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:ها خصوصی و پیوستدستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط
پیمانکاران در تکمیل و تنظیم موافقتنامـه، شـرایط عمـومی، شـرایط     به منظور وحدت رویه و راهنمایی کارفرمایان و 

.پیمان، این دستورالعمل تهیه شده استهايخصوصی و پیوست
: کلیات
هـاي  خریـد و نصـب تجهیـزات سیسـتم    اختصاصیهايصرفاً جهت انعقاد پیمانآن، دستورالعملسند همسان واین 

.باشدمعین میکارومشخصفعالیتاساسبرسازمان حراست صنعت نفت، حفاظت الکترونیک 
.نمایندبر اساس کار معین اقدامکاربران باید ابتدا نسبت به تعریف دقیق و جامع فعالیت ها 

به انضـمام  ،کاربران باید واحد کار فعالیت را حسب نوع کار بر اساس نوع و تعداد تجهیزات، متر مربع سطح پوشش فضا
.جم کار تعیین نمایدح

هاي پیشنهادي پیمانکاران را بر اساس مجوزهاي صادره به تفکیک اجزاء قیمت از قبیل هزینه هـاي  کاربران باید قیمت
.اندازي تجهیزات دریافت در قرارداد درج نمایدخرید، نصب و راه

متناسب با نـوع خـدمات   و28اساس ماده  را بر اساس نیازمندي هاي واقعی بر HSEکاربران می بایست برآورد هزینه 
بایـد بـه تاییـد    HSEاین بـرآورد هزینـه   . نمایندهیارا) 18و2و1(شمارههاي مربوط در پیوست هاي در دستورالعمل

.مورد نظر کارفرما در شرایط خصوصی پیمان درج گرددHSEچگونگی پیش بینی هزینه هاي . کارفرما برسد

موافقتنامه .1
تغییر دادن، . بینی شده درج شودهاي پیشنامه باید بطور کامل و روشن، در محلاطالعات مربوط به موافقت-1- 1

.شودهاي خالی باید تکمیل نامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلاي از موافقتکاستن عبارت یا کلمه
.دو طرف پیمان درج شودثبتیهاي تعیین شده باید عنوان رسمی یا در موافقتنامه و در محل-2- 1
هاي اصلی پیمان به نحوي درج شود که محدوده  هـر نامه، موضوع، محل اجرا و مشخصهموافقت1ماده در -3- 1

.معین باشدمطابق با شرح کارهاي پیوست پیمان ،فعالیتنوع
.م آن را مهر و امضا کنندیضمانامه وهاي موافقتتمام صفحههاي پیمان باید طرف-4- 1

هاپیوست.2
در هاي ضمیمه پیمان تطبیـق داده و هاي پیمان را با فهرست پیوستبایست کلیه اسناد پیوستکارفرما می-1- 2

حـذف  هـا  توضیحات از فهرست پیوسـت چنانچه مواردي از آن کاربرد ندارد باها را تکمیل و صورت کمبود، پیوست
.ها مجاز نیستشرایط عمومی، در پیوستنامه وموافقتخارج از چارچوب تعیین شده دردرج شرایطی.نماید

و همچنین انبارها، تجهیزات مخابرات ،و نحوه تأمین آب، برق، سوخت محل کارباید چگونگی دسترسی به -2- 2
پیمانکار بتواند بر اساس آن، قیمت پیشنهادي خود را ها تعیین شود تا مورد نیاز اجراي کار در اسناد پیوستو دفاتر 

و در مین کنـد ابه هزینه خـود تـ  محل کاردارد در زمینه تجهیز تعهدات و تسهیالتی که کارفرما در نظر. ه دهدیارا
. پیمان، به صورت روشن مشخص گردد) 13(شماره اختیار پیمانکار قرار دهد، در پیوست 

مین کند و در اختیار پیمانکار قرار دهد، اتساًرأآالت را خود و ماشینکاال;اگر کارفرما در نظر دارد اقالمی از -3- 2
.پیمان به صورت روشن مشخص گردد) 13(ها در پیوست شماره اقالم مورد نظر و شرایط واگذاري آن

، حـوادث احتمـالی را   پیمان) 6(ماره به منظور بیمه کردن کارهاي موضوع پیمان، کارفرما باید در پیوست ش-4- 2
هایی از کار را که ممکن است در اثـر حادثـه دچـار خسـارت     شود و تمام یا قسمتکه باعث بروز خسارت در کار می

.شرایط عمومی، پیمانکار آن را بیمه کند4فصل شود، مشخص نماید تا پیش از شروع کار طبق 
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شرایط عمومی.3
تغییـر دادن، کاسـتن یـا    . ها مورد استفاده قـرار گیـرد  تغییري، در پیمانشرایط عمومی باید بدون هیچ نوع-1- 3

. افزودن مطلبی به آن مجاز نیست
.شودمناقصه را نیز شامل میتشریفات در شرایط عمومی، هر جا که به مناقصه اشاره شده است ترك -2- 3

شرایط خصوصی .4
بـه نحـوي تنظـیم شـده اسـت کـه تنهـا در        بایـد  پیمان است کـه هاي هرشرایط خصوصی حاوي ویژگی-1- 4

درج مطالبی تکمیل شرایط و بدین روي، . چارچوبی که شرایط عمومی براي آن تعیین کرده است قابل تکمیل باشد
.استچارچوب تعیین شده در شرایط عمومی، در شرایط خصوصی مجاز در 
از ایـن  . کارهاي مختلف باشـد مواد مربوط به شرایط خصوصی به نحوي تنظیم شده است که پاسخگوي نیاز -2- 4

شـود و مـوادي از آن کـه    ربط، تکمیل میرو مواد شرایط خصوصی بر حسب نیاز هر کار، با رعایت تمام مقررات ذي
.شودپر می*** کاربردي در پیمان مورد نظر ندارد با عالمت

، منـابع و  حـوه محاسـبه  ها مورد عمل باشد، نبا توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل باید براي پیمان-3- 4
.شودشرایط خصوصی درج میدرمستندات

نافذ است، مورد ) بازگشایی پاکات(هاي مربوط که در زمان پیشنهاد قیمت ها و دستورالعملبخشنامهآخرین-4- 4
.گیردعمل قرار می



8ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیمان 

نامهموافقت
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نامهموافقت
ــهموافقــتینا .................................................... شــانی نبه،................................................شــرکت بین..................... یخرتادر،نام

بـه ........................................کـت شروطـرف کیاز،شودیمهنامید»مارفرکا«نماپیینادرکه................................................
شهردرکــه ..............................و شــماره اقتصــادي  ...........................و شــماره ملــی  ... . ....................................ثبــترهشما

.......................................نشانیبه،شــــــودیمــــــهنامید»رپیمانکا«نپیماینادروستاهسیدرثبتبه...........................
قـرارداد ینااركمدودسناادرکهیطیارــ شوراترــ مقبقـط،رـیگدطرفاز...........................................................................

.گرددیممنعقد،ستاشدهدرج

قراردادعموضو-1ماده
ــع ــأمازستارتباـ ــاال،نیت ــدازراهونصبونساختمايهارکامنجااات،تجهیزومصالحک حشربهتخدماسایرويان

و حفاظـت پیرامـونی طبـق برنامـه     مداربسـته سیسـتم نظـارت تلویزیـونی    احداثايبر،10شمارهپیوستدرشدهدرج
.................................................درقعوادر محل نصب هاآنآن و تحویل میضمادر چارچوب مفاد قرارداد حاضر و يبندزمان

قرارداداركمدودسناا- 2ماده
نپیماازیئـ جزعنـوان بـه یکهرودهنـد یمـ تشکیلرارپیمانکاوفرمارکابینقـرارداد ،درمجموعیرزاركمدودسناا

:شوندیمبمحسو
حاضرنامهموافقت-الف
شرایط عمومی پیمان-ب
شرایط خصوصی پیمان-ج
هاپیوست-د
مناقصهتشریفات برگزاريها و اسناد حیناطالعیه-ھ
مفاد پیمان و در چـارچوب آن، در  بر اساسمدارکی که پس از ابالغ قبولی پیشنهاد پیمانکار و سایر اسناد، مصوبات و-و

است و شدهرفتهیپذ"کتباً از طرف پیمانکار ارسال و توسط کارفرما یا مدت اجراي پیمان از طرف کارفرما صادر و ابالغ و
.رسدپیمان میيهاطرفبه تأیید اسنادي که تنظیم ویا 

و شرایط عمومی پیمان بر دیگر اسناد و مدارك نامهموافقتاسناد و مدارك پیمان،بیندوگانگیدر صورت وجود : تبصره
.خواهد بود) ج(و) د(،)ه(،)و(بندهاي به ترتیب باسایر اسنادتیاولو. اولویت دارد

نپیمامبلغ-3ماده
ریـــالی و ) بـــه حـــروف............................................ (، )بـــه عـــدد........................................ (شـــامل مبلـــغ پیمـــان 1- 3

.ارزي است)  به حروف............................................... (، )به عدد(................................................. 
.است....................... ارز در این پیمان ) یا واحدهاي(واحد 

.ستا،)1(پیوستطبقن،پیمامبلغتفکیک
.ستاعمقطو،یرزاردموباطتبااردرجزنپیمامبلغ2- 3



10ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیماننامهموافقت

.عمومییطاشر-49ماده عموضورکاتغییر2-1- 3
.شودیممحاسبهات،تغییريریگاندازهو3وستپیدرشدهدرجيبهافهرستبقـط،اـهرکااتیرـتغینهـهزی

.بهاییفهرستيهارکا2-2- 3
،اــ هرکاازشــ بخنـیادرنپیمامبلغ،باشدبهاییفهرستمقالاصورتبهنپیمامبلغازبخشیهـکارديوـمدر

هارکاحدوايبهـا فهرسـت ونپیماطبقشدهانجاميهارکايریگاندازهبر اساسآننهاییمبلغودهبولیهاومبلغ
.شودیممحاسبه،)2وستپی(
.تعدیل2-3- 3

.باشدتعدیللمشمونپیمامبلغازبخشییامتمان،پیماخصوصییطاشرطبقههرگا
ايبر،)یــ عمومیطاشر-54مـاده  عموضو(وطمشرمبلغعنـوان بـه ،رــ یزحرـشهـب) بالغـم(بلغـم2-4- 3

.ستاشدهنظر گرفتهدر17وستپیحشربهت،خدمامنجااواتتجهیزومصالحتأمین
.......................................................................................................................................................:یالیرمبلغ
.........................................................................................................................................................:ارزيمبلغ

لهیوسـ بـه يبـردار بهـره ساله...وانـدازي ، راهيانـداز راهپیشيهـا دورهیدکیـ لوازمنیتأمشاملن،پیمامبلغ3- 3
.ستادر مبلغ پیمان لحاظ شده11پیوستحشربه،رپیمانکا

.شودینمشتریبمانیپدرصد مبلغ10کار، از موقعبهلیدر تکمریتأخخسارتمربوط به لغامبمجموع4- 3
.شودینمشتریبمانیپدرصد مبلغ10ازکار،لیدر تکمعیمربوط به پاداش تسرلغامبمجموع5- 3

ختداپرهنحو- 4ماده
.شودیممنجاا5پیوستطبقر،پیمانکابههاپرداخت1- 4
.ستا7پیوستطبقط،مربوکاربرگورعتبااگشایشهنحو،ستاارزيرعتبااگشایشبهزنیاکهارديمودر2- 4

قراردادتمدورکاوعشر،تنفیذیخرتا- 5ماده
.. نافـذ اسـت  نیطـرف توسـط امضـا  خیاز تارمانکار،یپياز سوتعهداتانجامضمانتنامهمیاز تسلپسمانیپنیا1- 5
کارفرمـا ،نکنداقـدام انجـام تعهـدات   نامهضمانتمیتسلردمودررپیمانکاکارفرما، یاز اعالم کتبپسروز 30هرگاـه
.دینمااقدام مانیپابطالومانکارینامه شرکت در مناقصه پنسبت به ضبط ضمانتتواندیم
:رکاوعشریخرتا2- 5
،صـورت ایـن درغیر.کندیمغبالارپیمانکابهرارکاوعشرن،پیماتنفیذیخرتاازپسروز30فظرکثراحدفرمارکا

نمایدمیشروعراکار،روز30مهلتپایاندرپیمانکار
قراردادتمد3- 5

رکاصلیايهـا قسمتیـمانزاطعـمقتیاـجزئ.ستاروز...... ر،کاوعشرنمازازآنموقتتحویلورکاتکمیلتمد
)MILESTONE(،ــخص14پیوستدر ــدهمش ــاده تابعر،کاايجراتمداتتغییر.ستاش عمومییطاشر-64م

.دبوهداخو



11ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیماننامهموافقت

Maximum(رپیمانکامالیمسئولیتحد-6ماده Liablity(
طبق) مـی عمویطاشر-74ماده عموضو(آنيدورهونپیماینادرفرمارکابرابردررپیمانکامالیمسئولیتثرـکاحد

.ستاخصوصییطاشردرشدهنییتعتمدومبلغ

هیو نظارت عالمشاورمهندس-7ماده
ــدس1- 7 ــاور،مهنــ ــاده باطتبااردرمشــ نشانیبه،.......................................................عمومییطاشر-50مــ

.ستا.................................................... 
کل توسعه سیستم هاي حفاظت الکترونیک صـنعت  اداره..عمومییطاشر-50ماده باطتبااردره،یعالنظارت2- 7

.استشدهبیان8پیوستدرآناختیاراتحدودکه.ستانفت 
.ستاشدهانیب8پیوستدردگردچنانچه در این پیمان استفاده ،ورمشامهندسراتختیااودحد

مانیپيهانسخهشمار-8ماده
مانکـار یپبـه مـان یپازنسخهکی. استدهیرسمانیپطرفدويامضابهوشدهمیتنظنسخه.................... درمانیپنیا

.دارندکسانیاعتبارآنيهانسخههمهوشدهابالغ

.................................................نمایندگان پیمانکار/ نماینده :...................................................کارفرمانماینده 
:شماره اقتصادي:شماره اقتصادي

:حوزه مالیاتی:حوزه مالیاتی
:شماره پستی:شماره پستی
:شماره تلفن:شماره تلفن

:نمابر:نمابر
نام و نام خانوادگی

صاحبان امضاء مجاز
نام و نـام خـانوادگی   مهر و امضاءسمت

صاحبان امضاء مجاز
مهر و امضاءسمت

:کد ملی:کد ملی
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هاوستیپ



13ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیمانهايپیوست

.کارمختلفيهابخشيبرامان،یپمبلغکیتفکجدول: کیوستیپ–1
يمبنـا بـر هـا آنمبلـغ ازیبخشـ کـه ییهامانیپيبراعوامل،نرخوکارهاواحدهاءبوریمقادفهرست: دووستیپ–2

:شامل،شودیممحاسبهبهافهرست
.کارهاواحديبهاوریمقادفهرست2-1
)آالتنیماشویانسانيروین(عواملنرخفهرست2-2

.مقطوعمبلغيهامانیپدرعوامل،نرخوینقصانویاضافيکارهاواحديبهافهرست:سهوستیپ–3
.ینقصانایویاضافيکارهاواحديبهافهرست3-1
)آالتنیماشویانسانيروین(عواملنرخفهرست3-2

.لیتعدروش: چهاروستیپ–4
.هاپرداخت: پنجوستیپ–5

.پرداختنحوه5-1
.هاپرداختیزمانبرنامه5-2

.مهیب: ششوستیپ–6
.مانکاریپتعهددريهانامهمهیبانواع6-1
.کارفرماتعهددريهانامهمهیبانواع6-2

.ياسناداعتباروهانامهضمانتکار برگ: هفتوستیپ–7
.پرداختشیپهنامضمانتکار برگ7-1
.تعهداتانجامهنامضمانتکار برگ7-2
.کارانجامحسنکسوراستردادنامهضمانتکار برگ7-3
.اعتبارشیگشابیترتوياسناداعتبارکار برگ7-4

.هیو نظارت عالمشاورمهندساراتیاختوفیوظا: هشتوستیپ–8
)(Commissioning & Performance Testيعملکردشیآزماوياندازراه: نهوستیپ–9

.مانکاریپوکارفرمايهاتیمسئولوفیوظاکیتفک9-1
.مصارفزانیمويعملکردقبول قابلطیشرابهیابیدستضوابط9-2
.مصارفزانیمويعملکردضوابطبهکاملیابیدستعدمصورتدرکارفرمااراتیاختومانکاریپتعهدات9-3

مانکاریپتعهددريکارهاشرح: دهوستیپ–10
.مانکاریپتعهددرزاتیتجهوکاالنیتأموکارهاشرح10-1
.شودنیتأمدیباکشورداخلازکهزاتیتجهوکاال،ییاجرا،یفنخدماتازییهابخش10-2
طـرف  مانکـاران یپریبا کارکنان کارفرمـا، مشـاوران و سـا   یو هماهنگيارتباط با همکاردرمانکاریتعهدات پ10-3

.یقانونيقرارداد کارفرما و کارکنان نهادها
.يبرداربهرهدورانوياندازراه،ياندازراهشیپيبرا،یمصرفموادویدکیلوازمیعمومفهرست: ازدهیوستیپ–11
.مانکاریپلهیوسبهکارفرما،کارکنانآموزشويتکنولوژانتقال: دوازدهوستیپ-12

.تکنولوژيانتقال12-1
.کارفرماکارکنانآموزش12-2



14ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیمانهايپیوست

.کارهاانجاموزاتیتجهوکاالنیتأمکار،ياجرامحللیتحودرکارفرماتعهدات: زدهیسوستیپ-13
.ياندازراهشیپمرحلهتاکارفرماتعهددرزاتیتجهوکاالنیتأموکارهاشرح13-1
...)وییایمیشموادگاز،برق،آب،مانندیامکانات(ياندازراهمرحلهدرکارفرماتعهداتوکارهاشرح13-2
2-13و1-13يبندهاموضوعکارفرما،تعهداتیزمانبرنامه13-3

کارياجرایکلیزمانبرنامه: چهاردهوستیپ-14
کارفرمايسوازازینموردمداركواسنادوهانقشهلیتحویزمانبرنامه14-1
کارياجرایکلیزمانبرنامه14-2

List(دومدستمانکارانیپوفروشندگانفهرست: پانزدهوستیپ-15 Of Vendors & Subcontractors(
زاتیتجهایوکارهایبرخیفندانشکهیخاصموارددر(سانسیلحقيواگذارطیشراوسانسیل: شانزدهوستیپ–16

)باشدسانسیلتحت
نیتأممانکاریپلهیوسبهمشروطمبالغمحلازکهزاتیتجهومصالحنیتأمخدمات،کارها،ازیاقالم: هفدهوستیپ-17

Provisional. (شودیم Sum(
.یفنمداركواسناد: هجدهوستیپ-18

.استانداردهاوکدها18-1
یفنمشخصات18-2
مانیپیفناسنادریساوهانقشه18-3
شودیمابالغمانکاریپبهوهیتهکارفرمالهیوسبهکارياجراطولدرکهیفنمداركواسناد18-4
رسدیمکارفرمااطالعایبیتصوبهوهیتهمانکاریپلهیوسبهکارياجراطولدرکهیفنمداركواسناد18-5
یفنمداركانیزونسخهشمار18-6
کارفرماموردنظريوتریکامپيهابرنامهفهرست18-7
HSEمدیریت يهاهیروضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و 18-8

يبندبستهمشخصاتومحمولهیابیارزشةنحوزات،یتجهومصالححمله،یتخلويریبارگمراکز: نوزدهوستیپ–19
.کارهاگردشنحوه: ستیبوستیپ-20
يقرارداديهااختالفحلنامهوهیش: کیوستیبوستیپ-21



15ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات شرایط عمومی اسناد همسان پیمان

عمومیشرایط



16ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیمانشرایط عمومی

یرهاتفسها و یفتعر: 1فصل 
عاریفت-1ماده

شده در زیر زیر، در هر جاي این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان، داراي معانی تشریحيهاعبارتکلمات یا 
:جمع، به کار روندبه مفهوم مفرد و یاتوانندیماین معانی، برحسب مورد . هستند

پیمان/ قرارداد1- 1
2و پیمانکار، براي اجراي موضوع پیمان و مشتمل بر اسناد پیمان به شرح ماده کارفرمابین نامهموافقتشامل 

.استنامهموافقت
نامهموافقت2- 1

و مشخصات اصلی قرارداد مانند مشخصـات دو طـرف،   شودیممبادله پیمانکارسندي است که بین کارفرما و 
.استشدهانیبموضوع، مبلغ و مدت قرارداد در آن 

شرایط عمومی3- 1
.کندیمسندي است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین 

شرایط خصوصی4- 1
سندي است که در توضیح یا تکمیل یا تعیین تکلیف موارد خاص و بندهایی از شرایط عمومی تنظیم گردیده 

.مواد شرایط عمومی را نقض کندتواندینمگاهچیهدر شرایط خصوصی شدهدرجمواد . است
پیوست5- 1

تکمیـل مفـاد  منظـور بـه ، قـرارداد در ایـن  اختصاصـاً اجرایی و مدارك تکمیلی است که يهاهیروت و مشخصا
. استشدهمیتنظپیمان نامهموافقت

کارفرما6- 1
شـود یمـ طرف قرارداد با پیمانکار است و کارهاي موضوع قـرارداد بـراي وي انجـام    که استشخصی حقوقی

.قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستنديهانیجانشو ندگانینما
پیمانکار7- 1

گرفتـه برعهـده را قـرارداد موضـوع يکارهـا اجراي واست»کارفرما«با مانیپطرفکهاستحقوقییشخص
.هستند»پیمانکار«حکمدر،راپیمانکقانونیيهانیجانشواست، نمایندگان 

کارفرمانماینده 8- 1
حسـن برمدیریت و یا نظارت منظوربهشخص یا اشخاصی هستند حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما کتباً 

نماینده کارفرما در چارچوب مفاد پیمان . گرددیماجراي موضوع پیمان و امور مربوط به آن به پیمانکار معرفی 
و جلسـات صورتو هاتوافقبر اساس این و باشدیماز طرف کارفرما شدهفیتعرو شدهمشخصداراي اختیارات 

.مکاتبات کارفرما با پیمانکار استحکمدرنمایدمکاتباتی که نامبرده با پیمانکار می
دستگاه نظارت عالیه9- 1

کـه اسـت  حفاظت الکترونیک سازمان حراست صنعت نفت يهاستمیساداره کل توسعه ،ظارت عالیهنهدستگا
.گرددیممعرفی پیمانکاربهکارفرما توسطکتباًآن نماینده



17ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیمانشرایط عمومی

ناظر مقیم10- 1
نماینـده کارفرمـا،   / که از طرف کارفرمایا حقوقی معرفی شده توسط دستگاه نظارت عالیه است حقیقی شخص 

و بـا تعیـین حـدود اختیـارات     باشدیمموضوع پیمان عملیاتراي  صحیح اجحسنبرمسئول نظارت مستقیم 
. گرددکتباً به پیمانکار معرفی و در محل نصب و به تشخیص کارفرما در محل کارگاه سازنده مقیم می

بازرس11- 1
کنتـرل کیفـی کارهـاي    يهـا تیـ فعالنظارت بر منظوربها که از سوي کارفرمشخصی است حقیقی یا حقوقی

.کندفهیوظانجامعالیه دستگاه  نظارت تا زیر نظرشودیمبه کار گمارده از سوي پیمانکار، شدهانجام
فروشنده12- 1

بـا پیمانکـار،   قـرارداد یا عامل فروش است کـه از طریـق انعقـاد    کنندهعیتوز، کنندهنیتأم، سازنده، دکنندهیتول
، ســازندگان، دکننــدگانیتول. اجــراي کــار اســتازیــنمــوردو تجهیــزات کــاال متعهــد بــه تــأمین اقالمــی از 

نامیـده  "فروشـنده "کار فروشندگان نیـز،  ازیموردنو تجهیزات کاالاقالمی از کنندگانعیتوزیا کنندگاننیتأم
.شوندیم

دومدستپیمانکار 13- 1
از عملیات نصب و خدمات فنی مرتبط با ییهابخشانجام بخش یا منظوربهیا حقوقی است که حقیقیشخص 

.پیمانکار و از طریق عقد قرارداد به کار گمارده شده استلهیوسبهآن در کارگاه 
لیسانس14- 1

.استشدهثبت"صاحب لیسانس"به نام منحصراًکه استکارازییهابخشفنیدانش
صاحب لیسانس15- 1

شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاري تمام یا بخشی از کار موضوع پیمان اسـت و طبـق   
.کندیم، فناوري و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تأمین 16و پیوست -25ماده 

کار 16- 1
اسـت، کـه طبـق    يانـداز راهو تجهیزات و عملیات نصـب و  کااليریکارگبهمجموعه خدمات، تأمین، مصرف و 

.اسناد و مدارك پیمان باید تکمیل و تحویل شود
کارگاه17- 1

کار موضوع پیمان و یا انبـار ، از  احداثمنظوربهپیمان،مداركاسناد وطبقکهاستيامحوطهیاساختمان
.شودیمسوي کارفرما به پیمانکار تحویل داده 

پروژه18- 1
.است که کار موضوع پیمان، تمام یا قسمتی از آن استيبرداربهرهعبارت از مجموعه کامل قابل 

مبلغ پیمان19- 1
.تغییر یابد1-56بر اساس تواندیماست، که نامهموافقت3در ماده شدهدرجمبلغ ازعبارت 

مبلغ مشروط20- 1
به دستور کارفرما براي انجـام  مشروطاست و پرداخت آن،شدهدرجنامهموافقت4-2-3دربندکه استمبلغی 

.است-54ماده اساسبرپیمانکار لهیوسبهکارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات 
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ت پیمانمد21- 1
لیتکممنظوربه، -64ماده و تغییرات بعدي آن طبق نامهموافقت3-5در ماده شدهدرجاز مدت استعبارت 

-60ماده کار و تحویل موقت بر اساس 
نافذ شدن پیمان22- 1

.استبراساس مفاد اسناد و مدارك پیمانشروع تعهدات دو طرف معنايبه 
ابالغ شروع کار23- 1

.استنامهموافقت2-5به پیمانکار مبنی بر شروع کار، طبق بند کارفرمادستور
دوره مسئولیت رفع نقص24- 1

است، که طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی -61ماده در شدهنییتعزمانیدوره 
.است که در تعهد اوست

گواهی رفع نقص25- 1
نـد  گواهی تأیید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است، که با توجه بـه ب ازعبارت 

.شودیمصادر 60-2
اسناد و مدارك فنی26- 1

و سایر مدارك بـه شـرح   هانقشه، مشخصات فنی، هانامهنییآعبارت از مجموعه اسناد فنی، استاندارها، کدها، 
.پیمانکار انجام شودلهیوسبه، هاآن، است که کار موضوع پیمان باید طبق 18پیوست 

رپیمانکامدارك تسلیمی 27- 1
پیشـرفت،  يهـا گـزارش پیمانکـار از قبیـل   لهیوسـ بـه شـده هیـ تههرگونه نقشه، مشخصات و مدارك ازعبارت 

.شودیماست که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما . ..ويادورهيهايزیربرنامهکارگاهی، يهانقشه
دستور تغییر کار28- 1

شدهدرج، در آن هاآنو تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از کاراضافهکه افزایش، کاهش و یا استسندي 
.رسدیمو به امضاي کارفرما و پیمانکار بیان گردیده 40-1و 39-1، 38-1يدربندهاکه تعریف آن است 

و تجهیزاتکاال 29- 1
و شـده مصرف، هر آن چیزي که در کار یطورکلبه، ادوات، اقالم و هادستگاهاست از مواد، اجناس، کاال، عبارت
.ماندیمباقی 

و نصبتخصصی آالتنیماش30- 1
نصـب تجهیـزات و سیسـتم هـاي     تکمیل عملیات است که براي اجرا وآالتنیماشو هادستگاهعبارت از تمام 

.شودینممانندیمباقی که در کارییهادستگاهالزم است، اما شامل الکترونیکحفاظت 
و نصبساخت عملیات 31- 1

کشـی، بـرق،   انیک، لوله، مکنصب تجهیزات و سیستم هاي حفاظت الکترونیکعبارت از عملیات اجرایی اعم از 
احـداث کـار موضـوع    منظـور به"کارگاه"است، که در محل هاآنو سایر کارهاي تکمیلی مرتبط با ابزار دقیق

.دیآیمدر، به اجرا "و تجهیزاتکاال"، با استفاده از ياندازراهتا مرحله پیمان
(Commissioning)ياندازراه32- 1
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.است59موضوع پیمان طبق ماده دادنقرارانجام کارهاي الزم براي معنايبه 
(Performance-Test)عملکرديآزمایش 33- 1

حصـول اطمینـان از دسـتیابی بـه     منظـور به، 59است که بر اساس ماده ییهایدگیرسو هاشیآزمامجموعه 
.ردیگیمصورت ياندازراه، پس از مرحله 9عملکردي و میزان مصارف، طبق پیوست شدهنیتضمشرایط 

مرجع فنی34- 1
پیمانکـار، وکارفرماکهباشدیمنفتوزارتحراستسازمانالکترونیکحفاظتيهاستمیستوسعهکلاداره

وينظـر وکننـد یمـ استفسارويازفنی،مداركواسنادازمتفاوتتعبیرهايیاوفنینظراختالفموارددر
.استقطعیطرفدوبراي

تجهیز محل کار35- 1
ي هـا هـا، راه هـا، تأسیسـات، داربسـت   ، ابزار، مصالح و مجموعه سـاختمان آالتنیماش، هادستگاهتمامنیتأمبه 

موقـت سـاخته و یـا    طـور بهو کلیه امکاناتی که فقط جهت اجرا عملیات و تکمیل کار موضوع پیمان دسترسی
شـود  ماننـد نمـی  ها و لوازمی که در کار بـاقی مـی  موقت الزم است، اما شامل دستگاهصورتبهشود ونصب می

.گرددیماطالق 
و طراحی تفصیلیيبندزمانبرنامه 36- 1

و توسـط دسـتگاه   گـردد یمـ ه یـ که از سوي پیمانکار در ابتداي پیمـان ارا و طراحی تفصیلی يبندزمانبرنامه 
يهـا تیـ فعالاولیه شروع و خاتمـه انجـام   يبندزمانو حاوي جدول شودیمنهایی دییتانظارت عالیه اصالح و 
.باشدمیدر محل پروژه هاآنو شیوه طراحی تجهیزات و نحوه نصب و اجراي مختلف موضوع پیمان 

گواهی اتمام کار37- 1
شرط تأیید آزمایش عملکـردي و گذرانـدن   هینظرپایان انجام خدمات موضوع پیمان مورد درکارگواهی اتمام 

پیمانکار کلیه تعهدات موضوع پیمان را انجام داده باشد توسط دستگاه نظـارت  کهیدرصورتنگهداري و يهدور
.تحویل قطعی استمنزلهبهصدور نامه پایان کار . گرددعالیه صادرمی

کاريزایش اف38- 1
شـرح کـار یـا بـیش از     بخش کاال یـا اجـراي منـدرج در   مذکور در صورت مقادیر کارمقادیرانجام کار بیش از 

.باشدیممورد تعهد پیمانکار ها در نقشهشدهدادههاي نشان کار
کاريکاهش 39- 1

شـرح کـار یـا کمتـر از     کار بخش کاال یا اجراي منـدرج در  کمتر از مقادیر مذکور در فهرست مقادیر کارانجام 
.باشدیمها مورد تعهد پیمانکار در نقشهشدهدادههاي نشان کار

يکاراضافه40- 1
علـت  هـاي اضـافی بـه    نظر گرفته نشده است یا انجام کارکاردرموضوع قرارداد که در شرح باانجام کار مرتبط 

مشخصـات  هاي مندرج درتغییر در شرح کار و شرایط نصب کار، مشخصات فنی مصالح، تغییر در دستورالعمل
.باشدیممورد تعهد پیمانکار HSEتسهیالت و اجراي الزامات ،فنی، تغییر در شرح خدمات

رهایتفس- 2ماده
:لساه،ماروز،1- 2
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.ستارکشوسمیرتقویمطبق،شمسیلساوهمال،ساوهماازرمنظووتقویمیروزروز،ازرمنظو
:جمعودمفر2- 2

.دارددمفرمعنی،جمعتکلماوجمعمعنید،مفرتکلما،کندبیجاارتعبامعنیهر جا
:هاعنوان3- 2

صـورت بـه هــ کتــ سااديوـمدمفاازعطالاوهنماییرامنظوربهتنها،عمومییطاشردرشدهدرجيهاعنوان
.دکردهستفااادموتفسیردرهاآنازتوانینمواندقرارگرفتهاننوـعآنرـیزمشترك
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اولیهيهااقدام: 2فصل 
نپیماعقدازپسلیهاويهااقدام-3ماده
نامهضمانتتسلیم1- 3

.کندیمفرمارکاتسلیموتهیهرا-11ماده عوـموضنامهضمانتریمانکاـپن،یماـپاـمضاازسـپ
رکاوعشر2- 3

رتصودروبالغیهادرشدهنییتعنمازدرفرمارکايسوازرکاوعشرغبالایافتدرازپسستاموظفرپیمانکا
وعشربهنسبتن،پیماتنفیذیخرتاازروزسیگذشتازپس،فرمارکايسوازرکاوعشربالغیهایافتدرمعد
.کندامقدارکا

. کندیملیمـتسفرمارکاسیربرايبرر،کاوعشریخرتاازپسروزدهپانزکثراحدفظررایرزدسناار،پیمانکا
رحضوباياجلسهطیرادخوموردنظرتصالحاااردموروز،هفتفظرکثراحدارك،مدیافتدرازپسفرمارکا

اتتغییروتصالحاار،پیمانکا،هاآنجلسهصورتتهیهواردمونهاییيبندجمعاز پسوکندیمحمطرر،پیمانکا
.کندیمتسلیمفرمارکابهنهاییدییتاايبرودهنمولعماا،تیوضعصورتلیناوتـساخودرازبلـقتارابمصو

رکاايجراکلییــ مانزو برنامـه رماـفرکايوـسازازیموردناركدـمد وسناا،هانقشهتحویلمانیزبرنامه2-1- 3
.14پیوستدر شدهدرج

.رپیمانکاتسلیمیاركمدتحویلمانیزبرنامه2-2- 3
شـده مشخص،باهمنناآطتباارورکامختلفيهابخشيکلیدملاعوآندرکهر،پیمانکامانیزسادارنمو2-3- 3

.باشد
هانامهمهیبتسلیموتهیه3- 3

ن،پیماضمایموشرایط عمومی 17و16و15موادبههـتوجاـبفرـطدو،اـهرکایـعملوعرـشازیشـپ
.کنندیمتسلیمیگردطرفبهوتهیهبیمهجعامراز،هستندآنتهیهبهمملزیکهرهـکراییهانامهمهیب

اولیهيهایهماهنگ4- 3
بیستظرفدو طرف،سويازقراردادمفاديمورداجرادرتفاهمحصولوباقیماندهفنیابهاماترفعمنظوربه
يریگمیتصمزیر،موارددرمشاور،مهندسوپیمانکارکارفرما،حضورباجلساتیطیکار،شروعازپسروز

:گیردعمل قرارمالكقرارداداجرايطولدرتاشودیم

برنامه زمانی بند تناسببهدر اسناد و مدارك فنی شدهدرجاطالعات تکمیلی، ارایهرفع ابهامات احتمالی و 4-1- 3
14پیوست 14-1
کارهاگردشنحوه4-2- 3

يهایهماهنگدر هنگام عقد پیمان، ضمیمه نشده باشد، در جلسه )20پیوست (هرگاه گردش کارها و روابط متقابل
.گرددیم، به پیمان منضم 20پیوست عنوانبهدر زیر، شدهمشخصموارد ازجملهاولیه، نحوه گردش کارها 

مهندس مشاور و دستگاه نظارت عالیه سایر مراجع مرتبط با اجـراي  -پیمانکار-گردش کار مکاتبات بین کارفرما-
.پیمان، در صورت لزوم

.آنازپسيهااقدامگردش کار ابالغ دستور تغییر کار از سوي کارفرما و -
.پیمانکاريهاتیوضعصورتو پرداخت یید اتگردش کار تهیه، تحویل، -
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.و مدارك فنی پیمانهانقشهگردش کار تحویل -
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قرارداداسناد : 3فصل 
نپیمادسناافهد- 4ماده

ورکاهرمنجاا. دشواجرانپیمادسنااطبقبایدکهستانپیماعموضوشـده لیـ تکمرکاتوصیف. نیماــ پدناـسافدـه
زمالنپیماعموضومنجااايبرريتجاوفنی فعرطبقیاونپیمادسنااازطستنبااباکهات،تجهیزوکاال عنوهرنیتأم

.ستارپیمانکاهعهدبه،باشد
دسناالویتاو- 5ماده

عمومییطاشرونامـه  موافقـت ،کندوزبرشتباهیایاوفختالا،تناقضن،یماــ پدناــ سانموــ مضوداـمفنـبیهرگاـه
.شودمیاقدام نامهموافقت2موارد مطابق تبصره مندرج در ماده ریدر سا. دارندتیاولونپیمادسنااسایربهنسبت
جعامروکدها،هااردستاندا-6ماده

دنظریـ تجدخرینآ،ستاشـده ینیبشیپنپیمادرکهرکاايجراازیموردنجعامرو)کدها(هاشناسه،هااردستاندارشنگا
ازن،پیمادرتکوــ مساردوــ مدر. باشدشـده حیتصرنپیمادريیگردنحوبهنکهآمگر،ستانپیماعقدنمازدرهاآن

درشـده ینـ یبشیپـ يهااردستاندایگر دبا هماهنگیالمللنیبمعتبريکدهاوي صنعت نفتهااردستاندارشنگاخرینآ
.شودیمده ستفاادستگاه نظارت عالیهبا نظر نهایی ن،پیما

فنیاركمدودسناا-7ماده
يوــــساز برنامهبچورچادرمعقولیتمدفظربایدفنیاركمدودسناادرتناقضاــــینقصرگونهــــه1- 7

يجدیدرشنگاتحت،نقصفعروسیربرازپستا. دشومنعکس و به دستگاه نظارت عالیهیـسربرریمانکاـپ
و تا زمـان ابـالغ تغییـرات توسـط دسـتگاه نظـارت عالیـه،        دشوغبالاپیمانکاربهه،شدقبلیاركمدجایگزین
مربوط بـه پیمـان عمـل    يهاتیفعالمطابق شرح کار موجود در همان بخش از کار یا سایر ستیبایمپیمانکار 

رافـع  نماید و توقف تمام عملیات اجرایی پروژه تا زمان وصول تغییـرات در بخـش مـورد درخواسـت پیمانکـار      
و قبـول قابـل ریتـأخ در پـروژه نیسـت و ایـن    شـده ینـ یبشیپـ زمانمدتکاردراي اتمام مسئولیت پیمانکار بر

.باشدینمکارفرما رشیموردپذ
ریمانکاـــپهـــب14پیوست1-14بندمانیزبرنامهطبقرکاايجراازیــموردنهباقیماندفنیاركدـــمودناـــسا2- 7

بهلوــ موکهـکهایطراحنشدهلیتکميهابخشیاودکمبوهرگونه،برنامهینابچورچادر. شودیملـتحوی
کارفرمـا بهرپیمانکايوـسازنظرموردتاـطالعایهاراازپس،ستانشندگاوفریاورپیمانکاتطالعاایافتدر

ازیافتیدرتطالعااازناشیشــدههیــتهفنیاركمدودسنااصحتمعدمسئولیت. شــودیمــارایــهتکمیــل و 
.باشدیمويبه عهدهو یا فروشندگان رپیمانکا

رپیمانکاـب توسطمناسیدرزمانتبامر،فنیاركمدودسناادردنظریتجدبهتصمیم نظارت عالیهرتوـصدر3- 7
.گرددیمبه پیمانکار ابالغجدیدرشنگارهشمابااركمدو دسنااات،تغییرمنجااازپسوشودیمانجام 

توسطفنیاركمدودسناابر اساساختـسيهانقشهیلـقبازیـگاهرکايهانقشهوبـنصيهادستورالعمل4- 7
.گرددیملساارکارفرما ايبرآنازيانسخهوشودیمتهیهاومسئولیتباورپیمانکا

نشندگاوفرو رپیمانکاازیافتیدرتطالعااویــ فناركدــ مودناــ سابـر اسـاس  يانـداز راهيهادستورالعمل5- 7
.گرددیمبه پیمانکار ابالغ،ياندازراهوعشرازقبلروز90قلاحدوشودیمتهیهدستگاه نظارت عالیهلهیوسبه



24ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیمانشرایط عمومی

هاهیابالغ-8ماده
کتبـی  صورتبهو موارد مشابه، تنها کارپیمانبرکناري، اعالم نظر، ابالغ تعلیق، خاتمه دادن و دستور کارهرگونه اطالعیه، 

) هـا، مـدارك و مکاتبـات   گزارش(ها رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، مالك تسلیم ابالغ. معتبر است
.است

شدهثبتقحقو،هاآنازدمجدو استفادهدسناامالکیت- 9ماده
ونبدتوانـد ینمـ ر پیمانکاوفرماسترکاآناز،ستاشـده هیـ تهفرمارکالهیوسبهکهکیارمدوهانقشهمالکیت1- 9

رافرمارکافقتاموینکهامگر، کنددهستفاانپیمایناعموضوازرجخايهارکامنظـور بههاآناز،فرمارکازهجاا
.باشددهکرکسبردموینادر

ریدــ خنکهــ یاازعما،لیسانسخریدبامرتبطاركمدودسنااازددــ مجدهتفاـساوتـمالکیقـحردوـمدر2- 9
.شودیمعمللیسانساريگذوانامهموافقتطبق،باشدرپیمانکایاوفرمارکاتعهددرلیسانس

وهـا دستگاهبنتخاأنهیدرزمشدهثبتقحقوسایروتألیفآوري،نواع،بدااع،ختراازدهتفاـساهـکارديوـمدر3- 9
هـا آنازدهتفاــ سارماــ فرکاعالــ طابر اسـاس که،ستاازیموردننپیماعموضويهارکامنجااايبرات،تجهیز

حق،عالمتثبتحقاع،ختراثبتحق،لیسانسحقيهاعنوانتحتشدهثبتقحقوتـخداپرهـبوطرـمش
موظفرپیمانکاوستاشدهنییتع،16تـپیوسو یـفناركدـمودسناادراردموینا،باشدهاآنمانندونشر

ازبرخیهزینهنکهآمگر،هاسـت آنبهطمربويهـا نـه یپرداخت هزوقحقوگونهنیازادهستفاازمجوتأمینبه
.باشدفرمارکاهعهدبه،16پیوستطبقارد،موینا

تعیین،16وسـت یو پفنیاركمدودسناادرکهر،کاايجراازیموردنشدهثبتقحقوازدهستفااازارديمودر4- 9
ازط،مربويهـا نهیهز،ستاهیددنگررمنظوگانهاجدطوربهنیزرپیمانکاديپیشنهايهامتیقدروستاهنشد
.شودیمختداپررپیمانکابهفرمارکايسو

ناحباــ صياز سـو رتخساونیازمطالبهاض،عترا،عاادهرگونهبرابردررافرمارکاتــ سافـموظ،ریمانکاـپ5- 9
دسناادرشـده ثبـت قحقوگونـه نیـ ارــ گایـحت(نیماـپعوـموضياـهرکادرمورداستفادهشدهثبتقوـحق

ــدارنمصو،)دباشهنشدتعییننپیما ــمسودنگه نصاحبارتخساونیازعنوهرانجبروپاسخگوییئولیتـ
.ستاويبه عهدهن،پیماعموضويباکارهاطتبااردرشدهثبتقحقو

حاکمنباز-10ماده
اــ یناــ بز،تــ سه اسیدرفطردويمضاابهنپیماعقدنمازدرکهن،پیمادسناامختلفيهـا بخـش دراکمـحناـبز

ايجرالطودرهــ کیـکارمدودناـسدر امورداستفادهنباز. اندشدههیتهنبازآنبهگفتهشیپدسنااکهستاییهازبان
نمتوکهارديمودر. شـود یمـ مشخصیــ خصوصیطارــ شدر،شـوند یملهدمباوتهیهرپیمانکاوفرمارکالهیوسبهرکا
.ستاعملكمالسیرفانبازستاشدهمیتنظنبازدوبهارداديقر
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هانامهیمهبوهانامهضمانت: 4فصل 
پرداختشیپضمانتنامه-11ماده

پیمانکـار ،مین دولتـی ضـ تنامـه نیـی آبر اساس آخـرین ویـرایش   و2-53بندموضوعپرداختشیپست اخودربا زمانهم
تسلیم و تهیه ،فرمارکادیـ یتارد مويهـا بانـک ، از 7تــ پیوسدر شـده درجبـرگ کارمبلغ طبق ن به همايانامهضمانت

داده کاهش ،رپیمانکايهـا تیوضـع صـورت محل از پرداختشیپغ کسر مبلتناسببه، نامهضمانتمبلغ . کندیمرما ـفراک
.شودیم

استرداد کسور حسن انجام کارنامهضمانت- 12ماده
کسـور حسـن انجـام کـار     «عنوانبهاجراي پیمان، تمام یا بخشی از مبالغ نگهداري شده در طول مدتتواندیمپیمانکار 

شـده درجکارفرما معادل همان مبلغ و طبق فـرم  دییتامورد بانکی نامهضمانتلیم را، در مقابل تس» 1-7-53بندموضوع
.، از کارفرما دریافت کند7در پیوست 

اتتعهدمنجااضمانتنامه- 13ماده
ر بــر اســاس آخــرین پیمانکان، پیماد سنادر اشــدهدرجر، پیمانکاات تعهدم نجااتضمین منظــوربــهن، پیماي مضااز اپس 

فرما رکادیـ یتارد مويهـا بانـک ، از 7پیوست در شدهدرجبرگکارطبق يانامهضمانت،دولتینیتضمنامهنییآویرایش 
یط اشردر شـده ینـ یبشیپـ ن مازتحویل موقت یا از پس سالکیباید تا ، نامهضمانتین ا. کندیمفرما رتسلیم کاو تهیه 

الـذکر بایـد   فـوق نامـه ضـمانت و مادام که پیمانکار کلیه تعهدات پیمانی خود را انجام نداده اسـت،  معتبر باشد ، خصوصی
.تمدید گردد

هانامهضمانتزيساآزاد-14ماده
بـه  وشـود یمـ آزاد،-11ماده درشدهدرجترتیببهآنمبلغكستهالاازپس،پرداختشیپنامهضمانت14-1

.گرددیمدمستررپیمانکا
درج شـده در  درصد مبلغ کسور حسن انجام کار 50وضعیت قطعی، صورتبهپس از تحویل موقت و رسیدگی 14-2

50، مسـترد خواهـد شـد و    2-57با رعایت بنـد  ، 12ماده آن درج شده در يهانامهضمانتو یا 1-7-53ماده 
.شودیمدرصد دیگر بعد از تحویل قطعی بازگردانده 

ماــ نجانامـه ضمانتزيساآزادايرـبيرـیگدروش،یـخصوصیطارـشدرهرگاـهات،دـتعهماـنجانامهضمانت14-3
عایترباقطعیتیوضعصورتسیدگیرو60ماده عموضو،موقتتحویلازپس،باشدنشدهینیبشیپاتدـتعه

.شودیمآزاد57ماده
عمل،7-2-68بندطبقات،تعهدمنجاانامهضمانتردمودرد،شوربرکنارکاازرپیمانکا،68ماده طبقهرگاـه14-4

.شودیم
:شودیمعملیرزترتیببهد،شودادهخاتمه70و69و 67مواد طبقن،پیماههرگا14-5
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.شودیمآزاد3-14بندعایترباات،تعهدمنجاانامهضمانتمبلغ1- 14-5
قطعـی  وقـت و متحویل يهاقسمتتناسببه، معادل آننامهضمانتانجام کار و یا مبالغ تضمین حسن2- 14-5

.شودیمآزاد 2-14شده، بر اساس بند 
هاآنتهیهمسئولیت،هانامهمهیباعنوا- 15ماده

نیماــ پاــ بهـبطرادردخوعمومیاتتعهداردموپوششايبرزماليهانامهمهیبیهـتههـبفـموظ،ریمانکاـپ15-1
وهـا آنرباــ عتاتدـمدرهانامهمهیبحفظبهموظفوي،همچنین. تـسا6تـپیوسبر اساسورماـفرکااـب

ــتمد،نیز ــسيدهای ــاتیمســئولواتتعهددریتودمحددیجااونبدرپیمانکا. تساازآنپ ،فرمارکاودخويه
:ستایرزحشربهارديموازجمله،هانامهمهیبیناپوشش. کندیمام قدايامهیبيهاپوششنیتأمبهنسبت

.هگارکايهارنبااتاوش،فریاتولیدهايمحلازوژه،پراتتجهیزومصالححملبیمه1- 15-1
وهگارکايهارباــ نادرمستقراتتجهیزومصالحبهرتخساعنوهرپوششايبرنصبخطرمتمایمهـب2- 15-1

.موقتتحویلیخرتاتانصبونساختماتعملیادورانايبرنصبونساختمايهامحلیا
ر،پیمانکانکنارکاگمریاویدگیـ دبیآسـ بهمنجررتخساعنورــ هشـپوشايرـب،ئولیتـمسیمهـب3- 15-1

يباکارهـا طباــ تاردريوــ نحهــ بهـکنانی کرکاسایرورپیمانکادومدسترانپیمانکانکنارکاوفرمارکا
ازناشیمسئولیتپوششايبرثالثصشخاابیمههمچنینوشوندسانحهیاوثهدحارچادن،پیماعموضو
.نپیماايجراثرادرالموابهواردهرتخساونیازیاتفویاجانیتصدما

وناختماــ سياــ هرکاايجراايبر،ازیموردنساتیتأسوتتسهیالسایروتخصصی آالتنیماشیمهـب4- 15-1
يهارکابهطمربووي،دومدسترانپیمانکاورپیمانکابهتعلقـمیهـنقلایلـسویمهـب،نـهمچنیوبـنص

.نپیماعموضو
رارپیمانکاوستاواردهيهـا خسـارت نیتـأم منظـور بـه نهاــ ت،اــ هرکاواتیزــ تجهوالحــ مصکـردن مهیب15-2

.کندینميمبردخواتتعهدازوجهچیهبه
درکـه نیـ امگرستارپیمانکاهعهدبهنشیزافروبیمهحقختداپرازجملـه هـا نامـه مـه یبحفظوتهیههزینه15-3

.باشدشدهینیبشیپيیگردهنحوخصوصییطاشر
يهـا نامـه مـه یبیاوننمایدتهیهرمقرموعددرراادشـده یيهانامهمهیبازبخشییامتمارپیمانکاکهیدرصورت15-4

يهـا نـه یهزودهرـکهانامهمهیبدـتمدییاوتهیهبهامقداساًرأتواندیمفرمارکا،نکندتمدیدموقعبهرادموجو
تهیههزینهه،رگاــ ه.داردرنظوــ مریمانکاــ پراــ بدهکحسـاب بـه ي،باالسرهزینههرگونـه ازجملهرا،طمربو

فرمارکايباالسريهانهیهزتنها،باشدشدهگذاشتهرماـفرکاهدـعههـبن،یماـپخصوصییطاشردرهانامهمهیب
دهیدکار خسارتر،پیمانکارقصوعلتبهههرگا. دمیشوشتهاگذرپیمانکابدهیحساببه،هانامهمهیبخذاايبر
شدهنییتعانمیزتاواردهرتخساانجبربهموظفرپیمانکا،باشدنگرفتهارقرادشدهیيهامهیبپوششتـتح
.ستا74ماده در

هانامهمهیبمحتواي-16ماده
ماـــنایدـــبر،پیمانکابهمتعلقســاتیتأسوساختمانیآالتنیماشــونکنارکاردمودرجز،هــانامــهمــهیبدر16-1

Co(ینفعذعنوانبهرماـفرکا – insured (عوـنرـهددرـگلیمـتسبه کارفرمار،کاهروعشرازقبلودشودرج
،هــانامــهمــهیبمتمادر. باشدفرمارکاقبلیبــااطالعباید،هــانامــهمــهیبرعتباانپایانمازیاويمحتودرتغییر

.باشندشدهانیبوضوحبهبایدآن،ازینفعذفطروبیمهعموضو،گذارمهیب
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.باشندمنطبقن،پیما6پیوستدرشدهدرجيهايازمندینباباید،هانامهمهیبدمفا16-2
رعتباابایدتحویل موقتنمازتاهـا نامـه مـه یبسایروهگارکايهارنباابهکاالورودناــ مزاـت،لـحمنامهمهیب16-3

.باشدشدهانیبيیگردنحوبهخصوصییطاشردرنکهآمگر،باشدشتهدا
تصریحباید،20مـاده  کاربر اساسکلموقتتحویلازقبلر،کاازشیبختحویللحتمااهانامهمهیبنـمتدر16-4

.دشو
فرمارکاتعهددريهانامهمهیب-17ماده

طبقهـا آنیافتدربهنسبتفرمارکا،باشدفرمارکاتعهددر،6پیوست6-2بندطبقهـا نامـه مـه یبازبرخیخذاهرگاـه
.کندیمامقدا،پیوستینادرشدهینیبشیپبطاضو

دریافت خسارت از بیمه-18ماده
:بیمه، به این نحو استيهاخسارتباشد، ترتیب دریافت نشدهانیبهرگاه در شرایط خصوصی به نحو دیگري 18-1

پیمانکار موظف است اسناد و مدارك الزم را براي دریافت خسارت، با همکاري کارفرمـا تنظـیم و آمـاده    1- 18-1
.تحویل دهدگرمهیبکرده، در موعد مقرر به 

که ذینفع آن کارفرماست، به حسابی که کارفرما به این منظور ییهامهیبپرداختی شرکت بیمه در مورد 2- 18-1
، صـرف  دهیـ دخسـارت معتمد، مبالغ مربوط را در کارهـاي  عنوانبهتا وي شودیمافتتاح کرده است، واریز 

.نماید
و هزینه آن شودیمپیمانکار، اصالح یا تعویض لهیوسبهکار، به دستور کارفرما و دهیدخسارتيهابخش3- 18-1

.گرددیمحل مبالغ دریافتی بیمه، به پیمانکار پرداخت از م
وارده کـافی نباشـد و یـا برخـی از     يهـا خسـارت ، بـراي جبـران   گـر مـه یبهرگاه مبالغ دریافت شـده از  4- 18-1

مسئولیت تأمین هزینـه اضـافی   تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد،به هر دلیل دهیدخسارتيهاقسمت
.مورد به عهده کارفرما یا پیمانکار استبرحسب، 72و 71، با توجه به مواد ازیموردن

از ادعاي خسارت اضافی، مرتبط با موارد بیمهیپوشچشم- 19ماده
، حق هر ردیگیمشده قرار یاديهامهیبکه اموال و دارایی آنان تحت پوشش ... و دومدستکارفرما، پیمانکار و پیمانکاران 

.کنندیماست، از خود سلب شدهپرداختکه از سوي بیمه ازآنچهنوع ادعا را بیش 
، در شرایط تحویل قسمتی از کار به کارفرماهانامهمهیب-20ماده

باشد، پیمانکار موظف است کـه مراتـب را قبـل از    موردنظراز سوي کارفرما 4-60هرگاه تحویل قسمتی از کار طبق بند 
.اخذ نمایدگرمهیبصادره را در شرایط جدید، از نامهمهیباده، تأیید اعتبار ، اطالع دگرمهیبتحویل آن قسمت از کار، به 

، با شرایط پیمانهانامهمهیبو هانامهضمانتانطباق متن - 21ماده
7و6شماره يهاوستیپ، باید منطبق با اسناد پیمان و هاآنو محدوده پوشش هانامهمهیبو هانامهضمانتمضمون تمام 

در شـده ینـ یبشیپـ انطباق بـا شـرایط   نظرازاز سوي پیمانکار، شدهمیتسليهانامهمهیبو هانامهضمانتهرگاه . آن باشد
و پیمانکار موظف است ظـرف ده  شودیمکارفرما به پیمانکار اعالم لهیوسبهپیمان، داراي اشکال یا نواقصی باشند، مراتب 

بـا  هـا آن، نسبت بــه رفع نواقص و یــا جـایگزین کـردن   هانامهمهیبو هانامهضمانتصادرکنندهروز با مراجعه به مراجع 
يهـا نامـه ضمانتو هانامهمهیب، پیمانکار مسئول درستی مفــاد درهرحالهاي جدید، اقدام کند، نامهو بیمههانامهضمانت

.دریافتی، طبق اسناد پیمان است
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هانامهمهیبو هانامهضمانتصادرکنندهمراجع -22ماده
هرگـاه  . یید کارفرما تهیه و تسلیم شونداو مؤسسات بیمه مورد تهابانک، باید از ازیموردنهانامهمهیبو هانامهضمانتتمام 

عـدم  هـا نامـه مـه یبو هـا نامـه ضمانتبه هر دلیل، دچار انحالل، ورشکستگی یا نامهمهیبو نامهضمانتصادرکنندهمرجع 
توانایی براي انجام برخی از تعهدات مالی شود، پیمانکار موظف است ظرف حداکثر سی روز نسـبت بـه جـایگزین کـردن     

جدید را بـه کارفرمـا تسـلیم    يهانامهضمانتکارفرما، اقدام کرده و قبولمورداز مراجع دیگر هانامهمهیبو هانامهضمانت
.نماید
ز تغییر کارها، ناشی اهانامهمهیبتغییر در -23ماده

هرگاه تغییر کاري منجر به تغییر اساسی در شرح کارها، قیمت، مدت و سایر شرایط پیمان شود، پیمانکار موظف است بر 
تـا در صـورت لـزوم،    اطـالع دهـد  هـا نامـه مهیبصادرکننده، مراتب را به مراجع هانامهمهیبدر متن دشدهیقاساس موارد 

مربـوط بـه   يهـا نامهمهیب، 1-64بندموضوعدر صورت افزایش مدت پیمان، .انجام شودهانامهمهیبتغییرات الزم در مفاد 
.شودیمهمان مدت، از سوي پیمانکار تمدید 
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پیمانکاريهاتیمسئولتعهدات و : 5فصل 
کلیات-24ماده

منابع مـالی  تأمین،طرح تفصیلی و اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت عالیهتهیهشاملتعهدات پیمانکار در چارچوب پیمان، 
، خرید، نصب، برايازیموردنو خدمات فنی کارهاتمام، انجام یدکیلوازمتجهیزات و کاال،تمام نامهموافقتمطابق بند یک 

و مدارك فنی، ، مشخصاتهانقشهاساسبرعملکردي و تکمیل و تحویل کار موضوع پیمان،يهاشیآزما، انجام ياندازراه
.است18در پیوست شدهینیبشیپيهاروشو هابرنامه

:شامل موارد زیر استازجمله10این تعهدات، طبق پیوست 
عالیهنظارتدستگاهازتاییدیهاخذوتفصیلیطرحتهیه-

.و تجهیزات پروژهکاالتهیه، حمل و انبارداري 
تأسیسـات و مصـالح   نـوع هرو تخصصیو ابزارآالتنیماشتجهیز کارگاه، تأمین نیروي انسانی، مواد و مصالح مصرفی، -

.دوران نصب... داخلی و آب، برق، بخار و يهاوانتقالنقلموقت، تمام 
.انجام عملیات نصب-
.9در پیوست شدهدرجعملکردي و تکمیل و تحویل کارها به کارفرما، به ترتیب يهاشیآزماو انجام ياندازراه-
.12وستیپانتقال تکنولوژي و آموزش کارکنان کارفرما طبق -

جزو تعهدات کارفرماسـت، از محـدوده   13و تجهیزات، انجام کارها و خدمات فنی که طبق پیوست کاالمواردي از تأمین 
و کـاال اما در مواردي که پیمان به تأمین برخی خـدمات و یـا تـأمین برخـی از اقـالم      ؛هستندتعهدات پیمانکار مستثنی 

يانـداز راهو نیز سایر مواردي که با استنتاج منطقی از پیمــان، بــراي تکمیل کـار و  تعهدات پیمانکارعنوانبهتجهیزات 
.شودیمطبق مشخصات فنی الزم باشند صراحت نداشته باشد، این موارد جزو تعهدات پیمانکار محسوب 

چون ساختيهانقشهتحویل -25ماده
را در شـمار  (AS BUILT)چــون سـاخت پـروژه  يهانقشهپیمانکار موظف است حداکثر تــا زمان تحویل موقت، تمام 

هرگـاه در شـرایط خصوصـی، زمـان     . ما تسلیم کنـد ، به کارفر18پیوست 5-18دربندشدهدرجالزم به شرح يهانسخه
در صـورت عـدم تحویـل    .شـود یمباشد، طبق آن عمل شدهنییتعچون ساخت، يهانقشهمشخص دیگري براي تسلیم 

.با پیمانکار رفتار نماید66چون ساخت کارفرما حق دارد مطابق ماده يهانقشه
چون ساخت از سوي پیمانکار است، مگر آنکه به نحو دیگري يهانقشهیمان، منوط به تسلیم تحویل موقت کار موضوع پ

.باشدشدهانیبدر شرایط خصوصی 
مدیریت و نظارت بر کار-26ماده

. افراد واجد صالحیت استلهیوسبهپیمانکار متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجراي صحیح کارها، 26-1
کیفیت و پیشرفت کارهـا را  کهينحوبهاجرایی مناسب و رعایت توالی کارها يهاروشمسئولیت به کار گرفتن 

.طبق پیمان تأمین کند، به عهده پیمانکار است
نماینده خود عنوانبه، پیمانکار باید شخص واجد صالحیتی را تنفیذ پیماناز تاریخ روز 15مدت ظرف حداکثر 26-2

، هـا مکاتبـه پیمانکـار عمـل کـرده،    منزلـه بـه نماینده پیمانکار، در طول مـدت پیمـان،   . به کارفرما معرفی کند
نماینده پیمانکار در طـول  . ردیگیمو دستور کارها خطاب به پیمانکار و به نام وي صورت هاهیابالغ، هاهیاطالع

وي شـخص واجـد صـالحیت دیگـري     يجابهتعویض گردد و تواندیمقبلی به کارفرما، اطالعبااجراي پیمان، 
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.گمارده شود
رئـیس  عنـوان بـه نماینده پیمانکار، از شروع عملیات نصب در کارگاه تا تحویل کارها، فردي واجد صالحیتی را 26-3

کارفرما، کار خود را شروع نماید، رئیس کارگاه باید همـواره در  یید اتتا پس از کندیمکارگاه به کارفرما معرفی 
نامبرده . و نظارت نمایدکنترل،نصباتیعملبرو ضمن مدیریت و سرپرستی کارگاه،باشدحضورداشتهکارگاه 

باشد، فرد واجد صالحیت دیگـري را پـس از تأییـد کارفرمـا     حضورداشتهدر مواردي که خود نتواند در کارگاه 
نماینده لهیوسبه، رئیس کارگاه ممکن است در طول مدت پیمان، کندیمجایگزین موقت خود معرفی وانعنبه

.قبلی به کارفرما تعویض شود و شخص دیگري جایگزین وي گرددبااطالعو پیمانکار
به نـام  هاي مرتبط با عملیات نصب، خطاب به پیمانکار و نهیزمدرهانقشه، تبادل اطالعات و هاابالغ، هامکاتبه26-4

.شودیمو در کارگاه به رئیس کارگاه ابالغ ردیگیمرئیس کارگاه صورت 
، نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدي در آن را با مشخصـات  3-2-3نماینده پیمانکار، باید طبق بند 26-5

.افراد کلیدي، به کارفرما تسلیم کند
ن نیروي کارتأمی-27ماده

شـغلی  يهـا ردهکمـی و کیفـی در تمـام    نظـر ازپیمانکار، متعهد است نسبت به تأمین نیروي انسـانی کـافی،   27-1
، اعـم از  ازیـ موردننیـروي انسـانی   . عملیات موضوع پیمان اقدام کندموقعبهبراي حسن اجرا و تکمیل ازیموردن

مختلـف، بایـد از تخصـص، مهـارت و     يهـا بخشکارکنان مستقیم اجراي کار و یا گروه سرپرستی و پشتیبانی 
. شوند که براي اجراي کار مربوط، مناسب باشـند یدهسازمانصالحیت کاري الزم برخوردار باشند و به نحوي 

و هـر نـوع   ، از قبیل حقوق، بیمـه، مالیـات  نیروي کاريریکارگبهناشی از استخدام و يهانهیهزپرداخت تمام 
.، به عهده پیمانکار استهاآنمزایاي قانونی 

ایرانـی نیـاز باشـد،    ، اگر به نیـروي کـار غیـر   شودیماز کار که طبق پیمان در ایران انجام ییهابخشدر مورد 27-2
کارکنان را به گونهنیانی، مراحل قانوو طیربطيذيهامقامپیمانکار موظف است پس از تأیید کارفرما و سایر 

کارکنان، طبق شئون اخالقـی در  گونهنیاکار گمارده و مسئولیت رعایت قوانین و مقررات کشور و حسن رفتار 
.محدوده کارگاه، به عهده پیمانکار است

محل کارگاه، به تشخیص کارفرما کاردرتخصص، مهارت و یا صالحیت ازنظرهریک از کارکنان پیمانکار، هرگاه 27-3
و بـه کـار گمـاردن    مـوردنظر باشند، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعـویض فـرد   قبولرقابلیغ

، بـه عهـده پیمانکـار    هاییجاجابهناشی از این نوع يهانهیهزتمام . او، اقدام کنديجابهشخص واجد صالحیت 
مسـئولیت اجـراي مفـاد ایـن بنـد، در      . ردیگینمبابت به پیمانکار تعلق پرداخت اضافی از اینگونهچیهاست و 

.، به عهده پیمانکار استدومدستمورد پیمانکاران 
تأمین مسکن و غذاي کارکنـان در حـد متعـارف، ایجـاد     منظوربه، ایجاد امکانات الزم وآمدرفتتأمین امکانات 27-4

کارکنـان،  ستیزطیمحآب آشامیدنی و استحمام، بهداشت از قبیل(دفاتر کار مناسب، تأمین امکانات بهداشتی 
را هـا آنمربـوط بـه   يهـا نـه یهزبه عهده پیمانکار است و وي موظـف اسـت   امکانات اولیه پزشکی،تأمین،...)

.، تعهد کرده باشد13پرداخت کند، مگر آنکه کارفرما تأمین برخی از تسهیالت باال را طبق پیوست 
، مؤسسات و نیروهـاي ایرانـی در   هاشرکتراي انجام کارهاي موضوع پیمان، از امکانات، پیمانکار، موظف است ب27-5

.، حداکثر استفاده را بنمایدنصبو عملیات هاآنونقلحمل، کاالکارهاي ساخت تجهیزات و تأمین 
یـا هزینـه   ، در پرداخت دسـتمزد کارکنـان مسـتقر در کارگـاه نصـب     دومدستیمانکار و یا پیمانکاران هرگاه پ27-6
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تأخیر کند و یــا قصور ورزد، کارفرما به وي اخطار هاآننیمابیفیا قرارداد ، طبق قانون کاردومدستپیمانکار 
و در صـورت خـودداري   را پرداخـت نمایـد  دومدستیا مبلغ قرارداد پیمانکار که طلب کارکنان خــودکندیم

کــه يادورهرا بــراي دومدســتیــا پیمانکــار د کارکنــان بــراي بــار اول دســتمزتوانــدیمــپیمانکــار، کارفرمــا 
و بـا  پیمانکاردشدهییتأتیوضعصورتیا هافهرستاست، بر اساسشدهپرداختآن به پیمانکار تیوضعصورت

اضـافه بـه حضور نماینده وي، از محل مطالبات و تضمین پیمانکار، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را 
در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان، کارفرما . بدهی پیمانکار منظور نمایدحساببهدرصد، پنج

در صـورت  . سـازد یمـ ، مهلتی را براي پرداخت دستمزد کارکنـان از سـوي پیمانکـار مشـخص     ياهیاخطارطی 
هرگـاه پرداخـت   . رکنار کندپیمانکار را ب،68بر اساس ماده تواندیمخودداري پیمانکار در مهلت مقرر، کارفرما 

کارفرما متعهـد اسـت   پیمانکار، به هر دلیلی از سوي کارفرما با تأخیر مواجه شود،دشدهییتأيهاتیوضعصورت
.پیمانکار را معادل دستمزد کارکنان وي، پرداخت کنددشدهییتأيهاتیوضعصورتبخشی از 

و مقررات کارگاهیHSEمدیریتيهاهیرووالزامات-28ماده
8-18مطابق پیوسـت HSEمدیریت يهاهیروو کاربهداشتموظف به رعایت مقررات حفاظت فنی و پیمانکار28-1

، يانـداز راهپیمانکار، قبل از شروع عملیات نصب، ضوابط ویژه کارفرما را بــراي دوران عملیات نصب و .باشدیم
نهایی کارفرما، پیمانکـار بایـد   یید اتالزم و يهایهماهنگو هاآنو پس از دریافت کندیماز کارفرما درخواست 

هـاي  نـه یزمدرمتعـارف  مقرراتو، پیمانکار موظف است همیشه اصول هرحالبه. عمل نمایدهاآنبه پسازآن
:زیر را رعایت کند

، حراست و حفاظـت از  ینشانآتش، شامل نحوه حصار کشی، روشنایی، ازجملهحفاظت فیزیکی از کارها، 1- 28-1
يهامحدودهکارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و آمدورفت، نحوه تخصصیآالتنیماش، تجهیزات و کاال

.عملیاتی کارفرما
مقررات ایمنی، از قبیل تأمین تجهیزات ایمنی کارکنان، تدابیر فیزیکی براي کـار در ارتفـاع و در داخـل    2- 28-1

.يبرداربهرهحالدربراي کار در واحدهاي هاي خاکی، تمهیدات ایمنی الزمترانشهو مجاري و هامخزن
عـادي روز و یـا در شــب   يهـا ســاعتدر مـواردي کـه در شــرایط خصوصـی امکـان کـار در خـارج از       جـز بـه 28-2

کـه  همچنـین، در مـواردي  . عادي روز استيهاساعتباشد، پیمانکار موظف به انجام کارها در شدهینیبشیپ
عادي روز و یا کار در يهاساعتاز برنامه زمانی، درخواست کار در خارج از یماندگعقبپیمانکار براي جبران 

کارفرما، مجاز بـه کـار   یید اتاضافی ناشی از آن و پس از يهانهیهزتمام شب را از کارفرما بنماید، تنها با تقبل
.استادشدهیيهاساعتدر 

صحیح، طبق اصول فنی و يبرداربهرهاري و و نیز نگهدستیزطیمحضوابط حفاظت پیمانکار، موظف به رعایت28-3
اطـراف در اختیـار وي   يهـا محوطهو سایر ابنیه موجود در کارگاه و هاراهاراضی، مستحدثات، داشتننگهتمیز 
وسایل خود را از کارگاه خـارج  تمامو، ابزار آالتنیماشو پس از پایان کار، باید تمام مصالح مازاد، زواید، است

آب و برق، تأسیسات جانبی يهاشبکه، دفترهاي کار، هاخوابگاهباید تمام ابنیه موقت از قبیل کند و همچنین،
.کرده و تحویل دهديسازپاكرا با نظر کارفرما، هاآنو محل يآورجمعرا ... و

و کارگـاهی يهـا نقشـه ارك پیمان، دستور تغییـر کارهـا،   ، اسناد و مدهانقشهپیمانکار، باید یک نسخه از تمام 28-4
-مناسـب محـل دراسناد کنترل کیفی اجراي کار را که روند تغییرات و اصالحات را به همـراه داشـته باشـد،   

.براي مراجعه وي باشدکارفرمادسترسهمواره در کهينحوبهکند، نگهداري
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هرگاه ضمن اجراي کار، اشیاي عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن، در محل کار پیـدا شـود،   28-5
انتظـامی  يهـا دسـتگاه مراتب را به اطالع کارفرما و طبق قوانین بـه اطـالع   درنگیبپیمانکار متعهد است که 

پیمانکـار بایـد تـا    . آوردیمـ م فوري به عمـل  یا انتقال اشیاي عتیقه، اقداينگهداروکارفرما براي حفظ . برساند
اشیا و آثـار مزبـور، مراقبـت    ينگهدارو، براي حفظ ربطيذيهامقامزمان اقدام به حفاظت از سوي کارفرما یا 

.الزم را به عمل آورد
بـه  موردنظررباکاهاي اجرایی کارفرما، مرتبط هاي الزم را با سایر پیمانکاران و یا گروهپیمانکار، باید هماهنگی28-6

.، به عمل آورد38شرح ماده 
حفاظت و ایمنی28-7

تجهیـزات،  کـاال، ،شـده انجـام پیمانکار، موظف به حفاظـت از افـراد شـاغل در کارگـاه، امـوال، کارهـاي      1- 28-7
ال و مسـتحدثات و  ، انبار، محدوده کار و یا بیـرون از آن و سـایر امـو   کاريپا، اعم از موجود در آالتنیماش

.، فضاي سبز و تأسیسات زیرزمینی استهاساختمان، هاجاده، از قبیل کارگاهدرتسهیالت موجود 
کارگـاه  یـا سرپرسـت   مسـئول ایمنـی   عنـوان بهو واجد شرایط را، تجربهباپیمانکار، موظف است فردي 2- 28-7

جلوگیري از حوادث و نظـارت بـر  پیمانکار و کارکنانآموزش ایمنی به وي مسئول حفاظت و . معرفی کند
کارکنـان حادثه در حـین انجـام کـار بـراي     هرگونهقررات و ضوابط ایمنی است و در صورت بروز اجراي م

نماینده پیمانکار مسئولیت خواهد داشت و باید از عهـده جبـران خسـارت    عنوانبهپیمانکار، مسئول ایمنی 
.داردیممصون مسئولیت در قبال حادثه ناشی از کار هرگونهبرآید و پیمانکار نماینده کارفرما را از 

و کـاال ، شـده انجـام يکارهـا و، در موارد اضطراري کـه ایمنـی کارکنـان    پیماندر مدت اجراي کارهاي 3- 28-7
تجهیزات و سایر اموال و مستحدثات و تسهیالت موجود در کارگاه، به مخاطره بیفتد، پیمانکار موظف است 

حفاظتی يهااقدامو بدون نیاز به دریافت دستور از کارفرما و یا مهندس مشاور، وارد عمل شده و درنگیب
.آوردعملبهو ایمنی الزم را 

هاآنو تجهیزات، حمل و انبارداري کاالتأمین -29ماده
برنامـه اسـاس و بـر  و مشخصات فنـی پیمـان  10را طبق پیوست یدکیلوازمو تجهیزات و کاالپیمانکار، باید 29-1

در دشـده یق، از منـابع  (Long Lead)ساخت و تحویل طـوالنی  بازمانبراي تجهیزات و کاالهاي ازجملهزمانی 
.، یا سایر منابع مورد تأیید کارفرما، تأمین کند15پیوست 

و يبنـد بسـته ، 19در پیوست شدهنییتعو تجهیزات را به نام کارفرما، طبق مشخصات کاالپیمانکار، باید تمام 29-2
.به محل کار ارسال کند

، ترخیص کاالهاي وارده در گمرکات کشور، نیهمچنوو تجهیزات به محل کارگاه کاالو تخلیه بارگیري، حمل29-3
در مـواردي کـه   . باشدشدهحیتصربه نحو دیگري 19به مسئولیت و هزینه پیمانکار است، مگر آنکه در پیوست 

، هـا جـاده و تجهیزات در داخل کشور به عهده پیمانکار باشد، مسئولیت جبران هر نوع خسـارت بـه   کاالحمل 
نیز هر نوع هماهنگی و کارفرما.و تجهیزات، به عهده پیمانکار استکاالو تسهیالت ترافیکی در اثر حمل هاپل

.آوردیمعملبهو تجهیزات و اخذ مجوزهاي الزم را کاالهمکاري براي ترخیص 
و کـاال و تجهیزات پـروژه بـه عهـده کارفرمـا باشـد، بـا ورود       کاال، تأمین بخشی از 13هرگاه بر اساس پیوست 29-4

و کنـد یمـ را در حضور نماینده کارفرمـا بازرسـی چشـمی    هاآنتجهیزات در تعهد کارفرما به کارگاه، پیمانکار 
کندیمها و کمبودها را رفع شکلمرفرما در این صورت، کا. شودیممجلسصورتهاآنهرگونه اشکال و کمبود 
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، با ورود هر نوع کـاال  هرحالبه. خواهدیمو کمبودها را از پیمانکار هامشکلو یا با پرداخت هزینه مربوط، رفع 
توسـط  شدهنیتأمو تجهیزات کاالدر کهیدرصورت. به عهده پیمانکار استهاآنبه کارگاه، حفاظت و انبارداري 

ادشـده یهـاي  ، معایب پنهانی وجود داشته باشد که در بازرسیشودیمکارفرما که با مراقبت پیمانکار نگهداري 
.مشاهده نشده است، هزینه رفع این نوع معایب، به عهده کارفرماست) عینیيهایبازرس(

تجهیزات در شرایط و دماي الزم وکاالپروژه را طبق اصول نگهداري یدکیلوازمو زاتیتجهکاال،پیمانکار، باید 29-5
وارد نشـود و یـا در زمـان    هـا آنو بر اساس دستورالعمل سازندگان، به نحوي نگهـداري کنـد کـه آسـیبی بـه      

براي این کار، احداث انبارهاي سرپوشـیده، فضـاي   . به پایان نرسیده باشدهاآن، دوره مجاز انبارداري ياندازراه
، تهیه سیسـتم انبـار، دفـاتر کارکنـان     الزمییروشنا، حصارکشی، ایجاديبندسهقفالزم، يهايسازمحوطهباز، 

.از تعهدات پیمانکار است... کاالي پروژه و 
مسـئولیت  . نو و طبق مشخصات فنی تأمین کندصورتبهو تجهیزات موضوع پیمان را کاالپیمانکار، باید تمام 29-6

کارفرما و هـر نـوع تـأخیر در اتمـام     قبولموردت نوي با تجهیزاهاآنبرگشت تجهیزات مستعمل و جایگزینی 
.کارهاي ناشی از آن، به عهده و هزینه پیمانکار است

کارازیموردن، ابزار، مواد مصرفی و تسهیالت تخصصیآالتنیماش-30ماده
:، در تعهد کارفرماست، پیمانکار موظف به تأمین موارد زیر است13طبق پیوست هاآنمواردي که تأمین جزبه30-1

14اجراي کار، طبق برنامه زمانی پیوست ازینموردتخصصیآالتنیماشتمام 1- 30-1
.و با نظر کارفرما مجاز استهاآنبهپایان نیاز ازپستنها از کارگاه،تخصصیآالتخروج ماشین: تبصره

و مصالح مصرفی الزم، براي تکمیل و تحویـل کـار طبـق مشخصـات     یاختصاصعمومی و ابزارآالتتمام 2- 30-1
.فنی

ازیموردنهاي آب، فاضالب، برق، گاز، مخابرات، سوخت و شبکهازجملهسایر تسهیالت الزم دوران نصب، 3- 30-1
.ازیموردنهاي جانبی و احداث تأسیسات و کارگاههاآن

کارگاهیيهانقشهاجرایی و يهاروشتهیه - 31ماده
هاي اجرایی و برنامه کنترل کیفی الزم را ، روشپیمانپیمانکار، موظف است قبل از اجراي هر بخش از عملیات 31-1

.عمل کندهاآنمهندسین مشاور، به یید اتبراي بازرسی عملیات، به مشاور تسلیم کرده و پس از 
هـا آناساسبرو تحویل دهد و کردههیتهکارهاي نصب را، ازیموردنکارگاهی يهانقشهپیمانکار، موظف است 31-2

.عمل کند
برنامه پیشرفت کار-32ماده

و1-2-3و بنـدهاي  14در پیوسـت  شـده درجپیمانکار، موظف بــه رعایت دقیق برنامه زمانی پیشـرفت کـار   32-1
.استشرایط عمومی،3-2-2

در طول اجراي کار، تغییرات پیشنهادي در برنامه زمانی را بدون آنکه باعث تـأخیر در اتمـام   تواندیمپیمانکار، 32-2
.پیشنهاد کنددستگاه نظارت عالیههاي اصلی آن شود، براي تصویب به کل کار و یا بخش

لی هـاي اصـ  در مواردي از تغییرات در برنامه پیشرفت کار، که منجر به تغییر در مدت پیمان و یا مـدت بخـش  32-3
.شودیمعمل 64پیمان شود، بر اساس ماده 

. کارفرما، تسـلیم کنـد  نظرموردزمانی يهادورهپیمانکار، موظف است گزارش پیشرفت کارها را ماهانه و یا در 32-4
مواردي که نسبت به برنامـه تـأخیر   هاي مختلف،فعالیتشدهلیتکماین گزارش، شامل مواردي از قبیل درصد
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در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار باید فهرست . ادي پیمانکار براي جبران تأخیرهاستو برنامه پیشنهدارد
.را تسلیم کندتخصصیآالتنیماشنیروي انسانی و ازجملهکارهاي نصب، عوامل درگیر در

عنـوان چیهـ بـه ، پیمانکار موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانی بوده و کارفرماودر موارد اختالف پیمانکار 32-5
. هایی از کارها را ندارد، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگري توافق کننـد حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخش

.در شرایط اختالف، کارفرما نیز باید به تعهدات قراردادي خود طبق برنامه زمانی عمل کند
پیمان با پیمانکاريهاطرفو سایر دومدستفروشندگان، پیمانکاران -33ماده

. ، به عهده پیمانکـار اسـت  دومدستفروشندگان و پیمانکاران لهیوسبهشدهانجامو خدمات کارهاتمامسئولیت م33-1
.را به عهده داردهاآنهمچنین، وي مسئولیت رفتار و اعمال کارکنان 

، تنهـا  دومدستکارهاي موضوع پیمان، فروشندگان و پیمانکاران ٔنهیدرزمو ارتباط با کارفرما هایهماهنگتمام 33-2
.شودیمپیمانکار انجام لهیوسبه

انجام 15تجهیزات، از بین فهرست فروشندگان مورد تأیید کارفرما، به شرح پیوست کاال و انتخاب فروشندگان 33-3
.شودیم

.ردیگیمبراي عملیات نصب پس از معرفی به کارفرما و تأیید وي، صورت دومدستانتخاب پیمانکاران 33-4
، دلیل وجود 4-33و3-33، به شــرح بندهاي دومدستو تجهیزات و پیمانکاران کاالفروشندگان يریکارگبه33-5

تعهـدات  مسـئولیتی در قبـال انجـام   گونـه چیهارتباط قراردادي بین کارفرما با آنان نیست و کارفرما گونهچیه
، کـه  نصبعملیات دومدستکاران در مورد پرداخت دستمزد کارکنان پیمانجزبهپیمانکار نسبت به آنان ندارد، 

عملیـات  دومدسـت همچنین، تأیید فروشندگان مصالح و تجهیزات و پیمانکاران .شودیمعمل 6-27طبق بند 
.هاي پیمانکار نیست، از سوي کارفرما، رافع مسئولیتنصب

اساسبردوم، پیمانکاران دستو تجهیزات و انجام کارها توسط فروشندگان و کاالانجام هر نوع خدمات، تأمین 33-6
ذینفع درج عنوانبه، باید کارفرما هاآن، که طی ردیگیمیک از آنان صورت هروپیمانکار نیمابیفقراردادهاي 

.شود و تمام موازین پیمان پیمانکار با کارفرما، رعایت گردد
را، طبـق  ياندازراهو تجهیزات و اجراي عملیات نصب و کاالهایی از کارهاي تأمین پیمانکار، متعهد است بخش33-7

.ها و اشخاص ایرانی واگذار کند، سازمانهاشرکتبا رعایت مفاد سایر بندهاي این ماده، به 2-10بند 
مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی-34ماده

ارفرمـا هزینـه   توسط پیمانکار پرداخت و توسط ک48حقوق و عوارض گمرکی که طبق ماده هزینه ياستثنابه34-1
، پرداخت هر نوع مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق شودیمآن به پیمانکار بازگشت داده 

و کـاال نیتـأم از ییهـا بخشموضوع پیمان در داخل کشور و یا در سایر کشورهایی که باکاردولتی، در ارتباط 
.است، به عهده پیمانکار شودیمتجهیزات در آنجا انجام 

هرگاه در مدت اجراي کار، میزان مالیات، عوارض و یا سایر حقوق دولتی در داخل کشور افزایش یا کاهش یابد34-2
، بـه پیمانکـار تعلـق گیـرد،     موضـوع پیمـان  باکـار که در ارتبـاط  هاي جدیدي وضع شود و یا عوارض و مالیات

.شودیمیا بدهکاري وي منظور بستانکاري حساببهناشی از این تغییرات برحسب مورد، يهانهیهز
هانامهمهیبدریافت -35ماده

بیمـه مـورد   يهـا شرکتپیوست ، از 1-6و بند 15طبق ماده در تعهد خود را،يهانامهمهیبپیمانکار، موظف است تمام 
.مربوط را به کارفرما تسلیم کنديهانامهمهیبکارفرما اخذ نموده، قبل از شروع هر قسمت از کار، یید ات
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اسناد و مدارك پیمانداشتننگهمحرمانه -36ماده
.و سایر اطالعات دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کندهانقشهپیمانکار، موظف است تمام اسناد، مدارك، 

ییدات پیمانکارات- 37ماده
:کندیمیید اپیمانکار ت

اسناد و مدارکی که پس از امضاي پیمان ياستثنابه(نامهموافقت2تمام اسناد و مدارك پیمان را به شرح ماده 37-1
.کامالً آگاه استهاآنمطالعه کرده، از مفاد دقتبه،)شوندیمتهیه و ضمیمه پیمان 

هـاي  ، راهوهـوا آبوضـعیت  ازجملـه ، از شرایط جغرافیایی و عمـومی منطقـه،   آوردهعملاز محل کار بازدید به 37-2
و سایر شرایطی که بـه نحـوي در   از محلمین اتقابل خصصیتآالتنیماشو دسترسی، نیروي انسانی، مصالح

.، آگاهی کافی حاصل نموده استمؤثرندآن تیفیکوقیمت، سرعت پیشرفت کار 
، عوارض، بیمه، کار، تأمین اجتمـاعی و حفاظـت   هااتیمالقوانین و مقررات ازجملهاز قوانین و مقررات مربوط، 37-3

فنی و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثر باشند، آگـاهی  
.استهاآنکافی دارد و متعهد به رعایت همه 

کاران وي، که در انجام کارفرما و سایر پیمانلهیوسبهاز مشخصات و ماهیت کلی پروژه و کارهاي در دست اجرا 37-4
.، آگاه استمؤثرندموضوع پیمان به نحوي 

هاي مربوط بـه شـناخت شـرایط زیرزمینـی     و یا اکتشافی و سایر آزمایشیزنگمانههاي و گزارشهانقشهتمام 37-5
و از مطالعه کردهدقتبهمجاور آن را که از سوي کارفرما دریافت کرده است، يهامحوطهمحل اجراي کار و یا 

.آگاه شده استکامالًشرایط فیزیکی محل اجراي کار، 
در اسناد پیمان را، با مشـاهدات محلـی، اطالعـات    شدهدرجو اطالعات هاگزارش، هانقشهتمام اسناد، مدارك، 37-6

و مطالعـات، تطبیـق داده و مـوارد    هـا اکتشـاف ، هـا شیآزمـا و نتایج حاصل از هایبررسو سایر شدهيآورجمع
اسـت و  قبـول قابلو پاسخ کارفرما براي وي رساندیمرا به اطالع کارفرمامغایرت، اشتباه و ناهمگونی اطالعات

پیمان در جهت اجراي کارهـاي  يهاجنبهبراي درك تمام یطورکلبهکه اسناد و مدارك پیمان، کندیمتأیید 
.موضوع پیمان، کافی است

که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منـع مداخلـه کارکنـان دولـت در معـامالت      کندیماعالم پیمانکار،37-7
خالف آن براي کارفرما محرز شود، با توجـه  کهیدرصورت. نیست1337ماهيددولتی، مصوب بیست و دوم 

را بـه  شـده انجـام تحویل گرفتن کار، زمان تحویـل قطعـی کارهـاي    منظوربهبه باطل بودن پیمان، کارفرما 
تضمین انجام تعهدات پیمان و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضـبط  درنگ،یب. کندیمپیمانکار ابالغ 

پیمانکـار،  حسـاب هیتسـو و شـده انجامکارفرما، براي تحویل کارهاي . دینمایمخزانه واریز حساببهکرده و 
ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکـار، بـه   هرگاه. دینمایمعمل 9-67تا 4-67و 2-67اي طبق بنده

:شودادشدهیعلل زیر، مشمول قانون 
.تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید1- 37-7
.دولت یا کارفرما پیش آیديهادستگاهتغییراتی که در 2- 37-7
در صـورت بـروز شـرایط    . شـود یمـ رفتـار  7-37، طبق بنـد  1-7-37بندموضوعدر صورت بروز شرایط 3- 37-7

وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعـالم کنـد و   محضبه، 2-7-37بندموضوع
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گر پیمانکار مراتـب را  ا. دهدیم، به پیمان خاتمه 67مانع قانونی رفع نشود، کارفرما طبق ماده کهیدرصورت
.شودیمرفتار 7-37به کارفرما اعالم نکند، طبق بند موقعبه

کـار موضـوع ایـن پیمـان، طبـق مفـاد       موقعبهپیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل يهاتیمسئولتعهدات و 37-8
.کندینمایجاد انجام هر یک از موارد زیر، خدشه و خللی در تعهدات نامبردهپیمان، بدون قید و شرط است و

.کارفرمالهیوسبهمشاهده کارها بازرسی و یا 1- 37-8
.موقت یا قطعیيهاتیوضعصورتپرداخت 2- 37-8
.صدور گواهی تحویل موقت3- 37-8
.کارفرمالهیوسبهاز تمام و یا بخشی از کار، يبرداربهره4- 37-8
.ويموقعبهدییاتعدمکارفرما و یا لهیوسبهیید کارها اهر نوع ت5- 37-8
.یید مدارك ارسالی پیمانکار، از سوي کارفرمااهر نوع بررسی و یا ت6- 37-8
.مؤسسات ثالثلهیوسبه، ییداتهر نوع بازرسی، آزمایش و یا 7- 37-8
و نگهداري نادرست از کارهـا  يبرداربهرهموارد .، از سوي کارفرماشدهانجامهر نوع رفع عیب در کارهاي 8- 37-8

.استمستثنااز شمول این بند ، يبرداربهرهاز سوي کارفرما و استهالك و فرسایش متعارف دوران 
هماهنگی با سایر پیمانکاران- 38ماده

مختلف، مـرتبط بـا سـایر    يهاقسمتدرتسهیالت موردنیاز کار ریساوپیمانکار، موظف است امکان دسترسی 38-1
مختلف محـدوده  يهااتصالهماهنگی براي انجام . فراهم آوردهاآنپیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما را، براي 

Battery(کاري پیمانکار  Limit ( جزئیـات نحـوه   .، بـه عهـده پیمانکاراسـت   هـا اتصالبا سایر پیمانکاران و انجام
خصوصی مشخص طیشراآنان، درقبالدرف پیمانکار یوظامتقابل پیمانکار با سایر پیمانکاران ويهایهماهنگ

.شودیم
، ردیـ گیمصورت نماینده کارفرما، از سوي 1-38موردنیاز خارج از موارد قیدشده دربند يهایهماهنگهرگونه 38-2

.باشدشدهانیبخصوصی، به نحوه دیگري طیشرامگر آنکه در
يهـا گـروه با پـروژه یـا   ارتباطدرخصوصی، فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما، طیشراهرگاه در38-3

انجـام  پیمان تصـمیم بـه  باشد و کارفرما پس از عقد ایننشدهینیبشیپکار پیمانکار محدوددر، اجرایی دیگر
جزئیـات نحـوه   .اطالع دهـد پیمانکاربهراالزم است قبل از هرگونه اقدام، مراتب داشته باشد،ادشدهیکارهاي 

مـدت پیمـان ناشـی از ایـن     شیافـزا واحتمـالی  يهانهیهزدرخواست پیمانکار، صورتدرهاي الزم هماهنگی
.شودیممشخص طرفدوتصمیم کارفرما، با توافق 

به نحوي ممکن است آنانکارکار هریک از پیمانکاران دیگر مرتبط با پروژه، که انیپادراست موظفپیمانکار،38-4
مشاور به عمل هاي الزم را با هماهنگی مهندسی بازرسیها وواقع شود، کنترلمؤثرعملکرد کار او وتیفیکدر

.طریق مهندسین مشاور، به آنان اطالع دهدازراخودموردنظرلزوم، اصالحات صورتدروآورد
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کارفرمايهاتیمسئولوتعهدات : 6فصل 
تعیین نماینده-39ماده

نـده  نمایعنـوان بـه ، ف ويیوظـا ، فردي را همـراه حـدود اختیـارات و   شدن پیمانروز از تاریخ نافذ15ظرف کارفرما
شخص دیگري را تعویض وراخودنماینده تواندیم، طول اجراي پیمانرما درکارف. کندیمکارفرما به پیمانکار معرفی 

.به پیمانکار معرفی کندوي تعیین نموده ويجابه
و کنـد یممدت پیمان در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرما اقدام طولدر، همواره نماینده کارفرما

دییـ تأتغییر کارها پـس از  و همچنین گرددیموي صادر لهیوسبه، هابیتصو، کارهادستورها،ابالغیهها،تمام اطالعیه
.گرددیمکارفرما و خطاب به وي صادر عنوانبهپیمانکار، يهادرخواستو دستگاه نظارت عالیه

شخص یا اشخاص دیگري واگذار بهراخود اراتیاختوبخشی از وظائف تواندیمنماینده کارفرما در طول مدت پیمان 
شخص یا اشخاص یادشده را همراه با حدود اختیارات وظائف مربوط، به پیمانکار ياهیاطالع، طی صورتنیاو درکند

ودسـتور، ابالغیـه   منزلهبهنماینده کارفرما، يهانیجانش/جانشین يهااقدامودستور، ابالغیه نوعهر. کندیممعرفی 
مـدت پیمـان   طـول درنماینده کارفرما، ممکن است يهانیجانش/ جانشین . شودیمنماینده کارفرما تلقی يهااقدام

.صورت، باید مراتب به پیمانکار اعالم شودنیادرآنان تغییر کند، که فیوظاوحدود اختیارات ایوتعویض شود 
اطالعات مرتبط با آندادنوتحویل زمین - 40ماده

يهـا راهموردنیاز اجراي کار ويهامحلاختیار گرفتن عملی در، امکان قانونی و13پیوستکارفرما، باید طبق 40-1
موقـت  سـات یتأسبـراي احـداث   ازیموردناراضی اضافی وهامیحرتمامهمچنین،وهاآندسترسی پیمانکار به 

.برنامه زمانی فراهم کندمقرر درمورددرپیمانکار را، لهیوسبهپشتیبانی جنبی و
هرگـاه تمـام یـا    .، به عهده کارفرماستموردنظریاراضدریا مستحدثات واقع وتحصیل اراضی يهانهیهزتمام 40-2

و مدارك فنـی موجـود نباشـد، کارفرمـا ایـن      اسناددرمربوط به اراضی موردنیاز اجراي کار اطالعاتازبخشی 
درمقرر موعداست، براي اجراي صحیــح کارهاي موضوع پیمان، درزیرشامل مواردازجملهاطالعــات را که 

.کندیمزمانی به وي تسلیم برنامه
.آندرمهم واقع ساتیتأسونشانهوکلی محل اجراي کار، حاوي نقاط مرجع يبردارنقشه1- 40-2
.)، به عهده کارفرما باشد13در مواردي که طبق پیوست (اطالعات زیرزمینی 2- 40-2
...، کاربري زمین ویطیمحستیزضوابط لیقبازکار،اجرايمحلبرضوابط حاکمواطالعاتسایر3- 40-2

دسترسی پیمانکار براي ادامه عملیـات اجرایـی، پیمانکـار    يهاراهمحل زمین یا موقعبهتحویل در صورت عدم 40-3
نسـبت بـه حـل    ستیبایمکتبی به نماینده کارفرما اطالع دهد و نماینده کارفرما صورتبهموضوع را فوراًباید 

سـاعت از زمـان  72در صورت عدم حل مشکل جهت ادامه عملیات اجرایی پروژه طی . اقدام نمایدفوراًمشکل 
پیمانکـار  بـه فوراًتعلیق موقت عملیات اجرایی را تا زمان حل مشکل ستیبایم، نماینده کارفرما توقف عملیات

.ابالغ نماید و گزارش آن را به دستگاه نظارت عالیه اعالم کند
هاآنتحویل باقیمانده اسناد و مدارك فنی و مسئولیت صحت -41ماده

پیوسـت  1-14دربندشدهدرجزمانیبرنامهپیمانکار طبقپیمان بهفنیاسناد و مداركباقیماندهارایهکارفرما متعهد به
تعهد کارفرماسـت،  در18و13يهاوستیپو 7مادهمورد طبقاینکارفرما و پیمانکار درتعهداتتفکیک . باشدیم14
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شدهدادهقت اطالعات یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت یا دوهرگونه هزینه اضافی، طوالنی شدن کار،وي بودهعهدهبه
.، متوجه کارفرما خواهد بودبه پیمانکار

هاتیوضعصورتپرداخت -42ماده
مقـرر بـه وي   موقـع در، )نحوه پرداخـت (5را طبق پیوست 57و 53پیمانکار، موضوع مواد يهاتیوضعصورتکارفرما، 
.کندیمپرداخت 

)Submittals(مدارك تسلیمی پیمانکارموقعبهبررسی -43ماده
موعد، درشودیمپیمانکار تحویل طرفاز، 2-2-3بندموضوعکارفرما، مدارك تسلیمی پیمانکار را که طبق برنامه زمانی 

.کندیمرا اعالم مورد، نظر خودبرحسبزمانی رسیدگی وبرنامهدرمقرر 
هانامهمهیبدریافت - 44ماده

3-13زمانی موضوع برنامهدرمقرر موعددررا، 6پیوست 2-6بند 17مادهخود، موضوع تعهددريهانامهمهیبکارفرما
.کندیم، تهیه 13پیوست 

مجوزهاصدور-45ماده
مجوزهـاي الزم  بنا به درخواست کتبی پیمانکاربه برنامه زمانی انجام تعهدات پیمانکار،توجهبا، در زمان مناسبرفرماکا

مجوزهاي ازجمله، ربطيذيهاسازمانوزهاي قانونی از اخذ مجیا درپیمانکار را صادر کرده ولهیوسبهبراي اجراي کارها 
مجـوز خـروج بـراي کارکنـان     ، اخذ روادید ورود، مجوز کار، پروانه اقامت ووارداتیزاتیتجهواي ترخیص مصالح الزم بر

.آوردیمروادید براي کارکنان ایرانی پیمانکار همکاري الزم را به عمل خارجی پیمانکار، اخذ گذرنامه و
نصبتسهیالت دوران ساختمان و-46ماده

خـود تعهددردیگرنوع تسهیالت هر... وتلفنگاز،بخار،برق،آب،،تخصصیآالت ، ماشین14پیوستاساس برکارفرما،
.کندیمنیتأم، 13پیوست3-13بندموضوعبرنامه زمانی موعد مقرر دردررا،

کارفرماتعهددرزاتیتجهومصالح نیتأموکارموقعبهانجام -47ماده
از ییهـا بخـش ، اجـراي  مهندسـی پایـه خریـد، طراحـی    ل قبیازخودتعهدنسبت به انجام کارهاي درکارفرما 47-1

سـوخت ونیـز آب، بـرق، بخـار    اولیـه و موادنیتأم،زاتیتجهواز مصالح ییهابخشنیتأمعملیات نصب و یا 
)Utility(عملکـردي را کـه طبـق    يهاشیآزماوياندازراهعملیات ازیموردنکاتالیست و سایر مواد شیمیایی و

، اقـدام  13پیوسـت  3-13بنـد موضـوع برنامـه زمـانی   اسـاس براست، شدهگذاشته، به عهده وي 13پیوست 
.کندیم

باشـد،  میسـر ن موعد مقـرر، بـراي او  درکارفرماتعهدمصالح موردیاهرگاه امکان تحویل بخشی از تجهیزات و47-2
برنامه زمانی اقـدام کنـد،   تا او نسبت به تجدیدنظر درشودیم، به پیمانکار ابالغ فاصله زمانی معقولمراتب در

مجـاز  يرهایتأخعنوانبهریتأخيهازماناتمام کار جلوگیري شود و این درریتأخ، از ممکنحدتاکهينحوبه
.شودیمپیمانکار در اجراي پیمان محسوب 

عوارض گمرکیپرداخت حقوق و-48ماده
تجهیزات موضوع پیمان خواه به اسم کارفرما و یـا  وکاالگمرکی براي واردات عوارضوحقوق نوعهرپرداخت 48-1

ه اسـناد مثبتـه   یـ توسط پیمانکـار و ارا هانهیهزت و پس از پرداخت به عهده پیمانکار اس،به اسم پیمانکار باشد
به نحو در شرایط خصوصیکهنیامگر ،شودیماز سوي کارفرما به پیمانکار بازگشت داده هانهیهزگمرکی این 

.باشدشدهحیتصردیگري 
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، طبـق  موضـوع پیمـان  ابزارآالت تخصصـی مـورد نیـاز    ولیوساعوارض گمرکی براي واردات حقوق ومورددر48-2
.خصوصی عمل شودطیشرا
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کارهادرتغییر : 7فصل 
کارهادرتغییر -49ماده

توانـد یم، پیش از تحویل موقتمدت پیمان تاطول دریزمانهر، درکلی موضوع پیمانچارچوبدررفرما، کا49-1
موظف بـه  پیمانکارورا از پیمانکار بخواهدهاآنمشخصات یا تغییر در، حذف برخی از کارها وکاهش، افزایش

.مفاد پیمان استبندهاي این ماده ورعایت سایر، باهاآنانجام
. کندکارها به کارفرما پیشنهادنی کارها، تغییراتی را دریا ایم، بازدهی وبراي افزایش کیفیتتواندیمکار، پیمان49-2

عدم پذیرش تغییـرات پیشـنهادي پیمانکـار از    . کندتغییرات را قبول یا ردگونهنیامحق است دستگاه نظارت
.تحویل کارها طبق مشخصات فنی پیمان نیستاتمام و، رافع مسئولیت پیمانکار دردستگاه نظارتسوي 

انجـام  ریتـأث ، پیمانکار موظـف اسـت،   2-49و 1-49با بندهاي انطباقدرکارفرما،ید یتایا وبا دریافت دستور49-3
بند اساسبر، کارهارییتغهزینه . منعکس کنددستگاه نظارتبه مدت پیمان را محاسبه وونهیهزدرتغییرات 

6-49بنـد موضـوع تغییـرات  احتسـاب بـا ، افتـه یکـاهش یا افتهیشیافزامبالغ کارهاي . شودیممحاسبه 56-2
. درصد مبلغ اولیه پیمان شود%25، نباید بیش از )ییتنهابه(

درصـد مبلـغ پیمـان شـود،     %25کاهش بیش از افزایش یا دستور کارفرما به تغییراتی که منجر به صورتدر
یـا  بنمایـد و ،69مـه پیمـان را طبـق مـاده     ، تقاضاي خاتدست اقدامضمن اتمام کارهاي درتواندیمپیمانکار 

راادشـده یو تبعات ناشی از اثر این کاهش یا افـزایش را بـر ادامـه عملیـات اجرایـی پیمـان       یا افزایشکاهش
.شودیم، تعیین 64ماده اساسبرتغییرات مدت پیمان ناشی از تغییر کارها، .بپذیرد

، جزئیـات  آندرکـه  "کـار تغییردستور"، پس از صدور 3-49تا 1-49يبندهاموضوعانجام تغییرات کارهاي 49-4
پیمان، برابر مفادازیموردنسایر اصالحات مدت پیمان ویا تغییر درقیمت ونوع تغییر درهروکاررییتغکامل 

یکـی از ضـمایم پیمـان    عنـوان بـه ورسـد یمـ نمایندگان دو طرف به امضاي وشودیم، تنظیم استشدهدرج
.گرددیممحسوب 

اجـراي  ظرف مـدت معقـولی کـه   ، کارهارییتغ، ناشی از مدت پیمانتغییرات هزینه ومورددرطرفدوهرگاه 49-5
یا عـدم انجـام   این صورت کارفرما انجام ونکند، به توافق نرسند، درریتأخکارهاي دیگر موضوع پیمان را دچار

رغـم بـه ، ـــراي تغییراتمبنی بر اجـکارفرمادستورصورتدر. کندیمتغییرات توسط پیمانکار را به وي ابالغ 
متعاقـب مـذاکرات   وباشـد یمکار ، پیمانکار موظف به انجام تغییراتهزینه و مدتمورددرعدم حصول توافق 

بـه  طـرف دوروز، کماکـان  60ظرف مدت کهیدرصورت. دهدیمرا با کارفرما براي حصول به توافق ادامه خود
، پرداخت به قبل از حل اختالفتا. شودیمتعیین تکلیف رسیدگی و، 75طبق ماده توافق نهایی نرسند، موارد

.شودیمانجام پرداختالحسابیعلعنوانبهمحاسبات کارفرمااساسبر، پیمانافتهیرییتغ، طبق مبلغ پیمانکار
طبق شدهانجامباشد، اختالف مقادیر کارهاي شدهبرآوردبهافهرستاساسبربراي مواردي که بخشی از کارها 49-6

را نـدارد و 4-49بنـد موضـوع کاررییتغ، نیاز به صدور دستوراولیه ضمیمه پیمانمقایسه با مقادیرپیمان، در
، 3-49دربنـد شدهنییتعبا رعایت سقف و ضرایب پیمان بهافهرستيهامتیقاساسبر، تغییرات مبلغ پیمان

.گرددیمتعیین 
پیمانکـار  وشـود ینمتلقی کارتعهد وي، تغییرموردکارهاي اصلی وانجام درمانکاریپقصورتغییرات ناشی از 49-7

.مدت پیمان استدر، به هزینه خود ودستگاه نظارتید یتاتغییرات پس از گونهنیاموظف به انجام 
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رکاکیفیلکنتروسیزربانظارت عالیه،مهندس مشاور،: 8فصل 
و نظارت عالیهمشاورمهندس-50ماده

دستگاه نظارت عالیه مسئولیت طراحی و مهندسی مفهومی و پایه موضوع قرارداد را به عهده دارد و بـر همـین   50-1
و پیمانکار مسئول اجراي طرح مذکور نهایی طراحی اجرایی پیمانکار نیز انجام خواهد داددییاتاساس نظارت و 

رسمی به اظهارنظرطی تواندیمباشد داشتهمذکورنظر فنی خاصی در جهت اصالح طرح کهیدرصورتبوده و 
توسـط دسـتگاه نظـارت در مـدارك فنـی اصـالحات الزم صـورت        دییاتدستگاه نظارت اعالم کند و در صورت 

.پذیرفته و براي اجرا به نماینده کارفرما و پیمانکار ابالغ خواهد شد
مهندس مشـاور  ،استفاده از خدمات فنی و مهندسیمنظوربه، "مهندس مشاور"تواندیمدستگاه نظارت عالیه 50-2

وف یوظـا حـدود  . بکار گمارد و بخشی از وظایف خود را که در ذیل تعریف گردیده به وي تفویض اختیار کنـد 
همچنین، کارفرما ممکن است خدمات تخصصی بازرسی . استشدهدرج8مهندس مشاور، در پیوست اراتیاخت

نظـر ریـ ز، کـه  کنـد واگـذار فنی ذیصـالح  مؤسساتپیمان را به اشخاص یا از کارهاي موضوعییهابخشفنی 
ف و یا اختیارات دستگاه نظارت عالیه مبنـی بـر   یبرخی از وظاکهیدرصورت. نمایندفهیوظانجاممهندس مشاور، 

درعمومی، به مهندس مشاور تفویض شـده باشـد،   طیشرامختلف این موارددراخذ تصمیم ایو، تصویب یدیتا
.صورت، پیمانکار موظف به ارجاع این موارد به مهندس مشاور استآن

:باشدیموظایف دستگاه نظارت عالیه به شرح ذیل 50-3
اصول طراحی به پیمانکارچهارچوبارایه1- 50-3
ساخت و نصبيهانقشهطرح تفضیلی و دییاتبررسی و 2- 50-3
قراردادپرداختشیپمجوز پرداخت يو اجرادییات3- 50-3
تغییرات حین اجراي کار حسب مورددییاتدریافت، بررسی و 4- 50-3
بهبود و تسریع در انجام امور مربوطهيکارهاراهارایهبازدید ادواري از مراحل اجراي پروژه و 5- 50-3
هاآندییاتبررسی گزارش پیشرفت پروژه و 6- 50-3
ناظر مقـیم و تصـویب دسـتگاه نظـارت     دییاتارسالی از سوي پیمانکار پس از يهاتیوضعصورتبررسی 7- 50-3

عالیه
رسی و صدور مجوز تحویل موقتبر8- 50-3
رفع اشکاالت جزئیستیلچکفنی مرحله تحویل موقت و دییتأ9- 50-3
تحویل دائمدییاتبررسی و 10- 50-3
اصالت اقالم پروژه قبل از نصبید یتابررسی و 11- 50-3

.رکاکیفیلکنتروسیزربا- 51ماده
دربــ نصاتیـ عملواتتجهیزومصالحساختيهارکاکیفیلکنتريهـا برنامهتحویلبهفـموظر،یمانکاـپ51-1

کیفیلترـکننمازاـسوياـح،هابرنامهنـیا. استکارفرمابهر،کاازبخشرـهوعرـشازیشـپد،وـخدـتعه
ازپسکه،ستازماليهـا کنتـرل سایروهـا یبازرسـ ،هاشیآزمامنجاايهاروشوحلامرهمچنینر،پیمانکا

.ردیگیمار قرتعملیاکیفیلکنترايبرکارفرماورپیمانکاعملكمالکارفرمادییات
یاواتتجهیزو مصالحساختوتولیدمحلدرهارکازماليهـا یبازرسـ وهاشیآزمامنجاابهموظفر،پیمانکا51-2
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مـواد هــ ببتــ نسافیــ ضايهـا شیآزماماـنجاهگارـه.ستانپیمادمفاطبق،نصبيهارکاايجرامحلدر
بروطمشر،هاستآنماـنجاهـبفـموظریمانکاـپد،وـشتـساخودرمنجاارپیمانکاازن،پیمادرشدهینیبشیپ
.دشوختداپرويبههاشیآزماضافی اهزینهنکهآ

فــ موظر،یمانکاــ پ. ابدـیرحضو،هارکافنیيهایبازرسوهاشیآزماحلامرمتمادرتواندیم،کارفرماهنمایند51-3
اـیواتیزـتجهوالحـمصاختـسویدـتولمحلدرزم،اليهایهماهنگمنجااوتتسهیالوتمکاناانیتأمهـب

.ستاکارفرماهنمایندايبر، نصبتعملیاايجرالـمحدر
ــامنجااازقبلهفتهدوقلاحدستاموظفر،پیمانکا51-4 ــاشیآزمـ مانیزبرنامه،هارکاازبخشهربهطمربويهـ

کارفرمـا فقتامومعالارتصودر. کندتسلیمکارفرماهنمایندرحضوايبرزم،اليهایهماهنگمنظوربهراهاآن
نمازدراوهنمایندرحضومعدیاويهنمایندرحضوونبدمانیزبرنامهطبقهـا یبازرسـ وهـا شیآزمامنجاابا
.کندیمتسلیمکارفرمابهراطمربويهاگزارشداده،منجااراهاشیآزمار،پیمانکا،قبلیعطالاونبدشدهنییتع

رپیمانکا،دــ باشبیوــ معیاناقصرکاازقسمتیکارفرمـا، معالابایاوهایبازرسوهاشیآزمابقـطرـبهرگاه51-5
هزینهبهشـده اصـالح يهارکاردمودرزماليهـا یبازرسوهاشیآزمامنجااورکاحصالاونقصفعربهموظف

،ندــ نکامدــ قانقصفعربهنسبتکارفرما،معالاازپسفیرمتعاتمدفظررپیمانکاکهیدرصورت.ستادخو
يهانهیهزودهرـکامدـقا،ایصـنقفعروتصالحاامنجاابهنسبتر،پیمانکابهقبلیرخطااباتواندیمرماـفرکا

.نمایدرمنظورپیمانکابدهیحساببهي،باالسريهانهیهزبحتسااباراطمربو
د،شوهمشاهدهارکاازییهابخشیابخشدررمکرقصانووهامشکل،هایبازرسوهاشیآزماجهینتدرهرگاـه51-6

،نامناسبروشیاب،نامرغواتتجهیزوکاالیا،ماهرنسانیاوينیريریکارگبهمعدازناشیکارفرمانظربهکه
یابخشآنايجراتوقفرستودتوانـــدیمـــکارفرمـــا،باشدرکاايبرمناسباتتجهیزيریکـــارگبـــهمعدیا

ر،پیمانکاايبرراحقیهیچع،موضوینا. کنددرصار،پیمانکايسوازهامشکلملاعوفعرتارا،رکايهابخش
.کندینمدیجاانپیماتمدیشافزایاوضافیاهزینهيعاادمنظوربه

یاوندـشهیدـپوشاز قبلدییاتیاوسیزرباومایشآزبهزنیاکهکارهاازارديموايبرستاموظفر،پیمانکا51-7
یناغیـــردر. کندامقداسپسده،نموخذامـــوردنظررکانپوشاندايبرراکارفرمـــازهجاا،نددارنشدنمدفو

راآن،شتهدابرر کارويازراشدهانجامپوششعنوهرد،وـخنهـهزیبابایدرپیمانکاکارفرما،رستودبارت،صو
.زدسارشکاآکارفرما،دییاتسپسوهایبازرسوهاشیآزمامنجااايبر

ساختهفرمارکادییـ اتردمونندگازسالهیوسـ بهر،پیمانکارشسفابهبناکهتیاتجهیزوکااللـحمويیرـگربا51-8
زمجا،کارفرمـا توسطحملزمجوورصدونهاییلکنتروساختسیزربااركمدسیربرازپستنها. شوندیم
.ستا

ازپس،پیمانکـار ،آمـده عمـل بهفنیيهایبازرسوهاشیآزماازيریگجهینتاـیویرـتفسدرماـبهااردوـمدر51-9
سسااآنبرراهارکاوفعرراتبهامااو مـدارك فنـی،  خصوصییطاشردرشـده نییتعکسب نظر مرجع فنی

.کنندیملنباد
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تغییرات مبلغ پیمانبه پیمانکار، يهاپرداخت: 9فصل 
شمول مبلغ پیمان-52ماده

برابـر انجـام   ، کـه در اسـت 56تغییرات موضـوع مـاده   ونامهموافقت3ماده درشدهدرج، عبارت از مبلغ پیمانمبلغ 
شامل جبـران  ازجمله، مبلغ پیمان. شودیممانکار پرداخت بعدي، به پیمواددرشدهدرجبه ترتیب تعهدات پیمانکار و

.استنیز سود پیمانکارپیمانکار ولهیوسبهانجام کارهاي موضوع پیمان منظوربهزیر، يهانهیهز
اعم از نیروهاي مستقیم و... و اجرامختلف کارهاي ساخت،يهابخشهزینه نیروي انسانی موردنیاز براي انجام 52-1

، کـه شـامل   باکـار مـرتبط  يهامحلسایر ایوکارگاهدرعوامل مدیریتی مستقر لیقبازنیروهاي غیرمستقیم، 
.آنان استيریکارگبهمرتبط با استخدام و يهانهیهزریساومزایاي قانونی تمامودستمزد 

11طبق پیوست یدکیلوازمنیتأم، براي انجام کار وازیموردنسایر مواد تجهیزات و،کاالهزینه تهیه 52-2
.اجراي کارازیموردنموادریساویدکیلوازموکاالوتجهیزات يانبارداروونقلحملهزینه 52-3
.لزومموارددر، کارگاهدرهزینه خدمات فنی فروشندگان تجهیزات 52-4
، هـا شیآزما، کارهاي خرید کاال، نصباز ییهابخشانجام منظوربهدومدستپرداختی به پیمانکاران يهانهیهز52-5

.ازیموردنخدمات فنی ریساوهایبازرس
.تجهیزات موردنیاز اجراي کاروآالتنیماشهزینه کرایه 52-6
.مبالغ مشروطمحلاز، زاتیتجهوکاالنیتأمانجام کارها، خدمات وهزینه52-7
:متفرقه دیگر، شامليهانهیهز52-8

.12هزینه آموزش کارکنان کارفرما، طبق پیوست 1- 52-8
.کارهاي موضوع پیمانياجرادرکارکنان پیمانکار، وانتقالنقلوهزینه مسافرت 2- 52-8
وآالتنیماشوزاتیتجهوساتیتأسبرچیدن انواع مرتبط با بارگیري، حمل، تخلیه، نصب ويهانهیهز3- 52-8

.هاآنمصرفی موردنیاز موادوتخصصی ابزارآالت
محل اسکان موقت کارکنان و برچیدن يبرداربهره،حفاظت،نگهدارياحداث،براي،ازیموردنيهانهیهز4- 52-8

.هاآنجاري موردنیاز يهاسیسرووخدماتوآنانکاردفاترویا جاهاي دیگر وکارگاهدر
آب، بـرق، تلفـن، گـاز، بـراي     نیتـأم هاي موقت، از قبیل سیستمساتیتأسمربوط به احداث يهانهیهز5- 52-8

.هاآنجاري يهانهیهزوکارگاه 
.هانامهمهیبوهانامهضمانتهزینه تهیه انواع 6- 52-8
.با پیمانمرتبطوعوارض قانونی، متعلق به پیمانکارریساوهااتیمالهزینه انواع 7- 52-8
.خصوصی، به عهده پیمانکاراستطیشراکه طبق ییهانهیهزریسا8- 52-8

موقتيهاپرداخت-53ماده
يهـا بخـش پیمـان بـراي   مبلغتفکیکجدول"اساسبر،نامهموافقت4موضوع مادهپیمانکار،به يهاپرداخت53-1

بـا و2در پیوست شدهدرجءبهامقادیر وفهرستاساسبرمورد،برحسبیاو1پیوستموضوع،"کارمختلف
.ردیگیم، صورت 5در پیوست شدهدرج، به روش شدهانجامجه به میزان کار واقعی تو

که پرداختشیپعنوانبهاجراي کار، مبلغی ازینشیپامکانات نیتأمبراي وتقویت بنیه مالی پیمانکارمنظوربه53-2
، 11کارفرما، طبق ماده قبولقابلمعتبر ونامهضمانتبرابر دریافت درشودیممشخص 5پیوست میزان آن در
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.شودیمبه پیمانکار پرداخت 
شـده انجامکارهاي تیوضعصورت، پیمانکار 5پیوست 2-5دربندشدهنییتعیا مقاطع زمانی وهرماهپایان در53-3

در قبال اخذ رسـید بـه نماینـده    ، تهیه وشودیمتنظیم کارفرما توافق که باییهابرگ، طبق کارآن تاریخ راتا
. شـود یم، تمام اسناد مثبته موردنیاز، طبق مفاد پیمان تحویل تیوضعصورتمهیضمبه. کندیملیم تسکارفرما

دروبیمـه حمـل  اسناد مثبته حمل وارایهتجهیزات حمل شده به محل کارگاه را، با پیمانکار، قیمت مصالح و
وهـا آنبه کارفرما وعدم وجود مدعی براي هاآندال بر انتقال مالکیت مداركوهاآنصورت بدون عیب بودن 

يهـا تیوضـع صـورت درشـده درجمقادیر ارقام و. کندیمدرج هاتیوضعصورت، در هاآنبراي يامهیبپوشش
مقـادیر در غیرقطعی دارد، اما الزم است که این جنبه موقت وهاآنمربوط به يهاپرداختهمچنین، موقت و

صـرف وقـت بـه هنگـام     از بـروز مشـکالت و  کـه ينحوبهمقایسه با مقادیر واقعی از دقت کافی برخوردار باشد، 
صـورت بـه یدگیرسـ درریتـأخ مسـئولیت  . ، جلـوگیري شـود  یقطعـ وموقـت  يهاتیوضعصورتبهرسیدگی 

.، ناشی از عدم اعمال موارد یادشده، به عهده پیمانکاراستهاتیوضع
آن، اشکال درصورت وجوددرروز، بررسی و10ظرف دریافت شده را حداکثرتیوضعصورت،ده کارفرمانماین53-4

تیوضـع صـورت کـه یدرصـورت . دهـد یمـ موارد اشکال، آن را براي اصالح به پیمانکار عودت ولیدالتعیین با
تشـخیص داده شـود   قبـول قابـل کارفرمـا  طـرف ازبررسی شود، شدهنییتع، که باید ظرف مهلت دریافت شده

، مبلـغ  تیوضـع صـورت روز از تـاریخ قبـولی   20کارفرما، ظـرف مهلـت   . شودیمبه پیمانکار اطالع داده مراتب 
تائید کارفرما براي پرداخت بـیش از  دلیل، بررسی وهرگاه به هر. کندیمرا به پیمانکار پرداخت تیوضعصورت

یـد  یتاتیوضـع صورتمبلغ %70درخواست پیمانکار، بهبناکه کندیمطول انجامد، کارفرما موافقت روزبه20
توانـد یمـ کارفرمـا،  .به پیمانکار پرداخـت نمایـد  الحسابیعلطوربهشده کارفرما را پس از کسر کسور مربوط، 

کسـب  یـا بعدي ويهایبازرسوهاشیآزماتوجه به انجام باوزیان وارده به خود وجلوگیري از ضررمنظوربه
درکنـد و خـودداري تیوضـع صـورت قسـمتی از  ایـ وزیر، از پرداخت تمام موارددرجدید شواهدواطالعات 

.بدهی پیمانکار منظور نمایدحساببهقبلی را نیز يهاپرداختصورت لزوم، 
قبلی دچـار  شدهلیتکمیا کارهاي داراي نقص بوده وشدهانجاممواردي که تمام یا بخشی از کارهاي در1- 53-4

.یا جایگزینی داشته باشدنیاز به اصالح وصدمه شده و
و ایـن کـاهش در  باشـد افتـه یکـاهش تغییـر کارهـا   دسـتور مبلغ پیمان بـه علـت صـدور   کهیدرصورت2- 53-4

.قبلی منظور نشده باشديهاتیوضعصورت
بـه بنـد   توجـه بـا رفرما ، کادر زمان مقررکارهادرصالحات الزم انجام ادرهرگاه به دلیل قصور پیمانکار3- 53-4

.اقدام به اصالح کارهاي معیوب کرده باشدارأس51-5
.شود68وقوع هریک از شرایطی که منجر به برکناري پیمانکار، طبق ماده 4- 53-4
ادعاي مالکیت علیـه کارفرمـا، ناشـی از عملکـرد پیمانکـار و     نوعهرادعا، ازجمله نوعهربروز صورتدر5- 53-4

.اجراي پیمانیطورکلبه
.پیمانکار شودتیوضعصورتازیا قسمتی تمام ومنطقی باعث کسرطوربهکهدیگريعاملهر6- 53-4

آن درشـده درجتجهیـزات  مصـالح و وکارهاتمام، تیوضعصورتدریافت مبلغ هرکه باکندیمپیمانکار تعهد 53-5
، نسبت اعتراض اشخاص ثالثهرگونه ادعا وپیمانکار موظف به رفع، به تملک کارفرما درآمده وتیوضعصورت

.هاستآنبه 
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انجـام تعهـداتش طبـق پیمـان     به پیمانکار، از مسئولیت اصـلی وي در هاتیوضعصورتمبلغ پرداختوید یتا53-6
لیـ تکمراموظف اسـت کارهـا   پیمانکار.معناي تائید کیفی یا کمی کارها توسط کارفرما نیستبهوکاهدینم

است، نسبت به رفع عیب شدهپرداختهاآنتیوضعصورتکه ییکارهادراشکال نوعهربروز صورتدرکرده، 
.اقدام نمایدهاآنجایگزینی ایو

:شودیمموقت به پیمانکار، مبالغ زیر کسر يهاپرداختاز هریک از 53-7
نـزد کارفرمـا نگهـداري    ياجداگانهحساب دروشودیمتضمین حسن انجام کار کسرعنوانبهدرصدي 1- 53-7

مختلف کار متفاوت باشد ولی مجمـوع  يهابخشبراي تواندیمدرصد کسور حسن انجام کار که . گرددیم
مـوارد در. شـود یمخصوصی پیمان مشخصطیشرامبلغ آن نباید بیش از ده درصد مبلغ پیمان باشد، در

.هاستتیوضعصورتمبلغدرصددهمبلغاینخصوصی،طیشرامسکوت در
:استموارد زیرلهازجمسایر کسور 2- 53-7

زمـان اجـراي کـار    نافـذ در اجتماعی و قـوانین  نیتأمسازمان 38، طبق مقررات اجتماعینیتأمبیمه 1- 2- 53-7
اجتماعی مطـابق اسـتعالم از   نیتأمسازمان يهانامهبخشمیزان کسور از بخش کاالیی طبق آخرین (

)دیآیمعملبهاین سازمان 
.اجراي کارزمان مالیات پیمان، طبق مقررات نافذ در2- 2- 53-7
.پرداختشیپك مبالغ مربوط به استهالنیچنهموبه پیمانکارالحسابیعليهاپرداخت3- 2- 53-7
تعهدات پیمانکارزمره، که دراز سوي کارفرماواگذارشدهجهیزات توکاالیا وشدهانجامهزینه کارهاي 4- 2- 53-7

.است
تناسـب بـه پیمانکـار را پرداخـت کنـد،    يهاتیوضعصورت، 4-53دربندکارفرما نتواند ظرف مدت مقررهرگاه 53-8

، کـه  ریتـأخ مـدت  اضـافی پیمانکـار در  يهانهیهزجبران عنوانبه، مبلغی مربوطيهاپرداختدرریتأخمدت 
پرداخت بیش از سـه ریتأخصورت در. کندیم، به وي پرداخت شودیمخصوصی مشخص طیشرامیزان آن در

.، خاتمه پیمان را درخواست کند69به استناد ماده تواندیمماه از سوي کارفرما، پیمانکار 

Provisional(مبالغ مشروط -54ماده Sum(
باشد، این مبلغ براي انجام شدهینیبشیپمبلغ مشروط عنوانبه، مبلغی نامهموافقت4-2-3دربند کهیدرصورت54-1

، کارهاي مربوط کارفرمادستورصورتدراست که 17، به شرح پیوست زاتیتجهوکاالنیتأم، کارها، خدمات
.شودیمپیمانکار انجام لهیوسبه

که باردیگیمصورت یزاتیتجهوکاالنیتأمکارها، خدمات یا تناسببهنوع پرداخت از محل مبلغ مشروط هر54-2
براي کارفرما دريتعهدگونهچیه، مانیپدروط درج مبلغ مشر. شده باشددرخواستکارفرما از پیمانکاردستور

.کندینمبرابر پیمانکار ایجاد 
:استبه شرح زیر،نحوه پرداخت از مبالغ مشروط54-3

شـده نییتعاست، به روش پیمانکارلهیوسبهبهاي انجام کارهایی که شامل تهیه مصالح یا انجام خدمات 1- 54-3
.شودیمبه پیمانکار پرداخت 2-56دربند

شدهپرداختواقعیشود، قیمتاز پیمانکار درخواستتجهیزاتوکاالنیتأموتهیهفقطکهموارديدر2- 54-3
شـامل سـود  (باالسـري  يهـا نـه یهزعنـوان بـه درصـدي  عالوهبهاسناد مثبته، اساسبرپیمانکار، لهیوسبه
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هزینه خسـارت  . شودیم، به پیمانکار پرداخت استشدهنییتعخصوصی طیشراکه میزان آن در) پیمانکار
بر اساس شرایط پیمان محاسبه و قابـل پرداخـت بـه    هاریتأخدر صورت مجاز بودن میرمستقیغباالسري و 

.باشدیمپیمانکار 

ارزييهاپرداخت-55ماده
و یا ضوابط باشد، نرخ تسعیرشدهنییتعارز خارجی مبلغ پیمان به، پرداخت بخشی ازنامهموافقت3مادهدرکهیدرصورت

.در شرایط خصوصی استشدهدرجفاد ، طبق مهاپرداختگونهنیامربوط به 
مبلغ پیمانتغییرات در-56ماده

:استرییتغقابلزیر طیشرامبلغ پیمان فقط در56-1
.کار، که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شودتغییرصدور دستور1- 56-1
ضـمیمه پیمـان بـراي    اولیـه مقایسه بـا مقـادیر  طبق مدارك پیمان، درشدهانجاممقادیر کارهاي تغییر2- 56-1

.6-49بندموضوعباشد، شدهمیتنظبهافهرستاساسبر، که بخشی از پیمان
.نامهموافقت4-3بندموضوعکار، موقعبهاتمامدرریتأخکاهش مبلغ ناشی از خسارت 3- 56-1
.خصوصیطیشرادرکار،تسریعهزینهپرداختبینیپیششرطبهکار،تسریعازناشیمبلغافزایش4- 56-1
، زاتیتجهوکاالخصوصی براي جبران نوسان قیمت طیشرادرکهیدرصورتتغییر مبلغ ناشی از تعدیل، 5- 56-1

باشـد، ایـن تغییـرات طبـق     شدهینیبشیپتعدیل ... ، دستمزد نیروي انسانی وتخصصیآالتنیماشکرایه 
.گرددیماعمال 4وستیپدرشدهینیبشیپروش 

انجـام کـار   بـراي اصـالح کارهـاي نـاقص و    موقعبهاقدامدرکاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار 6- 56-1
5-51بندموضوعکارفرما، لهیوسبه

.نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها56-2
بهـا فهرسـت اسـاس بـر براي بخشی از پیمان که (2يهاوستیپطبق یکی از بهافهرستکه يموارددر1- 56-2

و، ضـمیمه پیمـان باشـد   )نقصانیایوواحد کارهاي اضافی يبهافهرست(3پیوست ایو) شودیممحاسبه 
یادشده استفاده يهافهرستموجود باشد، برحسب مورد، از قیمت هاآندرنقصانی ایوکارهاي اضافی بهاء

.شودیم
یـا  یا بهاي کارهاي اضافی وو، ضمیمه پیمان نباشد1-2-56دربندیادشده يهافهرستکه موارديدر2- 56-2

:شودیمزیر محاسبه روشدونقصانی، به یکی از ایو، قیمت کارهاي اضافی نباشدموجودهاآننقصانی در
) آالتنیماشـ ونیروي انسـانی (نرخ عوامل اساسبراضافی و یا نقصانی برحسب مورد، يکارهامتیق2-2-1- 56

، زاتیـ تجهوکـاال مثبته خریـد  مداركوپیمان 3پیوست 2-3و2پیوست 2-2دربندهاي شدهدرج
.شودیم، محاسبه )مانکاریپسودشامل (باالسري يهانهیهزپس از منظور کردن 

یـا یک مبلغ مقطوع وصورتبهتواندیمنقصانی، ایو، قیمت کارهاي اضافی طرفدوتوافق صورتدر2-2-2- 56
.سایر مفاد پیمان تعیین شودتیرعاباجدید فهرست بهاء، يهافیرد

طبـق پیمـان نسـبت بـه بـرآورد      شدهانجامکار مقادیربراي محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام و56-3
، مبلغ پیمان )باشدشدهمیتنظفهرست بهاء اساسبربراي مواردي که بخشی از پیمان (6-49بندموضوعاولیه، 

ضمیمه پیمـان، محاسـبه   يبهافهرستاساسبروطبق پیمان يشدهانجامکارهاي ریمقادوهاحجمسبتنابه
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.شودیم
لهیوسـ بـه انجـام کـار   براي اصالح کارهاي ناقص وموقعبهاقدامدرکاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار 56-4

.شودیم، محاسبه 2-56دربند شدهنییتعيهاروش، برحسب مورد، طبق یکی از 5-1-56بندموضوعکارفرما، 
قطعیتیوضعصورت-57ماده

از و همچنین تحویل تمام اسناد و مدارك باقیمانـده بــــه کارفرمـا،   60پس از انجام تحویل موقت طبق ماده 57-1
5-18بنـد موضـوع فنـی  مـدارك وهـا نقشـه نگهداري تجهیـزات،  ، راهبري وياندازراهيهادستورالعملقبیل 

هانامهضمانتوهانامهمهیبو مدارك مرتبط با نصباتیعملوتجهیزات شیآزماو، مدارك بازرسی 18پیوست 
قطعـی کارهـاي   تیوضعصورتاست، پیمانکار شدهاشارههاآنپیمان به مدرك دیگري که درنوع سند وهرو

:کندیمده کارفرمانماینهمراه مدارك زیر، تسلیم موضوع پیمان را تنظیم نموده و
تحویل موقـت بـه   زمانازکارفرما از ادعاي اشخاص ثالث، داشتننگهالزم براي مصون نامهمهیبهرگونه 1- 57-1

.خصوصیطیشرابعد، طبق 
حقوقوبا اموال رابطهدرادعاي مالکیت اشخاص ثالث، ازجملههرگونه دعاوي، وفصلحلمدارك دال بر2- 57-1

.موضوع پیمان
داشتن ایوکه طی آن، هرگونه حق تصرف کندیمرا تنظیم يااقرارنامهپیمانکار به همراه این مدارك، 3- 57-1

مطالبـاتی کـه ممکـن    ریسـا وتجهیزات ایوکاالکارکنان، دستمزدوبا پرداخت حقوق رابطهدربدهی را 
خـود،  يهـا یبـده پرداخـت وادعاهـا  وفصـل حـل بـه  نسـبت واست متوجه کارفرما شود، منتفی دانسته 

.استآوردهعملبهذینفع يهاطرفالزم را با يهاتوافق، فروشندگان، دومدستپیمانکاران 
وبه تشخیص کارفرما، پیمانکار تمام تعهدات قراردادي خود را طبق اسناد پیمان انجام داده باشـد کهیدرصورت57-2

مـدت ده  ظـرف ،نماینده کارفرمـا ، کامل باشد، از سوي 1-57دربندشدهنییتعتیوضعصورتمدارك پیوست 
نیـ اغیـر در. شـود یمـ ، به پیمانکار اعـالم  پرداختو، براي بررسی تیوضعصورتقبولی روز، مراتب پذیرش و

. گرددیم، ظرف همان مهلت به پیمانکار اعالم تیوضعصورتعدم پذیرش لیدال، ضمن بازگرداندن آن، صورت
پـس . را تسلیم نمایدتیوضعصورتمجدداً وتکمیل مدارك اقدام کردهایوارها رفع نواقص کوي نسبت به تا

روز، 60ظـرف مـدت   نماینـده کارفرمـا  ، مـدارك الزم وبه همراه اسـناد وقبولقابلتیوضعصورتاز دریافت 
روز از تـاریخ  60کارفرمـا ظـرف  . کنـد یمکارفرما تسلیم بهونموده دییتاومربوط را رسیدگی تیوضعصورت

نسبتوکندیمپرداخت مانکاریپبه،قطعی را پس از کسور مربوطتیوضعصورت، مبلغ تیوضعصورتدریافت 
. دیـ نمایمـ اقدام 3-14و 2-14به آزادسازي تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات به ترتیب طبق بندهاي 

يهـا نامـه ضـمانت پرداخت نکنـد یـا بـراي آزادسـازي     شدهنییتعهرگاه کارفرما طلب پیمانکار را ظرف مهلت 
اسـاس بـر هرگـاه  . ردیـ گیمـ پرداخت به پیمانکار تعلـق  ریتأخخسارت 8-53پیمانکار اقدام ننماید، طبق بند 

، طلب کارفرمـا  تیوضعصورتید یتاروز از تاریخ 30مدتدر، پیمانکار بدهکار شود، باید قطعیتیوضعصورت
، ق دارد بدون انجـام تشـریفات قضـایی   کند، کارفرما حریتأخاز این پرداخت استنکاف ورزد یااگرورا بپردازد 

نکنـد، بـا   تکـافو هـا آنمبـالغ  اگروموجود پیمانکار وصول نماید يهانیتضموهاسپردهمحلازطلب خود را 
.او وصول کنديهاییدارارعایت قوانین جاري کشور از دیگر 

تیوضـع صـورت پیمانکار و نماینده کارفرما جهت نهـایی نمـودن   نیمابیفدر صورت حدوث اختالف : 1تبصره 
قطعـی ارسـال   تیوضـع صـورت به دستگاه نظارت عالیه جهت نهایی نمـودن  تیوضعصورتاز يانسخهقطعی، 
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.االجراستالزمو نظر دستگاه نظارت عالیه براي طرفین گرددیم
روز 30حداکثر ظرف ستیبایمقطعی از سوي پیمانکار، کارفرما تیوضعصورتارایهعدم در صورت : 2تبصره 

قطعـی اقـدام   تیوضـع صـورت پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه یا خاتمه یا برکناري پیمانکار نسبت به تهیه 
.نماید

و پیشـرفت کـار   اي باشـد مالحظـه قابلریتأخکارهاي موضوع پیمان، بدون قصور پیمانکار، داراي کهیدرصورت57-3
پیمانکار به حدي رسیده باشد که مبلغ کارهاي باقیمانده کمتر از کسور تضمین حسن انجام کار نـزد کارفرمـا   

آن تـاریخ را  تـا شـده لیـ تکمبـدون نقـص و  شدهلیتحوقطعی کارهاي تیوضعصورتتواندیمباشد، پیمانکار
ریسـا صـورت،  نیـ ادر. ردیـ گقـرار تسلیم کند تا طبق این ماده مورد اقدام نماینده کارفرمابه تنظیم نموده و

.بودخواهدقرارداد همچنان نافذ وماندهیباقبراي ادامه کارها به قوت خود پیمانکارتعهدات
بـا پیمـان،   رابطـه در، پیمانکار، از هرگونه ادعایی علیه کارفرمـا  طرفدوقطعی از سوي تیوضعصورتید یتابا57-4

وفصلحل، اما قطعی مطرح کرده باشدتیوضعصورتید یتاادعاهایی که قبل از مورد، مگر درکندیمنظرصرف
.بعد موکول شده باشديهازمان، به طرفدوآن توسط 
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کارلیتحوولیتکممراحل: 10فصل
)MECHANICAL COMPLETION(تکمیل مکانیکی -58ماده

،انـدازي شـدن بـراي پـیش راه   آمـاده وپیمـان موضـوع کـار نصـب وپـس از اتمـام مراحـل سـاخت     پیمانکار58-1
)Precommissioning( بـه مهنـدس   يانـداز راهپـیش  اتیعملوهاشیآزمامراتب را همراه برنامه زمانی انجام

و عملیـات پـیش   هـا شیآزمـا درمشاور کارفرمـا را  حضور نمایندگان کارفرما ودرخواستومشاور اطالع داده 
.دینمایمپیمان 13انجام تعهدات احتمالی کارفرما، طبق پیوست وياندازراه

پس از بازدید کامل کارها، حداکثر ظرف مدت یک هفته، فهرسـت نـواقص احتمـالی کارهـا را     نماینده کارفرما58-2
مهندس مشاور، نسبت به رفـع نـواقص   دییتاموردپیمانکار، طبق برنامه زمانی . کندیمپیمانکار ابالغ بهوتهیه 

.کندیمید به وي اعالم یو مراتب را براي تااقدام کرده
انـدازي طبـق   ، عملیـات پـیش راه  يانـداز راهبودن کار براي پـیش  آمادهبر، مبنی نماینده کارفرماید یپس از تا58-3

ومهندس مشاور حضورباست، رسیده اپیمانکاریا اطالع به تصویب وقبالًمشخصات فنی که وهادستورالعمل
از سـوي  شـده اعـالم ، پس از رفع نواقص اساسی خاتمهدر. شودیمپیمانکار انجام لهیوسبهکارفرما، ندگانینما

مشـاور کارفرمـا صـادر    لهیوسبه، ياندازراهواحد براي یآمادگومهندس مشاور، گواهی تکمیل مکانیکی کارها 
.گرددیم

عملکرديشیآزماواندازي راه-59ماده
13، طبـق پیوسـت   يانـداز راهتعهدات کارفرمـا را بـراي   نیتأمپس از صدور گواهی تکمیل مکانیکی، پیمانکار 59-1

قـبالً که ياندازراهيهادستورالعملطبق ياندازراه، عملیات آمدهعملبهو پس از هماهنگی کندیمدرخواست 
.شودیمبه تصویب کارفرما رسیده است، انجام 

شـروع و، پیمانکار مراتب را بـه کارفرمـا اطـالع داده    داریپاوعملیاتی عادي طیشرايبرقراروياندازراهپس از 59-2
.کندیمعملکردي را درخواست يهاشیآزما

درشدهدرجيهاروشطبقوبه ترتیب هاشیآزماعملکردي، يهاشیآزماشروعبرید کارفرما مبنی یپس از تا59-3
.شودیمپیوست، انجام نیادرشدهنییتعدستیابی به عملکرد منظوربه، 9وستیپ

کـه ناشـی از طراحـی و مهندسـی     مصـارف وعملکردي يهاشاخصبرخی از ایوعدم حصول تمام صورتدر59-4
.شودیم، عمل 9پیوست 3-9از سوي کارفرما نباشد، طبق بند شدهانجام

تحویل موقت-60ماده
2-9طبق بند مصارفوعملکردي يهاشاخصحصولو59ماده عملکردي موضوع يهاشیآزماپس از اتمام 60-1

، پیمانکـار درخواسـت تحویـل موقـت از     9پیوسـت  3-9دربنـد شدهینیبشیپاجراي تمهیدات ایو9پیوست 
يهانقشهوشدهانجاميهاشیآزماو هایبازرسبه همراه این درخواست، تمام مدارك مربوط به . کندیمکارفرما 

.پیمانکار تحویل شوديسواز، باید )زمان تسلیم نشده باشدآنتاکهیدرصورت(طبق ساخت 
و آمـادگی آن  کاردراساسی يهااشکالنبودن اطمینان ازحصولوپس از بازدید کامل کارها نماینده کارفرما 60-2

.کندیم، مراتب را به کارفرما اعالم براي تحویل موقت
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روز از زمان درخواست پیمانکـار بـراي   15، تاریخی را که حداکثر کارفرماکارفرما، پس از اعالم نماینده 1- 60-2
تعیین محلدر، مانکاریپوبود، براي حضور نمایندگان کارفرما، مهندس مشاور نخواهدتحویل موقت دیرتر

.دینمایم
بازدیـد  ، ضمنحاضرشدهمحلدرموعد مقرر پیمانکار، دراتفاقبه، نمایندگان کارفرما و مهندس مشاور2- 60-2

، اقـدام  کارهـا درتحویل موقت، به همراه فهرست نواقص باقیمانـده  جلسهصورتاز کارها، نسبت به تنظیم 
تحویـل موقـت   جلسـه صـورت ردکـه  يابرنامـه را طبق شدهنییتعپیمانکار، موظف است نواقص . کنندیم
رفـع  یگـواه صـدور قطعی، برطرف کرده، سپس تیوضعصورتاز تسلیم قبلتااست، حداکثر شدهنییتع

.نقص را از مهندس مشاور درخواست کند
رااطمینان از رفع نواقص، گواهی رفع نقص حصولوالزم يهایبازرس، پس از بازدید ونماینده کارفرما3- 60-2

تیوضـع رتصوپرداخت . داردیماز آن را براي پیمانکار ارسال يانسخهکارفرما، ید یتااز پسوکرده صادر
.گواهی رفع نقص استارایه، منوط به 1-57دربندشدهدرجقطعی پیمانکار، عالوه بر موارد 

عملکـردي، موضـوع   يهـا شیآزماو اندازي از کار که طبق مشخصات فنی نیاز به راهییهاقسمتتحویل موقت 60-3
، انجـام  2-60و 1-60دربنـدهاي  شـده ینـ یبشیپـ هستند، نیز بـه روش  يبرداربهرهآمادهو، ندارند 59ماده 

.شودیم
:زیر مجازاستطیشرامستقلی از کار، قبل از تحویل کل کار، دريهاقسمتتحویل موقت 60-4

الزم شـده  ینـ یبشیپـ پیمان درهاآنبرنامه زمانی جداگانه کار ويهاقسمتبراي تحویل کهیدرصورت1- 60-4
.باشد

در. تحویل کل کار داشته باشدقبل ازاز کار راییهاقسمت، کارفرما نیاز به تحویل طول مدت پیماندر2- 60-4
پیمانکـار بررسـی الزم را بـراي حصـول اطمینـان از عـدم       وکندیماین صورت، مراتب را به پیمانکار ابالغ 

طرفدوتوافقمورد، موضوعوآوردهعملکل کار، به عملکردوهاقسمتسایرایجاد مشکل درایوتداخل 
-60تا 1-60، به ترتیب بندهاي موردنظريهاقسمتیک از این موارد، تحویل موقت هردر. ردیگیمقرار

.شودیمانجام 3
، انبارها، دفترها وهاکارگاهاست نسبت به برچیدن موظفمانکاریپ، عملیات موضوع پیمانپس از تحویل موقت 60-5

نوع مـواد هرمصالح متعلق به خود ومواد ونوعهر، تخصصیآالتنیماشاسکان موقت خود، خروج يهامحل
سـات یتأسهرگاه بخشی از مصالح مازاد، . ، اقدام کندموقت خودساتیتأسوهاکارگاهباقیمانده از برچیدن د یزا

خصوصـی  طیشرادرهاآنکارفرما باشد، نحوه واگذاري ازیموردن، پیمانکارلهیوسبهجادشدهیاتجهیزات موقت و
مسـئولیت ناشـی از   هرگونـه مـازاد  سـات یتأسدر صورت عدم برچیدن کارگاه و مصـالح مـازاد و   .شودیمبیان 

.پیمانکار خواهد بودعهدهبرو جانی و مالی یطیمحستیزو خسارات هاآنناشی از جادشدهیاخسارات 
مسئولیت رفع دوران درشدهمشخصيهابیعرفع ایومتعارف را براي تعمیر حددرکارفرما، امکان دسترسی 60-6

.کندیم، براي پیمانکار فراهم نقص
دوره مسئولیت رفع نقص-61ماده

تر دیگري زمان طوالنییا هروسالکیظرف مدت حداقل هرگاه، 60پس از تحویل موقت کارها به شرح ماده 61-1
، تعهـد پیمانکـار مشـاهده شـود    کارهـاي در نقصـی در نوع عیب وباشد، هرشدهانیبخصوصی طیشراکه در

جایگزین نمودن کار، اصالح وت دستور کارفرما، نسبت به رفع نقصپیمانکار موظف است بالفاصله پس از دریاف
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عیـوب  کهآنبرمشروط . کنددیگر کار، به هزینه خود اقداميهابخشبه آنازناشی يهابیآسرفع معیوب و
يبرداربهرهيهادستورالعملبا مشخصات فنی وست کار، مغایر درنايبرداربهرهایو، ناشی از نگهداري و نواقص

.، نباشدنگهداري از سوي کارفرماو
، الزم بـراي رفـع عیـب و نقـص    يهـا نیگزیجـا تعـویض و ایـ وموظف است پس از انجام اصـالحات  پیمانکار،61-2

.، به هزینه خود انجام دهداخذ تائید کارفرماالزم را براي حصول اطمینان از رفع عیب ويهاشیآزما
، دوره مسـئولیت رفـع نقـص آن    هـا آنانجام صحتبرکارفرما مبنی دیتائواز کار قسمتهرپس از رفع عیب 61-3

.شودیمقسمت از کار، از همان تاریخ شروع 
، طی مدت معقولی نسبت بـه رفـع   کارهانقصوعیب رفعبرمبنی کارفرمادستورهرگاه پیمانکار پس از ابالغ 61-4

اقـدام بـه رفـع    ارأسـ تواندیم، کارفرما دعمل نتواند عیوب را به نحوي صحیح رفع کنیا دروعیوب اقدام نکند
انبارهاي تجهیزات موجود در، مصالح وتخصصیآالتنیماشار موظف است ، پیمانکاین صورتدر. عیب نماید
نیروهـاي  يهـا نـه یهزاحتسـاب  کارفرمـا، بـا  لهیوسـ بهشدهانجاميهانهیهز. اختیار کارفرما بگذاردخود را در

.شودیمبدهکاري پیمانکار منظور حساببهمربوط، يهايباالسرغیرمستقیم و
تحویل قطعی-62ماده

برنامهوید کارفرما، تاریخ یو تایبررسو، پس از درخواست پیمانکار 61دوره مسئولیت رفع نقص، موضوع ماده انیپادر
از بازدید از کارهـا،  پسوشودیماست، تعیین شدهانیب60مادهدربازدید، به همان نحو که یاوهاشیآزمازمانی انجام 

نقـص ومشاهده عیب صورتدر. گرددیم، نسبت به تحویل قطعی کار اقدام کاردرنقصوعدم مشاهده عیب صورتدر
.تا پس از رفع نواقص، تحویل قطعی انجام شودشودیم، مراتب به پیمانکار ابالغ کارهادر
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، خاتمه پیمان، تعلیقریتأختغییرات مدت پیمان، : 11فصل 
پیمانيهازمان-63ماده

درهـا  ف به شـروع کار و پیمانکار موظاستنامهموافقت2-5دربندشدهنییتعتاریخ شروع کارهاي موضوع پیمان، تاریخ 
3-5دربنـد  شـده نیـی تعمـدت درکـار  لیـ تکموعمـومی  طیشرااین 2-3دربند شدهنییتع، به ترتیب تاریخ استنیا

اصلی پیمان براي کارهاي موضوع پیمان، مانند مدت پیمان از ارکانشدهنییتعهریک از مقاطع زمانی اصلی .نامهموافقت
.شودیممحسوب 

تغییرات مدت پیمان-64ماده
درمقاطع اصلی کارها، تنهـا  خاتمه وبراي شروع وشدهینیبشیپيهامدتوهازمانتمام :تمدید مدت پیمان64-1

.افزایش یابندتوانندیمزیر، طیشراوقوع هریک از صورت
.، که منجر به افزایش مدت پیمان شود4-49بندموضوعکاررییتغصدور دستور 1- 64-1
شـده ینـ یبشیپمالحظاتوتیرعابا،47موضوع ماده باکارعدم انجام برخی از تعهدات کارفرما مرتبط 2- 64-1

.شودآنازییهابخشیاکارهاي موضوع پیمان وموقعبهانجاماز، که مانع آندر
.73موضوع ماده بروز شرایط قهري،3- 64-1
.شودکارازییهابخشانجام درریتأخمستقیم باعث طوربهکه،مقرراتوقوانین تغییر4- 64-1
.شرایط جوي استثنایی مانع انجام کاربروز5- 64-1
دربنـد  شـده درج، به شرح مانکاریپکارمحدودهدرپیمانکاران دیگر يریکارگبهتصمیم کارفرما مبنی بر 6- 64-1

38-2.
.65تعلیق مدت پیمان، موضوع ماده7- 64-1
ياجـرا درریتـأخ باعثوکه ناشی از قصور پیمانکار نبوده ینیبشیپرقابلیغطیشراوقوع سایر عوامل و8- 64-1

.کار شود
مـدارك ویادشده، پیمانکار درخواست تمدید مـدت پیمـان را همـراه بـا اسـناد      طیشراهریک از اثردر9- 64-1

مـالك  طرف، مدت تمدید مشخص وتوافق دوتا پس از بررسی کارفرما وکندیممثبته به کارفرما تسلیم 
لهیوسـ بـه ، زمانی کارهاي باقیمانده بر اسـاس برنامـه زمـانی جدیـد    يهابرنامه، تناسببهوردیگقرارعمل 

و قصور یـا  ریتأخمتناسب با علل زمانمدتمجموعه مدارك، ضمیمه پیمان گردد و وشدهاصالحپیمانکار 
.شودیمدر نظر گرفته رمجازیغمجاز یا صورتبهعدم قصور پیمانکار 

:کاهش یابندتوانندیمزیر طیشراپیمان، دردرشدهینیبشیپيهامدتوهازمانتمام :کاهش مدت پیمان64-2
.، که منجر به کاهش مدت پیمان شود)کارهادرتغییر (4-49بندموضوعصدور دستور تغییر کار، 1- 64-2
مانکـار،  پیيهـا ییتوانـا امکانات وگرفتننظراتمام زودتر از برنامه زمانی پیمان را با درتواندیمکارفرما2- 64-2

، پیمانيهامتیقبا استفاده از کارفرما وموردنظرطیشرابررسی ، پیمانکار باصورتنیادر. درخواست کند
امکانـات مـورد  را مبنی بر اضافه مبلغ احتمالی و، پیشنهاد خودالزم را تنظیم نمودهمداركواد سایر اسن

.کندیم، به کارفرما تسلیم درخواست
، 2-2-64و 1-2-64بنـدهاي  اسـاس بـر مـدت پیمـان،   کاهشبرپس از توافق کارفرما و پیمانکار دایر 3- 64-2

پیمانکار باید برنامه زمانی اجراي کارهـاي موضـوع   . شودیمتاریخ اتمام پیمان تعیین عنوانبهید تاریخ جد
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دسـتگاه  داده، بـراي بررسـی   قـرار دنظریـ تجدتاریخ جدید اتمام پیمان، موردشرایط وتناسببهپیمان را، 
؛ و شـود یمـ ، بـه پیمانکـار ابـالغ    زمانی جدید پس از تصویب کارفرمـا برنامه. او، تسلیم کندید یتاونظارت 

صـورت در. بـود خواهدمبناي تاریخ جدید، نافذ اتمام به هنگام کار، برموردپیمان درمفادریسا، پسازآن
مدت توافق شده موضوع این بند، اضافه مبلغ توافق شـده پیمـان   انیپادرعدم تحقق کاهش مدت پیمان، 

.شودینمریتأخپیمانکار از این بابت مشمول خسارت وابدییممدت کاهش نیافته، کاهش تناسببه
تعلیق-65ماده

حداکثرورا دریک نوبت کارتمامایومدت اجراي پیمان، دستور تعلیق قسمتی از کار طولدرتواندیمکارفرما 65-1
پیمانکار، موظف است . کارفرما، باید تاریخ شروع تعلیق، مشخص شودهیابالغدر. کندصادرروز، 90براي مدت 

روز 14ظـرف  . کل کار را به حالـت تعلیـق درآورد  ایوپس از دریافت دستور کارفرما، اجراي آن قسمت از کار 
اه هرگـ . کنـد یمـ قبل از پایان این مدت، پیمانکار موضوع را بـــــراي اتخاذ تصمیم نهایی، به کارفرما منعکس 

، نشـود صادراز سوي کارفرما به پیمانکار کارمجددروز از دریافت درخواست پیمانکار، دستور شروع 14پس از 
کار را، از موضوع پیمان حذف نمایـد، کـه   شدهمتوقفقسمت ایوخاتمه پیمان را درخواست کند تواندیموي 

، طـرف دوتوافـق بـا توانـد یمـ مدت تعلیق . شودیمانجام 67طبق ماده متعاقب آن،يهااقدامصورت، نیادر
.تمدید شود

نفـرات  آالت وحـداقل ماشـین  ، کارهـاي الزم و فیوظـا ، شـرح  تماممهینتکلیف کارهاي شدهنییتعبرنامه کار، 65-2
.هاستآناز پیرويبهو پیمانکار، موظفشودیمپیمانکار ابالغ دوران تعلیق، از سوي کارفرما به براي ازیموردن

نیـز  وکارگاه یا هـر جـاي دیگـر اسـت    درهاآننگهداري از پیمانکار موظف به حفاظت از تجهیزات و،ازجمله
کـه یمصـالح وتجهیـزات مورددر.ایمن، با اوستطیشرادراجراشدهنگهداري از کارهاي حراست از کارگاه و

نسبت بـه تکمیـل سـاخت    کارفرمانظر، پیمانکار با اندبودهساختدستهنگام ابالغ تعلیق از سوي کارفرما، در
.کندیماقدام هاآن

يهانهیهزسایر نیهمچنو2-65بندموضوعدوران تعلیق، ناشی از نگهداري کارها دريهانهیهزنحوه محاسبه 65-3
.شودیمخصوصی، بیان طیشرادرناشی از تعلیق، 

رعایت نکردن مقررات ایوکارها طبق مشخصات فنی انجامدرکه توقف کار، ناشی از قصور پیمانکار يموارددر65-4
باشـد،  شـده ینـ یبشیپـ زمانی منضم بـه پیمـان   برنامهدرایوهوایی باشدنامناسب آب وطیشرانیز ایمنی و

.شودینم3-65تا 1-65يبندهاموضوعمشمول تعلیق 



54ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیمانشرایط عمومی

کارموقعبهاتمامدرریتأخ- 66ماده
درهرگاه . تجدیدنظرهاي آن استنیآخروپیمانکار، موظف به انجام کارها، طبق برنامه زمانی منضم به پیمان 66-1

اصـلی آن  يهاقسمت، انجام کار یا آندنظریتجدآخرین ایوزمانی منضم به پیمان برنامهدرشدهنییتعخیتار
روز، کارها را بـه پایـان   14مدت طولدرکه حداکثر کندیمبه پایان نرسیده باشد، کارفرما به پیمانکار اخطار 

الزم، مـدارك وبا ارسال اسـناد  ایواین مدت باید نسبت به اتمام عملیات اقدام کندطولدر، پیمانکار.برساند
مـدت یادشـده، یـا    طـول درعدم اتمام کار صورتدر. ، درخواست نماید1-64تمدید مدت پیمان را طبق بند 

، بـه میـزان   کاردرریتأخل وي از سوي کارفرما براي تمدید، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت عدم قبول دالی
. اسـت شـده درجنامهموافقت4-3بند حداکثر مبلغ خسارت نیز، در. بودخواهدخصوصی طیشرادرشدهدرج

.است2-64یا 1-64بندیافته طبق ، آخرین تاریخ تغییررهایتأختاریخ مبناي محاسبه 
درشـده مشـخص حدي باشد که کارفرما را محق به دریافت حـداکثر خسـارت   ازشتریبپیمانکار، ریتأخهرگاه 66-2

.کندبرکنار، پیمانکار را 68با اخطار قبلی، طبق ماده تواندیمبنماید، کارفرما نامهموافقت
خاتمه پیمان به درخواست کارفرما- 67ماده

نیادر. پیمان را خاتمه دهدمقطعی پیش از تکمیل کار،هردراعالم دلیل، بدونو، بنا به مصلحت خود تواندیمکارفرما 
اطالعیـه، تکلیـف   نیادر. کندیم، مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پیمان، به پیمانکار اعالم ياهیاطالعصورت، طی 

روشـن  طـور بـه زیان مسـلمی اسـت،   ایوروز صدور اطالعیه موجب بروز خطر طیشرادرهاآنکارهایی که ناتمام ماندن 
.شودیممشخص 

:شودیمزیر انجام يهااقدام، ادشدهیپس از دریافت اطالعیه 
است، خودداري شدهمشخصهیاطالعدرکار جدید، غیر از تکمیل کارهاي ناتمام که نوعهرپیمانکار، از شروع 67-1

قبلی بـه  شدهانجاماست، براي کارهاي شدهنییتعحفاظتی را که از سوي کارفرما يهااقدامهمچنین، .کندیم
.آوردیدرماجرا

1-67، بـا رعایـت مـاده    دومدسـت مانکـاران یپوخود را با فروشـندگان  يهامانیپپیمانکار، موظف است تمام 67-2
، به خودطریق انتقال پیمانازهاآنوي را که کارفرما خواستار ادامه يهامانیپمتوقف سازد، مگر آن دسته از 

، 1-2-3بنـد موضوعچارچوب برنامه زمانی تجهیزاتی را که درمدارك مربوط به تدارك مصالح واسناد و. است
از قبـل تـا حملوسایر مراحل خرید ایومرحله سفارش خرید به سازندگان یا فروشندگان درشرایط عمومی 

ارتباط دراشخاص ثالث وبرابردرار ، سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکنیهمچنورسیدن به کارگاه هستند
محـل درپروژه که تاکنون زاتیتجهوتمام مصالح .با پیمان، باید همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود

پیوسـت آن،  مـدارك واسـناد ومـوازین پیمـان   اسـاس بـر به کار نرفته، اما به کارگاه حمل شده است، نصب
.گرددیممثبته تسلیم کارفرما مداركوپیمانکار تقویم شده، همراه اسناد لهیوسبه

ا را کـه  آن قسمت از کارهتحویل قطعی گرفته و62، طبق ماده قسمت از کارها را که ناتمام است، آنکارفرما67-3
طبـق مـاده   )استشدهانجامکردي آن با موفقیت عمليهاشیآزماوياندازراهمراحل و(است افتهیانیپاکامالً 

، پیمانکار مکلف است به هزینه ناتمام مشاهده شودکارهاي مورد، معایبی درهرگاه. ردیگیمتحویل موقت 60
تحویـل قطعـی   ادشدهی، به نحو سپس، رفع عیب کند وشودیمکه با توافق کارفرما تعیین مدت الزم خود، در

.دهد
ازیـ موردنکارگـاه کـه   محـل درموقت ساتیتأسن آن بخش از هماهنگی کارفرما، نسبت به برچید، باپیمانکار67-4
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وبـا اسـناد   همـراه وتقـویم شـده   طـرف دوتوافقباموردنیاز کارفرما، يهابخشو کارفرما نیست، اقدام کرده
ها، مصالح مازاد کارگاه از نخالهيسازپاكهمچنین، پیمانکار موظف به . گرددیممربوط، تحویل کارفرما مدارك

.خود استتخصصیتجهیزات وآالتنیماشاستفاده، رقابلیغو
.کار آنان استخاتمهوکارگاهدرکامل با کارکنان خود حسابهیتسوپیمانکار، موظف به 67-5
، یـا  را که توسـط وي، فروشـندگان  یمدارکواسناد تمامو، مشخصات فنی هانقشهپیمانکار، موظف است تمام 67-6

.است، به کارفرما تحویل دهدشدههیتهدومدستپیمانکاران 
کـه  اي هنماینـد بـه  را تا تاریخ ابالغ خاتمه پیمـان، تنظـیم کـرده و   شدهانجامکارهاي تیوضعصورتپیمانکار، 67-7

، نیـز درج  4-67و 2-67تقـویم شـده دربنـدهاي    يهـا نـه یهز، تیوضـع صورتنیادر. کندیمتسلیم کارفرما
:شودیمپیمانکار پیوست لهیوسبه، مدارك زیر تیوضعصورتبه همراه این .شودیم

برابر ادعاهاي اشـخاص ثالـث، از زمـان تحویـل     درکارفرماداشتننگهالزم براي مصون نامهمهیبهرگونه 1- 67-7
.خصوصیطیشرابه بعد، طبق ) تحویل موقت شدهيهابخشبراي (موقت 

يباکارهـا رابطـه درهرگونه دعاوي، ازجمله ادعـاي مالکیـت اشـخاص ثالـث،     وفصلحلمدارك دال بر 2- 67-7
که طی آن، کندیمکارفرما تسلیم بهورا تنظیم يااقرارنامهپیمانکار، به همراه این مدارك، . موضوع پیمان

کارکنان، خرید دانش فنـی، دستمزدوبا پرداخت حقوق رابطهدرداشتن بدهی را ایوهرگونه حق تصرف 
بـه  نسـبت ومطالباتی که ممکن اسـت متوجـه کارفرمـا شـود، منتفـی دانسـته       ریساوزاتیتجهومصالح 

الزم را بـا  يهـا توافـق ، فروشـندگان ودومدسـت خـود پیمانکـاران   يهایبدهپرداخت ادعاها ووفصلحل
.کردخواهدالزم را به کارفرما تسلیم يهانیتضماین زمینه، درو؛استآوردهعملذینفع به يهاطرف

.4-67و 2-67يبندهاموضوعيهانهیهزاسناد مثبته، مربوط به 3- 67-7
نماینـده  ازنظـر  7-67بنـد موضـوع از سوي پیمانکار، شدهلیتحومداركواسنادوتیوضعصورتکهیدرصورت67-8

تیوضـع صـورت یقبـول وباشد، ظرف مدت حداکثر یک ماه، مراتب پذیرش کفایت مـدارك  قبولقابلکارفرما
عـدم پـذیرش   لیـ دالصـورت، ضـمن اسـترداد آن،    ایـن غیـر در. شـود یمـ براي بررسی، بـه پیمانکـار اعـالم    

وي نسبت به تکمیل مدارك اقدام کنـد و تاگرددیمقبلی به پیمانکار اعالم ظرف همان مهلتتیوضعصورت
ظـرف  تیوضـع صـورت ، کارفرماقبولقابلتیوضعصورتپس از دریافت . تسلیم نمایدراتیوضعصورتدداً مج

مبلغ آن پس از کسر کسور مربـوط  کارفرمالهیوسبهدیگر روز15طی وبررسی کارفرمالهیوسبهروز 10مدت 
.گرددیمبه پیمانکار پرداخت 

قطعـی،  تیوضـع صـورت پیمانکار و نماینده کارفرمـا جهـت نهـایی نمـودن     نیمابیفدر صورت حدوث اختالف : 1تبصره 
و نظـر  گـردد یمـ قطعـی ارسـال   تیوضـع صـورت به دستگاه نظارت عالیه جهت نهایی نمودن تیوضعصورتاز يانسخه

.االجراستالزمدستگاه نظارت عالیه براي طرفین 
ارتبـاط بـا   از هرگونه ادعـایی علیـه کارفرمـا در   ، پیمانکار طرفوقطعی از سوي دتیوضعصورتید مبلغ یتابا67-9

وفصـل حلادعاهایی که قبل از ابالغ خاتمه پیمان مطرح کرده باشد، اما مورد، مگر درکندیمنظرصرفپیمان 
یـد  یتاروز از تـاریخ  15مـدت درهرگـاه کارفرمـا   . بعد موکـول شـده باشـد   يهازمان، به طرفدوآن از سوي 

پرداخـت بـه پیمانکـار تعلـق     ریتـأخ ، خسارت 8-53کار را پرداخت نکند، طبق بند ، طلب پیمانتیوضعصورت
.ردیگیم

مبالغ تضمین حسن انجام کـار وشودیمبا ابالغ خاتمه پیمان به پیمانکار آزاد انجام تعهدات نامهضمانت67-10
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.شودیممسترد آزاد و،14اساس ماده بروقطعی شده کارتحویل موقت ويهابخشتناسببه
برکناري پیمانکار- 68ماده

باعث برکناري پیمانکار از تمام یا قسمتی از کارهاي موضـوع پیمـان شـود،    تواندیم، زیرطیشراوقوع هریک از 68-1
.کارفرما بکاهدحقوقوبدون آنکه از سایر اختیارات 

بدون آنکه مشخصات فنی پیمان و، طبق اسناد واجراي کارهاي موضوع پیمانقصور مستمر پیمانکار در1- 68-1
:باشد، شامل موارد زیر خواهدبودهاآنمحدود به 

يهابخشتناسببه، ازیموردنعوامل نیتأمکارهاي عملیات نصب و موقعبهانجام دادن قصور در1-1-1- 68
.مختلف کار

.یفیکوکمی ازنظر، زاتیتجهوکاالموقعبهنیتأمقصور در1-1-2- 68
بـه  توجـه بازمانی کارها، برنامهعقب ماندن ازوکارمختلفيهاقسمتاتمام وشروعدرریتأخ1-1-3- 68

.66ماده 
توقیف اموال پیمانکار از سـوي محـاکم   علتبهیا موجهدلیلبدوناز کار،قسمتییاتمامتوقف1-1-4- 68

.قضایی
.عدول یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان2- 68-1
.کندي پیشرفت کار شودایوورشکستگی یا انحالل شرکت پیمانکار که موجب توقف 3- 68-1
.واگذاري پیمان از سوي پیمانکار، به اشخاص ثالث4- 68-1
.6-27بندبه توجهبادستمزد کارکنان از سوي پیمانکار، پرداختدرمستمر ریتأخ5- 68-1

باشد پیمانکار را از تمام یا بخشـی از کـار   داشتهنظرکارفرما در،ادشدهیاز عواملیکهرعلتبهکهیدرصورت68-2
، بـه پیمانکـار   مجـاز امضـا  صاحبانتوسط استناد نموده استهاآنبه کهموارديدرجمراتب را با،کندبرکنار
حاکی یلیدالکهیدرصورتدریافت ابالغ کارفرما، خیتارازروز 7پیمانکار، مکلف است ظرف مدت .کندیمابالغ 

سـپس موضـوع   .داشته باشد، مراتب را به اطالع کارفرمـا برسـاند  شدهاعالماز عدم انطباق نظر کارفرما با موارد 
وزارت نفت در خصوص تصویب برکناري یا فسخ در کمیته مربـوط بـه فسـخ در    يهادستورالعملطبق آخرین 

لیـ دالنرسـد، یـا   پیمانکاريسوازاگر ظرف مهلت مقرر پاسخی .کارفرما رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد شد
، برکناري پیمانکـار را از تمـام یـا بخشـی از کـار بـه وي ابـالغ        ود بداند، کارفرما برحسب موردمردرا شدهاقامه

.دینمایمبدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده عمل وکندیم
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يهـا سـاختمان وسـات یتأس، هـا کارگـاه ، شدهانجامروز پس از ابالغ برکناري کارهاي 30کارفرما ظرف 1- 68-2
ر پیمانکار و هتخصصیآالتنیماش، دیگريهامحلانبارهاي کارگاه یا ، مصالح و تجهیزات موجود در موقت

آنبرچیـدن بهنسبت،کارفرمایهماهنگباپیمانکار،. ردیگیماختیار ، درراکارگاهدرنوع تدارکات موجود 
ازیـ موردنيهابخشوکندیمکارفرما نیست، اقدام ازیموردنکه ،کارگاهمحلدرموقتساتیتأسبخش از 
همچنین،.گرددیمکارفرمالیتحومدارك مربوط،همراه با اسناد وطرف تقویم شده وتوافق دوباکارفرما،

. اسـت اسـتفاده از تجهیـزات خـود   رقابلیغمازاد ومصالحها،کارگاه از نخالهيسازپاكبه پیمانکار موظف
کارگـاه درپایـان کـار   تاباشندازیموردنکه براي ادامه کارها توسط کارفرما پیمانکار،تخصصیآالتنیماش

.مانندیمباقی 
از کارهـاي  يبردارصورتروز، براي 7، پیمانکار حداکثر ظرف و ابالغ به کارفرمااطالعیه قبلی کارفرمابا2- 68-2

حضـور  محـل درکارفرمـا  اتفـاق بـه ، 1-2-68دربنـد  ادشدهیساتیتأسسایر تجهیزات وقبلی وشدهانجام
حضـور نماینـده   دلیل، بـا نیتأممنظوربهمقرر، کارفرما موعددرعدم حضور پیمانکار کهیدرصورت. ابدییم

دلیـل مبنـاي تهیـه    نیتـأم و ایـن  دیـ نمایمـ ، اقـدام  هـا يبـردار صـورت بـه دادگاه محل، مستقیماً نسبت 
.نهایی خواهد بودتیوضعصورت

کارفرما خواستار که ،دومدستپیمانکاران خود را با فروشندگان ويهامانیپپیمانکار، موظف است تمام 3- 68-2
مدارك مربـوط بـه تـدارك    ، اسناد ونیچنهم. ، متوقف سازدمفاد بندهاي قبلتیرعابانیست، هاآنادامه 

سـفارش  مرحلـه درشرایط عمـومی 1-2-3طبق بند یزمانبرنامهچارچوبدرمصالحی را که تجهیزات و
را بـه کارفرمـا   از رسیدن بـه کارگـاه، هسـتند    قبلتاحملوسایر مراحل خرید ایوخرید به فروشندگان 

ا رابطـه بـ  دراشـخاص ثالـث و  برابـر در، باید سایر اسناد مربوط به تعهدات خـود را  نیچنهم. منتقل کند
.کارفرما دهد، تحویل پیمان، همراه اسناد مثبته مالی

وفروشـندگان  را که توسـط وي،  یمدارکواسنادو، مشخصات فنی هانقشهپیمانکار، موظف است تمام 4- 68-2
.، به کارفرما تحویل دهداندشدههیتهدومدستمانکارانیپ

:شودیم، مبالغ زیر محاسبه هايبردارصورتپس از انجام 5- 68-2
.ي پیمانکارطبق پیمان، تازمان برکنارشدهانجامبهاي کارهاي 2-5-1- 68
.اندشدهنیتأم، که طبق مشخصات فنی پیمان کارگاهدرموجود کااليوبهاي تجهیزات 2-5-2- 68
در چـارچوب  پیمانکـار کـه کـاالیی و تجهیـزات ازبخشآنبرايپیمانکار،از سويشدههیتأدهزینه2-5-3- 68

فروشندگان، یـا سـایر   سازندگان،بهدیخرسفارشمرحلهدر،1-2-3بندطبقشدههیتهزمانیبرنامه
.تحویل کارفرما شده استهاآنهستند و اسناد کارگاهبهاز رسیدنو حمل تا قبلدیخرمراحل

محاسـبه هزینـه   بخشـی از آن در کـه یدرصورتموقت پیمانکار، يهاکارگاهوساتیتأسهزینه احداث 2-5-4- 68
.کارفرما براي ادامه کارها باشدازیموردن، منظور نشده وادشدهیشرحبهمستقیم کارها، 

آن بـا  التفـاوت مابـه وشـده هیـ تهتازمـان برکنـاري پیمانکـار،    شـده انجامقطعی کارهاي تیوضعصورت6- 68-2
التفاوتمابهمثبت باشد، رقم التفاوتمابهاین کهیدرصورت.شودیمقبلی به پیمانکار، مشخص يهاپرداخت

بـدهی وي  حسـاب بهالتفاوتمابهرقم صورت منفی بودن آن،دروشودیمطلب پیمانکار منظور حساببه
پیمانکـار  لهیوسـ بـه ، کنـد یمـ تـاریخی کـه کارفرمـا تعیـین     تاانجام تعهداتنامهضمانت. گرددیممنظور

بـدهکار  حسـاب بـه در صورت عدم تمدید توسط پیمانکار توسط کارفرما تمدیـد و هزینـه آن   ودشدهیتمد
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، نزد 12معادل آن با توجه به ماده نامهضمانتمبالغ تضمین حسن انجام کار یاو گرددیمپیمانکار منظور 
.ماندیمکارفرما باقی 

متعارف بالفاصـله  يهاروشیا سایر وبا برگزاري مناقصهطریق ارجاع کار به سایر پیمانکاران، ازکارفرما7- 68-2
يهـا نـه یهزگـرفتن نظـر م کـار را بـا در  اتمـا يهانهیهزنسبت به تکمیل کار اقدام وبعد از مدت قرارداد،
.کندیمباالسري خود، ثبت 

رقـم  ازقطعـی، تیوضـع صورترقم براي تکمیل کار وکارفرما،لهیوسبهشدهانجامهرگاه مجموع هزینه 8- 68-2
، تضمین حسن انجـام کـار و  14رعایت ماده باوشودیم، تفاوت آن به پیمانکار پرداخت باشدکمترپیمان 
اضـافی و کـاالي ، تخصصـی آالتماشـین حالـت، نیادر. گرددیمانجام تعهدات پیمانکار، آزاد نامهضمانت

.شودیمموقت تحویل پیمانکار ساتیتأس
قطعـی، از مبلـغ   تیوضـع صورترقم کارفرما براي اتمام کار، ولهیوسبهشدهانجامهرگاه مجموع هزینه 9- 68-2

نامـه ضـمانت ازجملهوبراي اتمام کار، از محل مطالبات پیمانکار ازیموردنپیمان بیشتر باشد، کسري مبلغ 
يهـا نیتضـم ومطالبـات  کـه یدرصـورت . شودیمنیتأمحسن انجام کار وي، يهانیتضمانجام تعهدات و

قطعـی منفـی باشـد،    تیوضـع صـورت درپیمانکـار  حسابماندهایوپیمانکار براي این منظور کافی نباشد
استنکاف پیمانکار از پرداخـت بـدهی   صورتدر. نمایدهیتأدمربوط را به کارفرما التفاوتمابهپیمانکار باید 

.کندیمپیمانکار وصول ي هاییداراقوانین جاري کشور، از سایر تیرعاباکارفرما طلب خود را خود،
و یـا از طریـق سـایر    سـایر پیمانکـاران  از طریـق کـار را  با برگـزاري مناقصـه   کارفرما کهیدرصورت: تبصره
در ادامـه  نامتعـارفی ریتـأخ د یا به هر علـت  به اتمام نرسانمتعارف بالفاصله بعد از مدت قرارداد يهاروش

نامـه ضـمانت به علت عدم انجام تعهـدات قـراردادي پیمانکـار،   تواندیمانجام روند کار ایجاد شود، کارفرما 
با پیمانکـار مطـابق بـا ایـن     حسابهیتسوو نسبت به حسن انجام تعهدات و کسور حسن انجام کار را ضبط

.ماده اقدام نماید
خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار-69ماده

:درخواست خاتمه پیمان را از کارفرما بنمایدتواندیمزیر موارددرپیمانکار، 69-1
روز، از 90تائید شده از سوي کارفرما، به مـدت  يهاتیوضعصورتیاوپرداختشیپپرداختدرریتأخ1- 69-1

.پیماندرشدهینیبشیپزمان 
درریتأخیا وپیماندرشدهینیبشیپزمان ازروز90، به مدت 40در تحویل زمین موضوع ماده ریتأخ2- 69-1

.درصد مبلغ پیمان شود25قسمتی از زمین که باعث توقف اجراي بیش از لیتحو
47و 46کارفرمـا، موضـوع مـواد    تعهـد درزاتیـ تجهوتسـهیالت، مصـالح   نیتأموانجام کاردرریتأخ3- 69-1

کـار درصـد از میـزان   25روز متـوالی، امکـان انجـام حـداقل     90به مـدت  رهایتأخاین اثردرکهينحوبه
.، براي پیمانکار فراهم نشود47مفاد ماده تیرعابا، هاماهبراي این شدهینیبشیپ

آخـر مـاده   پـاراگراف درصد مبلغ اولیه پیمان، طبـق  25افزایش یا کاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از 4- 69-1
49-3

ادامـه  مـورد درتوافـق و، پیمانکار را براي مذاکره روز15طول ، کارفرما درپس از دریافت درخواست پیمانکار69-2
موردطرف دردو،اولیه جلسه مذاکرهلیتشکوارفرما روز پس از دعوت ک14کهیدرصورت. کندیم، دعوت کار

به اجرا گذاشته 67ماده اساسبر، ازآنپسيهااقداموشود ادامه کار به توافق نرسند، به پیمان خاتمه داده می
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.شودیم
، طبق برنامه زمانی41وضوع ماده در تحویل باقیمانده اسناد و مدارك فنی مریتأخ69-3
ريخاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قه-70ماده

يهـا اقـدام و، پیمـان خاتمـه یافتـه    روز180و ادامه آن به مدت بیش از 73وقوع حوادث قهري موضوع ماده صورتدر
.شودیماجرا 67ماده اساسبرازآنپس



60ي حفاظت الکترونیکهاستمیسخرید و نصب تجهیزات اسناد همسان پیمانشرایط عمومی

پیمانطرفدوتیمسئولواحتمالی يهاانیزخطرات و: 12فصل 
)Risks(انیزوپذیرش ضرر کارفرما، دريهاتیمسئول-71ماده
:به شرح زیر استانیزوضرر رشیپذدرکارفرما يهاتیمسئول
Force(قهري،طیشراوقوع 71-1 Majour( 73به شرح ماده
خطراتـی کـه ناشـی از    بـروز وکارفرما، یا اشخاص ثالثلهیوسبهتمام یا قسمتی از کارها تصرفويبرداربهره71-2

.قصور پیمانکار نباشد
.هاآنلیتحودرریتأخ، مدارك فنی و یا هانقشهدروجود اشتباه 71-3
.کارفرمالهیوسبهاز کار، ییهابخشناشی از اجراي يهاانیزبروز 71-4
.کارفرما، یا هریک از عوامل منتسب به ويلهیوسبهعدم اجراي تعهدات قراردادي 71-5
.بارزي منجر به افزایش هزینه، یا زمان اجراي کار شودنحوبهکهداخلی،مقرراتونیقواندرتغییر 71-6
انیزوضرر رشیپذدرپیمانکار، يهاتیمسئول-72ماده
انـواع رشیپـذ ومـان یپدرشدهدرجيهاتیمسئول، شامل تمام انیزوضرروخطرات رشیپذدرپیمانکار يهاتیمسئول

موارد زیر، در. استشدهمشخص71مادهدرکارفرما، يهاتیمسئولعنوانبهآنچه که جزبه، هاستانیزوضرروخطرات 
:از سوي پیمانکار هستندشدهرفتهیپذزمره خطرات 

از کار، از تاریخ شروع کار تـا تـاریخ تحویـل موقـت، یـا خاتمـه       بخشهرایوپیمانکار، مسئول مراقبت از تمام 72-1
دورهدرتاریخ به بعد محدود به مسئولیت رفـع نقـص   نیاازمسئولیت پیمانکار، . است67ن، موضوع ماده پیما

.است61مسئولیت رفع نقص، موضوع ماده 
مسئولیت جبران هرگونـه خسـارت وارده بـه اشـخاص     : به ادعاهاییپاسخگووجبران خسارت به اشخاص ثالث72-2

وظف به پاسخگویی ومرتبط با موضوع پیمان، به عهده پیمانکار است و وي مموارددر، هاآنادعاهاي ایوثالث
در صورت عدم حضور پیمانکار .هاستخسارتادعاها و گونهنیازاکارفرما داشتننگهمصونوهاخسارتجبران 

کارفرمادر دادگاه یا مراجع حل اختالف جهت پاسخگویی به حوادث جانی و مالی وارده شده به اشخاص ثالث، 
بـه اشـخاص ثالـث از مطالبـات     واردشـده تا پایان رسیدگی قضایی معادل مبلغ خسارت جانی یا مالی تواندیم

دادگسـتري  حسـاب بهپیمانکار کسر و نزد خود نگهداري نماید و یا با دستور مراجع قضایی به اشخاص ثالث یا 
.پرداخت نماید

، مسئولیت مراقبت از تمام یا بارگیريويبندتهبسبه کارفرما از زمان زاتیتجهووجود انتقال مالکیت مصالح با72-3
.به عهده پیمانکار است1-72طبق بند کاالتجهیزات و

وقوع حوادث قهري- 73ماده
بینی تمهیدات الزم پیشرغمبه، مانکاریپوحوادث قهري به معنی بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما 73-1

، شـامل مـوارد زیراسـت،    ازجملـه حوادث قهري . است، که ادامه کار را غیرممکن کندطرفدوتوسط معقولو
:باشدهاآنمحدود به آنکهیب
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.بیگانگانلهیوسبهیا نشده، یا اشغال شدهاعالمجنگ، اعم از 1- 73-1
.نظامی، یا جنگ داخلیيکودتاایشورش، انقالب، 2- 73-1
.یسمو، یا نشت سایر مواد رادیواکتیو ياهستهتشعشعات 3- 73-1
.باشدمانکاریپمواردي که تنها محدود به کارکنان ياستثنابهعمومی کارگري، يهااعتصاب4- 73-1
.واگیرداريهايماریبشیوع 5- 73-1
تمهیـدات الزم،  ینـ یبشیپـ رغـم بـه وبه آمارهاي موجـود  توجهبا(غیرعادي يهاانیطغو، سیل زلزله6- 73-1

.کنترلرقابلیغو داردامنهيهايسوزآتش، )اطالعات موجود از سوي پیمانکارتناسببه
قصور یا نقض پیمان منزلهبهبروز شرایط قهري، علتبهطرفدوعدم انجام تعهدات قراردادي توسط هریک از 73-2

ایـ وعـدم اجـرا   جـه یدرنتطرف دیگـر  کهیی هاخسارتمسئول،طرفدواز کیچیههمچنین.شودینمتلقی 
.است، نخواهد بوددیدهقهري،طیشراتعهدات خود ناشی از ياجرادرریتأخ

باشـد، کـه باعـث وقفـه وعـدم امکـان اجـراي        آمدهشیپقهري طیشراپیمان،طرفدوهریک از نظربههرگاه 73-3
.دهدیمدیگر اطالع طرفبهمراتب را درنگیبتعهدات قراردادي از سوي وي شود، 

منجر به هاآنقهري رها کردن طیشراپیمانکار، موظف است حداکثر کوشش خود را براي اتمام کارهایی که در73-4
ریسـا وبنددکارقهري قرار ندارد، به طیشرااز کار را که دريهابخشنیهمچنوشودیمهاآنزیان جدي به 

يهـا محـل بـه  تخصصـی آالتنیماشـ نصب نشـده و  زاتیتجهو، کاالها الزم را براي انتقال مصالح يهااقدام
نیادرمتعارف براي تسریع حددرکارفرما نیز، باید تمام امکانات موجود خود را . ، معمول داردمنیاومطمئن 

اضـافی  يهـا نـه یهزمفاد این کارها، متحمـل  ياجرادرپیمانکار کهیدرصورت.دهدپیمانکار قراراریاختدرامر، 
.شودیممربوط، پس از تائید کارفرما، پرداخت يهانهیهزشود، 

:شودیمزیر عمل بیترتبهقهري، طیشرااموال درنتیجه بروز وارده به کارها ويهاخسارتمورددر73-5
يهاخسارتباشد، جبران 15هرگاه خسارت وارده به کارهاي موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع ماده 1- 73-5

است، نشدهاختپردهاآنپیمانکار، که بهاي لهیوسبهشدهانجامهزینه کارهاي نیهمچنووارده به کارفرما 
.شودیمنیتأمبیمه محلاز

میزان آن براي جبـران خسـارت   یاهرگاه خسارت وارده به کارهاي موضوع پیمان، مشمول بیمه نبوده و2- 73-5
مـورد درپیمانکار تعهدات خـود را  آنکهبرجبران خسارت به عهده کارفرماست، مشروط وارده کافی نباشد،

.، انجام داده باشد16و15مواددرشدهدرج، به ترتیب هانامهمهیبتهیه 
.پیمانکار، به عهده پیمانکاراستابزاروآالتنیماشجبران خسارت وارده به 73-6
نیـ ادر. قهري، پیمانکار مکلف است با ابالغ کارفرما، اجـراي کارهـا را بالفاصـله آغـاز کنـد     طیشراپس از رفع 73-7

کارفرمـا، بـه پیمانکـار    بیتصـو و، که پس از بررسی شودیمپیمانکار پیشنهاد يسوازصورت، تمدید مناسبی 
وشـده دادهصـورت، بـه پیمـان خاتمـه     آندرروز ادامه یابد، 180قهري بیش از طیشراهرگاه . شودیمابالغ 
.شودیمانجام 67، طبق ماده ازآنپسيهااقدام

حد مسئولیت مالی پیمانکار-74ماده
Maximumکارفرما، برابردرحداکثر مسئولیت پیمانکار 74-1 Liability شـده نییتعآن طبق مبلغ و مدت يدورهو

.در شرایط خصوصی است
طرف دوازکیچیهآمده است، 66کار، موضوع ماده موقعبهاتمامدرریتأخخسارت عنوانبهبه غیر ازآنچه که 74-2
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، يبـردار بهـره وع، عدم اسـتفاده  النفي غیرمستقیم از قبیل عدمهاخسارتمورددرطرف دیگر، برابردرپیمان 
.که ممکن است متحمل شود، مسئول نیستهانیامانندوجدید يهامانیپعدم انعقاد 
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حل اختالف، اقامتگاه قانونی، قانون حاکم: 13فصل
حل اختالف-75ماده

پیش آید، اختالف بین طرفین ابتـدا از طریـق   نظراختالفقرارداد بین طرفین آن / هرگاه در تفسیر یا اجراي مفاد پیمان 
اخـتالف و فصـل حـل دسـتورالعمل  در صورت عدم حصول نتیجـه، بـر اسـاس    .فصل خواهد شدومذاکره و تفاهم، حل

.عمل خواهد گردیدشودیمبه قرارداد منضم 21در پیوست که ،قراردادي
اقامتگاه قانونینشانی و - 76ماده

یکـی از دو طـرف، محـل    کهیدرصورت. استشدهنوشتهنامهموافقتپیمانکار، همان است که دراقامتگاه قانونی کارفرما و
کـه یوقتتا دیگر اطالع دهدطرفبهتغییر خیازتارشیپروز 15ظرف ، باید نشانی جدید خود را قانونی خود را تغییر دهد

.گرددیمدریافت شده تلقی شودیماتبات به نشانی قبلی ارسال ، مکنشدهاعالمدیگر طرفبهجدید نشانی 
پیمانحاکم برمقرراتوقوانین -77ماده

.کشور جمهوري اسالمی ایران استمقرراتواین پیمان، تنها قوانین حاکم برمقرراتوقوانین 

.................................................پیمانکارنمایندگان / نماینده :...................................................نماینده کارفرما
:شماره اقتصادي:شماره اقتصادي

:حوزه مالیاتی:حوزه مالیاتی
:شماره پستی:شماره پستی
:شماره تلفن:شماره تلفن

:نمابر:نمابر
نام و نام خانوادگی

صاحبان امضاء مجاز
خـانوادگی  نام و نـام مهر و امضاءسمت

صاحبان امضاء مجاز
مهر و امضاءسمت

:کد ملی:کد ملی
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نپیماخصوصییطاشر
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هــــب،هـــاآندرادموازبرخیتکلیفتعیینکهستاعمومییطاشرازاديموتکمیلوتوضیحدر،خصوصییطاشرینا
ییتنهابه،خصوصییطاشرینامختلفادموتفسیرويریگجهینتهرگونه،رونیازا. ستاهشدلوـموکیـخصوصیطارـش
ــدهدرجاد مورهشما. ستارعتباافاقد،عمومییطاشردرطمربودهمابهتوجهونبدو نهما،خصوصییطاشرینادرشــ

.ستاعمومییطاشردرطمربويبندهاوادمورهشما

.ستا……………،رکافنیاركمدنباز-10ماده
.ستا………………،یگرددسنااوهامکاتبهنباز

-13ماده 
.ستا………………دلمعاات،تعهدمنجاانامهضمانتمبلغ–1
.ستا…………………ات،تعهدام نجانامهضمانترعتبااتمد–2

:ستایرزحشربهات،تعهدمنجاانامهضمانتيآزادسازیطاشر3-14ماده 
...................................................................................................................

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

.........................................................................................................................
:ستایرزحشربه،هانامهمهیبهزینهتأمینئولیتمس3-15ماده 

............هعهدبهنشیزافروبیمهحقختداپرازجمله .............................. هانامهمهیبحفظوتهیههزینه–1
......................................................................................................................................

:ستایرزحشربه،هانامهمهیبرعتبااتمد3-16ماده 
.......................................................................................تمدبه......................................................................................نامهمهیب

................................................................................................................................................................................................................
:ستایرزحشربه،بیمهيهاخسارتیافتدرترتیب1-18دهما

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

.ستا...............................،فرمارکابهرپیمانکايسوزا(AS BUILT)ساختچونيهانقشهتحویلموعد. 3-25ماده 
.ستاشبیاوروزديعايهاساعتازرجخادررکابهزمجارپیمانکا،یرزیطاشردر2-28دهما

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

................................................................................................................................................................................................................
حشربهن،نال آقبادرويظایفووفرمارکاییاجرايهــاگــروهیاران،پیمانکاسایربارپیمانکاهماهنگیهنحو1-38دهما
............................................................................................................................................:.....................ستایرز

ردیـ گیمـ رتصویرزيهـا روشبه،1-38دهمادرشـده دیقاردموازرجخاازیموردنيهایهماهنگایرـس2-38دهاـم
....................................................................................................................................................................................
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،رپیمانکارکاودهمحددرفرمارکاییاجرايهـا گـروه یاورماــ فرکااــ بنیماــ پفرـطرانیمانکاـپایرـس3-38دهاـم
:ازعبارتند

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

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

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

کـاال و  وارداتايبرگمرکیارضعووقوــ حقتــ خداپردرنیماــ پفرــ طدوازکــ یرــ هئولیتـمس–1-48ماده 
:ستایرزحشربه،تجهیزات موضوع پیمان

..................................................................................................................................................................................................
یرزحشربه،و ابزارآالت تخصصی مورد نیـاز موضـوع پیمـان   لیوساگمرکیارضعووقحقوختداپرهنحو–2-48ماده 

:ستا
..................................................................................................................................................................................................

.ستا52ماده درشدهدرجيهانهیهزبروهعال،یرزيهانهیهزانجبرشاملازجملهن،پیمامبلغ. 8-8-52هدما
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

: مختلف کار به شرح ذیل استيهابخشمیزان کسور حسن انجام کار براي 1-7-53ماده 
.................................................................................................................................................................................................................

ــم ــب. 8-53دهاــ ــهازايهــ ــنسیرــــتأخروز30رــ خت داپردرعمومییطاشر4-53دربنـــدرمقرتمدهــــببتــ
.شودیمختداپرويبهر،پیمانکاضافیايهانهیهزانجبرعنوانبه،.................................مبلغر،پیمانکايهاتیوضعصورت

بالغــ ملــ محازاتتجهیزومصالحتأمینوتهیهايبرر،پیمانکايباالسريهـا نـه یهزانجبرعنـوان بـه 2-3-54دهاـم
.شودیمختداپرويبهر،توسط پیمانکاشدهپرداختقعیواتـقیمدـصدر....................................................وط،رـمش

.ستایرزحشربهآن،ختداپربهطمربوبطاضوسایروجیرخاارزبخشتسعیرخنر. 55ماده 
..................................................................................................................................................................................................................

ــیتعنحوبهرارکاتسریعهزینهفرمارکار،کاموعدازپیشتکمیلرتصودر. 4-1-56دهما ــدهنی رپیمانکابه،یرزدرش
.کندیمختداپر

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

................................................................................................................................................................................................................
.)دشودرجنپیمانشدتعدیللمشموةنحویانپیمابهتعدیللشمومعد(. 5-1-56دهما

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

..................................................................................................................................................................................................................
بهرکاموقتتحویلنمازازفرمارکاداشــتننگــهنمصوايبررایرزيهــانامــهمــهیبستاموظفرپیمانکا1-1-57دهما
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:کندکارفرما تسلیمویافتدر،فرمارکامنابهودخوهزینهبه،فرمارکا
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
حشربه،فرمارکازادمامصالحورپیمانکالهیوسبهجادشدهیااتتجهیزوتـموقتاـتأسیساريذـگوایطارـش5-60دهاـم
:ستایرز

...............................................................................................................................................................................................................
تــــموقلــــتحویازســــپن،یماــــپنــــیاعوــــموضياــــهرکاصــــنقعــــفرئولیتــــمسدوره1-61دهاــــم

.ستاروز.......................................................،هارکا
،یرزمبالغآن،ازناشیيهـا نـه یهزسایروتعلیقدوراندرهارکاارينگهدازناشیيهانهیهزانجبرايرـب3-65دهاـم

:شودیمختداپررپیمانکابهفرمارکالهیوسبه
............................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
ازیرزحشربه،تأخیررتخساآن،صلیايهـا قسمتیار،کابرنامهطبقتکمیلدررپیمانکاتأخیررتصودر1-66ماده 

.شودیملصوورپیمانکا
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

:باشدمیذیلتعیین شده مبلغ و مدت اساسبري آن و دورهکارفرمابرابردرپیمانکار تیمسئولحداکثر. 74ماده 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

.................................................نمایندگان پیمانکار/ نماینده :...................................................نماینده کارفرما
:شماره اقتصادي:شماره اقتصادي

:حوزه مالیاتی:حوزه مالیاتی
:شماره پستی:شماره پستی
:شماره تلفن:شماره تلفن

:نمابر:نمابر
نام و نام خانوادگی

صاحبان امضاء مجاز
نام و نـام خـانوادگی   مهر و امضاءسمت

صاحبان امضاء مجاز
مهر و امضاءسمت

:کد ملی:کد ملی


