




پیشگفتار
شامل در صنعت نفت هاي حفاظت الکترونیک خرید و نصب تجهیزات سیستمهمسان پیمان اسناد سند حاضر با عنوان 

قانون وظایف و اختیارات وزارت 3ماده "ب"به استناد جزء ششم بند ها، نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوستموافقت
مند در استقرار الگویی نظامبا هدف،هاي صنعت نفتها و پروژهنظام فنی و اجرایی طرح1-2- 6سازي بند در راستاي پیادهنفت و

مطابقت بر اسناد و قوانین باالدستی باسازي و استاندارد نمودن چارچوب قراردادهاي همسانیکسانها ومدیریت و عقد پیمان
هاي پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستمهمسانتدوین پیمانکارگروه تخصصیت به تشکیل نسببدین منظور . تدوین شده است

در تدوین .شدهاي ذیل اقدامو متخصصان شرکتبا حضور نمایندگان متعددبرگزاري جلسات کارشناسیوالکترونیکحفاظت
هاي مدیریت وزیر محترم نفت در خصوص ضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رویهیهابالغمفاد کلیه شرایط عمومی این سند

HSE نمودار زمان انجام هر تعهدتر طرفین پیمان در خصوص براي درك کاملهمچنین .لحاظ شده است، 10/05/95در مورخ
.شده استبینیپیشدر قسمت دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم اسناد پیمانطراحی و زمانی وقایع پیمان 

خرید و نصب تجهیزات نظران و اعضا کارگروه تخصصی تدوین اسناد همسان پیمان بدینوسیله از مدیران، کارشناسان، صاحب
گردیده و توفیق ند تقدیر و قدردانی اهکه در مراحل تدوین این سند مشارکت داشتدر صنعت نفتهاي حفاظت الکترونیک سیستم

.در جهت رشد و توسعه صنعت نفت از خداوند آرزومندیمروزافزون ایشان را 

کارگروه کارشناسی و تدوین اسناد همسان پیمان خدمات فنی در صنعت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوريمعاون ضوابط فنی و مهندسیآقاي علی آنی-1
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوريرئیس کارگروه تخصصیتیمور کاللیآقاي امیر-2
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوريعضو کارگروه تخصصیآقاي سیروان امینی-3
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوريعضو کارگروه تخصصیآقاي امین کامیاب مقدس-4
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوريکارگروه تخصصیدبیرآقاي وحید علیزاده-5
سیستمهاي حفاظت الکترونیکاداره کل توسعهعضو کارگروه تخصصیآقاي ناصر غیرتمند- 6
اداره کل توسعه سیستمهاي حفاظت الکترونیکعضو کارگروه تخصصیآقاي  منصور متینی جم-7
اداره کل توسعه سیستمهاي حفاظت الکترونیکعضو کارگروه تخصصیدیبیآقاي امان اله ا-8
اداره کل توسعه سیستمهاي حفاظت الکترونیکعضو کارگروه تخصصیخانم عطیه داودي ثانی-9

شرکت پایانه هاي نفتی ایرانعضو کارگروه تخصصیآقاي امیر مردانی -10
شرکت پایانه هاي نفتی ایرانعضو کارگروه تخصصیآقاي اسماعیل حسین پور-11
شرکت پایانه هاي نفتی ایرانعضو کارگروه تخصصیاقاي عزیز اله عبدي-12
شرکت پایانه هاي نفتی ایرانعضو کارگروه تخصصیآقاي احسان امین شریفی-13
امور حقوقی شرکت ملی نفت ایرانعضو کارگروه تخصصیخانم سید فاطمه فاطمی نیا-14
امور مالی شرکت ملی نفت ایرانعضو کارگروه تخصصیآقاي سید محمد آقامیري-15
نفت ایرانشرکت ملیعضو کارگروه تخصصیآقاي علی ابراهیمی- 16
شرکت نفت و گاز پارسعضو کارگروه تخصصیخانم عاطفه خیر آبادي-17
امور حقوقی شرکت نفت و گاز پارسعضو کارگروه تخصصیآقاي محمد حسن ابوترابی-18
شرکت نفت فالت قارهعضو کارگروه تخصصیآقاي مسعود الهیاري-19
شرکت نفت فالت قارهعضو کارگروه تخصصیخانم بیتا جلیلوند-20



 

 

 

 

 

 

دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم 

 طیشرانامه، شرایط عمومي، موافقت

 هاو پيوست يخصوص



 در صنعت نفتهای حفاظت الكترونيک خرید و نصب تجهيزات سيستماسناد همسان پيمان و تنظيم  دستورالعمل نحوه تكميل
 

 

نامله، شلرایط عملومي،    كارفرمایان و پيمانكاران در تكميلل و تنظليم موافقلت    راهنمایيمنظور وحدت رویه و این دستورالعمل به

 است. شده هيته پيمان هايشرایط خصوصي و پيوست

 كليات .1

هلاي حااتلت   خریلد و نصلت تیهيل ات سيسلتم    هلاي  دستورالعمل آن، صرفاً جهت انعقاد پيماناین سند همسان و  -1-1

 باشد.معين مي كار و مشخص فعاليت اساس صنعت نات، بردر الكترونيک 

 بر اساس كار معين اقدام نماید. هاتيفعالباید ابتدا نسبت به تعریف دقيق و جامع كارفرما  -1-2

پيمانكاران را بر اساس میوزهاي صادره و به تاكيک اجل ا  قيملت در پيملان در     هاي پيشنهادي باید قيمتكارفرما  -1-3

 نماید.

هلاي  و متناست با نوع خدمات در دسلتورالعمل  22ي واقعي بر اساس ماده هايازمندينبر اساس  HSEبرآورد ه ینه  -1-4

 شود.مي ارائه 12و  2 ،1 شمارهي هاوستيپمربوط در 

 نامه  موافقت .2

در  شود. تغيير دادن، كاستن  شدهينيبشيهاي پطور كامل و روشن، در محلنامه باید بهاطالعات مربوط به موافقت  -2-1

 تكميل شود. هاي خالي بایدنامه، یا اف ودن به آن میاز نيست و تنها محلاي از موافقتعبارت یا كلمه

 دو طرف پيمان در  شود. ثبتيباید عنوان رسمي یا  شدهنييهاي تعنامه و در محلدر موافقت -2-2

 نلوع  هلر  هاي اصلي پيمان بله نحلوي در  شلود كله محلدوده     نامه، موضوع، محل اجرا و مشخصهموافقت 1ماده در  -2-3

 معين باشد.مطابق با شرح كارهاي پيوست پيمان  ،فعاليت

 مهر و امضا كنند. م آن رایضما نامه وهاي موافقتهاي پيمان باید تمام صاحهطرف -2-4

 هاپيوست .3

در صلورت   هاي ضميمه پيملان تطبيلق داده و  هاي پيمان را با فهرست پيوستبایست كليه اسناد پيوستكارفرما مي -3-1

 هلا حل ف نمایلد.   توضيحات از فهرست پيوسلت  چنانچه مواردي از آن كاربرد ندارد باها را تكميل و كمبود، پيوست

 ها میاز نيست.شرایط عمومي، در پيوست نامه وموافقت در شدهنييخار  از چارچوب تع در  شرایطي

و همچنين انبارها، تیهيل ات و دفلاتر   مخابرات  ،و نحوه تأمين آب، برق، سوخت محل كارباید چگونگي دسترسي به   -3-2

 ارائله ها تعيين شود تا پيمانكار بتواند بر اساس آن، قيملت پيشلنهادي خلود را    در اسناد پيوست اجراي كار ازيموردن

و در اختيلار   كنلد  نيبه ه ینه خود تأم محل كارتیهي   نهيزم دردارد  دهد. تعهدات و تسهيالتي كه كارفرما در نظر

 صورت روشن مشخص گردد.  پيمان، به 13پيمانكار قرار دهد، در پيوست شماره 

كند و در اختيار پيمانكلار قلرار دهلد، اقلالم      نيتأم ساًرأآالت را خود و ماشين كاالز در نظر دارد اقالمي ااگر كارفرما  -3-3

 صورت روشن مشخص گردد.پيمان به13ها در پيوست شماره نظر و شرایط واگ اري آن مورد

حلواد  احتملالي را كله باعل      پيمان،  6كارهاي موضوع پيمان، كارفرما باید در پيوست شماره  منظور بيمه كردنهب -3-4

هایي از كار را كله ممكلن اسلت در اثلر حادثله دچلار خسلارت شلود،         شود و تمام یا قسمتبروز خسارت در كار مي

 د.شرایط عمومي، پيمانكار آن را بيمه كن 4فصل مشخص نماید تا پيش از شروع كار طبق 

 عمومي شرایط .4
. تغيير دادن، كاستن یا اف ودن مطلبي بله آن  شود استااده نوع تغييريشرایط عمومي باید بدون هيچ از  ،هادر پيمان -4-1

 میاز نيست.  

هاي واگ اري مندر  در قانون برگل اري  است كليه روش شده حیتصریا  در شرایط عمومي، هر جا كه به مناقصه اشاره -4-2

 شود.را ني  شامل ميمناقصات 

 شرایط خصوصي   .5

تكميل شرایط عمومي، براي هر پيملان و بلا توجله بله وضلعيت و       منظوربه، شرایط خاصي است كه شرایط خصوصي -5-1



 در صنعت نفتهای حفاظت الكترونيک خرید و نصب تجهيزات سيستماسناد همسان پيمان و تنظيم  دستورالعمل نحوه تكميل
 

ملواد شلرایط عملومي را نقل       تواندينم گاهچيهدر شرایط خصوصي،  شدهدر است. موارد  شدهميتنظماهيت آن، 

   كند.

ملواد   رونیل ازااست كه پاسخگوي نياز كارهلاي مختللف باشلد.     شدهميمواد مربوط به شرایط خصوصي به نحوي تنظ -5-2

كه كاربردي در شود و موادي از آنربط، تكميل ميشرایط خصوصي برحست نياز هر كار، با رعایت تمام مقررات ذي

 شود.*** پر مي نظر ندارد با عالمت پيمان مورد

، منلابع و  ، نحلوه محاسلبه  قلرار گيلرد  ها ملورد عملل   با توجه به روشي كه طبق دستورالعمل تعدیل باید براي پيمان -5-3

 شود.شرایط خصوصي در  مي در مستندات

ها( ناف  است، مورد عملل  هاي مربوط كه در زمان پيشنهاد قيمت )بازگشایي پاكتها و دستورالعملنامهبخش آخرین -5-4

 گيرد.قرار مي

 پيمان موضوعي كاربرد موارد .6

 خدمات ریسا و ياندازراه و نصت و ساختمان كارهاي انیام  ات،يتیه و مصالح كاال، نيتأم از است عبارت پيمان موضوعي كاربرد

 .نات وزارت در بازرسي كمک و يدسترس كنترل ،يرامونيپ حااتت ،يریتصو نظارت يهاسامانه احدا  و یادیا براي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرست مطالب
 1 ......................................................................................................................نامهموافقت

 2 ................................................................................................................ مانيپ عموضو - 1 ماده

 2 ...................................................................................................... مانيپ ارکمد و دسناا - 2 ماده

 2 ..................................................................................................................  نپيما مبلغ - 3 ماده

 3 ............................................................................................................... ختداپر هنحو - 4 ماده

 3 .................................................................................. مانيپ تمد و ركا وعشر ،تنفيذ یخرتا - 5 ماده

 3 .............................................................................................. رپيمانكا مالي مسئوليت حد - 6 ماده

 3 ...................................................................................................... هيعال نظارت دستگاه - 7 ماده

 3 ........................................................................................................................ مشاور - 8 ماده

 5 ......................................................................................................................   هاوستيپ

 8 .................................................................................................................. عمومي شرایط

 9 ................................................................................................. رهايتفس و هافیتعر:  1 فصل

 9 ...................................................................................................................... هافیتعر - 1 ماده

 12 .................................................................................................................... رهايتفس - 2 ماده

 13 ................................................................................................... هياول یهااقدام:   2 فصل

 13 ...................................................................................... نپيما عقد از پس ليهاو یهااقدام - 3 ماده

 14 ....................................................................................................... مانيپ اسناد:   3 فصل

 14 ......................................................................................................... نپيما دسناا فهد - 4 ماده

 14 ............................................................................................................... دسناا لویتاو - 5 ماده

 14 .............................................................................................. جعامر و كدها ،هااردستاندا - 6 ماده

 14 ...................................................................................................... فني ارکمد و دسناا - 7 ماده

 15 .................................................................................................................... هاهيابالغ - 8 ماده

 15 .......................................................... شدهثبت قحقو ها،آن از دمجد استفاده و دسناا مالكيت - 9 ماده

 15 .................................................................................................................. حاكم نباز - 11 ماده

 16 ............................................................................................. هانامهمهيب و نيتضام:   4 فصل

 16 ..................................................................................................... پرداختشيپ نيتضم - 11 ماده

 16 .............................................................................. كار یاجرا حسن كسور استرداد نيتضم - 12 ماده

 16 .................................................................................................... اتتعهد منجاا نيتضم - 13 ماده

 16 ........................................................................................................ نيتضام یزساآزاد - 14 ماده

 17 ................................................................................ هاآن تهيه مسئوليت ها،نامهمهيب اعنوا - 15 ماده

 18 ....................................................................................................... هانامهمهيب یمحتوا - 16 ماده

 18 ........................................................................................... فرماركا تعهد در یهانامهمهيب - 17 ماده



 

 

 18 .................................................................................................. بيمه از خسارت دریافت - 18 ماده

 18 ........................................................ بيمه موارد با مرتبط اضافي، خسارت ادعای از يپوشچشم - 19 ماده

 18 .............................................................كارفرما به كار از قسمتي تحویل شرایط در ها،نامهمهيب - 21 ماده

 18 .................................................................. پيمان شرایط با ها،نامهمهيب و نيتضام متن انطباق - 21 ماده

 19 .............................................................................. هانامهمهيب و نيتضام صادركننده مراجع - 22 ماده

 19 ............................................................................. كارها تغيير از ناشي ها،نامهمهيب در تغيير - 23 ماده

 21 .............................................................................. پيمانكار یهاتيمسئول و تعهدات:   5 فصل

 21 ....................................................................................................................... كليات - 24 ماده

 21 .................................................................................................... يفن یهانقشه تحویل - 25 ماده

 21 .................................................................................................. كار بر نظارت و مدیریت - 26 ماده

 21 ........................................................................................................... كار نيروی تأمين - 27 ماده

 23 ................................................................ يكارگاه مقررات و HSE مدیریت یهاهیرو و الزامات - 28 ماده

 28 ....................................................................... هاآن انبارداری و حمل تجهيزات، و كاال تأمين - 29 ماده

 29 .............................................. كار ازيموردن تسهيالت و مصرفي مواد ابزار، تخصصي،  آالتنيماش - 31 ماده

 31 ......................................................................... كارگاهي یهانقشه و اجرایي یهاروش تهيه - 31 ماده

 31 ....................................................................................................... كار پيشرفت برنامه - 32 ماده

 31 ........................................... پيمانكار با پيمان یهاطرف سایر و دومدست پيمانكاران فروشندگان، - 33 ماده

 31 ................................................................................... دولتي حقوق سایر و عوارض ماليات، - 34 ماده

 31 ........................................................................................................ هانامهمهيب دریافت - 35 ماده

 31 ............................................................................ پيمان مدارک و اسناد داشتننگه محرمانه - 36 ماده

 31 .......................................................................................................... پيمانكار داتیيتا - 37 ماده

 34 .................................................................................... پيمانكاران سایر با هماهنگي: 6 فصل

 34 ............................................................................................ پيمانكاران سایر با هماهنگي - 38 ماده

 35 ............................................................................... كارفرما یهاتيمسئول و تعهدات: 7 فصل

 35 ............................................................................................................ نماینده تعيين - 39 ماده

 35 .......................................................................... آن با مرتبط اطالعات دادن و زمين تحویل - 41 ماده

 36 ................................................... هاآن صحت تيمسئول و يفن مدارک و اسناد ماندهيباق لیتحو - 41 ماده

 36 ................................................................................................ هاتيوضعصورت پرداخت - 42 ماده

 36 ............................................................................. پيمانكار تسليمي مدارک موقعبه بررسي - 43 ماده

 36 ........................................................................................................ هانامهمهيب دریافت - 44 ماده

 36 .............................................................................................................. مجوزها صدور - 45 ماده

 36 ..................................................................................... نصب و ساختمان دوران تسهيالت - 46 ماده

 36 .................................................... كارفرما تعهد در زاتيتجه و مصالح نيتأم و كار موقعبه انجام - 47 ماده



 

 

 36 ....................................................................................... گمركي عوارض و حقوق پرداخت - 48 ماده

 37 .................................................................................................... كارها در تغيير:   8 فصل

 37 ............................................................................................................ كارها در تغيير - 49 ماده

 38 .................................................. كار يفيك كنترل و يبازرس مشاور، ه،يعال نظارت دستگاه: 9 فصل

 38 ........................................................................................ . مشاور و هيعال نظارت دستگاه - 51 ماده

 38 ............................................................................................. ركا كيفي لكنتر و سيزربا - 51 ماده

 41 .............................................................. پيمان مبلغ تغييرات پيمانكار، به یهاپرداخت:   11 فصل

 41 ........................................................................................................ پيمان مبلغ شمول - 52 ماده

 41 ........................................................................................................ موقت یهاپرداخت - 53 ماده

 42 .............................................................................................................. مشروط مبالغ - 54 ماده

 43 ......................................................................................................... ارزی یهاپرداخت - 55 ماده

 43 .................................................................................................. پيمان مبلغ در تغييرات - 56 ماده

 44 ..................................................................................................... قطعي تيوضعصورت - 57 ماده

 46 .................................................................................... كار لیتحو و ليتكم مراحل:   11 فصل

 46 ...................................................................................................... نصب یكارها تكميل - 58 ماده

 46 ..........................................................................................عملكردی شیآزما و اندازیراه - 59 ماده

 46 ............................................................................................................... موقت تحویل - 61 ماده

 47 ................................................................................................ نقص رفع مسئوليت دوره - 61 ماده

 48 ............................................................................................................... قطعي تحویل - 62 ماده

 49 ........................................................ پيمان خاتمه تعليق، ر،يتأخ پيمان، مدت تغييرات:   12 فصل

 49 ............................................................................................................ پيمان یهازمان - 63 ماده

 49 ...................................................................................................... پيمان مدت تغييرات - 64 ماده

 51 ....................................................................................................................... تعليق - 65 ماده

 51 ............................................................................................... كار موقعبه اتمام در ريتأخ - 66 ماده

 51 ..................................................................................... كارفرما درخواست به پيمان خاتمه - 67 ماده

 52 .......................................................................................................... پيمانكار بركناری - 68 ماده

 54 .................................................................................... پيمانكار درخواست به پيمان خاتمه - 69 ماده

 55............................................................................. قهری حوادث وقوع علت به پيمان خاتمه - 71 ماده

 56 ................................................ پيمان طرف دو تيمسئول و احتمالي یهاانیز و خطرات:   13 فصل

 56 .......................................................................انیز و ضرر پذیرش در كارفرما، یهاتيمسئول - 71 ماده

 56 ..................................................................... انیز و ضرر رشیپذ در پيمانكار، یهاتيمسئول - 72 ماده

 57 ...................................................................................................... قهری حوادث وقوع - 73 ماده

 58 ............................................................................................ پيمانكار مالي مسئوليت حد - 74 ماده



 

 

 59 .................................................................. حاكم قانون قانوني، اقامتگاه اختالف، حل:   14 فصل

 59 ................................................................................................................ اختالف حل - 75 ماده
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 61 ...................................................................................................... نپيما خصوصي یطاشر
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 نامهموافقت
، به شناسله مللي   ...ثبت.................................... رهشمابه  شركت................................................یخ..................... بين رتا در ،نامهموافقت ینا

................................................ .................................................... و كدپستي نشاني به اقتصادي.............................. و...........................، به شماره 

 و ،...ثبلت....................................  رهشمابله   ...كلت .................................... شر و طلرف کیل از ،شوديمه ناميد ما«رفركا» نپيما ینا در كه

در تاریخ ................ ........................ كشور و ..شهر........................ شماره اقتصادي..............................كه دري ...........................، به شناسه مل

 هناميد «ر»پيمانكا نپيما ینا دركه ، ..........................................................................................و كدپستي نشانيو به   ستا هسيدر ثبت به

 .گردديم منعقد ،ستاشده در  پيمان ینا ارکمد و دسناا در كه یطيارلش و راترلمق بقلطاز طرف دیگر،  شوديم

اطلالق شلده    هلا آنمعاني هستند كه در شرایط عمومي و خصوصي پيمان بله  همان ها، داراي ، كلمات و عبارتنامهموافقتدر این 

 است.

 پيمان عموضو  - 1 ماده 

 : هاي مربوط بهو فعاليت هاي حااتت الكترونيکانیام خرید و نصت تیهي ات سيستم عبارت است از يطوركلموضوع پيمان به

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

پيوست شماره شرح كار طبق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ا.و استاندارده هادستورالعمل ،شرایط خصوصي ، شرایط عمومي،هاسایر پيوستلحاظ پيمان و  11

 پيمان ارکمد و دسناا  - 2 ماده 

 بمحسو نپيمااز  يج ئلل عنللوانبلله یک هر و دهنللديملل تشكيل را رپيمانكا و فرماركا بين پيمللان ،درمیمللوع یرز ارکمد و دسناا

 :شونديم

 نامه  موافقت -الف

 شرایط عمومي پيمان -ب

 شرایط خصوصي پيمان - 

 هاپيوست -د

 مناقصهتشریاات  برگ اري ها و اسناد حيناطالعيه - هل

كه پس از ابالغ قبولي پيشنهاد پيمانكار و بلر اسلاس مالاد پيملان و در چلارچوب آن، در ملدت       و مداركي  سایر اسناد، مصوبات -و

 .رسديمدو طرف پيمان )صاحبان امضا میاز دو طرف پيمان(  ديتائو به  شوديمتنظيم اجراي پيمان 

و شرایط عمومي پيمان بر دیگر اسلناد و ملدارک اولویلت     نامهاسناد و مدارک پيمان، موافقت بين دوگانگيدر صورت وجود تبصره: 

 .خواهد بود)و(، )ه(، )د( و ) ( بندهاي سایر اسناد به ترتيت با  تیاولودارد. 

  نپيما مبلغ  - 3 ماده 

ف( ریللللالي و مبلللللم پيمللللان شللللامل ........................................ )بلللله عللللدد(، ............................................ )بلللله حللللرو 3-1

 ارزي است..................... )به حروف( ................................................. )به عدد(، ...........................

 واحد )یا واحدهاي( ارز در این پيمان ....................... است.

 .ستا 1 پيوست طبقن، پيما مبلم تاكيک

 .ستا عمقطو ،یرز اردمو با طتباار در ج  باشدانیام كامل شرح كار پيمان حاضر مي ن كه شاملپيما مبلم 3-2

 .عمومي یطاشر 44ماده  عموضو ركا تغيير 3-2-1

 .شوديم محاسبه ات،تغييري ريگاندازه و 3 پيوست در شدهدر  يبهافهرست بقلط ،الهركا اتيرلتغي نهله ی

 .بهایي فهرست يهاركا 3-2-2

 ليهاو مبلم ،الل هركا از شلبخ نلیا در نپيما مبلم ،باشد بهایي فهرست مقالاصورت به نپيما مبلم از بخشي هلك ارديولم در

 محاسبه ،(2 پيوست) هاركا حدوا يبهلا فهرست و نپيما طبق شدهانیامي هاركا يريگبر اساس اندازه آن نهایي مبلم و دهبو
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 .شوديم

 تعدیل. 3-2-3

 .باشد تعدیل لمشمو نپيما مبلم از بخشي یا متمان، پيما خصوصي یطاشر طبق ههرگا

 و مصالح تأمين ايبر ،(يلل عموم یطاشر 54ملاده   عموضو) وطمشر مبلمعنلوان  بله  ،رلل یز حرلش هلب( بالملم) بلملم 3-2-4

 .ستاشده در نظر گرفته 11 پيوست حشر به ت،خدما منیاا و اتتیهي 

 ......................................................................................................................................................:یالير مبلم 

 .......................................................................................................................................................:ارزي مبلم 

 بهر، پيمانكا لهيوسبه دوره مسئوليت رفع نقص و اندازيي، راهاندازراه پيش يهادوره يدكیلوازم نيتأم شامل ن،پيما مبلم 3-3

 .ستا در مبلم پيمان لحاظ شده 11 پيوست حشر

 ختداپر هنحو  - 4 ماده 

 .شوديم منیاا 5 پيوست طبق ر،پيمانكا بهها پرداخت  4-1

 .ستا 1 پيوست طبق ط،مربوكاربرگ  و رعتباا گشایش هنحو ،ستا ارزي رعتباا گشایش به زنيا كه ارديمو در 4-2
 پيمان تمد و ركا وعشر ،تنفيذ یخرتا  - 5 ماده 

 تاریخ ناف  شدن پيمان 5-1

 زملان همو  مانكاريپ ياز سونامه تضمين معامالت دولتي طبق آیين تعهدات انیامتضمين  مياز تسل پستاریخ ناف  شدن پيمان 

 باشد.  مي مانيپ نیابا امضا و مبادله 

 ركا وعشر یخرتا 5-2

، تصللور نیللا ريل غدر  .كنللديمللغ بالا رپيمانكا به را ركا وعشر ن،پيما تناي  یخرتا از پس روز (31) سلي  فتر كثراحد فرماركا

    .شودروز پس از تناي  پيمان تلقي مي (31)سي  شروع كار

 پيمان تمد 5-3

شلده  مشلخص  14 پيوست در ر،كا صليا يهلا قسلمت  يلل مانز اطعلمق تيالج ئ .ستا ...... روز ر،كا وعشر نماز ت پيمان ازمد

 .دبو هداخو عمومي یطاشر 64ماده  تابع ر،كا ايجرا تمد اتتغيير .ستا

 كار موقعبهدر انیام  ريتأخخسارت  5-4

ي هلا قسلمت شرایط عمومي( در اتمام طبق برنامله كلار یلا     66هرگاه به دليل قصور، تقصير و خطاي منتست به پيمانكار )ماده 

در شرایط خصوصلي، از پيمانكلار وصلول     شدهنييتعكار، به مي ان  موقعبهدر تكميل  ريتأخپيش آید، خسارت  ريتأخاصلي آن 

 .باشدپيمان ميمبلم  (%11) درصدده  رهايتأخمبلم این نوع سقف میموع شود. مي

 تسریع كارپاداش  5-5

بله ازاي   4-1-56طبلق بنلد    ،ارهاي موضوع پيمان را تكميل كند، پيمانكار كپيمانهرگاه پيش از سپري شدن مدت انیام كار 

سقف میموع مبلم  .شوديمتسریع كار به پيمانكار پرداخت پاداش  ،در شرایط خصوصي شدهنييتعتسریع كار، به مي ان  هرروز

 باشد.( مبلم پيمان مي%3درصد ) سهپاداش تسریع 

  رپيمانكا مالي مسئوليت حد  - 6 ماده 

 .ستا ميعمو یطاشر 14ماده مااد  طبق نپيما ینا در فرماركا برابر در رپيمانكا مالي مسئوليت ثرلكاحد

 نظارت عاليهدستگاه   - 7 ماده 

 نشاني بههاي حااتت الكترونيكلي سلازمان حراسلت وزارت نالت     در این پيمان دستگاه نظارت عاليه، اداره كل توسعه سيستم

 ست.ا شدهانيب 2 پيوست دردستگاه نظارت عاليه  راتختياا ودحد. وتایف و باشدمي.......................................................................... 

 مشاور  - 8 ماده 

 ست.ا شدهانيب 2 پيوست قرار گيرد در استااده موردچنانچه در این پيمان  ،(مشاور مهندسمشاور ) راتختياا ودحد
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 .ستا....................................................  نشاني به ،.................................................. در این پيمان شركت (مهندس مشاورمشاور )

نسخه تكثير و كليه  4 شود دركه پيمان ناميده ميهاي آنو پيوست میماده تنظيم و به همراه كليه ضما 2نامه در این موافقت

یک نسخه آن ن د پيمانكار و سه  ،است داراي اعتبار یكسانهاي آن به امضا طرفين پيمان رسيده است و تمامي نسخ آن نسخه

 نسخه دیگر ن د كارفرما قرار دارد.
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  نمابر:  نمابر:
نللام و نللام خللانوادگي     

 )صاحبان امضا میاز(

نللام و نللام خللانوادگي   مهر و امضا    سمت         

 میاز()صاحبان امضا 

 مهر و امضا سمت      

   كد ملي:   كد ملي:
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 كار مختلف یهابخش یبرا مان،يپ مبلغ کيتفك جدول: کی وستيپ -1

 یمبناا  بار  هاا آن مبلغ از يبخش كه یيهامانيپ یبرا عوامل، نرخ و كارها واحد هاب و ریمقاد فهرست: دو وستيپ -2

 :شامل ،شوديم محاسبه بهافهرست

 كارها واحد يبها و ریمقاد فهرست -2-1

  عواملنرخ  فهرست -2-2

 مقطوع مبلغ یهامانيپ در عوامل، نرخ و ينقصان و ياضاف یكارها واحد یبهافهرست :سه وستيپ -3

 ينقصان ای و ياضاف يكارها واحد يبهافهرست -3-1

 عوامل نرخ فهرست -3-2

 لیتعد روش: چهار وستيپ -4

 هاپرداخت: پنج وستيپ -5

 پرداخت نحوه -5-1

 هاپرداخت يزمان برنامه -5-2

 مهيب: شش وستيپ -6

 مانكاريپ تعهد در يهانامهمهيب انواع -6-1

 كارفرما تعهد در يهانامهمهيب انواع -6-2

 یاسناد اعتبار و هانامهضمانت برگكار: هفت وستيپ -7

 پرداختشيپ هنامضمانت كاربرگ -1-1

 تعهدات انیام هنامضمانت كاربرگ -1-2

 كارحسن اجراي  كسور استرداد نامهضمانت كاربرگ -1-3

 اعتبار شیگشا تيترت و ياسناد اعتبار كاربرگ -1-4

 مشاوردستگاه نظارت عاليه و  اراتياخت و فیوظا: هشت وستيپ -8

 دستگاه نظارت عاليه   اراتياخت و فیوتا -2-1

 مشاور اراتياخت و فیوتا  -2-2

   یعملكرد شیآزما و یانداز: راهنه وستيپ -9

 مانكاريپ و كارفرما يهاتيمسئول و فیوتا کيتاك  -4-1

   يعملكردقبول قابل طیشرا به يابيدست ضوابط  -4-2

   يعملكرد ضوابط به كامل يابيدست عدم صورت در كارفرما اراتياخت و مانكاريپ تعهدات  -4-3

 مانكاريپ تعهد در یكارها شرح: ده وستيپ -11

 مانكاريپ تعهد در  اتيتیه و كاال نيتأم و كارها شرح  -11-1

 شود نيتأم دیبا كشور داخل از كه ،حااتت الكترونيکدر پيمان   اتيتیه و كاال اجرا، از یيهابخش  -11-2

مشلاوران و   دسلتگاه نظلارت عاليله،    با كاركنان كارفرما، يو هماهنگ يارتباط با همكار در مانكاريتعهدات پ  -11-3

 يقانون يكارفرما و كاركنان نهادها پيمانطرف  مانكارانيپ ریسا

 یبرداربهره دوران و یاندازراه ،یاندازراه شيپ یبرا ،يمصرف مواد و يدكیلوازم يعموم فهرست: ازدهی وستيپ -11

 مانكاريپ لهيوسبه كارفرما، كاركنان آموزش و یتكنولوژ انتقال: دوازده وستيپ -12

 تكنولوژي انتقال  -12-1

 كارفرما كاركنان آموزش  -12-2
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 كارها انجام و زاتيتجه و كاال نيتأم كار، یاجرا محل لیتحو در كارفرما تعهدات: زدهيس وستيپ -13

 ياندازراه شيپ مرحله تا كارفرما تعهد در  اتيتیه و كاال نيتأم و كارها شرح  -13-1

 ...( و یيايميش مواد گاز، برق، آب، مانند يامكانات) ياندازراه مرحله در كارفرما تعهدات و كارها شرح  -13-2

 13پيوست  2 و 1 يبندها موضوع كارفرما، تعهدات يزمان برنامه -13-3

 كار یاجرا يكل يزمان برنامه: چهارده وستيپ -14

 و اسناد و مدارک مورد نياز از سوي كارفرماها برنامه زماني تحویل نقشه -14-1

 برنامه زماني كلي اجراي كار -14-2

 پيمانكار توسطتاصيلي  طرح ارائه بنديزمان -14-3

 دومدست مانكارانيپ و فروشندگان فهرست: پانزده وستيپ -15

 ایا  و كارهاا  يبرخا  يفنا  داناش  كاه  يخاص موارد در) سانسيل حق یواگذار طیشرا و سانسيل: شانزده وستيپ  -16

 (باشد سانسيل تحت زاتيتجه

 مانكاار يپ لهيوسا باه  مشروط مبالغ محل از كه زاتيتجه و مصالح نيتأم خدمات، كارها، از ياقالم: هفده وستيپ -17

   شوديم نيتأم

 يفن مدارک و اسناد: هجده وستيپ -18

 استانداردها و كدها -12-1

 يفن مشخصات -12-2

 مانيپ يفن اسناد ریسا و هانقشه -12-3

 .شوديم ابالغ مانكاريپ به و هيته كارفرما لهيوسبه كه يفن مدارک و اسناد -12-4

 .رسديمو دستگاه نظارت عاليه  كارفرما ديتائو  تیتصو به و هيته مانكاريپ لهيوسبه كه يفن مدارک و اسناد -12-5

 يفن مدارک انبز و هانسخه شمار -12-6

 كارفرما نظر مورد يوتريكامپ يهابرنامه فهرست -12-1

  HSEمدیریت  يهاهیروضوابط و دستورالعمل اجراي ال امات و  -12-2

 یبندبسته مشخصات و محموله يابيارزش ۀنحو زات،يتجه و مصالح حمل ه،يتخل و یريبارگ مراكز: نوزده وستيپ  -19

 كارها گردش نحوه: ستيب وستيپ -21

 یقرارداد یهااختالف حل نامهوهيش: کیوستيب وستيپ -21
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 يرهاتفسها و یفتعر : 1فصل 

 هاریفعت  - 1 ماده 

. شده در زیر هسلتند  زیر، در هر جاي این شرایط عمومي یا سایر اسناد پيمان، داراي معاني تشریح يهاعبارتكلمات یا 

 جمع به كار روند: به ماهوم مارد و یا تواننديماین معاني، برحست مورد 

 پيمان/قرارداد  1-1

 2و پيمانكار، براي اجراي موضلوع پيملان و مشلتمل بلر اسلناد پيملان بله شلرح ملاده           كارفرمابين  نامهموافقتشامل 

 است. نامهموافقت

 نامهموافقت 1-2

ماننلد   پيملان و مشخصلات اصللي    شلود يمل مبادله  پيمانكاربين كارفرما و پس از امضا طرفين پيمان، سندي است كه  

 است. شدهانيبدر آن  پيمانمشخصات دو طرف، موضوع، مبلم و مدت 

 شرایط عمومي 1-3

 .كنديمكه شرایط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مااد همين متن است 

 شرایط خصوصي 1-4

سندي است كه در توضيح یا تكميل یا تعيين تكليف موارد خاص و بندهایي از شرایط عملومي تنظليم گردیلده اسلت.      

 مواد شرایط عمومي را نق  كند. تواندينم گاهچيهدر شرایط خصوصي  شدهدر مواد 

   پيوست 1-5

 نامله موافقلت  تكميلل مالاد   منظلور به، پيماندر این  اختصاصاًاجرایي و مدارک تكميلي است كه  يهاهیروت و مشخصا

 است.  شدهميتنظپيمان 

 كارفرما 1-6

و  نلدگان ینما .شلود يمبراي وي انیام  پيمانطرف قرارداد با پيمانكار است و كارهاي موضوع كه  است شخصي حقوقي 

 قانوني كارفرما، در حكم كارفرما هستند. يهانيجانش

 كارفرمانماینده  1-1

اجلراي   حسلن  بلر مدیریت و یا نظلارت   منظوربهكه از طرف كارفرما كتباً  هستند شخص یا اشخاصي حقيقي یا حقوقي 

نماینده كارفرما در چارچوب مااد پيمان داراي اختيارات  .گردديمموضوع پيمان و امور مربوط به آن به پيمانكار معرفي 

در  و مكاتباتي كه نلامبرده  جلساتصورتو  هاتوافقو بر این اساس،  باشديماز طرف كارفرما  شدهفیتعرو  شدهمشخص

  مكاتبات كارفرما با پيمانكار است. حكم در ،كندميبا پيمانكار شده و وتایف محول شده  حدود اختيارات تاوی 

 ناتر مقيم 1-2

مسلئول نظلارت    باشلد و دستگاه نظارت عاليله ملي   ديتائكه مورد  از طرف كارفرما شدهيمعرفحقيقي یا حقوقي شخص 

 و با تعيين حدود اختيارات، كتباً بله پيمانكلار معرفلي و    باشديمصحيح عمليات موضوع پيمان اجراي  حسن برمستقيم 

 گردد.  محل كارگاه سازنده مقيم مي در

 پيمانكار 1-4

نماینلدگان   .اسلت  گرفتهبرعهدهرا  پيمان موضوع يكارهااجراي  و است كارفرمابا  پيمان طرف كه است حقوقي يشخص

 .هستند پيمانكار حكم در ،راپيمانك قانوني يهانيجانش و

 نماینده پيمانكار    1-11

و  كتبلاً بله كارفرملا معرفلي شلود     بایسلت  ملي كه است حقيقي با وتایف و اختيارات مشخص از طرف پيمانكار  شخصي

 شرایط احراز وي در شرایط خصوصي پيمان در  گردیده است.
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 /پيمانكار ج  يفرع مانكاريپ/دومدستپيمانكار  1-11

طبلق ملاده   یي از كلار  هلا بخشانیام بخش یا  منظوربهشخص حقيقي یا حقوقي است كه با اجازه قبلي و كتبي كارفرما 

 وجله چيهل بله دوم وتایف محوله به پيمانكاران دست .شوديمبه كار گمارده  پيمانپيمانكار و از طریق عقد  لهيوسبه 33

 رافع مسئوليت پيمانكار نخواهد بود.

   دستگاه نظارت عاليه 1-12

باشد كه وتلایف  ي حااتت الكترونيک سازمان حراست صنعت نات ميهاستميسدستگاه نظارت عاليه، اداره كل توسعه 

 ست.ا شدهانيب 2 پيوست آن در راتختياا ودحدو 

 مشاور كارفرما )مهندس مشاور( 1-13

كارهاي موضوع پيملان   نهيزم در و نظارت عامل فني كارفرما، براي انیام خدمات فني عنوانبهاست كه حقوقي شخصي 

مشلاور كارفرملا    راتختياا ودحدوتایف و  نامه، معرفي گردیده است.موافقت 2و در ماده  شدهنييتع، 51و به شرح ماده 

 ست.ا شدهانيب 2 پيوست در

 بازرس 1-14

از  شلده انیلام كنترل كياي كارهاي  يهاتيفعالبر  نظارت منظوربها كه از سوي كارفرم شخصي است حقيقي یا حقوقي 

 .كند اهيوت انیام)دستگاه نظارت عاليه(  كارفرما تا زیر نظر شوديمگمارده كاربهسوي پيمانكار، 

 كارفرما HSEامور نماینده  1-15

 نظلام  يهلا رویله  و ال امات» میموعه اجراي حسن برنظارت  به مربوط وتایف كليه كه حقوقي یا حقيقي است شخصي

 .  دارد عهده به يو ندهینما ای نظر كارفرما تحت و يهماهنگ با را« HSE مدیریت

 HSE ايجریمه اخطار  1-16

 علدم  یلا  و پيمان تعهدات از ماادي رعایت و اجرا عدم علت به وي HSE نماینده یا كارفرما نماینده كه است اخطارهایي

 وسلت يپ در شلده نييتع ال امات و دستورالعمل و پيمان خصوصي شرایط طبق اختصاصي و عمومي HSE ال امات اجراي

HSE شد خواهد كسر مانكاريپ یينها يهاتيوضعصورت از شدهنييتع جرائم و ندكمي ابالغ پيمانكار به مانيپ. 

   يبركنار/ كارفرما يتقاضا به خاتمه به منیر HSE قراردادي اخطار 1-11

 نحلوه  از رضلایت  عدم استمرار و ت كرات اي،جریمه اخطارهاي كثرت و پيمان تعهدات اجراي عدم اثر در كه اخطارهایي

 .شودمي ابالغ پيمانكار به و صادر كارفرما توسط نوبت سه در حداكثر پيمانكار كار

 صنعت در رایج و مناست هايروش 1-12

 اي،حرفله  هايشركت توسط عموماً كه پيمان موضوع كار شرح انیام در معمول هايروش و هاشيوه اقدامات، تیربيات، 

 هلاي زملان  در كله  الزم يهلا يسازنهيبه و تسهيالت گيرند،مي قرار استااده مورد مشابه كار شرح با ارتباط در تخصصي

 ابل  شلود،  كست باید گيريتصميم زمان در كه اطالعاتي یا شدهكست اطالعات و منطقي دالیل و تیربه بر هيتك با خاص

 بله  منضلم  فنلي  ملدارک  و هااستاندارد بر منطبق كه مطلوب نتایج به رسيدن منظوربه علمي نوین هايشيوه از استااده

 اقتصلادي  جویيصرفه و كارفرما( HSE) ستیزطيمح ایمني، بهداشت، ال امات و مقررات مطابق اطمينان، قابليت پيمان

 .باشند قرارگرفته كارفرما ديتائ مورد همچنين و باشد كشور مقاومتي اقتصاد تقویت و

 پيمان در عمومي HSE ال امات 1-14

 و هلا رویله  و اسلتانداردها  و HSE هايدستورالعمل رعایت با« HSE مدیریت نظام هايرویه و ال امات»  میموعه  انیام

 تعهلد  بلا  عملومي  HSE ال امات انیام ه ینه. است پيمانكار توسط ،پيمان موضوع كار انیام ایمن و مهندسي هايروش

 و هلا فیل رد اجلراي  بلراي  پيمانكلار  پيشلنهادي  ملت يق در انسلاني  نيلروي  و مصلرفي  غيلر  و مصرفي اقالم كليه تأمين

 فرآینلد  اجلراي  بلراي  و كارفرملا  اسلت  شلده ينيبشيپ هاآن انیام ه ینه یا و مستتر پيمان موضوع عمليات يهاتيفعال

HSE داشت نخواهد مستقل پرداخت ،موارد گونهنیا در. 
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 پيمان در اختصاصي HSE ال امات 1-21

 و مقلادیر  اختصاصلي  در جلداول  هلا آن انیلام  ه ینله  كله  اسلت « HSE ملدیریت  نظلام  يهارویه و ال امات» میموعه

 است. گردیده در  پيمان به منضم هافعاليت و خدمات مصرفي، كاالي هايقيمت

 خاص ثال اش 1-21

و عوامل ایشان، اشخاص ثال   و كاركنانكارفرما، پيمانكار  رازيغبهكليه اشخاص حقيقي و یا حقوقي، خصوصي یا دولتي 

 شوند.ناميده مي

 فروشنده 1-22

بلا پيمانكلار، متعهلد بله      قلرارداد یا عامل فروش است كه از طریق انعقاد  كنندهعیتوز، كنندهنيتأم، سازنده، دكنندهيتول

 كننلدگان عیل توزیا  كنندگاننيتأم، سازندگان، دكنندگانيتولاجراي كار است.  ازيموردنو تیهي ات كاال تأمين اقالمي از 

 .شونديمناميده  فروشندگان ني ، فروشنده كارِ ازيموردنو تیهي ات كاال اقالمي از 

 ليسانس 1-23

 است. شده ثبت "صاحت ليسانس"به نام  منحصراًكه  است كار از یيهابخش فني دانش 

 كار   1-24

 ریو سلا  تیهيل ات  و ابل ارآالت  آالت،ماشلين  مصلالح،  انسلاني،  نيلروي  يريكارگبه با پيمانكار كه است خدماتيمیموعه 

 و عيلت  رفلع  ،فنلي  بازرسلي  آزملایش، تكميل،  انیام، به متعهد پيمان، این كار شرح و مدارک و اسناد طبق الزم عوامل

 .باشدمي كارفرما به آن تحویل و نگهداري گ ارش، اندازي،راه و ياندازراه شيپ میدد، آزمایش نقص،

 گاهكار 1-25

سلوي   از و یلا انبلار   پيملان  موضلوع  كلار  اي است كه طبق اسناد و مدارک پيمان به منظور احلدا  ساختمان یا محوطه

 .شودكارفرما به پيمانكار تحویل داده مي

 مبلم پيمان 1-26

 تغيير یابد. 1-56 ماده بر اساس توانديماست، كه  نامهموافقت 3در ماده  شدهدر عبارت از مبلم 

   مبلم مشروط 1-21

به دستور كارفرما براي انیلام كارهلا و    مشروط و پرداخت آن، است شدهدر  نامهموافقت 4-2-3 در بندمبلغي است كه 

 است. 54ماده  براساسپيمانكار  لهيوسبهخدمات یا خرید مصالح و تیهي ات 

 ت پيمانمد 1-22

كلار و   ليل تكم منظلور بله ، 64ملاده  طبلق  و تغييرات بعدي آن  نامهموافقت 3-5در ماده  شدهدر از مدت  عبارت است

 .61ماده تحویل موقت بر اساس 

 ناف  شدن پيمان 1-24

 است. نامهموافقت 1-5طبق بند  پيمان به معناي شروع تعهدات دو طرف

 ابالغ شروع كار 1-31

 است. نامهموافقت 2-5به پيمانكار مبني بر شروع كار، طبق بند  كارفرما دستور

 تاصيلي اجرایي و طرح يبندزمانبرنامه  1-31

طلرح   باشد ومي ي مختلف موضوع پيمانهاتيفعالي اوليه شروع و خاتمه انیام بندزمانحاوي جدول  يبندزمانبرنامه 

 .استدر محل پروژه و تغييرات مورد نياز طرح شامل نحوه نصت و اجرا  تاصيلي اجرایي ني 

 رفع نقص مسئوليتدوره  1-32

است، كه طي آن پيمانكار مسئول رفع هر نوع عيت و نقص در كارهایي است كله در   61ماده در  شدهنييتعدوره زماني 

 تعهد اوست.
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 گواهي رفع نقص 1-33

 است، كه با توجه به بند و پایان كار رفع نواقص احتمالي موجود در كارها به هنگام تحویل موقت ديتائعبارت از گواهي  

 .شوديمصادر  61-2

 اسناد و مدارک فني 1-34

و سلایر ملدارک بله شلرح      هلا نقشله ، مشخصات فني، هانامهنیيآاز میموعه اسناد فني، استاندارها، كدها، است عبارت  

 پيمانكار انیام شود. لهيوسبه هاآنكه كار موضوع پيمان باید طبق  ،12پيوست 

 دستور تغيير كار 1-35

 شلده در ، در آن هلا آنتغييرات در مدت و مبلم پيمان ناشي از هرگونه و  كاراضافهسندي است كه اف ایش، كاهش و یا 

 رسد.است و به امضا كارفرما و پيمانكار مي

 و تیهي اتكاال  1-36

بلاقي  یلا  و  شلده  مصرفهر آن چي ي كه در كار  يطوركلبه، ادوات، اقالم و هادستگاهعبارت است از مواد، اجناس، كاال، 

 .مانديم

 مرجع فني 1-31

 كله  باشلد يمل  نالت  وزارت حراسلت  سازمان الكترونيک حااتت يهاستميس توسعه كل ادارهپيمان  مرجع فني در این

 و كننلد يمل  استاسلار  وي از فني، مدارک و اسناد از متااوت تعبيرهاي یا و فني نظراختالف موارد در پيمانكار و كارفرما

 .است قطعي طرف دو براي وي نظر

 تیهي  محل اجراي كار   1-32

ها و كليه امكاناتي كله  ها، راهها، تأسيسات، داربستمیموعه ساختمان و مصالح ،اب ار ،آالتنيماشها، تمام دستگاه نيتأم

  .شودموقت ساخته و یا نصت مي طوربهو تكميل كار موضوع پيمان  عمليات ياجرا جهت

     عملكرديآزمایش  1-34

حصلول اطمينلان از دسلتيابي بله شلرایط       منظلور بله ، 54است كه بر اساس ماده  یيهايدگيرسو  هاشیآزمامیموعه  

 .رديگيمصورت تیهي ات  ياندازراهپس از مرحله  ،4عملكردي طبق پيوست  شدهنيتضم

 يكاراضافه 1-41

هلاي اضلافي بله عللت تغييلر در      نظر گرفته نشده است یا انیام كاردر كاركه در شرح  پيمانانیام كار مرتبط با موضوع 

مشخصلات فنلي، تغييلر در     هلاي منلدر  در  شرح كار و شرایط نصت كار، مشخصات فني مصالح، تغيير در دستورالعمل

 .باشديممورد تعهد پيمانكار  HSEتسهيالت و اجراي ال امات  ،شرح خدمات

 مقادیر اوزان و 1-41

در اسلناد و   كله آنسيستم متریک خواهد بود، مگلر   بر اساسجمهوري اسالمي ایران مقررات كليه اوزان و مقادیر طبق 

 باشد.شده  قرارگرفته توافق موردمدارک پيمان سيستم دیگري 

 رهايتفس  - 2 ماده 

 :لسا ه،ما روز، 2-1

 ست.ا ایران ركشو سمير تقویم طبق ،شمسي لسا و هما ل،سا و هما از رمنظو و تقویمي روز روز، از رمنظو 

 :جمع و دمار 2-2

 دارد. دمار معني ،جمع تكلما و جمع معني د،مار تكلما ،كند بییاا رتعبا معني هر جا 

 :هاعنوان 2-3

 مشلترک  صلورت بله  هلل ك تلسا اديولم دماا از عطالا و هنمایيرا منظوربه تنها ،عمومي یطاشر در شدهدر  يهاعنوان

  .دكر دهستااا ادمو تاسير در هاآن از توانينم و اندقرارگرفته اننولع آن رلیز
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 اوليه یهااقدام   :2فصل 

 نپيما عقد از پس ليهاو یهااقدام  - 3 ماده 

 (نامهضمانت) تضمين تسليم 3-1

 و تهيه را 11ع ملاده  ولموضنامه ضمانت از طرف پيمانكار، پيمانكار پرداختشيپدر صورت درخواست  ،پس از امضا پيمان 

 .كنديم فرماركا تسليم

 ركا وعشر 3-2

نسبت به شروع كار  بالغيها در شدهنييتع نماز در فرماركا يسو از ركا وعشر غبالا یافتدر از پس ستا موتف رپيمانكا

 به وعشر تاریخ ،شودمي صادر فرماركا يسو ازتوسط پيمانكار كه  ركا وعشر بالغيهاعدم دریافت  رتصو در. اقدام نماید

 .شودتلقي مي ن،پيما تناي  یخرتا ازپس  روز( 31) سي ركا

. كنديم ليملتس فرماركا سيربر ايبر ر،كا وعشر ابالغ یخرتا از پس روز (15) دهپان  كثراحد فتر را یرز دسناا ر،پيمانكا

 رحضو با ياجلسه طي را دخو موردنظر تصالحاا اردمو روز، (1) هات فتر كثراحد ارک،مد یافتدر از پس فرماركا

 و تصالحاابایست ر ميپيمانكا ،هاآن جلسهصورت تهيه و اردمو نهایيِ يبندجمعاز  پس و كنديم حمطر ر،پيمانكا

 .كند تسليم فرماركا به نهایي ديتائ ايبر و دهنمو لعماا ،تيوضعصورت ليناو تلساخودر از بللق تا را بمصو اتتغيير

، تامين مصالح تغييرات مورد نياز در طراحيپيمان ) هاي كارهاي اصلي هر یک از بخشاجراي فعاليت يلمانزبرنامه  3-2-1

 14در پيوست  شدهدر  برنامه كلي اجراي كار بر اساسو تیهي ات، عمليات اجرا و نصت( 

 رپيمانكا تسليمي ارکمد تحویل مانيز برنامه 3-2-2

 .باشد شدهمشخص ،هم با نناآ طتباار و ركا مختلف يهابخش يكليد ملاعو آن در كه رپيمانكا مانيزسا دارنمو 3-2-3

 هانامهمهيب تسليم و تهيه 3-3

 ن،پيما هايپيوست وشرایط عمومي  11 و 16 و 15 مواد به هلتوج الب فرلط دو ،الهركا يلعمل وعرلش از يشلپ

 .كننديم تسليم یگرد طرفبه و تهيه بيمه جعامر از ،هستند آن تهيه به ممل  یک هر هلك را یيهانامهمهيب

 اوليه يهايهماهنگ 3-4

 كار، شروع از پس روز (31) سي ترف ،پيمان مااد ياجرا مورد در تااهم حصول و باقيمانده فني ابهامات رفع منظوربه

 طول در تا شوديم يريگميتصم زیر، مواردو مشاور در  ، دستگاه نظارت عاليهپيمانكار كارفرما، حضور با جلساتي طي

 :گيرد عمل قرار مالک پيمان اجراي

برنامه زماني پيوسلت   تناستبهدر اسناد و مدارک فني  شدهدر ، پایه اطالعات تكميلي ارائهرفع ابهامات احتمالي و  3-4-1
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 كارها گردش نحوه 3-4-2

اوليه،  يهايهماهنگدر هنگام عقد پيمان، ضميمه نشده باشد، در جلسه  (21)پيوست  هرگاه گردش كارها و روابط متقابل

 .گردديم، به پيمان منضم 21پيوست  عنوانبهدر زیر،  شدهمشخصموارد  جمله ازنحوه گردش كارها 

بط با اجلراي  و سایر مراجع مرت (مهندس مشاور) مشاوردستگاه نظارت عاليه و گردش كار مكاتبات بين كارفرما، پيمانكار،  -

 پيمان، در صورت ل وم

 آن از پس يهااقدامگردش كار ابالغ دستور تغيير كار از سوي كارفرما و  -

 پيمانكار يهاتيوضعصورتو پرداخت  ديتائگردش كار تهيه، تحویل،  -

 و مدارک فني پيمان هانقشهگردش كار تحویل  -
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 پيماناسناد    :3فصل 

 نپيما دسناا فهد  - 4 ماده 

 هر نيتلأم  و ركا هر منیاا. دشو اجرا نپيما دسناا طبق باید كه ستا نپيما عموضو شلده ليتكم ركا توصيف ،نيمالپ دنالسا فدله

 هعهد به ،باشد زمال نپيما عموضو منیاا ايبر ريتیا وفني  فعر طبق یا و نپيما دسناا از طستنباا با كه ات،تیهي  وكللللللاال  عنو

 .ستا رپيمانكا

 دسناا لویتاو  - 5 ماده 

 به نسبت عمومي یطاشر ونامله  موافقلت  ،كند وزبر شتباهيا یا و فختالا ،تناق  ن،يمالل پ دنالل سا نمولل مض و دالما نلبي هرگاله 

 .شودمياقدام  نامهموافقت 2موارد مطابق تبصره مندر  در ماده  ری. در سادارند تیاولو نپيما دسناا سایر

 جعامر و كدها ،هااردستاندا  - 6 ماده 

 ویلرایش صلورت پل یرد.    12سلایر اسلتانداردهاي مل كور در پيوسلت      طبلق اسلتانداردهاي وزارت نالت ایلران و     بایلد كليه كارها 

 نماز در هلا آن دنظریل تید خرینآ ،ستا شلده ينل يبشيپ نپيما در كه ركا ايجرا ازين مورد جعامر و (كدها) هاشناسه ،هااردستاندا

ویلللرایش  خرینآ از ن،پيما در تكوللللمس اردوللللم در. باشد شلللدهحیتصلللر نپيما در يیگرد نحو به نكهآ مگر ستا نپيما عقد

بلا نظلر نهلایي     ن،پيما در شلده ينل يبشيپل  يهااردستاندایگر دبا  هماهنگ يالمللل نيبل  معتبر يكدها و ي صنعت ناتهااردستاندا

توسلط   شلده يمعرفل هلایي از اسلتانداردهاي   پيمانكار بخش یلا بخلش   كهيدرصورتهمچنين  .شوديمده ستااادستگاه نظارت عاليه 

آن طبلق  منعكس نموده و دستگاه نظارت عاليه  به كتباًنظر و پيشنهاد خود را  بایستمي ،ندانست اجراقابلرا  عاليهدستگاه نظارت 

 .اقدام نماید

 فني ارکمد و دسناا  - 7 ماده 

و دسلتگاه نظلارت   تمام كارهاي طراحي و مهندسي موضوع پيمان، بر اساس اسناد طراحي پایه منضم به پيمان كه توسط كارفرملا  

 شود.رعایت اصول صحيح مهندسي انیام مي و ني  12و با توجه به اسناد پيوست است  تهيه شدهعاليه 

، 11شده در پيوست  محدوده خدمات مهندسي تعيين پيمانكار، كارهاي طراحي و مهندسي موضوع پيمان را با توجه به 1-1

حدوده خدمات پيمانكار، حتي اگلر بله   ها و مدارک فني در مكند. مسئوليت هر نوع نقص و یا كمبود در نقشهتكميل مي

د فنلي  شلده در اسلنا  تائيد كارفرما رسيده باشد، به عهده پيمانكار است مگر اینكه نقص یا كمبود، ناشي از اطالعات در 

 باشد. پيمانكار يهاهیدیيتأو خار  از تعهدات و  پایه

 كارفرملا بله   اي الزم بلراي تصلویت   هل نسخهدر را  12پيوست  5بند  موضوع فني ف است اسناد و مدارکپيمانكار موت 1-2

مورد نظر خلود را بله هملراه ایلن ملدارک بله        يهاشنهاديپپس از بررسي مدارک و اسناد م كور،  كارفرما. ارسال نماید

تصویت اسناد و مدارک فني توسط دسلتگاه نظلارت عاليله، ایلن ملدارک       نماید. پس از دستگاه نظارت عاليه ارسال مي

توسط پيمانكلار منلوط بله    شروع هرگونه عمليات اجرایي  سازدمي نشان خاطر .گردديمه پيمانكار ابالغ توسط كارفرما ب

 .باشداز سوي دستگاه نظارت عاليه مي يليطرح تاص ديتائ

 بایدبه هملراه اصلالحات پيشلنهادي    فني  ارکمد و دسناا در تناق  الی نقص رگونهلهپس از ابالغ اسناد و مدارک فني  1-3

و  بررسلي عكس شود. كارفرما موارد را به كارفرما من ريمانكالپ يولساز  زمانيبرنامه  بچورچا در تعيين شده تمد فتر

 به، از طریلق كارفرملا   دستگاه نظارت عاليه ديتائ . موارد مورددارداعالم مي به دستگاه نظارت عاليه به همراه نظرات خود

مطابق شرح كار موجود در همان بخلش از   ستیبايمكارفرما، پيمانكار  تا زمان ابالغ تغييرات توسط  .دشو غبالا پيمانكار

ي مربوط به پيمان عمل نماید و توقف تمام عمليات اجرایلي پلروژه تلا زملان وصلول تغييلرات در       هاتيفعالكار یا سایر 

در پلروژه نيسلت و    شدهينيبشيپ زمان مدت در كاربخش مورد درخواست پيمانكار رافع مسئوليت پيمانكار براي اتمام 

 .باشدينمكارفرما  رشیپ  موردو  قبول قابل ريتأخاین 
بله  للت  مناس يزملان  در تتامر ،فني ارکمد و دسناا در دنظریل تید به نظارت عاليهكارفرما و دستگاه تصميم  رتولص در 1-4
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بله   جدید رشنگا رهشما با ارکمدو  دسناا ات،تغيير منیاا از پس و شلود يمل  هلاي الزم اعلالم  بينلي براي پيش رپيمانكا

 .گردديم پيمانكار ابالغ

 ارکمد و دسناابلر اسلاس    اختلسچون  يهانقشه يللقب از يلگاهركا يهانقشه و اندازي،و راه تلنص يهادستورالعمل 1-5

دسلتگاه   ديل تائگلردد. پلس از    دستگاه نظارت عاليه ارسلال ملي   به و شوديم تهيه او مسئوليت با و رپيمانكا توسط فني

 .شوديمبه كارفرما تحویل داده  هانقشهنظارت عاليه یک نسخه از این مدارک و 

 يزملان  برنامله  ایل  يليتاصل  طلرح  در يراتل ييتغ كله  دهد صيتشخ مانكاريپ كار، ياجرا و كاال لیتحو نيح كهيدرصورت 1-6

 داده رييل تغ آن برنامله  در دیبا او نظر به كه یيكارها انیام موعد دنيرس از شيپ كه است موتف است، يضرور يليتاص

 يكلل  يزمان برنامه قالت در را مانكاريپ يتقاضا مورد راتييتغ كارفرما،. دهد اطالع كارفرما به ليدل ذكر با را مراتت شود،

 اسلت  يهیبد. كنديم ابالغ مانكاريپ به هيعال نظارت دستگاه تیتصو از پس است، قبول مورد را آنچه و كنديم يدگيرس

 .كاهدينم مانكاريپ يهاتيمسئول و تعهدات  انيم از قرارداد مندرجات در حدود راتييتغ نیا كه

 هاهيابالغ  - 8 ماده 

كتبلي معتبلر    صلورت بله و موارد مشابه، تنهلا   كارپيمان بركناري، اعالم نظر، ابالغ تعليق، خاتمه دادن و دستور كارهرگونه اطالعيه، 

 ( است.ها، مدارک و مكاتباتها )گ ارشاست. رسيد دبيرخانه هر دو طرف و یا رسيد تحویل پستي، مالک تسليم ابالغ

 شدهثبت قحقو ،هاآن از دمجد و استفاده دسناا مالكيت  - 9 ماده 

 زهجاا ونبد توانلد ينمل ر پيمانكا و فرماستركا آن از ،ستا شلده هيل ته فرماركا لهيوسل بله  كه كيارمد و هلا نقشه مالكيت 4-1

 ینا در را فرماركاكتبلي   فقتامو ینكها مگر، كند دهستااا نپيما ینا عموضو از ر خا يهاركا منظلور بله  هاآن از ،فرماركا

 .باشد دهكر كست ردمو

 در ليسانس ریدلل خ نكهلیا از عما ،ليسانس خرید با مرتبط ارکمد و دسناا از ددلمی دهتاالسا و تلمالكي قلح ردولم در

 .شوديم عمل ليسانس اريگ وا نامهموافقت طبق ،باشد رپيمانكا یا و فرماركا تعهد

 ات،تیهي  و هلا دستگاه بنتخاا نهيدرزم شدهثبت قحقو سایر و تأليف آوري،نو اع،بدا اع،خترا از دهتاالسا كه ارديولم در 4-2

 هلا آن از دهتاالل سابلوده و   رمالل فركا اطلالع  بلا بایسلت  این موارد ملي  ،است ازين مورد نپيما عموضو يهاركا منیاا ايبر

 و نشر حق ،عالمت ثبت حق اع،خترا ثبت حق ،ليسانس حق يهلا عنلوان  تحت شلده ثبت قحقو تلخداپر هلب وطرلمش

 زمیو تأمين به موتف رپيمانكا و ستا شلده نييتع ،16 تلپيوسو  يلفن ارکدلم و دسناا در اردمو ینا است. هاآن مانند

 پيوست طبق ارد،مو ینا از برخي ه ینه نكهآ مگر ،هاسلت آن به طمربو يهلا نهیپرداخت ه  و قحقو گونهنیا از دهستااا

 .باشد فرماركا هعهد به ،16

 هنشد تعيين ،16 وسلت يو پ فني ارکمد و دسناا در كه ر،كا ايجرا ازيل ن ملورد  شدهثبت قحقو از دهستااا از ارديمو در 4-3

ه بعلد از تهيله و   طل مربو يهلا نله یه  ،ستا هیددنگر رمنظو گانهاجد طوربه ني  رپيمانكا ديپيشنها يهامتيق در و ستا

 .شوديم ختداپر رپيمانكا به فرماركا يسو از ،اسناد و مدارک مثبته از طرف پيمانكار ارائه

 قولل حق ناحبالل ص ياز سلو  رتخسا و نیاز مطالبه اض،عترا ،عااد هرگونه برابر در را فرماركا تلل سا فلل موت ر،يمانكالپ 4-4

 هنشد تعيين نپيما دسناا در شلده ثبلت  قحقو گونهنیا رلگا يلحت) نيمالپ عولموض يالهركا در استااده مورد شدهثبت

 بلا  طتباار در شلده ثبلت  قحقو نصاحبا رتخسا و نیاز عنو هر انجبر و پاسخگویي ئوليتلمس و نگه دارد نمصو ،(دباش

 .ستا وي عهده رب ن،پيما عموضو يكارها
 حاكم نباز  - 11 ماده 

 فطر دو يمضاا به نپيما عقد نماز در بلوده كله   نپيما دسناا مختلف يهلا بخلش  بلر  اكملح نالبزو این  زبان پيمان فارسي است

پيمانكللار بایللد مللدارک و   .ستا عمل کمال سيرفا نباز باشللد شللدهميتنظلل نباز دو به ارداديقر نمتو كه ارديمو در. رسللديملل

 سایر مكاتبات خود را به زبان فارسي، تهيه كند.هاي پيشرفت كار و ني  گ ارش
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 هانامهيمهبو تضامين   : 4فصل 

 پرداختشيپ تضمين  - 11 ماده 

مبلم ن به هما ينيتضلم  مانكاريپ ،دولتيمعامالت مين ضت نامهنیيآبر اساس  2-53 بند موضوع پرداختشيپست اخودربا  زمانهم

 تضلمين . مبلم كنلد يمل رما لل فراكتسليم و تهيه  ،فرماركا ديل تائرد مومراجلع   یا و بانک، از 1 تلپيوسدر  شدهدر كاربرگ طبق و 

 .كامل مستهلک شود صورتبهتا  شوديمداده كاهش  ،رپيمانكا موقت يهاتيوضعصورتمحل از  پرداختشيپم كسر مبل تناستبه

 كار استرداد كسور حسن اجرایتضمين   - 12 ماده 

 موضلوع كلار  حسلن اجلراي   سپرده  » عنوانبهدر طول مدت اجراي پيمان، تمام یا بخشي از مبالم نگهداري شده  توانديمپيمانكار 

 ،تضلمين معلامالت دولتلي    نامله نیيآبر اساس كارفرما و  ديتائمورد معتبر  نامه()ضمانت تضمينليم در مقابل تسا ر «1-1-53 بند

   ، از كارفرما دریافت كند.1در پيوست  شدهدر معادل همان مبلم و طبق فرم 

 اتتعهد منجاا تضمين  - 13 ماده 

 نامله نیلي آ ر بلر اسلاس  پيمانكا، اسلت  شلده در  نپيماد سناا ر كه درپيمانكاات تعهدم نیااتضمين  منظوربهن، پيماي مضااز ا یشپ

، از 1پيوست در  شلده در كلاربرگ  طبق  ات راتعهد منیاا (نامه)ضمانت تضمين ،و شرایط خصوصي پيمان دولتيمعامالت  نيتضم

باید تا پس از تحویل موقلت و صلدور    ،(نامهضمانت)تضمين این . كنديمفرما رتسليم كاو فرما تهيه ركا ديتائرد موو مراجع  هابانک

پيمان معتبر و قابل تمدید باشد و مادام كله پيمانكلار كليله تعهلدات      1در پيوست شماره  شدهينيبشيپبه شرح پایان كار گواهي 

   ال كر باید تمدید گردد.فوق (نامهضمانت)تضمين  پيماني خود را انیام نداده است،

كارفرملا حلق دارد   حاضلر بله تمدیلد آن نگلردد،      (،نامهضمانت)تضمين روز قبل از انقضا مدت اعتبار  (15پان ده )چنانچه پيمانكار 

انیلام تعهلدات    تضمين عنوانبه (،نامهضمانت)تضمين وجه آن را بیاي  وتضمين انیام داده  مبلمجهت دریافت  را اقدامات قانوني

افل ایش یلا كلاهش گلردد      %25چنانچه مبلم اوليه پيمان مشمول  .تا پایان تعهدات پيماني پيمانكار در صندوق خود نگهداري كند

 .كماكان ثابت خواهد بود مدت نهایي پيمانتا پایان  (،نامهضمانت)تضمين مبلم این 

كارفرملا واریل  و    حسلاب بهرا نقداً  (،نامهضمانت)تضمين معادل وجه  (،نامهضمانت)تضمين  ارائه يجابهتواند : پيمانكار مي1تبصره

 .شودميمسترد پایان كار تضمين پس از تحویل موقت و صدور گواهي این  نماید. ارائهرسيد آن را به كارفرما 
 تضامين  زیساآزاد  - 14 ماده 

بله   و شلود يمل  آزاد ،11ملاده   در شلده در  ترتيت به آن مبلم کستهالا از پس ،پرداخلت شيپل  نامه(تضمين )ضمانت  14-1

 .گردديم دمستر رپيمانكا

در  شلده در كار حسن اجراي مبلم كسور  (%51) درصد پنیاهوضعيت قطعي،  صورتبهپس از تحویل موقت و رسيدگي  14-2

 پنیلاه مسترد خواهد شلد و   2-51با رعایت بند ، 12در ماده  شدهدر آن  (مينا)تضي هانامهضمانتو یا  1-1-53ماده 

 .شوديمدیگر بعد از تحویل قطعي بازگردانده  (%51) درصد

 ،باشد نشدهينيبشيپ اتدلتعه مالنیا )تضمين( نامهضمانت زيساآزاد ايرلب يرلیگد روش خصوصي یطارلش در هرگاله 14-3

 آزاد 51 ملاده  عایتر با اتدلتعه مالنیا)تضمين(  نامهضمانت ،قطعي تيوضعصورتبه  سيدگير وموقت  تحویل از پس

 .شوديم

 ،1-2-62 بند طبق ات،تعهد منیاانامله(  تضلمين )ضلمانت   ردمو در د،شو ربركنا ركا از رپيمانكا ،62ملاده   طبق هرگاله 14-4

 .شوديم عمل

 :شوديم عمل یرز ترتيت به د،شو داده خاتمه 11 و 64و  61مواد  طبق ن،پيما ههرگا 14-5
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 .شوديم آزاد 3-14 بند عایتر با ات،تعهد منیاا نامه(تضمين )ضمانت مبلم 14-5-1

قطعلي شلده، بلر     وقلت و متحویل  يهاقسمت تناستبه، معادل آن نامهضمانتكار و یا حسن اجراي مبالم تضمين  14-5-2

 .شوديمآزاد  2-14اساس بند 
 هاآن تهيه مسئوليت ،هانامهمهيب اعنوا  - 15 ماده 

 الل ب نيمالل پ الل ب هلل بطرا در دخو عمومي اتتعهد اردمو پوشش ايبر زمال يهلا نامله مله يب يهلل ته هلب فلموت ،ريمانكالپ 15-1

 به موتفنيل    به كارفرما بوده و نامهمهيباز  يانسخه ارائهوي موتف به  همچنين. تلسا 6 تلپيوس اساس بر و رمالفركا

 یتودمحد دییاا ونبد رپيمانكا با تقبل ه ینله اسلت.   ازآنپس يدهایتمد ني  و هاآن ربالعتا تدلم در هانامهمهيب حاظ

 ،هلا نامله مهيب ینا پوشش. كنديمام قدا يامهيب يهاپوشش نيتأم به نسبت ،فرماركا و دخو يهاتيمسئول و اتتعهد در

 :ستا یرز حشر به ارديمو ازجمله

 تا( ونقلحملوش و اجاره )از محل آغاز  فرآیند فر یا توليد هايمحل از كار، اتتیهي  و مصالح و باربريحمل  بيمه 15-1-1

 .هاه به مي ان ارزش جایگ یني آنگاركا يهارنبازمان استقرار در ا

 يهامحل یا و هگاركا يهاربالنا در مستقر اتتیهي  و مصالح به رتخسا عنو هر پوشش ايبر نصت خطر متما يمهلب 15-1-2

به نحو دیگري   6مگر اینكه در پيوست  موقت تحویل یخرتا تا نصت و تعمليا دوران ايبر حااتت الكترونيکانیام 

 .استااده موردو همچنين تمامي تیهي ات تحت مالكيت و یا ها مشخص شده باشد و به مي ان ارزش جایگ یني آن

 فرماركا ر،پيمانكا نكناركا گمر یا و يدگیدتيآس به منیرو دیه  رتخسا عنو رله شلپوش ايرلب ،ئوليتلمس يمهلب 15-1-3

 ن،پيما عموضو يكارها با طبالتار در يولنح هلب هلكناني كركا سایر و رپيمانكا دومدست رانپيمانكا نكناركا و

 تفو یا جاني تصدما از ناشي مسئوليت پوشش ايبر ثال  صشخاا بيمه همچنين و شوند سانحه یا و ثهدحا رچاد

باید به صورتي باشد كه  نامهمهيباین  .پ یردصورت مي نپيما ايجرا ثرا دركه  الموا به وارده رتخسا و نیاز یا

قانون با مواد مرتبط  ( با تصریحناميب)حداقل یک نار( از كاركنان پيمانكار، بيمه مسئوليت مدني ) %11براي تعداد 

 شود. نيتأم درمان و دیه( ،فوت ،يازكارافتادگاجتماعي )مستمري  نيتأم

 حااتت الكترونيلک پيمان  يالهركا ايجرا ايبر ،ازيموردن ساتيتأس و تتسهيال سایر وتخصصي  آالتنيماش يمهلب 15-1-4

 نپيما عموضو يهاركا به طمربو وي، دومدسلت  رانپيمانكا و رپيمانكا به تعلقلل م يهلنقل ایللسو يمهلب نلهمچني و

 یني از زمان ورود به محوطه اجراي كار تا زماني كه براي اجراي تعهدات قراردادي در محوطه  به مي ان ارزش جایگ

 .قرار دارند

 از وجله چيهل بله  را رپيمانكا و ستا وارده يهلا خسلارت  نيتلأم  منظوربه نهالت ،الهركا و اتي لتیه و الحلمص كردن مهيب 15-2

 .كندينم يمبر دخو اتتعهد

 یطاشر در كللهنیللا مگر ستا رپيمانكا هعهد به نشي افر و بيمه حق ختداپر ازجمللله هللانامللهمللهيب حاظ و تهيه ه ینه 15-3

 .باشد شدهينيبشيپ يیگرد هنحو خصوصي

 را دموجو يهلا نامله مله يب یا و ننماید تهيه رمقر موعد در را ادشدهی يهانامهمهيب از بخشي یا متما رپيمانكا كهيدرصورت 15-4

 یا و تهيه به امقدا ساًرأ اي بله پيمانكلار،  پلس از اخطلار كتبلي و مهللت دو هاتله      توانديم فرماركا ،نكند تمدید موقعبه

 رنظولل م ريمانكالل پ رالل بدهك حساببه ي،باالسر ه ینه هرگونه ازجمله را، طمربو يهانهیه  و دهرلك هانامهمهيب دلتمدی

رساند تا ضمن رعایت آنهلا در صلورت   نامه را به اطالع پيمانكار ميهمچنين كارفرما مااد و ال امات مندر  در بيمه دارد.

 رمالل فركا هدلل عه هلل ب نيمالل پ خصوصي یطاشر در هانامهمهيب تهيه ه ینه هرگاله .ل وم بيمه نامه تكميلي ني  تهيه شود

. شلود يمل  شتهاگ  رپيمانكا بدهي حسلاب بله  ،هلا نامهمهيب خ ا ايبر فرماركا يباالسر يهانهیه  تنها ،باشد شدهگ اشته

 ،باشد نگرفته ارقر ادشلده ی يهلا مله يب پوشش تلل تح دهیدكار خسارت ر،پيمانكا )تقصير و كوتاهي( رقصو علت به ههرگا

نامله توسلط كارفرملا رافلع     و تهيله بيمله   ستا 14ماده  در شدهنييتع انمي  تا وارده رتخسا انجبر به موتف رپيمانكا

 هاي قراردادي پيمانكار نخواهد بود.مسئوليت
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 هانامهمهيب محتوای  - 16 ماده 

 رمالللفركا مالللن ایدلللب ر،پيمانكا به متعلق سللاتيتأس و ساختماني آالتنيماشلل و نكناركا ردمو در ج  ،هللانامللهمللهيب در 16-1

 نپایا نماز یا و يمحتو در تغيير عولل ن رلل ه ددرلل گ ليملتس به كارفرما ر،كا هر وعشر از قبل و دشو در  یناعذ عنوانبه

 آن، از یناعذ فطر و بيمه عموضو ،گل ار مله يب ،هلا نامله مهيب متما در. باشد فرماركا قبلي اطالع با باید ،هانامهمهيب رعتباا

 .باشند شدهانيب وضوحبه باید

ها بایلد بلر   نامههمچنين تمامي بيمه .باشند منطبق ن،پيما 6 پيوست در شدهدر  يهايازمندين با باید هانامهمهيب دماا 16-2

 گردد صادر شود.كه به عنوان ارزش واقعي ني  تلقي مي 6مبناي ارزش اعالمي در پيوست 

 ،باشد شتهدا رعتباا باید تحویل موقت نماز تا هلا نامهمهيب سایر و هگاركا يهارنباا به كاال ورود نالمز الت للحم نامهمهيب 16-3

 .باشد شدهانيب يیگرد نحو به خصوصي یطاشر در نكهآ مگر

 .دشو تصریح باید ،21ماده  اساس بر كار كل موقت تحویل از قبل ركا از شيبخ تحویل لحتماا هانامهمهيب نلمت در 16-4
 فرماركا تعهد در یهانامهمهيب  - 17 ماده 

 بطاضو طبق هلللاآن یافتدر به نسبت فرماركا ،باشد فرماركا تعهد در ،6 پيوست 2بند طبق هلللاناملله ملللهيب از برخي خ ا هرگاللل ه

 .خواهد نمود امقدا ،پيوست ینا در شدهينيبشيپ

 دریافت خسارت از بيمه  - 18 ماده 

 :شود، به این نحو عمل ميباشد،  نشده انيببه نحو دیگري  ي بيمههاخسارتترتيت دریافت  هرگاه در شرایط خصوصي 12-1

در  و ،كاري كارفرما تنظليم و آملاده نمایلد   پيمانكار موتف است اسناد و مدارک الزم را براي دریافت خسارت، با هم 12-1-1

 تحویل دهد. گرمهيبموعد مقرر به 

یلن منظلور افتتلاح    كه ذیناع آن كارفرماست، به حسابي كه كارفرملا بله ا   یيهامهيبپرداختي شركت بيمه در مورد  12-1-2

 ، صرف نماید.دهیدخسارتمعتمد، مبالم مربوط را در كارهاي  عنوانبهتا وي  شوديمكرده است، واری  

و ه ینله آن از محلل    شلود يمپيمانكار، اصالح یا تعوی   لهيوسبهكار، به دستور كارفرما و  دهیدخسارت يهابخش 12-1-3

 .گردديممبالم دریافتي بيمه، به پيمانكار پرداخت 

 يهلا قسلمت وارده كلافي نباشلد و یلا برخلي از      يهلا خسلارت ، بلراي جبلران   گرمهيبهرگاه مبالم دریافت شده از  12-1-4

، بلا توجله بله    ازيموردنمسئوليت تأمين ه ینه اضافي  تحت پوشش بيمه قرار نگرفته باشد،به هر دليل  دهیدخسارت

 ست.مورد به عهده كارفرما یا پيمانكار ا برحست، 12و  11مواد 
 از ادعای خسارت اضافي، مرتبط با موارد بيمه يپوشچشم  - 19 ماده 

 از، حق هلر نلوع ادعلا را بليش     رديگيمقرار  ادشدهی يهامهيبكه اموال و دارایي آنان تحت پوشش  دومدستپيمانكار و پيمانكاران 

 .كننديماست، از خود سلت  شدهپرداختكه از سوي بيمه  آنچه

 قسمتي از كار به كارفرما ، در شرایط تحویلهانامهمهيب  - 21 ماده 

باشد، پيمانكار موتف است كه مراتلت را قبلل از تحویلل آن     موردنظراز سوي كارفرما  4-61هرگاه تحویل قسمتي از كار طبق بند 

 اخ  نماید. گرمهيباز صادره در شرایط جدید را  نامهمهيباعتبار  ديتائاطالع داده،  گرمهيبقسمت از كار، به 

 ، با شرایط پيمانهانامهمهيبو مين اتضانطباق متن   - 21 ماده 

 1 و 6شماره  يهاوستيپ، باید منطبق با اسناد پيمان و هاآنو محدوده پوشش  هانامهمهيبو ( هانامه)ضمانت ميناتضمضمون تمام 

در  شلده ينل يبشيپل انطباق بلا شلرایط    ازنظراز سوي پيمانكار،  شدهميتسل يهانامهمهيبو ( هانامه)ضمانت ميناتضهرگاه آن باشد. 

روز  (11) و پيمانكار موتف است تلرف ده  شوديمكارفرما به پيمانكار اعالم  لهيوسبهپيمان، داراي اشكال یا نواقصي باشند، مراتت 

بلا   هلا آن، نسبت بلله رفلع نلواقص و یلللا جلایگ ین كلردن      هانامهمهيب و( هانامه)ضمانت ميناتض صادركنندهبا مراجعه به مراجع 

 تضلامين و  هانامهمهيبماللاد ( صحت) درستي، پيمانكار مسئول درهرحالهاي جدید اقدام كند، نامهو بيمه( هانامه)ضمانت تضامين

 دریافتي، طبق اسناد پيمان است.( هانامه)ضمانت
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 هانامهمهيبو  تضامين صادركنندهمراجع   - 22 ماده 

كارفرملا تهيله و تسلليم شلوند. هرگلاه مرجلع        ديتائبيمه مورد  هايو شركت هابانک، باید از ازيموردن يهانامهمهيبو تضامين تمام 

به هر دليل، دچار انحالل، ورشكستگي یا عدم توانایي بلراي انیلام برخلي از تعهلدات      نامهمهيبو ( نامه)ضمانت تضمين صادركننده

از  هلا نامله مله يبو ( هلا نامه)ضمانت ميناتضروز نسبت به جایگ ین كردن ( 31)مالي شود، پيمانكار موتف است ترف حداكثر سي 

 جدید را به كارفرما تسليم نماید. (نامهضمانت)تضمين كارفرما، اقدام كرده و  قبول موردمراجع دیگر 

 

 ، ناشي از تغيير كارهاهانامهمهيبتغيير در   - 23 ماده 

هرگاه تغيير كاري منیر به تغيير اساسي در شرح كارها، قيمت، مدت و سایر شرایط پيمان شود، پيمانكار موتف اسلت بلر اسلاس    

تا در صورت ل وم، تغييلرات الزم در مالاد    اطالع دهد هانامهمهيب صادركننده، مراتت را به مراجع هانامهمهيبدر متن  دشدهيقموارد 

مربوط به هملان ملدت، از سلوي پيمانكلار      يهانامهمهيب، 1-64 بند موضوعدر صورت اف ایش مدت پيمان،  انیام شود. هانامهمهيب

  .شوديمتمدید 
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 پيمانكار یهاتيمسئولتعهدات و    :5فصل 

 كليات  - 24 ماده 

 يهلا روشو  هلا برنامله و ملدارک فنلي،    ، مشخصاتهانقشه اساس برو  11طبق پيوست ني  و  چارچوب پيمان تعهدات پيمانكار در

هاي عملكردي و تكميل و تحویل كارها بله كارفرملا طبلق    اندازي و انیام آزمایشهمچنين راه است. 12در پيوست  شدهينيبشيپ

 باشد.مي 12طبق پيوست و انتقال تكنولوژي و آموزش كاركنان كارفرما  4پيوست 

ج و تعهدات كارفرماست از محدوده تعهدات پيمانكار مسلتثني هسلتند. املا     13كه طبق پيوست مواردي از تامين كاال و تیهي ات 

در مواردي كه پيمان به تامين برخي خدمات و یا تامين برخي از اقالم كاال و تیهيل ات بله عنلوان تعهلدات پيمانكلار و نيل  سلایر        

، صراحت نداشته باشلند، جل و   اندازي طبق مشخصات فني الزم باشدكه با استنتا  منطقي از پيمان، براي تكميل كار و راهمواردي 

 شود.موارد تعهدات پيمانكار محسوب مي

 فني  یهانقشهتحویل   - 25 ماده 

، يانلداز راه يهادستورالعملاعم از ) حااتت الكترونيکدر پيمان  شدهبكار گرفتههاي پيمانكار موتف است دستورالعمل 25-1

     دهد. ارائهبه كارفرما ( را حداكثر قبل از تحویل موقت غيره تعميرات و

بله تعلداد   را  پلروژه  "چلللون سلاخت   فنلي  يهلا نقشله " يپيمانكار موتف است حداكثر تللا زمان تحویل موقت، تمام 25-2

. هرگلاه در شلرایط خصوصلي، زملان مشلخص      ما تسليم كنلد ، به كارفر12پيوست در  شدهدر الزم به شرح  يهانسخه

در صلورت علدم تحویلل     .شلود يمل باشلد، طبلق آن عملل     شدهنييتعچون ساخت، فني  يهانقشهدیگري براي تسليم 

 با پيمانكار رفتار نماید. 66كارفرما حق دارد مطابق ماده  ،چون ساخت يهانقشه

چون ساخت از سلوي پيمانكلار اسلت، مگلر آنكله بله نحلو         يهانقشهتحویل موقت كار موضوع پيمان، منوط به تسليم 

 باشد. شدهانيبدیگري در شرایط خصوصي 

 بر كار نظارتمدیریت و   - 26 ماده 

افلراد واجلد صلالحيت اسلت.      لهيوسل بله بر اجلراي صلحيح كارهلا،     نظارتپيمانكار متعهد به اعمال مدیریت، كنترل و  26-1

كيايلت و پيشلرفت كارهلا را طبلق      كله ينحوبهالي كارها اجرایي مناست و رعایت تو يهاروشمسئوليت به كار گرفتن 

 پيمان تأمين كند، به عهده پيمانكار است.

نماینده خلود   عنوانبه، پيمانكار باید شخص واجد صالحيتي را تناي  پيماناز تاریخ روز  (15) پان ده مدتترف حداكثر  26-2

، هلا هيل اطالع، هلا مكاتبهپيمانكار عمل كرده،  من لهبهبه كارفرما معرفي كند. نماینده پيمانكار، در طول مدت پيمان، كتباً 

 بلا . نماینده پيمانكلار در طلول اجلراي پيملان،     رديگيمو دستور كارها خطاب به پيمانكار و به نام وي صورت  هاهيابالغ

حلداقل   وي شلخص واجلد صلالحيت دیگلري گملارده شلود.       يجلا بله ردد و تعوی  گ توانديمقبلي به كارفرما،  اطالع

قطعلي   زیر ماروض و به شرح ناتر مقيمبا نماینده كارفرما یا  در رابطه نماینده پيمانكارها و وتایف اختيارات، مسئوليت

 است:

 .هاتگي و ماهيانه بندي روزانه وتنظيم و امضا برنامه زمان -

 .روزانه، هاتگي و ماهيانه صورتبهتنظيم و امضا گ ارش پيشرفت كارها  -

روزانله و   صلورت بله  محل اجلراي كلار  آالت حاضر به كار و موجود پيمانكار در صورت كاركنان و ماشلين و امضاتنلظيم  -

   .هاتگي

   .هاي انیام كارهاي مختلف موضوع پيمانتنظيم و امضا روش -

 .جلساتصورتامضاي  الزم و يهاگ ارش ارائه، فنيت در جلسات با صالحدید كارفرما شرك -

كليله مشلكالت پرسلنلي     بله  پاسلخگویي و  و كميت خلدمات و اقلدامات كاركنلان پيمانكلار     تيايبر ك نظارتو كنترل  -

 كاركنان پيمانكار.
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توسلط   امضلاي صلاحبان امضلا میلاز     از اخل  كارفرما پس  و تحویل به نمایندهموقت  ماهيانه يهاتيوضعصورتتنظيم  -

 .پيمانكار

پيمانكلار  و بلراي  گلردد  ملي تلقلي   شلده  رفتله یپ پيمانكلار   ازنظر نماینده پيمانكارتوسط  شدهميتنظ مدارکكليه امضا  -

 .استتعهدآور 

نماینده به  شدهمشخصدر محدوده اختيارات ناتر مقيم برنامه، دستور كار یا اخطاریه كه توسط نملاینده كارفرما و  -

از قبول  نماینده پيمانكاردر صورت استنكاف  .شوديمابالغ به پيمانكار محسوب  من لهبهگردد ميابالغ  پيمانكار

 .خواهد گردید تلقي شدهابالغها مراتت با گواهي نماینده كارفرما ابالغيه

پيمانكار موتف است بالفاصله شخص واجلد صلالحيت دیگلري را     توسط كارفرما، نماینده پيمانكار دیيتأ عدم در صورت 26-3

 .است ریپ امكانبا موافقت نماینده كارفرما  نماینده پيمانكارمعرفي نماید و همچنين تعوی  

روز مهللت دارد نسلبت بله     (5پلنج ) حلداكثر   ،نماینلده پيمانكلار  پيمانكار پس از ابالغ نماینده كارفرما جهلت تعلوی     26-4

 نماینده كارفرما اقدام نماید. ديتائجایگ یني فرد مناست و مورد 

رئيس  عنوانبهرا تحویل كارها، فردي واجد صالحيت  ( تاحااتت الكترونيکنماینده پيمانكار، از شروع پيمان )عمليات   26-5

رئليس كارگلاه بایلد هملواره در      .خود را شروع نمایدكارفرما، كار كتبي  ديتائتا پس از  كنديمكارگاه به كارفرما معرفي 

در مواردي كله رئليس   نماید.  نظارتو  كنترل اتيعمل بر و ضمن مدیریت و سرپرستي كارگاه، باشد حضورداشتهكارگاه 

 ديل تائفرد واجلد صلالحيت دیگلري را پلس از     موتف است نماینده پيمانكار باشد،  حضورداشتهنتواند در كارگاه  كارگاه

، نلاتر مقليم  بدون اطالع نماینده كارفرما و یا رئيس كارگاه  چنانچه. نمایدجایگ ین موقت معرفي  عنوانبهكارفرما كتبي 

 اقلدام  خصوصلي طبلق شلرایط   ریمه جنسبت به تعيين  توانديترک نماید كارفرما مبدون ع ر موجه را  محل اجراي كار

   نماید.

گردد براي مرتبه اول توسلط   محل اجراي كارباع  درگيري و اخالل در نظم و اییاد تشنج در  نماینده پيمانكارچنانچه  26-6

 تعوی  نماینده پيمانكاركه  گردديمو در صورت تكرار به پيمانكار ابالغ  شوديمنماینده كارفرما به پيمانكار اخطار داده 

نماینلده  نسبت به جایگ یني  4-26 بند در شدهاعالمطبق مهلت  بایدد. پيمانكار موتف به اجراي این دستور بوده و گرد

 كاهد.نمي پيمانكار هاياخرا  شده اقدام نماید. اجراي این ماده از مسئوليت پيمانكار

و هرگونه تغييرات بعلدي در آن را  مرتبط با كار ، نمودار سازماني شرایط عمومي 3-2-3نماینده پيمانكار، باید طبق بند  26-1

 افراد كليدي، به كارفرما تسليم كند. با مشخصات

 تأمين نيروی كار  - 27 ماده 

بلراي   ازيل موردنشلغلي   يهاردهكمي و كياي در تمام  نظر ازپيمانكار، متعهد است نسبت به تأمين نيروي انساني كافي،  21-1

، اعم از كاركنلان مسلتقيم اجلراي    ازيموردنعمليات موضوع پيمان اقدام كند. نيروي انساني  موقعبهحسن اجرا و تكميل 

مختلف، باید از تخصص، مهارت و صالحيت كاري الزم برخوردار باشند و  يهابخشكار و یا گروه سرپرستي و پشتيباني 

ناشلي از اسلتخدام و    يهلا نله یه ، مناست باشند. پرداخت تملام  مربوطشوند كه براي اجراي كار  يدهسازمانبه نحوي 

، بله عهلده پيمانكلار    هلا آنو هر نوع م ایاي قانوني  بيمه، مالياتتامين اجتماعي،  ، از قبيل حقوق،نيروي كار يريكارگبه

  است.

 موضلوع پيملان  امور مربوط به انیام هاي كليه آموزش قبالًپيمانكار موتف است، كاركناني را به كار گمارد كه همچنين 

كلاري واگل ار نمایلد كله بلراي       ،پيمانكار به كاركنان خود دیده باشند و تحت هيچ شرایطي نبایدرا  حااتت الكترونيک

مناسلت نباشلند. در    يو روانل  و یا داراي توان جسمي و سالمت روحلي  فرانگرفتهآن آموزش كافي را  مؤثرانیام ایمن و 

مانكلار  پيبه عهده  آموزشيهاي كه با تشخيص كارفرما انیام شود، ه ینه كارفرماتوسط  پيمانكارصورت آموزش كاركنان 

 منظور خواهد شد.وي  بدهي حساببهبوده و 

بلا تشلخيص و توسلط كارفرملا، كاركنلان پيمانكلار ملل م بله حضلور در           خاص هاي آموزشيدر صورت تشكيل كالس 
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كاركنلان پيمانكلار موفلق بله     هر یک از  كهيدرصورتباشند. ها ميدر این دورهو كست حداقل نمرات  مربوطهاي كالس

 .باشلد يمل  (ملردود  )فلرد  دفراین پيمانكار مل م به جایگ یني  شودوزشي كاركنان پيمانكار نآم ديتائگواهي مبني بر اخ  

. همچنين بابت صلرف وقلت كاركنلان پيمانكلار در     گردديمبدهكار پيمانكار منظور  حساببهه ینه آموزش افراد مردود 

 گونه اضافه پرداختي به پيمانكار صورت نخواهد گرفت.  هاي كارفرما هيچآموزش

و زملان تسلت و    اجلرا  و ها را كله در مراحلل زملان آزملایش عملكلردي     ها و روشپيمانكار موتف است تمامي آموزش

ها و ملدارک  كليه دستورالعملو  نماید ارائهاي گونه ه ینهبدون دریافت هيچ ها و تیهي ات الزم باشدبرداري دستگاهبهره

یا تیدید آملوزش   ارائهدر صورت درخواست نماینده كارفرما جهت دهد.  ارائهاي ه ینه گونهچيهبدون دریافت را  مربوط

 .باشدمي ارائهبه  خاص، پيمانكار مطابق شرایط فوق موتف

 نظارت عاليهدستگاه  ديتائایراني نياز باشد، پيمانكار موتف است پس از  از كار كه به نيروي كار غير یيهابخشدر مورد  21-2

ليت رعایلت قلوانين و مقلررات    كاركنان را به كار گمارده و مسئو گونهنیامراحل قانوني،  و طي ربطيذ يهامقامو سایر 

اخالقي در محلدوده كارگلاه،   شئون كاركنان، طبق  نیاحسن رفتار تحصيل میوزهاي خاص این قبيل كاركنان و  كشور،

 عهده پيمانكار است. بر

 قبلول رقابليغكارفرما  محل كارگاه، ازنظر در كارتخصص، مهارت و یا صالحيت  ازنظرهریک از كاركنان پيمانكار، هرگاه  21-3

و بله كلار    ملوردنظر نسلبت بله تعلوی  فلرد     روز  (2دو )حداكثر ترف مدت پيمانكار موتف است  تشخيص داده شود،

، بله عهلده پيمانكلار    هلا یيجلا جابهناشي از این نوع  يهانهیه او، اقدام كند. تمام  يجابهواجد صالحيت  گماردن فردي

. مسلئوليت اجلراي مالاد ایلن بنلد، در ملورد       رديل گينمل پرداخت اضافي از این بابت به پيمانكار تعلق  گونهچيهاست و 

  ر است.، به عهده پيمانكادومدستپيمانكاران 

و غل اي   اسلكان  منظلور به، اییاد امكانات الزم تا محل انیام كار وآمدرفتتأمين امكانات در خصوص كاركنان پيمانكار،  21-4

كاركنان در حد متعارف، اییاد دفاتر كار مناست، تأمين امكانات بهداشتي )از قبيل آب آشاميدني و اسلتحمام، بهداشلت   

مربلوط بله    يهلا نله یه به عهده پيمانكار است و وي موتف اسلت   امكانات اوليه پ شكي، تأمين (،كاركنان ستیزطيمح

 در صلورت  ، تعهد كلرده باشلد.  13را پرداخت كند، مگر آنكه كارفرما تأمين برخي از تسهيالت باال را طبق پيوست  هاآن

جهت كاركنان پيمانكار در طول  شدهانیامهاي درماني ه ینه هيكلهرگونه استااده از خدمات بهداشت و درمان كارفرما، 

كسر خواهد شلد و  با احتساب ه ینه باالسري كارفرما و ه ینه پيمانكار بوده و از مطالبات پيمانكار  به عهدهمدت پيمان 

 پ یرد.گونه مسئوليتي را نميكارفرما در این رابطه هيچ

فنلي، مهندسلي،   استااده از توان پژوهشلي، طراحلي،   داكثر ح منظوربهمطابق با قانون حداكثر استااده از توان داخلي و  21-5

توليدي، صنعتي، خدماتي  و اجرایي كشور، پيمانكلار موتلف اسلت در تلأمين خلدمات طراحلي و مهندسلي، اجرایلي،         

ها و مؤسسات معتبر شركتاستااده از  ،آوريفناي و تیهي ات و نيازهاي ، تأمين كاالهاي مصرفي و سرمایهخدمات فني

 را در اولویت قرار دهد.كارفرما  ديتائمورد  داخلي

، دومدسلت یا ه ینله پيمانكلار    تم د كاركنان مستقر در كارگاه، در پرداخت دسدومدستيمانكار و یا پيمانكاران هرگاه پ 21-6

كله طللت كاركنلان     كنلد يمتأخير كند و یللا قصور ورزد، كارفرما به وي اخطار  هاآن نيمابيف پيمانیا  طبق قانون كار

براي بلار اول   توانديمو در صورت خودداري پيمانكار، كارفرما  را پرداخت نماید دومدستپيمانكار  پيمانیا مبلم  خللود

 اسلت، بلر اسلاس    شدهپرداختآن به پيمانكار  تيوضعصورتكه  يادورهرا براي  دومدستیا پيمانكار دستم د كاركنان 

و با حضور نماینده وي، از محل مطالبات و تضمين پيمانكار، به كاركنلان   پيمانكار دشدهیيتأ تيوضعصورتیا  هافهرست

بلدهي پيمانكلار منظلور نمایلد. در صلورت تكلرار        حساببه ،(% 5درصد ) پنج اضافهبهپرداخت كند و مبلم پرداختي را 

داخت دستم د كاركنان از سوي پيمانكار ، مهلتي را براي پرياهیاخطارتأخير در پرداخت دستم د كاركنان، كارفرما طي 

پيمانكلار را بركنلار    ،62بر اساس ملاده   توانديم. در صورت خودداري پيمانكار در مهلت مقرر، كارفرما سازديممشخص 

كارفرملا   پيمانكار، به هر دليلي از سوي كارفرما با تأخير مواجله شلود،   دشدهیيتأ يهاتيوضعصورتكند. هرگاه پرداخت 



 23صفحه  در صنعت نفتهای حفاظت الكترونيک خرید و نصب تجهيزات سيستمشرایط عمومي اسناد همسان پيمان 

 

 

 پيمانكار را معادل دستم د كاركنان وي، پرداخت كند. دشدهیيتأ يهاتيوضعصورتمتعهد است بخشي از 

هاي كاركنان خود از هر حي  و تحت هر عنوان بلوده و كارفرملا از هرگونله    مشكالت و ادعا پيمانكار پاسخگوي مسائل و 21-1

 مسئوليتي در قبال كاركنان پيمانكار مبرا خواهد بود.

موضلوع پيملان كلافي نباشلد،      موقعبهجهت انیام  ازيموردنهاي پيمانكار كارفرما تشخيص دهد تعداد نيرو هكيدرصورت  21-2

لل م  مها اقدام نماید. در این صورت نظر كارفرما قطعي بلوده و پيمانكلار   تواند از پيمانكار بخواهد نسبت به اف ایش آنمي

 گونله چيه خصوصي بدون اینكه طیدر شرا شدهنييتعكارفرما یا مدت  در ابالغيه شدهنييتع حداكثر ترف مدت باشدمي

نكاف در صلورت اسلت   اقلدام نمایلد.   ازيل موردناي براي كارفرما اییاد كند نسبت به افل ایش تعلداد نالرات    تعهد و ه ینه

 كسر خواهد شد. پيمانكار از مطالباتدر شرایط خصوصي  شدهدر طبق مااد اي پيمانكار، جریمه

 يريكارگبه) در اولویت قرار دهدعلمي و فني،  ا در شرایط برابرنيروهاي بومي استاني ر يريكارگبهموتف است پيمانكار  21-4

 (.دنباشبه محل انیام موضوع پيمان در اولویت مي ترن دیک محل سكونتنيروهاي با 

روزانه صادر كرده و نحلوه اجلرا و پلر    كارنامه  و ابيحضوروغپيمانكار موتف است كه براي كاركنان خود امكانات ثبت  21-11

در محلل اجلراي كلار     وقلت تملام  طلور بهكاركنان كليدي پيمانكار به تشخيص كارفرما باید  ها را كنترل نماید.شدن آن

   باشند. داشته حضور

از كاركنان كليدي خود را كه داراي سمت هستند و بر عملكرد كار تلأثير بسل ایي دارنلد را     کیچيه تواندينمپيمانكار  21-11

 .هاي دیگر منتقل نمایندبدون اجازه قبلي و كتبي كارفرما تعوی  یا به پروژه

مشخصات فردي، شلماره   ازجملهپيمانكار باید به درخواست كارفرما هر نوع اطالعات الزم در خصوص كاركنان خود را  21-12

 پاسپورت و غيره را در اختيار كارفرما قرار دهد.  

پيمانكلار در هلر زملان     تعوی  هر یک از كاركنلان  قبلي كارفرما، نافي حق كارفرما مبني بر درخواست بركناري ديتائ 21-13

 رافع مسئوليت پيمانكار در ارتباط با عملكرد كاركنان خود نخواهد بود. ديتائنخواهد بود و این 

مرخصي چرخشي و جدول زماني جایگ یني كاركنان پيمانكار باید به توافق پيمانكار و كارفرملا رسليده باشلد و زملان      21-14

اند وجلود  محل اجراي كار به كاركناني كه جهت جایگ یني آمده كنندهترکكافي جهت تحویل كار و وتایف از كاركنان 

 داشته باشد.
 مقررات كارگاهيو  HSE مدیریت یهاهیرو و الزامات   - 28 ماده 

. باشلد يمل  12 پيوسلت  2بنلد  مطلابق   HSEمدیریت  يهاهیروو  كاربهداشتموتف به رعایت مقررات حااتت فني و  پيمانكار

هاي صلنعت نالت بله شلرح ذیلل رعایلت       پيمانرا در  HSEهاي عمومي ر موتف است حداقل ال امات و رویههمچنين پيمانكا

 آن را ني  بپ یرد:هاي ناشي از نموده و حداقل مسئوليت

و كارگران روزم د پيمانكار اصلي مكلف و ملل م بله پيلروي     دومدستپيمانكار اصلي و كليه كاركنان، پيمانكاران فرعي و  22-1

كارفرملا ملي   HSEي نظام ملدیریت  هارویه ال امات و، استانداردها و رعایت و اجراي دقيق هايمشخطكامل از مقررات، 

حسن اجراي آن، پيمانكار مكلف اسلت كليله كاركنلان خلود، پيمانكلاران فرعلي و        انیام این تعهدات و منظوربهباشند. 

كارفرملا بله شلرح ایلن      HSE ي نظام مدیریتهارویه و به رعایت  ال امات را نسبت پيمانكارگران موقت شاغل در این 

بله هلر طریلق ممكلن و مقتضلي مطللع و توجيله نملوده و          (12پيوسلت  ) پيمان HSEمااد مندر  در پيوست و  ماده

 نماید.   ارائه هاآنالزم را به  يهاآموزش

در  شلده نيلي تعبه كلار حلداكثر تلرف مهللت      پيمانكار موتف است پس از ابالغ پيمان و قبل از تیهي  كارگاه و شروع 22-2

 م نماید.  كارفرما اقدا  HSEبه امور HSE (HSE PLAN)برنامه  ارائهابالغيه نسبت به 

بله  « HSEمسلئول  » عنلوان بله  باشلد يمل  كارفرما ديتائ موردكه و واجد شرایط را  باتیربهفردي  پيمانكار، موتف است 22-3

 كارفرما معرفي كند.

و واجد صلالحيت و نملودار    ازيموردنپيمانكار موتف است پس از ابالغ پيمان و قبل از شروع كار، حداقل نيروي انساني  22-4
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بله املور    پيملان را كتبلاً   HSEمقلرر در پيوسلت    HSEي نظام مدیریت هارویه ال امات وجهت اجراي  HSEسازماني 

HSE  كارفرما معرفي نماید. كاایت سازمان و صالحيت پرسنلHSE        ديل تائپيمانكار پليش از شلروع بله كلار بایلد بله 

 كارفرما برسد. HSEنماینده 

مسلتقيم  نظارت / تحت كه توسط HSEآموزشي توجيهي  يهاكالسكليه كاركنان پيمانكار قبل از شروع به كار باید در  22-5

یه گ راندن دوره را اخ  نمایند. نحوه برگ اري تایيد، شركت نموده و شوديمرایگان برگ ار  صورتبهری ي و كارفرما طرح

در  ( 12پيمان )پيوسلت   HSE پيوستدر  حااتت الكترونيکحست موضوع پيمان  HSEهاي آموزشي تخصصي دوره

 . ه استدیگرد

و كارگران روزم د باید قبل از شروع كار میهل  بله وسلایل و     دومدستكليه كاركنان پيمانكار اصلي، پيمانكاران فرعي و  22-6

پيمان شوند. البسه كار باید متحدالشكل و متناست  HSEهاي م كور در ال امات تیهي ات حااتت فردي بر اساس رویه

 با شرایط جوي محيط بوده و محل فعاليت و نام شركت به نحو مقتضي روي آن مشخص شود. 

هلا، رسلتوران، تیهيل ات تلامين آب آشلاميدني و غيلره       و مستحدثات تیهي  كارگاه شامل دفاتر، كمل   ساتيتأسكليه  22-1

 پيمان تیهي  شوند. HSEدر پيوست  دشدهيقو ضوابط و ال امات  مطابق استانداردهاي رایج صنعت نات

 .استاستااده از كانتينرهاي باربري براي دفتر كار، محل اقامت، رستوران ممنوع  22-2

 .باشديمممنوع  داًياكاستعمال دخانيات در كليه اماكن محل اجراي كار اعم از اماكن عمومي، روباز و سربسته  22-4

پيملان   HSE كارفرما مطلابق پيوسلت   ونقلحمل HSE يهادستورالعملها و ال امات، رویهپيمانكار موتف به رعایت  22-11

 .  باشديم( 12)پيوست 

، سليلندرهاي  فشلار تحت، ادوات برقي، تیهي ات آالتنيماشكليه تیهي ات باالبر، جرثقيل، لياتراک، اب ار و تیهي ات،  22-11

 هلا آنو از سلالمت فنلي    قرارگرفتله  بازرسلي  موردراجع معتبر گاز و غيره قبل از ورود به محل اجراي كار باید توسط م

مطلقاً ممنوع بوده و در صورت مشاهده موارد تخللف   ديتائتیهي ات قبل از بازرسي و  يريكارگبهاطمينان حاصل گردد. 

 از محل اجراي كار خار  خواهد شد.   مربوطضمن توقف فوري كار، اب ار و تیهي ات 

كلار بلر    عملياتي، اخ  پروانله  ساتيتأسدر صورت فعاليت پيمانكار در واحدهاي عملياتي یا میاورت كارگاه پيمانكار با  22-12

 ال امي است.( 12)پيوست  پيمان HSE پيوست كارفرما مطابق HSEهاي رویه ال امات واساس 

 صلورت بله ، اب ار و للوازم پيمانكلار حسلت موضلوع پيملان      آالتنيماشهاي كاري، كارفرما از محل HSEنماینده امور  22-13

، ضلمن صلدور دسلتور    HSEو تخللف از اجلراي ال املات     منینااادواري بازدید و در صورت مشاهده عدم انطباق، موارد 

 پيمانكلار اعلالم خواهلد    HSEرا به نماینده كارفرما و نماینده  منیناا، گ ارش تخلف/ موارد پرمخاطرههاي توقف فعاليت

و خسارت توقف كار ناشي از این موضلوع   باشدمي شدهگ ارش/ تخلاات منیناانمود. پيمانكار موتف به رفع فوري موارد 

 تعهدي نخواهد داشت. گونهچيهبر عهده و ه ینه پيمانكار بوده و كارفرما در این خصوص 

 پيمانكللار موتللف اسللت پللس از ابللالغ پيمللان و قبللل از شللروع كللار و در طللول انیللام كللار نسللبت بلله تهيلله و        22-14

( 12پيمان )پيوست  HSEمندر  در پيوست  HSEها و ال امات رویه ح و برنامه بهداشتي خود بر اساسطر يروزرسانبه

 اقدام نماید.

 اركنان شلامل معاینلات بلدو اسلتخدام    ك كليه براي شغلي معاینات ه ینه خود نسبت به انیام پيمانكار موتف است با 22-15

 HSE( و معاینات مراقبتي اقدام و گواهي سالمت ایشلان را تسلليم نماینلده املور    بارکیاي )حداقل سالي معاینات دوره

   كارفرما نماید.

واحلدهاي   از هركلدام  بلراي  صلنعتي  بهداشلت  شناسلنامه  يروزرسانبهپيمانكار موتف است نسبت به تهيه، تكميل و  22-16

 ها اقدام نماید.ها، غ اخوري، آشپ خانهكارگاه از قبيل اماكن، اقامتگاه/مربوط

 جلسلات صورتپيمانكار موتف است نسبت به تشكيل كميته حااتت فني ماهانه بر اساس مواد قانوني اقدام و نتایج و  22-11

 نماید. ارائهكارفرما  HSEرا به نماینده 
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توسط كارفرملا و ال املات    شدهارائهخود را مطابق طرح تعميراتي  ،كارهاي اجرایي، خدماتي پيمانكار موتف است كليه 22-12

پيمان بله نحلوي انیلام    ( 12)پيوست  HSEدر پيوست  (HSE)هاي محيط زیستي مندر  در شرح كار، ضوابط و رویه

 جلوگيري شود.  ستیزطيمحمواد، انتشار آلودگي و آسيت به  وپاشختیراز  دهد كه

 پيمانكار موتف است از وسایط نقليه موتوري داراي برگ معاینه فني استااده نماید.   22-14

و از هرگونه انباشت زبالله   داده قرار توجه موردپيمانكار موتف است وضعيت تاهري محل اجراي كار و كارگاه خود را  22-21

 شلده ارائله را بلر اسلاس ال املات    و ضایعات در كارگاه و محل اجراي كار خودداري نموده و عمليات مدیریت پسلماندها  

 توسط كارفرما اجرا نماید.

پيمانكار در مورد مصرف منابع و مدیریت انرژي در محل اجراي كار اهتمام ویژه داشته باشد و از روشن ماندن بيهلوده   22-21

 و اییاد صدا و مصرف بيهوده آب و برق و سوخت خودداري نماید.   آالتنيماشتیهي ات و 

كار كند كه از هرگونه آسيت به فضاي سلب  و پوشلش گيلاهي موجلود در محلل اجلراي كلار         ياگونهبهپيمانكار باید  22-22

جلوگيري شود. در صورت اجبار به تخریت پوشش گياهي، دو برابر پوشش گياهي از هملان نلوع در محلل و بلا رعایلت      

 توسط پيمانكار اییاد شود. يطيمحستیزشرایط 

بله   پيملان خود را ماهانله و در پایلان    HSEهاي مدیریت اي ال امات و رویهپيمانكار موتف است گ ارش عملكرد اجر 22-23

پيمانكلار لحلاظ گلردد بله شلرح       HSEنماید. رئوس مطالبي كه باید در گ ارش ماهانه عملكرد  ارائهكارفرما  HSEامور 

 .باشديم( 12پيمان )پيوست  HSEمااد مندر  در پيوست 

بله شلرح    ملوردنظر  كلار  بااجرایي كارفرما مرتبط  يهاگروههاي الزم را با سایر پيمانكاران و یا پيمانكار باید هماهنگي 22-24

 ، به عمل آورد.32ماده 

، اعلم  آالتنيماشل و مصالح و تیهي ات،  شدهانیامپيمانكار موتف به حااتت از افراد شاغل در كارگاه، اموال، كارهاي  22-25

از  در كارگلاه ، انبار، محدوده كار و یا بيرون از آن و سایر املوال و مسلتحدثات و تسلهيالت موجلود     كاريپااز موجود در 

 ، فضاي سب  و تأسيسات زیرزميني است.هاساختمانها، قبيل جاده

، مصلالح و  شلده انیلام كارهلاي   در مدت اجراي كارهاي ساختمان و نصت، در موارد اضطراري كله ایمنلي كاركنلان و    22-26

درنلگ و  سایر اموال و مستحدثات و تسهيالت موجود در كارگاه به مخاطره بياتد، پيمانكار موتف اسلت بلي  تیهي ات و 

بله  هاي حااتتي و ایمني الزم را ، وارد عمل شده و اقدامافت دستور از كارفرما و یا دستگاه نظارت عاليهبدون نياز به دری

 آورد. عمل

 HSEو ال امات  در تأمين و رعایت تعهدات پيمانكارمسئوليت  22-21

در كله   دومدستفرعي و پيمانكاران  تخلاات و قصور كاركنان خود و افعال، اعمال، يت در مقابلمسئولعالوه بر پيمانكار 

ال املات و   ازجملله در محل اجراي كار  مربوطباید ایشان را موتف به رعایت قوانين و مقررات  ،دنباشرابطه با پيمان مي

 .ني  مسئوليت خواهد داشت هاآنو پيمانكار در مقابل  نماید كارفرما HSEي مدیریت هارویه

   HSEوليت پيمانكار در مقابل تأخير در تأمين تعهدات و ال امات مسئ 22-22

بر اساس برنامه كلي و تاصيلي به دليلل قصلور    انیام تمام یا بخشي از كار ،پس از ابالغ شروع به كار پيمان كهيدرصورت

صلورت   يكنلد بله و یلا   شدهمتوقف (HSE)هاي مدیریت و یا عدم رعایت ال امات و رویه تعهدات خودپيمانكار در انیام 

نبلوده و پيمانكلار ملل م بله      بلدون قصلور پيمانكلار    مشمول تمدید مدت پيملان  تاخير محسوب شده و عنوانبه ،پ یرد

 .  باشدميبه كارفرما  یادشدهیاپرداخت خسارت تاخير 

 حواد  ناشي از كار كاركنان  مسئوليت پيمانكار در  22-24

، تصادفات و سلوانح مربلوط   منینااوقوع هرگونه حادثه انساني، دستگاهي، حریق، شرایط پيمانكار موتف است بالفاصله 

كارفرما اطالع داده و حداكثر  HSE اموررا به و امراض واگير  هايماريبها، به وسایط نقليه، حواد  بهداشتي، مسموميت

تكميلل فلرم ملدون     تهيله و  كارفرما اقدام به HSEامورپيمانكار، زیر نظر نماینده  HSEنماینده  ساعت 24ترف مدت 
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نسخه نموده و جهت كاركنان پيمانكار و اشخاص ثال  اقدام به انعكلاس موضلوع در موعلد مقلرر      (4حادثه در ) گ ارش

خواهلد مانلد و    و یلک نسلخه نل د پيمانكلار    قانوني به سازمان تامين اجتماعي نماید. دو نسخه از این فرم نل د كارفرملا   

و از ایلن بابلت    باشلد ملي ذمه پيمانكار  و بر عهده و جبران آن مربوط به حادثه هايو ه ینه اداري ،هاي حقوقيپيگيري

 مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود. گونهچيه

 تیهي ات )در صورت كاربرد در پيمان( ياندازراه/ ياندازراه شيپمسئوليت پيمانكار در  22-31

 HSEموقت( تیهيل ات، بایلد ضلمن اطلالع بله املور      /دایم) ياندازراه/ياندازراه شيپهرگونه عمليات  الف( قبل از انیام

، كارفرملا  HSEنامله كتبلي املور   اقدام و در صورت صدور اجازه ياندازراه/ياندازراهبه انیام ممي ي پيش  كارفرما نسبت

 .باشدميكار میاز به انیام عمليات/ پيمانكار

رعایلت شلود،    بلردار بهلره توسلط   يبرداربهرهالزم باشد كه در مراحل آزمایش و هایي ها و دستورالعملرویهچنانچه ب( 

 .قرار دهدكارفرما  HSEناتر مقيم و نماینده  /كارفرمانماینده در اختيار پيمانكار موتف است مستندات معتبر 

    HSEي مدیریتهارویهعدم اجراي ال امات و  جرائم 22-31

تخلف، قصور و استنكاف پيمانكار در اجراي هركدام از بندهاي ال املات و   ازجملهدر صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق 

كارفرما اختيار دارد با هماهنگي نماینلده كارفرملا، ضلمن دسلتور توقلف كلار،        HSE، نماینده HSE هاي مدیریترویه

( 12پيملان )پيوسلت    HSEپيوسلت  در  شدهينيبشيپاي از طریق نماینده كارفرما ابالغ و مطابق جداول اخطار جریمه

نكار را با ذكلر ملوارد،   پيما HSEو تخلاات  جرائمجریمه اعمال نماید. كارفرما ني  موتف است در پایان پيمان، وضعيت 

 شركت اصلي اعالم نماید. HSEجهت در  در پرونده پيمانكار به مدیریت 

 محوطه  كردن  يتمو  كارگاه و تیهي ات محل اجراي كاربرچيدن  22-32

آوري بله جملع   پلس از پایلان عمليلات موضلوع پيملان نسلبت       پيمانكار موتف است طبق برنامه تنظيمي كارفرماالف( 

مواد زائد و نخالله و سلایر تلداركات     محل اجراي كار، اتتیهي  و تأسيسات ،مصالح بازیافتي ،ساختههاي پيشساختمان

هلا از  نسبت به خار  نملودن آن  ،كارفرما HSEنماینده امور  با هماهنگي و خود اقدام نماید. سپس طبق نظر ناتر مقيم

ناتر مقيم باشلد بله ایشلان     موردقبول كهينحوبه دهاستااقابلو محوطه را به وضع نموده محوطه محل اجراي كار اقدام 

ها به هر نحو دریافت خسارت، براي خار  نمودن آنمحاسبه و  عالوه بر توانديمدر غير این صورت كارفرما  تحویل دهد.

نكلار  بلدهكاري پيما  حسلاب بهه ینه باالسري به تشخيص خود  عالوهبههاي آن را كه مقتضي بداند عمل نموده و ه ینه

ملوال و  اهرگونه اعتراض نسبت به اقدام كارفرما و طرح ادعاي ضرر و زیان بله   منظور نماید. در این صورت پيمانكار حق

 .نمایدميهاي خویش را از خود سلت و ساقط دارایي

هاي احتمالي دفن، انتقال یا امحلا  ملواد و ضلایعات را در نظلر     پيشنهاد، ه ینه ارائههنگام  پيمانكار موتف است درب( 

براي خار  نمودن و یا امحا  ضایعات بنلد فلوق نيلاز     كارفرما HSE امور ناتر مقيم و یا نماینده طبق نظرگيرد. چنانچه 

بله تهيله و    ه ینله خلود نسلبت    اپيمانكار موتف است بل  ،دیگري باشد به اخ  هرگونه دستورالعمل و یا میوز از مراجع

 .ها اقدام نمایدكست آن

باشد،  شدهينيبشيپعادي روز و یا در شت  يهاساعتدر مواردي كه در شرایط خصوصي امكان كار در خار  از  ج به 22-33

كله پيمانكلار بلراي جبلران      علادي روز اسلت. همچنلين، در ملواردي     يهلا سلاعت پيمانكار موتف به انیلام كارهلا در   

عادي روز و یا كار در شت را از كارفرما بنمایلد، تنهلا    يهاساعتاز برنامه زماني، درخواست كار در خار  از  يماندگعقت

 ادشلده ی يهلا سلاعت كارفرما، میاز به كار در  ديتائو پس از  از طرف پيمانكار اضافي ناشي از آن يهانهیه تمام  با تقبل

سسات و تأسيسلات میلاور   ؤاجراي عمليات در شت براي ساكنين، مپيمانكار موتف است ترتيبي اتخاذ نماید كه  است.

میوزهلاي الزم از   امكانات روشنایي و وسایل ایمني را تلدارک دیلده و از قبلل    عالوهبهم احمت و خسارتي اییاد نكند. 

 اخ  نموده باشد.را ناتر مقيم 

صحيح، طبق اصول فنلي و تميل     يبرداربهرهو ني  نگهداري و  ستیزطيمحضوابط حااتت  پيمانكار، موتف به رعایت 22-34
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و پلس از   اطراف در اختيلار وي اسلت   يهامحوطهو سایر ابنيه موجود در كارگاه و  هاراهاراضي، مستحدثات،  داشتننگه

بایلد   وسایل خود را از كارگاه خلار  كنلد و همچنلين،    تمام و، اب ار آالتنيماش، زوائدپایان كار، باید تمام مصالح مازاد، 

را  هلا آنو محلل   يآورجمعآب و برق، تأسيسات جانبي را  يهاشبكه، دفترهاي كار، هاخوابگاهتمام ابنيه موقت از قبيل 

 كرده و تحویل دهد. يسازپاکبا نظر كارفرما، 

و اسلناد   كارگلاهي  يهلا نقشله يمان، دستور تغييلر كارهلا،   ، اسناد و مدارک پهانقشهپيمانكار، باید یک نسخه از تمام  22-35

كنلد،   نگهلداري  مناسلت  محلل  در كه روند تغييلرات و اصلالحات را بله هملراه داشلته باشلد،       ركنترل كياي اجراي كا

 براي مراجعه وي باشد. كارفرما دسترسهمواره در  كهينحوبه

هرگاه ضمن اجراي كار، اشياي عتيقه یا آثار تاریخي و مسكوكات قدیمي و مانند آن، در محل كار پيدا شود، پيمانكلار   22-36

انتظامي برساند. كارفرملا بلراي    يهادستگاهمراتت را به اطالع كارفرما و طبق قوانين به اطالع  درنگيبمتعهد است كه 

. پيمانكار باید تا زمان اقلدام بله حااتلت از سلوي     آورديمم فوري به عمل یا انتقال اشياي عتيقه، اقدا ينگهدار وحاظ 

 الزم را به عمل آورد. هاياشيا و آثار م بور، مراقبت ينگهدار و، براي حاظ ربطيذ يهامقامكارفرما یا 

و املاكن و املوال متعللق بله      سلات يتأس، آالتنيماشل )كليه  پاالیشگاه يهيابن و ناتي تأسيسات از حراست مسئوليت 22-31

 از تخریلت  بله  اقلدام  یلا  و سلرقت  تعرض، هرگونه كهيدرصورت است موتف پيمانكار اما است، كارفرما عهده بهكارفرما( 

 ممكلن  وسيله هر به درنگبي را موضوع پ یرد صورت كارفرما تأسيسات و آالتماشين اموال، در خصوص اشخاص طرف

 كتبي صورتبه فرصت اولين در را مراتت سپس و داده اطالع كار اجراي محل در مستقر حراست یا و كارفرما نماینده به

 .دهد گ ارش

 همچنلين  و پيمانكلار  بله  شلده لیل تحو مصالح و آالتماشين اموال، كليه نگهداري و حاظبراي  فني و حااتتي تدابير 22-32

 تعهلدات  از آن ماقلودي  از ناشلي  خسلارات  جبران و بوده پيمانكار وتایف از كار اجراي محل محوطه در پيمانكار اموال

 .ندارد مسئوليتي گونههيچ كارفرما و باشدمي پيمانكار

 پيملان،  اجلراي  هلاي محلل  و كار محل در وي كاركنان و پيمانكار تردد و خرو  و ورود میوزهاي كليه اخ  و پيگيري 22-34

 از باید كار اجراي محل در است پيمانكار اختيار در كه كارفرما اموال یا و پيمانكار خودروهاي و اموال كليه خرو  و ورود

 .پ یرد صورت كارفرما حراست میوز طریق

 الزم ملدارک  بلا  همراه كامل، مشخصات قيد با را خود كاركنان اسامي صورت بكار، شروع از قبل است موتف پيمانكار 22-41

 .  نماید تسليم( حراست) كارفرما نماینده به شناسایي كارت صدور و نگهداري پ یرش، جهت

 از قبلل  است موتف پيمانكار یابد، كاهش یا اف ایش پيمانكار كاركنان تعداد يليهر دل به پيمان، مدت طول در چنانچه 22-41

 كارفرملا  نماینلده  به الزم مدارک به منضم كتباً را افتهیكاهش یا جدید كاركنان كامل مشخصات تغيير ،ایشان كار شروع

 .نماید منعكس

 در تواننلد يمل  میاز افراد فقط و آوردهعمل به جلوگيري رمیازيغ هايمحل به خود افراد تردد از است موتف پيمانكار 22-42

 طبلق  پيملان  بنلد  این رعایت عدم از ناشي خسارت هرگونه پرداخت. باشند حضورداشته كار اجراي محل در كار ساعات

 .باشدمي وارده خسارت جبران به موتف پيمانكار و بوده پيمانكار عهده به كارفرما نظر

 .آورد خواهد عمل به جلوگيري رمیازيغ محل یا كار اجراي محل داخل به میوز بدون افراد تردد از كارفرما حراست 22-43

 مكتلوب  صلورت به كارفرما طریق از بایستمي دارد عهده بر را كارها تمامي مسئوليت كه پيمانكاري شركت رعاملیمد 22-44

 .گردد معرفي حراست به

 بله  كتبلاً  را باشندمي نارات و تیهي ات كاال، خرو  و ورود جهت میاز امضا  داراي كه اشخاصي است موتف پيمانكار 22-45

 .باشد كارفرما حراست ديتائ و میاز امضا  با باید مراك  این در تیهي ات و اقالم كليه خرو  و ورود و معرفي حراست

 عملل  بله  دعلوت  كار محل از بازدید منظوربه خارجي كارشناسان از كاري شرایط حست دارد نظر در پيمانكار چنانچه 22-46

 .دارد معمول را الزم هايهماهنگي( حراست) كارفرما نماینده با قبالً دیآورد با
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 مربوط حراست با قبالً باید نماید يبردارلميف /يبردارعكس خود شدهانیام هايفعاليت از نظر دارد در پيمانكار چنانچه 22-41

 .نماید هماهنگي

 و پيمانكلار  بين نياز برحست یا ماهانه جلسات كارفرما نماینده اعالم صورت در كاري امور در بيشتر هماهنگي منظوربه 22-42

 .شد خواهد برگ ار كارفرما حراست

 حراسلت  بلا  بایلد  پيمانكلار  محيطلي،  و كلاري  شلرایط  حست است نگردیده در  باال يهادر بند كه موارد سایر جهت 22-44

 .آورد عمل به هماهنگي كارفرما

 تیهي ات و مصالح حسابتصايه 22-51

 ش استدر تعهد ي كهمي ان میاز اسقاط مصالح و تیهي ات نيچنهمكارفرما موتف است جدول ضایعات میاز و  22-51-1

 در اختيار پيمانكار قرار دهد. ( راپيمان 13مطابق با پيوست شماره )

و بلر   دسلتور كارهلا  و  خلدمات فنلي  هلاي  هاي چون ساخت و دستورالعملنقشه بر اساسپيمانكار موتف است   22-51-2

را ملان  و تیهيل ات و كلاالي موضلوع پي    شلده  اسلتااده طبق اسناد پيمان، صورت مصالح  شدهانیامهاي اساس كار

 اي صورت كاالهاي دریافتي از كارفرما و صلورت كلاالي مصلرفي موضلوع پيملان،     استخرا  و در یک جدول مقایسه

خود و صورت كاالي برگشت شده بله انبلار كارفرملا را تهيله و      صورت كاالي موجود در ن د اسقاط و ضایعات میاز،

قطعي به نلاتر مقليم    تيوضعصورت ارائهبا  زمانهمها را ني  در آن جدول منعكس نموده و حداكثر التااوت آنمابه

 تسليم نماید.

و به انبلار كارفرملا    نيتأمپيمانكار موتف است كسري مازاد مصالح و تیهي ات تحویلي كارفرما را به نحو مقتضي  22-51-3

كسري مازاد مصالح و تیهي ات تحویلي كارفرملا نباشلد موتلف اسلت      نيتأمتحویل دهد. چنانچه پيمانكار قادر به 

 ،شلرایط عملومي   (2-51-22) در بنلد اي م كور روز از تاریخ تسليم جدول مقایسه (21بيست ) حداكثر ترف مدت

و كسلري ملازاد    نيتلأم كلاال، بهلاي ه ینله تهيله و      حسابتصايهبه ناتر مقيم اعالم نماید تا براي صدور  مراتت را

بدهكاري وي منظور گردد، نظر كارفرما در محاسلبه ه ینله    حساببهتیهي ات و مصالح تحویلي كارفرما محاسبه و 

در ایلن   اعتراضلي  گونله چيهپيمانكار حق هاي باالسري قطعي بوده و و بهاي كاالهاي كسري و ه ینه نيتأمتهيه و 

 ندارد. زمينه

 هاآنو تجهيزات، حمل و انبارداری كاال تأمين   - 29 ماده 

 ازجملله زماني  برنامه اساسو بر  و مشخصات فني پيمان 11را طبق پيوست  يدكیلوازمو تیهي ات و كاال پيمانكار، باید  24-1

 ديل تائ، یا سایر منابع ملورد  15در پيوست  شده ديق، از منابع ساخت و تحویل طوالني زمان بابراي تیهي ات و كاالهاي 

   كارفرما، تأمين كند.

و بله محلل    يبنلد بسته، 14در پيوست  شدهنييتعو تیهي ات را به نام كارفرما، طبق مشخصات كاال پيمانكار، باید تمام  24-2

 كار ارسال كند.

، تلرخيص كاالهلاي وارده در گمركلات كشلور، بله      نيهمچنل  وو تیهي ات به محل كارگاه كاال و تخليه  بارگيري، حمل 24-3

و كلاال  باشد. در مواردي كه حمل  شده حیتصربه نحو دیگري  14مسئوليت و ه ینه پيمانكار است، مگر آنكه در پيوست 

و تسلهيالت   هلا پلل ، هلا جلاده تیهي ات در داخل كشور به عهده پيمانكار باشد، مسئوليت جبران هر نلوع خسلارت بله    

هملاهنگي و همكلاري الزم بلراي    تا حد امكان ني   كارفرما و تیهي ات، به عهده پيمانكار است.كاال ترافيكي در اثر حمل 

 .آورديم عمل بهترخيص كاال و تیهي ات و اخ  میوزهاي الزم را 

و تیهيل ات در  كلاال  و تیهي ات پروژه به عهده كارفرما باشد، بلا ورود  كاال ، تأمين بخشي از 13هرگاه بر اساس پيوست  24-4

و هرگونله اشلكال و كمبلود     كنديمرا در حضور نماینده كارفرما بازرسي چشمي  هاآنتعهد كارفرما به كارگاه، پيمانكار 

و یا با پرداخلت ه ینله مربلوط،     كنديمها و كمبودها را رفع شكلم. در این صورت، كارفرما شوديم میلسصورت هاآن

بله   هلا آن، ورود هر نوع كاال به كارگاه، حااتلت و انبلارداري   هرحالبه. خواهديمو كمبودها را از پيمانكار  هامشكلرفع 
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، شلود يمتوسط كارفرما كه با مراقبت پيمانكار نگهداري  شدهنيتأمو تیهي ات كاال در  كهيدرصورتعهده پيمانكار است. 

 ایلن  رفلع  ه ینله  عيني( مشاهده نشده اسلت،  يهايبازرس) ادشدهیهاي پنهاني وجود داشته باشد كه در بازرسيمعایت 

 .كارفرماست عهده به معایت، نوع

تیهيل ات در شلرایط و دملاي الزم و بلر      و كاالپروژه را طبق اصول نگهداري  يدكیلوازمو   اتيتیه كاال،پيمانكار، باید  24-5

، دوره میلاز  ياندازراهوارد نشود و یا در زمان  هاآناساس دستورالعمل سازندگان، به نحوي نگهداري كند كه آسيبي به 

را بله تعلداد كلافي جهلت      ازيل موردنهمواره قطعات یلدكي   پيمانكار موتف استبه پایان نرسيده باشد.  هاآنانبارداري 

در محل و یا در مكان ن دیک به محلل اجلراي كلار نگهلداري نمایلد، مگلر        هادستگاه دهیدتيآسهاي قسمت جایگ یني

كارفرملا تشلخيص دهلد ابل ار،      كله يدرصلورت همچنلين  دیگر توافلق نماینلد.    ياگونهبهمكتوب  صورتبهاینكه طرفين 

در  هلا آن، پيمانكار باید نسلبت بله افل ایش    ستني موضوع پيمان كافي موقعبهجهت انیام  ازيموردنآالت و لوازم ماشين

 اقدام نماید.اسرع وقت 

به انبار در برابلر سلرقت و یلا     واردشدهو تیهي ات  قطعات، لوازم مسئوليت انبارداري حاظ و نگهداري و حراست از كاال،

 .باشديم و با ه ینه وي خسارت تا پيش از نصت به عهده پيمانكار

و مراحلل   نو و طبلق مشخصلات فنلي تلأمين كنلد      صورتبهو تیهي ات موضوع پيمان را كاال تمام بایست ميپيمانكار،  24-6

طبلق    (FAT)ايهاي كارخانهتست يهاهیدیيتأو  (Inspection Test Plan) و بازرسيآزمون طبق برنامه باید بازرسي 

 قبلول  ملورد با تیهي ات نلوي   هاآن. مسئوليت برگشت تیهي ات مستعمل و جایگ یني صورت پ یردهاي پيمان پيوست

باشلد  همچنين پيمانكار مل م ملي  كارفرما و هر نوع تأخير در اتمام كارهاي ناشي از آن، به عهده و ه ینه پيمانكار است.

  در پيمان را به كارفرما تحویل دهد. شدهبكار گرفتهكاال و تیهي ات نامه كيايت )گارانتي( هاي ضمانتبرگه

كه كارفرما در حدود امكانات و مقدورات خود محل مشخصي را فقلط بلراي ملدت اجلراي پيملان و منحصلراً       درصورتي 24-1

 بلا  آالتنيماشل ، ابل ارآالت و  )تملامي ادوات آالت مربوط به این پيملان  نگهداري ادوات، اب ارآالت كار و ماشين منظوربه

 ،قلرار دهلد  اماني و رایگان در اختيار پيمانكلار   ورتصبه، (شونديممیوز مكتوب حراست وارد محدوده محل اجراي كار 

تیهي ات به عهده وي بوده و با پایان یافتن پيملان و تحویلل    و آالتنيماشكه حاظ و حراست  گرددميپيمانكار متعهد 

 (5) پلنج  و یا خاتمه پيمان، یا در هر شرایطي پس از ابالغ كتبي كارفرما بلا مهللت   بركناري پيمانكار در صورتكار و یا 

كارفرما، بله كارفرملا اقلدام     ديتائروزه، نسبت به تخليه و رفع تصرف و تحویل محل موصوف به همان شكل اوليه و مورد 

 طیدر شلرا  شلده نيلي تعدر صورت استنكاف پيمانكار از اجراي ابالغ كتبي، كارفرما مخيّر خواهد بود روزانه مبللم   نماید.

از مطالبات و یا تضامين پيمانكلار كسلر   ( روز 31سي ) تا مدتمحل موصوف  لیدر تحوبابت خسارت تأخير را  خصوصي

هاي و ه ینه ایدبه هر نحو مقتضي عمل نم هاآنبراي خار  نمودن كارفرما میاز است  ( روز31سي )مدت  از نماید، بعد

نماید. در ایلن صلورت پيمانكلار حلق     بدهكاري پيمانكار منظور  حساببهه ینه باالسري به تشخيص خود  عالوهبهآن را 

هاي خویش را از خود سلت و سلاقط  موال و دارایيااعتراض نسبت به اقدام كارفرما و طرح ادعاي ضرر و زیان به  هرگونه

 .دینمايم

توسلط پيمانكلار،    راسلتاندارد يغچنانچه به تشخيص كارفرما به علت استااده از لوازم و قطعات خراب، معيوب، ناقص یلا   24-2

هلا و  كارفرملا وارد گلردد جبلران ه ینله     و خطوط لولله  آالتنيماشتأسيسات، ها و یا ارتي به سایر قطعات، دستگاهخس

 و به عهده و مسئوليت پيمانكار خواهد بود. اعتراض رقابليغخسارات وارده به تشخيص كارفرما قطعي و 

 كار ازيموردن، ابزار، مواد مصرفي و تسهيالت تخصصي  آالتنيماش  - 31 ماده 

موارد  ازجملهموارد سایر ، در تعهد كارفرماست، پيمانكار موتف به تأمين 13طبق پيوست  هاآنمواردي كه تأمين  ج به 31-1

 باشد:زیر مي
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 14اجراي كار، طبق برنامه زماني پيوست  ازيموردنتخصصي  آالتنيماشتمام  31-1-1

 و با نظر كارفرما میاز است. هاآن بهپایان نياز  از پستنها  از كارگاه، تخصصي آالتتبصره: خرو  ماشين
 

 كميل و تحویل كار طبق مشخصات فنيو مصالح مصرفي الزم، براي ت ياختصاصعمومي و  اب ارآالتتمام  31-1-2

 ازيل موردنهلاي  آب، فاضالب، برق، گاز، مخابرات، سوخت و شبكه ازجمله، تیهي ات نصت جهت سایر تسهيالت الزم 31-1-3

 ازين موردهاي جانبي و احدا  تأسيسات و كارگاه هاآن
 كارگاهي یهانقشهاجرایي و  یهاروشتهيه   - 31 ماده 

هاي اجرایي و برنامه كنتلرل كيالي الزم را بلراي    ، روشپيمانپيمانكار، موتف است قبل از اجراي هر بخش از عمليات  31-1

بله   ،دستگاه نظارت عاليهاخ  تایيدیه كارفرما و تسليم كرده و پس از  دستگاه نظارت عاليهكارفرما و بازرسي عمليات، به 

 عمل كند. هاآن

 اسلاس  بلر و تحویل دهلد و   نموده هيته را حااتت الكترونيک پيمان ازيموردنكارگاهي  يهانقشهپيمانكار، موتف است  31-2

 عمل كند. هاآن

 برنامه پيشرفت كار  - 32 ماده 

 ،2-2-3 و 1-2-3و بنلدهاي   14در پيوسلت   شلده در پيمانكار، موتف بلله رعایت دقيق برنامه زملاني پيشلرفت كلار     32-1

 است. شرایط عمومي

در طول اجراي كار، تغييرات پيشنهادي در برنامه زماني را بدون آنكه باع  تأخير در اتمام كل كلار و   توانديمپيمانكار،  32-2

 پيشنهاد كند. دستگاه نظارت عاليهكارفرما و هاي اصلي آن شود، براي تصویت به یا بخش

هاي اصلي پيمان شلود،  از تغييرات در برنامه پيشرفت كار، كه منیر به تغيير در مدت پيمان و یا مدت بخشدر مواردي  32-3

 .شوديمعمل  64بر اساس ماده 

 كارفرملا  ملوردنظر زملاني   يهلا دورهماهانه و یا در حست توافق طرفين پيمانكار، موتف است گ ارش پيشرفت كارها را  32-4

ملواردي كله    هلاي مختللف،  فعاليلت  شدهليتكم ن گ ارش، شامل مواردي از قبيل درصدای تسليم كند. )روزانه، هاتگي(

و برنامه پيشلنهادي پيمانكلار بلراي جبلران تأخيرهاسلت. در صلورت درخواسلت كارفرملا،          نسبت به برنامه تأخير دارد

 را تسليم كند.تخصصي  آالتنيماشنيروي انساني و  ازجملهكارهاي نصت،  پيمانكار باید فهرست عوامل درگير در

حلق توقلف    عنوانچيهبه، پيمانكار موتف به ادامه عمليات طبق برنامه زماني بوده و كارفرما ودر موارد اختالف پيمانكار  32-5

هایي از كارها را ندارد، مگر اینكه دو طرف به نحو دیگري توافق كنند. در شرایط اخلتالف،  و یا تعویق كل كار و یا بخش

 د به تعهدات قراردادي خود طبق برنامه زماني عمل كند.كارفرما ني  بای

 پيمان با پيمانكار یهاطرفو سایر  دومدستفروشندگان، پيمانكاران   - 33 ماده 

تماماً بله عهلده پيمانكلار اسلت و      ،دومدستفروشندگان و پيمانكاران  لهيوسبه شدهانیامو خدمات  كارهاتماممسئوليت  33-1

همچنين مسئوليت رفتار و اعمال كاركنلان   و وتایف وي نخواهد كاست. پيمانكار ها از مسئوليت و تعهداتاین واگ اري

 را به عهده دارد. هاآن

 لهيوسل بله ، تنها دومدستكارهاي موضوع پيمان، فروشندگان و پيمانكاران  ٔنهيدرزمو ارتباط با كارفرما  هايهماهنگتمام  33-2

 .شوديمپيمانكار انیام 

، بله شلرح   و دسلتگاه نظلارت عاليله    كارفرما ديتائ ات، از بين فهرست فروشندگان مورد تیهيكاال و انتخاب فروشندگان  33-3

 .شوديمانیام  15پيوست 

و پلس از معرفلي بله     واجلد شلرایط  پيمانكاران بلومي   با اولویتبایست مي دومدستان پيمانكاردر شرایط برابر، انتخاب  33-4

 .رديگ، صورت هاآن ديتائ با و و دستگاه نظارت عاليه كارفرما

، دليل وجلود  ارتبلاط   4-33 و 3-33، به شللرح بندهاي دومدستو تیهي ات و پيمانكاران كاال فروشندگان  يريكارگبه 33-5
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تعهدات پيمانكار نسلبت بله آنلان نلدارد،      مسئوليتي در قبال انیام گونهچيهآنان نيست و كارفرما  وي بين كارفرما پيمان

فروشلندگان   ديل تائهمچنلين،   .شلود يمل عمل  6-21، كه طبق بند پيمانكارانرداخت دستم د كاركنان در مورد پ ج به

 هاي پيمانكار نيست.، از سوي كارفرما، رافع مسئوليتنصتعمليات  دومدستمصالح و تیهي ات و پيمانكاران 

 اسلاس  بلر دوم، و تیهيل ات و انیلام كارهلا توسلط فروشلندگان و پيمانكلاران دسلت       كاال انیام هر نوع خدمات، تأمين  33-6

ذینالع در  شلود و    عنلوان به، باید كارفرما هاآن، كه طي رديگيمیک از آنان صورت  هر وپيمانكار  نيمابيفهاي پيمان

 تمام موازین پيمان پيمانكار با كارفرما، رعایت گردد.

و  يانلداز راهاجراي عمليات نصلت و   و تیهي ات،كاال تأمين ) حااتت الكترونيکپيمان  هايپيمانكار، متعهد است بخش 33-1

قانون حداكثر استااده از توان توليدي و خدماتي در تلامين نيازهلاي كشلور و    طبق  دیگر موارد شامل موضوع پيمان( را

 ها و اشخاص ایراني واگ ار كند.، سازمانهاشركتبا رعایت مااد سایر بندهاي این ماده، به  11پيوست  2بند ني  

 و سایر حقوق دولتيماليات، عوارض   - 34 ماده 

. پرداخت هلر نلوع ماليلات، علوارض، حلق بيمله تلأمين        شوديمپرداخت  42ه ینه حقوق و عوارض گمركي طبق ماده  34-1

یي از هلا بخشموضوع پيمان در داخل كشور و یا در سایر كشورهایي كه  كار بااجتماعي و سایر حقوق دولتي، در ارتباط 

ه حساب مسئول تصاي رأساً، به عهده پيمانكار است. در این ارتباط پيمانكار شوديمكاال و تیهي ات در آنیا انیام  نيتأم

خصلوص نخواهلد داشلت. بلا توجله      مسلئوليتي در ایلن   گونله چيهمالياتي با وزارت امور اقتصاد و دارایي بوده و كارفرما 

هر مورد دیگلر در خصلوص ماليلات را     ادعا و یا اعتراضي نسبت به مبلم و یا هرگونهال كر چنانچه پيمانكار فوق مراتتبه

بله  اي در این زمينه بلا پيمانكلار   م اكره گونهچيهربط مراجعه نماید و كارفرما داشته باشد بایستي مستقيماً به اداره ذي

 نخواهد آورد.     عمل

و یلا   ش یابلد هرگاه در مدت اجراي كار، مي ان ماليات، عوارض و یا سایر حقوق دولتي در داخل كشور افل ایش یلا كلاه    34-2

ناشلي از   يهلا نهیه ، به پيمانكار تعلق گيرد، موضوع پيمان كار باكه در ارتباط هاي جدیدي وضع شود عوارض و ماليات

 .شوديمبستانكاري یا بدهكاري وي منظور  حساببهبرحست مورد،  باشندمي االجراالزمكه  این تغييرات

موضوع پيمان مشمول قانون ماليات بر ارزش اف وده بوده و پيمانكار ماليات و عوارض موضوع قانون ماليلات   كهيدرصورت 34-3

كارفرملا وفلق مقلررات قلانون     هاي خلود در  نمایلد،   بر ارزش اف وده را از تاریخ تعلق، محاسبه و در ذیل صورت حساب

صلورت ارائله گلواهي     در (شوديماز مبلم پيمان لحاظ  ماليات بر ارزش اف وده نسبت به پرداخت مبلم م بور )كه جداي

پيمانكار در نظام ماليات بر ارزش افل وده و مشلمول بلودن     نامثبتمالياتي كشور مبني بر  سازمان امور ديتائمعتبر مورد 

 اقدام خواهد نمود. وي

 هانامهمهيبدریافت   - 35 ماده 

 دیيل تأبيمله ملورد    يهلا شلركت ، از 6 پيوست 1و بند  15طبق ماده  در تعهد خود را، يهانامهمهيبپيمانكار، موتف است تمام 

 مربوط را به كارفرما تسليم كند. يهانامهمهيبقبل از شروع هر قسمت از كار،  كارفرما اخ  نموده و

 اسناد و مدارک پيمان داشتننگهمحرمانه   - 36 ماده 

تیلارب و دانلش فنلي را كله از طلرف       هلاي تكنيكلي،  ، دادهفني يهاو نقشه كليه آمار، اطالعات، مدارک كندميپيمانكار تعهد 

در طول مدت پيملان و چله بعلد از خاتمله      ،یابدبه آن دسترسي مي تهيه و یا  گيرد و یا ضمن كاركارفرما در اختيار او قرار مي

و تملام كسلاني كله بله لحلاظ      فرعي  كليه كاركنان پيمانكار و پيمانكاران این موضوع شامل د.محرمانه تلقي نموده و فاش ننمای

. در صلورت تخللف   شلود ميني  نمایند به اسناد فوق را پيدا ميامكان دسترسي  آنان قصور یا تساهل براثرارتباط با نامبردگان و 

، تحلت پيگلرد   )بله تشلخيص كارفرملا(    اطالعات محرمانهبه دليل افشا   كليه خسارات وارده این امر عالوه بر جبران پيمانكار از

پيمانكار موتف است ماهيت محرمانه بودن اطالعات را به اشخاص فلوق اطلالع داده و نسلبت بله      قرار خواهد گرفت.وني ني  قان

 الزم را به عمل آورد. نظارت كنترل و عدم افشاي موارد،

 ات پيمانكارتایيد  - 37 ماده 
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اسناد و مداركي كه پلس از   ياستثنابه) نامهموافقت 2تمام اسناد و مدارک پيمان را به شرح ماده  كنديم ديتائپيمانكار  31-1

 كامالً آگاه است. هاآنمطالعه كرده، از مااد  دقتبه (،شونديمامضاي پيمان تهيه و ضميمه پيمان 

، وهلوا آبوضعيت  ازجمله، از شرایط جغرافيایي و عمومي منطقه، آوردهعملاز محل كار بازدید به  كنديم ديتائپيمانكار  31-2

و سایر شلرایطي كله بله نحلوي در      از محل نيتأمقابل تخصصي  آالتنيماشو  روي انساني، مصالحهاي دسترسي، نيراه

 ، آگاهي كافي حاصل نموده است.مؤثرندآن  تيايك وقيمت، سرعت پيشرفت كار 

 و قلوانين و مقلررات مربلوط بله كلار      ازجملله كشور  قوانين و مقرراتكليه  ديتائعالوه بر اطالع و  كنديم ديتائپيمانكار  31-3

 مشلاغل مقلررات   بنلدي مشلاغل،  مسئوليت مدني كاركنان پيمانكار و اشخاص ثال ، طلرح طبقله  بيمه تامين اجتماعي، 

ملات بهداشلت، ایمنلي و    اال »با اجلراي كاملل   هاي مرتبطه ینه همچنينحااتت فني و كارآموزي و  ،آورانیزسخت و 

و سلایر  محللي   اي، مللي و منطقله  يطيمحستیز، از قوانين و مقررات «كارفرما HSE مدیریتهاي و رویه زیستمحيط

و  مقلررات  ،قلوانين  ال املات،  علدم اجلراي   پرداخت خسلارات و جلرائم   كامالً مطلع بوده و مسئوليتهم  مصوبات قانوني

اطلالع از قلوانين و مقلررات    گاهي و آبه عدم  اتهار نخواهد توانست وي ال كر متوجه پيمانكار خواهد بود وفوق مصوبات

 ارتباط و تعهدي در این زمينه نخواهد داشت. گونهچيهو كارفرما  متع ر و مدعي گردد نموده و مربوط

و تیهيل ات  آالت چنانچه كارفرما تشخيص دهد هر یک از اب ارآالت، تیهي ات، وسلایل و ماشلين   كندمي ديتائپيمانكار  31-4

دسلتور  دریافلت   مح به، نمایدمياز قبول آن خودداري  و باشد منینااپيمانكار، ناسالم و غيرقابل استااده و یا حااتتي 

اجلراي  ها از محلل  كارفرما، با ه ینه خود نسبت به تعوی  و یا خرو  آن HSEامور  نماینده ناتر مقيم كارفرما یا يكتب

ایلن صلورت    ، جلایگ ین نمایلد، در  باشلد  كارفرملا  موردقبلول آالتي كه نماشي اب ارآالت، تیهي ات، وسایل و كار اقدام و

و تیهيل ات را   آالتنيماشل  گونله نیل اها و جابیایي اي بابت تعمير، جایگ یني، توقف دستگاهپيمانكار حق مطالبه ه ینه

 نخواهد شد. در پيمان هاي پيمانكارمسئوليت تعهدات و كارفرما موجت كاهش ديتائیا عدم  ديتائ .ندارد

كارفرما و سایر پيمانكاران وي،  لهيوسبهاز مشخصات و ماهيت كلي پروژه و كارهاي در دست اجرا  كنديم ديتائپيمانكار  31-5

 ، آگاه است.مؤثرندكه در انیام موضوع پيمان به نحوي 

و یلا اكتشلافي و سلایر     يزنل گمانله هلاي  و گل ارش  هلا نقشله تملام  ، پيملان در صورت كلاربرد در   كنديم ديتائپيمانكار  31-6

میلاور آن را كله از سلوي كارفرملا      يهلا محوطههاي مربوط به شناخت شرایط زیرزميني محل اجراي كار و یا آزمایش

 آگاه شده است. كامالًو از شرایط في یكي محل اجراي كار،  مطالعه كرده دقتبهدریافت كرده است، 

در اسلناد   شدهدر و اطالعات  هاگ ارش، هانقشهتمام اسناد، مدارک، ، پيماندر صورت كاربرد در  كنديم ديتائپيمانكار  31-1

و  هلا اكتشلاف ، هلا شیآزملا و نتلایج حاصلل از    هلا يبررسل و سایر  شدهيآورجمعپيمان را، با مشاهدات محلي، اطالعات 

را اخل   و پاسخ كارفرملا   دهدمي اطالع را به كارفرما مطالعات، تطبيق داده و موارد مغایرت، اشتباه و ناهمگوني اطالعات

پيمان در جهت اجراي كارهاي  يهاجنبهبراي درک تمام  يطوركلبهكه اسناد و مدارک پيمان،  كنديم ديتائ نماید ومي

 موضوع پيمان، كافي است.

ن دوللت در  رمنداكا، نمایندگان میلس و وزراكه در موقع عقد پيمان، مشمول قانون منع مداخله  كنديماعالم  پيمانكار، 31-2

خالف آن براي كارفرما محرز شود، با توجه به باطلل   كهيدرصورت نيست. 1331و كشوري، مصوب سال  معامالت دولتي

. كنلد يمل را بله پيمانكلار ابلالغ     شدهانیامتحویل گرفتن كار، زمان تحویل قطعي كارهاي  منظوربهبودن پيمان، كارفرما 

خ انه  حساببه آن رامبلم كرده و ضبط كار كسر شده را حسن اجراي ن و تضمين تضمين انیام تعهدات پيما درنگ،يب

 4-61تلا   4-61و  2-61پيمانكار، طبق بنلدهاي   حسابتصايهو  شدهانیام. كارفرما، براي تحویل كارهاي دینمايمواری  

 .  دینمايمعمل 
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كه در صاحبان سهام، ميل ان سلهام، ملدیران یلا      تغييراتيبه علت  ضمن انیام كار تا تحویل موقت، پيمانكار هرگاه 31-2-1

ن دوللت در  رمنلدا كاو  میللس ، نماینلدگان  وزراقلانون منلع مداخلله    مشلمول   بازرسان شركت پيمانكار پيش آیلد 

 .شوديمرفتار  2-31، طبق بند شود 1331و كشوري، مصوب سال  معامالت دولتي

دولت یلا كارفرملا پليش آیلد،      يهادستگاهتغييراتي كه در به علت  ضمن انیام كار تا تحویل موقت، پيمانكار هرگاه 31-2-2

و كشلوري، مصلوب سلال     ن دولت در معامالت دولتلي رمنداكا، نمایندگان میلس و وزراقانون منع مداخله مشمول 

ملانع   كله يدرصورتوقوع منع قانوني، پيمانكار مكلف است كه مراتت را به كارفرما اعالم كند و  مح به، شود 1331

بله كارفرملا اعلالم     موقعبه. اگر پيمانكار مراتت را دهديم، به پيمان خاتمه 61قانوني رفع نشود، كارفرما طبق ماده 

 .شوديمرفتار  2-31نكند، طبق بند 

د اي وجلو رابطه با انعقاد و اجراي ایلن پيملان واسلطه    مرحله برگ اري مناقصه و یا در در نمایديم و تعهد ديتائ پيمانكار 31-4

 ارائله  ،نقلدي، جنسلي   صلورت بله ، پاداش، تحاه، هدیه، رشوه و نظلایر آن  العملحقنداشته و حق داللي یا كميسيون یا 

بنلا بله تشلخيص كارفرملا،      كله يدرصلورت  اسلت.  خدمت، سهيم كردن در منافع خود و یا به هر طریق دیگري نپرداخته

هلاي اجرایلي گلردد،    پيشلگيري و مبلارزه بلا رشلوه در دسلتگاه     نامه آیين در شدهاشارهیكي از تخلاات پيمانكار مرتكت 

نمایلد و خسلارات    ضبطكارفرما حق خواهد داشت پيمان را فسخ نموده و تضمين انیام تعهدات پيمانكار را به ناع خود 

گيري و نامله پيشل  هاي پيمانكار وصول نماید. همچنين در اجراي آیينوارده را از محل تضمين م كور، مطالبات و دارایي

نامله مل كور شلود، كارفرملا ضلمن      هاي اجرایي چنانچه پيمانكار مرتكت یكي از اعملال آیلين  مبارزه با رشوه در دستگاه

كارفرملا، بلراي تحویلل     .باشلد ينمسال  5استااده از ضمانت اجراي فوق، میاز به عقد پيمان جدید با پيمانكار به مدت 

 .دینمايمعمل  4-61تا  4-61و  2-61طبق بندهاي  پيمانكار، حسابتصايهو  شدهانیامكارهاي 

كار موضوع این پيمان، طبق مااد پيمان، بلدون   موقعبهپيمانكار در برابر حسن اجرا و تكميل  يهاتيمسئولتعهدات و  31-11

 .كندينمانیام هر یک از موارد زیر، خدشه و خللي در تعهدات نامبرده اییاد  قيد و شرط است و

 و دستگاه نظارت عاليه كارفرما لهيوسبهبازرسي و یا مشاهده كارها  31-11-1

 موقت یا قطعي يهاتيوضعصورتپرداخت  31-11-2

 صدور گواهي تحویل موقت 31-11-3

 كارفرما لهيوسبهاز تمام و یا بخشي از كار،  يبرداربهره 31-11-4

 هاآن موقعبه دیيتأعدمو یا دستگاه نظارت عاليه یا كارفرما  لهيوسبهكارها  دیيتأهر نوع  31-11-5

   دستگاه نظارت عاليهیا  مانكار، از سوي كارفرمامدارک ارسالي پي دیيتأهر نوع بررسي و یا  31-11-6

 ديتائثال  مورد  مؤسساتدستگاه نظارت عاليه یا كارفرما یا  لهيوسبه، ديتائهر نوع بازرسي، آزمایش و یا  31-11-1

 ، از سوي كارفرماشدهانیامهر نوع رفع عيت در كارهاي  31-11-2

، از يبلردار بهرهو نگهداري نادرست از كارها از سوي كارفرما و استهالک و فرسایش متعارف دوران  يبرداربهرهموارد  تبصره: 

 است. مستثناشمول این بند 
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 هماهنگي با سایر پيمانكاران: 6فصل 

 هماهنگي با سایر پيمانكاران  - 38 ماده 

ي مختلف، مرتبط با سلایر پيمانكلاران   هاقسمت درتسهيالت موردنياز كار  ریسا وپيمانكار موتف است امكان دسترسي  32-1

مختلف محدوده كاري پيمانكار بلا   رتباطات كاريا. هماهنگي براي انیام آورد فراهم هاآنبا كارفرما را براي  پيمانطرف 

ي متقابلل پيمانكلار بلا    هلا يهملاهنگ يات نحوه ج ی است. به عهده پيمانكار ین ارتباطات كارياسایر پيمانكاران و انیام 

 .شوديمخصوصي مشخص  طیشراآنان، در  قبال درسایر پيمانكاران و وتایف پيمانكار 

، مگلر  رديل گيمل ، از سوي نماینده كارفرملا صلورت   1-32 در بند دشدهيقي موردنياز خار  از موارد هايهماهنگهرگونه  32-2

 باشد. شدهانيبخصوصي، به نحوه دیگري  طیشراآنكه در 

ي اجرایي دیگلر،  هاگروهبا پروژه یا  ارتباط دربا كارفرما،  پيمانخصوصي، فعاليت سایر پيمانكاران طرف  طیشراهرگاه در  32-3

داشلته   را ادشدهیانیام كارهاي پيمان تصميم به باشد و كارفرما پس از عقد این  نشده ينيبشيپكار پيمانكار  محدود در

 صلورت  درهلاي الزم  پيمانكار اطالع دهد. ج ئيلات نحلوه هملاهنگي    به رام، مراتت باشد، الزم است قبل از هرگونه اقدا

مشلخص   طلرف  دومدت پيمان ناشي از این تصميم كارفرما، با توافق  شیاف ا وي احتمالي هانهیه درخواست پيمانكار، 

 .شوديم

 دربله نحلوي ممكلن اسلت      آنلان  كلار هریک از پيمانكاران دیگر مرتبط با پروژه، كه  كارِ انیپا دراست  موتف پيمانكار، 32-4

بله   دستگاه نظلارت عاليله  كارفرما و هاي الزم را با هماهنگي ها و بازرسيواقع شود، كنترل مؤثرو عملكرد كار او  تيايك

 اطالع دهد.پيمانكاران دیگر به  كارفرما طریق از خود را موردنظرل وم، اصالحات  صورت درو  عمل آورد
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 كارفرما یهاتيمسئول وتعهدات  :7فصل  

 تعيين نماینده  - 39 ماده 

نلده  نمای عنلوان بله ، خلود ف یوتلا  ، فردي را همراه حلدود اختيلارات و  شدن پيمان روز از تاریخ ناف  (15پان ده )ترف  كارفرما

 يجلا بله شخص دیگري را  تعوی  و را خودنماینده  توانديم، طول اجراي پيمان رما در. كارفكنديمكارفرما به پيمانكار معرفي 

 به پيمانكار معرفي كند. وي تعيين نموده و

و تملام   كنلد يمل مدت پيمان در حدود اختيارات محوله به نمایندگي از طلرف كارفرملا اقلدام     طول درهمواره  نماینده كارفرما

كارفرما و خطلاب   عنوانبهپيمانكار،  يهادرخواستو  گردديمي صادر و لهيوسبه، هاتیتصو، كارها دستور ها،ابالغيه ها،اطالعيه

 .گردديمبه وي صادر 

و  شخص یا اشخاص دیگلري واگل ار كنلد    به راخود  اراتياخت وف بخشي از وتای توانديمنماینده كارفرما در طول مدت پيمان 

ف مربلوط، بله پيمانكلار معرفلي     را همراه بلا حلدود اختيلارات وتلای     ادشدهیشخص یا اشخاص  ياهياطالع، طي صورت نیا در

نماینلده   يهلا اقدام ودستور، ابالغيه  من لهبهنماینده كارفرما،  يهانيجانشجانشين / يهااقدام ودستور، ابالغيه  نوع هر. كنديم

حلدود   ایل  وملدت پيملان تعلوی  شلود      طلول  درنماینده كارفرما، ممكلن اسلت    يهانيجانش/. جانشينشوديمكارفرما تلقي 

 صورت، باید مراتت به پيمانكار اعالم شود. نیا درآنان تغيير كند، كه  فیوتا واختيارات 

 اطالعات مرتبط با آن دادن وتحویل زمين   - 41 ماده 

دسترسي  يهاراه موردنياز اجراي كار و يهامحلاختيار گرفتن  عملي در ، امكان قانوني و13 پيوستكارفرما، باید طبق  41-1

پشلتيباني   موقلت جنبلي و   سلات يتأسبراي احلدا    ازيموردناراضي اضافي  و هامیحر تمام همچنين، و هاآنپيمانكار به 

محلل كلار    در شلده نيلي تع يهلا خیتلار پيمانكار باید در  برنامه زماني فراهم كند. مقرر در موعد درپيمانكار را،  لهيوسبه

روز از  (5پلنج ) حلداكثر   كله يدرصلورت ، اقدام به تحویل گرفتن محل اجراي كار نماید. يجلساتصورتحاضر شود و طي 

شلرایط   62 حاضر نشود، كارفرما حق دارد كه طبق مادهپيمانكار  ،براي تحویل گرفتن محل اجراي كار شدهنييتعتاریخ 

هلایي  ها و محلتحویل محل اجراي كار باید حدود و موقعيت زمين يهاجلسهصورتدر  كند. بركناررا  كارعمومي، پيمان

 در  شود. ،شودها موضوع پيمان اجرا ميكه در آن

هاي متعلق به كارفرما یا ملک غيلر كله   ها و محلها و دستور كارهاست، در زمينطبق نقشه آنچهتواند ج  نميپيمانكار 

 ها، احدا  تیهي ات یا ساختمان موقت نماید.است، اقدام به اشغال محوطه و راه شدهلیتحواز طرف كارفرما به پيمانكار 

 ، به عهده كارفرماست.موردنظر ياراض درمستحدثات واقع  ایو ي تحصيل اراضي هانهیه تمام  41-2

ارفرما این و مدارک فني موجود نباشد، ك در اسنادمربوط به اراضي موردنياز اجراي كار  از اطالعاتهرگاه تمام یا بخشي 

 برنامله  درشامل موارد زیر است، براي اجراي صحيللح كارهاي موضوع پيمان، در موعلد مقلرر    ازجملهاطالعللات را كه 

 .كنديمزماني به وي تسليم 

 .در آنمهم واقع  ساتيو تأس و نشانهي كلي محل اجراي كار، حاوي نقاط مرجع بردارنقشه 41-2-1

 .(، به عهده كارفرما باشد13پيوست اطالعات زیرزميني )در مواردي كه طبق  41-2-2

 ي و كاربري زمين.طيمحستیزضوابط  ليقب از ،كار ياجرا محل بر ضوابط حاكم و اطالعات سایر 41-2-3

ي دسترسي پيمانكار براي ادامه عمليلات اجرایلي، پيمانكلار بایلد     هاراهیا انیام كار محل  موقعبهدر صورت عدم تحویل  41-3

 فلوراً نسلبت بله حلل مشلكل      ستیبايمكتبي به نماینده كارفرما اطالع دهد و نماینده كارفرما  صورتبهموضوع را  فوراً

سلاعت از زملان توقلف عمليلات،      12اقدام نماید. در صورت عدم حل مشكل جهت ادامه عمليلات اجرایلي پلروژه طلي     

پيمانكار ابالغ نمایلد و گل ارش آن    به فوراًتعليق موقت عمليات اجرایي را تا زمان حل مشكل  ستیبايمنماینده كارفرما 

 را به دستگاه نظارت عاليه اعالم كند.
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 هاآنتحویل باقيمانده اسناد و مدارک فني و مسئوليت صحت   - 41 ماده 

. باشلد يمل  14پيوسلت   در شلده در  زماني برنامه پيمانكار طبق پيمان به فني اسناد و مدارک باقيمانده ارائه كارفرما متعهد به

وي  عهلده  بله تعهلد كارفرماسلت،    در 12 و 13 يهلا وستيپو  1 ماده مورد طبق این دركه كارفرما و پيمانكار  تعهداتتاكيک 

، بله پيمانكلار   شلده دادهقلت اطالعلات   یا ضرر و زیان ناشي از عدم صلحت یلا د   و هرگونه ه ینه اضافي، طوالني شدن كار ،بوده

 متوجه كارفرما خواهد بود.

 هاتيوضعصورتپرداخت   - 42 ماده 

 .كنديممقرر به وي پرداخت  موقع در ،5را طبق پيوست  51و  53پيمانكار، موضوع مواد  يهاتيوضعصورتكارفرما 

  مدارک تسليمي پيمانكار موقعبهبررسي   - 43 ماده 

مقلرر   موعلد  ، درشوديمپيمانكار تحویل  طرف از، 2-2-3 بند موضوعكارفرما مدارک تسليمي پيمانكار را كه طبق برنامه زماني 

 .كنديمرا اعالم  مورد، نظر خود برحست زماني رسيدگي و برنامه در

 هانامهمهيبدریافت   - 44 ماده 

پيوسلت   3 بنلد  موضوعزماني  برنامه درمقرر  موعد دررا،  6پيوست  2بند و  11 مادهخود، موضوع  تعهد در يهانامهمهيب كارفرما

 .كنديم، تهيه 13

 مجوزها صدور  - 45 ماده 

میوزهلاي الزم   بنا به درخواست كتبي پيمانكار به برنامه زماني انیام تعهدات پيمانكار، توجه با، در زمان مناست رفرماكا 45-1

   كند.ميپيمانكار را صادر  لهيوسبهبراي اجراي كارها 

، دومدسلت بلرداري خلود و پيمانكلاران    پيمانكار باید براي كاركنان خود كارت شناسایي و براي وسایط نقليه مورد بهلره  45-2

هلاي  عبور جهت ورود به محوطه كارفرما، از كارفرما اخ  نماید و كاركنان پيمانكلار بایلد هنگلام كلار در محوطله     پروانه 

هلاي شناسلایي و   هاي شناسایي م كور را روي سينه خود نصت نمایند. مسئوليت حاظ و نگهداري كلارت كارت كارفرما

كارفرملا بله عهلده پيمانكلار اسلت. در صلورت ماقلودي كلارت          ها بهو استرداد آن ارائهال كر و ني  هاي عبور فوقپروانه

 شناسایي یا كارت تردد مطابق مقررات حراست كارفرما با پيمانكار رفتار خواهد شد.

 نصب تسهيالت دوران ساختمان و  - 46 ماده 

 در را، خلود  تعهلد  در دیگرنوع تسهيالت  هر و تلان گاز، برق، آب، ،تخصصيآالت ، ماشين14 پيوستاساس  بر كارفرما،

 .كنديم نيتأم، 13 پيوست 3 بندموضوعبرنامه زماني  موعد مقرر در

 كارفرما تعهد در زاتيتجه ومصالح  نيتأم و كار موقعبهانجام   - 47 ماده 

از  یيهلا بخلش  نيتلأم از عمليلات نصلت و یلا     یيهلا بخشاجراي ل قبي از خود تعهد نسبت به انیام كارهاي دركارفرما  41-1

پيوسلت   3 بنلد  موضلوع برنامه زماني  اساس براست،  شدهگ اشته، به عهده وي 13كه طبق پيوست   اتيتیه ومصالح 

 .كنديم، اقدام 13

 باشلد، مراتلت در  ميسلر ن  موعد مقرر، بلراي او  در كارفرما تعهد مصالح مورد یا هرگاه امكان تحویل بخشي از تیهي ات و 41-2

 حلد  تلا  كله ينحلو بهبرنامه زماني اقدام كند،  تا او نسبت به تیدیدنظر در شوديم، به پيمانكار ابالغ فاصله زماني معقول

میاز پيمانكلار در اجلراي پيملان     يرهايتأخ عنوانبه ريخات يهازماناتمام كار جلوگيري شود و این  در ريخات، از ممكن

 .  شوديممحسوب 

 عوارض گمركي پرداخت حقوق و  - 48 ماده 

گمركي براي واردات كاال و تیهي ات موضوع پيمان، خواه به اسم كارفرما و یا بله اسلم    عوارض وحقوق  نوع هرپرداخت  42-1

 باشد. شدهحیتصردر شرایط خصوصي به نحو دیگري  كهنیاپيمانكار باشد، به عهده پيمانكار است مگر 

 طیشلرا ، طبلق  موضلوع پيملان   ازيل موردنابل ارآالت تخصصلي    و لیوسلا عوارض گمركي براي واردات  حقوق و مورد در 42-2

 خصوصي عمل شود.
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 كارها درتغيير    :8فصل 

 كارها درتغيير   - 49 ماده 

دسلتگاه   ديل تائبلا   ،پيش از تحویلل موقلت   طول مدت پيمان تا در يهرزمان ، دركلي موضوع پيمان چارچوب در رفرماكا 44-1

 و پيمانكلار بخواهلد  از  را هلا آنمشخصلات   یلا تغييلر در   ، ح ف برخي از كارهلا و كاهش، اف ایش توانديم نظارت عاليه

 مااد پيمان است. بندهاي این ماده و رعایت سایر ، باهاآن موتف به انیام پيمانكار

كارفرملا   كند. كارها به كارفرما پيشنهاد یا ایمني كارها، تغييراتي را در ، بازدهي وبراي اف ایش كيايت توانديمكار، پيمان 44-2

كارفرملا و   ديل تائ دارد. ملوارد ملورد  اعالم مي پيشنهاد پيمانكار را بررسي و به همراه نظرات خود به دستگاه نظارت عاليه

 گونله نیل ا محق هسلتند  و دستگاه نظارت عاليهكارفرما  .شوديم ابالغ پيمانكار بهدستگاه نظارت عاليه از طریق كارفرما 

، رافلع  نظلارت عاليله  دسلتگاه   كارفرملا و  عدم پ یرش تغييرات پيشنهادي پيمانكار از سلوي . كند تغييرات را قبول یا رد

 تحویل كارها طبق مشخصات فني پيمان نيست. اتمام و مسئوليت پيمانكار در

 درانیلام تغييلرات    ريتأث، پيمانكار موتف است، 2-44و  1-44با بندهاي  انطباق در كارفرما، ديتائیا  با دریافت دستور و 44-3

. شلود يمل محاسلبه   2-56بنلد   اساس بر، كارها رييتغمنعكس كند. ه ینه كارفرما به  مدت پيمان را محاسبه و و نهیه 

 بيست و پلنج  (، نباید بيش ازیيتنهابه) 6-44 بند موضوعتغييرات  احتساب با، افتهیكاهشیا  افتهیشیاف امبالم كارهاي 

 مبلم اوليه پيمان شود. ( %25)درصد 

مبللم پيملان   ( %25)درصلد   بيسلت و پلنج  بيش از كاهش اف ایش یا دستور كارفرما به تغييراتي كه منیر به  صورت در

یا  یا كاهش بنماید و ،64مه پيمان را طبق ماده ، تقاضاي خاتدست اقدام ضمن اتمام كارهاي در توانديمشود، پيمانكار 

تغييلرات ملدت    بپل یرد.  ادشلده یدامه عمليات اجرایلي پيملان   و تبعات ناشي از اثر این كاهش یا اف ایش را بر ا اف ایش

 .شوديم، تعيين 64ماده  اساس برپيمان ناشي از تغيير كارها، 

يلات كاملل   ، ج یآن دركله   "كلار  تغييلر  دستور"، پس از صدور 3-44تا  1-44 يبندها موضوعانیام تغييرات كارهاي  44-4

 شلده در پيملان،   برابلر مالاد   ازيل موردنسایر اصلالحات   مدت پيمان و دریا تغيير  قيمت و نوع تغيير در هر و كار رييتغ

 .گردديمیكي از ضمایم پيمان محسوب  عنوانبه و رسديمنمایندگان دو طرف به امضاي  و شوديم، تنظيم است

رهلاي  ، ترف ملدت معقلولي كله اجلراي كا    كارها رييتغ، ناشي از مدت پيمان تغييرات ه ینه و مورد در طرف دوهرگاه  44-5

یا علدم انیلام تغييلرات توسلط      این صورت كارفرما انیام و نكند، به توافق نرسند، در ريتأخ دیگر موضوع پيمان را دچار

 درعلدم حصلول توافلق     رغلم بله ، مبني بر اجللللراي تغييرات كارفرما دستور صورت در. كنديمپيمانكار را به وي ابالغ 

را با كارفرما براي حصول  م اكرات خود آن متعاقت و باشديمكار  انیام تغييرات، پيمانكار موتف به ه ینه و مدت مورد

طبلق   به توافلق نهلایي نرسلند، ملوارد     طرف دوروز، كماكان  (31) سي ترف مدت كهيدرصورت. دهديمبه توافق ادامه 

 بر، پيمان افتهیرييتغ، طبق مبلم ، پرداخت به پيمانكارقبل از حل اختالف . تاشوديمتعيين تكليف  ، رسيدگي و15ماده 

 .شوديمانیام  پرداخت الحسابيعل عنوانبه محاسبات كارفرما اساس

طبلق پيملان،    شدهانیامباشد، اختالف مقادیر كارهاي  شده برآورد بهافهرست اساس بربراي مواردي كه بخشي از كارها  44-6

، تغييرات مبلم پيمان ندارد و 4-44 بند موضوع كار رييتغ ر، نياز به صدور دستواوليه ضميمه پيمان مقایسه با مقادیر در

 .گردديم، تعيين 3-44 در بند شدهنييتعبا رعایت سقف و ضرایت پيمان  بهافهرست يهامتيق اساس بر

پيمانكار موتلف بله    و شودينمتلقي  كار تعهد وي، تغيير مورد انیام كارهاي اصلي و در پيمانكار قصورتغييرات ناشي از  44-1

 مدت پيمان است. در ، به ه ینه خود ونظارت عاليهدستگاه كارفرما و  دیيتأتغييرات پس از  گونهنیاانیام 
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 بازرسي و كنترل كيفي كار، مشاور نظارت عاليه،دستگاه : 9فصل 

 مشاوردستگاه نظارت عاليه و   - 51 ماده 

 ديل تائماهومي و پایه موضوع قرارداد را به عهده دارد و بر همين اساس نظارت و  ارت عاليه مسئوليت طراحيدستگاه نظ 51-1

 را ني  انیلام خواهلد داد. پيمانكلار مسلئول اجلراي طلرح      صورت گرفته است  پيمانكارنهایي طراحي تاصيلي كه توسط 

 اتهلارنظر طلي   توانلد يمل باشلد   داشلته طلرح  این نظر فني خاصي در جهت اصالح  كهيدرصورتم كور بوده و تاصيلي 

اعلالم   كارفرما پيشنهاد پيمانكار را بررسي و به همراه نظرات خود به دستگاه نظلارت عاليله   .كارفرما اعالم كندرسمي به 

توسط كارفرملا  صورت پ یرفته و براي اجرا كارفرما و دستگاه نظارت عاليه  ديتائ مورددر مدارک فني، اصالحات دارد. مي

 خواهد شد.به پيمانكار ابالغ 

 :باشديموتایف دستگاه نظارت عاليه به شرح ذیل  51-2

 به پيمانكار اصول طرح تاصيلي چارچوب ارائه 51-2-1

 ي ساخت و نصتهانقشهطرح تاصيلي و  ديتائبررسي و  51-2-2

 تغييرات حين اجراي كار حست مورد ديتائبررسي و  51-2-3

 در انیام امور مربوطهي بهبود و تسریع كارهاراه ارائهبازدید ادواري از مراحل اجراي پروژه و  51-2-4

 هاآن ديتائبررسي گ ارش پيشرفت پروژه و  51-2-5

 موردي و در صورت بروز اختالف صورتبه پيمان يهاتيوضعصورت يبررس 51-2-6

 كارهاي پيمان تحویل موقت ديتائو شركت در جلسه تحویل موقت  51-2-1

 رفع اشكاالت ج ئي ستيلچکفني مرحله تحویل موقت و  دیيتأ 51-2-2

 كارهاي پيمان تحویل دائم ديتائو  شركت در جلسه تحویل دایم  51-2-4

 قبل از نصتها آن ديتائو اقالم پروژه  تطبيق و بررسي اصالت 51-2-11

د و نل را بكلار گمار  مهندس مشاور استااده از خدمات فني و مهندسي، منظوربه دنتوانيمكارفرما و دستگاه نظارت عاليه  51-3

انتخاب مشاور توسط كارفرما با هماهنگي دسلتگاه نظلارت عاليله صلورت     د. نكنبخشي از وتایف خود را به وي تاوی  

و دسلتگاه نظلارت    اسلت. همچنلين كارفرملا    شدهدر  2، در پيوست مشاورمهندس  اراتياخت وحدود وتایف گيرد. مي

فنلي   مؤسسلات یي از كارهاي موضوع پيمان را به اشلخاص یلا   هابخشممكن است خدمات تخصصي بازرسي فني  عاليه

كارفرما  برخي از وتایف و یا اختيارات كهيدرصورتنمایند.  اهيوت انیام مهندس مشاور نظر ریز، كه كند واگ ارذیصالح 

مشلاور  عمومي، به مهنلدس   طیشرامختلف این  موارد دراخ  تصميم  ای و، تصویت ديتائدستگاه نظارت عاليه مبني بر  و

  است.مشاور موتف به ارجاع این موارد به مهندس صورت، پيمانكار  آن درتاوی  شده باشد، 

 ركا كيفي لكنتر و سيزربا  - 51 ماده 

و رایج در صنعت نالت و اصلول   مناست هاي فني پيمانكار موتف است تعهدات ناشي از این پيمان را با استااده از روش 51-1

پيمان انیام دهد و حداكثر مهارت،  12اي معمول و مطابق پيوست شماره متداول، طبق استانداردهاي تخصصي و حرفه

 .گيرد به كار شده ادیخدمات  ارائهدقت و كوشش و جدیت خود را براي 

 از يشلل پ د،ولل خ دلل تعه درنصلت   اتيل عمل و اتتیهي  و مصالح كياي لكنتر يهلا برنامه تحویل به فلموت ر،يمانكالپ 51-2

 و حلامر همچنين ر،پيمانكا كياي لترلل كن نمازالل س ويالل ح ،هلا برنامه نلیا. است كارفرما به ر،كا از بخش رله وعرلش

 و دسلتگاه نظلارت عاليله    كارفرملا  دیيل تأ از پس كه ،ستا زمال يهاكنترل سایر و هايبازرس ،هاشیآزما منیاا يهاروش

 .رديگيمار قر تعمليا( ايكي لكنتر) مدیریت كياي يابر كارفرما و رپيمانكا عمل کمال

 ايجرا محل در یا و اتتیهي و  مصالح ساخت و توليد محل در زمال يهلا يبازرسل  و هاشیآزما منیاا به موتف ر،پيمانكا 51-3

 از ن،پيما در شلده ينل يبشيپ مواد هلب بتلنس افيلضا يهاشیآزما مالنیا هگارله .ستا نپيما دماا طبق ،رهاي نصتكا
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 وي به هلا شیآزملا ضافي ا ه ینه نكهآ بر وطمشر ،هاسلت آن مالل نیا هلل ب فلل موت ريمانكالپ د،ولش تلساخودر رپيمانكا

 .دشو ختداپر

و  ابدلل ی رحضو ،هاركا فني يهلا يبازرسل  و هلا شیآزملا  حلامر متما در توانديم ،كارفرما هنماینددستگاه نظارت عاليه یا  51-4

 هلل ب فلموت ر،يمانكالپ هاي موردي در طول مدت پيمان در هر زمان بنا به درخواست كارفرما وجود دارد.امكان بازرسي

 للل مح در الل ی و اتي لل تیه و الحلمص اختلس و يدلتول محل در زم،ال يهايهماهنگ منیاا و تتسهيال و تمكاناا نيتأم

  .ستا كارفرما هنمایند ايبر، نصت تعمليا ايجرا

 را هلللاآن مانيز برنامه ،هاركا از بخش هر به طمربو يهلللاشیآزملللا منیاا از قبل هاته دو قلاحد ستا موتف ر،پيمانكا 51-5

 منیاا با كارفرمللا فقتامو معالا رتصو در. كند تسليم كارفرمللا هنمایند رحضو ايبر زم،ال يهللايهمللاهنگ منظللوربلله

 ونبد شلده نيلي تع نماز در او هنمایند رحضو معد یا وي هنمایند رحضو ونبد مانيز برنامه طبق هلا يبازرس و هاشیآزما

 .كنديم تسليم كارفرما به را طمربو يهاگ ارش داده، منیاا را هاشیآزما ر،پيمانكا ،قبلي عطالا

 به موتف رپيمانكا ،دلل باش بيولل مع یا ناقص ركا از قسمتي كارفرما، معالا با یا و هايبازرس و هاشیآزما بقلط رلب هرگاه 51-6

 .ستا دخو ه ینه به شللدهاصللالح يهاركا ردمو در زمال يهللايبازرسلل و هللاشیآزمللا منیاا و ركا حصالا و نقص فعر

 با توانلد يمل  رمالل فركا ،ندلنك امدلقا نقص فعر به نسبت كارفرما، معالا از پس فيرمتعا تمد فتر رپيمانكا كهيدرصورت

 بحتساا با را طمربو يهللانللهیه  و دهرلللك امدلللقا ،ایصلللنق فعر و تصالحاا منیاا به نسبت ر،پيمانكا به قبلي رخطاا

 نماید. رمنظو رپيمانكا بدهي حساببه ،در شرایط خصوصي ذكرشده يباالسر يهانهیه 

 به كه د،شو همشاهد هاركا از یيهلا بخلش  یا بخش در رمكر قصانو و هلا مشكل ،هايبازرس و هاشیآزما یهيدرنت هرگاله 51-1

 معد یا ،نامناست روش یا ب،نامرغو اتتیهي  و كلللاال یا ،ماهر نسانيا وينير يريكلللارگبللله معد از ناشي كارفرملللا نظر

 فعر تا را، ركا يهلا بخلش  یا بخش آن ايجرا توقف رستود توانديم كارفرما ،باشد ركا ايبر مناست اتتیهي  يريكارگبه

 یا و ضافيا ه ینه يعااد منظلور به ر،پيمانكا ايبر را حقي هيچ ع،موضو ینا. كند درصا ر،پيمانكا يسو از هامشكل ملاعو

 .كندينم دییاا نپيما تمد یشاف ا

 نمدفو یا و ندلل ش دهياز پوشل  قبل دیيل تأ یا و سيزربا و مایشآز به زنيا كه كارها از ارديمو ايبر ستا موتف ر،پيمانكا 51-2

 رستود با رت،صو ینا غيللر در. كند امقدا سپس ده،نمو خ ا نظللر مللورد ركا نپوشاند ايبر را كارفرمللا زهجاا ،نددار نشد

 و هلا شیآزملا  منیاا ايبر را آن ،شتهدابرر كا روي از را شلده انیام پوشش عنو هر د،ولخ نهله ی با باید رپيمانكا كارفرما،

 زد.سا رشكاآ كارفرما، دیيتأ سپس و هايبازرس

 نندگازسا لهيوسللبلله رپيمانكا رشساا به بنا كه تياتیهي  و كللاال للللحم و ييرلللگربادر صللورت كللاربرد در پيمللان،   51-4

 ورصد و نهایي لكنتر و ساخت سيزربا ارکمد سيربر از پس تنها شلوند، سلاخته ملي   طبق پيوست پيمان شدهمشخص

 .باشدمي زمیاو دستگاه نظارت عاليه  كارفرما توسط حمل زمیو

كست نظلر   از پس پيمانكار ،آمدهعملبه فني يهايبازرس و هاشیآزما از يريگیهينت الی و يرلتاس در مالبها اردولم در 51-11

 .ندكيم لنباد سساا آن بر را هاركا و فعر را تبهاماا و مدارک فني، خصوصي یطاشر در شدهنييتع مرجع فني
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 تغييرات مبلغ پيمانبه پيمانكار،  یهاپرداخت  : 11فصل 

 شمول مبلغ پيمان  - 52 ماده 

برابلر انیلام تعهلدات     ، كله در اسلت  56تغييلرات موضلوع ملاده     و نامهموافقت 3ماده  در شدهدر ، عبارت از مبلم مبلم پيمان

زیلر،   يهلا نله یه شامل جبلران   ازجمله، . مبلم پيمانشوديممانكار پرداخت بعدي، به پي مواد در شدهدر به ترتيت  پيمانكار و

 است. ني  سود پيمانكار پيمانكار و لهيوسبهانیام كارهاي موضوع پيمان  منظوربه

نيروهلاي   مسلتقيم و اعلم از نيروهلاي   پيملان  مختللف كارهلاي    يهلا بخلش ه ینه نيروي انساني موردنياز براي انیلام   52-1

 تملام  و، كله شلامل دسلتم د    كلار  بلا مرتبط  يهامحلسایر  ای و كارگاه درعوامل مدیریتي مستقر  ليقب ازغيرمستقيم، 

 آنان است. يريكارگبهمرتبط با استخدام و  يهانهیه  ریسا وم ایاي قانوني 

 11طبق پيوست  يدكی لوازم نيتأم ، براي انیام كار وازين موردسایر مواد  تیهي ات و ،كااله ینه تهيه  52-2

 اجراي كار ازين مورد مواد ریسا و يدكی لوازم وكاال  وتیهي ات  يانباردار و ونقلحمله ینه  52-3

 ل وم موارد در، كارگاه دره ینه خدمات فني فروشندگان تیهي ات  52-4

، هلا شیآزملا ، كلاال، نصلت   كارهلاي خریلد  از  یيهلا بخلش انیلام   منظلور به دومدستپرداختي به پيمانكاران  يهانهیه  52-5

 ازيموردنخدمات فني  ریسا و هايبازرس

 تیهي ات موردنياز اجراي كار و آالتنيماشه ینه كرایه  52-6

 مبالم مشروط محل از،  اتيتیه وكاال  نيتأم ه ینه انیام كارها، خدمات و 52-1

 متارقه دیگر، شامل: يهانهیه  52-2

 12ش كاركنان كارفرما، طبق پيوست ه ینه آموز 52-2-1

 كارهاي موضوع پيمان ياجرا دركاركنان پيمانكار،  وانتقالنقل وه ینه مسافرت  52-2-2

 ابل ارآالت  و آالتنيماشل  و  اتيتیه و ساتيتأسبرچيدن انواع  مرتبط با بارگيري، حمل، تخليه، نصت و يهانهیه  52-2-3

 هاآنمصرفي موردنياز  مواد وتخصصي 

 كارگلاه  درمحل اسكان موقت كاركنان و برچيدن  يبرداربهره ،حااتت ،نگهداري احدا ، براي ،ازيموردن يهانهیه  52-2-4

 هاآننياز  جاري مورد يهاسیسرو و خدمات و آنان كار دفاتر ویا جاهاي دیگر  و

 وآب، بلرق، تلالن، گلاز، بلراي كارگلاه       نيتلأم هلاي  موقت، از قبيل سيسلتم  ساتيتأسمربوط به احدا   يهانهیه  52-2-5

 هاآنجاري  يهانهیه 

 هانامهمهيب و ها(نامهضمانت) ميناتضه ینه تهيه انواع  52-2-6

 با پيمان مرتبط و عوارض قانوني، متعلق به پيمانكار ریسا و هااتيماله ینه انواع  52-2-1

 است. خصوصي، به عهده پيمانكار طیشراكه طبق  یيهانهیه  ریسا 52-2-2

 موقت یهاپرداخت  - 53 ماده 

 مختللف  يهلا بخلش پيملان بلراي    مبللم  تاكيک جدول"اساس بر ،نامهموافقت 4 موضوع ماده پيمانكار،به  يهاپرداخت 53-1

جه به مي ان كار تو با و 2در پيوست  شدهدر  بها مقادیر و فهرست اساس بر مورد، برحست یا و 1 پيوست موضوع ،"كار

 .رديگيم، صورت 5در پيوست  شده در ، به روش شده انیامواقعي 

معلامالت  تضلمين   نامله نیلي آ بلر اسلاس  اجراي كار،  ازينشيپامكانات  نيتأمبراي  و تقویت بنيه مالي پيمانكار منظوربه 53-2

( نامله ضلمانت )تضمينبرابر دریافت  در شوديممشخص  5پيوست  كه مي ان آن در پرداختشيپ عنوانبهمبلغي دولتي، 

 .شوديم، به پيمانكار پرداخت 11كارفرما، طبق ماده  قبولقابل معتبر و

آن تلاریخ   تا شدهانیامكارهاي  تيوضعصورت، پيمانكار 5پيوست  2 در بند شدهنييتعیا مقاطع زماني  و هرماهپایان  در 53-3

. كنلد يمل ليم تسل  در قبلال اخل  رسليد بله كارفرملا      ، تهيله و شلود يمتنظيم كارفرما توافق  كه با یيهابرگ، طبق كاررا
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 پيمانكلار، قيملت مصلالح و   . شلود يمل ، طبق مالاد پيملان تحویلل    ازيموردن، تمام اسناد مثبته تيوضعصورت مهيضمبه

 و هلا آنصلورت بلدون عيلت بلودن      در و بيمه حمل اسناد مثبته حمل و ارائهتیهي ات حمل شده به محل كارگاه را، با 

، در هلا آنبلراي   يامله يب پوشلش  و هلا آنبله كارفرملا وعلدم وجلود ملدعي بلراي        هلا آندال بر انتقال مالكيت  مدارک

مربلوط بله    يهاپرداختهمچنين،  موقت و يهاتيوضعصورت در شدهدر مقادیر  . ارقام وكنديمدر   هاتيوضعصورت

ز دقلت كلافي برخلوردار    مقایسه بلا مقلادیر واقعلي ا    غيرقطعي دارد، اما الزم است كه این مقادیر در جنبه موقت و هاآن

، جللوگيري  يقطعل  وموقلت   يهلا تيوضلع  صورتبهصرف وقت به هنگام رسيدگي  از بروز مشكالت و كهينحوبهباشد، 

 ، به عهده پيمانكاراست.ادشدهی، ناشي از عدم اعمال موارد هاتيوضعصورت به يدگيرس در ريتأخشود. مسئوليت 

 تعيلين  بلا  آن، در اشلكال  وجود صورت در و بررسي روز،( 11) ده ترف حداكثر را شده دریافت تيوضعصورت كارفرما، 53-4

 بایلد  كله  شلده،  دریافت تيوضعصورت كهيدرصورت. دهديم عودت پيمانكار به اصالح براي را آن اشكال، موارد و لیدال

 داده اطلالع  پيمانكلار  بله  مراتلت  شلود  داده تشلخيص  قبلول قابل كارفرما طرف از شود، بررسي شدهنييتع مهلت ترف

 پيمانكلار  بله  را تيوضلع صورت مبلم ت،يوضعصورت ديتائ تاریخ از روز( 21) ستيب مهلت ترف كارفرما، سپس. شوديم

طلول انیاملد، كارفرملا     بله  روز (21بيسلت ) بليش از   كارفرملا پرداخت  زمانمدتدليل،  . هرگاه به هركنديمپرداخت 

كارفرما را پس از كسلر   دشدهیيتأ تيوضعصورتمبلم  (%11درصد ) هاتاددرخواست پيمانكار،  به بناكه  كنديمموافقت 

تا قبل  ذكرشدهموقت  تيوضعصورتدر این صورت باید  به پيمانكار پرداخت نماید. الحسابيعل صورتبهكسور مربوط، 

توانلد  دریافت مبلم فوق خودداري نماید، نملي كه پيمانكار از بعدي تعيين تكليف گردد. درصورتي تيوضعصورت ديتائاز 

 ( شرایط عمومي پيمان شود.2-53) در بندپرداخت مندر   ريتأخمدعي دریافت خسارت 

 یلا  بعدي و يهايبازرس و هاشیآزماتوجه به انیام  با وزیان وارده به خود  و جلوگيري از ضرر منظوربه توانديمكارفرما، 

صلورت   در كنلد و  خودداري تيوضعصورتقسمتي از  ای وزیر، از پرداخت تمام  موارد درجدید  شواهد وكست اطالعات 

 بدهي پيمانكار منظور نماید. حساببهقبلي را ني   يهاپرداختل وم، 

قبلي دچار صدمه  شدهليتكمیا كارهاي  داراي نقص بوده و شدهانیاممواردي كه تمام یا بخشي از كارهاي  در 53-4-1

 یا جایگ یني داشته باشد. ونياز به اصالح  شده و

 يهلا تيوضلع صورت و این كاهش در باشد افتهیكاهشتغيير كارها  دستور مبلم پيمان به علت صدور كهيدرصورت 53-4-2

 قبلي منظور نشده باشد.

اقدام به  رأساً 6-51 با توجه، كارفرما در زمان مقرر كارها درصالحات الزم انیام ا در هرگاه به دليل قصور پيمانكار 53-4-3

 اصالح كارهاي معيوب كرده باشد.

 شود. 62وقوع هریک از شرایطي كه منیر به بركناري پيمانكار، طبق ماده در صورت  53-4-4

 يطلوركل بله  ادعاي مالكيت عليه كارفرما، ناشي از عملكلرد پيمانكلار و   نوع هرادعا، ازجمله  نوع هربروز  صورت در 53-4-5

 اجراي پيمان.

  پيمانكار شود. تيوضعصورت ازیا قسمتي  تمام و منطقي باع  كسر طوربه كه دیگري عامل هر 53-4-6

كارهاي  ال حمهحقپيمانكاران فرعي و ج  را پرداخت ننماید،كارفرما اختيار دارد  ال حمهحقپيمانكار  كهيدرصورت 53-4-1

 حسلاب بله و پرداخلت   دومدسلت و مربوط به پيمان به پيمانكاران فرعي  يهافیردرا از محل  شدهلیو تحو ديتائ

 بدهكار پيمانكار منظور نماید.

آن  در شلده در تیهيل ات   مصلالح و  و كارهلا تملام ، تيوضلع صلورت  دریافلت مبللم هلر    كله بلا   كنديمپيمانكار تعهد  53-5

، نسلبت بله   اعتلراض اشلخاص ثالل     هرگونله ادعلا و   پيمانكار موتف به رفع ، به تملک كارفرما درآمده وتيوضعصورت

 .هاستآن

 بله  و كاهدينمانیام تعهداتش طبق پيمان  به پيمانكار، از مسئوليت اصلي وي در هاتيوضعصورتمبلم  پرداخت و ديتائ 53-6

 هلر بلروز   صلورت  دركرده،  ليتكم راموتف است كارها  پيمانكار كياي یا كمي كارها توسط كارفرما نيست. ديتائمعناي 
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 اقدام نماید. هاآنجایگ یني  ای واست، نسبت به رفع عيت  شدهپرداخت هاآن تيوضعصورتكه  یيكارها دراشكال  نوع

 :شوديمموقت به پيمانكار، مبالم زیر كسر  يهاپرداختاز هریک از  53-1

. گلردد يمل ن د كارفرملا نگهلداري    ياجداگانهحساب  در و شوديم كار كسرحسن اجراي تضمين  عنوانبهدرصدي  53-1-1

خصوصلي پيملان    طیشلرا در مختلف كار متااوت باشلد   يهابخشبراي  توانديمكار كه حسن اجراي درصد كسور 

 نامله نیلي آآخلرین ابالغيله    در ذكرشلده مبلم از بيش  نبایدكسور حسن اجراي كار  میموع مبلم. شوديممشخص 

 .تضمين معامالت دولتي باشد

 :است موارد زیر ازجملهسایر كسور  53-1-2

زمان اجراي كار )مي ان كسلور از   ناف  دراجتماعي و قوانين  نيتأمسازمان ، طبق مقررات اجتماعي نيتأمبيمه  53-1-2-1

 عملل  بله اجتملاعي مطلابق اسلتعالم از ایلن سلازمان       نيتأمسازمان  يهانامهبخشبخش كاالیي طبق آخرین 

 (دیآيم

 زمان اجراي كار ماليات پيمان، طبق مقررات ناف  در 53-1-2-2

 پرداختشيپک ط به استهالمبالم مربو نيچنهم و به پيمانكار الحسابيعل يهاپرداخت 53-1-2-3

 است. تعهدات پيمانكار زمره ، كه دراز سوي كارفرما واگ ارشدهیهي ات ت وكاال یا  و شدهانیامه ینه كارهاي  53-1-2-4

 ريتلأخ مدت  تناستبهي پيمانكار را پرداخت كند، هاتيوضعصورت، 4-53 در بندهرگاه كارفرما نتواند ترف مدت مقرر  53-2

زیلر   صلورت بله  ريتلأخ ي اضلافي پيمانكلار در ملدت    هلا نهیه ، مبلم جبران پرداختو  تيوضعصورتفرایند بررسي در 

در تملام   شلده ينل يبشيپل جمع مي ان خسارت پرداختي به پيمانكار بابلت خسلارت   شود. يممحاسبه و به وي پرداخت 

پرداخلت   ريتلأخ ورت ص در ( مبلم اوليه پيمان خواهد بود.%11موضوع این بند حداكثر تا ده درصد ) يهاتيوضعصورت

، خاتمله پيملان را درخواسلت    64به استناد ماده  توانديمسوي كارفرما، پيمانكار از  64در ماده  مقررشدهمقدار بيش از 

 بله  توجله  بلا  شلود. ن اییاد نملي پيما شرایط بر مازاد پيمانكار براي حقي ،در صورت تمایل پيمانكار براي ادامه كار كند.

 كارفرملا  و نبوده پيمانكار رمیازيغ تاخيرات شمردن میاز موجت پيمانكار تيوضعصورت پرداخت در تاخير بند این مااد

 .است ادشدهی ضوابط طبق تاخير خسارات پرداخت به موتف
 

R𝑖 = B ∗ (
ريتأخ  یک صورت وضعيت مدت كل روزهاي 

365
) ∗ (

آخرین نرخ تورم ساالنه اعالم شده توسط بانک مرك ي

111
) 

R𝑖=   تيوضعصورتمبلم خسارت یک  

B =   تيوضعصورتمبلم یک  -(1-53بند  در دشدهيقكسورات )

∑R𝑖 = R1 + R2 + هاتيوضعصورتجمع كل خسارات تاخير                  ⋯  

 .باشديم مالک محاسبه ،تيوضعصورتتاریخ پرداخت در  شدهاعالمآخرین نرخ تورم ساالنه  : 1 توضيح

 بلراي پرداخلت   اي كله ( روزه21بيسلت )  مهللت  بلر  ملازاد  ملدت  بلا  اسلت  برابلر  موقلت  تيوضلع صورت تاخيرروزهاي  كل مدت:  2 توضيح

 .است شدهگرفتهدر نظر  4 – 53 بندتوسط كارفرما در  تيوضعصورت

 مبالغ مشروط   - 54 ماده 

باشد، این مبلم براي انیام كارهلا،   شدهينيبشيپمبلم مشروط  عنوانبه، مبلغي نامهموافقت 4-2-3 در بند كهيدرصورت 54-1

 لهيوسل بله ، كارهلاي مربلوط   كارفرملا  دسلتور  صلورت  دراست كله   11، به شرح پيوست  اتيتیه وكاال  نيتأم، خدمات

 .شوديمپيمانكار انیام 

 دسلتور  كله بلا   رديگيمصورت  ي اتيتیه وكاال  نيتأمكارها، خدمات یا  تناستبهنوع پرداخت از محل مبلم مشروط  هر 54-2

برابلر پيمانكلار    براي كارفرما در يتعهد گونهچيه، مانيپ دروط شده باشد. در  مبلم مشر درخواست كارفرما از پيمانكار

 .كندينماییاد 
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 :است به شرح زیر ،نحوه پرداخت از مبالم مشروط 54-3

-56 در بنلد  شدهنييتعاست، به روش  پيمانكار لهيوسبهبهاي انیام كارهایي كه شامل تهيه مصالح یا انیام خدمات  54-3-1

 .شوديمبه پيمانكار پرداخت  2

 لهيوسل بله  شلده پرداخت واقعي شود، قيمت از پيمانكار درخواست تیهي ات وكاال  نيتأم و تهيه فقط كه مواردي در 54-3-2

پيمانكلار( كله ميل ان آن     باالسري )شامل سود يهانهیه  عنوانبهدرصدي  عالوهبهاسناد مثبته،  اساس برپيمانكار، 

 . شوديم، به پيمانكار پرداخت است شدهنييتعخصوصي  طیشرا در

 ارزی یهاپرداخت  - 55 ماده 

و یلا ضلوابط مربلوط     باشد، نرخ تسعير شدهنييتعارز خارجي  مبلم پيمان به ، پرداخت بخشي ازنامهموافقت 3 ماده در كهيدرصورت

 در شرایط خصوصي است. شدهدر ااد ، طبق مهاپرداخت گونهنیابه 

 مبلغ پيمان تغييرات در  - 56 ماده 

 است: رييتغقابلزیر  طیشرا مبلم پيمان فقط در 56-1

 كار، كه منیر به اف ایش یا كاهش مبلم پيمان شود. تغيير صدور دستور 56-1-1

، ضميمه پيمان براي بخشي از پيملان  اوليه مقایسه با مقادیر طبق مدارک پيمان، در شدهانیاممقادیر كارهاي  تغيير 56-1-2

 6-44 بند موضوعباشد،  شدهميتنظ بهافهرست اساس بركه 

 نامهموافقت 4-5 بند موضوعكار،  موقعبه اتمام در ريتأخكاهش مبلم ناشي از خسارت  56-1-3

 خصوصي طیشرا در كار، تسریعپاداش  پرداخت بينيپيش شرطبه كار، تسریع از ناشي مبلم اف ایش 56-1-4

، كرایله   اتيل تیه وكلاال  خصوصي براي جبلران نوسلان قيملت     طیشرا در كهيدرصورتتغيير مبلم ناشي از تعدیل،  56-1-5

باشلد، ایلن تغييلرات طبلق روش      شلده ينيبشيپتعدیل  ونقلحمل، دستم د نيروي انساني و تخصصي آالتنيماش

 بيسلت و پلنج  ریالي و ارزي جل     صورتبههاي تعدیل پرداخت ه ینه .گردديماعمال  4 وستيپ در شدهينيبشيپ

 شود.اف ایش پيمان محسوب نمي (%25درصد )

كارفرملا،   لهيوسبهانیام كار  براي اصالح كارهاي ناقص و موقعبه اقدام دركاهش مبلم پيمان به دليل قصور پيمانكار  56-1-6

 6-51 بندموضوع

 مبلم پيمان ناشي از تغيير كارها نحوه محاسبه تغيير 56-2

محاسلبه   بهلا فهرسلت  اسلاس  بلر )براي بخشي از پيمان كله   2ي هاوستيپطبق یكي از  بهافهرستي كه موارد در 56-2-1

 وكارهاي اضافي  بها و نقصاني(، ضميمه پيمان باشد ای وي واحد كارهاي اضافي بهافهرست) 3پيوست  ای و( شوديم

 .شوديمي یادشده استااده هافهرستموجود باشد، برحست مورد، از قيمت  هاآن درنقصاني  ای

و یا بهاي كارهاي اضافي و یا نقصلاني در   ، ضميمه پيمان نباشد1-2-56 در بندي یادشده هافهرستدر مواردي كه  56-2-2

 :شوديمزیر محاسبه  روش دونقصاني، به یكي از  ای و، قيمت كارهاي اضافي نباشد موجود هاآن

 شلده در ( آالتنيماشل  و نيروي انساني)نرخ عوامل  اساس براضافي و یا نقصاني برحست مورد،  يكارها متيق 56-2-2-1

، پلس از   اتيتیه وكاال خرید  همچنين بهاي و شودميمحاسبه  پيمان 3پيوست  2بند  و 2پيوست  2 در بند

 شود.  مدارک مثبته محاسبه مي ارائهبا  باشدميني   مانكاريپ سودشامل كه  باالسري يهانهیه منظور كردن 

 یلا  یلک مبللم مقطلوع و    صلورت بله  توانلد يمل نقصلاني،   ایل  و، قيمت كارهاي اضافي طرف دوتوافق  صورت در 56-2-2-2

 سایر مااد پيمان تعيين شود. تیرعا با، بهافهرستجدید  يهافیرد

طبلق پيملان نسلبت بله بلرآورد اوليله،        شلده انیلام كار  مقادیر براي محاسبه تغيير مبلم پيمان ناشي از تغيير احیام و 56-3

 تناسلت بله باشلد(، مبللم پيملان     شلده ميتنظل  بهافهرست اساس رب)براي مواردي كه بخشي از پيمان  6-44 بندموضوع

 .شوديممحاسبه ضميمه پيمان  يبهافهرست اساس بر وطبق پيمان  شدهانیامكارهاي  ریمقاد و هاحیم

كارفرملا،   لهيوسل بله انیلام كلار    براي اصالح كارهاي ناقص و موقعبه اقدام دركاهش مبلم پيمان به دليل قصور پيمانكار  56-4
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 .شوديم، محاسبه 2-56 در بند شدهنييتع يهاروش، برحست مورد، طبق یكي از 5-1-56 بندموضوع

 قطعي تيوضعصورت  - 57 ماده 

  ازجملله  و همچنين تحویل تملام اسلناد و ملدارک باقيمانلده بلللله كارفرملا،       61پس از انیام تحویل موقت طبق ماده  51-1

، ملدارک  12پيوسلت   5 بنلد  موضلوع فنلي   مدارک و هانقشهنگهداري تیهي ات،  ، راهبري وياندازراه يهادستورالعمل

 نلوع سلند و   هر و (هانامهضمانت) ميناتض و هانامهمهيبو مدارک مرتبط با  نصت اتيعمل وتیهي ات  شیآزما وبازرسي 

قطعي كارهلاي موضلوع پيملان را تنظليم      تيوضعصورتاست، پيمانكار  شدهاشاره هاآنپيمان به  مدرک دیگري كه در

 :كنديم كارفرماهمراه مدارک زیر، تسليم روز  (31) سيحداكثر تا  نموده و

تحویل موقلت بله بعلد، طبلق      زمان ازكارفرما از ادعاي اشخاص ثال ،  داشتننگهالزم براي مصون  نامهمهيبهرگونه  51-1-1

 خصوصي. طیشرا

موضلوع   حقلوق  وبا املوال   رابطه درادعاي مالكيت اشخاص ثال ،  ازجملههرگونه دعاوي،  وفصلحل مدارک دال بر 51-1-2

 پيمان.

 درداشلتن بلدهي را    ایل  وكه طي آن، هرگونه حلق تصلرف    كنديمرا تنظيم  يااقرارنامهپيمانكار به همراه این مدارک، 

اسلت متوجله كارفرملا شلود،     مطالباتي كه ممكن  ریسا وتیهي ات  ای وكاال كاركنان،  دستم د وبا پرداخت حقوق  رابطه

 يهلا توافلق ، فروشلندگان،  دومدسلت خود، پيمانكاران  يهايبده پرداخت وادعاها  وفصلحلبه  نسبت ومنتاي دانسته 

 است. آوردهعمل بهذیناع  يهاطرفالزم را با 

طبلق اسلناد پيملان    ، پيمانكار تمام تعهدات قلراردادي خلود را   و دستگاه نظارت عاليه به تشخيص كارفرما كهيدرصورت 51-2

 دهملدت   ترف ،كارفرما، كامل باشد، از سوي 1-51 در بند شدهنييتع تيوضعصورتمدارک پيوست  و انیام داده باشد

، صورت نیا غير . درشوديم، به پيمانكار اعالم پرداخت و، براي بررسي تيوضعصورتقبولي  ، مراتت پ یرش وروز (11)

وي  تلا  گلردد يمبه پيمانكار اعالم  )ده روز( ، ترف همان مهلتتيوضعصورتعدم پ یرش  لیدالضمن بازگرداندن آن، 

را  تيوضعصورتمیدداً  و اقدام كرده عالم شده توسط كارفرمادر مهلت ا تكميل مدارک ای وارها نسبت به رفع نواقص ك

روز،  61 تلرف ملدت   كارفرملا ، الزمملدارک   و به هملراه اسلناد   و قبولقابل تيوضعصورتاز دریافت  تسليم نماید. پس

 دارد.و نظر نهایي خود را به پيمانكار اعالم ميمربوط را رسيدگي  تيوضعصورت

از طلرف   قطعلي  تيوضلع صلورت  اعتراضي نكنلد،  كارفرمانسبت به نظر ( روز 1هات )پيمانكار ترف مدت  كهيدرصورت

قطعلي را   تيوضلع صلورت مبللم   اتمام مهلت اعتراض، روز از 61مدت و كارفرما ترف  شوديمتلقي  دشدهیيتأ ،پيمانكار

كار و انیلام تعهلدات   حسن اجراي به آزادسازي تضمين و نسبت  كنديمپرداخت  مانكاريپ به، مربوطكسور  كسر پس از

   .دینمايماقدام  3-14و  2-14به ترتيت طبق بندهاي 

هملان   ملدت ند حلداكثر تلرف   پيمانكار معترض باشد، موضوع اعتراض خود را با ذكر دالیل و مدارک مست كهيدرصورت

دارد و دسلتگاه  به دستگاه نظلارت عاليله اعلالم ملي    موضوع اعتراض را  كارفرما. دینمايماعالم  كارفرمابه ( روز 1)هات 

قطعلي لحلاظ و    تيوضعصورتروز نتيیه را در  (1) هات ترف مدتنظارت عاليه پس از بررسي صورت وضعيت قطعي 

پرداخلت بلر اسلاس     نباشلد  پيمانكلار  رشیموردپ  دستگاه نظارت عاليهچنانچه نظر اعالمي  ،دینمايمبه پيمانكار اعالم 

 تيوضلع صلورت مبللم   ،روز از این تاریخ 61 كارفرما ترف مدت و گيردمي صورت دستگاه نظارت عاليه ديتائمبلم مورد 

 15تواند اعتلراض خلود را از طریلق ملاده     و پيمانكار مي كنديمپرداخت  مانكاريپ بهكسور مربوط  كسر قطعي را پس از

   شرایط عمومي پيمان پيگيري نماید.

 (يهلا نامله ضلمانت ) ميناتضل پرداخت نكند یا بلراي آزادسلازي    شدهنييتعهرگاه كارفرما طلت پيمانكار را ترف مهلت 

 تيوضعصورت اساس بر. هرگاه رديگيمپرداخت به پيمانكار تعلق  ريتأخخسارت  2-53پيمانكار اقدام ننماید، طبق بند 

از  اگلر  و، طلت كارفرما را بپردازد تيوضعصورت ديتائروز از تاریخ  (31) سي مدت در، پيمانكار بدهكار شود، باید قطعي

 هلا سپرده محل از، طلت خود را ق دارد بدون انیام تشریاات قضایيكند، كارفرما ح ريتأخ این پرداخت استنكاف ورزد یا
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 يهلا یيدارا، با رعایت قوانين جاري كشور از دیگر كافي نباشد هاآنمبالم  اگر وموجود پيمانكار وصول نماید  تضامين  و

 او وصول كند.

روز پلس   (31) سي حداكثر ترف ستیبايمقطعي از سوي پيمانكار، كارفرما  تيوضعصورت ارائه: در صورت عدم هتبصر

 قطعي اقدام نماید. تيوضعصورتخاتمه یا بركناري پيمانكار نسبت به تهيه  ،از اتمام عمليات اجرایي پروژه

و پيشرفت كار پيمانكار بله   باشد ايمالحظه قابل ريتأخكارهاي موضوع پيمان، بدون قصور پيمانكار، داراي  كهيدرصورت 51-3

 كلار نل د كارفرملا باشلد، پيمانكلار     حسلن اجلراي   حدي رسيده باشد كه مبلم كارهاي باقيمانده كمتر از كسور تضمين 

 كارفرملا بله   آن تاریخ را تنظليم نملوده و   تا شدهليتكم بدون نقص و شدهلیتحوقطعي كارهاي  تيوضعصورت توانديم

براي ادامه كارها به قلوت خلود    پيمانكار تعهدات ریساصورت،  نیا در. رديگ قراررد اقدام تسليم كند تا طبق این ماده مو

 .بود خواهدهمچنان ناف   پيمان و ماندهيباق

 نظلر صلرف بلا پيملان،    رابطه دراز هرگونه ادعایي عليه كارفرما  ، پيمانكارطرف دوقطعي از سوي  تيوضعصورت ديتائ با 51-4

 دوآن توسلط   وفصلل حلل ، املا  قطعي مطرح كرده باشلد  تيوضعصورت ديتائادعاهایي كه قبل از  مورد ، مگر دركنديم

 بعد موكول شده باشد. يهازمان، به طرف
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 كار لیتحو و ليتكم مراحل  : 11 فصل

 های نصبكارتكميل   - 58 ماده 

 و هاشیآزمامراتت را همراه برنامه زماني انیام  ،اندازيشدن براي پيش راه آمادهو  كارهاي نصتتكميل  پس از پيمانكار 52-1

و  هلا شیآزملا  دررا  نماینلدگان كارفرملا   وناتر مقليم   حضور درخواست واطالع داده  كارفرمابه  ياندازراهپيش  اتيعمل

 .دینمايمپيمان  13طبق پيوست  احتمالي كارفرماانیام تعهدات  و ياندازراهعمليات پيش 

 بله  و، فهرست نلواقص احتملالي كارهلا را تهيله     ( روز1هات )پس از بازدید كامل كارها، حداكثر ترف مدت  ناتر مقيم 52-2

و مراتت را بلراي   ، نسبت به رفع نواقص اقدام كردهكارفرما دیيتأ مورد. پيمانكار، طبق برنامه زماني كنديمپيمانكار ابالغ 

 .كنديمبه وي اعالم  دیيتأ

 و هلا طبلق دسلتورالعمل   يانلداز راه شيپ اتيعمل ،ياندازراه شيپ براي كار بودن آماده بر يمبن ميمق ناتر ديتائ از پس 52-3

 مرتبط موارد تیرعا با و، است دهیگرد ابالغ مانكاريپ به و دهيرس هيعال نظارت دستگاه تیتصو به قبالً كه يفن مشخصات

 در .شوديم انیام مانكاريپ لهيوسبه كارفرما، گانندینما/ ندهیو نما ميمق ناتر حضور با 4 وستيپ در مندر  رساختیز با

 بلراي  واحلد  يآملادگ  كارها و رساختیز ليتكم ي، گواهميسوي ناتر مق از شده اعالم ياساس نواقص رفع از پس خاتمه

 .گردديصادر م ميمق ناتر و كارفرما ندهینما لهيبه وس اندازي،راه

 عملكردی شیآزما واندازی راه  - 59 ماده 

 13، طبلق پيوسلت   يانلداز راهتعهلدات كارفرملا را بلراي     نيتلأم ، پيمانكلار  گواهي تكميل كارهاي نصلت پس از صدور  54-1

بله   قلبالً كله   يانلداز راه يهلا دسلتورالعمل طبلق   ياندازراه، عمليات آمدهعملبهو پس از هماهنگي  كنديمدرخواست 

 .شوديمرسيده است، انیام و دستگاه نظارت عاليه تصویت كارفرما 

عملكلردي را   يهلا شیآزملا  شلروع  و، پيمانكار مراتت را به كارفرما اطالع داده داریپا طیشرا يبرقرار و ياندازراهپس از  54-2

 .كنديمدرخواست 

 طبلق  وبله ترتيلت    هلا شیآزملا عملكلردي،   يهلا شیآزملا  شلروع  برمبني و دستگاه نظارت عاليه كارفرما  دیيتأپس از  54-3

انیلام   با حضلور نلاتر مقليم    پيوست، نیا در شدهنييتعدستيابي به عملكرد  منظوربه، 4 وستيپ در شدهدر  يهاروش

 .شوديم

از سلوي   شلده انیلام كه ناشلي از طراحلي و مهندسلي    عملكردي  يهاشاخصبرخي از  ای وعدم حصول تمام  صورت در 54-4

 .شوديم، عمل 4پيوست  3كارفرما نباشد، طبق بند 

 تحویل موقت  - 61 ماده 

صلورت فلراهم بلودن شلرایط     در  ،برداري شدآماده بهره كه عمليات موضوع پيمان انیام و تكميل گردید و كار ازآنپس 61-1

پيوسلت   2عملكردي طبق بند  يهاشاخص حصول و 54عملكردي موضوع ماده  يهاشیآزماپس از اتمام و  تحویل كار

. بله  كنلد يمل ، پيمانكار درخواست تحویلل موقلت از كارفرملا    4پيوست  3 در بند شدهينيبشيپاجراي تمهيدات  ای و 4

 كله يدرصورتساخت ) چون يهانقشه و شدهانیام يهاشیآزماو  هايبازرسهمراه این درخواست، تمام مدارک مربوط به 

 پيمانكار تحویل شود. يسو اززمان تسليم نشده باشد(، باید  آن تا

و آملادگي آن بلراي تحویلل     كار دراساسي  يهااشكالنبودن  اطمينان از حصول وپس از بازدید كامل كارها  ناتر مقيم 61-2

 موعلدي را  و دسلتگاه نظلارت عاليله     كارفرملا  ازآنپس .كنديماعالم  و دستگاه نظارت عاليه ، مراتت را به كارفرماموقت

خواهلد بلود.    نلاتر مقليم   ديل تائاز پس روز  (21) بيستحداكثر در نظر خواهند گرفت كه این موعد براي تحویل موقت 

، ضلمن بازدیلد از   حاضرشلده  محل درموعد مقرر  پيمانكار، در اتااقبهمشاور  و كارفرما، دستگاه نظارت عاليهنمایندگان 

. پيمانكلار،  كننديماقدام  كارها درتحویل موقت، به همراه فهرست نواقص باقيمانده  جلسهصورتكارها، نسبت به تنظيم 

از  قبلل  تلا است، حلداكثر   شدهنييتعتحویل موقت  جلسهصورت ردكه  يابرنامهرا طبق  شدهنييتعموتف است نواقص 
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/ نماینده كارفرما درخواست كند.رفع نقص را از كارفرما  يگواه صدورقطعي، برطرف كرده، سپس  تيوضعصورتتسليم 

كرده  صادر رااطمينان از رفع نواقص، گواهي رفع نقص  حصول والزم  يهايبازرس ، پس از بازدید ودستگاه نظارت عاليه

 در بند شدهدر قطعي پيمانكار، عالوه بر موارد  تيوضعصورت. پرداخت دارديماز آن را براي پيمانكار ارسال  يانسخه و

 گواهي رفع نقص است. ارائه، منوط به 51-1

 هلاي اشلكال  رفلع  از بعلد  بله  فراینلد  اینموقت  تحویل روزهاي اساسي در سازد در صورت وجود اشكالمي نشان خاطر

 .شد خواهد موكول اساسي

ها ممكن گيري آنو پس از بستن، كنترل، بازرسي و اندازه شونديو یا بسته م پوشانده عملياتكارهایي كه پس از انیام  61-3

كلاري بله عهلده    این بنلد ه ینله دوبلاره    مااد میلس شوند. در صورت عدم رعایتصورتها قبالً باید تایيدیه آن ،نيست

 پيمانكار خواهد بود.

( 54ي عملكردي )موضلوع ملاده   هاشیآزمااندازي و یي از كار كه طبق مشخصات فني نياز به راههاقسمتتحویل موقت  61-4

 .شوديم، انیام 2-61و  1-61بندهاي در  شدهينيبشيپي هستند، ني  به روش برداربهره آماده وندارند 

 زیر میاز است: طیشراي مستقلي از كار، قبل از تحویل كل كار، در هاقسمتتحویل موقت  61-5

 ي الزم شده باشد.نيبشيپدر پيمان  هاآني جداگانه كار و برنامه زماني هاقسمتبراي تحویل  كهيدرصورت 61-5-1

یي از كار را قبلل از تحویلل كلل كلار داشلته باشلد. در ایلن        هاقسمتدر طول مدت پيمان، كارفرما نياز به تحویل  61-5-2

اییلاد   ای وو پيمانكار بررسي الزم را براي حصول اطمينان از عدم تداخل  كنديمصورت، مراتت را به پيمانكار ابالغ 

در هلر یلک    .رديگيمقرار  طرف دو موردتوافقو موضوع،  آوردهعملكل كار، به  عملكرد و هاقسمتمشكل در سایر 

 .شوديمانیام  3-61تا  1-61بندهاي  ، به ترتيتِموردنظري هاقسمتاز این موارد، تحویل موقت 

است با رعایت مقررات و مالحظات مربوط بله محافظلت از    موتف مانكاريپپس از تحویل موقت عمليات موضوع پيمان،  61-6

تخصصلي،   آالتنيماشل ي اسكان موقت خود، خلرو   هامحل، انبارها، دفترها و هاكارگاهنسبت به برچيدن  ستیزطيمح

موقلت خلود، اقلدام     سلات يتأسو  هلا كارگاهباقيمانده از برچيدن  زائدمواد و مصالح متعلق به خود و هر نوع مواد  نوع هر

اشلد،  كارفرملا ب  ازيل موردنپيمانكلار،   لهيوسل به یادشدهیاموقت و تیهي ات  ساتيتأسكند. هرگاه بخشي از مصالح مازاد، 

 هرگونهمازاد  ساتيتأس. در صورت عدم برچيدن كارگاه و مصالح و شوديمخصوصي بيان  طیشرادر  هاآننحوه واگ اري 

پيمانكلار خواهلد    عهلده  بري و جاني و مالي طيمحستیزو خسارات  هاآنناشي از  یادشدهیامسئوليت ناشي از خسارات 

 بود.

در دوران مسلئوليت   شدهمشخصي هاتيعرفع  ای ومتعارف را براي تعمير  حد دركارفرما موتف است، امكان دسترسي  61-1

 .كندرفع نقص، براي پيمانكار فراهم 

 دوره مسئوليت رفع نقص  - 61 ماده 

 نلوع عيلت و   ، هلر خصوصي طیشرادر  شدهمشخص زمانمدتترف  هرگاه، 61پس از تحویل موقت كارها به شرح ماده  61-1

ت دستور كارفرملا، نسلبت   ، پيمانكار موتف است بالفاصله پس از دریافتعهد پيمانكار مشاهده شود كارهاي در نقصي در

دیگر كار، به ه ینله خلود    يهابخشبه  آن ازناشي  يهاتيآسرفع  معيوب و جایگ ین نمودن كار ، اصالح وبه رفع نقص

 ست كار، مغایر بلا مشخصلات فنلي و   درنا يبرداربهره ای و، ناشي از نگهداري عيوب و نواقص كهآن بركند. مشروط  اقدام

 ، نباشد.نگهداري از سوي كارفرما و يبرداربهره يهادستورالعمل

الزم  يهلا شیآزما، الزم براي رفع عيت و نقص يهانیگ یجا تعوی  و ای وموتف است پس از انیام اصالحات  پيمانكار، 61-2

 ، به ه ینه خود انیام دهد.كارفرما ديتائاخ   را براي حصول اطمينان از رفع عيت و

، دوره مسئوليت رفلع نقلص آن قسلمت از    هاآنانیام  بر صحتكارفرما مبني  ديو تائاز كار  هر قسمتپس از رفع عيت  61-3

 .شوديمكار، از همان تاریخ شروع 

، طي مدت معقلولي نسلبت بله رفلع عيلوب      كارها نقص وعيت  رفع برمبني  كارفرما دستورهرگاه پيمانكار پس از ابالغ  61-4
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این  اقدام به رفع عيت نماید. در رأساً توانديم، كارفرما دعمل نتواند عيوب را به نحوي صحيح رفع كن یا در و اقدام نكند

اختيلار كارفرملا    انبارهلاي خلود را در   تیهي ات موجود در ، مصالح وتخصصي آالتنيماشار موتف است ، پيمانكصورت

مربلوط،   يهلا يباالسلر  نيروهلاي غيرمسلتقيم و   يهلا نله یه احتساب  كارفرما، با لهيوسبه شدهانیام يهانهیه بگ ارد. 

   .شوديمبدهكاري پيمانكار منظور  حساببه

 تحویل قطعي  - 62 ماده 

زملاني   برنامله  وكارفرملا، تلاریخ    دیيتأو  يبررس و، پس از درخواست پيمانكار 61دوره مسئوليت رفع نقص، موضوع ماده  انیپا در 

علدم   صلورت  دراز بازدید از كارهلا،   پس و شوديماست، تعيين  شدهانيب 61 ماده دربازدید، به همان نحو كه  یا و هاشیآزماانیام 

مشاهده عيلت   صورت در. گردديمصادر  كار انیپاگواهينامه شده و  ، نسبت به تحویل قطعي كار اقدامكار در نقص ومشاهده عيت 

 تا پس از رفع نواقص، تحویل قطعي انیام شود. شوديم، مراتت به پيمانكار ابالغ كارها در نقص و

و با توجه به ارائه پس از تحویل قطعي كار كار حسن اجراي مبلم باقيمانده تضمين  (%51) درصد پنیاهآزادسازي  ،2-14طبق بند 

 پ یرد.صورت مي تامين اجتماعي( مقررات سازمانتامين اجتماعي )طبق آخرین حساب  مااصا
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 ، خاتمه پيمان، تعليقريتأختغييرات مدت پيمان،   : 12فصل 

 پيمان یهازمان  - 63 ماده 

تلاریخ   نیل ا درها ف به شروع كارو پيمانكار موت است نامهموافقت 2-5 در بند شدهنييتعتاریخ شروع كارهاي موضوع پيمان، تاریخ 

هریلک از  اسلت.   نامله موافقت 3-5 در بند شدهنييتع مدت دركار  ليتكم وعمومي  طیشرااین  2-3 در بند شدهنييتعبه ترتيت  و

 .شوديماصلي پيمان محسوب  براي كارهاي موضوع پيمان، مانند مدت پيمان از اركان شدهنييتعمقاطع زماني اصلي 

 تغييرات مدت پيمان  - 64 ماده 

وقلوع   صلورت  درمقاطع اصلي كارها،  خاتمه و براي شروع و شدهينيبشيپ يهامدت و هازمانتمام  :تمدید مدت پيمان 64-1

   اف ایش یابند. تواننديمزیر،  طیشراهریک از 

 ، كه منیر به اف ایش مدت پيمان شود.4-44 بند موضوع كار رييتغصدور دستور  64-1-1

 و تیل رعا بلا  ،14 و13هلاي شلماره   پيوسلت  و 41 موضلوع ملاده    كار باعدم انیام برخي از تعهدات كارفرما مرتبط  64-1-2

 شود. آن از یيهابخش یا كارهاي موضوع پيمان و موقعبه انیام از، كه مانع آن در شدهينيبشيپ مالحظات

 13موضوع ماده  بروز شرایط قهري، 64-1-3

 شود. كار از یيهابخشانیام  در ريتأخمستقيم باع   طوربه كه ،مقررات وقوانين  تغيير 64-1-4

 و پ یرش كارفرما باشد.   ديتائ، كه باید مورد انع انیام كارشرایط جوي استثنایي م بروز 64-1-5

 2-32در بند  شدهدر ، به شرح مانكاريپ كار محدوده درپيمانكاران دیگر  يريكارگبهتصميم كارفرما مبني بر  64-1-6

 65 مدت پيمان، موضوع ماده و توقف تعليق 64-1-1

 .كار شود ياجرا در ريتأخ باع  وكه ناشي از قصور پيمانكار نبوده  ينيبشيپرقابليغ طیشرا وقوع سایر عوامل و 64-1-2

  

مثبته به كارفرما تسليم  مدارک و، پيمانكار درخواست تمدید مدت پيمان را همراه با اسناد ادشدهی طیشراهریک از  اثر در

مالک  طرف، مدت تمدید مشخص و توافق دو و )با هماهنگي و نظر دستگاه نظارت عاليه( تا پس از بررسي كارفرما كنديم

 و شدهاصالحپيمانكار  لهيوسبه، زماني كارهاي باقيمانده بر اساس برنامه زماني جدید يهابرنامه، تناستبه و رديگ قرارعمل 

میاز یا  صورتبهو قصور یا عدم قصور پيمانكار  ريتأخمتناست با علل  زمانمدت .میموعه مدارک ضميمه پيمان گردد

تاخير  عنوانبهقصور پيمانكار، كار دچار تاخير شود مدت این تاخير  براثر كهيدرصورت .شوديمدر نظر گرفته  رمیازيغ

 پيمانكار منظور خواهد بود.   حساببه  رمیازيغتاخير  به مربوط جرائم شود وه مدت پيمان اضافه ميب رمیازيغ

 :یابند كاهش تواننديمزیر  طیشرا پيمان، در در شدهينيبشيپ يهامدت و هازمانتمام  :كاهش مدت پيمان 64-2

 (، كه منیر به كاهش مدت پيمان شود.كارها در)تغيير  4-44 بند موضوعصدور دستور تغيير كار،  64-2-1

مانكلار، درخواسلت   پي يهلا یيتوانلا  امكانات و گرفتن نظر اتمام زودتر از برنامه زماني پيمان را با در توانديم كارفرما 64-2-2

 واد ، سلایر اسلن  پيملان  يهلا ملت يقبا استااده از  كارفرما و نظر مورد طیشرابررسي  ، پيمانكار باصورت نیا دركند. 

، بله كارفرملا   درخواسلت  امكانات مورد را مبني بر اضافه مبلم احتمالي و ، پيشنهاد خودالزم را تنظيم نموده مدارک

 .كنديمتسليم 

، تلاریخ جدیلد   2-2-64و  1-2-64بنلدهاي   اسلاس  برمدت پيمان،  كاهش برپس از توافق كارفرما و پيمانكار دایر  64-2-3

 تناسلت بله . پيمانكار باید برنامه زماني اجراي كارهاي موضلوع پيملان را،   شوديمتاریخ اتمام پيمان تعيين  عنوانبه

تسليم كنلد.   نظارت عاليهدستگاه  ديتائو  داده، براي بررسي قرار دنظریتید تاریخ جدید اتمام پيمان، مورد شرایط و

اتملام بله    مورد پيمان در مااد ریسا، پسازآنو  شوديم، به پيمانكار ابالغ زماني جدید پس از تصویت كارفرما برنامه

ملدت توافلق    انیپا درعدم تحقق كاهش مدت پيمان،  صورت در. بود خواهدمبناي تاریخ جدید، ناف   هنگام كار، بر
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پيمانكلار از ایلن    و ابدیيمكاهش نيافته، كاهش  مدتِ تناستبهشده موضوع این بند، اضافه مبلم توافق شده پيمان 

 .شودينم ريتأخبابت مشمول خسارت 

  عليقت  - 65 ماده 

بلراي   حلداكثر  ویک نوبت  را در كار تمام ای ومدت اجراي پيمان، دستور تعليق قسمتي از كار  طول در توانديمكارفرما  65-1

كارفرما، باید تاریخ شروع تعليق، مشخص شود. پيمانكار، موتف است پلس از   هيابالغ در. كند صادرروز،  (41نود )مدت 

روز قبلل   (14)چهارده  به حالت تعليق درآورد. ترففوراً كل كار را  ای ودریافت دستور كارفرما، اجراي آن قسمت از كار 

چهلارده  . هرگاه پلس از  كنديمعكس از پایان این مدت، پيمانكار موضوع را بلللللراي اتخاذ تصميم نهایي، به كارفرما من

 توانلد يمل ، وي نشلود  صادراز سوي كارفرما به پيمانكار  كار میددروز از دریافت درخواست پيمانكار، دستور شروع  (14)

صلورت،   نیل ا دركلار را، از موضلوع پيملان حل ف نمایلد، كله        شلده متوقفقسمت  ای وخاتمه پيمان را درخواست كند 

 .  شوديمانیام  61طبق ماده  متعاقت آن، يهااقدام

بلراي   ازيل موردننارات  آالت وحداقل ماشين كارهاي الزم و وتایف، شرح تماممهينتكليف كارهاي  شدهنييتعبرنامه كار  65-2

پيمانكلار   ،ازجملله  .هاسلت آناز  پيلروي  بله  و پيمانكار، موتلف  شوديمپيمانكار ابالغ دوران تعليق، از سوي كارفرما به 

نگهداري از  ني  حراست از كارگاه و و كارگاه یا هر جاي دیگر است در هاآننگهداري از  حااتت از تیهي ات وموتف به 

 هنگلام ابلالغ تعليلق از سلوي كارفرملا، در      كه يمصالح و تیهي ات مورد در ایمن، با اوست. طیشرا در اجراشدهكارهاي 

 .كنديماقدام  هاآنتكميل ساخت  نسبت به كارفرما نظر، پيمانكار با اندبوده ساخت دست

آالت و ماشلين  در زمان تعليق، كارفرما از پيمانكار خواهد خواست نسبت به انیام كارهاي الزم و كاهش تعلداد نالرات و   65-3

و نيلروي انسلاني كله در دوره تعليلق در      آالتنيماشتیهي ات خود طبق نظر كارفرما اقدام نماید. ه ینه تعليق فقط به 

هاي نگهداري كارها در دوره تعليق نحوه محاسبه ه ینه گيرد.ماند تعلق ميمحل اجراي كار حست نظر كارفرما باقي مي

 به شرح ذیل خواهد بود.باشد ميناشي از تعليق  كه كارفرما ديتائ مورد
 

 تعليق روزانهمبلغ هزینه =  ضریب پيمان × (مدت تعليق )روزانه() × [آالتنيكرایه روزانه ماش %71دستمزد روزانه نيروی انساني + 111% [

 
سلاعت كلار روزانله     (2) هشلت  آالت و دستم د روزانه نيروي انساني در دوره تعليلق اسلاس حلداكثر   كرایه روزانه ماشين -

 محاسبه خواهد شد.

اللي   1پيوست  عوامل اختصاصي صنعت نات مطابق يبهافهرستنيروي انساني بر اساس نرخ  و دستم د آالتنيماشنرخ  -

 . شودميمحاسبه و پرداخت  3

ضلرایت متعلقله در    شلده محاسلبه عوامل اختصاصي صنعت نات، به مبالم تعليلق   يبها فهرستدر صورت استااده از نرخ  -

 .شودمي رشته مرتبط در صنعت نات ني  اعمال يبها فهرستریت باالسري مندر  در ض ازجمله بهافهرست

كارفرملا   ديل تائملورد   تيوضلع صورتبه كارفرما طي  شدهلیتحو كاريپاارزش مصالح  (%11درصد ) هاتاد در دوره تعليق -

 گيرد.، تعلق نميمتعلق به كارفرما كاريپا. ه ینه تعليق به مصالح شودميالحساب پرداخت علي صورتبه

منظلور   قطعلي نيل    تيوضلع در صلورت پرداخلت و   در پایان دوره تعليق به پيمانكار تيوضعصورتهاي تعليق طي ه ینه -

 .شودمي

 گردد.اف ایش مبلم پيمان محسوب نمي (%25)درصد بيست و پنج  تعليق ج   يهانهیه هاي پرداخت -

رعایت نكردن مقلررات ایمنلي    ای وكارها طبق مشخصات فني  انیام دركه توقف كار، ناشي از قصور پيمانكار  يموارد در 65-4

باشلد، مشلمول تعليلق     شلده ينل يبشيپل زماني منضم به پيملان   برنامه در ای و هوایي باشد نامناست آب و طیشراني   و

 ضریب پيمان   =
 برآورد ناخالص مبلغ

 كارفرما

 

   مباالغ اولاايه پيمان
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 .شودينم 3-65تا  1-65 يبندها موضوع

 كار موقعبه اتمام در ريتأخ  - 66 ماده 

 خیتلار  درتیدیلدنظرهاي آن اسلت. هرگلاه     نیآخر وپيمانكار، موتف به انیام كارها، طبق برنامه زماني منضم به پيمان  66-1

اصللي آن بله پایلان     يهلا قسلمت ، انیلام كلار یلا    آن دنظریتیدآخرین  ای وزماني منضم به پيمان  برنامه در شدهنييتع

 روز، كارها را به پایلان برسلاند.   (14) چهارده مدت طول دركه حداكثر  كنديمنرسيده باشد، كارفرما به پيمانكار اخطار 

الزم، تمدیلد ملدت    ملدارک  وبلا ارسلال اسلناد     ای و این مدت باید نسبت به اتمام عمليات اقدام كند طول در، پيمانكار

، یا علدم قبلول دالیلل وي از    ادشدهیمدت  طول درعدم اتمام كار  صورت در، درخواست نماید. 1-64پيمان را طبق بند 

خصوصلي   طیشلرا  در شلده در ، بله ميل ان   كلار  در ريتأخسوي كارفرما براي تمدید، پيمانكار مل م به پرداخت خسارت 

، آخلرین  رهلا يتأخاست. تاریخ مبنلاي محاسلبه    شدهدر  نامهموافقت 4-5 در بند. حداكثر مبلم خسارت ني ، بود خواهد

 است. 2-64یا  1-64 بندطبق  افتهیرييتغتاریخ 

 4-5 بنلد  در شلده مشلخص حدي باشد كه كارفرما را محق به دریافت حداكثر خسلارت   از شتريبپيمانكار،  ريتأخهرگاه  66-2

 .كند بركنار، پيمانكار را 62با اخطار قبلي، طبق ماده  توانديمبنماید، كارفرما  نامهموافقت

 خاتمه پيمان به درخواست كارفرما  - 67 ماده 

 درپيملان را خاتمله دهلد.     مقطعي پيش از تكميل كار، هر دراعالم دليل،  بدون و، بنا به مصلحت خود توانديمكارفرما 

اطالعيله،   نیل ا در. كنلد يمل ، مراتت را با مشخص كردن روز خاتمه پيمان، به پيمانكار اعالم ياهياطالعصورت، طي  نیا

 طلور بله زیان مسلمي اسلت،   ای وروز صدور اطالعيه موجت بروز خطر  طیشرا در هاآنتكليف كارهایي كه ناتمام ماندن 

 .شوديمروشن مشخص 

 :شوديمزیر انیام  يهااقدام، ادشدهیپس از دریافت اطالعيه 

 .كنلد يماست، خودداري  شدهمشخص هياطالع دركار جدید، غير از تكميل كارهاي ناتمام كه  نوع هرپيمانكار، از شروع  61-1

 .آورديدرم اجراقبلي به  شدهانیاماست، براي كارهاي  شدهنييتعحااتتي را كه از سوي كارفرما  يهااقدامهمچنين، 

متوقف سلازد،   1-61، با رعایت ماده دومدست مانكارانيپ وخود را با فروشندگان  يهامانيپپيمانكار، موتف است تمام  61-2

ملدارک   اسلت. اسلناد و   ، به خلود طریق انتقال پيمان از هاآنوي كه كارفرما خواستار ادامه  يهامانيپمگر آن دسته از 

مرحلله   درشلرایط عملومي    1-2-3 بنلد  موضلوع چارچوب برنامه زملاني   تیهي اتي را كه در مربوط به تدارک مصالح و

 و از رسليدن بله كارگلاه هسلتند     قبلل  تلا  حملل  وسلایر مراحلل خریلد     ای وساارش خرید به سازندگان یا فروشندگان 

ارتباط با پيمان، بایلد هملراه اسلناد مثبتله      در اشخاص ثال  و برابر در، سایر اسناد مربوط به تعهدات پيمانكار نيهمچن

به كار نرفته، اما به كارگلاه حملل    نصت محل در پروژه كه تا آن موقع  اتيتیه وتمام مصالح  شود.مالي تحویل كارفرما 

 ملدارک  وپيمانكار تقویم شده، هملراه اسلناد    لهيوسبهپيوست آن،  مدارک و اسناد وموازین پيمان  اساس برشده است، 

 .گردديممثبته تسليم كارفرما 

ا را كله كلامالً   آن قسلمت از كارهل   تحویل قطعي گرفتله و  62، طبق ماده قسمت از كارها را كه ناتمام است ، آنكارفرما 61-3

تحویلل   61طبلق ملاده    اسلت(  شلده انیلام كردي آن با موفقيت عمل يهاشیآزما و ياندازراهمراحل  واست ) افتهیانیپا

ملدت الزم   ه ینه خلود، در  با، پيمانكار مكلف است دناتمام مشاهده شوكارهاي  مورد ، معایبي در. هرگاهرديگيمموقت 

 تحویل قطعي دهد. ادشدهی، به نحو سپس ، رفع عيت كند وشوديمكه با توافق كارفرما تعيين 

كارفرملا   ازيل موردنكارگلاه كله    محلل  درموقلت   ساتيتأسهماهنگي كارفرما، نسبت به برچيدن آن بخش از  ، باپيمانكار 61-4

مربوط، تحویل  مدارک وبا اسناد  همراه وتقویم شده  طرف دو توافق باكارفرما،  ازيموردن يهابخشو  نيست، اقدام كرده

 آالتنيماشاستااده،  رقابليغ وها، مصالح مازاد كارگاه از نخاله يسازپاک. همچنين، پيمانكار موتف به گردديمكارفرما 

 خود است.تخصصي تیهي ات  و

 كار آنان است. خاتمه و كارگاه دركامل با كاركنان خود  حسابتصايهپيمانكار، موتف به  61-5
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، یا پيمانكلاران  را كه توسط وي، فروشندگان يمدارك واسناد  تمام و، مشخصات فني هانقشهپيمانكار، موتف است تمام  61-6

 است، به كارفرما تحویل دهد. شدههيته دومدست

 در. كنلد يمل تسلليم   كارفرمابه  را تا تاریخ ابالغ خاتمه پيمان، تنظيم كرده و شدهانیامكارهاي  تيوضعصورتپيمانكار،  61-1

 .شوديم، ني  در  4-61و  2-61هاي در بندتقویم شده  يهانهیه ، تيوضعصورت نیا

 :شوديمپيمانكار پيوست  لهيوسبه، مدارک زیر تيوضعصورتبه همراه این  

برابر ادعاهاي اشخاص ثال ، از زمان تحویلل موقلت )بلراي     در كارفرما داشتننگهالزم براي مصون  نامهمهيبهرگونه  61-1-1

 .تحویل موقت شده( به بعد يهابخش

موضلوع پيملان.    يباكارهلا  رابطه درهرگونه دعاوي، ازجمله ادعاي مالكيت اشخاص ثال ،  وفصلحلمدارک دال بر  61-1-2

 وكه طي آن، هرگونه حلق تصلرف    كنديمكارفرما تسليم  به ورا تنظيم  يااقرارنامهپيمانكار، به همراه این مدارک، 

 ریسلا  و  اتيل تیه وكاركنان، خریلد دانلش فنلي، مصلالح      دستم د وبا پرداخت حقوق  رابطه درداشتن بدهي را  ای

 يهلا يبلده پرداخلت   ادعاهلا و  وفصلحلبه  نسبت ومطالباتي كه ممكن است متوجه كارفرما شود، منتاي دانسته 

ایلن   در و ؛اسلت  آوردهعملل ذینالع بله    يهلا طرفالزم را با  يهاتوافق، فروشندگان و دومدستپيمانكاران  بهخود 

 خواهد كرد. ارائهرا  كارفرما موردنظرالزم و  تضامينزمينه، 

 .4-61و  2-61 يبندها موضوع يهانهیه اسناد مثبته، مربوط به  61-1-3

 قبلول  قابلل  كارفرملا  ازنظر 1-61 بندموضوعاز سوي پيمانكار،  شدهلیتحو مدارک و اسناد و تيوضعصورت كهيدرصورت 61-2

براي بررسي، به پيمانكار  تيوضعصورت يقبول و، مراتت پ یرش كاایت مدارک ( روز31سي )باشد، ترف مدت حداكثر 

قبللي بله    تلرف هملان مهللت    تيوضعصورتعدم پ یرش  لیدالصورت، ضمن استرداد آن،  این غير . درشوديماعالم 

تسلليم نمایلد. پلس از     را تيوضلع صلورت میلدداً   وي نسبت به تكميل مدارک اقلدام كنلد و   تا گردديمپيمانكار اعالم 

و مبللم آن  نملوده  بررسي را  تيوضعصورت ( روز31) سي ترف مدتكارفرما حداكثر ، قبولقابل تيوضعصورتدریافت 

 .نمایديممربوط به پيمانكار پرداخت  اتپس از كسر كسوررا 

ارتبلاط بلا پيملان     ، پيمانكلار از هرگونله ادعلایي عليله كارفرملا در     طرف وقطعي از سوي د تيوضعصورتمبلم  دیيتأ با 61-4

 دوآن از سلوي   وفصلل حلادعاهایي كه قبل از ابالغ خاتمه پيمان مطرح كرده باشد، اما  مورد ، مگر دركنديم نظرصرف

، طللت  تيوضلع صلورت  ديل تائروز از تلاریخ   (31) سي مدت دربعد موكول شده باشد. هرگاه كارفرما  يهازمان، به طرف

 .رديگيمپرداخت به پيمانكار تعلق  ريتأخ، خسارت 2-53پيمانكار را پرداخت نكند، طبق بند 

 كلار حسلن اجلراي   مبالم تضمين  و شوديمبا ابالغ خاتمه پيمان به پيمانكار آزاد انیام تعهدات  (نامهضمانت)تضمين  61-11

 .شوديممسترد  آزاد و ،14اساس ماده  بر و قطعي شده كار تحویل موقت و يهابخش تناستبه

 بركناری پيمانكار  - 68 ماده 

باع  بركناري پيمانكار از تمام یا قسمتي از كارهاي موضوع پيمان شود، بدون آنكله   توانديم، زیر طیشراوقوع هریک از  62-1

 كارفرما بكاهد. حقوق واز سایر اختيارات 

قصور مستمر پيمانكار در اجراي كارهاي موضوع پيمان، طبق اسناد و مشخصات فني پيمان و بدون آنكه محدود به  62-1-1

 :خواهد بودباشد، شامل موارد زیر  هاآن

 ي مختلف كارهابخش تناستبه، ازيموردنعوامل  نيتأمكارهاي عمليات نصت و  موقعبهقصور در انیام دادن   62-1-1-1

 يايك وكمي  ازنظر،  اتيتیه وكاال  موقعبه نيتأمقصور در   62-1-1-2

 66به ماده  توجه بازماني كارها، كار و عقت ماندن از برنامه  ي مختلفهاقسمتو اتمام در شروع  ريتأخ  62-1-1-3
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وال توقيلف امل   عللت  بهیا  و بدون اخ  موافقت كتبي كارفرما، و موجهدليل  از كار، بدونیا قسمتي تمام  توقف  62-1-1-4

 پيمانكار از سوي محاكم قضایي

 دیده انگاشتن برخي از مااد پيمانیا نابارز، تخطي،  عدول 62-1-2

 كندي پيشرفت كار شود. ای وورشكستگي یا انحالل شركت پيمانكار كه موجت توقف  62-1-3

 از سوي پيمانكار، به اشخاص ثال  پيمان كامل واگ اري 62-1-4

 6-21 بندبه  توجه بادستم د كاركنان از سوي پيمانكار،  پرداخت درمستمر  ريتأخ 62-1-5

 قبل و حين اجراي پيمان. شمول ممنوعيت قانوني بودن پيمانكار در 62-1-6

   توسط پيمانكار HSEعدم رعایت مقررات و ال امات قصور یا  62-1-1

 به تشخيص كارفرما پيمان (%11) پيمانكار تا ده درصد مبلم جرائماف ایش  62-1-2

 بركنلار باشد پيمانكار را از تمام یلا بخشلي از كلار     داشته نظر كارفرما در ،ادشدهی از عوامل یک هر علت به كهيدرصورت 62-2

 .كنلد يمل ، بله پيمانكلار ابلالغ    میلاز امضلا   صاحبانتوسط  استناد نموده است هاآنبه  كه مواردي در  مراتت را با ،كند

حاكي از عدم انطبلاق   يلیدال كهيدرصورتدریافت ابالغ كارفرما،  خیتار ازروز  (1) هات پيمانكار، مكلف است ترف مدت

كارفرملا  سلپس دالیلل پيمانكلار توسلط      داشته باشد، مراتت را به اطالع كارفرما برسلاند.  شدهاعالمنظر كارفرما با موارد 

ملردود   شلده اقامله  لیل دالنرسد، یا  پيمانكار يسو ازاگر ترف مهلت مقرر پاسخي  رسيدگي و تعيين تكليف خواهد شد.

بلدون نيلاز بله     و كنلد يمل ، بركناري پيمانكار را از تمام یا بخشي از كار به وي ابالغ كارفرما برحست موردشناخته شود، 

 .دینمايمانیام دادن تشریاات قضایي، به ترتيت مااد این ماده عمل 

ي موقلت،  هلا سلاختمان و  ساتيتأس، هاكارگاه، شدهانیامروز پس از ابالغ بركناري كارهاي  (31) سي كارفرما ترف 62-2-1

تخصصي پيمانكار و هلر نلوع تلداركات     آالتنيماشي دیگر، هامحلمصالح و تیهي ات موجود در انبارهاي كارگاه یا 

 سلات يتأسبخلش از   آنبرچيلدن  بله   ، نسلبت كارفرما يهماهنگ. پيمانكار، با رديگيمدر اختيار را  كارگاه درموجود 

كارفرما، بلا توافلق دو طلرف     ازيموردني هابخشو  كنديمكارفرما نيست، اقدام  ازيموردن، كه كارگاه محلدر  موقت

ي سلاز پلاک بله  . همچنين، پيمانكلار موتلف   گردديم كارفرما لیتحوتقویم شده و همراه با اسناد و مدارک مربوط، 

تخصصلي   آالتنيماشبه تشخيص كارفرما استااده از تیهي ات خود است.  رقابليغمازاد و ها، مصالح كارگاه از نخاله

 .ماننديمباقي  كارگاه درتا پایان كار  باشند ازيموردنپيمانكار، كه براي ادامه كارها توسط كارفرما 

قبلي و سایر  شدهانیامي از كارهاي بردارصورتروز، براي  (1هات ) ، پيمانكار حداكثر ترفبا اطالعيه قبلي كارفرما 62-2-2

علدم حضلور    در صلورت . ابلد یيمل حضلور   محل دركارفرما  اتااقبه، 1-2-62 در بند ادشدهی ساتيتأستیهي ات و 

 بله دليلل، بلا حضلور نماینلده دادگلاه محلل، مسلتقيمًا نسلبت          نيتلأم  منظلور بله مقرر، كارفرما  موعد درپيمانكار 

 نهایي خواهد بود. تيوضعصورتدليل مبناي تهيه  نيتأمو این  دینمايم، اقدام هايبردارصورت

 هاآن، كه كارفرما خواستار ادامه دومدستي خود را با فروشندگان و پيمانكاران هامانيپپيمانكار، موتف است تمام  62-2-3

، اسناد و مدارک مربوط به تدارک تیهيل ات و مصلالحي   نيچنهممااد بندهاي قبل، متوقف سازد.  تیرعا بانيست، 

سلایر   ایل  وساارش خرید به فروشندگان  مرحله درشرایط عمومي  1-2-3ي طبق بند زمان برنامه چارچوب در را كه

، بایلد سلایر اسلناد    نيچنل هلم از رسيدن به كارگاه، هستند را به كارفرما منتقلل كنلد.    قبل تا حمل ومراحل خرید 

 اشخاص ثال  و در رابطه با پيمان، همراه اسناد مثبته مالي، تحویل كارفرما دهد. برابر درمربوط به تعهدات خود را 

 مانكلاران يپ وفروشلندگان  ي را كه توسلط وي،  مدارك و اسناد و، مشخصات فني هانقشهپيمانكار، موتف است تمام  62-2-4

 ، به كارفرما تحویل دهد.اندشدههيته دومدست
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 :شوديمیر محاسبه ، مبالم زهايبردارصورتپس از انیام  62-2-5

 پيمان، تازمان بركناري پيمانكار طبق شدهانیامبهاي كارهاي  62-2-5-1

 .اندشدهنيتأم، كه طبق مشخصات فني پيمان كارگاه درموجود كاالي  وبهاي تیهي ات  62-2-5-2

 زملاني  در چارچوب برنامه پيمانكار كه كاالیيو  تیهي ات از بخش آن براي پيمانكار، از سوي شده هیتأد ه ینه 62-2-5-3

و حملل   دیل خر مراحلفروشندگان، یا سایر  سازندگان، به دیخر ساارش مرحله در ،1-2-3 بند طبق شدههيته

 تحویل كارفرما شده است. هاآنهستند و اسناد  كارگاه به از رسيدن تا قبل

محاسلبه ه ینله مسلتقيم     بخشلي از آن در  كهيدرصورتموقت پيمانكار،  يهاكارگاه و ساتيتأسه ینه احدا   62-2-5-4

در فهرسلت بهلاي    كهيدرصورت كارفرما براي ادامه كارها باشد. ازيموردن ، منظور نشده وادشدهی شرح بهكارها، 

تیهي  هاي ضميمه پيمان براي پرداخت ه ینه تیهي ، روشي معين نشده باشد، هنگام بركناري پيمانكار ه ینه

 قطعي خواهد بود. تيوضعصورتدر  موردمحاسبه، شدهانیامبه نسبت مي ان تیهي   كارگاه

قبللي   يهلا پرداختآن با  التااوتمابه و شدههيتهتازمان بركناري پيمانكار،  شدهانیامقطعي كارهاي  تيوضعصورت 62-2-6

طللت پيمانكلار    حسلاب بله  التااوتمابهمثبت باشد، رقم  التااوتمابهاین  كهيدرصورت .شوديمبه پيمانكار، مشخص 

تضلمين  . گلردد يمل  بلدهي وي منظلور   حسلاب بله  التالاوت مابله رقلم   صورت مناي بودن آن، در و شوديممنظور 

در صلورت علدم    و دشلده یتمدپيمانكلار   لهيوسبه، كنديمتاریخي كه كارفرما تعيين  تا انیام تعهدات (نامهضمانت)

مبالم تضلمين  و  گردديمبدهكار پيمانكار منظور  حساببهتمدید توسط پيمانكار توسط كارفرما تمدید و ه ینه آن 

 .مانديم، ن د كارفرما باقي 12معادل آن با توجه به ماده  (نامهتضمين )ضمانت كار یاحسن اجراي 

نسلبت بله   متعارف بالفاصلله   يهاروشیا سایر  و با برگ اري مناقصه طریق ارجاع كار به سایر پيمانكاران ، ازكارفرما 62-2-1

 .كنديمباالسري خود، ثبت  يهانهیه  گرفتن نظر اتمام كار را با در يهانهیه  اقدام وتكميل كار 

 كمتلر رقم پيمان  از قطعي، تيوضعصورترقم  براي تكميل كار و كارفرما، لهيوسبه شدهانیامهرگاه میموع ه ینه  

 (نامهتضمين )ضمانت كار وحسن اجراي ، تضمين 14رعایت ماده  با و شوديم، تااوت آن به پيمانكار پرداخت باشد

موقلت تحویلل    ساتيتأس اضافي وكاالي ، تخصصي آالتماشين حالت، نیا در. گردديمانیام تعهدات پيمانكار، آزاد 

 .شوديمپيمانكار 

قطعي، از مبلم پيمان بيشلتر   تيوضعصورترقم  كارفرما براي اتمام كار، و لهيوسبه شدهانیامهرگاه میموع ه ینه  

انیام تعهدات ( نامهتضمين )ضمانت ازجمله وبراي اتمام كار، از محل مطالبات پيمانكار  ازيموردنباشد، كسري مبلم 

پيمانكار بلراي ایلن منظلور كلافي      امينتض ومطالبات  كهيدرصورت. شوديم نيتأمكار وي، حسن اجراي تضامين  و

مربوط را به كارفرملا   التااوتمابهقطعي مناي باشد، پيمانكار باید  تيوضعصورت درپيمانكار  حسابمانده ای و نباشد

قوانين جاري كشور،  تیرعا باكارفرما طلت خود را  استنكاف پيمانكار از پرداخت بدهي خود، صورت درنماید.  هیتأد

 .كنديمپيمانكار وصول ي هایيدارااز سایر 
 

 يهلا روشو یلا از طریلق سلایر     سلایر پيمانكلاران   از طریلق كلار را  با برگ اري مناقصه كارفرما  كهيدرصورتتبصره: 

در ادامه انیلام رونلد كلار اییلاد      نامتعارفي ريتأخد یا به هر علت به اتمام نرسان پيمانمتعارف بالفاصله بعد از مدت 

تعهلدات و  حسن اجراي نامه( )ضمانت تضمين به علت عدم انیام تعهدات قراردادي پيمانكار، توانديمشود، كارفرما 

 با پيمانكار مطابق با این ماده اقدام نماید. حسابتصايهو نسبت به  ضبطكار را حسن اجراي كسور 

 خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار  - 69 ماده 

 درخواست خاتمه پيمان را از كارفرما بنماید: توانديمزیر  موارد درپيمانكار،  64-1
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مشخصلي در   زمانمدت چنانچه شده از سوي كارفرما، ديتائ يهاتيوضعصورت یا و پرداختشيپ پرداخت در ريتأخ 64-1-1

 در پيمان. شدهينيبشيپاز زمان  روز (41نود )مدت ذكر نشده باشد به خصوصي شرایط 

بله ملدت   ذكر نشده باشد خصوصي مشخصي در شرایط  زمانمدت چنانچه، 41در تحویل زمين موضوع ماده  ريتأخ 64-1-2

قسمتي از زمين كه باع  توقف اجراي بليش از   لیتحو در ريتأخیا و  پيمان در شدهينيبشيپزمان  از روز (41نود )

 مبلم پيمان شود. (%25) درصد بيست و پنج

سلبت   ،41و  46كارفرما، موضلوع ملواد    تعهد در  اتيتیه وتسهيالت، مصالح  نيتأم و انیام كار در ريخاتچنانچه  64-1-3

در  شلده ينل يبشيپل  زملان مدتبراي  شدهينيبشيپ كاراز مي ان ( %25)درصد  بيست و پنجانیام حداقل در  ريخات

 (41) نلود تلاخير   زملان مدت، ذكر نشده باشدخصوصي شرایط م كور در  زمانمدتشرایط خصوصي شود. چنانچه 

 .است يروز متوال

آخلر   پلاراگراف مبلم اوليه پيملان، طبلق    (%25) درصد بيست و پنجاف ایش یا كاهش مبلم پيمان به مي ان بيش از  64-1-4

 3-44ماده 

 . 1-65طبق بند  ،عدم دستور كارفرما در خصوص شروع به كار پس از تعليق 64-1-5

ادامله   ملورد  در توافلق  و، پيمانكار را براي مل اكره  روز (15پان ده )طول  ، كارفرما درپس از دریافت درخواست پيمانكار 64-2

 طلرف در  دو ،اوليله جلسله مل اكره    ليتشلك  وارفرما روز پس از دعوت ك (14) چهارده كهيدرصورت. كنديم، دعوت كار

بله اجلرا گ اشلته     61ماده  اساس بر، ازآنپس يهااقدام وشود ادامه كار به توافق نرسند، به پيمان خاتمه داده مي مورد

 .شوديم

 خاتمه پيمان به علت وقوع حوادث قهری  - 71 ماده 

 ازآنپلس  يهلا اقلدام  و، پيملان خاتمله یافتله    روز 121به مدت بيش از و ادامه آن  13وقوع حواد  قهري موضوع ماده  صورت در

 .شوديماجرا  61ماده  براساس
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 پيمان طرف دو تيمسئول واحتمالي  یهاانیز خطرات و   :13فصل 

 انیز وپذیرش ضرر  كارفرما، در یهاتيمسئول  - 71 ماده 

 به شرح زیر است: انیز وضرر  رشیپ  دركارفرما  يهاتيمسئول

 13به شرح ماده  قهري، طیشراوقوع  11-1

خطراتلي كله ناشلي از قصلور      بلروز  و كارفرما، یلا اشلخاص ثالل     لهيوسبهتمام یا قسمتي از كارها  تصرف و يبرداربهره 11-2

 پيمانكار نباشد.

 هاآن لیتحو در ريتأخ، مدارک فني و یا هانقشه دروجود اشتباه  11-3

 كارفرما لهيوسبهاز كار،  یيهابخشناشي از اجراي  يهاانیزبروز  11-4

 ا، یا هریک از عوامل منتست به ويكارفرم لهيوسبهعدم اجراي تعهدات قراردادي  11-5

 باع  اف ایش فاحش ه ینه یا زمان اجراي كار شود. كه داخلي، مقررات و نيقوان درتغيير  11-6

 انیز وضرر  رشیپذ درپيمانكار،  یهاتيمسئول  - 72 ماده 

 وخطلرات   انلواع  رشیپل   و مانيپ در شدهدر  يهاتيمسئول، شامل تمام انیز و ضرر وخطرات  رشیپ  درپيمانكار  يهاتيمسئول

زملره خطلرات    اسلت. ملوارد زیلر، در    شلده مشلخص  11 ملاده  دركارفرملا،   يهلا تيمسئول عنوانبه آنچه ج به، هاستانیز و ضرر

 از سوي پيمانكار هستند: شدهرفتهیپ 

ن، از كار، از تاریخ شروع كلار تلا تلاریخ تحویلل موقلت، یلا خاتمله پيملا         بخش هر ای وپيمانكار، مسئول مراقبت از تمام  12-1

مسلئوليت رفلع    دوره درمحدود به مسئوليت رفع نقلص   ،تاریخ به بعد نیا ازمسئوليت پيمانكار، است.  61موضوع ماده 

 است. 61نقص، موضوع ماده 

 ایل  و به ادعاها: مسئوليت جبران هرگونه خسارت وارده به اشلخاص ثالل    یيپاسخگو و ل جبران خسارت به اشخاص ثا 12-2

 هلا خسارتجبران  مرتبط با موضوع پيمان، به عهده پيمانكار است و وي موتف به پاسخگویي و موارد در، هاآنادعاهاي 

در صورت عدم حضور پيمانكار در دادگاه یلا مراجلع حلل     .هاستخسارتادعاها و  گونهنیازاكارفرما  داشتننگه مصون و

تا پایان رسيدگي قضایي  توانديم كارفرمااختالف جهت پاسخگویي به حواد  جاني و مالي وارده شده به اشخاص ثال ، 

و یلا   از مطالبات پيمانكار كسر و ن د خود نگهداري نماید را به اشخاص ثال  واردشدهمعادل مبلم خسارت جاني یا مالي 

 دادگستري پرداخت نماید. حساببهبا دستور مراجع قضایي به اشخاص ثال  یا 

، مسلئوليت مراقبلت از تملام    یلا بلارگيري   و يبنلد بسلته به كارفرملا از زملان     اتيتیه وانتقال مالكيت مصالح  باوجود 12-3

در قبلال كليله ادعاهلا و اقلدامات     كارفرما را  ،همچنين پيمانكار به عهده پيمانكار است. 1-12طبق بند كاال  تیهي ات و

قانوني ناشي از تخلف پيمانكار از حق امتياز، طرح، عالمت تیاري، نام یا سایر حقوق محاوظ شده در رابطه بلا هلر نلوع    

، گلردد يمل و در رابطه بلا انیلام خلدمات اسلتااده      شدهنيتأمپيمانكار  لهيوسبهكار یا كاالیي كه  ،آالتنيماش تیهي ات،

 .دارديممصون 

و اشخاص ثال  در محوطه كار كارفرما كه ناشلي از فعلل و یلا     ه خسارات وارده به اموال كارفرماگونمسئوليت جبران هر 12-4

عهلده و ه ینله پيمانكلار بلوده و پيمانكلار       و یا كاركنان ایشان باشد بله  دومدستفرعي یا ترک فعل پيمانكار، پيمانكار 

هاي وارده خواهد بلود. چنانچله پيمانكلار    ي همانند و یا رفع نواقص و جبران زیانمتعهد به ترميم یا تعمير، تحویل كاال

كلاالي   ترميم و یلا تعميلر نماینلد مكللف اسلت هماننلد       ،كارفرما را طبق نظر نماینده كارفرما دهیدخسارتنتواند مورد 

طبلق   مربلوط بهلاي آن طبلق نظلر كارفرملا بانضلمام ه ینله باالسلري         صورت نیارا تحویل دهد در غير  دهیدخسارت

 گردد.بدهي پيمانكار منظور مي حساببه تشخيص امور مالي كارفرما

و یا صدمه و آسيت به كاركنان كارفرما و اشخاص ثال  در محوطله   غرامت و پرداخت مسئوليت جبران هرگونه خسارات 12-5

عهلده و   و یا كاركنلان ایشلان باشلد بله     دومدستفرعي و عل پيمانكار، پيمانكار كار كارفرما كه ناشي از فعل و یا ترک ف
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 .باشده ینه پيمانكار مي

در  ازجملله غرامت و پاسخگوي هرگونه دعاوي كاركنان خود و اشخاص ثال   و پرداختپيمانكار مسئول جبران خسارت  12-6

ر فعل و ترک فعل پيمانكار و كاركنانش پليش  جرح، صدمات وارده به آنان كه ممكن است در اثخصوص خسارات فوت، 

كارفرملا   داشتننگهكاركنانش باشد خواهد بود و وي موتف به مصون  ایو آید و یا ناشي از اجراي پيمان توسط پيمانكار 

 مسئوليتي نخواهد داشت. گونهچيهباشد همچنين كارفرما در این زمينه مي هاآناز 

را انتخلاب   هاآن يريكارگبهكه كارفرما  يهر محيط در نابیا از وسایل و تیهي ات خاصجبران خسارت ناشي از استااده  12-1

، منابع طبيعي ستیزطيمح. خسارات م كور شامل خسارت وارده به است، به عهده پيمانكار دینمايمو به پيمانكار ابالغ 

رت، كارفرملا حلق دارد نسلبت بله پرداخلت      خسلا  موقعبه. در صورت عدم اقدام پيمانكار به پرداخت باشدميو غيره ني  

كله در شلرایط   خسارت به خسارت دیدگان اقدام و غرامات پرداختي را بلا احتسلاب و اضلافه نملودن ه ینله باالسلري       

 .از مطالبات پيمانكار كسر نمایدشده است، در خصوصي 

كملي یلا كيالي     ازنظرتعهدات خود  ياجرادر مقيم، پيمانكار  بر اساس گ ارش كتبي نماینده كارفرما/ ناتر كهيدرصورت 12-2

دليلل   بله هلر  فعل  ترک ایهاي تیهي ات كارفرما ناشي از فعل از قبيل بروز خرابي)كوتاهي، قصور یا اشتباه داشته باشد 

، علدم  و مصلالح كمبود تلداركات ملواد   ،و تیهي ات پيمانكار آالتنيماشنادرست  كاركرد ایكمبود ممكن، مدیریت غلط، 

بنلدهاي   مطلابق شلرایط مل كور در    (كلافي  كاركنان، در اختيار نداشتن يبندبسته و ابعادیا نقصان در وزن مرغوبيت و 

 برداشلت قابلیا تضامين پيمانكار  جرائم از مطالبات و گونهنیا جریمه خواهد شد. مورد مرتبط برحستشرایط خصوصي 

 .باشدينماعمال جرائم این بند پيمان نافي اخ  خسارات م كور در سایر شرایط پيمان  خواهد بود.

 وقوع حوادث قهری  - 73 ماده 

 وبينلي تمهيلدات الزم   پليش  رغلم بله ، مانكلار يپ وحواد  قهري به معني بروز هرگونه شرایطي خار  از اختيار كارفرملا   13-1

و جللوگيري از آن از حيطله اختيلار و كنتلرل هلر یلک از        است، كه ادامه كار را غيرممكن كنلد  طرف دوتوسط  معقول

 باشد: هاآنمحدود به  آنكهيباست،  ، شامل موارد زیرازجمله. حواد  قهري طرفين قرارداد خار  باشد

 بيگانگان لهيوسبهیا نشده، یا اشغال  شدهاعالمجنگ، اعم از  13-1-1

 نظامي، یا جنگ داخلي يكودتا ایشورش، انقالب،  13-1-2

 يسم و، یا نشت سایر مواد رادیواكتيو ياهستهتشعشعات  13-1-3

 .باشد مانكاريپمواردي كه تنها محدود به كاركنان  ياستثنابهعمومي كارگري،  يهااعتصاب 13-1-4

 يردارواگ يهايماريبشيوع  13-1-5

 تناسلت بهتمهيدات الزم،  ينيبشيپ رغمبه وبه آمارهاي موجود  توجه باغيرعادي ) يهاانيطغ وسيل صاعقه، ، زل له 13-1-6

 كنترلرقابليغو  داردامنه يهايسوزآتش، (اطالعات موجود از سوي پيمانكار

قصور یلا نقل  پيملان تلقلي      من لهبهبروز شرایط قهري،  علت به طرف دوعدم انیام تعهدات قراردادي توسط هریک از  13-2

 ياجلرا  در ريتلأخ  ایل  وعدم اجلرا   یهيدرنتطرف دیگر  كهیي هاخسارت مسئول ،طرف دواز  کیچيه همچنين .شودينم

 است، نخواهد بود. دیده قهري، طیشراتعهدات خود ناشي از 

علدم امكلان اجلراي تعهلدات      باشد، كله باعل  وقاله و    آمدهشيپقهري  طیشرا پيمان، طرف دوهریک از  نظر بههرگاه  13-3

 .دهديمدیگر اطالع  طرفبهمراتت را ساعت  42حداكثر ترف قراردادي از سوي وي شود، 

منیلر بله زیلان     هلا آنقهري رها كردن  طیشرا پيمانكار، موتف است حداكثر كوشش خود را براي اتمام كارهایي كه در 13-4

الزم  يهلا اقدام ریسا و بندد كارقهري قرار ندارد، به  طیشرا از كار را كه در يهابخش نيهمچن و شوديم هاآنجدي به 

، معملول دارد.  ملن یا ومطمئن  يهامحلبه تخصصي  آالتنيماشنصت نشده و   اتيتیه وكاالها  ،را براي انتقال مصالح

 دهلد.  پيمانكلار قلرار   اريل اخت دراملر،   نیل ا درمتعارف براي تسریع  حد دركارفرما ني ، باید تمام امكانات موجود خود را 

كارفرملا،   ديتائمربوط، پس از  يهانهیه اضافي شود،  يهانهیه مااد این كارها، متحمل  ياجرا درپيمانكار  كهيدرصورت
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از  توانلد يمل میدد باشد كارفرما ورود خسارت فورس ماژور( طوالني شود و یا امكان آسيت )اگر مدت  .شوديمپرداخت 

به كارفرما پيشنهاد  توانديمخود را از محل اجراي كار خار  نماید. پيمانكار ني   حملقابلپيمانكار بخواهد كه تیهي ات 

هلا از  آالت خود را از محل اجراي كار خار  سازد، در این صورت با موافقت كارفرما میلاز بله خلرو  آن   نماید كه ماشين

 محل اجراي كار خواهد بود.

 :شوديمزیر عمل  تيترت بهقهري،  طیشرااموال درنتيیه بروز  وارده به كارها و يهاخسارت مورد در 13-5

وارده بله   يهلا خسلارت باشد، جبران  15ارده به كارهاي موضوع پيمان، مشمول بيمه موضوع ماده هرگاه خسارت و 13-5-1

بيمله   محلل  ازاسلت،   نشلده پرداخلت  هاآنپيمانكار، كه بهاي  لهيوسبه شدهانیامه ینه كارهاي  نيهمچن وكارفرما 

 .شوديم نيتأم

مي ان آن براي جبران خسلارت وارده كلافي    یا نبوده وهرگاه خسارت وارده به كارهاي موضوع پيمان، مشمول بيمه  13-5-2

، بله  هلا نامله مهيبتهيه  مورد درپيمانكار تعهدات خود را  آنكه برجبران خسارت به عهده كارفرماست، مشروط نباشد،

 ، انیام داده باشد.16 و 15 مواد در شدهدر ترتيت 

 است. كيت پيمانكار باشد، به عهده پيمانكارلكه در ما و آنچه پيمانكار اب ار و آالتنيماشجبران خسارت وارده به  13-6

صورت، تمدیلد   نیا درقهري، پيمانكار مكلف است با ابالغ كارفرما، اجراي كارها را بالفاصله آغاز كند.  طیشراپس از رفع  13-1

چنانچله   .شلود يمل كارفرما، بله پيمانكلار ابلالغ     تیتصو و، كه پس از بررسي شوديمپيمانكار پيشنهاد  يسو ازمناسبي 

به طول انیامد در آن صورت هر یک از طلرفين پيملان حلق خواهنلد داشلت در       روز 121 شرایط فورس ماژور بيش از

چنانچه شلرایط فلورس    پيمان را خاتمه دهند. ،ال كر با تسليم اعالم كتبيروز پس از مدت فوق( 15پان ده )خالل مدت 

آملادگي خلود را بلراي ادامله      كتبلاً  بایلد ورت هر یک از طرفين پيمان گردید، در آن ص برطرف روز 121 از زودترماژور 

ادامه انیام موضلوع پيملان را   ( روز 1هات )دیگر اعالم نمایند. در این صورت پيمانكار موتف است ترف  طرفبهپيمان 

 آغاز كند.

 حد مسئوليت مالي پيمانكار  - 74 ماده 

مسلئول پاسلخگویي بله كليله     همچنلين   باشد.كارفرما ميپيمانكار مسئول پرداخت كليه خسارات قانوني و قراردادي به  14-1

در  و كارفرملا بوده  و كاركنان كارفرما خود كاركنان ،وارده به اشخاص ثال و جاني  ادعاها و جبران هرگونه خسارت مالي

 باشد.مي ادعا هرگونه كارفرما از داشتننگهموتف به مصون  پيمانكارمسئوليتي نخواهد داشت و  گونهچيهاین زمينه 

 برابر درطرف پيمان  دو از کیچيهآمده است،  66ماده  دركار،  موقعبه اتمام در ريتأخخسارت  عنوانبهآنچه كه  رازيغبه 14-2

 يهلا ملان يپ، علدم انعقلاد   يبلردار بهره والناع، عدم استااده ي غيرمستقيم از قبيل عدمهاخسارت مورد درطرف دیگر، 

 كه ممكن است متحمل شود، مسئول نيست. هانیا مانند وجدید 
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 حل اختالف، اقامتگاه قانوني، قانون حاكم  : 14 فصل

 حل اختالف  - 75 ماده 

پيش آید، اختالف بين طرفين ابتلدا از طریلق مل اكره و     نظراختالفهرگاه در تاسير یا اجراي مااد پيمان/ قرارداد بين طرفين آن 

نامله حلل   شليوه  آخلرین ویلرایش   بلر اسلاس   ،( روز61تلرف شصلت )   حصول نتيیهدر صورت عدم  .خواهد شد وفصلحلتااهم، 

   .عمل خواهد گردید ،آورده شده است پيمان 21پيوست كه در در وزارت نات  هاي قراردادياختالف

 قانونينشاني   - 76 ماده 

یكي از دو طرف، محل قانوني خود را  كهيدرصورتاست.  شدهنوشته نامهموافقت پيمانكار، همان است كه در قانوني كارفرما و نشاني

جدیلد  نشلاني   كهيوقتتا  .دیگر اطالع دهد طرفبهتغيير  خیتار از شيپروز  (15)پان ده  ترف، باید نشاني جدید خود را تغيير دهد

 .گردديمدریافت شده تلقي  و شوديماتبات به نشاني قبلي ارسال ، مكنشده اعالمدیگر  طرفبه

 پيمان حاكم بر مقررات وقوانين   - 77 ماده 

 كشور جمهوري اسالمي ایران است. مقررات واین پيمان، تنها قوانين  حاكم بر مقررات وقوانين 
 

 ...نماینده / نمایندگان پيمانكار.............................................. نماینده كارفرما:...................................................

  شماره اقتصادي:  اقتصادي:شماره 

  حوزه مالياتي:  حوزه مالياتي:

  شماره پستي:  شماره پستي:

  شماره تلان:  شماره تلان:

  نمابر:  نمابر:

 نام و نام خانوادگي

 صاحبان امضا میاز

نللام و نللام خللانوادگي  مهر و امضا سمت

 صاحبان امضا میاز

 مهر و امضا سمت

   كد ملي:   كد ملي:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

نپيما خصوصي یطاشر
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 یطارللللش هللللب ،هللا آن در ادمو از برخي تكليف تعيين كه ستا عمومي یطاشر از اديمو تكميل و توضيح در ،خصوصي یطاشر ینا

 ادمو تاسير و يريل گیله ينت هرگونه ،رونیل ازا .حاضلر اسلت   پيملان و ج   الیناک شرایط عملومي و  ست ا هشد لولموك يلخصوص

 .ستا رعتباا فاقد ،عمومي یطاشر در طمربو دهما به توجه ونبد و یيتنهابه ،خصوصي یطاشر ینا مختلف

 .ستا عمومي یطاشر در طمربو يبندها و ادمو رهشما نهما ،خصوصي یطاشر ینا در شدهدر اد مو رهشما

 

 :باشديمذیل  به شرحدر محل اجراي كار شرایط احراز نماینده پيمانكار   11-1ماده 

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

 - 13ماده 

 .ستا ................................... دلمعا ات،تعهد منیاا (نامهتضمين )ضمانت مبلم – 1

 .ستا ...................................... ات،تعهدام نیا (نامهتضمين )ضمانت رعتباا تمد –2

 :ستا یرز حشر به ات،تعهد منیاا (نامه)ضمانتتضمين  يآزادساز یطاشر  3-14ماده 

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

 :ستا یرز حشر به ،هانامهمهيب ه ینه تأمين مسئوليت 3-15ماده 

 ه............عهد به نشي افر و بيمه حق ختداپرازجمله ............................. ..... يهانامهمهيب حاظ و تهيه ه ینه – 1

 را دموجو يهلا نامله مله يب یا وننماید  تهيه رمقر موعد در را ادشدهی يهانامهمهيب از بخشي یا متما رپيمانكا كهيدرصورت 4-15ماده 

ازجملله هرگونله    را، طمربو يهلا نله یه  و دهرلل ك هلا نامهمهيب دلتمدی یا و تهيه به امقدا ساًرأ توانديم فرماركا ،نكند تمدیدموقع به

 .نماید رنظولم ريمانكالپ رالبدهكحساب به و ذیل محاسبه صورتبه يباالسر ه ینه

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

 : ستا یرز حشر به ،هانامهمهيب رعتباا تمد 3-16ماده 

 ................................................................................................ تمد به ...................................................................................... نامهمهيب

 ................................................................................................ تمد به ...................................................................................... نامهمهيب

 :ستا یرز حشر به ،بيمه يهاخسارت یافتدر ترتيت 1-12 دهما

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

  .ستا ............................... ،فرماركا به رپيمانكا يسو زا ساخت چون يهانقشه تحویل موعد 2-25ماده 

محلل اجلراي   را تلرک نمایلد و    محل اجراي كار، ناتر مقيمتواند بدون اطالع نماینده كارفرما و یا نمي نماینده پيمانكار 5-26ماده 

 نماید.طبق شرایط زیر اقدام ریمه جنسبت به تعيين  تواندينباید بدون سرپرست باشد. در غير این صورت كارفرما م گاهچيه كار

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

 انیام خلدمات موضلوع پيملان   براي   نارات و كاركنان پيمانكار ي بر ناكافي بودن تعداددر صورت تشخيص كارفرما مبن 2-21ماده 

نهلایي پيملان    زملان مدتدر زمان مشروحه ذیل و بدون تغيير در  حداكثر باشديمپيمانكار مل م  ،)در شرایط عادي و یا اضطراري(

 در صورت استنكاف پيمانكار جریمه به شرح ذیل از مطالبات وي كسر خواهد شد. نسبت به اف ایش تعداد نارات اقدام نماید.
............................................................................................................................................................................................................................ 

 .ستا شت یا و روز ديعا يهاساعت از ر خا در ركا به زمیا رپيمانكا ،یرز یطاشر در 33-22 دهما

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

 منحصراً و پيمان اجراي مدت براي فقط را مشخصي محل خود مقدورات و امكانات حدود در كارفرما كهدرصورتي 1-24ماده 

 مكتوب میوز با آالتنيماش و اب ارآالت ادوات، يتمام) پيمان این به مربوط آالتماشين و كار اب ارآالت ادوات، نگهداري منظوربه

 كه گرددمي متعهد پيمانكار دهد، قرار پيمانكار اختيار در رایگان و اماني صورتبه ،(شونديم كار اجراي محل محدوده وارد حراست
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 وبركناري پيمانكار  صورت در یا و كار تحویل و پيمان یافتن پایان با و بوده وي عهده به تیهي ات و آالتنيماش حراست و حاظ

 محل تحویل و تصرف رفع و تخليه به نسبت روزه،( 5) پنج مهلت با كارفرما كتبي ابالغ از پس شرایطي هر در یا پيمان، خاتمه یا

 كتبي، ابالغ اجراي از پيمانكار استنكاف صورت در. نماید اقدام كارفرما به كارفرما، ديتائ مورد و اوليه شكل همان به موصوف

 از( روز 31سي ) مدت تا موصوف محل لیتحو در تأخير خسارت بابت راذیل  در شدهنييتع مبلم روزانه بود خواهد مخيّر كارفرما

 .نماید كسر پيمانكار تضامين یا و مطالبات

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

  :ستا یرز حشر به ن،نال آقبا در وي تایفو و فرماركا یياجرا يهاگروه یا ران،پيمانكا سایر با رپيمانكا هماهنگي هنحو 1-32 دهما

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

 :رديللگيملل رتصو یرز يهللاروش به ،1-32 دهما در دشللدهيق اردمو از ر خا ازيللموردن يهللايهمللاهنگ ایرلللس 2-32 دهالللم

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

كاال و تیهيل ات موضلوع    واردات ايبر گمركي ارضعو و قولحق تلخداپر در نيمالپ فرلط دو از کلی رله ئوليتلمس 1-42ماده 

 :ستا یرز حشر به ،پيمان

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

 یرز حشر به ،موضلوع پيملان   ازين موردو اب ارآالت تخصصي  لیوساواردات  براي گمركي ارضعو و قحقو ختداپر هنحو 2-42ماده 

 :ستا

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

 به موتف رپيمانكا ،دلل باش بيولمع یا ناقص ركا از قسمتي كارفرما، معالا با یا و هايبازرس و هاشیآزما بقلط رلب هرگاه 6-51ماده 

 رپيمانكا كله يدرصورت .ستا دخو ه ینه اب شدهاصالح يهاركا ردمو در زمال يهايبازرس و هاشیآزما منیاا و ركا حصالا و نقص فعر

 به نسبت ر،پيمانكا به قبلي رخطاا با توانلد يمل  رمالفركا ،ندلنك امدلقا نقص فعر به نسبت كارفرما، معالا از پس فيرمتعا تمد فتر

 حسلاب بله  ،ذیلل در  ذكرشلده ي باالسر يهلا نله یه  بحتساا با را طمربو يهانهیه  و دهرلك امدلقا ،ایصلنق فعر و تصالحاا منیاا

 نماید. رمنظو رپيمانكا بدهي

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

كست نظلر   از پسپيمانكار  ،آمدهعملبه فني يهايبازرس و هاشیآزما از يريگیهينت الی و يرلتاس در مالبها اردولم در 11-51ماده 

 .كننديم لنباد سساا آن بر را هاركا و فعر را تبهاماا و مدارک فني، ذیل در شدهنييتع مرجع فني

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

 مختلف كار به شرح ذیل است:  يهابخشكار براي حسن اجراي مي ان كسور  1-1-53ماده 

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

 بالمللللم لللللمح از اتتیهي  و مصالح تأمين و تهيه ايبر ر،پيمانكا يباالسر يهلللانلللهیه  انجبر عنلللوانبللله 2-3-54 ملللاده

 .شوديم ختداپر وي به ر،توسط پيمانكا شدهپرداخت قعيوا تلقيم دلصدر وط،....................................................رلمش

 :ستا یرز حشر به آن، ختداپر به طمربو بطاضو سایر و جيرخا ارز بخش تسعير خنر  55ماده 

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

 ختداپر رپيمانكا به ،یرز در شللدهنيلليتع نحو به را ركا تسریع پللاداش فرماركا ر،كا موعد از پيش تكميل رتصو در 4-1-56 دهما

 .كنديم

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

 به شرح ذیل است. نپيما نشد تعدیل لمشمو ۀنحو یا نپيما به تعدیل لشمو معد 5-1-56 دهما

............................................................................................................................................................................................................................ 
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 ،فرماركا به ركا موقت تحویل نمازادعلاي اشلخاص ثالل ، از     از فرماركا داشتننگه نمصو ايبر ستا موتف رپيمانكا 1-1-51 دهما

 :كندكارفرما  تسليم و یافتدر ،فرماركا منا به و دخو ه ینه اب را یرز يهانامهمهيب

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

 

 یرز حشر به ،فرماركا بله  رپيمانكا لهيوسل بله  یادشلده یا اتتیهي  و تلل موق تالتأسيس زاد،ما مصالح اري لگوا یطارلش 6-61 دهالم

 :ستا

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

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ،هارتكالموق للتحوی از سلپ ن،يمالپ نلیا عولموض يالهركا صلنق علفر ئوليتلمس دوره 1-61ماده 

 .ستا روز  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 به تأخير رتخسا ،برنامه طبق آن صليا يهلا قسلمت  یا حااتلت الكترونيلک  كار  تكميل در رپيمانكا تأخير رتصودر  1 -66ماده 

 .شوديم لصوو رپيمانكا از یرز حشر

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

 

بله   كارفرملا  سلوي  از شده ديتائ يهاتيوضعصورت یا و پرداختشيپ پرداخت در ريتأخورت تواند در صپيمانكار مي 1-1-64ماده 

 درخواست خاتمه پيمان نماید. .....روزمدت..............

درخواسلت خاتمله    روز ...........................به ملدت  41 ماده موضوع زمين تحویل درتواند در صورت تاخير پيمانكار مي 2-1-64ماده 

 پيمان نماید.

 ملواد  موضوع كارفرما، تعهد در  اتيتیه و مصالح تسهيالت، نيتأم و كار انیام درتواند در صورت تاخير پيمانكار مي 3-1-64ماده 

............................روز  ملدت  يبلرا  شلده ينيبشيپ كار مي ان از (%25) درصد بيست و پنج حداقل انیام در ريتاخ سبتكه  ،41 و 46

 شود درخواست خاتمه پيمان نماید.

را انتخلاب و   هلا آني ريكلارگ بهجبران خسارت ناشي از استااده نابیا از وسایل و تیهي ات خاص هر محيط كه كارفرما  1-12ماده 

، منابع طبيعي و غيلره نيل    ستیزطيمح. خسارات م كور شامل خسارت وارده به است، به عهده پيمانكار دینمايمبه پيمانكار ابالغ 

دیدگان د نسبت به پرداخت خسارت به خسارتخسارت، كارفرما حق دار موقعبه. در صورت عدم اقدام پيمانكار به پرداخت باشدمي

 زیر از مطالبات پيمانكار كسر نماید.اقدام و غرامات پرداختي را با احتساب و اضافه نمودن ه ینه باالسري به مقدار 

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

 

 كيالي  یا كمي نظر از خود تعهدات ياجرا در پيمانكار مقيم، ناتر/ كارفرما نماینده كتبي گ ارش اساس بر كهيدرصورت 2-12ماده 

 ممكلن،  دليلل  هلر  بله  فعلل  تلرک  ای فعل از ناشي كارفرما تیهي ات هايخرابي بروز قبيل از) باشد داشته اشتباه یا قصور كوتاهي،

 نقصلان  یا و مرغوبيت عدم مصالح، و مواد تداركات كمبود،پيمانكار تیهي ات و آالتنيماش نادرست كاركرد ای كمبود غلط، مدیریت

 :شد خواهد جریمهزیر  شرایط مطابق( كافي كاركنان نداشتن اختيار در ،يبندبسته ابعاد و وزن در
............................................................................................................................................................................................................................ 
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 .................................................: نماینده / نمایندگان پيمانكار ................................................... نماینده كارفرما:

  شماره اقتصادي:  شماره اقتصادي:

  حوزه مالياتي:  حوزه مالياتي:

  شماره پستي:  شماره پستي:

  شماره تلان:  شماره تلان:

  نمابر:  نمابر:

 نام و نام خانوادگي

 صاحبان امضا میاز

نللام و نللام خللانوادگي  مهر و امضا سمت

 صاحبان امضا میاز

 مهر و امضا سمت

   كد ملي:   كد ملي:
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