایی پیمانکار باشد.
	27-4 پيمانكار موظف است پس از ابلاغ پيمان و قبل از شروع کار، حداقل نيروي انساني موردنیاز و واجد صلاحيت و نمودار سازمانی HSE جهت اجراي الزامات و رویههاي نظام مديريت HSE مقرر در پيوست HSE پيمان را کتباً به امور HSE کارفرما معرفی نماید. كفايت سازمان و ص...
	27-5 كليه كاركنان پيمانكار قبل از شروع به كار بايد در کلاسهای آموزشي توجيهي HSE که توسط/ تحت نظارت مستقیم کارفرما طرحریزی و بهصورت رایگان برگزار میشود، شرکت نموده و تاییديه گذراندن دوره را اخذ نمایند. ضمنا افراد پیمانکار بکار گرفته در حوزه HSE بای...
	27-6 كليه كاركنان پيمانكار، پيمانكاران فرعي و دستدوم بايد قبل از شروع كار مجهز به وسايل و تجهيزات حفاظت فردي دارای مشخصات فنی اعلامی از طرف کارفرما و بر اساس رویههای مذکور در الزامات HSE پيمان شوند ( در حین فرایند ارجاع کار در دستورالعمل HSE به مناق...
	27-7 درصورت نیاز كليه تاسيسات و مستحدثات تجهيز كارگاه شامل دفاتر، كمپها، رستوران، تجهيزات تامين آب آشاميدني و غیره مطابق استانداردهاي رايج صنعت نفت و ضوابط و الزامات قیدشده در پيوست HSE پيمان تجهيز شوند.
	27-8 استفاده از كانتينرهاي باربري براي دفتر كار، محل اقامت و رستوران ممنوع است.
	27-9 استعمال دخانيات در كليه اماكن محل اجراي كار اعم از اماكن عمومي، روباز و سربسته اکیداً ممنوع میباشد.
	27-10 پیمانکار موظف به رعایت الزامات، رویهها و دستورالعملهای HSE حملونقل کارفرما مطابق پیوست HSE پیمان (پیوست شماره 17) میباشد.
	27-11 كليه تجهیزات بالابر، جرثقیل، لیفتراک، ابزار و تجهيزات، ماشینآلات، ادوات برقي، تجهيزات تحتفشار، سيلندرهاي گاز و غیره قبل از ورود به محل اجراي كار بايد توسط مراجع معتبر گواهي سلامت فني آنها صادر و به تائيد كارفرما برسد. بهکارگیری تجهيزات قبل ا...
	27-12 انجام فعاليت تعمیرات با اخذ پروانه کار بر اساس الزامات و رويههاي HSE کارفرما مطابق پیوست HSE پيمان (پیوست شماره 17) الزامي است.
	27-13 نماينده امور HSE كارفرما از محلهاي كاري، ماشینآلات، ابزار و لوازم پيمانكار حسب موضوع پيمان بهصورت ادواری بازديد و در صورت مشاهده عدم انطباق، موارد ناایمن و تخلف از اجراي الزامات HSE، ضمن صدور دستور توقف فعالیتهای پرمخاطره، گزارش تخلف/ موارد ...
	27-14 پيمانكار موظف است پس از ابلاغ پيمان و قبل از شروع کار و در طول انجام کار نسبت به تهیه و  بهروزرسانی طرح و برنامه بهداشتی خود (HSE Plan) بر اساس رویهها و الزامات HSE مندرج در پیوست HSE پیمان (پیوست شماره 17) اقدام نمايد.
	27-15 پيمانكار موظف است با هزينه خود نسبت به انجام معاینات شغلی برای کلیه کارکنان شامل معاينات بدو استخدام معاينات دورهاي (حداقل سالي یکبار) و معاينات مراقبتي اقدام و گواهي سلامت ايشان را تسليم نماينده امور HSE كارفرما نمايد. بدیهی است مسئولیت های ح...
	27-16 پيمانكار موظف است نسبت به تهیه، تكميل و بهروزرسانی شناسنامه بهداشت صنعتی برای هرکدام از واحدهاي مربوط/کارگاه اقدام نمايد.
	27-17 پيمانكار موظف است نسبت به تشكيل كميته حفاظت فني ماهانه بر اساس مواد قانوني اقدام و نتايج و صورتجلسات را به نماينده HSE كارفرما ارایه نمايد.
	27-18 پیمانکار موظف است کلیه کارهای اجرايي، خدماتي، تعمیراتی و مشاوره خود را مطابق طرح ارایه شده توسط کارفرما و الزامات مندرج در شرح کار، ضوابط و رویههای محیط زیستی (HSE) در پيوست HSE (پیوست شماره 17) پيمان به نحوی انجام دهد که از انتشار مواد و آلودگ...
	27-19 پيمانكار موظف است از وسايط نقليه موتوري داراي برگ معاينه فني  ودارای مشخصات استفاده در محل واحدها، پالایشگاهها و کارخانجات تحت بهره برداری استفاده نمايد.
	27-20 پيمانكار موظف است وضعيت ظاهري محل اجرای کار خود را مورد توجه قرار داده و از هرگونه انباشت زباله و ضايعات در کارگاه و محل اجراي كار خودداري نموده و عملیات مدیریت پسماندها  و پاکسازی (Cleaning) را بر اساس الزامات ارایه شده توسط کارفرما اجرا نماید.
	27-21 پيمانكار در مورد مصرف منابع و مديريت انرژي در محل اجراي كار اهتمام ويژه داشته باشد و از روشن ماندن بيهوده تجهيزات و ماشینآلات و ايجاد صدا و مصرف بيهوده آب و برق و سوخت خودداري نمايد.
	27-22 پیمانکار باید بهگونهای کار کند که از هرگونه آسیب به فضای سبز و پوشش گیاهی موجود در محل اجرای کار جلوگیری شود. در صورت اجبار به تخريب پوشش گياهي، با موافقت کارفرما حداقل به همان میزان ویا تا دو برابر پوشش گياهي از همان نوع در محل و با رعايت شرا...
	27-23 پيمانكار موظف است گزارش عملكرد اجراي الزامات و رويههاي مديريت HSE خود را ماهانه و در پایان پیمان به امور HSE کارفرما ارایه نمايد. رئوس مطالبي كه بايد در گزارش ماهانه عملكرد HSE پيمانكار لحاظ گردد به شرح مفاد مندرج در پیوست HSE پیمان (پیوست شمار...
	27-24 پيمانكار موظف به حفاظت از افراد شاغل در محل انجام کار، اموال، كارهاي انجامشده و مصالح و تجهيزات، ماشینآلات، اعم از موجود در پایکار، انبار، محدوده كار و يا بيرون از آن و ساير اموال و مستحدثات و تسهيلات موجود در کارگاه از قبيل جادهها، ساختمان...
	27-25 در مدت اجراي كارهاي پیمان، در موارد اضطراري كه ايمني كاركنان و كارهاي انجامشده، مصالح و تجهيزات و ساير اموال و مستحدثات و تسهيلات موجود در محل انجام کار به مخاطره بيفتد، پيمانكار موظف است بيدرنگ و بدون نياز به دريافت دستور از كارفرما، وارد عمل...
	27-26 مسئولیت پيمانكار در تأمین و رعایت تعهدات و الزامات HSE
	پيمانكار علاوه بر مسئولیت در مقابل اعمال، افعال، تخلفات و قصور كاركنان خود و پيمانكاران فرعي و دستدوم که در رابطه با پيمان ميباشند، بايد ايشان را موظف به رعايت قوانين و مقررات مربوط در محل اجراي كار ازجمله الزامات و رویههاي مديريت HSE كارفرما نماي...
	27-27 مسئولیت پیمانکار در مقابل تأخیر در تأمین تعهدات و الزامات HSE
	درصورتیکه پس از ابلاغ شروع به كار پيمان، انجام تمام يا بخشي از كار بر اساس برنامه كلي و تفصيلي به دليل قصور پيمانكار در انجام تعهدات خود و يا عدم رعايت الزامات و رويههاي مديريت (HSE) متوقفشده و يا بهکندی صورت پذيرد، بهعنوان تاخير محسوب شده و مشمو...
	27-28 مسئولیت پیمانکار در حوادث ناشي از كار كاركنان
	پيمانكار موظف است بلافاصله وقوع هرگونه حادثه انساني، دستگاهي، حریق، شرايط ناایمن، تصادفات و سوانح مربوط به وسايط نقليه، حوادث بهداشتي، مسموميتها، بیماریها و امراض واگیر را به امور HSE كارفرما اطلاع داده و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت نماينده HSE پيمانكار،...
	تبصره: در صورتیکه با ادعای پیمانکار، حادثه ایجاد شده از ناحیه و یا قصور پیمانکار نباشد، می بایستی کمیته های RCA از دیدگاه تجهیزاتی-فرایندی و همچنین HSE مطابق دستورالعملهای مربوطه وزارت نفت تشکیل و آسیب شناسی و ریشه یابی گردد که در صورتیکه حادثه از ناح...
	27-29 مسئولیت HSE پیمانکار در پيشراهاندازی/ راهاندازی تجهیزات و ماشینهای دوار
	قبل از انجام هرگونه عمليات پیش راهاندازی/راهاندازی تجهيزات و ماشینهای دوار، باید ضمن اطلاع به امورHSE  كارفرما نسبت به انجام مميزي پيش راهاندازی/راهاندازی اقدام و در صورت صدور اجازهنامه كتبي امورHSE  كارفرما، پيمانكار مجاز به انجام عمليات/كار م...
	27-30 جرايم عدم اجراي الزامات و رویههاي مديريتHSE
	در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق ازجمله تخلف، قصور و استنكاف پيمانكار در اجراي هركدام از بندهاي الزامات و رويههاي مديريت HSE، نماينده HSE كارفرما اختيار دارد با هماهنگی نماینده کارفرما، ضمن دستور توقف كار، اخطار جریمه ای HSE صادر و  از طريق نماينده ك...
	27-31 برچيدن کارگاه و تجهيزات محل اجراي كار و تمیز کردن محوطه
	27-31-1 پيمانكار موظف است طبق برنامه تنظيمی کارفرما پس از پايان عمليات موضوع پيمان نسبت به جمعآوري لوازم و قطعات يدكي، مواد و ابزارها و تجهيزات، ماشينآلات، تأسیسات  موقت، مواد زايد و نخاله و ساير تداركات خود اقدام نمايد. سپس طبق نظر دستگاه نظارت و ...
	27-31-2 پيمانكار موظف است در هنگام ارایه پيشنهاد، هزينههاي احتمالي دفن، انتقال يا امحاء مواد و ضايعات را در نظر گيرد. چنانچه طبق نظر دستگاه نظارت و يا نماينده امور HSE كارفرما برای خارج نمودن و يا امحاء ضايعات بند فوق نياز به اخذ هرگونه دستورالعمل و ...

	27-32 پيمانكار و كاركنان وي مكلف به رعايت مقررات حراستي و حفاظتي ابلاغی كارفرما ميباشند.
	27-33 مسئوليت حراست از تأسيسات نفتي (کلیه ماشینآلات، تاسیسات و اماکن و اموال متعلق به کارفرما) به عهده كارفرما است، اما پيمانكار موظف است درصورتیکه هرگونه تعرض، سرقت و يا اقدام به تخريب از طرف اشخاص در خصوص اموال، ماشينآلات و تأسيسات كارفرما صورت پ...
	27-34 تدابير حفاظتي و فني برای حفظ و نگهداري كليه اموال، ماشينآلات و مصالح تحویلشده به پيمانكار و همچنين اموال پيمانكار در محوطه محل اجراي كار از وظايف پيمانكار بوده و جبران خسارات ناشي از مفقودي آن از تعهدات پيمانكار ميباشد و كارفرما هيچگونه مسئو...
	27-35 پيگيري و اخذ كليه مجوزهاي ورود و خروج و تردد پيمانكار و كاركنان وي در محل كار و محلهاي اجراي پيمان، ورود و خروج كليه اموال و خودروهاي پيمانكار و يا اموال كارفرما كه در اختيار پيمانكار است در محل اجراي كار بايد از طريق مجوز حراست كارفرما صورت پذ...
	27-36 پيمانكار موظف است قبل از شروع بكار، صورت اسامي كاركنان خود را با قيد مشخصات كامل، همراه با مدارك لازم جهت پذيرش، نگهداري و صدور كارت شناسايي به نماينده كارفرما (حراست) تسليم نمايد. چنانچه در طول مدت پيمان، به هر دلیلی تعداد كاركنان پيمانكار افزا...
	27-37 پيمانكار موظف است از تردد افراد خود به محلهاي غیرمجاز جلوگيري به عملآورده و فقط افراد مجاز میتوانند در ساعات كار در محل اجراي كار حضورداشته باشند. پرداخت هرگونه خسارت ناشي از عدم رعايت اين بند پيمان طبق نظر كارفرما به عهده پيمانكار بوده و پيم...
	27-38 حراست كارفرما از تردد افراد بدون مجوز به داخل محل اجراي كار يا محل غیرمجاز جلوگيري به عمل خواهد آورد. مسئوليت پرداخت هر گونه خسارت مالي و جاني ناشي از عدم رعايت اين بند به عهده پيمانكار ميباشد.
	27-39 مدیرعامل شركت پيمانكاري كه مسئوليت تمامي كارها را بر عهده دارد ميبايست از طريق كارفرما بهصورت مكتوب به حراست حوزه استحفاظی  منطقه/تاسیسات/... پیمان معرفي گردد.
	27-40 پيمانكار موظف است اشخاصي كه داراي امضاء مجاز جهت ورود و خروج كالا، تجهيزات و نفرات ميباشند را کتباً از طريق كارفرما به اداره/سازمان حراست معرفي و ورود و خروج كليه اقلام و تجهيزات در محل اجرای کار بايد با امضاء مجاز و تایید حراست كارفرما باشد.
	27-41 چنانچه پيمانكار در نظر دارد حسب شرايط كاري از كارشناسان خارجي بهمنظور بازديد از محل كار دعوت به عمل آورد باید قبلاً با نماينده كارفرما (و حراست) هماهنگي و مجوز لازم را اخذ نمايد.
	27-42 چنانچه پيمانكار در نظر دارد از فعاليتهاي انجامشده خود عکسبرداری/ فیلمبرداری نمايد بايد قبلاً با حراست مربوط هماهنگي نمايد.
	27-43 بهمنظور هماهنگي بيشتر در امور كاري در صورت اعلام نماينده كارفرما جلسات ماهانه يا برحسب نياز بين پيمانكار و حراست كارفرما برگزار خواهد شد.
	27-44 جهت ساير موارد كه در بندهای بالا درج نگرديده است حسب شرايط كاري و محيطي، پيمانكار باید با حراست كارفرما هماهنگي به عمل آورد.
	27-45 پیمانکار موظف است در مواردی که دستگاه های در حال تعمیر، حاوی و یا آلوده به مواد سمی و خطرناک باشند، به هزینه خود البسه، ماسک، و تجهیزات تنفسی مناسب را که به تایید نماینده HSE کارفرما رسیده باشد برای کارکنان خود تهیه و آنان را موظف به استفاده از ...
	27-46 دریافت پروانه انجام کار گرم وسرد روزانه ( پرمیت) بر اساس دستورالعمل های صادره از HSE منضم به پیمان (و ابلاغی در حین اجرای پیمان از سوی کارفرما ) توسط پیمانکار از کارفرما الزامی است. بدیهی است انجام کار بدون دریافت این پروانه ممنوع می باشد.
	27-47 پيمانكار موظف است پیش از نافد شدن قرارداد، گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاري را حسب قوانین و دستورالعمل های مرتبط، از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را اخذ و به کارفرما ارائه نماید. پیمانکار موظف است در طول مدت پيمان و پیش از اتمام مدت اعت...
	27-48 پیمانکار ملزم به استقرار، اجرا و نگهداري سيستمهاي مديريتي در زمينه  HSEهمانند  HSE-MS و ارائه گواهينامههاي مورد تأييد كارفرما می باشد.

	ماده 28 -  تأمين كالا و تجهيزات، حمل و انبارداري آنها
	28-1 در صورت صلاحدید کارفرما، تامین کلیه کالاها، مواد مصرفی و قطعات مورد نیاز نگهداری و تعمیرات در تعهد پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص نخواهد نداشت (در  اسناد فرایند ارجاع کار شرایط لازم اعلام شده است ). لیکن به منظور تسهیل در روند ...
	28-2  پیرو مفاد شیوه نامه نحوه تعمیرات اساسی ماشین های دوار وزارت نفت، تامین کلیه کالاها و قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی ماشین های دوار به عهده پیمانکار می باشد لذا در صورت نیاز پیمانکار و موافقت کارفرما، قطعات یدکی موجود در انبار کارفرما که به پیمانک...
	28-3 پيمانكار، بايد كالا و تجهيزات و لوازمیدکی را طبق پيوست 12 و مشخصات فني پيمان و بر اساس برنامه زماني از منابع قید شده در پيوست 16، يا ساير منابع مورد تایید كارفرما، تأمين كند.
	28-4 پيمانكار، بايد تمام كالا و تجهيزات را به نام كارفرما، طبق مشخصات تعیینشده در پيوست 18، بستهبندی و به محل كار ارسال كند.
	28-5 در صورت نیاز به تامین کالا و یا لزوم ارسال تجهیزات جهت تعمیر  به خارج از محدوده کار، بارگيري، حمل و تخليه كالا و تجهيزات به محل انجام کار و همچنین، ترخيص كالاهاي وارده در گمركات كشور، به مسئوليت و هزينه پيمانكار است، مگر آنكه در پيوست 18 به نحو د...
	28-6 پيمانكار با هماهنگی و مطابق با مجوز های کارفرما، بايد كالا، تجهیزات و لوازمیدکی پروژه را طبق اصول نگهداري کالا و تجهيزات در شرايط و دماي لازم و بر اساس دستورالعمل سازندگان و مطابق پیوست شماره 18، به نحوي نگهداري كند كه آسيبي به آنها وارد نشود و...
	28-7 پيمانكار مطابق با شرایط و مجوز کارفرما، بايد تمام كالا و تجهيزات موضوع پيمان را بهصورت نو و طبق مشخصات فني تأمين كند و مراحل بازرسی میبایست طبق برنامه آزمون و بازرسی (Inspection Test Plan) صورت پذیرد مگر اینکه به نحو دیگری در شرایط اختصاصی ذکر ...
	28-8 درصورتيكه كارفرما در حدود امكانات و مقدورات خود محل مشخصي را فقط براي مدت اجراي پيمان و منحصراً بهمنظور نگهداري ادوات، ابزارآلات كار و ماشينآلات مربوط به اين پيمان (تمامی ادوات، ابزارآلات و ماشینآلات با مجوز مكتوب حراست وارد محدوده محل اجراي ...
	28-9 مواد مصرفي، كالاها و ماشين آلات كه توسط و به هزينه كارفرما و يا توسط كارفرما و در ازاي دريافت هزينه آن از پيمانكار و  مطابق ساير شرايط و مفاد پيمان بمنظور انجام كارهاي موضوع پيمان در اختيار پيمانكار قرار ميگيرند كلاً متعلق به كارفرما بوده و بعنو...
	28-10 كليه  ادوات و كالاها و قطعات يدكي كه طبق مفاد اين قرارداد ميبايست از خارج از كشور تهيه گردد، بايد به نام كارفرما به ايران وارد شوند. مگر آنکه موافقت کارفرما(پیش از حمل از مبدا) اخذ گردیده و به نام پیمانکار وارد کشور شود.
	28-11 کليه قطعات مستعمل و داغي مربوط به تعميرات اساسي متعلق به کارفرما بوده و پيمانکار ميبايست پس از انجام تعميرات، طي يک صورتجلسه قطعات مذکور را به کارفرما تحويل نمايد.
	28-12 در صورتیکه پیمانکار به هر دلیل نتوانست در زمان تعیین شده در "برنامه زمان بندی"، برخی از کالاها و مواد مصرفی در تعهد خود را تامین نماید. کارفرما می تواند با صدور اخطار قبلی، آن کالاها و مواد مصرفی را تامین و هزینه تامین آنها را بعلاوه هزینه بالاس...

	ماده 29 -  ماشینآلات  تخصصي، ابزار، مواد مصرفي و تسهيلات موردنیاز كار
	بهجز مواردي كه تأمين آنها طبق پيوست 14، در تعهد كارفرماست، پيمانكار موظف به تأمين سایر موارد ازجمله موارد زیر میباشد:
	29-1 تمام ماشینآلات تخصصي موردنیاز اجراي كار
	تبصره: خروج ماشین آلات از کارگاه، تنها پس از پایان نیاز به آنها و با نظر کارفرما مجاز است.
	29-2 تمام ابزارآلات عمومي و اختصاصی و مصالح مصرفي لازم، براي انجام كار طبق پیوست شماره 12
	تبصره: در صورتیکه تامین و بکارگیری تعدادی از ماشینآلات  تخصصي، ابزار، مواد مصرفي و تسهيلات موردنیاز كار به عهده بهره بردار باشد، تعهدات فوق الاشاره با هماهنگی کارفرما و به عهده بهره بردار خواهد بود.
	29-3 تجهیزات، و ابزارآلاتی که توسط پیمانکار تامین خواهد شد، می بایست با استانداردهای بین المللی و رایج در صنعت نفت مطابقت داشته باشد و عاری از هر گونه نقص بوده و در صورت صلاحدید کارفرما به تایید ایشان برسد.
	29-4 پیمانکار بایستی کیفیت فنی تجهیزات و ابزارآلات خود را در بالاترین سطح نگاه دارد. و چنانچه نیاز به تعمیر، تعویض، یا کالیبره کردن آن ها باشد، با هماهنگی کارفرما و اعلام نیاز ایشان، نسبت به تامین جایگزین، اقدام نماید.

	ماده 30 -  لوازم و قطعات معيوب
	30-1  چنانچه به تشخيص کمیته RCA، به علت استفاده از تجهیزات، ماشین آلات، مواد مصرفی و لوازم و قطعات يدكي معيوب، ناقص يا غير استاندارد توسط پيمانكار، خسارتي به سایر قطعات، دستگاهها، تأسيسات، ماشینآلات، خطوط لوله و يا فرآيند توليد کارفرما وارد گردد، جب...
	30-2 چنانچه كارفرما طبق تعهداتش قطعات و يا تجهيزاتي در اختيار پيمانكار قرار دهد كه در آنها عيب نهفته وجود داشته و پس از نصب، به تشخيص كارفرما و کمیته RCA آن قطعه معيوب شناخته شود، در اين صورت هزينه رفع عيب و يا تعويض مجدد قطعات فوق بايد به پيمانكار پ...
	30-3 در صورت خرابي يا عيب مشهود در كالاي تحويلي كارفرما، پيمانكار موظف است بلافاصله نسبت به عودت عين آن به كارفرما اقدام نموده و كالاي سالم و بدون عيب و نقص تحويل بگيرد، پیمانکار به هیچ وجه حق استنكاف از عودت کالا یا تجهیز معیوب به کارفرما را نداشته و...
	30-4 چنانچه لوازم و قطعات و یا تجهیزات و ماشین آلات کارفرما در حین تعمیرات اساسی نیاز به بازسازي داشـته باشند و در شرح کار و تعهدات پیمانکار پیش بینی نشده باشد، در صورتی که نیاز به بازسازی ناشی از قصور پیمانکار نباشد،  هزینه بازسازي به صورت كار جديد ب...

	ماده 31 -  خدمات مهندسي و قابليت اطمينان
	31-1 پيمانكار موظف است واحد و يا بخشي را تحت عنوان "خدمات مهندسي و قابليت اطمينان و ارزیابی" ايجاد نمايد تا مسئوليت انجام كليه امور تحليلي و كنترلي از جمله RCA ,RBI ,RCM ,CBM و تجزيه و تحليل  آنها و ارائه گزارشات و هماهنگي با  ساير بخش ها را همگام با...
	31-2 در صورت نیاز به جایگزینی یا استفاده از تجهیزات جدید و یا ارتقاء ماشین آلات، تمام كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط و منطبق با موضوع پيمان، با توجه به مهندسی ارزش و توجیه پذیری اقتصادی و مورد تأیید کارفرما، بر اساس اسناد طراحي اصلاحی توسط پیمانکا...
	31-3 پيمانكار پس از تأیید کارفرما، عملیات طراحي و مهندسي موضوع پيمان را با توجه به محدوده خدمات تعيينشده در پيوست مربوطه، شروع و تكميل ميكند. مسئوليت هر نوع نقص و يا كمبود در نقشهها و مدارك فني در محدوده خدمات پيمانكار در این خص...
	31-4 پيمانكار موظف است اسناد و مدارك موضوع خدمات مهندسي را در نسخههاي لازم، برحسب مورد، تهيه و براي تصويب يا اطلاع كارفرما ارسال كند. انجام كارهاي مربوط به نقشهها و مداركي كه نياز به تصويب كارفرما دارند، فقط پس از اخذ تصويب كارفرما...
	31-5 پيمانكار بر اساس اسناد طراحي، منضم به پيمان و پيش از اقدام براي تكميل طراحي، بايد دستكم يك مطالعه مهندسي ارزش را در خصوص طراحي و بهبود از طريق واحدهاي مهندسي ارزش مورد تأييد كارفرما، انجام و گزارش مربوطه را به كارفرما ارائه نمايد.
	31-6 هرگاه طبق خدمات مهندسي تعيين شده، تصويب نهايي بخشهايي از كارهاي طراحي و مهندسي به صاحبان ليسانس و يا ساير شركتهاي مهندسي طرفقرارداد با كارفرما واگذار شده باشد؛ در اینصورت پيمانكار بايد نسبت به ارسال مدارك و اخذ تصويب از آنان، از...
	31-7 كارفرما ظرف مدت چهارده (14) روز كاري از تاريخ دريافت اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي ارسالي پيمانكار، براي تصويب به يكي از دو روش زير عمل ميكند:
	الف- تصويب اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي دريافتي را همراه با عودت يك نسخه امضاشده از آنها، به پيمانكار اعلام ميدارد.
	ب - در صورت عدم تصويب اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي و دلايل آن (مغايرت با مفاد پيمان و يا روشهاي متداول طراحي و مهندسي) توسط كارفرما، اصلاحات پيشنهادي خود را به وضوح و براي هر بخش از مدارك، يكباره به پيمانكار اعلام ميكند. پيما...
	31-8 هرگاه پيمانكار اصلاحات مورد نظر كارفرما را به هر دليلي قابل قبول نداند، موظف است نظرات خود را بهصورت مكتوب حداكثر ظرف مدت 7(هفت) روز به كارفرما اعلام نمايد و پس از آن مذاكرات لازم بين دو طرف انجام ميشود تا موضوع فيصله يابد و امكان ...
	31-9 تصويب اسناد و مدارك فني، مهندسي و طراحي از سوي كارفرما، از هيچکدام از مسئوليتها و تعهدات پیماني پيمانكار نميكاهد، به استثناي موارد ارجاع شده به کمیته RCA که کارها به رغم نظر پیمانکار، به روش مورد نظر کمیته RCA انجام شده است.
	31-10 در صورتي كه تأمين ليسانس بر عهده پيمانكار باشد، پيمانكار موظف به تأمين دانش فني و واگذاري حق استفاده از ليسانس مربوطه به كارفرماست.
	31-11 پيمانكار، موظف به جمعآوري و تكميل اطلاعات مبنا، انجام طراحي تفصيلي طرح براساس طراحي پايه و اسناد فني پایه، تهيه اسناد و مدارك و نقشهها و تسليم آنها به كارفرما در مقاطع مختلف براي تأييد و تصويب، طبق توافق طرفين و برنامه زماني مرب...
	31-12 پيمانكار بايد طراحي و مهندسي را با دقت و طبق اسناد فني انجام دهد. مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيهشده توسط وي، اعم از اينكه از سوي كارفرما تأييد شده يا نشده باشد، به عهده وي است. به است...

	ماده 32 -  فروشندگان، پيمانكاران دستدوم و ساير طرفهای پيمان با پيمانكار
	32-1 پیمانکار حق انتقال یا واگذاری کل کار به اشخاص ثالث را ندارد و در صورت تخلف پیمانکار در اینخصوص، کارفرما محق خواهد بود پیمان را طبق ماده 64 شرایط عمومی فسخ نماید.
	32-2 پیمانکار حق واگذاری قسمت یا قسمت هایی از کار به غیر را مگر با اجازه قبلی و کتبی کارفرما و رعایت بند 32-3 زیر نخواهد داشت و چنانچه کارفرما در حین اجرای کار آگاه شود که پیمانکار چنین تخلفی را انجام داده است، محق است پیمان را طبق ماده 64 شرایط عمومی...
	32-3 پیمانکار می تواند پس از موافقت کارفرما و اخذ مجوزهای لازم، به منظورتسهیل و تسریع در انجام خدمات فنی از قبیل: برق، ابزاردقیق، ماشینری، مکانیک ثابت، تعمیرات اساسی، خدمات تحلیلی از قبیل RCA و یا مدیریت دانش و امثالهم، نسبت به انعقاد قرارداد با پیمان...
	32-4 تمام هماهنگیها و ارتباط با كارفرما در زمینه مرتبط باكارهاي موضوع پيمان، فروشندگان و پيمانكاران دستدوم، تنها بهوسیله پيمانكار انجام میشود.
	32-5 انتخاب فروشندگان كالا و تجهيزات، از بين فهرست فروشندگان مورد تایید كارفرما، به شرح پيوست 16 انجام میشود. در صورت پیشنهاد تأمین کننده توسط پیمانکار، می بایست کارفرما پس از بررسی و تأیید یا عدم تأیید تأمین کننده کالا و خدمات پیشنهادی پیمانکار، مرا...
	32-6 در شرایط برابر، انتخاب پیمانکاران دستدوم میبایست با اولویت پیمانکاران بومی واجد شرایط و پس از معرفي به كارفرما و تایید وي، صورت گیرد.
	32-7 بهکارگیری فروشندگان كالا و تجهيزات و پيمانكاران دستدوم، دليل وجود  ارتباط پیماني بين كارفرما و آنان نيست و كارفرما هیچگونه مسئوليتي در قبال انجام تعهدات پيمانكار نسبت به آنان ندارد، بهجز در مورد پرداخت دستمزد كاركنان پيمانكاران، كه طبق بند 26...
	32-8 مطابق با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، پيمانكار موظف است ضمن رعایت کامل مفاد این قانون، استفاده از شرکتها و مؤسسات معتبر داخلي مورد تایید کارفرما را در اولویت قرار دهد.

	ماده 33 -  ماليات، عوارض و ساير حقوق دولتي
	33-1 هزینه حقوق و عوارض گمركي طبق ماده 45 شرایط عمومی پرداخت میشود. پرداخت هر نوع ماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي، در ارتباط با کار موضوع پيمان در داخل كشور و يا در ساير كشورهايي كه بخشهایی از تأمین كالا و تجهيزات در آنجا انجا...
	33-2 هرگاه در مدت اجراي كار، ميزان ماليات، عوارض و يا ساير حقوق دولتي در داخل كشور افزايش يا كاهش يابد و يا عوارض و مالياتهاي جديدي وضع شود كه در ارتباط با کار موضوع پيمان، به پيمانكار تعلق گيرد، هزینههای ناشي از اين تغييرات که لازمالاجرا میباشند ...
	33-3 در صورتيكه موضوع پيمان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و پيمانكار ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را از تاريخ تعلق، محاسبه و در ذيل صورت حسابهاي خود درج نمايد، کارفرما وفق مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخ...

	ماده 34 -  محرمانه نگهداشتن اسناد و مدارك پيمان
	ماده 35 -  تاییدات پيمانكار
	35-1 پيمانكار تایید میکند تمام اسناد و مدارك پيمان را به شرح ماده 2 موافقتنامه (بهاستثنای اسناد و مداركي كه پس از امضاي پيمان تهيه و ضميمه پيمان میشوند)، بهدقت مطالعه كرده، از مفاد آنها كاملاً آگاه است. همچنین پیمانکار از مشخصات دقیق دستگاهها،...
	35-2 پيمانكار تایید میکند از محل كار بازديد به عملآورده، از شرايط جغرافيايي و عمومي منطقه، ازجمله وضعيت آبوهوا، راههاي دسترسي، نيروي انساني، لوازم یدکی و ماشینآلات تخصصي قابل تأمین از محل، هزينههاي حمل و نقل و اياب و ذهاب، تهيه آذوقه، آب، سوخت، ...
	35-3 پيمانكار تایید میکند علاوه بر اطلاع و تایید كليه قوانين و مقررات كشور ازجمله قوانين و مقررات مربوط به کار و تامين اجتماعي، بيمه مسئوليت مدني کارکنان پيمانکار و اشخاص ثالث، طرح طبقهبندي مشاغل، مقررات مشاغل سخت و زیانآور، حفاظت فني و كارآموزي و ...
	35-4 پيمانكار تایید ميکند چنانچه كارفرما تشخيص دهد هر يك از ابزارآلات، تجهيزات، وسايل و ماشينآلات و تجهيزات حفاظتي پيمانكار، ناسالم و غيرقابل استفاده و يا ناایمن باشد و از قبول آن خودداري نمايد، بهمحض دريافت دستور کتبی ناظر مقيم کارفرما يا نماينده ...
	35-5 پيمانكار، اعلام میکند كه در موقع عقد پيمان، مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوری، مصوب سال 1337 نمی باشد. درصورتیکه خلاف آن براي كارفرما محرز شود، كارفرما بر اساس جزء 64-1-9 نسبت به فسخ پیمان ا...
	35-5-1 هرگاه ضمن انجام كار تا صدور گواهینامه پایانکار، پيمانكار به علت تغييراتي كه در صاحبان سهام، ميزان سهام، مديران يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوری، مصوب سال 1...
	35-5-2 هرگاه ضمن انجام كار تا تحويل موقت، پيمانكار به علت تغييراتي كه در دستگاههای دولت يا كارفرما پيش آيد، مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوری، مصوب سال 1337 شود، بهمحض وقوع منع قانوني، پيمانكار م...

	35-6 پيمانكار تایید و تعهد مینماید در فرایند ارجاع کار و يا در رابطه با انعقاد و اجراي اين پيمان واسطهاي وجود نداشته و حق دلالي يا كميسيون يا حقالعمل، پاداش، تحفه، هديه، رشوه و نظاير آن بهصورت نقدي، جنسي، ارایه خدمت، سهيم كردن در منافع خود و يا به...
	35-6-1 همچنين طبق ماده 7 آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي،  درصورتی که پيمانكار مرتكب يكي از اعمال بندهای ماده یک آیین نامه مزبور شود، كارفرما مجاز به عقد قرارداد جديد با پيمانكار به مدت پنج سال نمیباشد.

	35-7 تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكار در برابر حسن اجراء موضوع اين پيمان، طبق مفاد پيمان، بدون قيد و شرط است و انجام هر يك از موارد زير، خدشه و خللي در تعهدات نامبرده ايجاد نميكند.
	35-7-1 بازرسي و يا بازدید كارها به وسيله كارفرما
	35-7-2 پرداخت صورتوضعيتهاي موقت يا نهايي
	35-7-3 صدور گواهي تحويل موقت
	35-7-4 هر نوع تأييد كارها به وسيله كارفرما
	35-7-5 هر نوع بررسي و يا تأييد مدارك ارسالي پيمانكار، از سوي كارفرما
	35-7-6 هر نوع بازرسي، آزمايش و يا تأييد، به وسيله کارفرما و اشخاص ثالث
	35-7-7 هر نوع رفع عيب در كارهاي انجام شده، از سوي كارفرما
	35-7-8 توقف، کاهش یا افزایش تکلیفی تولید از سوی وزارت نفت یا شرکتهای اصلی

	35-8 پیمانکار نسبت به شرايط انجام موضوع پيمان و مسايل مطرح در آن مطالعات لازم را انجام و شناخت كافي از آن به دست آورده است و در ارائه پيشنهاد قيمت در فرایند ارجاع کار، سود مورد نظر خود و تمام هزينههاي ناشي از اجراي پيمان را در نظر گرفته است.

	فصل 6: تعهدات و مسئولیتهای كارفرما
	ماده 36 -  تعيين نماينده
	36-1 كارفرما ظرف 14(چهارده) روز از تاريخ نافذ شدن پيمان، فردي را همراه حدود اختيارات و وظایف وي، بهعنوان نماينده كارفرما به پيمانكار معرفي میکند.
	36-2 كارفرما در طول اجراي پيمان، میتواند نماينده خود را تعويض و شخص ديگري را بهجای وي تعيين نموده و به پيمانكار معرفي كند. نماينده كارفرما، همواره در طول مدت پيمان در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرما اقدام میکند و تمام اطلاعیهها، ابل...
	36-3 کارفرما می بايست کمیته مهندسی و قابلیت اطمینان، مشاورین خود را همزمان با شروع کار مشخص نموده و به پیمانکار اعلام نماید.

	ماده 37 -  مشخص نمودن محل انجام کار و دادن اطلاعات مرتبط با آن
	37-1 كارفرما، بايد طبق پيوست 14، امكان قانوني و عملي دسترسی پیمانکار به محلهای موردنياز انجام كار را در موعد مقرر در برنامه زماني فراهم كند. پيمانكار بايد در تاریخهای تعیینشده در محل كار حاضر شود و طي صورتجلساتی، اقدام به تحويل گرفتن محل انجام كار...
	37-2 فرآیند تحویل گیری تجهیزات توسط پیمانکار از کارفرما بایستی در پیوست شماره10 بیان گردد.
	37-3 هرگاه كارفرما نتواند محل اجراي كار را به پيمانكار به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار كار را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد، با لحاظ شرایط جزء 65-1-2 فسخ پیمان به درخواست پیمانکار امکانپذیر خواهد بود.

	ماده 38 -  تحویل باقیمانده اسناد و مدارک فنی و مسئولیت صحت آنها
	کارفرما متعهد به ارایه باقیمانده اسناد و مدارک فنی پیمان به پیمانکار طبق برنامه زمانی درج شده در پیوست شماره 14 میباشد. هرگونه هزينه اضافي، طولاني شدن كار و يا ضرر و زيان ناشي از عدم صحت يا دقت اطلاعات دادهشده به پيمانكار، متوجه کارفرما خو...

	ماده 39 -  پرداخت صورت وضعیتها
	39-1 كارفرما، صورت وضعیتهای پيمانكار، موضوع مواد 55 و 58 شرایط عمومی پیمان را طبق پيوست شماره 5 (نحوه پرداخت) و با لحاظ نمودن شاخص های کلیدی عملکرد  KPI  بر اساس مفاد پیوست شماره 20، به پیمانکار پرداخت میکند. سقف مبلغ پاداش شاخص های کلیدی عملکرد در...
	39-2 در خصوص انجام تعمیرات اساسی ماشین آلات و تجهیزات، با درصد پیشرفت کار معین به شیوه اي که در پیوسـت شـماره 2 پیمان پیش بینی شده است پیمانکار می تواند مقادیر کارهـاي انجـام شـده را کـه بر اسـاس اسـناد و مـدارك پیمـان اندازه گیري شده است بر مبناي قیم...

	ماده 40 -  بررسي بهموقع مدارك تسليمي پيمانكار
	ماده 41 -  دريافت بیمهنامهها
	ماده 42 -  صدور مجوزها
	42-1 كارفرما در زمان مناسب، با توجه به برنامه زماني انجام تعهدات پيمانكار، بنا به درخواست کتبی پیمانکار مجوزهاي لازم براي اجراي كارها بهوسیله پيمانكار را صادر كرده و يا در اخذ مجوزهاي قانوني از سازمانهای ذیربط همكاري لازم را به عمل میآورد.
	42-2 کارفرما باید برای کارکنان پیمانکار كارت شناسايي و براي وسايط نقليه مورد بهرهبرداري پروانه عبور صادر نماید و كاركنان پيمانكار بايد هنگام كار در محوطههاي كارفرما كارتهاي شناسايي مذكور را همراه داشته باشد. مسئوليت حفظ و نگهداري كارتهاي شناسايي و...

	ماده 43 -  تسهيلات برای کار توسط کارفرما
	كارفرما، بر اساس پيوست 14، ماشينآلات تخصصي، آب، برق، بخار، گاز، تلفن و هر نوع تسهيلات ديگر در تعهد خود را در موعد مقرر در برنامه زماني موضوع پيوست 15، تأمین میکند و در صورتیکه امکانات تامین این موارد  مقدور نباشد، حداقل 21 (بیست و یک) روز قبل از برن...

	ماده 44 -  انجام بهموقع کار و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد كارفرما
	44-1 كارفرما نسبت به انجام كارهاي در تعهد خود از قبيل اجرای بخشهایی از عمليات اجرایی و یا تأمین بخشهایی از مصالح و تجهیزات كه طبق پيوست 14، به عهده وي گذاشتهشده است، بر اساس برنامه زماني موضوع پيوست 15، اقدام میکند.
	44-2 هرگاه امكان تحويل بخشي از تجهيزات و يا مصالح مورد تعهد كارفرما در موعد مقرر، براي او ميسر نباشد، مراتب به پيمانكار ابلاغ میشود تا او نسبت به تجديدنظر در برنامه زماني اقدام كند، بهنحویکه تا حد ممكن، از تاخیر در اتمام كار جلوگيري شود و این زمان...

	ماده 45 -  پرداخت حقوق و عوارض گمركي
	45-1 پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمركي براي واردات کالا و تجهيزات موضوع پيمان، خواه به اسم کارفرما و یا به اسم پیمانکار باشد، به عهده پیمانکار است مگر اینکه در شرایط اختصاصی  به نحو ديگري تصریحشده باشد.
	45-2 در مورد حقوق و عوارض گمركي براي واردات وسایل و ابزارآلات تخصصی موردنیاز موضوع پيمان، طبق شرایط اختصاصی عمل شود.

	فصل 7:  دستگاه نظارت، ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎر
	ماده 46 -  دستگاه نظارت
	46-1 كارفرما، "دستگاه نظارت" را بهمنظور استفاده از خدمات فني و مهندسي و نظارت وي، به كار میگمارد. حدود وظایف و اختیارات دستگاه نظارت، در پیوست شماره 9 درج شده است.
	46-2 درصورتیکه برخي از وظایف و يا اختيارات كارفرما مبني بر تایید، تصويب و يا اخذ تصميم در موارد مختلف اين پیمان، به دستگاه نظارت تفويض شده باشد، در آن صورت، پيمانكار موظف به ارجاع اين موارد به دستگاه نظارت است.
	46-3 در صورت عدم بهکارگیری دستگاه نظارت، وظایف محول به دستگاه نظارت در این پیمان رأساً توسط کارفرما و یا نماینده کارفرما، انجام میپذیرد.
	46-4 كارفرما، میتواند در طول مدت پيمان، دستگاه نظارت را جایگزین نماید. در این صورت، دستگاه نظارت جديد كارفرما بايد به همراه شرح وظایف وي، به پيمانكار معرفي شود.
	46-5 بخشی از  وظایف دستگاه نظارت که بایستی در اسناد مربوطه لحاظ گردد، موارد ذیل خواهد بود:
	46-5-1 نظارت مستقیم بر عملکرد پیمانکار و تائید انجام کارها طبق جداول پیشنهادی و تائید شده
	46-5-2 بررسی و کنترل گزارشات دریافتی از پیمانکار
	46-5-3 نظارت بر رعایت کلیه مفاد پیمان (منجمله دستورالعمل های شرکت سازنده تجهیزات و امور HSE) از سوی پیمانکار
	46-5-4 نظارت برصحت مستندات ارایه شده توسط پیمانکار و مراحل انجام کار بر اساس زمانبندی پیش بینی شده
	46-5-5 صحه گذاری بر اطلاعات شاخص های کلیدی عملکرد استخراج شده
	46-5-6 نظارت بر تحویل و تحول
	46-5-7 بررسی و تایید صورت وضعیت ها
	46-5-8  ارسال گزارشات به کارفرما در زمانهای پیش بینی شده در پیوست شماره ۹

	46-6 دستورالعمل های شرایط اضطراری
	46-6-1 تدوین دستورالعمل شرایط اضطراری به عهده کارفرما می باشد.
	46-6-2 اجرایی نمودن دستورالعمل شرایط اضطراری، همچون ادامه کار دستگاه در شرایط غیرمتعارف با قبول مسئولیت توسط دستگاه نظارت توسط پیمانکار انجام می شود.
	46-6-3  در صورت عدم وجود دستورالعمل شرایط اضطراری در حیطه موضوع این پیمان، می بایست با توافق طرفین پیمان، دستورالعمل های مربوطه توسط پیمانکار آماده سازی شده و هزینه های آن به پیمانکار پرداخت می گردد.


	ماده 47 -  ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎر
	47-1 كارفرما ممكن است خدمات تخصصي بازرسي فني بخشهايي از كارهاي موضوع پيمان را به اشخاص يا مؤسسات فني ذيصلاح واگذار کند، كه زیر نظر دستگاه نظارت و یا مستقیما با کارفرما، انجام وظیفه نمايند.
	47-2 پيمانكار موظف است تعهدات ناشي از پيمان را با استفاده از روشهاي فني مناسب و رايج در صنعت نفت و اصول متداول، طبق استانداردهاي تخصصي و حرفهاي معمول و مطابق پيوست شماره 17 پيمان انجام دهد و حداكثر مهارت، دقت و كوشش و جديت خود را براي ارایه خدمات یا...
	47-3 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه كارفرما و یا دستگاه نظارت، میتواند در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آزمایشها و بازرسیهای ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﻫﺎ، ﺣﻀﻮر ﯾـﺎﺑﺪ و امكان بازرسيهاي موردی در طول مدت پيمان در هر زمان بنا به درخواست كارفرما وجود دارد. ﭘـﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ تأمین اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻧﺠﺎم هماه...
	47-4 ﻫـﺮﮔﺎه در نتیجه آزمایشها و بازرسیها، مشکلها و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﮑﺮر در ﺑﺨﺶ ﯾﺎ بخشهایی از ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ كارفرما و با تائید کمیته RCA ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم بهکارگیری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﺎ كالا و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﯾﺎ روش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﯾﺎ ﻋﺪم بهکارگیری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣ...
	47-5 ﺑﺎرﮔـﯿﺮی و ﺣﻤـﻞ كالا و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، بهوسیله ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد تأیید ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ میشوند، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزِ ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ كارفرما ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
	47-6 در ﻣـﻮارد اﺑﻬـﺎم در ﺗﻔﺴـﯿﺮ و ﯾـﺎ نتیجهگیری از آزمایشها و بازرسیهای ﻓﻨﯽ بهعملآمده، پیمانکار ﭘﺲ از کسب نظر بازرسی فنی کارفرما و یا بازرس فنی شخص ثالث مورد تایید طرفین پیمان، مدارك فني را بررسی و اﺑﻬﺎﻣﺎت را رﻓﻊ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ آن اﺳﺎس دﻧﺒﺎل میکند.
	47-7 درصورتیکه كارفرما با توجه به نوع خدمات جهت نظارت بر اجراي كار نياز به بكار گيري بازرس شخص ثالث داشته باشد، معيارها و ضوابط احراز آن در شرايط اختصاصی درج میگردد و نحوه انتخاب و ارزيابي آن در پيوست 9 ارایه میشود.

	فصل 8: تغيير در کارها، تغييرات مدت پيمان، تأخیر، تعليق
	ماده 48 -  تغيير در کارها
	48-1 كارفرما، در چارچوب كلي موضوع پيمان، در هرزمانی در طول مدت پيمان تا پيش از صدور گواهینامه پایانکار، میتواند كاهش، افزايش، حذف برخي از كارها و يا تغيير در مشخصات آنها را بصورت مکتوب از پيمانكار بخواهد و پيمانكار موظف به انجام آنها، با رعايت سا...
	48-2 پيمانكار، میتواند براي افزايش كيفيت، بازدهي و يا ايمني كارها، تغييراتي را در كارها به كارفرما پيشنهاد كند. کارفرما محق است اینگونه تغييرات را قبول يا رد كند. عدم پذيرش تغييرات پيشنهادي پيمانكار از سوي کارفرما، رافع مسئوليت پيمانكار در اتمام و ت...
	48-3 پیمانکار حق هیچگونه تغییری در کار و یا انجام کارهای جدید بدون دریافت دستور کتبی و قبلی کارفرما ندارد.
	48-4 مبالغ كارهاي افزایشیافته يا کاهشیافته، نبايد بيش از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ اوليه پيمان(ریالی/ارزی) شود.
	48-5 با دريافت دستور و يا تایید كارفرما، در انطباق با بندهاي 48-1 و 48-2، پيمانكار موظف است، تأثیر انجام تغييرات در هزینه و مدت پيمان را محاسبه و به کارفرما منعكس كند. هزينه تغییر کارها به نحو زیر محاسبه میشود:
	48-5-1  در مواردی كه بهای كارهاي اضافي و یا کاهشی در پیوستهای شماره 1 یا 2 موجود باشد، حسب مورد، از قيمت فهرستهای يادشده استفاده میشود.
	48-5-2 در مواردي كه بهاي كارهاي اضافي در پیوستهای شماره 1 یا 2 موجود نباشد. پيمانكار می بایست بيدرنگ پس از دريافت ابلاغیه، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كارهاي ياد شده همراه با تجزيه قيمت، به كارفرما تسليم كند. کارفرما بر اساس دستورالعمل های نحوه ...
	48-5-2 در مواردي كه بهاي كارهاي اضافي در پیوستهای شماره 1 یا 2 موجود نباشد. پيمانكار می بایست بيدرنگ پس از دريافت ابلاغیه، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كارهاي ياد شده همراه با تجزيه قيمت، به كارفرما تسليم كند. کارفرما بر اساس دستورالعمل های نحوه ...

	48-6 در صورتیکه مبالغ كارهاي افزایشیافته يا کاهشیافته کمتر از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ اوليه پيمان شود، نیازی به کسب مجوز یا اخذ موافقت پیمانکار نبوده و صرفاً دستور و تایید نماینده کارفرما قبل از انجام یا اجرای موضوع اضافه کاری کفایت می نماید.
	48-7 در صورتیکه کاهش محاسبه شده بیش از 25 (بیست و پنج) درصد مبلغ پیمان باشد، پيمانكار میتواند ضمن اتمام كارهاي در دست اقدام و کارهایی که از نظر کافرما ارتباطی به کاهش مورد بحث ندارد، تقاضاي فسخ پيمان را طبق ماده 65 شرایط عمومی، بنمايد و يا از طریق مذ...
	48-8 به منظور رسمیت بخشیدن به انجام تغييرات كارهاي موضوع بندهای ماده 48 شرایط عمومی، الحاقیه ای كه در آن، جزیيات كامل تغییر کار و هر نوع تغيير در قيمت و يا تغيير در مدت پيمان و ساير اصلاحات موردنیاز برابر مفاد پيمان، درج شده است، تنظيم میشود و به ا...
	48-9 هرگاه دو طرف در مورد تغييرات هزينه و مدت پيمان، ناشي از تغییر کارها، ظرف مدت مورد توافق طرفین پیمان كه اجراي كارهاي ديگر موضوع پيمان را دچار تأخیر نكند، به توافق نرسند، در اين صورت كارفرما انجام و يا عدم انجام تغييرات توسط پيمانكار را به وي ابلاغ...
	48-10 تغييرات ناشي از قصور پیمانکار در انجام كارهاي اصلي و مورد تعهد وي، تغيير كار تلقي نمیشود و پيمانكار موظف به انجام اینگونه تغييرات پس از تأیید کارفرما، به هزينه خود و در مدت پيمان است.
	48-11 پيمانكار موظف است در گزارشهای ماهیانه خود مجموع هزينههاي ناشي از افزايش یا کاهش مقادير كار ابلاغي را به کارفرما کتباً تسلیم نمايد.
	48-12 تغييرات مدت پيمان ناشي از تغيير كارها، بر اساس ماده 50، تعيين میشود.

	ماده 49 -  زمانهای پيمان
	ماده 50 -  تغييرات مدت پيمان
	50-1 تمديد مدت پيمان: تمام زمانها و مدتهای پیشبینیشده براي شروع و خاتمه و مقاطع اصلي كارها، در صورت وقوع هريك از شرایط زير، میتوانند افزايش يابند.
	50-1-1 صدور دستور تغییر کار موضوع ماده 48 شرایط عمومی كه منجر به افزايش مدت پيمان شود.
	50-1-2 عدم انجام برخي از تعهدات كارفرما مرتبط با کار موضوع ماده  44 شرایط عمومی و پيوستهاي شماره 14 و 15، با رعایت و ملاحظات پیشبینیشده در آن، كه مانع از انجام بهموقع كارهاي موضوع پيمان و يا بخشهایی از آن شود.
	50-1-3 بروز حوادث قهري، موضوع ماده 69 شرایط عمومی
	50-1-4 وضع یا تغيير در قوانين و مقررات، كه بهطور مستقيم باعث تأخیر در انجام بخشهایی از كار شود.
	50-1-5 بروز شرايط جوي که بنا بر نظر مراجع ذیصلاح تعطیل اعلام گردد یا با تایید کارفرما انجام كار امکان پذیر نباشد.
	50-1-6 تعليق و توقف اجرای موضوع پیمان، موضوع ماده 51 و52 شرایط عمومی
	50-1-7 وقوع ساير عوامل و شرایط غیرقابلپیشبینی كه ناشي از قصور پيمانكار نبوده و باعث تأخیر در اجرای كار شود.
	50-1-8 تاخیر ناشی از قصور پیمانکار

	در صورت وقوع بند 50-1-1، تغيير در مدت پيمان در الحاقیه مربوط به دستور تغییر کار  مطابق ماده 48 ذکر میشود که این الحاقیه بهعنوان يكي از ضمايم پيمان محسوب میگردد. در اثر وقوع هر یک از بندهای 50-1-2 الی 50-1-8، پيمانكار درخواست تمديد مدت پيمان را همرا...
	50-2 كاهش مدت پيمان:
	50-2-1 تمام زمانها و مدتهای پیشبینیشده برای انجام کل کار یا هر بخشی از خدمات تنها در صورت وصدور دستور تغيير كار موضوع ماده 48 شرایط عمومی (تغيير در کارها) کاهش مییابد
	50-2-2 پس از توافق كارفرما و پيمانكار داير بر کاهش مدت پيمان، طی الحاقیهای تاريخ جديد بهعنوان تاريخ اتمام پيمان تعيين میشود. پيمانكار بايد برنامه زماني اجراي كارهاي موضوع پيمان را، بهتناسب شرایط و تاريخ جديد اتمام پيمان، مورد تجدیدنظر قرار داده، ب...


	ماده 51 -  تعليق
	51-1 كارفرما میتواند در طول مدت اجراي پيمان، دستور تعليق قسمتي از كار یا تمام کارها را موقتاً و به دفعات جمعاً برای حداکثر نود 90 (نود) روز، به پیمانکار ابلاغ کند. در صورت توافق دو طرف این مدت، 28 (بیست و هشت) روز دیگر قابل تمدید است. در ابلاغیه كار...
	51-2 برنامه كار تعیینشده، تكليف كارهاي نیمهتمام، شرح وظایف كارهاي لازم و حداقل ماشينآلات و نفرات موردنیاز براي دوران تعليق، از سوي كارفرما به پيمانكار ابلاغ میشود و پيمانكار، موظف به پيروي از آنهاست. ازجمله، پيمانكار موظف به حفاظت از تجهيزات و...
	51-3 در زمان تعليق، كارفرما از پيمانكار خواهد خواست نسبت به انجام كارهاي لازم و كاهش تعداد نفرات و ماشينآلات و تجهيزات خود طبق نظر كارفرما اقدام نمايد. هزينه تعليق فقط به ماشینآلات و نيروي انساني كه در دوره تعليق در محل اجراي كار حسب نظر كارفرما باق...
	] 100% دستمزد روزانه نيروي انساني +70% كرايه روزانه ماشینآلات [ × (مدت تعليق (روزانه)) = مبلغ هزينه تعلیق
	51-3-1 كرايه روزانه ماشينآلات و دستمزد روزانه نيروي انساني در دوره تعليق بر اساس حداكثر هشت (8) ساعت كار روزانه محاسبه خواهد شد.
	51-3-2 نرخ ماشین آلات مطابق پیوست ( 1 و 2 ) و  دستمزد نیروی انسانی مطابق پیوست 6 میباشد.
	51-3-3 هزينههاي تعليق طي صورت وضعیت در پايان دوره تعليق به پيمانكار پرداخت و در صورت وضعیت قطعي نيز منظور ميشود.
	51-3-4 هزینه های اسکان نیروهای مستقر در محل کار در زمان تعلیق با هماهنگی کارفرما قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
	51-3-5 در صورت استفاده از نرخ فهرست بهاي عوامل اختصاصي صنعت نفت، به مبالغ تعلیق محاسبهشده، ضرايب متعلقه در فهرستبها ازجمله ضريب بالاسري و ضريب جبراني بيمه مندرج در فهرست بهاي رشته مربوط در صنعت نفت (مرتبط با آن بخش از كار) می بایست اعمال شود.

	51-4 در مواردی كه تعلیق كار، ناشي از قصور پيمانكار در انجام كارها طبق مشخصات فني و یا رعايت نكردن مقررات ايمني و نيز شرایط نامناسب آب و هوايي باشد و یا در برنامه زماني منضم به پيمان پیشبینیشده باشد، مشمول تعليق موضوع بندهای 51-1 تا 51-3  نمیشود.
	تبصره: چنانچه کارها در نتیجه قصور و یا مسامحه پیمانکار، تعلیق گردد، در آن صورت علاوه بر اعمال بند 51-4، کلیه مخارج و هزینه های اضافی به عهده پیمانکار بوده و و مدت تعلیق، به عنوان تاخیر به تقصیر پیمانکار محسوب خواهد شد و مشمول خسارت  تاخیر می گردد.
	51-5 کارفرما پس از رفع عوامل تعلیق و پیش از پایان مهلت مقرر در بند 51-1، با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ اتمام تعلیق و شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند.
	51-6 تاریخ پایان تعلیق با ابلاغ کارفرما و با رعایت بند 51-1 قابل تمدید خواهد بود.

	ماده 52 -  توقف عملیات یا تولید یا کاهش تکلیفی تولید از تاسیسات
	52-1 درصورتیکه در دوره انجام كار، انجام تمام يا بخشي از كار به دلايل مشروحه ذيل متوقف شود و  اين امر بهعنوان تعليق به پيمانكار ابلاغ نگردد، مدت توقف ناشي از آن بهعنوان تاخير خارج از قصور پيمانكار (توقف) شناختهشده و در صورت درخواست پيمانكار نسبت به...
	52-1-1 تاخير در تحويل نقشهها، مدارك فني و دستورالعملها از سوی کارفرما(مطابق پيوست شماره 17)
	52-1-2 تاخير در کارها، تامین کالا و تجهیزات در تعهد كارفرما (مطابق پيوست 14)
	52-1-3 تاخير ناشي از جابجايي تجهيزات خارج از تعهدات پيمانكار
	52-1-4 عدم دسترسي به محل انجام كار (خارج از قصور پيمانكار)
	52-1-5 انجام هر نوع كنترل و آزمايش مكرر توسط کارفرما خارج از مفاد مندرج پیمان و برنامههای زمانبندی

	52-2 مدتهاي توقف مستند به گزارشهاي روزانه كارگاهي مورد قبول كارفرما و ديگر مستندات كتبي نسبت به بخشهايي كه متوقف شده است، موردپذیرش میباشد.
	52-3 كارهايي كه از برنامه و پيمان حذف ميشوند مشمول اين بند نخواهند بود.
	52-4 محاسبه هزينه دوره توقف: هزينههاي مدت توقف عبارت است از هزينههاي معطلي نيروي انساني، ماشينآلات و تجهيزات كار، به شرح ذيل قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود:
	52-4-1 كرايه روزانه ماشينآلات و دستمزد روزانه نيروي انساني در دوره تعليق بر اساس حداكثر هشت (8) ساعت كار روزانه محاسبه خواهد شد.
	52-4-2  نرخ ماشین آلات مطابق پیوست های شماره ( 1 و 2 ) و  دستمزد نیروی انسانی مطابق قوانین اداره کار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
	52-4-3 هزینه های اسکان نیروهای مستقر در محل کار در زمان تعلیق با هماهنگی کارفرما قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
	52-4-4 در صورت استفاده از نرخ فهرست بهاي عوامل اختصاصي صنعت نفت، به مبالغ توقف محاسبهشده، ضرايب متعلقه در فهرستبها ازجمله ضريب بالاسري و ضريب جبراني بيمه مندرج در فهرست بهاي رشته مربوط در صنعت نفت (مرتبط با آن بخش از كار)  می بایست اعمال ميشود.
	52-4-5 هزينههاي توقف، جمعاً حداكثر تا 10 (ده) درصد مبلغ اوليه پيمان طي صورت وضعیتهای ماهانه به پيمانكار پرداخت و در صورتوضعيت قطعي نيز منظور ميشود. چنانچه هزینه دوران توقف به میزان10 (ده) درصد مبلغ اولیه پیمان برسد، کارفرما می بایست طی مذاکره با ...

	52-5 در مواردي كه دستور توقف كار، ناشي از قصور پيمانكار در انجام كارها طبق مشخصات فني، رعايت نكردن مقررات و الزاماتHSE ، شرايط نامناسب آب و هوايي و يا در برنامه زماني منضم به پيمان پیشبینیشده باشد، مشمول مدت توقف نمیشود و هیچ گونه هزینه یا مبلغی در...

	ماده 53 -  تأخیر در اتمام بهموقع كار
	53-1 پيمانكار، موظف به انجام كارها، طبق برنامه زماني تفصیلی و آخرین تجديدنظرهاي آن است. هرگاه در تاریخ تعیینشده در برنامه زماني منضم به پيمان و یا آخرين تجدیدنظر آن، انجام كارها صورت نپذیرد، كارفرما به پيمانكار اخطار میکند كه حداكثر در زمان مشخص شده...
	53-2 ميزان تأخیر در مقاطع زماني مورد نظر كارفرما بر اساس اسناد و مدارك پيمان، برنامه زماني، مستندات و گزارشهاي روزانه كارگاهي و مكاتبات انجام شده تعيين و سپس اقدام لازم براي محاسبه مبلغ خسارتي كه به دليل تأخیر پيمانكار بايد به حساب بدهي او منظور شود ...
	53-3 هرگاه تأخیر پيمانكار، بیشتر از حدي باشد كه كارفرما را محق به دريافت حداكثر خسارت مشخصشده در بند 5-4  موافقتنامه بنمايد، كارفرما میتواند با اخطار قبلي، طبق ماده64 شرایط عمومی، پيمان را فسخ نماید. همچنین چنانچه تاخیر به میزان تعیین شده در موارد ...
	53-3-1  تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع به کار بیش از یک دوم مدت تعیین شده در برنامه زمانبندی؛
	53-3-2 تأخیر در شروع خدمات بیش از یک دهم مدت تعیین شده در برنامه زمانبندی؛
	53-3-3 تأخیر در اتمام هر یک از کارهای موضوع پیمان، بیش از یک دوم مدت تعیین شده در برنامه زمانبندی؛
	53-3-4 تأخیر در اتمام موضوع پیمان بیش از یک چهارم مدت پیمان(با منظور نمودن تغییرات مدت پیمان)؛

	53-4 در صورت ناتوانی پیمانکار در اجرای کامل هریک از دستورالعمل ها، کارفرما می تواند، به هر طریقی که صلاح بداند نسبت به انجام آن دستورالعمل، اقدام و هزینه های آنرا  از مطالبات پیمانکار  و یا در اولین سر رسید صورت وضعیت ایشان، کسر نماید و پیمانکار حق هر...

	فصل 9:   پرداختهای به پيمانكار، تغييرات مبلغ پيمان
	ماده 54 -  شمول مبلغ پيمان
	مبلغ پيمان، عبارت از مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغييرات موضوع ماده 57 شرایط عمومی است، كه در برابر انجام تعهدات پيمانكار و به ترتيب درج شده در مواد بعدي، به پيمانكار پرداخت میشود. مبلغ پيمان ازجمله شامل و نه محدود به جبران هزینههای زير، ...
	54-1 هزينه نيروي انساني مورد نياز براي انجام بخشهای مختلف كارهاي موضوع پیمان از نيروهاي مستقيم و نيروهاي غيرمستقيم، از قبیل عوامل مديريتي مستقر در محل انجام کار و یا ساير محلهای مرتبط با کار، كه شامل دستمزد و تمام مزاياي قانوني و سایر هزینههای مرتب...
	54-2 هزينه تهيه كالا، تجهيزات و ساير مواد مورد نیاز، براي انجام كار و تأمین لوازم یدکی طبق پيوست 12
	54-3 هزینه انجام کارها، خدمات و تأمین کالا و تجهیزات، از محل مبالغ مشروط طبق پیوست 3
	54-4 هزينه حمل و نقل و انبارداری تجهيزات و كالا و لوازم یدکی و سایر مواد مورد نیاز اجراي كار
	54-5 هزينه خدمات فروشندگان تجهيزات در محل انجام کار، در موارد لزوم
	54-6 هزینههای پرداختي به پيمانكاران دستدوم بهمنظور انجام بخشهایی از كارهاي خريد كالا، نصب، آزمایشها، بازرسیها و سایر خدمات موردنیاز
	54-7 هزينه كرايه ماشینآلات و تجهيزات موردنياز اجراي كار
	54-8 هزینههای متفرقه ديگر، شامل:
	54-8-1 هزينه آموزش كاركنان اعم از پیمانکار و كارفرما، طبق پيوست 13
	54-8-2 هزينه مسافرت و نقل و انتقال كاركنان پيمانكار، در اجرای كارهاي موضوع پيمان
	54-8-3 هزینههای مرتبط با بارگيري، حمل، تخليه، نصب و برچيدن انواع تأسیسات و تجهیزات و ماشینآلات و ابزارآلات تخصصی و مواد مصرفي موردنياز آنها
	54-8-4 هزینههای موردنیاز، براي احداث، نگهداري، حفاظت و برچيدن محل اسكان موقت كاركنان در محل انجام کار و يا جاهاي ديگر و دفاتر کار آنان و خدمات و سرویسهای جاري مورد نياز آنها
	54-8-5 هزینههای مربوط به احداث تأسیسات موقت، از قبيل سيستمهاي تأمین آب، برق، تلفن، گاز، براي كارگاه و هزینههای جاري آنها
	54-8-6 هزينه تهيه انواع تضامین و بیمهنامهها
	54-8-7 هزينه انواع مالیاتها و سایر عوارض قانوني، متعلق به پيمانكار و مرتبط با پيمان
	54-8-8 سایر هزینههایی كه طبق شرایط اختصاصی، به عهده پيمانكاراست.


	ماده 55 -  پرداختهای موقت
	55-1 پرداختهای به پيمانكار، موضوع ماده 4 موافقتنامه، بر اساس جدول تفكيك مبلغ پيمان براي بخشهای مختلف كار، موضوع پيوست 1 و يا برحسب مورد، بر اساس فهرست مقادير و بها درج شده در پيوست 2 و با توجه به ميزان كار واقعي انجام شده، به روش درج ش...
	55-2 در صورتی که در بند 3-3-2 موافقت نامه، مبلغی به عنوان مشروط پیش بینی شده باشد، این مبلغ برای انجام کارها، خدمات، تامین کالا و تجهیزات، به شرح پیوست شماره 3 است که در این صورت با دستور کارفرما، کارهای مربوطه به وسیله پیمانکار انجام می شود. هر نوع پ...
	تبصره: از آنجایی که تا زمان باز شدن، تفکیک و تمیز کردن اجزای ماشین آلات دوار در تعمیرات اساسی امکان تشخیص سلامت و نیاز به تعویض مشخص نمیباشد، کارفرما برخی اقلام، کالا، مواد مصرفی، لوازم و قطعات یدکی عمومی و اختصاصی را بر اساس پیوست شماره 3 که احتمال ...
	55-3   بهمنظور تقويت بنيه مالي پيمانكار و براي تأمین امكانات پیشنیاز اجراي كار، بر اساس آییننامه تضمين معاملات دولتي، مبلغي بهعنوان پیشپرداخت كه ميزان آن در پيوست 5 مشخص میشود در برابر دريافت تضمین معتبر و قابلقبول كارفرما، طبق ماده 11 شرایط عم...
	55-4 در پايان هرماه و يا مقاطع زماني تعیینشده در پيوست 5، پيمانكار صورت وضعیت كارهاي انجامشده تا آن تاريخ را، طبق كاربرگهایی كه با توافق کارفرما تنظيم میشود، تهيه و در قبال اخذ رسید به نماینده کارفرما تسليم میکند. بهضمیمه صورت وضعیت، تمام اسنا...
	55-5 دستگاه نظارت/كارفرما، صورت وضعیت دريافت شده را حداكثر ظرف 14(چهارده) روز، بررسي و در صورت وجود اشكال در آن، با تعيين دلایل و موارد اشكال، آن را براي اصلاح به پيمانكار عودت میدهد. درصورتیکه صورت وضعیت دريافت شده، كه بايد ظرف مهلت تعیینشده برر...
	55-5-1 در مواردي كه تمام يا بخشي از كارهاي انجامشده داراي نقص بوده و يا كارهاي تکمیلشده قبلي دچار صدمه شده و نياز به اصلاح و يا جايگزيني داشته باشد.
	55-5-2 درصورتیکه مبلغ پيمان به علت صدور دستور تغيير كارها کاهشیافته باشد و اين كاهش در صورت وضعیتهای قبلي منظور نشده باشد.
	55-5-3 در صورت وقوع هريك از شرايطي كه منجر به فسخ پيمان، طبق ماده 64 شرایط عمومی شود.
	55-5-4 در صورت بروز هر نوع ادعا، ازجمله هر نوع ادعاي مالكيت عليه كارفرما، ناشي از عملكرد پيمانكار و بهطورکلی اجراي پيمان.
	55-5-5 هر عامل ديگري كه بهطور منطقي باعث كسر تمام و يا قسمتي از صورت وضعیت پيمانكار شود.
	55-5-6 هرگاه به دليل قصور پيمانكار در انجام کارها و  اصلاحات لازم  ابلاغ شده از طرف کارفرما، کارفرما رأساً اقدام به اصلاح كارهاي معيوب كرده باشد.

	55-6 پيمانكار تعهد میکند كه با دريافت مبلغ هر صورت وضعیت، تمامکارها، مواد مصرفی و غیرمصرفی، کالا و تجهيزات درج شده در آن صورت وضعیت، به تملك كارفرما درآمده و پيمانكار موظف به رفع هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث، نسبت به آنها است.
	55-7 تأیید و پرداخت مبلغ صورت وضعیت ها به پیمانکار، از مسئولیت اصلی وي در انجـام تعهـداتش طبـق پیمـان نمیکاهد و به معناي تأیید کیفی یا کمی قطعی کارها توسط کارفرما نیست.
	55-7 تأیید و پرداخت مبلغ صورت وضعیت ها به پیمانکار، از مسئولیت اصلی وي در انجـام تعهـداتش طبـق پیمـان نمیکاهد و به معناي تأیید کیفی یا کمی قطعی کارها توسط کارفرما نیست.
	55-8 از هريك از پرداختهای موقت به پيمانكار، مبالغ زير كسر میشود:
	55-8-1 درصدي به عنوان تضمين حسن اجرای كار كسر میشود و در حساب جداگانهای نزد كارفرما نگهداري میگردد. درصد کسور حسن اجرای كار طبق آخرین ابلاغیه آییننامه تضمین معاملات دولتی میباشد که در شرایط اختصاصی درج میشود.
	55-8-2 بیمه تأمین اجتماعی، طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی و قوانین نافذ در زمان اجراي کار میباشد. بخش کالایی طبق آخرین بخشنامههاي سازمان تأمین اجتماعی مطابق استعلام از این سازمان به عمل میآید.
	55-8-3 ماليات پيمان، طبق مقررات نافذ در زمان اجراي كار
	55-8-4 پرداختهای علیالحساب به پيمانكار و همچنین مبالغ مربوط به استهلاك پیشپرداخت
	55-8-5 هزينه كارهاي انجامشده و يا كالا و تجهيزات واگذارشده از سوي كارفرما، كه در زمره تعهدات پيمانكار است.
	55-8-6 هرگونه جرائم احتمالی طبق مفاد پیمان
	55-8-7 هرگونه بدهی به کارکنان پیمانکار طبق بند 26-9
	55-8-8 کسور متفرقه دیگری که بر طبق مفاد پیمان بعهده پیمانکار است.
	55-8-9 هر مبلغی که کارفرما تحت هر عنوان از این پیمان، از پیمانکار طلبکار باشد.
	55-8-10 پرداخت احکام اجرائیات صادره از مطالبات قابل پرداخت به پیمانکار

	55-9 هرگاه كارفرما بدلیل منتسب به خود، نتواند ظرف مدت مقرر در بند 55-5، صورت وضعیتهای پيمانكار را پرداخت كند، بهتناسب مدت تأخیر در فرایند بررسی صورت وضعیت و پرداخت، مبلغی بابت خسارات تاخير در پرداخت صورت وضعیت ها در مدت تأخیر بهصورت زیر محاسبه و...
	تذکر 1 : نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده در تاریخ پرداخت صورت وضعیت نسبت به تاریخی که میبایست پرداخت انجام می پذیرفت، ملاك محاسبه میباشد.
	تذکر 2 : مدت كل روزهای تاخير صورت وضعیت موقت برابر است با مدت مازاد بر مهلت 21 (بیست و یک) روزهای که برای پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما در بند 55-5 در نظر گرفته شده است.

	ماده 56 -  پرداختهای ارزي
	56-1 درصورتیکه در ماده 3 موافقتنامه، پرداخت بخشي از مبلغ پيمان به ارز خارجي تعیینشده باشد، نرخ تسعیر و یا ضوابط مربوط به اینگونه پرداختها، طبق مفاد درج شده در پیوست شماره 5 خواهد بود.
	56-2 چنانچه پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشد، پيمانكار بايد طبق مشخصات تعیینشده در اسناد و مدارك پيمان و با توجه به برنامه زمانی تفصيلي، براي تهيه پروفرماي خريد مصالح و تجهيزات موردبحث، بهطوریکه دستکم داراي 90 (نود) روز اعتبار باشد، اقدام ن...
	56-3 اسناد مربوط به خريد مصالح و تجهيزات پیشگفته بايد به نام كارفرما صادر شود. كارفرما بر اساس اسناد تأیید شده بهحساب پيمانكار اقدام به گشايش اعتبار ميكند. پيمانكار با نظارت كارفرما، نسبت به ترخيص مصالح و تجهيزات سفارش شده از گمرك، به هزينه خود، اق...

	ماده 57 -  تغييرات در مبلغ پيمان
	57-1 مبلغ پيمان فقط در شرایط زير قابلتغییر است:
	57-1-1 صدور دستور تغيير كار، كه منجر به افزايش يا كاهش مبلغ پيمان شود.
	57-1-2 تغيير مقادير كارهاي انجامشده (موضوع ماده 48 شرایط عمومی پیمان) طبق مدارك پيمان، در مقايسه با مقادير اوليه ضميمه پيمان براي بخشي از پيمان، كه بر اساس فهرستبها تنظیمشده باشد.
	57-1-3 كاهش مبلغ ناشي از خسارت تأخیر (موضوع بند 5-4 موافقتنامه)
	57-1-4 تغيير مبلغ ناشي از تعديل با توافق کارفرما، براي جبران نوسان قيمت كالا و تجهیزات، كرايه ماشینآلات تخصصي، دستمزد نيروي انساني و حملونقل میباشد. اين تغييرات طبق روش پیشبینیشده در پیوست شماره 4 اعمال میگردد. پرداخت هزینههای تعدیل بهصورت ریا...
	57-1-5 كاهش مبلغ پيمان به دليل قصور پيمانكار در اقدام بهموقع براي اصلاح كارهاي ناقص و انجام كار بهوسیله كارفرما
	57-1-6 جریمه و پاداش ناشی از محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد

	57-2 براي محاسبه تغيير مبلغ پيمان ناشي از تغيير احجام و مقادير كار انجامشده طبق پيمان نسبت به برآورد اوليه، موضوع بند 48-6و 48-7 شرایط عمومی، مبلغ پيمان بهتناسب حجمها و مقادیر كارهاي انجامشده طبق پيمان و بر اساس فهرستبهای ضميمه پيمان محاسبه میشود.

	ماده 58 -  صورت وضعیت نهایی
	58-1 پس از صدور گواهینامه پایان کار  طبق ماده61 شرایط عمومی و همچنين تحويل تمام اسناد و مدارك باقيمانده بـــه كارفرما، ازجمله دستورالعملها، نقشهها و مدارک فني موضوع بند 5 پيوست شماره 17، مدارك بازرسي و آزمایش تجهيزات و عملیات نصب و مدارك مرتبط با ...
	58-1-1 هرگونه بیمهنامه لازم براي مصون نگهداشتن كارفرما از ادعاي اشخاص ثالث، از زمان صدور گواهینامه پایان کار به بعد، طبق شرایط  اختصاصی.
	58-1-2 مدارك دال بر حل و فصل هرگونه دعاوي، ازجمله ادعاي مالكيت اشخاص ثالث، در رابطه با اموال و حقوق موضوع پيمان. پيمانكار به همراه اين مدارك، اقرارنامهای را تنظيم میکند كه طي آن، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهي را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد كا...

	تبصره: در صورت عدم ارایه صورت وضعیت نهایی از سوی پیمانکار، دستگاه نظارت با یا بدون هماهنگی پیمانکار میبایست حداکثر ظرف  چهل و دو (42) روز پس از صدور گواهینامه پایان کار یا فسخ  پیمان نسبت به تهیه صورت وضعیت نهایی و تحویل به کارفرما اقدام نماید.
	58-2 درصورتیکه به تشخيص كارفرما، پيمانكار تمام تعهدات قراردادي خود را طبق اسناد پيمان انجام داده باشد و مدارك پيوست صورت وضعیت تعیینشده در بند 58-1، كامل باشد، از سوي دستگاه نظارت / كارفرما، ظرف مدت 14(چهارده) روز، مراتب پذيرش و قبولي صورت وضعیت، ...
	58-3 درصورتیکه پيمانكار ظرف مدت 7(هفت) روز نسبت به نظر دستگاه نظارت / كارفرما، اعتراضي نكند، صورت وضعیت نهایی از طرف پيمانكار، تأییدشده تلقي ميشود و کارفرما ظرف مدت 28 (بیست و هشت) روز از اتمام مهلت اعتراض، به شرط ارائه برگ مفاصا حساب نهایی توسط پی...
	58-4 درصورتیکه پيمانكار معترض باشد، موضوع اعتراض خود را با ذكر دلايل و مدارك مستند حداكثر ظرف مدت همان 7(هفت) روز به دستگاه نظارت / كارفرما اعلام مینماید. دستگاه نظارت / كارفرما موضوع اعتراض را ظرف مدت 7(هفت)  روز مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را در...
	58-5 هرگاه كارفرما طلب پيمانكار را ظرف مهلت تعیینشده پرداخت نكند طبق بند 55-9 خسارت تأخیر پرداخت به پيمانكار تعلق میگیرد. هرگاه بر اساس صورت وضعیت قطعي، پيمانكار بدهكار شود، بايد در مدت 28(بیست و هشت) روز از تاريخ تایید صورت وضعیت، طلب كارفرما را ...
	58-6 با تایید صورت وضعیت نهایی از سوي دو طرف، پيمانكار از هرگونه ادعايي عليه كارفرما در رابطه با پيمان، صرفنظر میکند، مگر در مورد ادعاهايي كه قبل از تایید صورت وضعیت قطعي مطرح كرده و حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمانهای بعد موكول شده باشد.

	فصل 10: مراحل تحویل تجهیزات و ماشینهای دوار و صدور گواهینامه پایان کار
	ماده 59 -  راهاندازي، آزمایش عملكردي و تحویل موقت تجهیزات و ماشینهای دوار
	59-1 پيمانكار پس از اتمام مراحل تعمیرات اساسی براي پيش راهاندازي، مراتب را همراه برنامه زماني انجام آزمایشها و عملیات پيش راهاندازی به دستگاه نظارت / كارفرما اطلاع داده و درخواست حضور نمايندگان كارفرما و دستگاه نظارت را در آزمایشها و عمليات پيش را...
	59-2 دستگاه نظارت / كارفرما پس از بازديد كامل كارها، حداكثر ظرف مدت 7(هفت) روز، فهرست نواقص احتمالي كارها را تهيه و به پيمانكار ابلاغ میکند. پيمانكار، طبق برنامه زماني مورد تأیید دستگاه نظارت / كارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام كرده و مراتب را براي تأ...
	59-3 پس از تأیید دستگاه نظارت / كارفرما، مبني بر آماده بودن كار براي پيش راهاندازی، عمليات پيش راهاندازي طبق دستورالعملها و مشخصات فني مربوط، با حضور دستگاه نظارت و نمایندگان كارفرما، بهوسیله پيمانكار انجام میشود.
	59-4 سپس پيمانكار تأمین تعهدات كارفرما را براي راهاندازی، طبق پيوست14 درخواست میکند. پس از هماهنگي بهعملآمده، عمليات راهاندازی طبق دستورالعملها و اسناد فنی مندرج در پیوست شماره 11و17 انجام میشود.
	59-5 پس از راهاندازی و برقراری شرایط عملياتي عادي و پایدار، پيمانكار مراتب را به كارفرما اطلاع داده و شروع آزمایشهای عملكردي را درخواست میکند.
	59-6 پس از تأیید كارفرما مبني بر شروع آزمایشهای عملكردي، آزمایشها به ترتيب و طبق روشهای درج شده در پیوست شماره 11 بهمنظور دستيابي به عملكرد تعیینشده در این پيوست، انجام میشود.
	59-7 پس از اتمام آزمایشهای عملكردي و محاسبه شاخصهای عملكردي طبق  پيوست 11 و تحلیل آن، در صورتیکه نتایج حاصله مورد تایید کارفرما باشد، پيمانكار درخواست تحويل موقت از كارفرما میکند. به همراه اين درخواست، تمام مدارك و تأییدیههاي مربوط به بازرسیها، آ...
	59-8 دستگاه نظارت / كارفرما پس از بازدید كامل كارها و حصول اطمينان از نبودن اشکالهای اساسي در کار و آمادگي آن براي تحويل موقت طبق فرآیند مصوب و ابلاغی بازرسی و کنترل کیفیت مربوط به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، تاريخي را كه حداكثر 14(چهارده) روز از ...
	59-9 تجهیزاتی كه پس از انجام تعمیرات اساسی پوشانده و يا بسته میشوند و پس از بستن، كنترل، بازرسي و اندازهگيري آنها ممكن نيست، قبلاً بايد تاییديه آنها صورتمجلس شوند. در صورت عدم رعايت مفاد اين بند هزينه دوبارهكاري به عهده پيمانكار خواهد بود.
	59-10 کارهایی که پس از انجـام تعمیـرات پوشـانده و یـا بسـته مـی شـوند و پـس از بسـتن، کنتـرل، بازرسـی و  اندازه گیري آن ها ممکن نیست قبلاً باید تأییدیه آن ها صورتمجلس شوند. در صورت عـدم رعایـت ایـن بنـد هزینـه دوباره کاري به عهده پیمانکار خواهد بود.
	59-11 تحویل موقت قسمت هایی از کار که طبق مشخصات فنی نیاز به راه اندازي و آزمایش هاي عملکردي ندارنـد و آماده بهره برداري هستند، با تهیه صورتجلسه تحویل موقت انجام می شود.
	59-12 تحویل موقت قسمت هاي مستقلی از کار، قبل از تحویل کل کار، در شرایط زیر مجاز است:
	59-12-1 در صورتی که براي تحویل قسمت هاي جداگانه و یکی یکی، کار و برنامه زمانی آن ها، در پیمان  پیش بینـی لازم شده باشد.
	59-12-2 چنانچه در طول مدت پیمان، کارفرما نیاز به تحویل قسمت هایی از کار را قبل از تحویل کـل کـار داشـته باشد. در این صورت، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکـار بررسـی لازم را بـراي حصـول اطمینـان از عـدم تداخل و یا ایجاد مشکل در سایر قسمت ها ...

	59-13 بعد از تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، پیمانکار موظف است نسبت به استرداد مواد مصرفي، قطعات مـازاد و تجهیزات متعلـق بـه کارفرما، برچیدن کارگاه ها، انبارها، دفترها و محل هاي اسکان موقت خود، خروج ماشین آلات، هر نوع مواد و مواد مصرفي متعلق به خود و ه...

	ماده 60 -  دوره مسئوليت رفع نقص تجهیزات و ماشینهای دوار
	60-1 پس از تحويل موقت تجهیزات و ماشینهای دوار به شرح ماده59 شرایط عمومی، هرگاه ظرف مدتزمان 6 ماه یا زمان/ساعت کارکرد مشخصشده در شرایط اختصاصی، هر نوع عيب و نقصي در كارهاي در تعهد پيمانكار مشاهده شود، پيمانكار موظف است نسبت به رفع نقص، اصلاح و جايگز...
	60-2 پیمانکـار مـی بایسـت نیـروي انسـانی و ماشـین آلات و ابـزار تعمیراتی مورد نیاز مشخص شده در صورت جلسه تحویل موقت را جهت رفع نواقص و معایب و بدون ادعاي هر گونـه پرداخت اضافی در محل اجراي کار تامین نماید.
	60-3 پيمانكار، موظف است پس از انجام اصلاحات و یا تعويض و جایگزینهای لازم براي رفع عيب و نقص، آزمایشهای لازم را براي حصول اطمينان از رفع عيب و اخذ تایید دستگاه نظارت، به هزينه خود انجام دهد. گزارشات مربوط به این بند می بایست جهت اخذ تایید دستگاه نظار...
	60-4 چنانچه پیمانکار در این دوره، هر قسمت از کارها را که تحت ضمانتنامه فروشنده یا سازنده کالا بوده تعمیر یا تعویض نماید، در آن صورت می بایست تضمین مجددی از فروشنده یا سازنده کالا در این خصوص دریافت نماید.
	60-5 هرگاه پيمانكار طي مدت مشخص شده در برنامه زمانی و یا مورد توافق با کارفرما نسبت به رفع عيوب اقدام نكند و يا در عمل نتواند عيوب را به نحوي صحيح رفع كند، كارفرما میتواند رأساً یا توسط اشخاص ثالث اقدام به رفع عيب نمايد. در اين صورت، پيمانكار موظف اس...
	60-6 پس از رفع نقص توسط پیمانکار، در موارد خاص پیمانکار میتواند ادعای خود مبنی بر عدم تعهدش در خصوص تقبل هزینه رفع نقايص و معايب را به کمیته تحلیل علل ریشهای خرابی (RCA ) ارائه دهد. کمیته مذکور میبایست پس از بررسی فنی موضوع، نظر خود را حداکثر ظرف م...

	ماده 61 -  گواهینامه پایان کار
	پس از انجام کلیه تعهدات نگهداری و تعمیرات توسط پیمانکار طبق اسناد پیمان، پيمانكار در خواست صدور گواهینامه پایانکار مينمايد. انجام کلیه خدمات مندرج در شرح کار موضوع پیمان و جمع آوری کلیه نتایج بررسی شاخصهای کلیدی عملکردی توسط تیم متخصص مربوطه و همچ...
	61-1 دستگاه نظارت پس از بازديد كامل کارها، تاسیسات، تجهیزات طبق فرآیند مصوب و ابلاغی بازرسی و کنترل کیفیت مربوط به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و حصول اطمينان از عدم وجود اشکالات اساسی، تاريخي را كه حداكثر 7(هفت) روز از زمان درخواست پيمانكار براي تحو...

	ماده 62 -  دوره مسئولیت تضمین نگهداری و تعمیرات
	62-1 پس از صدور گواهینامه پایان کار، دوره مسئولیت تضمین نگهداری و تعمیرات به مدت 6 ماه و یا مدت مشخص شده در شرایط اختصاصی آغاز می شود. در این دوره پیمانکار موظف است هرگونه اشکال، نقصی و عیبی که ناشی از نگهداری و تعمیرات نامناسب مدت پیمان باشد را مطابق...
	62-2 پس از رفع نقص توسط پیمانکار، در موارد خاص پیمانکار میتواند ادعای خود را مبنی بر عدم تعهدش در خصوص تقبل هزینه رفع نقايص و معايب را به کمیته تحلیل علل ریشهای خرابی (RCA) ارائه دهد. کمیته مذکور میبایست پس از بررسی فنی موضوع، نظر خود را حداکثر ظرف...

	فصل 11: فسخ پیمان
	ماده 63 -  فسخ پیمان بنا بر مصلحت کارفرما
	63-1 پيمانكار، از شروع هر نوع كار جديد، غير از تكميل كارهاي ناتمام كه در ابلاغیه مشخصشده است، خودداري میکند. همچنين، اقدامهای حفاظتي را كه از سوي كارفرما تعیینشده است، براي كارهاي انجامشده قبلي به اجرا درمیآورد.
	63-2 پیمانکار باید از ارایه سفارشات مربوط به انجام کارهای موضوع پیمان، پرهیز نماید مگر اینکه در  ابلاغیه به نحو دیگری مقرر شده باشد. همچنین اسناد و مدارك مربوط به تدارك کالا و تجهيزاتي را كه در چارچوب برنامه زماني موضوع جزء ۳-۲-۱ شرايط عمومي در مرحله...
	63-3 پیمانکار می بایست در تاریخی که در ابلاغیه تعیین گردیده است، کارها را به کارفرما تحویل دهد.  چنانچه، در كارهاي انجام شده(اعم از ناتمام یا تکمیل شده) به تشخیص کارفرما معایبی مشاهده شود، پيمانكار مكلف است با هزينه خود، در مدتی كه  توسط كارفرما تعيين...
	63-4 پيمانكار، با هماهنگي كارفرما، نسبت به برچيدن آن بخش از تأسیسات موقت در محل انجام کار كه موردنیاز كارفرما نيست، اقدام كرده و بخشهای موردنیاز كارفرما، با توافق دو طرف تقويم شده و همراه با اسناد و مدارک مربوط، تحويل كارفرما میگردد. همچنين، پيمانكا...
	63-5 پيمانكار، موظف به تسویه حساب كامل با  تعدادی از كاركنان خود را که جهت انجام کارهای پس از ابلاغیه فسخ به آنان نیازی ندارد، می باشد.
	63-6 پيمانكار، موظف است تمام نقشهها، مشخصات فني و تمام اسناد و مدارکی را كه توسط وي، فروشندگان، يا پيمانكاران دستدوم تهیهشده است، به كارفرما تحويل دهد.
	63-7 پيمانكار، صورت وضعیت كارهاي انجامشده را تا تاريخ ابلاغ فسخ پيمان، تنظيم كرده و به دستگاه نظارت / كارفرما تسليم میکند. در این صورت وضعیت، هزینههای تقويم شده در بندهاي 63-2 و 63-4 نيز درج میشود.  به همراه اين صورت وضعیت، مدارك زير بهوسیله پ...
	63-7-1 هرگونه تضمین و  بیمهنامه های لازم و اخذ شده براي مصون نگهداشتن كارفرما مدارك دال بر حل و فصل هرگونه دعاوي، ازجمله ادعاي مالكيت اشخاص ثالث، در رابطه باکارهای موضوع پيمان. پيمانكار، به همراه اين مدارك، اقرارنامهای(ترک ادعا) را تنظيم و به كارف...
	63-7-2 اسناد مثبته، مربوط به هزینههای موضوع بندهای63-2 و 63-4

	63-8 درصورتیکه صورت وضعیت و اسناد و مدارک تحویلشده از سوي پيمانكار، موضوعبند63-7 ازنظر نماینده کارفرما قابل قبول باشد، ظرف مدت حداكثر 28 (بیست و هشت) روز، مراتب پذيرش كفايت مدارك و قبولی صورت وضعیت براي بررسي، به پيمانكار اعلام میشود. در غير اي...
	63-9 با تأیید مبلغ صورت وضعیت نهایی از سوي دو طرف، پيمانكار از هرگونه ادعايي عليه كارفرما در ارتباط با پيمان صرفنظر میکند، مگر در مورد ادعاهايي كه قبل از ابلاغ فسخ پيمان مطرح كرده باشد، اما حل و فصل آن از سوي دو طرف، به زمانهای بعد موكول شده باشد...
	63-10 تضمین انجام تعهدات و مبالغ یا تضامين حسن اجرای كار طبق مفاد ماده 14 شرایط عمومی، آزاد و مسترد میشود.

	ماده 64 -  فسخ پیمان توسط کارفرما ناشی از عدم انجام تعهدات پیمانکار
	64-1 کارفرما میتواند با وقوع هريك از شرایط زير پیمان را فسخ نماید، بدون آنكه از ساير اختيارات و حقوق كارفرما بكاهد.
	64-1-1 قصور و تخلف مستمر در انجام تعهدات پيمانكار در اجراي كارهاي موضوع پيمان، طبق اسناد و مشخصات فني پيمان(که سبب صدور و ابلاغ حداقل دو فقره اخطار کتبی از طرف کارفرما شده است)
	64-1-2 قصور و تخلف در انجام تعهدات در تأمین بهموقع كالا و تجهیزات از نظر كمي و کیفی
	64-1-3 تأخیر در شروع و اتمام قسمتهای مختلف كار و عقب ماندن از برنامه زماني كارها، با توجه به بند 53-3
	64-1-4 توقف تمام يا قسمتي از كار، بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما، بدون دليل موجه، بدون وقوع حوادث قهری، و یا به علت توقيف اموال پيمانكار از سوي محاكم قضايي
	64-1-5 عدول بارز، تخطی، يا ناديده انگاشتن برخي از مفاد پيمان
	64-1-6 ورشكستگي يا انحلال شركت پيمانكار كه موجب توقف و یا كندي پيشرفت كار شود.
	64-1-7 واگذاري کامل و یا بخشی از موضوع پيمان از سوي پيمانكار، به اشخاص ثالث بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما
	64-1-8 تأخیر مستمر در پرداخت دستمزد كاركنان از سوي پيمانكار، با توجه به بند26-9
	64-1-9 در صورتی که مشخص شود قبل و یا در حین اجرای پیمان، پیمانکار مشمول ممنوعيت قانوني جهت اجرای پیمان شده باشد.
	64-1-10 قصور یا عدم رعايت مقررات و الزامات HSE توسط پيمانكار
	64-1-11 افزايش جرايم پيمانكار بیش از  ده درصد مبلغ پيمان به تشخيص كارفرما(با توجه به بند 53-3)
	64-1-12 غیبت سرپرست کارگاه بدون هماهنگی با کارفرما بیش از 7(هفت)  روز متوالی
	64-1-13 چنانچه پیمانکار مرتکب تخلف مندرج در بند ۶-۳۵ گردد.

	64-2 درصورتیکه به علت وقوع هر يك از موارد قید شده در بند 64-1، كارفرما در نظر داشته باشد پیمان را فسخ نماید، می بایستی نماینده کارفرما، مراتب را با درج مواردي كه به آنها استناد نموده است به پيمانكار ابلاغ نماید. پيمانكار، مكلف است ظرف مدت  7(...
	64-2-1 كارفرما، پس از ابلاغ فسخ پیمان، با در نظر گرفتن عدم توقف تولید، کارگاهها، تأسیسات و مصالح و تجهيزات و ابزارالات موجود در انبارهاي محل انجام کار، ماشینآلات تخصصي پيمانكار و هر نوع تداركات موجود در کارگاه را در اختيار گرفته و برای استفاده و حفا...
	64-2-2  پيمانكار، با هماهنگی کارفرما، نسبت به برچيدن آن بخش از تأسیسات موقت در محل کارگاه، كه موردنیاز كارفرما نيست، اقدام میکند و بخشهای موردنیاز كارفرما، با توافق دو طرف تقويم شده و همراه با اسناد و مدارك مربوط، تحویل کارفرما میگردد.
	64-2-3 پيمانكار موظف به پاکسازی محل انجام کار از نخالهها، مصالح مازاد و غیرقابل استفاده از تجهيزات خود است. به تشخیص کارفرما ماشینآلات تخصصي پيمانكار، كه براي ادامه كارها توسط كارفرما موردنیاز باشند تا پايان كار در کارگاه باقي میمانند و هزینه ها...
	64-2-4 کارفرما در ابلاغیه فسخ، به پيمانكار اعلام می نماید که پيمانكار حداكثر ظرف 7(هفت) روز، براي صورتبرداری از كارهاي انجامشده قبلي و ساير تجهيزات و تأسیسات یادشده در جزء 64-2-1، بهاتفاق كارفرما در محل حضور یابد. در صورت عدم حضور پيمانكار در موعد...
	64-2-5 پيمانكار، موظف است تمام پیمانهای خود را با فروشندگان و پيمانكاران دستدوم، كه كارفرما خواستار ادامه آنها نيست، با رعایت مفاد بندهاي قبل، متوقف سازد. همچنین، اسناد و مدارك مربوط به تدارك تجهيزات و مصالحي را كه در چارچوب برنامه زمانی طبق جزء 3...
	64-2-6 پيمانكار، موظف است تمام نقشهها، مشخصات فني و اسناد و مدارکی را كه توسط وي، فروشندگان و پیمانکاران دستدوم تهیهشدهاند، به كارفرما تحويل دهد.
	64-2-7 پس از انجام صورتبرداریها، مبالغ زير محاسبه میشود:
	64-2-7-1 بهاي كارهاي انجامشده طبق پيمان، تازمان فسخ پیمان
	64-2-7-2 بهاي تجهيزات و كالاي موجود در کارگاه، كه طبق مشخصات فني پيمان تأمینشدهاند.
	64-2-7-3 هزينه تأدیه شده از سوي پيمانكار، براي آن بخش از تجهيزات و كالايي که پيمانکار در چارچوب برنامه زماني تهیهشده طبق جزء 3-2-1، در مرحله سفارش خرید به سازندگان، فروشندگان، يا ساير مراحل خرید و حمل تا قبل از رسيدن به محل انجام کار...
	64-2-7-4 هنگام فسخ پیمان هزینههای تجهیز کارگاه به نسبت میزان تجهیز انجامشده، موردمحاسبه در صورت وضعیت قطعی خواهد بود.

	64-2-8 صورت وضعیت قطعي كارهاي انجامشده تازمان فسخ پیمان، تهیهشده و مابهالتفاوت آن با پرداختهای قبلي به پيمانكار، مشخص میشود. درصورتیکه اين مابهالتفاوت مثبت باشد، رقم مابهالتفاوت به پيمانكار پرداخت میشود و در صورت منفي بودن آن، پيمانكار بايد...
	64-2-9 کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای کار را با ابلاغ فسخ پیمان، به نفع خود وصول و ضبط می نماید.


	ماده 65 -  فسخ پیمان توسط پیمانکار ناشی از عدم انجام تعهدات کارفرما
	65-1 پيمانكار، در موارد زير میتواند فسخ پيمان را از كارفرما درخواست بنمايد:
	65-1-1 چنانچه مدتزمان مشخصی در شرایط اختصاصی ذکر نشده باشد، تأخیر در پرداخت پیشپرداخت و يا هر یک از صورت وضعیتهای تایید شده از سوي كارفرما، به مدت 90 (نود) روز از زمان پیشبینیشده در پيمان.
	65-1-2 چنانچه مدتزمان مشخصی در شرایط اختصاصی ذکر نشده باشد، تأخیر در مشخص نمودن محل انجام کار موضوع ماده 37شرایط عمومی پیمان، به مدت 90 (نود) روز از زمان پیشبینیشده در پيمان و يا تأخیر در مشخص نمودن قسمتي از محل انجام کار كه باعث توقف اجراي بيش از ...
	65-1-3 چنانچه تاخیر در انجام كار و تأمین تسهيلات، مصالح و تجهیزات در تعهد كارفرما، موضوع مواد 43و44 شرایط عمومی پیمان، سبب تاخیر در انجام حداقل بیستوپنج درصد (25%) از کار برای مدتزمان پیشبینیشده در شرایط اختصاصی شود. چنانچه مدتزمان مذکور در شرای...
	65-1-4 كاهش مبلغ پيمان به ميزان بيش از بیستوپنج درصد (25%) مبلغ اوليه پيمان در خصوص کارهای غیر مشروط، طبق بند 48-7
	65-1-5 عدم دستور کارفرما در خصوص شروع به کار پس از تعلیق، طبق بند 51-1

	65-2 پس از دريافت درخواست پيمانكار، كارفرما در طی 14(چهارده) روز، پيمانكار را براي مذاكره و توافق در مورد ادامه كار، دعوت میکند. درصورتیکه 14(چهارده) روز پس از دعوت كارفرما و تشکیل اوليه جلسه مذاكره، دو طرف در مورد ادامه كار به توافق نرسند، پيمان فس...

	ماده 66 -  فسخ پيمان به علت وقوع حوادث قهري
	فصل 12: خطرات و زیانهای احتمالي و مسئولیت دو طرف پيمان
	ماده 67 -  مسئولیتهای كارفرما، در پذيرش ضرر و زیان
	67-1 وقوع حوادث قهري، به شرح ماده 69 شرایط عمومی پیمان
	67-2 وجود اشتباه در نقشهها، مدارك فني و يا تأخیر در تحویل آنها
	67-3 بروز زیانهای ناشي از اجراي بخشهایی از كار، بهوسیله كارفرما
	67-4 عدم اجراي تعهدات قراردادي بهوسیله كارفرما، يا هريك از عوامل منتسب به وي
	67-5 تغيير در قوانین و مقررات داخلي، كه باعث افزايش فاحش هزينه يا زمان اجراي كار شود.

	ماده 68 -  مسئولیتهای پيمانكار، در پذیرش ضرر و زیان و حد مسئوليت مالي پيمانكار
	68-1 پيمانكار، مسئول مراقبت از تمام و یا هر بخش از كار، از تاريخ شروع كار تا تاريخ صدور گواهینامه پایان کار، يا فسخ پيمان، موضوع ماده 63 شرایط عمومی پیمان است. مسئوليت پيمانكار، از این تاريخ به بعد، محدود به مسئوليت رفع نقص در دوره مسئوليت رفع نقص، مو...
	68-2 جبران خسارت به اشخاص ثالث و پاسخگویی به ادعاها: مسئوليت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و یا ادعاهاي آنها، در موارد مرتبط با موضوع پيمان، به عهده پيمانكار است و وي موظف به پاسخگويي و جبران خسارتها و مصون نگهداشتن كارفرما ازاینگونه ادعا...
	68-3 پيمانكار، كارفرما را در قبال كليه ادعاها و اقدامات قانوني ناشي از تخلف پيمانكار درخصوص حق امتياز، طرح، علامت تجاري، نام يا ساير حقوق محفوظ شده در رابطه با هر نوع تجهيزات، ماشینآلات، كار يا كالايي كه بهوسیله پيمانكار تأمینشده و در رابطه با انجا...
	68-4 مسئوليت جبران هرگونه خسارات وارده به اموال كارفرما و اشخاص ثالث در محوطه كار كارفرما كه ناشي از فعل و يا ترك فعل پيمانكار، پيمانكار فرعي يا دستدوم و يا كاركنان ايشان باشد به عهده و هزينه پيمانكار بوده و پيمانكار متعهد به ترميم يا تعمير، تحويل ...
	68-5 مسئوليت جبران هرگونه خسارات و پرداخت غرامت و يا صدمه و آسيب به كاركنان كارفرما و اشخاص ثالث در محوطه كار كارفرما كه ناشي از فعل و يا ترك فعل پيمانكار، پيمانكار فرعي و دستدوم و يا كاركنان ايشان باشد به عهده و هزينه پيمانكار ميباشد.
	68-6 پيمانكار مسئول جبران خسارت و پرداخت غرامت و پاسخگوي هرگونه دعاوي كاركنان خود و اشخاص ثالث ازجمله در خصوص خسارات فوت، جرح، صدمات وارده به آنان كه ممكن است در اثر فعل و ترك فعل پيمانكار و كاركنانش پيش آيد و يا ناشي از اجراي پيمان توسط پيمانكار و ی...
	68-7 جبران خسارت ناشي از استفاده نابجا از وسايل و تجهيزات خاص توسط پیمانکار، به عهده پيمانكار است. خسارات مذكور شامل خسارت وارده به محیطزیست، منابع طبيعي و غيره نيز میباشد. در صورت عدم اقدام پيمانكار به پرداخت بهموقع خسارت، كارفرما حق دارد نسبت به ...
	68-8 درصورتیکه پيمانكار در اجرای تعهدات خود ازنظر كمي يا كيفي كوتاهي، قصور يا اشتباه داشته باشد (از قبيل بروز خرابيهاي تجهيزات كارفرما ناشي از فعل یا ترک فعل به هر دليل ممكن، مديريت غلط، كمبود یا کارکرد نادرست ماشینآلات و تجهيزات پيمانكار،كمبود تدا...
	68-9 بهغیراز آنچه كه بهعنوان خسارت تأخیر در اتمام بهموقع كار، در ماده 53 شرایط عمومی پیمان آمده است، هیچیک از دو طرف پيمان در برابر طرف ديگر، در مورد خسارتهای غيرمستقيم از قبيل عدمالنفع، عدم استفاده و بهرهبرداری، عدم انعقاد پیمانهای جديد و مان...

	ماده 69 -  وقوع حوادث قهري
	69-1 حوادث قهري به معني بروز هرگونه شرايطي خارج از اختيار كارفرما و پیمانکار، بهرغم پيشبيني تمهيدات لازم و معقول توسط دو طرف است، كه ادامه كار را غيرممكن كند و جلوگیری از آن از حیطه اختیار و کنترل هر یک از طرفین قرارداد خارج باشد. حوادث قهري ازجمله،...
	69-1-1 جنگ، اعم از اعلامشده يا نشده، يا اشغال بهوسیله بيگانگان
	69-1-2 شورش، انقلاب، یا کودتای نظامي، يا جنگ داخلي
	69-1-3 تشعشعات هستهای، يا نشت ساير مواد راديواكتيو و سمی
	69-1-4 اعتصابهای عمومي كارگري، بهاستثنای مواردي كه تنها محدود به كاركنان پیمانکار باشد.
	69-1-5 شيوع بیماریهای واگيردار
	69-1-6 زلزله، سيل و طغیانهای غيرعادي (با توجه به آمارهاي موجود و بهرغم پیشبینی تمهيدات لازم، بهتناسب اطلاعات موجود از سوي پيمانكار)، آتشسوزیهای دامنهدار و غیرقابلکنترل

	69-2 عدم انجام تعهدات قراردادي توسط هريك از دو طرف به علت بروز حوادث قهري، بهمنزله قصور يا نقض پيمان تلقي نمیشود. همچنين هیچیک از دو طرف، مسئول خسارتهایی كه طرف ديگر درنتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشي از حوادث قهري، ديده است، ...
	69-3 هرگاه به نظر هريك از دو طرف پيمان، حوادث قهري پیشآمده باشد، كه باعث وقفه و عدم امكان اجراي تعهدات قراردادي از سوي وي شود، حداكثر ظرف 48 ساعت مراتب را بهطرف ديگر اطلاع میدهد.
	69-4 پيمانكار، موظف است حداكثر كوشش خود را براي انجام کار كه در حوادث قهري توقف آنها منجر به زيان جدي به کارفرما میشود و همچنین بخشهای از كار را كه در حوادث قهري قرار ندارد، به کار بندد و سایر اقدامهای لازم را براي انتقال كالاها و تجهیزات و ماشین...
	69-5 در مورد خسارتهای وارده به كارها و اموال درنتيجه بروز حوادث قهري، به ترتیب زير عمل میشود:
	69-5-1 هرگاه خسارت وارده به كارهاي موضوع پيمان، مشمول بيمه موضوع ماده 15 شرایط عمومی پیمان باشد، جبران خسارتهای وارده به كارفرما و همچنین هزينه كارهاي انجامشده بهوسیله پيمانكار، كه بهاي آنها پرداختنشده است، از محل بيمه تأمین میشود.
	69-5-2 هرگاه خسارت وارده به كارهاي موضوع پيمان، مشمول بيمه نبوده و يا ميزان آن براي جبران خسارت وارده كافي نباشد، جبران خسارت به عهده كارفرماست، مشروط بر آنکه پيمانكار تعهدات خود را در مورد تهيه بیمهنامهها، به ترتيب درج شده در مواد 15 و16 شرایط عم...

	69-6 جبران خسارت وارده به ماشینآلات و ابزار پيمانكار و آنچه که در مالکیت پیمانکار باشد، به عهده پيمانكار است.
	69-7 پس از رفع حوادث قهري، پيمانكار مكلف است با ابلاغ كارفرما، اجراي كارها را بلافاصله آغاز كند. در این صورت، تمديد مناسبي از سوی پيمانكار پيشنهاد میشود، كه پس از بررسي و تایید كارفرما، به پيمانكار ابلاغ میشود. چنانچه شرايط فورس ماژور بيش از 3 ماه ب...

	فصل 13:   حل اختلاف، اقامتگاه قانوني، قانون حاكم
	ماده 70 -  قوانين و مقررات حاكم بر پيمان و حل اختلاف
	ماده 71 -  نشاني  طرفین پیمان
	شرايط اختصاصي پيمان
	اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اختصاصی پیمان، در ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻮادی از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد در آنها، ﺑـﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اختصاصی  پیمانﻣﻮﮐـﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و جزء لاینفک شرایط عمومی و پیمان حاضر است. ازاینرو، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ نتیجهگیری و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ سند، بهتنهای...
	ﺷﻤﺎره ﻣﻮاد درج شده در اﯾﻦ سند، ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻣﻮاد و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. در صورت تشخیص کارفرما سایر مواد  و بندهای مربوطه و ارجاع شده به شرایط اختصاصی  علاوه بر موارد ذیل، در شرایط اختصاصی  درج گردد:
	بند 14-3  ﺷﺮاﯾﻂ آزادسازی تضمین اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 15-3 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ بیمهنامهها، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
	ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﻔﻆ بیمهنامههای.................................. ازجمله ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه............
	ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﻔﻆ بیمهنامههای.................................. ازجمله ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه............
	بند 15-4 درصورتیکه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از بیمهنامههای یادشده را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ بیمهنامههای ﻣﻮﺟﻮد را بهموقع ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ میتواند رأﺳﺎً اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾـﺪ بیمهنامهها ﮐـﺮده و هزینههای ﻣﺮﺑﻮط را، ازجمله هرگونه ﻫﺰﯾﻨﻪ...
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 16-3 ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر بیمهنامهها، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :
	بیمهنامه...................................................................................... ﺑﻪ ﻣﺪت................................................................................................
	بیمهنامه...................................................................................... ﺑﻪ ﻣﺪت................................................................................................
	بند 18-1 ﺗﺮﺗﯿﺐ درﯾﺎﻓﺖ خسارتهای ﺑﯿﻤﻪ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 25-4 چنانچه رئيس کارگاه بدون اطلاع نماينده كارفرما و يا دستگاه نظارت، محل اجراي كار را بدون عذر موجه ترك نمايد كارفرما میتواند نسبت به تعيين جريمه به صورت زیر اقدام نمايد.
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 25-16 در صورتیکه پیمانکار به هر دلیل نتوانست در زمان تعیین شده در "برنامه زمان بندی"، برخی از کارهای در تعهد خود (غیر از تعهدات تامین کالا) را انجام نماید. کارفرما می تواند با صدور اخطار قبلی، آن کارها را انجام و هزینه انجام آنها را بعلاوه هزینه ب...
	............................................................................................................................................................................................................................
	............................................................................................................................................................................................................................
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 39-1 تعیین شاخصهای عملکردی و برآورد سقف مبلغ پاداش شاخص های کلیدی عملکرد طبق مفاد پیوست شماره ۲۰
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 45-1 ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از دو ﻃـﺮف ﭘـﯿﻤﺎن در ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻘـﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮای واردات کالا و تجهيزات موضوع پيمان، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 45-2 ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ برای واردات وسایل و ابزارآلات تخصصی مورد نیاز موضوع پيمان، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 47-7 معيارها و ضوابط احراز صلاحيت بازرس شخص ثالث به شرح ذيل میباشد.
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 53-1 نحوه محاسبه میزان خسارت تاخیر در کار توسط پیمانکار.
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 58-1-1 هرگونه بیمهنامه لازم براي مصون نگهداشتن كارفرما از ادعاي اشخاص ثالث، از زمان صدور گواهینامه پایان کار به بعد، طبق زیر.
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 60-1 دوره مسئوليت رفع نقص تجهیزات و ماشینهای دواری که تعمیر اساسی شده اند.................. اﺳﺖ.
	بند 60-5  هرگاه پيمانكار طي مدت مشخص شده در برنامه زمانی و یا مورد توافق با کارفرما نسبت به رفع عيوب اقدام نكند و يا در عمل نتواند عيوب را به نحوي صحيح رفع كند، كارفرما میتواند رأساً یا توسط اشخاص ثالث اقدام به رفع عيب نمايد. در اين صورت، پيمانكار مو...
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 62-1 دوره مسئولیت تضمین و نگهداری و تعمیرات.................. اﺳﺖ.
	بند 65-1-1 پیمانکار میتواند در صورت تأخیر در پرداخت پیشپرداخت و يا صورت وضعیتهای تایید شده از سوي كارفرما به مدت...................روز درخواست فسخ پیمان نماید.
	بند 65-1-2 پیمانکار میتواند در صورت تاخیر در مشخص نمودن محل انجام کار موضوع ماده 37 شرایط عمومی پیمان به مدت........................... روز درخواست فسخ پیمان نماید.
	بند 65-1-3 پیمانکار میتواند در صورت تاخیر در انجام كار و تأمین تسهيلات، مصالح و تجهیزات در تعهد كارفرما، موضوع مواد 43 و 44شرایط عمومی پیمان، که سبب تاخیر در انجام حداقل بیستوپنج درصد (25%) از کار برای مدت............................روز شود درخواست...
	ماده 66- در صورت وقوع حوادث قهري موضوع ماده شرایط عمومی پیمان 69 و ادامه آن بیش از مدت.................. روز، پيمان فسخ شده و اقدامهای پس از آن بر اساس ماده 63 شرایط عمومی پیمان اجرا میشود.
	............................................................................................................................................................................................................................
	بند 68-8  درصورتیکه پيمانكار در اجرای تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي، قصور يا اشتباه داشته باشد (از قبيل بروز خرابيهاي تجهيزات كارفرما ناشي از فعل یا ترک فعل به هر دليل ممكن، مديريت غلط، كمبود یا کارکرد نادرست ماشینآلات و تجهيزات پيمانكار،كمب...




