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ها، پيوستنامه، دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقت
 خصوصي  شرایطو  شرایط عمومي



 

  1                                  خصوصي ها، شرایط عمومي و شرایطنامه، پيوستدستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقت

 

 
 

 

به منظور وحدت رویه و راهنمایي کارفرمایان و پيمانكااران در تكميال و تنظايم موافقتناماه، شارایط عماومي،       این دستورالعمل 
 پيمان، تهيه شده است. هایشرایط خصوصي و پيوست

 کليات:  
 معاين  کار حجم و مشخص فعاليت اساس برهای خدمات عمومي  جهت انعقاد پيمانل آن، صرفاً این سند همسان و دستورالعم  

 باشد. ممنوع ميبا این سند عقد قرارداد به منظور بكارگيری نيروی انساني  ميباشد.
 نبایاد  وجاه  هيچ به و باشدمي معين کار حجم و مشخص فعاليت به نياز زمان با متناسب حجمي قرارداد از استفاده مدت و زمان
 .گيرد قرار استفاده مورد مستمر بصورت

 کاربران باید ابتدا نسبت به تعریف دقيق و جامع فعاليت ها بر اساس کار معين اقدام نمایند.
 نفار ، تعاداد،  پرسايون  کاارکرد ،  سااعت  ، کيلومتر،مكعب متر ،مربع متر اساس بر کار نوع حسب را فعاليت کار واحد باید کاربران
 به انضمام حجم کار تعيين نماید. و .....،  ساعت،

 های پيشنهادی پيمانكاران را بر اساس مجوزهای صادره به تفكيك اجزاء قيمت را در قرارداد درج نماید.کاربران باید قيمت
و متناسب با نوع خدمات در 18واقعي بر اساس ماده  را بر اساس نيازمندی های HSEکاربران مي بایست برآورد هزینه 

باید به تایيد کارفرما برسد.  HSEنمایند. این برآورد هزینه  هیارا( 18و1و1) شمارههای مربوط در پيوست های دستورالعمل
 مورد نظر کارفرما در شرایط خصوصي پيمان درج گردد. HSEچگونگي پيش بيني هزینه های 

 مورخه 17516/ت 38316 شماره نامه تصویب و 15/11/1383 مورخه 34613/ت84515 شماره به وزیران هيات نامه بتصوی
با وظایف پشتيباني و خدماتي در   ارتباط در تعاوني و خصوصي های شرکت با قرارداد عقد پيرامون وزیران هيئت 5/1/1381

 و سهم تجهيزات، و مصرفي مواد پرسنلي، هایخصوص نوع فعاليت، حجم کار، قيمت هر واحد کار و قيمت کل کار شامل هزینه
 .قرارگيرد توجه مورد مدیریت هزینه
 نامه  موافقت   1        

بيني شده درج شود. تغيير دادن، کاساتن  های پيشمحلنامه باید بطور کامل و روشن، در اطالعات مربوط به موافقت    -1-1
 های خالي باید تكميل شود.نامه، یا افزودن به آن مجاز نيست و تنها محلای از موافقتعبارت یا کلمه

 دو طرف پيمان درج شود. ثبتيهای تعيين شده باید عنوان رسمي یا نامه و در محلدر موافقت -1-1

 ناوع  های اصلي پيمان به نحاوی درج شاود کاه محادوده  هار     موضوع، محل اجرا و مشخصهنامه، موافقت 1ماده در     -1-3
 معين باشد.مطابق با شرح کارهای پيوست پيمان  ،فعاليت

 م آن را مهر و امضا کنند.یضما نامه وهای موافقتهای پيمان باید تمام صفحهطرف -1-4

 هاپيوست 1

در صاورت   های ضميمه پيماان تطبياق داده و  با فهرست پيوستهای پيمان را بایست کليه اسناد پيوستکارفرما مي -1-1
 درج شرایطي ها حذف نماید.توضيحات از فهرست پيوست چنانچه مواردی از آن کاربرد ندارد باها را تكميل و کمبود، پيوست

 ها مجاز نيست.شرایط عمومي، در پيوست نامه وموافقت خارج از چارچوب تعيين شده در
و همچنين انبارها، تجهيزات و دفااتر  مخابرات  ،و نحوه تأمين آب، برق، سوخت  محل کارسترسي به باید چگونگي د  -1-1

ه دهاد.  یا ها تعيين شود تا پيمانكار بتواند بر اسااس آن، قيمات پيشانهادی خاود را ارا    مورد نياز اجرای کار در اسناد پيوست
و در اختياار پيمانكاار قارار     مين کناد ابه هزینه خود ت حل کارمدارد در زمينه تجهيز  تعهدات و تسهيالتي که کارفرما در نظر

 ( پيمان، به صورت روشن مشخص گردد.  13شماره )دهد، در پيوست 
مين کناد و در اختياار پيمانكاار قارار     ات ساًرأآالت را خود و ماشينتجهيزات  ،کاال;اگر کارفرما در نظر دارد اقالمي از  -1-3

 ( پيمان به صورت روشن مشخص گردد.13ها در پيوست شماره )واگذاری آندهد، اقالم مورد نظر و شرایط 
، حوادث احتمالي را کاه باعا    ( پيمان6به منظور بيمه کردن کارهای موضوع پيمان، کارفرما باید در پيوست شماره ) -1-4

ت شود، مشاخص نمایاد   هایي از کار را که ممكن است در اثر حادثه دچار خسارشود و تمام یا قسمتبروز خسارت در کار مي
 شرایط عمومي، پيمانكار آن را بيمه کند. 4فصل تا پيش از شروع کار طبق 

 شرایط عمومي 3
ها مورد اساتفاده قارار گيارد. تغييار دادن، کاساتن یاا افازودن        شرایط عمومي باید بدون هيچ نوع تغييری، در پيمان -3-1

 مطلبي به آن مجاز نيست.  
 شود.مناقصه را نيز شامل ميتشریفات در شرایط عمومي، هر جا که به مناقصه اشاره شده است ترک  -3-1
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 ساه بجای شماره فصول و مواد در برخاي ماوارد عالمات    با هدف تهيه و تدوین اسناد همسان از لحاظ شماره گذاری  -3-3
 بودن اسناد مي باشد.شكل ( قرار داده شده است و این موضوع صرفا به دليل رعایت هم*ستاره)**

 شرایط خصوصي   4

، شرایط خاصي است که به منظور تكميل شرایط عمومي، برای هر پيمان و باا توجاه باه وضاعيت و     خصوصيشرایط  -4-1
   ماهيت آن، تنظيم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصي، هيچ گاه نمي تواند مواد شرایط عمومي را نقض کند.

به نحوی تنظيم شده است که پاسخگوی نياز کارهای مختلف باشاد. از ایان رو ماواد    مواد مربوط به شرایط خصوصي  -4-1
شود و موادی از آن که کااربردی در پيماان   ربط، تكميل ميشرایط خصوصي بر حسب نياز هر کار، با رعایت تمام مقررات ذی

 شود.پر مي(**دو ستاره ) مورد نظر ندارد با عالمت
 ، مناابع و مساتندات  ها مورد عمل باشد، نحوه محاسبهدستورالعمل تعدیل باید برای پيمانبا توجه به روشي که طبق  -4-3
 شود.شرایط خصوصي درج مي در
های مربوط که در زمان پيشنهاد قيمت )بازگشایي پاکات( نافاذ اسات، ماورد عمال     ها و دستورالعملبخشنامه آخرین -4-4

 گيرد.قرار مي
 پيمان موضوعي کاربرد موارد 5

 و، تواماً ذیل های فعاليت از مورد چندواگذاری . دارد کاربرد ذیل مشروحه عمومي خدماتي کارهای انجام جهت مانپي اسناد 
 .باشدمي بالمانع پيمانكاران بهاست،  پيمان این شرایط با منطبق که مرتبط عمومي خدمات موضوعات از دیگری انواع یا

   خدمات تنظيفات ساختمان -5-1

 انجام خدمات نگهداشت، ایجاد و ترميم فضای سبز  -5-1

 خدمات آبدارخانه -5-3

 آبرساني غير شرب روزانه  -5-4

   داریهتل -5-5

 باشگاه ها و اردوگاه ها و آب رساني شرب روزانه  –توران هارس–سرو و توزیع غذا در مهمان سراها تهيه، طبخ، -5-6

   نگهداشت و راهبری اماکن ورزشي و مهمان سرا -5-7

 فاضالبهای خدمات تخليه چاه -5-8

 زبالهبازیافت تفكيك و  آوری، حمل،جمع خدمات  -5-1
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 نامهموافقت
شاااااني .................................................... ن به ،شاااارکت ................................................ بين..................... یخرتا در ،نامااااهموافقاااات ینا

. ثبت رهشما به . ....................................... کتشر و طرفكیاز ،شوديم هناميد «مارفرکا» نماپي ینا در که ................................................
 شهر درو شاااااااماره ملاااااااي ...........................و شاااااااماره اقتصاااااااادی ..............................کاااااااه   ... ....................................

 .......................................نشاني به ،شاود يم هناميد «رپيمانكا» نپيما ینا در و ستا هسيدر ثبت به،کشور........................ ..........................
 شاده درج قارارداد  ینا ارکمد و دسناا در که یطياراش و راترامق بقاط ،رایگد طرف از...........................................................................

 .گردديم منعقد ،ستا
 ها، دارای معاني هستند که در شرایط عمومي و خصوصي پيمان به آنها اطالق شده است.در این موافقتنامه، کلمات و عبارت

 پيمان عموضو  - 1 ماده 
 : های مربوط بهو فعاليتعمومي انجام کليه خدمات  موضوع پيمان به طور کلي عبارت است از

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

 ا.و استاندارده هادستورالعمل ،شرایط خصوصي ، شرایط عمومي،هاسایر پيوستلحاظ پيمان و  11پيوست شماره شرح کار طبق 
 پيمان ارکمد و دسناا  - 2 ماده 
 بمحسو نپيما از يئااجز عنااوانبااه یك هر و دهنااديماا تشكيل را رپيمانكا و فرمارکا بين پيمااان ،درمجمااوع یرز ارکمد و دسناا
 :شونديم
   نامهموافقت -الف
 شرایط عمومي پيمان -ب
 شرایط خصوصي پيمان -ج
 هاپيوست -د
 مناقصهتشریفات  برگزاری ها و اسناد حيناطالعيه - ھ
ارچوب آن، در مادت  مفااد پيماان و در چا    بار اسااس  مدارکي که پس از ابالغ قبولي پيشنهاد پيمانكار و  سایر اسناد، مصوبات و -و

 تنظيم مي شود و به تایيد دو طرف پيمان مي رسد.اجرای پيمان 
و شرایط عمومي پيمان بر دیگر اساناد و مادارک اولویات     نامهموافقت اسناد و مدارک پيمان، بين دوگانگيدر صورت وجود تبصره: 
 .خواهد بود( ج) و( د) ،(ه) ،(و)بندهای  به ترتيب با سایر اسناد تیاولودارد. 

 
  نپيما مبلغ  - 3 ماده 

شااااامل ........................................ )بااااه عاااادد(، ............................................ )بااااه حااااروف( ریااااالي و مبلااااغ پيمااااان  3-1
 ............................................... )به حروف(  ارزی است.................................................. )به عدد(، 

 واحد ارز در این پيمان .............................. است. 
 .ستا ،(1) پيوست طبق ن و واحد کارپيما مبلغ تفكيك

 .ستا عمقطو ،یرز اردمو با طتباار در جز نپيما مبلغ 3-1
 .عمومي یطاشر 41 ماده عموضو رکا تغيير 3-1-1
 .شوديم محاسبه ات،تغيير یريگاندازه و 3 وستپي در شدهدرج یبهافهرست بقاط ،ااهرکا اتيراتغي نهاهزی
 .بهایي فهرست یهارکا 3-1-1
 ليهاو مبلغ ،ااا هرکا از شابخ نایا در نپيما مبلغ ،باشد بهایي فهرست مقالا صورتبه نپيما مبلغ از بخشي هاک اردیوام در
 محاسبه ،(1 وستپي) هارکا حدوا یبهاا فهرست و نپيما طبق شدهانجام یهارکا یريگاندازه بر اساس آن نهایي مبلغ و دهبو
 .شوديم
 تعدیل. 3-1-3

 .باشد تعدیل لمشمو نپيما مبلغ از بخشي یا متما ن،پيما خصوصي یطاشر طبق ههرگا
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 و مصالح تأمين ایبر ،(ياا عموم یطاشر  54 ماده عموضو) وطمشر مبلغ عنوانبه ،رایز حراش هاب( بالغام) بلغام 3-1-4
 .ستا شده نظر گرفته در 17 وستپي حشر به ت،خدما منجاا و اتتجهيز

 .......................................................................................................................................................:یالير مبلغ 
 .........................................................................................................................................................:ارزی مبلغ 
  :شامل ن،پيما مبلغ 3-3

 پيمان موضوع های خرید کليه 3-3-1
 امكانات و تجهيزات 3-3-1
 پرسنلي های هزینه 3-3-3
 پيمانكار در غالب هزینه مدیریت   سود 3-3-4

 ( پيمان درج گردیده است1اجزاء مبلغ پيمان در پيوست شماره  )

 ختداپر هنحو  - 4 ماده 
 .شوديم منجاا 5 پيوست طبق ر،پيمانكا به هاپرداخت

 قرارداد تمد و رکا وعشر ،تنفيذ یخرتا  - 5 ماده 
 تاریخ نافذ شدن پيمان 5-1

زماان  و هم مانكاريپ یتضمين معامالت دولتي از سو نامهآیين طبق تعهدات انجام نيتضم مياز تسل پس مانينافذ شدن پ خیتار
 .  باشديم مانيپ نیابا امضا و مبادله 

 :رکا وعشر یخرتا 5-1

 کاار  شاروع  ، صاورت  این درغير .کنديم غبالا رپيمانكا به را رکا وعشر ن،پيما تنفيذ یخرتا از پس روز 15 فظر کثراحد فرمارکا
     .شودمي تلقي پيمان تنفيذ از پس روز 15
 پيمان تمد 5-3
 شاده مشاخص  14 پيوست در ر،کا صليا یهاا قسامت  ياا مانز اطعامق تيااجزئ .ستا ...... روز ر،کا وعشر نماز از پيمان تمد
 .دبو هداخو عمومي یطاشر 64 ماده - 46ماده   تابع ر،کا ایجرا تمد اتتغيير .ستا
 خسارت تاخير در تكميل به موقع کار 5-4

شرایط عمومي( در اتمام طبق برنامه کار تاخير پيش آیاد، خساارت تااخير در تكميال باه       66هرگاه به دليل قصور پيمانكار ) ماده 
درصاد پيماان بيشاتر     11شود. مبلغ این نوع تاخيرها از ميزان تعيين شده در شرایط خصوصي، از پيمانكار وصول ميموقع کار، به 
 نمي شود.
 هزینه تسریع کار 5-5

، به ازای هر روز تساریع  (4-1-56)بند  هرگاه پيش از سپری شدن مدت تكميل کار، پيمانكار کارهای موضوع پيمان را تكميل کند
 تعيين شده در شرایط خصوصي، هزینه تسریع کار به پيمانكار پرداخت مي شود.کار، به ميزان 

 
  رپيمانكا مالي مسئوليت حد  - 6 ماده 

 تمد و مبلغ طبق( ماي عمو یطاشر  74 مااده  - 47 ماده    عموضو) نپيما ینا در فرمارکا برابر در رپيمانكا مالي مسئوليت ثراا کاحد
 .ستا خصوصي یطاشر در شدهنييتع
 
 ***  - 7 ماده 
 

نساخه تكثيار و کلياه     4 شاود در  های آن که پيمان ناميده ماي ماده تنظيم و به همراه کليه ضمائم و پيوست 6این موافقتنامه در 
یاك نساخه آن نازد پيمانكاار و      باشد،مي دارای اعتبار یكسانهای آن به امضاء طرفين پيمان رسيده است و تمامي نسخ آن نسخه

 سه نسخه دیگر نزد کارفرما قرار دارد.
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 ...پيمانكار..............................................نماینده / نمایندگان  نماینده کارفرما:...................................................
  شماره اقتصادی:  شماره اقتصادی:
  حوزه مالياتي:  حوزه مالياتي:
  شماره پستي:  شماره پستي:
  شماره تلفن:  شماره تلفن:

  نمابر:  نمابر:
 نام و نام خانوادگي
 صاحبان امضاء مجاز

خااانوادگي  نااام و نااام مهر و امضاء سمت
 صاحبان امضاء مجاز

 مهر و امضاء سمت

   کد ملي:   کد ملي:
      



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 هاوستيپ 
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 .کار مختلف یهابخش یبرا مان،يپ مبلغ كيتفك جدول: كی وستيپ -1

 بهاا فهرسات  یمبناا  بار  هاا آن مبلغ از يبخش که یيهامانيپ یبرا عوامل، نرخ و کارها واحد هاءب و ریمقاد فهرست: دو وستيپ -1
 :شامل ،شوديم محاسبه

 .کارها واحد یبها و ریمقاد فهرست -1-1

 (و تجهيزات آالتنيماش و يانسان یروين) عواملنرخ  فهرست -1-1

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

 .ينقصان ای و ياضاف یکارها واحد یبهافهرست -3-1

 (و تجهيزات آالتنيماش و يانسان یروين) عوامل نرخ فهرست -3-1

 .لیتعد روش: چهار وستيپ -4

 .هاپرداخت: پنج وستيپ -5

 .پرداخت نحوه -5-1

 .هاپرداخت يزمان برنامه -5-1

 .مهيب: شش وستيپ -6
 .مانكاريپ تعهد در یهانامهمهيب انواع -6-1

 .کارفرما تعهد در یهانامهمهيب انواع -6-1

 .یاسناد اعتبار و هانامهضمانت کار برگ: هفت وستيپ -7

 .پرداختشيپ هنامضمانت کار برگ -7-1

 .تعهدات انجام هنامضمانت کار برگ -7-1

 .کار انجام حسن کسور استرداد نامهضمانت کار برگ -7-3

 .اعتبار شیگشا بيترت و یاسناد اعتبار کار برگ -7-4

 .***: هشت وستيپ -8

 .***: نه وستيپ -1
 مانكاريپ تعهد در یکارها شرح: ده وستيپ -11

 .مانكاريپ تعهد در زاتيتجه و کاال نيتأم و کارها شرح  -11-1

 .شود نيتأم دیبا کشور داخل از که زاتيتجه و کاال از یيهابخش  -11-1
طارف قارارداد    مانكااران يپ ریبا کارکناان کارفرماا، ساا    يو هماهنگ یارتباط با همكار در مانكاريتعهدات پ  -11-3

 .يقانون یکارفرما و کارکنان نهادها

 *.**: ازدهی وستيپ -11

 .مانكاريپ لهيوسبه کارفرما، کارکنان آموزش: دوازده وستيپ -11

 کارفرما. کارکنان آموزش -11-1

 .کارها انجام و زاتيتجه و کاال نيتأم کار، یاجرا محل لیتحو در کارفرما تعهدات: زدهيس وستيپ -13
 .کارفرما تعهد در زاتيتجه و کاال نيتأم و کارها شرح  -13-1

 ...( و تلفن گاز، برق، آب، مانند يامكانات) کارفرما تعهدات و کارها شرح  -13-1

 1- 13 و 1 -13 یبندهاموضوع کارفرما، تعهدات يزمان برنامه -13-3

 کار یاجرا يکل يزمان برنامه: چهارده وستيپ -14

 کار یاجرا يکل يزمان برنامه -14-1

 دومدست مانكارانيپ و فروشندگان فهرست: پانزده وستيپ -15
 .***: شانزده وستيپ  -16

 .  شوديم نيتأم مانكاريپ لهيوسبه مشروط مبالغ محل از که زاتيتجه و مصالح نيتأم خدمات، کارها، از ياقالم: هفده وستيپ -17

  .مدارک و اسناد: هجده وستيپ -18
 .استانداردها و کدها -18-1
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 HSEمدیریت  یهاهیروضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و  -18-1

 یبندبسته مشخصات و محموله يابيارزش ۀنحو زات،يتجه و مصالح حمل ه،يتخل و یريبارگ مراکز: نوزده وستيپ  -11

 .کارها گردش نحوه: ستيب وستيپ -11
 یقرارداد یهااختالف حل نامهوهيش: كی و ستيب وستيپ -11

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

عمومي شرایط
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 يرهاتفسها و یفتعر : 1فصل 
 عاریفت  - 1 ماده 

. شده در زیر هساتند  زیر، در هر جای این شرایط عمومي یا سایر اسناد پيمان، دارای معاني تشریح یهاعبارتکلمات یا 
 جمع، به کار روند: به مفهوم مفرد و یا تواننديماین معاني، برحسب مورد 

 / پيمان قرارداد  1-1
 1و پيمانكار، برای اجرای موضاوع پيماان و مشاتمل بار اساناد پيماان باه شارح مااده           کارفرمابين  نامهموافقتشامل 
 است. نامهموافقت

 نامهموافقت 1-1

و مشخصاات اصالي قارارداد مانناد      شوديممبادله  پيمانكاربين کارفرما و پس از امضاء طرفين پيمان، سندی است که  
 است. شدهانيبمشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد در آن 

 شرایط عمومي 1-3

 .کنديمکه شرایط عمومي حاکم بر پيمان را تعيين مفاد همين متن است 
 شرایط خصوصي 1-4

سندی است که در توضيح یا تكميل یا تعيين تكليف موارد خاص و بندهایي از شرایط عماومي تنظايم گردیاده اسات.      
 مواد شرایط عمومي را نقض کند. تواندينم گاهچيهدر شرایط خصوصي  شدهدرجمواد 

   پيوست 1-5

 ناماه موافقات  تكميال مفااد   منظاور به، قرارداددر این  اختصاصاًاجرایي و مدارک تكميلي است که  یهاهیروت و مشخصا
 است.  شدهميتنظپيمان 

 کارفرما 1-6

و  نادگان ینما .شاود يمطرف قرارداد با پيمانكار است و کارهای موضوع قرارداد برای وی انجام که  است شخصي حقوقي 
 قانوني کارفرما، در حكم کارفرما هستند. یهانيجانش

 کارفرمانماینده  1-7

اجارای   حسان  بار مدیریت و یا نظاارت   منظوربهکه از طرف کارفرما کتباً  هستند شخص یا اشخاصي حقيقي یا حقوقي 
. نماینده کارفرما در چارچوب مفاد پيمان دارای اختيارات گردديمموضوع پيمان و امور مربوط به آن به پيمانكار معرفي 

و مكاتباتي که ناامبرده باا    جلساتصورتو  هاتوافقو بر این اساس،  باشديماز طرف کارفرما  شدهفیتعرو  شدهمشخص
 مكاتبات کارفرما با پيمانكار است. حكم در نمایدپيمانكار مي

 ناظر مقيم 1-8

اجارای    حسان  بار حقيقي یا حقوقي معرفي شده از طرف کارفرما/ نماینده کارفرما، که مسئول نظاارت مساتقيم   شخص 
باه   واجارای کاار   و با تعيين حدود اختيارات، کتباً به پيمانكار معرفي و در محل  باشديمموضوع پيمان  عملياتصحيح 

 :باشد ذیلشامل موارد مي تواند  مقيم ناظر اختياراتگردد. تشخيص کارفرما مقيم مي

 کار ادامه یا و انجام جهت محيطي و اجرایي شرایط بودن مناسب خصوص در گيری تصميم. 

 پيمان مفاد با کار انجام کيفي مالکهای مطابقت خصوص در گيری تصميم. 

 پيمان بامفاد آنها مطابقت و پيمانكار روزانه های گزارش های برگه تائيد. 
  گازارش   ارایهای که به اعتقاد وی گزارش کتبي از سوی پيمانكار در هر زمان، واقعه یا حادثه ارایهدرخواست

 ضروری باشد.

 پيمانكار 1-1

اسات،   گرفتاه برعهاده را  قارارداد  موضاوع  یکارهاا اجارای   و اسات  کارفرماا با   قرارداد طرف که است حقوقي يشخص 
 .هستند پيمانكار حكم در ،راپيمانك قانوني یهانيجانش و نمایندگان 

 نماینده پيمانكار    1-11
و  کتبااً باه کارفرماا معرفاي شاود      الزامي استشخصي است حقيقي با وظایف و اختيارات مشخص از طرف پيمانكار که 

 شرایط احراز وی در شرایط خصوصي پيمان درج گردیده است.
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 دومدستپيمانكار  1-11

 لهيوسا  باه یي از کاار  هاا بخاش انجام بخش یاا   بمنظوریا حقوقي است که با اجازه قبلي و کتبي کارفرما  حقيقيشخص 
 پيمانكار و از طریق عقد قرارداد به کار گمارده مي شود.

   اشخاص ثال  1-11

اشخاص ثال  کليه اشخاص حقيقي و یا حقوقي، خصوصي یا دولتي به غير از کارفرما، پيمانكار وکارکنان و عوامل ایشان، 
 شوند.ناميده مي

 بازرس 1-13

از  شاده انجامکنترل کيفي کارهای  یهاتيفعالنظارت بر  منظور بها که از سوی کارفرم شخصي است حقيقي یا حقوقي 
 .کند فهيوظ انجام کارفرماتا  شوديمبه کار گمارده سوی پيمانكار، 

 کارفرما HSE نماینده 1-14

الزامات و رویاه هاای نظاام    »شخصي است حقيقي یا حقوقي که کليه وظایف مربوط به نظارت بر حسن اجرای مجموعه 
 را و در هماهنگي و تحت نظرکارفرما یا نماینده وی به عهده دارد.« HSEمدیریت 

 عمومي درپيمان HSEالزامات  1-15
ها و و استانداردها و رویه HSEهای با رعایت دستورالعمل« HSEالزامات و رویه های نظام مدیریت » انجام  مجموعه 

عمومي با تعهد  HSEروشهای مهندسي و ایمن انجام کار موضوع قرارداد، توسط پيمانكار است. هزینه انجام الزامات 
های عاليتها و فتأمين کليه اقالم مصرفي و غير مصرفي و نيروی انساني درقيمت پيشنهادی پيمانكار برای اجرای ردیف
در اینگونه  HSEعمليات موضوع پيمان مستتر و یا هزینه انجام آنها پيش بيني شده است وکارفرما برای اجرای فرآیند 

 موارد پرداخت مستقل نخواهد داشت.

 اختصاصي در پيمانHSE الزامات  1-16
های صاصي مقادیر و قيمتاست که هزینه انجام آنها درجداول اخت« HSEالزامات و رویه های نظام مدیریت »مجموعه 

ها منضم به پيمان درج گردیده و پرداخت هزینه آنها طبق شرایط پيمان به عهده کاالی مصرفي، خدمات و فعاليت
 کارفرما خواهد بود است.

 خاص ثال اش 1-17
اشاخاص  کليه اشخاص حقيقي و یا حقوقي، خصوصي یا دولتي به غير از کارفرما، پيمانكاار وکارکناان و عوامال ایشاان،     

 شوند.ثال  ناميده مي
 فروشنده 1-18

باا پيمانكاار، متعهاد باه      قارارداد یا عامل فروش است که از طریق انعقاد  کنندهعیتوز، کنندهنيتأم، سازنده، دکنندهيتول
 کننادگان عیتوزیا  کنندگاننيتأم، سازندگان، دکنندگانيتولاجرای کار است.  ازين موردو تجهيزات کاال  تأمين اقالمي از 

 .شونديمناميده  "فروشنده"کار فروشندگان نيز،  ازيموردنو تجهيزات کاال اقالمي از 
 کار   1-11

 الزم عوامال  وسایر تجهيزات آالت،ماشين مصالح، انساني، نيروی بكارگيری با پيمانكار که استعمومي  خدماتمجموعه 
  آن مي باشد. انجام به متعهد پيمان، این کار شرح و مدارک و اسناد طبق

 کار اجرای محل 1-11

 موضاوع  عملياات  اجارای  در تجهيز پشتيباني، ،عمومي خدمات و کار انجام برای که است هایيمحل کار اجرای محل - 
 .شودمي استفاده نحوی هر به آنها از پيمان

 های مناسب و رایج در صنعتروش 1-11
ای، های حرفهکه عموماً توسط شرکت پيمان موضوع کار شرحهای معمول در انجام ها و روشتجربيات، اقدامات، شيوه
های های الزم، که در زمان، تسهيالت و بهينه سازیگيرندمي مشابه مورد استفاده قرار کار شرحتخصصي در ارتباط با 

یا  گيری باید کسب شود،خاص با تكيه بر تجربه و دالیل منطقي و اطالعات کسب شده یا اطالعاتي که در زمان تصميم
ها و مدارک منضم به پيمان های نوین علمي به منظور رسيدن به نتایج مطلوب که منطبق بر استانداردشيوهاستفاده از 
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 کارفرما و صرفه جویي اقتصادی و (HSE)محيط زیست قابليت اطمينان، مطابق مقررات و الزامات بهداشت، ایمني،
 .قرارگرفته باشند مقاومتي کشور  باشد و همچنين مورد تأیيد کارفرما تقویت اقتصاد

 مبلغ پيمان 1-11

 تغيير یابد. 1-156-64 ماده بر اساس توانديماست، که  نامهموافقت 3در ماده  شدهدرجمبلغ  ازعبارت  
   مبلغ مشروط 1-13

به دستور کارفرما بارای انجاام کارهاا و     مشروط است و پرداخت آن، شدهدرج نامهموافقت 4-1-3 دربندکه  استمبلغي 
 است. 54ماده  اساس برپيمانكار  لهيوسبخدمات یا خرید مصالح و تجهيزات 

 ت پيمانمد 1-14

 .64ماده و تغييرات بعدی آن طبق  نامهموافقت 3-5در ماده  شدهدرجاز مدت  استعبارت 
 نافذ شدن پيمان 1-15

 است. براساس مفاد اسناد و مدارک پيمانشروع تعهدات دو طرف  معنایبه 
 ابالغ شروع کار 1-16

 است. نامهموافقت 1-5به پيمانكار مبني بر شروع کار، طبق بند  کارفرما دستور
 برنامه زمان بندی کلي   1-17

 فعاليات هاای  برنامه کلي زمان بندی از سوی کارفرما تهيه شده و حاوی جدول زمان بندی اوليه شروع و خاتماه انجاام   
( 14مطاابق پيوسات شاماره )    باشد این برنامه یكي از اسنادی است که هماراه اساناد پيماان   مختلف موضوع پيمان مي
 گردد.پيمان امضاء و مبادله مي

 کار گواهي پایان 1-18

پيمانكاار کلياه    کاه يدرصاورت کاه  ،ماي باشاد   نظرموضوع پيمان ماورد  عمومي پایان انجام خدمات  در کارپایان گواهي 
که طاي آن پيمانكاار موظاف اسات      گردد.صادرميکارفرما توسط این گواهي تعهدات موضوع پيمان را انجام داده باشد 

 بالفاصله اقدام به تسویه حساب های پيمان نماید.  
 دستور تغيير کار 1-11

 است. شده درج، در آن هاآنو تغييرات در مدت و مبلغ پيمان ناشي از  کاراضافهکه افزایش، کاهش و یا  استسندی 
 و تجهيزاتکاال  1-31

بااقي   یاا  و شاده مصرف، هر آن چيزی که در کار يطورکلبه، ادوات، اقالم و هادستگاهعبارت است از مواد، اجناس، کاال، 
 .مانديم

 لوازم و مصالح عمومي   1-31
لوازم و است که دارای خصوصيات اساتاندارد در تولياد هساتند و باه هماين       موادمصرفي وغير مصرفي و مصالح، تمامي
 ها را به سادگي از طریق فروشاندگان، توليدکننادگان و ساازندگان مختلاف در باازار خریاداری نماود       توان آنعلت مي

گيرناد.  قارار ماي   و مصالح عمومي و مصرفي در ردیف این بند شرایط عمومي پيامانمواد ،قطعات و هرگونه از این لوازم،
 پيمان در تعهد پيمانكار خواهد بود.( 11)گونه مصالح، مواد، قطعات و لوازم مطابق شرح پيوست شماره تأمين این

 تجهيز محل اجرای کار   1-31
 اجارا  ها، تأسيسات، و کليه امكاناتي کاه جهات  مجموعه ساختمان و مصالح ،ابزار ها، ماشين آالت،تامين تمام دستگاهبه 

  .شودتكميل کار موضوع پيمان بطور موقت ساخته و یا نصب مي و عمليات
 کاریزایش اف 1-33

هاای نشاان   شرح کار یا بيش از کار بخش کاال یا اجرای مندرج در مذکور در صورت مقادیر کار مقادیرانجام کار بيش از 
 .باشديممورد تعهد پيمانكار  مدارک پيماندر  شده داده

 کاریکاهش  1-34

های نشان شرح کار یا کمتر از کارکار بخش کاال یا اجرای مندرج در کمتر از مقادیر مذکور در فهرست مقادیر  کارانجام 
 .باشديممورد تعهد پيمانكار مدارک پيمان در  شدهداده

 یکاراضافه 1-35
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باه علات تغييار در    های اضاافي  نظر گرفته نشده است یا انجام کار کاردرموضوع قرارداد که در شرح  باانجام کار مرتبط 
ماورد   HSEتساهيالت و اجارای الزاماات     ،تغيير در شرح خدمات پيمانهای مندرج درشرح کار و تغيير در دستورالعمل

 .باشديمتعهد پيمانكار 
 مقادیر اوزان و 1-36

 جمهوری اسالمي ایران براساس سيستم متریك خواهد بود، مگار آن کاه در اساناد و   مقررات کليه اوزان و مقادیر طبق 
 باشد.مورد توافق قرار گرفته شده مدارک پيمان سيستم دیگری 

 ای:اخطار جریمه 1-37
وی به علت عدم اجرا و رعایت مفادی از تعهدات پيمان و یاا عادم    HSEاخطارهایي است که نماینده کارفرما یا نماینده 

العمل و الزامات تعيين شده در پيوسات  رعمومي و اختصاصي طبق شرایط خصوصي پيمان و دستو HSEاجرای الزامات 
HSE کنند و جرائم تعيين شده از صورت وضعيت های نهایي پيمانكار کسر خواهد شد.پيمان به پيمانكار ابالغ مي 

 اخطار قراردادی منجر به خاتمه به تقاضای کارفرما/ برکناری 1-38
ای، تذکرات و استمرار عدم رضایت از نحوه اخطارهایي که در اثر عدم اجرای تعهدات پيمان و کثرت اخطارهای جریمه
 گردد.کار پيمانكار حداکثر در سه نوبت توسط کارفرما صادر و به پيمانكار ابالغ مي

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

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

 :جمع و دمفر 1-1

 دارد. دمفر معني ،جمع تکلما و جمع معني د،مفر تکلما ،کند بیجاا رتعبا معني هر جا 

 :هاعنوان 1-3

 مشاترک  صاورت باه  هاا ک تاسا ادیوام دمفا از عطالا و هنمایيرا منظوربه تنها ،عمومي یطاشر در شدهدرج یهاعنوان
 .دکر دهستفاا ادمو تفسير در هاآن از توانينم و اندقرارگرفته اننواع آن رایز
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 اوليه یهااقدام   :1فصل 
 نپيما عقد از پس ليهاو یهااقدام  - 3 ماده 

 نامهضمانت تسليم 3-1
 .کنديم فرمارکا تسليم و تهيه را 13و  11 ماده عواموض نامهضمانت ريمانكااپ ن،يمااپ اامضا از ساپ 
 رکا وعشر 3-1

 معد رتصو در و بالغيها در شدهنييتع نماز در فرمارکا یسو از رکا وعشر غبالا یافتدر از پس ستا موظف رپيمانكا
تلقي  رکابه  وعشر تاریخ ن،پيما تنفيذ یخرتا از روز( 15) پانزده گذشت از پس ،فرمارکا یسو از رکا وعشر بالغيها یافتدر

 مي شود.
 فرمارکا. کنديم ليماتس فرمارکا سيربر ایبر ر،کا وعشر یخرتا از پس روز (15) دهپانز کثراحد فظر را یرز دسناا ر،پيمانكا
 ر،پيمانكا رحضو با یاجلسه طي را دخو موردنظر تصالحاا اردمو روز، (7) هفت فظر کثراحد ارک،مد یافتدر از پس
 بلاق تا را بمصو اتتغيير و تصالحاا ر،پيمانكا ،هاآن جلسهصورت تهيه و اردمو نهایي یبندجمعاز  پس و کنديم حمطر
 .کنديم تسليم فرمارکا به نهایي دیيتا ایبر و دهنمو لعماا ،تيوضعصورت ليناو تاساخودر از
 .14 پيوستدر  شدهدرج کلي يامانز و برنامه رماافرکا یواس از ازيموردن ارکدام 3-1-1
 .باشد شدهمشخص ،باهم نناآ طتباار و رکا مختلف یهابخش یکليد ملاعو آن در که ر،پيمانكا مانيزسا دارنمو 3-1-1
 هانامهمهيب تسليم و تهيه 3-3

 یيهانامهمهيب ن،پيما ضمایم وشرایط عمومي  17 و 16 و 15 مواد به هاتوج ااب فراط دو ،ااهرکا ياعمل وعراش از يشاپ
 .کننديم تسليم یگرد طرفبه و تهيه بيمه جعامر از ،هستند آن تهيه به مملز یك هر هاک را

 اوليه یهايهماهنگ 3-4

 از پس روز (11) بيست ظرف دو طرف، سوی از قرارداد مفاد یمورداجرا در تفاهم حصول و باقيمانده ابهامات رفع منظوربه 

 مالک قرارداد اجرای طول در تا شوديم یريگميتصم زیر، موارد در پيمانكار و کارفرما حضور با جلساتي طي کار، شروع

 :گيرد عمل قرار

   اطالعات تكميلي ارایهرفع ابهامات احتمالي و  3-4-1

 کارها گردش نحوه 3-4-1
اوليه،  یهايهماهنگدر هنگام عقد پيمان، ضميمه نشده باشد، در جلسه  (11)پيوست  روابط متقابلهرگاه گردش کارها و 
 .گردديم، به پيمان منضم 11پيوست  عنوانبهدر زیر،  شدهمشخصموارد  ازجملهنحوه گردش کارها 

 اجرای پيمان، در صورت لزوم.و دستگاه نظارت سایر مراجع مرتبط با  پيمانكار -گردش کار مكاتبات بين کارفرما -
 .آن ازپس یهااقدامگردش کار ابالغ دستور تغيير کار از سوی کارفرما و  -
 پيمانكار. یهاتيوضعصورتو پرداخت تایيد گردش کار تهيه، تحویل،  -
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 قرارداداسناد    :3فصل 
 نپيما دسناا فهد  - 4 ماده 
 هر نيتاأم  و رکا هر منجاا. دشو اجرا نپيما دسناا طبق باید که ستا نپيما عموضو شاده ليا تكم رکا توصيف نيمااپ دنااسا فداه
 هعهد به ،باشد زمال نپيما عموضو منجاا ایبر ریتجا و علماااي فعر طبق یا و نپيما دسناا از طستنباا با که ات،تجهيز وکااااال  عنو

 .ستا رپيمانكا
 دسناا لویتاو  - 5 ماده 
 به نسبت عمومي یطاشر وناماه  موافقات  ،کند وزبر شتباهيا یا و فختالا ،تناقض ن،يمااا پ دنااا سا نمواا مض و داامف نابي هرگااه 

 .شودمياقدام  نامهموافقت 1موارد مطابق تبصره مندرج در ماده  ری. در سادارندتیاولو نپيما دسناا سایر
 جعامر و کدها ،هااردستاندا  - 6 ماده 

 رشنگاصاورت پاذیرد.    18ساایر اساتانداردهای ماذکور در پيوسات      طباق اساتانداردهای وزارت نفات ایاران و     بایاد کليه کارهاا  
 عقد نماز در هاا آن دنظریتجد خرینآ ،ستا شدهينيبشيپ نپيما در که رکا ایجرا ازيموردن جعامر و (کدها) هاشناسه ،هااردستاندا

ی هااردستاندا رشنگا خرینآ از ن،پيما در تكواا مس اردواا م در. باشد شاده  حیتصر نپيما در ییگرد نحو به نكهآ مگر ،ستا نپيما
ده ستفااکارفرماا  باا نظار نهاایي     ن،پيما در شاده ينا يبشيپ یهااردستاندایگر دبا  هماهنگ يالمللنيب معتبر یکدها و صنعت نفت

نظار   ،ندانستکارفرما را قابل اجرا معرفي شده توسط هایي از استانداردهای که پيمانكار بخش یا بخشدر صورتيهمچنين  .شوديم
 .اقدام نمایدطبق نظر کارفرما و پيشنهاد خود را کتبا به کارفرما منعكس نموده و 

 ***  - 7 ماده 
 هاهيابالغ  - 8 ماده 

کتباي معتبار    صاورت باه و موارد مشابه، تنهاا   كارپيمان برکناری، اعالم نظر، ابالغ تعليق، خاتمه دادن و دستور کارهرگونه اطالعيه، 
 ( است.ها، مدارک و مكاتباتها )گزارشاست. رسيد دبيرخانه هر دو طرف و یا رسيد تحویل پستي، مالک تسليم ابالغ

 شدهثبت قحقو ،هاآن از دمجد و استفاده دسناا مالكيت  - 1 ماده 
 هاا آن از ،فرمارکا زهجاا ونبد تواندينمر پيمانكا و فرماسترکا آن از ،ستا شدههيته فرمارکا لهيوسبه که کيارمد مالكيت 1-1

 .باشد دهکر کسب ردمو ینا در را فرمارکا فقتامو ینكها مگر، کند دهستفاا نپيما ینا عموضو از رجخا یهارکا منظوربه

 قواا حق ناحبااا ص یاز ساو  رتخسا و نیاز مطالبه اض،عترا ،عااد هرگونه برابر در را فرمارکا تاا سا فاا موظ ،ريمانكااپ 1-1
 هنشد تعيين نپيما دسناا در شاده ثبات  قحقو گونهنیا راگا ياحت) نيمااپ عواموض یااهرکا در مورداستفاده شدهثبت
 طتباار در شاادهثباات قحقو نصاحبا رتخسا و نیاز عنو هر انجبر و پاسخگویي ئوليتااامس و دنگهاادار نمصو ،(دباش

 .ستا وی به عهده ن،پيما عموضو یباکارها
 حاکم نباز  - 12 ماده 

ماي   فطر دو یمضاا به نپيما عقد نماز در باوده و  نپيما دسناا مختلف یهابخش بر اکماح ناابزو این زبان پيمان فارسي است، 
هاای  پيمانكار باید مدارک و گزارش .ستا عمل کمال سيرفا نباز ستا شدهميتنظ نباز دو به اردادیقر نمتو که اردیمو دررسد. 

 تهيه کند.پيشرفت کار و نيز سایر مكاتبات خود را به زبان فارسي، 
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 هانامهيمهبو  هانامهضمانت  : 4فصل 
 پرداختشيپ نامهضمانت  - 11 ماده 
 پيمانكاار  ،دولتاي معاامالت  مين ضا ت ناماه نیاي آبر اسااس آخارین ویارایش     1-53 بندموضوع پرداختشيپست اخودربا  زمانهم

رما اا فراکتسليم و تهيه  ،فرمارکا ديا یتارد مو یهاا باناك ، از 7 تاا پيوسدر  شاده درج بارگ  کارمبلغ طبق ن به هما یانامهضمانت
 .شوديمداده کاهش ،رپيمانكا یهاتيوضعصورتمحل از  پرداختشيپغ کسر مبل تناسببه، نامهضمانت. مبلغ کنديم
 استرداد کسور حسن انجام کار نامهضمانت  - 12 ماده 

 بناد موضاوع کسور حسن انجاام کاار   » عنوانبهدر طول مدت اجرای پيمان، تمام یا بخشي از مبالغ نگهداری شده  توانديمپيمانكار 
، از 7در پيوسات   شاده درجکارفرما معاادل هماان مبلاغ و طباق فارم       ديیتامورد بانكي  نامهضمانتليم را، در مقابل تس« 53-7-1

   کارفرما دریافت کند.
 اتتعهد منجاا نامهضمانت  - 13 ماده 

ر باار اساااس آخاارین ویاارایش  پيمانكان، پيماد سنادر ا شاادهدرجر، پيمانكاات تعهدم نجااتضمين  منظااوربااهن، پيمای مضااز اپس 
 ديا یتارد مو یهاا باناك ، از 7پيوست در  شاده درج برگ کارطبق  یانامهضمانت ،و شرایط خصوصي پيمان دولتي نيتضم نامهنیيآ
بيناي شاده در پيوسات    به شرح پيشپایان کار باید تا پس از صدور گواهي  این ضمانت نامه،. کنديمفرما رتسليم کاو فرما تهيه رکا

ضامانت ناماه    ( پيمان معتبر و قابل تمدید باشد و مادام که پيمانكار کليه تعهادات پيمااني خاود را انجاام ناداده اسات،      7شماره )
   الذکر باید تمدید گردد.فوق

کارفرماا حاق دارد کاه مبلاغ آن را از     روز قبل از انقضاء مدت اعتبار ضمانت نامه، حاضر به تمدید آن نگاردد،   15چنانچه پيمانكار 
تا پایان تعهدات پيماني پيمانكار در صاندوق  بعنوان سپرده انجام تعهدات  وجه آن را بجای ضمانت نامه بانك ضامن دریافت کرده و

تعهادات را   کارفرماا ضامانت ناماه انجاام     کاار، صدور گواهي پایانبالفاصله پس از انجام کليه تعهدات پيماني و  .خود نگهداری کند
ضمن رعایت مفاد شرایط عمومي آزاد نموده و چنانچه وجه آن در صندوق کارفرما نگهداری شده باشد وجه مزبور را مسترد خواهد 

کماکاان   مادت نهاایي پيماان   افزایش یا کاهش گردد مبلغ این ضمانت نامه تا پایاان   %15نمود. چنانچه مبلغ اوليه پيمان مشمول 
  .ثابت خواهد بود

را نقاداً باه حسااب کارفرماا واریاز و رسايد آن را باه        نامه معادل وجه ضمانت نامه، ضمانت ارایهتواند به جای : پيمانكار مي1رهتبص
 گردد.مسترد ميپایان کار تضمين پس از صدور گواهي این  نماید. ارایهکارفرما 

 هانامه ضمانت زیساآزاد  - 14 ماده 
 دمستر رپيمانكاباه   و شوديم  آزاد ،11 ماده در شدهدرج ترتيب به آن مبلغ کستهالا از پس ،پرداختشيپ نامهضمانت  14-1

 .گردديم
درج شاده در  درصد مبلغ کسور حسن انجام کاار   51وضعيت قطعي،  صورتبهو رسيدگي کار صدور گواهي پایانپس از  14-1

درصد دیگار   51، مسترد خواهد شد و 1-57با رعایت بند ، 11آن درج شده در ماده  یهانامهضمانتو یا  1-7-53ماده 
 .شوديمبازگردانده  تسویه حساب نهایيبعد از 

 اتداا تعه ماانجا نامهضمانت زیساآزاد ایراب یرایگد روش ،ياخصوص یطاراش در هرگااه ات،داتعه ماانجا نامهضمانت 14-3
 .شوديم آزاد 57 ماده عایتر با قطعي تيوضعصورت سيدگيرو کار صدور گواهي پایان از پس،باشد نشدهينيبشيپ
 .شوديم عمل ،7-1-68 بند طبق ات،تعهد منجاا نامهضمانت ردمو در د،شو ربرکنا رکا از رپيمانكا ،68ماده  طبق هرگااه 14-4
 :شوديم عمل یرز ترتيب به د،شو داده خاتمه 71 و 61و  67مواد  طبق ن،پيما ههرگا 14-5
 .شوديم آزاد 3-14 بند عایتر با ات،تعهد منجاا نامهضمانت مبلغ 14-5-1
 1-14، بر اساس بند شدهتحویل  یهاقسمت تناسببه، معادل آن نامهضمانتمبالغ تضمين حسن انجام کار و یا  14-5-1

 .شوديمآزاد 
 هاآن تهيه مسئوليت ،هانامهمهيب اعنوا  - 15 ماده 

 ااا ب نيمااا پ ااا ب هاا بطرا در دخو عمومي اتتعهد اردمو پوشش ایبر زمال یهاا ناماه ماه يب يهاا ته هاب فاموظ ،ريمانكااپ 15-1
 موظفنياز   نسخه ای از بيمه نامه به کارفرما بوده و ارایهوی موظف به  ،همچنين. تاسا 6 تاپيوس بر اساس و رماافرکا
 اتتعهد در یتودمحد دیجاا ونبد رپيمانكا. تسا آن ازپاس  یدهایتمد ،نيز و هاآن ربااعتا تدام در هانامهمهيب حفظ به
 ازجملاه  ،هاا ناماه ماه يب ینا پوشش. کناد يما ام قدا یامهيب یهاپوشش نيتأم به نسبت ،فرمارکا و دخو یهاتيمسئول و
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 :ستا یرز حشر به اردیمو
 .هگارکا یهارنباا تا وش،فر یا توليد هایمحل از ،کار اتتجهيز و مصالح حمل بيمه 15-1-1

 ر،پيمانكا نکنارکا گمر یا و يدگیا دبيآسا  به منجرو دیاه   رتخسا عنو راا ه شاا پوش ایراب ،ئوليتامس يمهاب 15-1-1
 عموضو یکارهاا  باا  طبااا تار در یواا نح هاا ب هاکناني کرکا سایر و رپيمانكا دومدست رانپيمانكا نکنارکا و فرمارکا
 جاني تصدما از ناشي مسئوليت پوشش ایبر ثال  صشخاا بيمه همچنين و شوند سانحه یا و ثهدحا رچاد ن،پيما
این بيمه نامه باید به صاورتي باشاد کاه بارای تعاداد       .نپيما ایجرا ثرا در الموا به وارده رتخسا و نیاز یا تفو یا
قاانون   66)حداقل یك نفر( از کارکنان پيمانكار، بيمه مسئوليت مدني )بي نام( با تصریح پوشاش هاای مااده     11%

 درمان و دیه(تامين شود.،فوت،تامين اجتماعي )مستمری از کارافتادگي
 و رپيمانكا به تعلقاا م يهانقل ایلاسو يمهاب ،ناهمچني و ازيموردن ساتيتأس و تتسهيال سایر ،آالتنيماش يمهاب 15-1-3

 .نپيما عموضو یهارکا به طمربو وی، دومدست رانپيمانكا
 از وجاه چيها باه  را رپيمانكا و ستا وارده یهاا خساارت  نيتاأم  منظوربه نهاات ،ااهرکا و اتيزاتجه و الحامص کردن مهيب 15-1

 .کندينم یمبر دخو اتتعهد
 یطاشر در کااهنیااا مگر ستا رپيمانكا هعهد به نشيزافر و بيمه حق ختداپر ازجملااه هااانامااهمااهيب حفظ و تهيه هزینه 15-3

 .باشد شدهينيبشيپ ییگرد هنحو خصوصي
 را دموجو یهاا ناماه ماه يب یا و ننماید تهيه رمقر موعد در را ادشدهی یهانامهمهيب از بخشي یا متما رپيمانكا کهيدرصورت 15-4

 ازجملاه  را، طمربو یهاا ناه یهز و دهراک هانامهمهيب داتمدی یا و تهيه به امقدا ساًرأ توانديم فرمارکا ،نكند تمدید موقعبه
 خصوصي یطاشر در هاا ناماه ماه يب تهيه هزینه ه،رگااه دارد. رنظوام ريمانكااپ راابدهك حساببه ی،باالسر هزینه هرگونه

 بدهي حسااب باه  ،هاا نامهمهيب خذا ایبر فرمارکا یباالسر یهانهیهز تنها ،باشد شدهگذاشته رماافرکا هداعه هاب ن،يمااپ
 نگرفته ارقر ادشاده ی یهاا ماه يب پوشش تاتح دهیدکار خسارت ر،پيمانكا رقصو علت به ههرگا. دميشو شتهاگذ رپيمانكا
 .ستا 74ماده  در شدهنييتع انميز تا وارده رتخسا انجبر به موظف رپيمانكا ،باشد

 هانامهمهيب محتوای  - 16 ماده 
  ینفعذ عناوان باه  رمااا فرکا مااا ن ایداب ر،پيمانكا به متعلق ساتيتأس و آالتنيماش و نکنارکا ردمو در جز ،هانامهمهيب در 16-1

 ،هانامهمهيب رعتباا نپایا نماز یا و یمحتو در تغيير عوان راه ددراگ ليماتس به کارفرما ر،کا هر وعشر از قبل و دشو درج
 شاده انيب وضوحبه باید آن، از ینفعذ فطر و بيمه عموضو ،گذارمهيب ،هانامهمهيب متما در. باشد فرمارکا قبلي بااطالع باید
 .باشند

 .باشند منطبق ن،پيما 6 پيوست در شدهدرج یهایازمندين با باید ،هانامهمهيب دمفا 16-1
 ،باشد شتهدا رعتباا باید تحویل موقت نماز تا هاا نامهمهيب سایرو  هگارکا یهارنباا به کاال ورود ناامز اات ،لاحم نامهمهيب 16-3

 ..باشد شدهانيب ییگرد نحو به خصوصي یطاشر در نكهآ مگر
 فرمارکا تعهد در یهانامهمهيب  - 17 ماده 
 بطاضو طبق هاااآن یافتدر به نسبت فرمارکا،باشد فرمارکا تعهد در ،6 پيوست 6-1 بند طبق هااانامااهمااهيب از برخي خذا هرگااااه
 .کنديم امقدا ،پيوست ینا در شدهينيبشيپ
 دریافت خسارت از بيمه  - 18 ماده 

 بيمه، به این نحو است: یهاخسارتباشد، ترتيب دریافت  نشدهانيبهرگاه در شرایط خصوصي به نحو دیگری  18-1
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پيمانكار موظف است اسناد و مدارک الزم را برای دریافت خسارت، با همكاری کارفرما تنظيم و آمااده کارده، در    18-1-1
 تحویل دهد. گرمهيبموعد مقرر به 

که ذینفع آن کارفرماست، به حسابي که کارفرما به این منظاور افتتااح    یيهامهيبپرداختي شرکت بيمه در مورد  18-1-1
 ، صرف نماید.دهیدخسارتمعتمد، مبالغ مربوط را در کارهای  عنوانبهوی  تا شوديمکرده است، واریز 

و هزینه آن از محال   شوديمپيمانكار، اصالح یا تعویض  لهيوسبهکار، به دستور کارفرما و  دهیدخسارت یهابخش 18-1-3
 .گردديممبالغ دریافتي بيمه، به پيمانكار پرداخت 

 یهاا قسامت وارده کاافي نباشاد و یاا برخاي از      یهاا خساارت ، برای جبران گرمهيبهرگاه مبالغ دریافت شده از  18-1-4
، باا توجاه باه    ازيموردنمسئوليت تأمين هزینه اضافي  تحت پوشش بيمه قرار نگرفته باشد،به هر دليل  دهیدخسارت
 مورد به عهده کارفرما یا پيمانكار است. برحسب، 71و  71مواد 

 ط با موارد بيمهاز ادعای خسارت اضافي، مرتب يپوشچشم  - 11 ماده 
، حق هر نوع ادعاا  رديگيمشده قرار یاد یهامهيبو ... که اموال و دارایي آنان تحت پوشش  دومدستکارفرما، پيمانكار و پيمانكاران 

 .کننديماست، از خود سلب  شدهپرداختکه از سوی بيمه  ازآنچهرا بيش 
 .***  - 22 ماده 
 شرایط پيمان، با هانامهمهيبو  هانامهضمانتانطباق متن   - 21 ماده 

آن باشاد.   7 و 6شماره  یهاوستيپ، باید منطبق با اسناد پيمان و هاآنو محدوده پوشش  هانامهمهيبو  هانامهضمانتمضمون تمام 
در پيمان، دارای اشكال یاا   شدهينيبشيپانطباق با شرایط  نظر ازاز سوی پيمانكار،  شدهميتسل یهانامهمهيبو  هانامهضمانتهرگاه 

و پيمانكاار موظاف اسات ظارف ده روز باا مراجعاه باه مراجاع          شاود يما کارفرما به پيمانكار اعالم  لهيوسبهنواقصي باشند، مراتب 
جدیاد،   هاای نامهو بيمه هانامهضمانتبا  هاآن، نسبت بااه رفع نواقص و یااا جایگزین کردن هانامهمهيبو  هانامهضمانت صادرکننده
 دریافتي، طبق اسناد پيمان است. یهانامهضمانتو  هانامهمهيب، پيمانكار مسئول درستي مفاااد درهرحالاقدام کند، 

 هانامهمهيبو  هانامهضمانت صادرکنندهمراجع   - 22 ماده 
یيد کارفرما تهياه و تساليم شاوند. هرگااه مرجاع      او مؤسسات بيمه مورد ت هابانك، باید از ازيموردن هانامهمهيبو  هانامهضمانتتمام 

به هر دليل، دچار انحالل، ورشكستگي یا عدم توانایي برای انجام برخي از تعهادات ماالي شاود،     نامهمهيبو  نامهضمانت صادرکننده
 قباول  ماورد یگار  از مراجاع د  هاا ناماه ماه يبو  هانامهضمانتپيمانكار موظف است ظرف حداکثر سي روز نسبت به جایگزین کردن 

 جدید را به کارفرما تسليم نماید. یهانامهضمانتکارفرما، اقدام کرده و 
 ، ناشي از تغيير کارهاهانامهمهيبتغيير در   - 23 ماده 

هرگاه تغيير کاری منجر به تغيير اساسي در شرح کارها، قيمت، مدت و سایر شرایط پيمان شود، پيمانكار موظف اسات بار اسااس    
تا در صورت لزوم، تغييارات الزم در مفااد    اطالع دهد هانامهمهيب صادرکننده، مراتب را به مراجع هانامهمهيبدر متن  دشدهيقموارد 

مربوط باه هماان مادت، از ساوی پيمانكاار       یهانامهمهيب، 1-64 بندموضوعدر صورت افزایش مدت پيمان،  انجام شود. هانامهمهيب
 .شوديمتمدید 
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 پيمانكار یهاتيمسئولتعهدات و    :5فصل 
 کليات  - 24 ماده 

 (11و طبق پيوست ) تعهدات پيمانكار در چارچوب پيمان
 .***  - 25 ماده 
 مدیریت و نظارت بر کار  - 26 ماده 

افاراد واجاد صاالحيت اسات.      لهيوسا باه پيمانكار متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجارای صاحيح کارهاا،     16-1
کيفيات و پيشارفت کارهاا را طباق      کاه ینحوبهاجرایي مناسب و رعایت توالي کارها  یهاروشمسئوليت به کار گرفتن 

 پيمان تأمين کند، به عهده پيمانكار است.
نمایناده خاود باه     عناوان باه ، پيمانكار باید شخص واجد صاالحيتي را  تنفيذ پيماناز تاریخ روز  15مدت ظرف حداکثر  16-1

 هاا هيابالغ، هاهياطالع، هامكاتبهپيمانكار عمل کرده،  منزلهبهل مدت پيمان، کارفرما معرفي کند. نماینده پيمانكار، در طو
قبلي به  اطالع با. نماینده پيمانكار در طول اجرای پيمان، رديگيمو دستور کارها خطاب به پيمانكار و به نام وی صورت 

هاا  حداقل اختيارات، مسئوليت شود.وی شخص واجد صالحيت دیگری گمارده  یجابهتعویض گردد و  توانديمکارفرما، 
 قطعي است: بشرح زیر مفروض وناظر مقيم  با نماینده کارفرما یا  در رابطه نماینده پيمانكارو وظایف 

 کنترل و نظارت بر کيفيت و کميت خدمات کارکنان پيمانكار تحت پيمان.   -

 انجام کليه تكاليف و تعهدات اجرای خدمات موضوع پيمان. -

 با تأیيد کارفرما.    ماهيانه  یا هفتگي یا کارها بصورت روزانهانجام تنظيم و امضاء گزارش  -

 .روزانه  صاورت هب محل اجرای کارصورت کارکنان حاضر به کار در  و امضاءتناظيم  -
 امضای صورت جلسات. گزارشات الزم و ارایه، کارفرما شرکت در جلسات -

 .پس از امضاء توسط صاحبان امضاء مجاز کارفرما تحویل به نمایندهو ماهيانهتنظيم صورت وضعيت های تهيه و  -

اباالغ   نمایناده پيمانكاار  شخص شاده باه   مبرنامه، دستور کار یا اخطاریه که توسط نمااینده کارفرما در محدوده اختيارات  -
ها مراتب با گاواهي  از قبول ابالغيه نماینده پيمانكاردر صورت استنكاف  شود. گردد به منزله ابالغ به پيمانكار محسوب مي
   نماینده کارفرما ابالغ شده تلقي خواهد گردید.

کلياه مشاكالت پرسانلي کارکناان      به پاسخگویيکنترل ونظارت برکيفيت و کميت خدمات و اقدامات کارکنان پيمانكارو  -
 پيمانكار.

 .کارفرما پس ازاخذ امضای توسط صاحبان امضاء مجاز و تحویل به نمایندهموقت  ماهيانهتنظيم صورت وضعيت های  -

 باشد.از نظر پيمانكار پذیرفته شده تلقي و برای وی تعهدآور مي نماینده پيمانكارتوسط  تنظيم شده مدارککليه امضاء  -

ایناده  نمشاخص شاده باه    مدر محادوده اختياارات   ناظر مقيم برنامه، دستور کار یا اخطاریه که توسط نمااینده کارفرما و  -
ها مراتاب  از قبول ابالغيه نماینده پيمانكاردر صورت استنكاف  شود. ابالغ گردد به منزله ابالغ به پيمانكار محسوب مي پيمانكار

 با گواهي نماینده کارفرما ابالغ شده تلقي خواهد گردید.
ص واجاد صاالحيت دیگاری را    پيمانكار موظف است بالفاصله شاخ  توسط کارفرما، نماینده پيمانكاردرصورت عدم تأیيد  16-3

 .استبا موافقت نماینده کارفرما امكان پذیر  نماینده پيمانكارمعرفي نماید و همچنين تعویض 
)پنج( روز تقویمي مهلت دارد نسابت باه    5حداکثر  نماینده پيمانكارپيمانكار پس از ابالغ نماینده کارفرما جهت تعویض  16-4

 کارفرما اقدام نماید. جایگزیني فرد مناسب و مورد تأیيد نماینده
محال اجارای   را تارک نمایاد و    محل اجرای کار، ناظر مقيمتواند بدون اطالع نماینده کارفرما و یا نمي نماینده پيمانكار  16-5

طباق شارایط   ریماه  جهيچگاه نباید بدون سرپرست باشد. در غير این صاورت کارفرماا ميتواناد نسابت باه تعياين        کار
نمایناده   امكاان دارد  کاه  بارای ماواقعي   نمایاد.  عمل( شرایط عمومي پيمان 68اقدام و یا مطابق ماده ) پيمان خصوصي
فقاط   نااظر مقايم   بيني و معرفي نموده باشاد و باید از قبل یك نفر جایگزین، پيشنامبرده حضور نداشته باشد  پيمانكار

 بوده باشد. ، به اطالع و اجازه ویپيمانكار نمایندهکه عدم حضور  زماني مكاتبات جایگزین را خواهد پذیرفت،
گردد برای مرتبه اول توساط   محل اجرای کارباع  درگيری و اخالل در نظم و ایجاد تشنج در  نماینده پيمانكارچنانچه  16-6

 عاویض ت نماینده پيمانكارنماینده کارفرما به پيمانكار اخطار داده ميشود و در صورت تكرار به پيمانكار ابالغ مي گردد که 
نماینده نسبت به جایگزیني  4-16در بند  طبق مهلت اعالم شده بایدد. پيمانكار موظف به اجرای این دستور بوده و گرد
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 کاهد.نمي پيمانكار هایاخراج شده اقدام نماید. اجرای این ماده از مسئوليت پيمانكار
هرگوناه تغييارات بعادی در آن را باا مشخصاات افاراد       ، نمودار سازماني پروژه و 3-1-3نماینده پيمانكار، باید طبق بند  16-7

 کليدی، به کارفرما تسليم کند.
 HSEدر تأمين و رعایت تعهدات و الزامات  پيمانكارمسئوليت  16-8

در رابطاه  که جزء فرعي و پيمانكاران  تخلفات و قصور کارکنان خود و افعال، اعمال، يت در مقابلمسئولعالوه بر پيمانكار 
الزاماات و رویاه   باید ایشان را موظف به رعایت قوانين و مقررات مربوطه در محل اجرای کار از جمله  ،دنباشبا پيمان مي
 .و پيمانكار در مقابل آنها نيز مسئوليت خواهد داشت نماید کارفرما HSEهای مدیریت 

 و تميزکردن محوطه کارگاه و تجهيزات محل اجرای کاربرچيدن  16-1
آوری به جمع پس از پایان عمليات موضوع پيمان نسبت برنامه تنظيمي کارفرماپيمانكار موظف است طبق الف( 

مواد زائد و نخاله و سایر تدارکات خود  محل اجرای کار، اتتجهيز و تأسيسات ،مصالح بازیافتي ،ساختههای پيشساختمان
ها از محوطه کارفرما نسبت به خارج نمودن آن HSEنماینده امور  با هماهنگي و اقدام نماید. سپس طبق نظر ناظر مقيم

که مورد قبول ناظر مقيم باشد به ایشان تحویل و محوطه را به وضع قابل استفاده به نحوینموده محل اجرای کار اقدام 
 ها به هر نحو کهدریافت خسارت، برای خارج نمودن آنمحاسبه و  عالوه بر در غير این صورت کارفرما مي تواند دهد.

عالوه هزینه باالسری به تشخيص خود به حساب بدهكاری پيمانكار  های آن را بهمقتضي بداند عمل نموده و هزینه
موال و اهرگونه اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و طرح ادعای ضرر و زیان به  منظور نماید. در این صورت پيمانكار حق

 .نمایدهای خویش را از خود سلب و ساقط ميدارایي

های احتمالي دفن، انتقاال یاا امحااء ماواد و ضاایعات را در نظار       پيشنهاد، هزینه ارایههنگام  پيمانكار موظف است درب( 
برای خارج نمودن و یا امحاء ضایعات بند فاوق نيااز باه     کارفرما HSE امور نظر ناظر مقيم و یا نمایندهگيرد. چنانچه طبق

اخذ هرگونه دستورالعمل و یا مجوز از مراجع دیگری باشد پيمانكار موظف است به هزینه خود نسابت باه تهياه و کساب     
 .ها اقدام نمایدآن

یا محيط اجرای پروژه اختصاصي مورد نظر کارفرما که بدليل شرایط و اهميت نوع کار و  HSEشرایط و رعایت الزامات  16-11
تعيين  HSEها ضرورتاً مي بایست توسط پيمانكار رعایت گردیده و اجرا شود در بخش شرایط خصوصي و نيز پيوست 

مورد نظر در این بخش بوده و   HSEگردیده و بدیهي است که پيمانكار ملزم به رعایت قواعد و شرح خدمات اختصاصي 
 ای مسئوليت مشابه سایر بخشهای قرارداد مي باشد.در صورت عدم رعایت و اجرای آنها دار

پيمان به محض تشخيص خود و در مواقع  نهایي سال پس از پایان مدت 1کارفرما حق دارد در مدت اجرای پيمان و تا  16-11
لزوم دفاتر مالي و سایر اسناد و مدارک پيمانكار را در رابطه با موضوع این پيمان مورد رسايدگي قارار دهاد و پيمانكاار     
بایستي نهایت همكاری را در این مورد با کارفرما مبذول دارد. بمنظور حسن اجرای مفاد این مااده پيمانكاار بدینوسايله    

های جداگانه ای جهت موضوع این پيمان تهيه و نزد خود نگهداری قت ميكند که حتي المقدور دفاتر مالي و پروندهمواف
های پيمانكار مانع از رسيدگي نماید. در هر حال واحد بودن دفاتر مالي یا سوابق و مدارک پيمانكار نسبت به کل فعاليت

 ر و اسناد مذکور از طرف پيمانكار به کارفرما نمي تواند باشد.دفات ارایهکارفرما و یا دليل موجهي برای عدم 
 تأمين نيروی کار  - 27 ماده 

بارای   ازيا موردنشاغلي   یهاردهکمي و کيفي در تمام  نظر ازپيمانكار، متعهد است نسبت به تأمين نيروی انساني کافي،  17-1
، اعم از کارکناان مساتقيم اجارای    ازيموردنعمليات موضوع پيمان اقدام کند. نيروی انساني  موقعبهحسن اجرا و تكميل 

مختلف، باید از تخصص، مهارت و صالحيت کاری الزم برخوردار باشند و  یهابخشکار و یا گروه سرپرستي و پشتيباني 
ناشاي از اساتخدام و    یهاا ناه یهزشوند که برای اجرای کار مربوط، مناسب باشند. پرداخت تماام   يدهسازمانبه نحوی 

  ، به عهده پيمانكار است.هاآنو هر نوع مزایای قانوني  ار، از قبيل حقوق، بيمه، مالياتنيروی ک یريکارگبه
مرباوط باه انجاام خادمات موضاوع      های پيمانكار موظف است، کارکناني را به کار گمارد که قبال کليه آموزشهمچنين 
واگذار نمایاد کاه بارای انجاام ایمان و       دیده باشند و تحت هيچ شرایطي نباید پيمانكار به کارکنان خود کاریپيمان را 

مناسب نباشند. در صاورت آماوزش    ورواني موثر آن آموزش کافي را فرا نگرفته و یا دارای توان جسمي و سالمت روحي
پيمانكاار باوده و باه    باه عهاده    آموزشاي های که با تشخيص کارفرما انجام شود، هزینه کارفرماتوسط  پيمانكارکارکنان 
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با تشاخيص و توساط کارفرماا، کارکناان      های آموزشيدر صورت تشكيل کالس ان منظور خواهد شد.حساب بدهي ایش
که گواهي مبني بار تأیياد آموزشاي کارکناان پيمانكاار      های مربوطه بوده و در صورتيپيمانكار ملزم به حضور در کالس

افراد ماردود باه حسااب بادهكار پيمانكاار      صادر نگردد پيمانكار ملزم به جایگزیني افراد مردود مي باشد هزینه آموزش 
گوناه اضاافه پرداختاي باه     هاای کارفرماا هايچ   منظور مي گردد. همچنين بابت صرف وقت کارکنان پيمانكار در آموزش

 پيمانكار صورت نخواهد گرفت.  
نفات و یاا    پيمانكار موظف است کليه کارکنان خود را در بدو کار، جهت انجام معاینات پزشكي باه بهاداری و بهداشات    17-1

های مورد تایيد کارفرما اعزام نموده و پس از تأیيد سالمت و صدور گواهي تندرستي آنها را بكار گيرد. پيمانكاار  درمانگاه
 بایست هزینه معاینات فوق را در قيمت پيشنهادی خود لحاظ کند. مي

قرارداد منطباق باا طارح    ،االمار خاود  پس از انعقاد قرارداد با کارکنان تحت سي روز پيمانكار موظف است حداکثر ظرف  17-3
طبقه بندی مشاغل امضاء نماید وهمچنين موظف است در مدت مذکور یك نسخه از آن را به کارفرما و نساخه دیگار از   

 نماید. ارایهکار و رفاه اجتماعي محل ،قرارداد را به اداره تعاون
ایراني نياز باشد، پيمانكار موظاف اسات پاس از تأیياد کارفرماا و ساایر        از کار که به نيروی کار غير یيهابخشدر مورد  17-4

کارکنان را به کار گمارده و مسئوليت رعایت قوانين و مقاررات کشاور و    گونهنیامراحل قانوني،  و طي ربطیذ یهامقام
 است. ، به عهده پيمانكارمحل اجرای کارکارکنان، طبق شئون اخالقي در محدوده  گونهنیاحسن رفتار 

، باه تشاخيص کارفرماا    اجارای پاروژه   محال  کااردر ، مهاارت و یاا صاالحيت     ازنظار هریك از کارکنان پيمانكار، هرگاه  17-5
و  ماوردنظر به تعویض فارد  (  روز 1حداکثر ظرف مدت )باشند، پيمانكار موظف است در اسرع وقت نسبت  قبولرقابليغ

، باه عهاده   هاا یيجاا جاباه ناشي از این نوع  یهانهیهزاو، اقدام کند. تمام  یجابهبه کار گماردن شخص واجد صالحيت 
. مسائوليت اجارای مفااد ایان بناد، در      رديگينمپرداخت اضافي از این بابت به پيمانكار تعلق  گونهچيهپيمانكار است و 
  ، به عهده پيمانكار است.دومدستمورد پيمانكاران 

تأمين مسكن و غذای کارکنان در حد متعاارف، ایجااد دفااتر کاار      منظوربهكانات الزم ، ایجاد اموآمدرفتتأمين امكانات  17-6
امكاناات   تأمين کارکنان، ...(، ستیزطيمحمناسب، تأمين امكانات بهداشتي )از قبيل آب آشاميدني و استحمام، بهداشت 

را پرداخت کند، مگار آنكاه کارفرماا     هاآنمربوط به  یهانهیهزبه عهده پيمانكار است و وی موظف است  اوليه پزشكي،
درصاورت هرگوناه اساتفاده از خادمات بهداشات و       ، تعهد کرده باشد.13تأمين برخي از تسهيالت باال را طبق پيوست 

عهاده و هزیناه   های درماني انجام شده جهت کارکناان پيمانكاار در طاول مادت پيماان باه      درمان کارفرما، کلية هزینه
 پذیرد.گونه مسئوليتي را نميالبات پيمانكار کسر خواهد شد و کارفرما در این رابطه هيچپيمانكار بوده و از مط

که در جهت رعایات  به منظور حداکثر استفاده از توان توليدی، صنعتي، خدماتي  و اجرایي کشور، پيمانكار موظف است  17-7
اران دست دوم باا ضاریب ترجيهاي در    قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه درخصوص معيار بومي بودن پيمانك 47ماده 

ای و تاأمين کاالهاای مصارفي و سارمایه    عماومي  در تاأمين خادمات   اقدام نماید همچناين  فرآیند انتخاب و یا مناقصه 
 ها و مؤسسات معتبر داخلي مورد تأیيد کارفرما استفاده نماید.شرکتبا اولویت استفاده از تجهيزات 

اخراج، ،ها و تأدیه کليه مخارج مربوط به کارکنان خود شامل استخدام، استعفاءهزینهپيمانكار شخصا مسئوليت پرداخت  17-8
خدمات درماني، بازنشستگي، ایاب ذهاب کارکنان، همچنين پرداخت دستمزد و حقاوق بار اسااس طارح طبقاه بنادی       

اء طباق قاوانين کاار،    مشاغل، حق بيمه، سنوات خدمت ،اضافه کاری و سایر حقوق و مزایای قانوني به هر نحوی از انحا 
تأمين اجتماعي و سایر مقررات مربوطه )کمك هزینه مسكن، حق اوالد، کمك عائله مندی، بن کاالهاای اساساي، خاوار    
بار، عيدی و پاداش پایان سال، مزایای پایان کار در انقضاء پيمان و سایر مزایایي که در قوانين مقرر شده باشد، توافقاات  

گيرد و یا در طاول مادت   مبادی قانوني در نتيجه انجام خدمات تحت پيمان به آنان تعلق مي پيمان و مصوبات صادره از
 پيمان به نحوی تعلق خواهد گرفت به عهده دارد.  

 چنانچاه  نفات  وزیار محتارم   موافقت با دولت محترم هيات سوی از ابالغي های مناسبت در چنانچه است موظف پيمانكار 17-1

 کماك  یاا  پااداش  اعطاای  و به تهياه  نسبت گردد منظور پيمانكار عوامل و کارکنان رایب غيرنقدی کمك یا پاداش اعطای

 طریاق  از و کارفرماا  هزیناه  باه  مساتمر  و های جاری فعاليت در ها کمك و پاداش این است بدیهي .نماید اقدام غيرنقدی

 گردید. خواهد پرداخت کل مبلغ سقف رعایت با پيمانكار
 هار  ورزش سارانه سااليانه   شده تعيين هزینه است موظف پيمانكار ایران اسالمي جمهوری کار قانون 154 ماده اجرای در 17-11

 اجتمااعي  رفااه  و کاار  تعاون، مصوبات وزارت براساس گيرد مي کار به پيمان تحت خدمات انجام جهت که کارکنان از یك
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 نماید. پرداخت
یاا هزیناه پيمانكاار     محل اجرای کار، در پرداخت دستمزد کارکنان مستقر در دومدستيمانكار و یا پيمانكاران هرگاه پ 17-11

که طلاب   کنديمتأخير کند و یااا قصور ورزد، کارفرما به وی اخطار  هاآن نيمابيفیا قرارداد  ، طبق قانون کاردومدست
 تواناد يما اری پيمانكاار، کارفرماا   و در صورت خودد را پرداخت نماید دومدستیا مبلغ قرارداد پيمانكار  کارکنان خااود

 شاده پرداخات آن باه پيمانكاار    تيوضاع صاورت که  یادورهرا برای  دومدستیا پيمانكار برای بار اول دستمزد کارکنان 
و باا حضاور نمایناده وی، از محال مطالباات و تضامين        پيمانكار دشدهیيتأ تيوضعصورتیا  هافهرست است، بر اساس

بدهي پيمانكاار منظاور نمایاد.     حساببه (%5)درصد، پنج اضافهبهپيمانكار، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختي را 
ن ، مهلتي را برای پرداخت دستمزد کارکناا یاهیاخطاردر صورت تكرار تأخير در پرداخت دستمزد کارکنان، کارفرما طي 

 ،68بار اسااس مااده     تواناد يم. در صورت خودداری پيمانكار در مهلت مقرر، کارفرما سازديماز سوی پيمانكار مشخص 
پيمانكار، به هر دليلاي از ساوی کارفرماا باا تاأخير       دشدهیيتأ یهاتيوضعصورتپيمانكار را برکنار کند. هرگاه پرداخت 

پيمانكاار را معاادل دساتمزد کارکناان وی،      دشاده یيتأ یهاا تيعوضا صاورت کارفرما متعهد است بخشي از مواجه شود،
 پرداخت کند.

چنانچه کارفرما به واسطه آرای صادره از طرف هيات های حال اخاتالف ادارت کاار و تاامين اجتمااعي لاه کارکناان         17-11
کناان پيمانكاار   پيمانكار در ارتباط با عدم پراخت حقوق و مزایای ماهيانه و عيدی، مرخصي، سنوات اخراجي و غياره کار 

تحت هر شرایطي از مطالبات قابل پرداخت پيمانكار کسر و در وجاه اجارای دادگساتری ذیاربط واریاز نمایاد وی حاق        
 هرگونه اعتراضي را در این خصوص از خود سلب نموده است.

باشاد و بایاد   ماي  پيمانكاران جزء در رابطه با پيمان تخلفات و قصورات  کارکنان خود و افعال، پيمانكار مسئول اعمال، 17-13
 ایشان را موظف به رعایت قوانين و مقررات مربوطه در محل اجرای بنماید.

 حوادث ناشي از کار کارکنانمسئوليت پيمانكار در  17-14
وقوع هرگونه حادثه انساني، دستگاهي، حریق، شرایط نا ایمن، تصادفات و سوانح مرباوط  پيمانكار موظف است بالفاصله 

کارفرما اطاالع داده و حاداکثر    HSE اموررا به ها، بيماریها و امراض واگير بهداشتي، مسموميتبه وسایط نقليه، حوادث 
تكميال فارم مادون     تهياه و  کارفرما اقدام باه  HSEامورپيمانكار، زیر نظر نماینده  HSEساعت نماینده  14ظرف مدت 
اقدام به انعكااس موضاوع در موعاد مقارر     نسخه نموده و جهت کارکنان پيمانكار و اشخاص ثال   (4حادثه در ) گزارش

خواهاد ماناد و    قانوني به سازمان تامين اجتماعي نماید. دو نسخه از این فرم نزد کارفرماا و یاك نساخه نازد پيمانكاار     
باشاد و از ایان بابات    ذمه پيمانكار ماي  برعهده و و جبران آن مربوط به حادثه و هزینه های اداری ،های حقوقيپيگيری

 سئوليتي متوجه کارفرما نخواهد بود.هيچ گونه م

های کارکنان خود از هر حي  و تحت هر عنوان بوده و کارفرماا از هرگوناه   مشكالت و ادعا پيمانكار پاسخگوی مسائل و 17-15
 مسئوليتي در قبال کارکنان پيمانكار مبرا خواهد بود.

موضاوع  و باا کيفيات   های پيمانكار ماورد نيااز جهات انجاام باه موقاع       که کارفرما تشخيص دهد تعداد نيروصورتيدر  17-16
ها اقدام نماید. در این صورت نظر کارفرما قطعي باوده  تواند از پيمانكار بخواهد نسبت به افزایش آنپيمانكافي نباشد، مي

درشارایط خصوصاي   کارفرما یا مادت تعياين شاده     در ابالغيهتعيين شده  باشد حداکثر ظرف مدتلزم ميمو پيمانكار 
 ای برای کارفرما ایجاد کند نسبت به افزایش تعداد نفرات مورد نياز اقدام نماید.هيچ گونه تعهد و هزینه بدون اینكه

بومي و ساکنان منطقاه اجارای کاار، کاه      افراد ،کارکنان مورد نياز خوددر بكارگيری پيمانكار اولویت در صورت امكان  17-17
 است. داشته باشند، مهارت الزم برای انجام کار را

کارنامه روزانه صادر کرده و نحاوه اجارا و پار     پيمانكار موظف است که برای کارکنان خود امكانات ثبت حضور و غياب و 17-18
کارکنان کليدی پيمانكار به تشخيص کارفرما باید به طور تماام وقات در محال اجارای کاار      ها را کنترل نماید.شدن آن

پيمانكار ميبایست ليست کارکنان خود را بصورت ماهيانه طي فرم مخصوص باه نمایناده    همچنين حضور داشته باشند.
 کارفرما تسليم نماید.

پيمانكار نميتواند هيچ یك از کارکنان کليدی خود را که دارای سمت هستند و بر عملكرد کار تاأثير بسازایي دارناد را     17-11
 .یگر منتقل نمایندهای دبدون اجازه قبلي و کتبي کارفرما تعویض یا به پروژه

پيمانكار باید به درخواست کارفرما هر نوع اطالعات الزم در خصوص کارکنان خود را از جمله مشخصات فردی، شماره  17-11
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 پاسپورت و غيره را در اختيار کارفرما قرار دهد.  
كاار در هار زماان    تعویض هر یك از کارکناان پيمان  تأیيد قبلي کارفرما، نافي حق کارفرما مبني بر درخواست برکناری 17-11

 نخواهد بود.
مرخصي چرخشي و جدول زماني جایگزیني کارکنان پيمانكار باید به توافق پيمانكار و کارفرماا رسايده باشاد و زماان      17-11

اناد  کافي جهت تحویل کار و وظایف از کارکنان ترک کننده محل اجرای کار به کارکنااني کاه جهات جاایگزیني آماده     
 وجود داشته باشد.

 انكار بایستي حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند.کارکنان پيم 17-13
  HSE مدیریت یهاهیرو و الزامات  - 28 ماده 

را در قراردادهاای صانعت نفات باه شارح ذیال         HSEموظف است حداقل الزامات و رویه های عمومي  پيمانكار موظف 18-1
 رعایت نموده و حداقل مسئوليت های ناشي از آن را نيز بپذیرد:

کليه کارکنان، پيمانكاران فرعي و جزء و کارگران روزمزد پيمانكار اصلي مكلف و ملزم باه پياروی   پيمانكار اصلي و  18-1-1
کارفرماا   HSEرویه های نظام مدیریت  الزامات وها، استانداردها و رعایت و اجرای دقيق کامل از مقررات، خط مشي

اسات کلياه کارکناان خاود، پيمانكااران       حسن اجرای آن، پيمانكار مكلاف  باشند. به منظور انجام این تعهدات ومي
کارفرما باه   HSE رویه های نظام مدیریت و به رعایت  الزامات فرعي و کارگران موقت شاغل در این قرارداد را نسبت

پيماان باه هار طریاق ممكان و مقتضاي مطلاع و         HSEشرح این ماده، مفاد مندرج در شرایط خصوصي و پيوست 
 نماید. ارایهرا به آنها های الزم توجيه نموده و آموزش

 

و شروع باه کاار حاداکثر ظارف مهلات       محل اجرای کارپيمانكار موظف است پس از ابالغ پيمان و قبل از تجهيز  18-1-1
 کارفرما اقدام نماید.  HSEبه امور HSE (HSE PLAN)برنامه  ارایهتعيين شده در ابالغيه نسبت به 

باه  « HSEمسائول  »به عنوان   را که مورد تائيد کارفرما باشدپيمانكار، موظف است فردی با تجربه و واجد شرایط  18-1-3
 کارفرما معرفي کند.

 

پيمانكار موظف است پس از ابالغ پيمان و قبل از شروع کار، حداقل نيروی انساني مورد نيااز و واجاد صاالحيت و     18-1-4
پيمان را کتبا باه   HSEمقرر در پيوست  HSEرویه های نظام مدیریت  الزامات وجهت اجرای  HSEنمودار سازماني 

پيمانكار پيش از شاروع باه کاار بایاد باه       HSEکارفرما معرفي نماید. کفایت سازمان و صالحيت پرسنل  HSEامور 
 کارفرما برسد. HSEتأیيد نماینده 

که توساط / تحات نظاارت     HSEهای آموزشي توجيهي ليه کارکنان پيمانكار قبل از شروع به کار باید در کالسک 18-1-5
ما طرح ریزی و به صورت رایگان برگزار مي شاود، شارکت نماوده و تأیيدیاه گذرانادن دوره را اخاذ       مستقيم کارفر

 حسب موضوع پيمان باید در شرایط خصوصي درج گردد. HSEنمایند. نحوه برگزاری دوره های آموزشي تخصصي 

ز شروع کار مجهز به وساایل و  کليه کارکنان پيمانكار اصلي، پيمانكاران فرعي و جزء و کارگران روزمزد باید قبل ا  18-1-6
پيمان شاوند. البساه کاار بایاد متحدالشاكل و       HSEتجهيزات حفاظت فردی بر اساس رویه های مذکور در الزامات 

 متناسب با شرایط جوی محيط بوده و محل فعاليت و نام شرکت به نحو مقتضي روی آن مشخص شود.

هاا، رساتوران، تجهيازات تاامين آب     شاامل دفااتر، کما     محل اجرای کاار کليه تاسيسات و مستحدثات تجهيز   18-1-7
پيماان   HSEآشاميدني و غيره مطابق استانداردهای رایج صنعت نفات و ضاوابط و الزاماات قياد شاده در پيوسات       

 تجهيز شوند.

 باشد.  استفاده از کانتينرهای باربری برای دفتر کار، محل اقامت، رستوران ممنوع مي  18-1-8

  اماکن محل اجرای کار اعم از اماکن عمومي، روباز و سربسته اکيدا ممنوع مي باشد. استعمال دخانيات در کليه 18-1-1

 حمال و نقال کارفرماا مطاابق پيوسات      HSE، رویاه هاا و دساتورالعملهای    پيمانكار موظف به رعایات الزاماات   18-1-11

HSE.پيمان مي باشد  
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کليه ابزار و تجهيزات، ماشين آالت، ادوات برقي، از ورود به محل اجرای کاار بایاد توساط مراجاع معتبار ماورد        18-1-11
بازرسي قرار گرفته و از سالمت فني آنها اطمينان حاصل گردد. بكارگيری تجهيزات قبل از بازرساي و تأیياد مطلقااً    

ر، ابزار و تجهيزات مربوطه از محال اجارای کاار    ممنوع بوده و در صورت مشاهده موارد تخلف ضمن توقف فوری کا
 خارج خواهد شد.  

پيمانكار با تاسيسات عملياتي، اخاذ   محل اجرای کاردر صورت فعاليت پيمانكار در واحدهای عملياتي یا مجاورت  18-1-11
 پيمان الزامي است.  HSEکارفرما مطابق  HSEهای رویه الزامات وکار بر اساس شرایط خصوصي و پروانه

های کاری، ماشين آالت، ابزار و لوازم پيمانكار حسب موضوع پيمان به صاورت  کارفرما از محل HSEنده امور نمای 18-1-13
، ضمن صدور دساتور  HSEادواری بازدید و در صورت مشاهده عدم انطباق، موارد نا ایمن و تخلف از اجرای الزامات 

پيمانكاار اعاالم    HSEنمایناده کارفرماا و نمایناده     های پر مخاطره، گزارش تخلف/ موارد نا ایمن را بهتوقف فعاليت
 خواهد نمود.

باشد و خساارت توقاف کاار ناشاي از ایان      پيمانكار موظف به رفع فوری موارد نا ایمن/ تخلفات گزارش شده مي  18-1-14
موضوع بر عهده و هزینه پيمانكار بوده و کارفرما در این خصوص هيچ گونه تعهدی نخواهد داشت. پيمانكار موظاف  

روز رسااني طارح و برناماه    ت پس از ابالغ پيمان و قبل از شروع کار و در طول انجام کار نسابت باه تهياه و باه    اس
 HSEمنادرج در پيوسات    HSEبهداشتي خود بر اساس مفاد مندرج در شرایط خصوصي پيمان و رویه ها و الزامات 

 پيمان اقدام نماید.  

کارکناان شاامل معایناات بادو      کلياه  بارای  شاغلي  معایناات  مپيمانكار موظف است به هزینه خود نسبت به انجا 18-1-15
ای )حداقل سالي یكبار( و معاینات مراقبتي اقدام و گواهي سالمت ایشان را تسليم نمایناده  معاینات دوره -استخدام
   کارفرما نماید. HSEامور

واحادهای   هرکدام از برای صنعتي بهداشت شناسنامه روز رسانيپيمانكار موظف است نسبت به تهيه، تكميل و به 18-1-16
 ها اقدام نماید.  ها، غذاخوری، آشپزخانه/ کارگاه از قبيل اماکن، اقامتگاه مربوطه

پيمانكار موظف است نسبت به تشكيل کميتاه حفاظات فناي ماهاناه بار اسااس ماواد قاانوني اقادام و نتاایج و            18-1-17
 نماید.   ارایهکارفرما  HSEصورتجلسات را به نماینده 

شاده توساط    ارایهپيمانكار موظف است کليه کارهای اجرایي، خدماتي ، تعميراتي و مشاوره خود را مطابق طرح  18-1-18
کارفرما و الزامات مندرج در شرح کار، مفاد مندرج درشرایط خصوصي پيمان و ضوابط و رویه هاای محايط زیساتي    

(HSE)  در پيوستHSE د، انتشاار آلاودگي و آسايب باه محايط      پيمان به نحوی انجام دهدکه از ریخت و پاش موا
 زیست جلوگيری شود.

 پيمانكار موظف است از وسایط نقليه موتوری دارای برگ معاینه فني استفاده نماید.  18-1-11

خاود را ماورد توجاه قارار داده و از      محل اجارای کاار  پيمانكار موظف است وضعيت ظاهری محل اجرای کار و   18-1-11
اه و محل اجرای کار خودداری نماوده و عملياات مادیریت پساماندها را بار      هرگونه انباشت زباله و ضایعات در کارگ

 شده توسط کارفرما اجرا نماید.   ارایهاساس الزامات 

پيمانكار در مورد مصرف منابع و مدیریت انرژی در محل اجرای کار اهتمام ویژه داشته باشد و از هرگونه انباشت  18-1-11
 ارایاه خودداری نموده و عمليات مدیریت پسماندها را بر اساس الزامات زباله و ضایعات در کارگاه و محل اجرای کار 

 شده توسط کارفرما اجرا نماید.

ای کار کند که از هرگونه آسيب به فضای سبز و پوشش گياهي موجود در محل اجرای کار پيمانكار باید به گونه  18-1-11
ياهي از همان نوع در محل و با رعایات  جلوگيری شود. در صورت اجبار به تخریب پوشش گياهي، دو برابر پوشش گ

 شرایط زیست محيطي توسط پيمانكار ایجاد شود.  

خود را ماهانه و در پایاان قارارداد    HSEهای مدیریت پيمانكار موظف است گزارش عملكرد اجرای الزامات و رویه 18-1-13
پيمانكاار لحااظ گاردد باه      HSEنماید. رئوس مطالبي که باید در گزارش ماهانه عملكرد  ارایهکارفرما  HSEبه امور 

 پيمان مي باشد. HSEشرح مفاد مندرج در شرایط خصوصي پيمان و رویه های مندرج در پيوست 

های اجرایي کارفرما مرتبط با کار مورد نظار باه   پيمانكار باید هماهنگي های الزم را با سایر پيمانكاران و یا گروه  18-1-14
 ، به عمل آورد.38شرح ماده 
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، اماوال، کارهاای انجاام شاده و     محل اجرای کارمحل اجرای پروژه پيمانكار موظف به حفاظت از افراد شاغل در  18-1-15
مساتحدثات و تساهيالت موجاود     ، محدوده کار و یا بيرون از آن و سایر اموال وانبار ،و تجهيزات، ماشين آالت مواد
 تأسيسات زیرزميني است. ها، فضای سبز و از قبيل جاده ها، ساختمانمحل اجرای کار در

در موارد اضطراری که ایمني کارکنان وکارهای انجام شده، مصاالح و تجهيازات و    موضوع پيمان،در مدت اجرای  18-1-16
به مخاطره بيفتد، پيمانكار موظف است بيادرنگ و   محل اجرای کارسایر اموال و مستحدثات و تسهيالت موجود در 

 بدون نياز به دریافت دستور از کارفرما ، وارد عمل شده و اقدامهای حفاظتي و ایمني الزم را بعمل آورد.
 هاآنو تجهيزات، حمل و انبارداری کاال تأمين   - 21 ماده 

برای تجهيازات و   جمله اززماني  برنامه اساسو بر  و مشخصات پيمان 11پيمانكار، باید کاال و تجهيزات را طبق پيوست  11-1
 ، یا سایر منابع مورد تأیيد کارفرما، تأمين کند.  15در پيوست  دشدهيقکاالها از منابع 

نماي  پيمانكار در این پيمان مجاز به خرید، تامين مصالح و تجهيزاتي که جهت ساخت ابنيه، ساختمان و تاسيسات دایم  11-1
 باشد.

 ، به محل کار ارسال کند.11در پيوست  شدهنييتعو تجهيزات را، طبق مشخصات کاال پيمانكار، باید تمام  11-3
باا   ناوع مرغاوب و   ( پيمان به عهده پيمانكاار اسات بایاد از   11ها براساس پيوست شماره )که تامين آن و موادی مصالح 11-4

 باشد که به تأیيد کارفرما برسد. کيفيتي
هاا،  های )تدارکات( اعم ازخرید و تامين، عمليات حمل و نقل، بيمه هزینهپرداخت های کيفيت و کميت، کليه مسئوليت 11-5

( پيماان شارایط دیگاری    1مگر آنكه در پيوست شماره ) باشد.به عهده پيمانكار مي ها و سایر هزینهبارگيری  ،باراندازی
و تجهيزات، باه  کاال حمل و تسهيالت ترافيكي در اثر  هاپل، هاجادهمسئوليت جبران هر نوع خسارت به  .ذکر شده باشد

 باه و تجهيزات و اخذ مجوزهاای الزم را  کاال نيز هر نوع هماهنگي و همكاری برای ترخيص  کارفرما عهده پيمانكار است.
 .آورديم عمل

، کيفيت، تاریخ تولياد،  مصالح به محل اجرای کار، باید صورت جلسه ورود که در آن نوع، مقدار مواد، لوازم و هنگام ورود 11-6
 .و تاریخ ورود مشخص شده استاستاندارد تهيه مصالح 

وساایل پيمانكاار، ناساالم و غيار      و تجهيزات مواد مصرفي و غيرمصرفي، ،لوازمچنانچه کارفرما تشخيص دهد هر یك از  11-7
ه محاض دریافات دساتورکتبي    نماید و پيمانكار متعهد است، با قابل استفاده و یا ناایمن باشد، از قبول آن خودداری مي

وکااال   هاا، از محال کاار اقادام     کارفرما، با هزینه خود نسبت به تعویض و یا خاروج آن  HSEکارفرما یا مسئول نماینده 
ای بابات جاایگزیني را   که مورد قبول کارفرما باشد، جایگزین نماید، دراین صورت پيمانكار حق مطالباه هزیناه   ولوازمي

 های پيمانكار نخواهد شد.أیيد کارفرما موجب کاهش مسئوليتندارد، تأیيد یا عدم ت
و تجهيازات در  کااال  و تجهيزات پروژه به عهده کارفرما باشد، باا ورود  کاال ، تأمين بخشي از 13هرگاه بر اساس پيوست  11-8

و هرگوناه   کناد يما را در حضور نمایناده کارفرماا بازرساي چشامي      هاآن، پيمانكار محل اجرای پروژه تعهد کارفرما به 
و یا باا پرداخات    کنديمها و کمبودها را رفع شكلم. در این صورت، کارفرما شوديم مجلسصورت هاآناشكال و کمبود 

، محال اجارای کاار   ، با ورود هر ناوع کااال باه    هرحالبه. خواهديمو کمبودها را از پيمانكار  هامشكلهزینه مربوط، رفع 
توساط کارفرماا کاه باا      شاده نيتاأم و تجهيازات  کاال در  کهيدرصورتده پيمانكار است. به عه هاآنحفاظت و انبارداری 

عيناي(   یهاا يبازرسا ) ادشاده یهاای  ، معایب پنهاني وجود داشته باشد که در بازرسيشوديممراقبت پيمانكار نگهداری 
 مشاهده نشده است، هزینه رفع این نوع معایب، به عهده کارفرماست.

در شرایط و دمای الزم و بر اساس دساتورالعمل ساازندگان، باه     کاالپروژه را طبق اصول نگهداری  ،یکاالپيمانكار، باید  11-1
بارای ایان کاار، احاداث انبارهاای سرپوشايده، فضاای بااز،         . وارد نشاود  هاا آننحوی نگهاداری کناد کاه آسايبي باه      

سيستم انبار، دفاتر کارکنان کاالی پاروژه و ...  ، تهيه الزم یيروشنا ، حصارکشي، ایجادیبندقفسهالزم،  یهایسازمحوطه
آالت و لوازم مورد نياز جهات انجاام   که کارفرما تشخيص دهد ابزار، ماشينصورتي درهمچنين  از تعهدات پيمانكار است.

 اقدام نماید.در اسرع وقت  ، پيمانكار باید نسبت به افزایش آنهانيست به موقع موضوع پيمان کافي
و تجهيزات وارد شده به انبار در برابر سرقت و یا خساارت   ، لوازم ارداری حفظ و نگهداری و حراست از کاال،مسئوليت انب

 تا پيش از نصب به عهده پيمانكار مي باشد.
های مستقر در محل اجرای کاار باه طاور امااني     پيمانكار متعهد است به نحو احسن از تأسيسات و تجهيزات و دستگاه 11-11

شود، حفظ و نگهداری کند و در پایان مادت پيماان بطاور صاحيح و ساالم و      يمي تحویل داده ميجلسه تنظطي صورت
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قابل بهره برداری عيناً عودت نماید در ضمن پيمانكار نبایستي هيچ یك از لوازم متعلق به کارفرما بدون اجازه کارفرماا از  
 محل اجرای کار خارج نماید.

که کارفرما در حدود امكانات و مقدورات خود محل مشخصي را فقط برای مدت اجرای پيمان و منحصاراً باه   درصورتي 11-11
 باا ) تماامي ادوات ، ابازارآالت و ماشاين آالت    آالت مربوط به این پيماان  منظور نگهداری ادوات، ابزارآالت کار و ماشين

 ،صورت اماني و رایگان در اختياار پيمانكاار قراردهاد    ، بهمي شوند(مجوز مكتوب حراست وارد محدوده محل اجرای کار 
تجهيزات به عهده وی بوده و با پایان یافتن پيمان و تحویال   گردد که حفظ و حراست ماشين آالت وپيمانكار متعهد مي

تصارف و  روزه، نسبت به تخلياه و رفاع    (5کار و یا خاتمه پيمان، یا در هر شرایطي پس از ابالغ کتبي کارفرما با مهلت )
در صورت اساتنكاف پيمانكاار از    تحویل محل موصوف به همان شكل اوليه و مورد تأیيد کارفرما، به کارفرما اقدام نماید.

بابات خساارت تاأخير    را  تعياين شاده درشارایط خصوصاي    اجرای ابالغ کتبي، کارفرما مخيّر خواهد بود روزاناه مبلاغ   
کارفرما مجااز   سي روزمدت  از یا تضامين پيمانكار کسر نماید، بعد از مطالبات و سي روزدرتحویل محل موصوف تامدت 

عالوه هزینه باالسری به تشخيص خاود   های آن را بهو هزینه ایدبه هر نحو مقتضي عمل نمنها برای خارج نمودن آاست 
دام کارفرماا و طارح   نماید. در این صورت پيمانكار حق هر گونه اعتراض نسبت به اقبه حساب بدهكاری پيمانكار منظور 

 .های خویش را از خود سلب و ساقط مي نمایدموال و دارایياادعای ضرر و زیان به 
 چنانچااه بااه تشااخيص کارفرمااا بااه علاات اسااتفاده از لااوازم و قطعااات خااراب، معيااوب، ناااقص یااا غياار               11-11

کارفرماا وارد گاردد جباران    ماشين آالت  و تأسيساتها و یا استاندارد توسط پيمانكار، خسارتي به سایر قطعات، دستگاه
 ها و خسارات وارده به تشخيص کارفرما قطعي و غيرقابل اعتراض و به عهده و مسئوليت پيمانكار خواهد بود.هزینه

نيااز باه بازساازی داشاته      عماومي  آالت کارفرما در حين اجرای خدمات چنانچه لوازم و قطعات و یا تجهيزات و ماشين 11-13
بيني نشده باشد( هزینه بازسازی باه صاورت اضاافه کاار باه      آنكه در شرح کار و تعهدات پيمانكار پيش باشد )مشروط بر

 پيمانكار پرداخت خواهد شد.
 کار ازيموردن، ابزار، مواد مصرفي و تسهيالت  آالتنيماش  - 32 ماده 

 ، در تعهد کارفرماست، پيمانكار موظف به تأمين موارد زیر است:13طبق پيوست  هاآنمواردی که تأمين  جزبه 31-1
 14اجرای کار، طبق برنامه زماني پيوست  ازين مورد آالتنيماشتمام  31-1-1

 و با نظر کارفرما مجاز است. هاآن بهپایان نياز  از پستنها  ،محل اجرای کاراز  آالتتبصره: خروج ماشين
 .اجرای موضوع پيمانمصالح مصرفي الزم، برای  مواد عمومي و و ابزارآالتتمام  31-1-1
 هاا آن ازيموردنهای ، آب، فاضالب، برق، گاز، مخابرات، سوخت و شبكهتجهيزات نصب جهت سایر تسهيالت الزم 31-1-3

 در تعهد کارفرما باشد. 13مگر آنكه در پيوست  ازيموردنو احداث تأسيسات جانبي 
 ***  - 31 ماده 
 برنامه پيشرفت کار  - 32 ماده 

شارایط      1-1-3و بنادهای   14در پيوسات   شاده درجپيمانكار، موظف بااه رعایت دقيق برنامه زمااني پيشارفت کاار     31-1
 است. عمومي

در طول اجرای کار، تغييرات پيشنهادی در برنامه زماني را بدون آنكه باع  تأخير در اتمام کل کاار و   توانديمپيمانكار،  31-1
 پيشنهاد کند.کارفرما به  های اصلي آن شود، برای تصویبیا بخش

های اصلي پيمان شاود،  در مواردی از تغييرات در برنامه پيشرفت کار، که منجر به تغيير در مدت پيمان و یا مدت بخش 31-3
 .شوديمعمل  64بر اساس ماده 

کارفرماا، تساليم کناد. ایان      نظار  ماورد زمااني   یهادورهپيمانكار، موظف است گزارش پيشرفت کارها را ماهانه و یا در  31-4
و برناماه   مواردی که نسبت به برنامه تاأخير دارد  های مختلف،فعاليت شدهليتكم گزارش، شامل مواردی از قبيل درصد

 پيشنهادی پيمانكار برای جبران تأخيرهاست. در صورت درخواست کارفرماا، پيمانكاار بایاد فهرسات عوامال درگيار در      
 را تسليم کند. آالتنيماشني و نيروی انسا جمله ،فعاليت ها

حق توقاف و   عنوانچيهبهطبق برنامه زماني بوده و فعاليت ، پيمانكار موظف به ادامه کارفرما ودر موارد اختالف پيمانكار  31-5
هایي از کارها را ندارد، مگر اینكه دو طرف به نحو دیگری توافق کنناد. در شارایط اخاتالف،    یا تعویق کل کار و یا بخش

 کارفرما نيز باید به تعهدات قراردادی خود طبق برنامه زماني عمل کند.
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 پيمان با پيمانكار یهاطرفو سایر  دومدستفروشندگان، پيمانكاران   - 33 ماده 
، به عهده پيمانكار است. همچناين،  دومدستفروشندگان و پيمانكاران  لهيوسبه شدهانجامو خدمات  کارهاتماممسئوليت  33-1

 را به عهده دارد. هاآنوی مسئوليت رفتار و اعمال کارکنان 
 لهيوسا باه ، تنها دومدستکارهای موضوع پيمان، فروشندگان و پيمانكاران  ٔنهيدرزمو ارتباط با کارفرما  هايهماهنگتمام  33-1

 .شوديمپيمانكار انجام 
 .شوديمانجام  15ز بين فهرست فروشندگان مورد تأیيد کارفرما، به شرح پيوست تجهيزات، اکاال و انتخاب فروشندگان  33-3
 گوناه چيه، دليل وجود 4-33 و 3-33، به شاارح بندهای دومدستو تجهيزات و پيمانكاران کاال فروشندگان  یريكارگب 33-4

تعهدات پيمانكار نسبت به آناان   مسئوليتي در قبال انجام گونهچيهارتباط قراردادی بين کارفرما با آنان نيست و کارفرما 
 های پيمانكار نيست. همچنين، تأیيد فروشندگان مصالح و تجهيزات از سوی کارفرما، رافع مسئوليت .ندارد

 اسااس  بار دوم، و تجهيازات و انجاام کارهاا توساط فروشاندگان و پيمانكااران دسات       کاال انجام هر نوع خدمات، تأمين  33-5
ذینفاع درج شاود و    عنوانبه، باید کارفرما هاآن، که طي رديگيمیك از آنان صورت  هر وپيمانكار  نيمابيفای قرارداده

 تمام موازین پيمان پيمانكار با کارفرما، رعایت گردد.
با رعایت مفاد سایر بنادهای   11پيوست  1و تجهيزات طبق بند کاال هایي از کارهای تأمين پيمانكار، متعهد است بخش 33-6

 ها و اشخاص ایراني واگذار کند.، سازمانهاشرکتاین ماده، به 
 ماليات، عوارض و سایر حقوق دولتي  - 34 ماده 

توسط پيمانكاار پرداخات و توساط کارفرماا هزیناه آن باه        48حقوق و عوارض گمرکي که طبق ماده هزینه  یاستثنابه 34-1
وع ماليات، عوارض، حق بيمه تاأمين اجتمااعي و ساایر حقاوق دولتاي، در      ، پرداخت هر نشوديمپيمانكار بازگشت داده 

و تجهيازات در آنجاا   کااال   نيتاأم از  یيهاا بخشموضوع پيمان در داخل کشور و یا در سایر کشورهایي که  باکارارتباط 
 ، به عهده پيمانكار است.شوديمانجام 

و یاا   حقوق دولتي در داخل کشور افازایش یاا کااهش یاباد    هرگاه در مدت اجرای کار، ميزان ماليات، عوارض و یا سایر  34-1
ناشاي از   یهاا ناه یهز، به پيمانكار تعلق گيرد، موضوع پيمان باکارکه در ارتباط های جدیدی وضع شود عوارض و ماليات

 .شوديمبستانكاری یا بدهكاری وی منظور  حساببهاین تغييرات برحسب مورد، 
 هانامهمهيبدریافت   - 35 ماده 

تایياد  بيماه ماورد    یهاا شارکت پيوسات ، از   1-6و بناد   15طبق ماده  در تعهد خود را، یهانامهمهيبپيمانكار، موظف است تمام 
 مربوط را به کارفرما تسليم کند. یهانامهمهيبکارفرما اخذ نموده، قبل از شروع هر قسمت از کار، 

 اسناد و مدارک پيمان داشتننگهمحرمانه   - 36 ماده 
گيرد و یاا ضامن   تجارب و دانش را که از طرف کارفرما در اختيار او قرار مي نماید که کليه آمار، اطالعات، مدارکميپيمانكار تعهد 

 د.یابد محرمانه تلقي نموده چه در طول مدت پيمان و چه بعد از خاتمه آن اساتفاده ننماوده و فااش ننمایا    کار به آن دسترسي مي
جزء و تمام کساني که به لحاظ ارتباط با نامبردگان و بر اثر قصور یاا   فرعي و ر و پيمانكارانکليه کارکنان پيمانكا این موضوع شامل

ایان امار عاالوه بار جباران       گردد. در صورت تخلف پيمانكار ازنمایند  نيز ميامكان دسترسي به اسناد فوق را پيدا مي آنان تساهل
پيمانكاار موظاف    دليل افشاء سّر، تحت پيگرد کيفری قرار خواهد گرفات. کليه خسارات وارده به کارفرما ) به تشخيص کارفرما( به 

کنترل و نظارت الزم را باه عمال    است ماهيت محرمانه بودن اطالعات را به اشخاص فوق اطالع داده و نسبت به عدم افشای موارد،
 آورد.

 یيدات پيمانكارات  - 37 ماده 
 :کنديمیيد اپيمانكار ت
اسناد و مدارکي که پس از امضای پيماان تهياه و    یاستثنابه) نامهموافقت 1تمام اسناد و مدارک پيمان را به شرح ماده  37-1

 کامالً آگاه است. هاآنمطالعه کرده، از مفاد  دقتبه (،شونديمضميمه پيمان 
 هاای دسترساي،  ، راهوهاوا آبوضاعيت   ازجملاه ، از شرایط جغرافيایي و عمومي منطقه، آوردهعملاز محل کار بازدید به  37-1

سوخت، انرژی، محل اسكان و سایر امكانات ماورد   آب، مواد، مصالح،تهيه آذوقه،  ،های حمل و نقل و ایاب و ذهابهزینه
از تاامين  قابل  آالتنيماشنيروی انساني، و  شرایط فيزیكي محل اجرای کار،  ،نياز به مقدار کافي در فصول مختلف سال

 ، آگاهي کافي حاصل نموده است.مؤثرندآن  تيفيک وو سایر شرایطي که به نحوی در قيمت، سرعت پيشرفت کار  محل
و حرفاه  معماول  کليه تعهدات و خدمات این قرارداد را با به کارگيری روشها و اصول متداول و بر اساس استاندارد هاای   37-3
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بر اسااس مفااد و   ،احسن طبق نظار و رضاایت کارفرماا   مراقبت کامل وبه نحو ،جدیت،دقت،ای معمول وبا حداکثرمهارت
بایست کليه دستورات صادره از سوی نماینده کارفرما را کاه مرباوط باه پيماان      شرایط قرارداد اجراء نماید.همچنين مي

 ميباشد را به مورد اجرا گزارد.
 و قاوانين تامين اجتماعي،  و ط به کارقوانين و مقررات مربو کشور از جمله قوانين و مقرراتکليه  عالوه بر اطالع و تائيد 37-4

مقاررات   بنادی مشااغل،  مسئوليت مدني کارکنان پيمانكار و اشخاص ثال ، طرح طبقهبيمه ، ویژه و آزاد مناطق مقررات
، و کلياه قاوانين و   ها و عاوارض حفاظت فني و کارآموزی و همچنين قوانين مربوط به ماليات سخت و زیان آور، مشاغل

است در قيمت، سرعت پيشرفت کار و کيفيت آن مؤثر باشند، آگاهي کافي دارد و متعهد باه رعایات    مقرراتي که ممكن
 های مادیریت و رویه زیستمات بهداشت، ایمني و محيطاالز»با اجرای کامل های مرتبطهزینه همچنين است هاآنهمه 
HSE کامالً مطلع بوده هم  سایر مصوبات قانوني ومحلي   ای، ملي و، از قوانين و مقررات زیست محيطي منطقه«کارفرما

الذکر متوجه پيمانكار خواهاد  فوق و مصوبات مقررات ،قوانين الزامات، عدم اجرای پرداخت خسارات و جرائم و مسئوليت
و  متعاذر و مادعي گاردد    نماوده و  اطالع از قوانين و مقررات مربوطاه آگاهي و به عدم  اظهار نخواهد توانست وی بود و
 .ا هيچ گونه ارتباط و تعهدی در این زمينه نخواهد داشتکارفرم

کارفرما و سایر پيمانكاران وی، که در انجاام موضاوع    لهيوسبهاز مشخصات و ماهيت کلي پروژه و کارهای در دست اجرا  37-5
 ، آگاه است.مؤثرندپيمان به نحوی 

موسسات دولتي و شهرداریها و همچنين از اساتخدام  پيمانكار متعهد است از استخدام کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و  37-6
اشخاصي که مشمول خدمات وظيفه عمومي بوده و یا از انجام آن امتناع کرده اند و درنتيجه فاقد گواهي پایاان خادمت   

 ميباشند خودداری کنند.
انعقااد   گرفتاه و بعاد از   اجرای پيمان را در نظار  های ناشي ازدر تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه 37-7

 هيچ بابت حق درخواست اضافه پرداخت نخواهد داشت. پيمان از
کارکنان وی که شاغل در پيمان حاضر هستند هيچگونه حقي از نظر زیار پوشاش قارار گارفتن و یاا ادعاای اساتخدام         37-8

ن مدت پيماان نياز پيمانكاار    پيماني وقراردادی در صنعت نفت برای ایشان ایجاد نخواهد نمود و در پایا ،دائمي ،رسمي 
 بایستي با کارکنان خود طبق مقررات قانون کار و با پرداخت سوابق کار تسویه حساب نماید.

پرداخات کلياه حقاوق و مزایاای      شصات روز در صورت عدم پرداخت صورت وضعيت از طرف کارفرما تواناایي حاداکثر    37-1
 باشد.پرسنل خود را دارا مي

 .مابين را نداردبرای انجام کارهای مربوط به پيمان فيغيرقانوني باع خارجي به هيچ وجه حق استفاده از ات 37-11
که در موقع عقد پيمان، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاامالت دولتاي، مصاوب     کنديماعالم  پيمانكار، 37-11

انعقااد و اجارای ایان پيماان     رابطاه باا    مرحله برگزاری مناقصه و یا در درهمچنين  نيست. 1337 ماهیدبيست و دوم 
ای وجود نداشته و حق داللي یا کميسيون یا حق العمل، پاداش، تحفه، هدیه، رشوه و نظایر آن به صورت نقادی،  واسطه
خالف آن بارای   کهيدرصورت است. خدمت، سهيم کردن در منافع خود و یا به هر طریق دیگری نپرداخته ارایه ،جنسي

تحویل گارفتن کاار، زماان تحویال قطعاي کارهاای        منظوربهبه باطل بودن پيمان، کارفرما  کارفرما محرز شود، با توجه
تضمين انجام تعهدات پيمان و تضمين حسن انجاام کاار کسار شاده را      درنگ،يب. کنديمرا به پيمانكار ابالغ  شدهانجام

پيمانكاار، طباق    حسااب هیتساو و  شاده مانجا. کارفرما، برای تحویل کارهای دینمايمخزانه واریز  حساببهضبط کرده و 
، پيمانكار، به علل زیار،  صدور گواهي پایان کارضمن انجام کار تا  هرگاه. دینمايمعمل  1-67تا  4-67و  1-67بندهای 

  شود: ادشدهیمشمول قانون 

 تغييراتي که در صاحبان سهام، ميزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پيمانكار پيش آید. 37-11-1
 دولت یا کارفرما پيش آید. یهادستگاهتغييراتي که در  37-11-1
 بناد موضاوع . در صورت باروز شارایط   شوديمرفتار  7-37، طبق بند 1-7-37 بندموضوعدر صورت بروز شرایط  37-11-3

ماانع   کاه يدرصاورت وقوع منع قانوني، پيمانكار مكلف است که مراتب را به کارفرما اعالم کناد و   محضبه، 37-7-1
باه کارفرماا اعاالم     موقعبه. اگر پيمانكار مراتب را دهديم، به پيمان خاتمه 67نشود، کارفرما طبق ماده قانوني رفع 

 .شوديمرفتار  7-37نكند، طبق بند 
کار موضوع این پيمان، طبق مفاد پيمان، بادون   موقعبهپيمانكار در برابر حسن اجرا و تكميل  یهاتيمسئولتعهدات و  37-11

 .کندينمانجام هر یك از موارد زیر، خدشه و خللي در تعهدات نامبرده ایجاد  قيد و شرط است و
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 کارفرما. لهيوسبهبازرسي و یا مشاهده کارها  37-11-1
 موقت یا قطعي. یهاتيوضعصورتپرداخت  37-11-1
 .پایان کارصدور گواهي  37-11-3
 کارفرما. لهيوسبهاز تمام و یا بخشي از کار،  یبرداربهره 37-11-4
 وی. موقعبه دیياتعدمکارفرما و یا  لهيوسبهیيد کارها اهر نوع ت 37-11-5
 یيد مدارک ارسالي پيمانكار، از سوی کارفرما.اهر نوع بررسي و یا ت 37-11-6
 مؤسسات ثال . لهيوسبه، تایيدهر نوع بازرسي، آزمایش و یا  37-11-7
ی و نگهداری نادرست از کارها از ساو  یبرداربهرهموارد  ، از سوی کارفرما.شدهانجامهر نوع رفع عيب در کارهای  37-11-8

 است. مستثنا، از شمول این بند یبرداربهرهکارفرما و استهالک و فرسایش متعارف دوران 
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 هماهنگي با سایر پيمانكاران:   6فصل 
 هماهنگي با سایر پيمانكاران  - 38 ماده 

 کليه مساعدت های الزم را با پيمانكاران دیگر و همچنين کارکنان کارفرما و با افراد ذی صالح دیگری که ممكن اسات در 
محل کار و برای انجام دیگر قراردادها مشغول کار بوده ویا مي شوند معمول داشته و از هرگونه اقدامي که مانع اداماه کاار   

 .یا تداخل وظيفه با افراد فوق الذکر گردد اجتناب ورزد
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 کارفرماها و مداخله  تيمسئول وتعهدات   : 7فصل 
 تعيين نماینده  - 31 ماده 

ناده کارفرماا باه    نمای عناوان باه ، ف وییوظاا  ، فردی را همراه حدود اختيارات وشدن پيمان روز از تاریخ نافذ 15ظرف  کارفرما
وی تعياين   یجاا بهشخص دیگری را  تعویض و را خودنماینده  توانديم، طول اجرای پيمان رما در. کارفکنديمپيمانكار معرفي 

 به پيمانكار معرفي کند. نموده و
و تماام   کناد يما مدت پيمان در حدود اختيارات محوله به نمایندگي از طارف کارفرماا اقادام     طول در، همواره کارفرمانماینده 
کارفرما و خطااب   عنوانبهپيمانكار،  یهادرخواستو  گردديموی صادر  لهيوسبه، هابیتصو، کارها دستور ها،ابالغيه ها،اطالعيه

 .گردديمبه وی صادر 
و  شخص یا اشخاص دیگاری واگاذار کناد    به راخود  اراتياخت وبخشي از وظائف  توانديمنماینده کارفرما در طول مدت پيمان 

مرباوط، باه پيمانكاار معرفاي     ف یوظاا شخص یا اشخاص یادشده را همراه باا حادود اختياارات     یاهياطالع، طي صورت نیا در
نمایناده   یهاا اقدام ودستور، ابالغيه  منزلهبهنماینده کارفرما،  یهانيجانشجانشين / یهااقدام ودستور، ابالغيه  نوع هر. کنديم

حادود   ایا  ومادت پيماان تعاویض شاود      طاول  درنماینده کارفرما، ممكن است  یهانيجانش. جانشين / شوديمکارفرما تلقي 
 صورت، باید مراتب به پيمانكار اعالم شود. نیا درآنان تغيير کند، که  فیوظا واختيارات 

  محل اجرای کارتحویل   - 42 ماده 
 و موضاوع پيماان  موردنيااز اجارای    یهاا محال اختيار گارفتن   عملي در ، امكان قانوني و13 پيوستکارفرما، باید طبق  41-1

موقات   ساات يتأسبارای احاداث    ازيا موردناراضي اضافي  و هامیحر تمام همچنين، و هاآندسترسي پيمانكار به  یهاراه
تعياين  هاای  پيمانكاار بایاد در تااریخ     برنامه زماني فراهم کند. مقرر در مورد درپيمانكار را،  لهيوسبهپشتيباني  جنبي و
کاه  ، اقدام به تحویل گرفتن محال اجارای کاار نمایاد. در صاورتي     مجلساتي محل کار حاضر شود و طي صورت شده در
 تحویل گرفتن محل اجرای کار حاضر نشود، کارفرما حاق دارد کاه طباق مااده    روز از تاریخ تعيين شده برای  5حداکثر 

هایي کاه در  تحویل محل اجرای کار باید حدود و موقعيت محل مجلسه های در صورت کند. اقدام( شرایط عمومي، 68)
 شود درج شود.ها موضوع پيمان اجرا ميآن

لك غير که از طرف کارفرما به پيمانكار تحویل شده اسات، اقادام   های متعلق به کارفرما یا متواند جز محلنميپيمانكار 
 نماید.محل های دیگر به اشغال 

باه عهاده    خاارج از محوطاه محال کاار     مورد نيااز در محل اجرای کاار اگر در اسناد و مدارک پيمان تامين قسمتي از  . 41-1
 .آن به عهده پيمانكار خواهد بود تامين پيمانكار گذاشته شده باشد هزینه

ق برناماه زمااني انجاام    هرگاه کارفرما نتواند محل اجرای کار را به پيمانكار به ترتيبي تحویل دهد که پيمانكار کار را طب 41-3
 ( خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار امكان پذیر خواهد بود.1-1-61، با لحاظ شرایط بند )دهد

 ***  - 41 ماده 
 هاتيوضعصورتپرداخت   - 42 ماده 

مقارر باه وی پرداخات     موقاع  در، )نحاوه پرداخات(   5را طبق پيوست  57و  53پيمانكار، موضوع مواد  یهاتيوضعصورتکارفرما، 
 .کنديم
  مدارک تسليمي پيمانكار موقعبهبررسي   - 43 ماده 

 درمقارر   موعاد  ، درشوديمپيمانكار تحویل  طرف از، 1-1-3 بندموضوعکارفرما، مدارک تسليمي پيمانكار را که طبق برنامه زماني 
 .کنديمرا اعالم  مورد، نظر خود برحسب زماني رسيدگي و برنامه

 هانامهمهيبدریافت   - 44 ماده 
پيوسات   3-13زمااني موضاوع    برنامه درمقرر  موعد دررا،  6پيوست  1-6بند  17 مادهخود، موضوع  تعهد در یهانامهمهيب کارفرما
 .کنديم، تهيه 13

 مجوزها صدور  - 45 ماده 
مجوزهاای الزم   بنا به درخواست کتبي پيمانكار به برنامه زماني انجام تعهدات پيمانكار، توجه با، در زمان مناسب رفرماکا 45-1

 ازجملاه ، رباط یذ یهاا ساازمان وزهاای قاانوني از   اخاذ مج  یاا در  پيمانكار را صادر کارده و  لهيوسبهبرای اجرای کارها 
مجوز خاروج بارای    کار، پروانه اقامت و ، اخذ روادید ورود، مجوزوارداتي زاتيتجه وای ترخيص مصالح مجوزهای الزم بر



 41                                                                                                  پيمان همسان خدمات عمومي  شرايط عمومي

 

 

 .آورديمروادید برای کارکنان ایراني پيمانكار همكاری الزم را به عمل  کارکنان خارجي پيمانكار، اخذ گذرنامه و
برداری خاود و پيمانكااران جازء، پرواناه     پيمانكار باید برای کارکنان خود کارت شناسایي و برای وسایط نقليه مورد بهره 45-1

 هاای کارفرماا  هت ورود به محوطه کارفرما، از کارفرما اخذ نماید و کارکنان پيمانكار باید هنگاام کاار در محوطاه   عبور ج
های های شناسایي و پروانههای شناسایي مذکور را روی سينه خود نصب نمایند. مسئوليت حفظ و نگهداری کارتکارت

ما به عهده پيمانكار است. در صورت مفقودی کارت شناسایي یا کارت ها به کارفرو استرداد آن ارایهالذکر و نيز عبور فوق
 تردد مطابق مقررات حراست کارفرما با پيمانكار رفتار خواهد شد.

 برناماه  و لازوم  کارفرما حسب تایيد و تشخيص و پيمان موضوع کار مشخصات و شرح به عنایت با پيمانكار کارکنان هرگاه 45-3

 به ماموریت حين در گردند، اعزام کيلومتر51 فاصله به حداقل کار اجرای محل از خارج در ماموریت به شده انجام ریزیهای

 ماي  اعازام  ماموریت به که کارکناني به آن پرداخت و نحوه احتساب گيرد.مي تعلق ماموریت العاده فوق مقررات طبق آنان

 .باشدمي شرایط خصوصي شرح به گردند
 ***  - 46 ماده 
 کارفرما تعهد در زاتيتجه ومصالح  نيتأم و کار موقعبهانجام   - 47 ماده 

، باه  13کاه طباق پيوسات     زاتيا تجه واز مصالح  یيهابخش نيتأمل قبي از خود تعهد نسبت به انجام کارهای درکارفرما 
 .کنديم، اقدام 13پيوست  3-13 بند موضوعبرنامه زماني  اساس براست،  شده گذاشتهعهده وی 

 عوارض گمرکي پرداخت حقوق و  - 48 ماده 
تجهيزات موضوع پيمان خواه به اسم کارفرما و یاا باه اسام     و کاالگمرکي برای واردات  عوارض وحقوق  نوع هرپرداخت  48-1

ه اساناد مثبتاه گمرکاي ایان     یا توساط پيمانكاار و ارا   هاا نهیهزت و پس از پرداخت به عهده پيمانكار اس ،پيمانكار باشد
 شاده حیتصار به نحو دیگری  در شرایط خصوصي کهنیامگر  ،شوديماز سوی کارفرما به پيمانكار بازگشت داده  هانهیهز

 باشد.
خصوصاي عمال    طیشرا، طبق ابزارآالت مورد نياز موضوع پيمان و لیوساعوارض گمرکي برای واردات  حقوق و مورد در 48-1

 شود.
 مداخله کارفرما 48-3

در صورت بروز موارد زیار چنانچاه کارفرماا اراده نمایاد ) بادون ایان کاه ایان اراده تااثيری در ساایر حقاوق کارفرماا و تعهادات              
سااعته، در صاورت عادم اقادام      71اخطارکتبي به پيمانكار با مهلات   ابالغ تواند پس از پيمانكارمطابق مفاد پيمان داشته باشد( مي

راسًا یا توسط اشخاص ثال  اقدام به انجام کارهای موضاوع اخطاار نماوده و هزیناه انجاام شاده را باه عاالوه          در اجرای کار،فوری 
هاا و تضاامين و ساایر مطالباات     کسر یا از سپرده باالسری پيش بيني شده در شرایط خصوصي مربوطه از مطالبات خالص پيمانكار

 ء نماید.های وی استيفاپيمانكار برداشت و یا از سایر دارایي

 .شود هافعاليت دراجرای تاخير باع  و نشود برآورده پيمان موضوع و کاری برنامه مطابق کارفرما نياز که مواردی در -
 موجب کارفرما تشخيص به امر این و کند کوتاهي یا انگاری سهل خود تعهدات از قسمتي اجرای در پيمانكار که مواردی در -

 گردد بروزخسارت
 .ننماید مقرر موعد در ایمن نا شرایط رفع به اقدام HSE الزامات طبق پيمانكار که مواردی در -

که  علي مبلغ اوليه پيمان مي باشد. در صورتي %11سقف مبلغ کارهایي را که کارفرما مي تواند در موارد مداخله اجرا کند حداکثر 
  کارفرما اختيار داردو بر اساس برنامه اجرای کار ناتواني پيمانكار احراز شود، رغم مداخله کارفرما، پيمانكار قادر به ادامه کار نباشد 

 .کنداقدام  67بر اساس ماده 

 پيمانكار را  به خدمت بگيرد.امكانات و لوازم تجهيزات و  نيروی انساني، کارفرما در موارد مداخله اختيار دارد -
( شرایط عمومي پيمان تجهيازات  3-5و تجهيزات پيمانكار موضوع بند )امكانات و لوازم تبصره : چنانچه در حين استفاده کارفرما از 

 باشد.ها به عهده کارفرما ميآالت فوق آسيب ببينند رفع عيوب وارده با لحاظ استهالک و وضعيت سابق آنو ماشين
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 در مذکور کارگردش طبق پيمانكار، کارکنان یمزایا و دستمزد حقوق، موقع به پرداخت عدم صورت در دارد اختيار کارفرما -
 مقابل در کارفرما برای تكليفي و مسئوليت هيچگونه پيمان بند این اختيارات. نماید اقدام و مداخله( 8) شماره پيوست
 .ندارد دنبال به اداری و قضایي مراجع و پيمانكار کارکنان

( شرایط عماومي پيماان و نياز علات     5های کارفرما در ماده )و پرداختهرگونه ادعا یا اعتراض پيمانكار نسبت به تشخيص کارفرما 
 باشد.مي اثر و غير قابل استماع مداخله کارفرما از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي، بال
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 کارها درتغيير    :8فصل 
 کارها درتغيير   - 41 ماده 

 تواناد يما اتماام موضاوع پيماان    پيش از  مدت پيمان تا طول در يزمان هر ، درکلي موضوع پيمان چارچوب دررفرما، کا 41-1
 موظاف باه انجاام    پيمانكاار  و را از پيمانكار بخواهد هاآنمشخصات  یا تغيير در ، حذف برخي از کارها وکاهش، افزایش

 مفاد پيمان است. بندهای این ماده و رعایت سایر ، باهاآن
دساتگاه  کند.  کارها به کارفرما پيشنهاد یا ایمني کارها، تغييراتي را در ، بازدهي وبرای افزایش کيفيت توانديمكار، پيمان 41-1

دساتگاه  . عادم پاذیرش تغييارات پيشانهادی پيمانكاار از ساوی       کند تغييرات را قبول یا رد گونهنیامحق است  نظارت
 تحویل کارها طبق مشخصات پيمان نيست. اتمام و ، رافع مسئوليت پيمانكار درنظارت

 درانجام تغييارات   ريتأث، پيمانكار موظف است، 1-41و  1-41با بندهای  انطباق در کارفرما،تایيد یا  دستور وبا دریافت  41-3
محاسابه   1-56بناد   اسااس  بار ، کارهاا  رييا تغمنعكس کند. هزینه  دستگاه نظارتبه  مدت پيمان را محاسبه و و نهیهز
 %15(، نباید بيش از یيتنهابه) 6-41 بندموضوعتغييرات  احتساب با، افتهیکاهشیا  افتهیشیافزا. مبالغ کارهای شوديم

 درصد مبلغ اوليه پيمان شود. 

درصاد مبلاغ پيماان شاود، پيمانكاار       %15کاهش بيش از افزایش یا دستور کارفرما به تغييراتي که منجر به  صورت در
و  یاا افازایش   یاا کااهش   بنمایاد و  ،61اده مه پيمان را طبق م، تقاضای خاتدست اقدام ضمن اتمام کارهای در توانديم

تغييرات مدت پيمان ناشاي   بپذیرد. را ادشدهیتبعات ناشي از اثر این کاهش یا افزایش را بر ادامه عمليات اجرایي پيمان 
 .شوديم، تعيين 64ماده  اساس براز تغيير کارها، 

 رييا تغ، جزئيات کامل آن درکه  "کار تغيير دستور"، پس از صدور 3-41تا  1-41 یبندهاموضوعانجام تغييرات کارهای  41-4
، اسات  شاده درجپيماان،   برابار مفااد   ازيا موردنسایر اصالحات  مدت پيمان و یا تغيير در قيمت و نوع تغيير در هر و کار

 .گردديمیكي از ضمایم پيمان محسوب  عنوانبه و رسديمنمایندگان دو طرف به امضای  و شوديمتنظيم 
، ظرف مادت معقاولي کاه اجارای کارهاای      کارها رييتغ، ناشي از مدت پيمان تغييرات هزینه و مورد در طرف دوهرگاه  41-5

یا عادم انجاام تغييارات توساط      این صورت کارفرما انجام و نكند، به توافق نرسند، در ريتأخ دیگر موضوع پيمان را دچار
 درعادم حصاول توافاق     رغام باه ، اجاااارای تغييرات مبني بر کارفرما دستور صورت در. کنديمپيمانكار را به وی ابالغ 

را با کارفرما برای حصول باه   متعاقب مذاکرات خود و باشديمکار  ، پيمانكار موظف به انجام تغييراتهزینه و مدت مورد
، 75طباق مااده    به توافق نهایي نرساند، ماوارد   طرف دو، کماکان روز 31ظرف مدت  کهيدرصورت. دهديمتوافق ادامه 
 اسااس  بار ، پيماان  افتهیرييتغ، طبق مبلغ ، پرداخت به پيمانكارقبل از حل اختالف . تاشوديمتعيين تكليف  رسيدگي و

 .شوديمانجام  پرداخت الحسابيعل عنوانبه محاسبات کارفرما
طباق پيماان،    شدهانجامباشد، اختالف مقادیر کارهای  شده برآورد بهافهرست اساس بربرای مواردی که بخشي از کارها  41-6

تغييارات مبلاغ    را نادارد و  4-41 بناد موضاوع  کاار  رييتغ ، نياز به صدور دستوراوليه ضميمه پيمان مقایسه با مقادیر در
 .گردديم، تعيين 3-41 دربند شدهنييتعبا رعایت سقف و ضرایب پيمان  بهافهرست یهامتيق اساس بر، پيمان

پيمانكار موظاف باه    و شودينمتلقي  کار تعهد وی، تغيير مورد کارهای اصلي وانجام  در مانكاريپ قصورتغييرات ناشي از  41-7
 مدت پيمان است. در ، به هزینه خود ودستگاه نظارتتایيد تغييرات پس از  گونهنیاانجام 
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 رکا کيفي لکنتر و سيزربا : 1فصل 
 ***  - 52 ماده 
 رکا کيفي لکنتر و سيزربا  - 51 ماده 

نظارت بر حسن اجرای موضوع پيمان و تعهداتي که پيمانكار بر طبق مفاد پيمان حاضار تقبال نماوده اسات باه عهاده        51-1
نماینده کارفرما و یا شخص و یا اشخاصي است که توسط نماینده کارفرما به عنوان ناظر معرفي خواهناد شاد، پيمانكاار    

خواهند شد عمل نماید. کارفرماا   ارایهکه در چارچوب پيمان مكلف است به دستورات و راهنمایيهای کتبي ناظر کارفرما 
نيز در طول پيمان حق تغيير ناظر کارفرما را خواهد داشت ناظر کارفرما حق دارد باا توجاه باه مفااد پيماان و مادارک       
منضم به آن در اجارای خادمات موضاوع پيماان نظاارت دقياق باه عمال آورده و کارهاای انجاام شاده را بار اسااس              

های صادره مورد رسيدگي قرار دهد  و هر گاه اختالل،کنادی و یاا هار عياب و نقصاي در اجارای خادمات        لعملدستورا
موضوع پيمان مشاهده نماید، دستور رفع آنها را به پيمانكار صادر نماید، بدیهي اسات ایان اقادامات باه هايچ عناوان از       

های پيمانكار در خصوص اجرای صاحيح  رافع مسئوليت تعهدات پيمانكار در برابر کارفرما نخواهد کاست و نظارت مذکور
 باشد.موضوع پيمان نمي

 کارفرماا  نظر به که د،شو همشاهد هارکا از یيهاا بخاش  یا بخش در قصانو و هامشكل ،هايبازرسنظارت ها و  در هرگااه 51-1
 یريکااارگ بااه معد یا ،نامناسب روش یا ب،نامرغو اتتجهيز و کاااال یا ،ماهر نسانيا وینير یريکااارگبااه معد از ناشي
 ملاعو فعر تا را، رکا یهااابخااش یا بخش آن ایجرا توقف رستود توانااديماا کارفرمااا ،باشد رکا ایبر مناسب اتتجهيز
 فعر به نسبت کارفرماا،  معالا از پس فيرمتعا تمد فظر رپيمانكا کاه يدرصاورت . کند درصا ر،پيمانكا یسو از هاا مشكل
 و دهراا ک امداقا ،ایصانق فعر و تصالحاا منجاا به نسبت ر،پيمانكا به قبلي رخطاا با توانديم رماافرکا ،ندانك امداقا نقص
 را حقي هيچ ع،موضو ینانماید. رمنظو رپيمانكا بدهي حسااب باه  ی،باالسر یهاا ناه یهز بحتساا با را طمربو یهانهیهز
 .کندينم دیجاا نپيما تمد یشافزا یا و ضافيا هزینه یعااد منظوربه ر،پيمانكا ایبر

و رایاج در صانعت نفات و اصاول     مناساب  هاای  پيمانكار موظف است تعهدات ناشي از این پيمان را با اساتفاده از روش  51-3
پيماان انجاام دهاد و حاداکثر      (18ای معمول و مطابق پيوسات شاماره )  متداول، طبق استانداردهای تخصصي و حرفه
 خدمات یاد شده به کارگيرد. ارایهمهارت، دقت و کوشش و جدیت خود را برای 
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 تغييرات مبلغ پيمانبه پيمانكار،  یهاپرداخت  : 11فصل 
 شمول مبلغ پيمان  - 52 ماده 

برابار انجاام تعهادات     ، کاه در اسات  56تغييارات موضاوع مااده     و نامهموافقت 3ماده  در شدهدرج، عبارت از مبلغ مبلغ پيمان
زیار،   یهاا ناه یهزشامل جباران   ازجمله، . مبلغ پيمانشوديممانكار پرداخت بعدی، به پي مواد در شدهدرجبه ترتيب  پيمانكار و

 است. نيز سود پيمانكار پيمانكار و لهيوسبهانجام کارهای موضوع پيمان  منظوربه
 و ... اعام از نيروهاای مساتقيم و    عماومي مختلف کارهای خادمات   یهابخشهزینه نيروی انساني موردنياز برای انجام  51-1

مزایاای   تماام  و، کاه شاامل دساتمزد    کاار  باا مرتبط  یهامحلسایر  ای وعوامل مدیریتي  ليقب ازنيروهای غيرمستقيم، 
 آنان است. یريکارگبهمرتبط با استخدام و  یهانهیهز ریسا وقانوني 

 ، برای انجام کار  ازيموردنسایر مواد  تجهيزات و ،کاالهزینه تهيه  51-1
 اجرای کار. ازيموردن مواد ریسا وکاال  وتجهيزات  یانباردار و ونقلحملهزینه  51-3
 عماومي خادمات   ریساا  وکارهاای خریاد کااال   از  یيهابخشانجام  منظوربه دومدستپرداختي به پيمانكاران  یهانهیهز 51-4

 .ازيموردن
 تجهيزات موردنياز اجرای کار. و آالتنيماشهزینه کرایه  51-5
 مبالغ مشروط. محل از، زاتيتجه وکاال  نيتأم هزینه انجام کارها، خدمات و 51-6
 متفرقه دیگر، شامل: یهانهیهز 51-7
 .11هزینه آموزش کارکنان کارفرما، طبق پيوست  51-7-1
 کارهای موضوع پيمان. یاجرا درکارکنان پيمانكار،  انتقال و نقل وهزینه مسافرت  51-7-1
 و آالتنيماشا  و زاتيا تجه و ساات يتأسبرچيادن اناواع    مرتبط با باارگيری، حمال، تخلياه، نصاب و     یهانهیهز 51-7-3

 .هاآنمصرفي موردنياز  مواد و ابزارآالت
 درمحال اساكان موقات کارکناان     و برچيادن   یبرداربهره ،حفاظت ،نگهداری احداث، برای ،ازيموردن یهانهیهز 51-7-4

 .هاآنجاری موردنياز  یهاسیسرو و خدمات و آنان کار دفاتر ویا جاهای دیگر  و محل اجرای کار
محل اجارای  آب، برق، تلفن، گاز، برای  نيتأمهای موقت، از قبيل سيستم ساتيتأسمربوط به احداث  یهانهیهز 51-7-5

 .هاآنجاری  یهانهیهز و کار
 .هانامهمهيب و هانامهضمانتهزینه تهيه انواع  51-7-6
 با پيمان. مرتبط و عوارض قانوني، متعلق به پيمانكار ریسا و هااتيمالهزینه انواع  51-7-7
 خصوصي، به عهده پيمانكاراست. طیشراکه طبق  یيهانهیهز ریسا 51-7-8

 موقت یهاپرداخت  - 53 ماده 
 مختلاف  یهاا بخاش پيماان بارای    مبلاغ  تفكيك جدول"اساس بر ،نامهموافقت 4 موضوع ماده پيمانكار،به  یهاپرداخت 53-1

جاه باه ميازان    تو با و 1در پيوست  شدهدرج ءبها مقادیر و فهرست اساس بر مورد، برحسب یا و 1 پيوست موضوع ،"کار
 .رديگيم، صورت 5در پيوست  شدهدرج، به روش شدهانجامکار واقعي 

 ناماه نیاي آبار اسااس آخارین ویارایش     اجرای کاار،   ازينشيپامكانات  نيتأمبرای  و تقویت بنيه مالي پيمانكار منظوربه 53-1
برابار دریافات    در شاود يما مشاخص   5پيوست  که ميزان آن در پرداختشيپ عنوانبهمبلغي دولتي، معامالت تضمين 
 .شوديم، به پيمانكار پرداخت 11کارفرما، طبق ماده  قبولقابل معتبر و نامهضمانت

آن  تاا  شاده انجاام کارهاای   تيوضاع صورت، پيمانكار 5پيوست  1-5 دربند شدهنييتعیا مقاطع زماني  و هرماهپایان  در 53-3
ليم تسا  در قبال اخذ رسيد به نمایناده کارفرماا   ، تهيه وشوديمتنظيم کارفرما توافق  که با یيهابرگ ، طبق کارتاریخ را

پيمانكار، قيمات مصاالح   . شوديم، تمام اسناد مثبته موردنياز، طبق مفاد پيمان تحویل تيوضعصورت مهيضمبه. کنديم
در  هاا آنصاورت بادون عياب باودن      در و بيماه حمال   اسناد مثبته حمل و ارایهرا، با  محل اجرای کارحمل شده به  و

مرباوط باه    یهاپرداختهمچنين،  موقت و یهاتيوضعصورت در شدهدرجمقادیر  . ارقام وکنديمدرج  هاتيوضعصورت
مقایسه باا مقاادیر واقعاي از دقات کاافي برخاوردار        غيرقطعي دارد، اما الزم است که این مقادیر در جنبه موقت و هاآن

، جلاوگيری  يقطعا  وموقات   یهاا تيوضاع  صورتبهصرف وقت به هنگام رسيدگي  از بروز مشكالت و کهینحوبهباشد، 
 ، ناشي از عدم اعمال موارد یادشده، به عهده پيمانكاراست.هاتيوضع صورتبه يدگيرس در ريتأخشود. مسئوليت 
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تعياين   آن، باا  اشكال در وجود صورت در روز، بررسي و 7ظرف  دریافت شده را حداکثر تيوضعصورت ،نماینده کارفرما 53-4
، کاه بایاد   دریافت شاده  تيوضعصورت کهيدرصورت. دهديمموارد اشكال، آن را برای اصالح به پيمانكار عودت  و لیدال

باه پيمانكاار اطاالع داده    تشاخيص داده شاود مراتاب     قباول قابلکارفرما  طرف ازبررسي شود،  شدهنييتعظرف مهلت 
. کناد يما را به پيمانكار پرداخت  تيوضعصورت، مبلغ تيوضعصورتروز از تاریخ قبولي  7ت . کارفرما، ظرف مهلشوديم

 به بناکه  کنديمطول انجامد، کارفرما موافقت  به روز 7تائيد کارفرما برای پرداخت بيش از  دليل، بررسي و هرگاه به هر
باه   الحسااب يعلا  طاور بهشده کارفرما را پس از کسر کسور مربوط، تایيد  تيوضعصورتمبلغ  %71درخواست پيمانكار، 

در این صورت باید صورت وضعيت موقت ذکر شده تا قبل از تأیيد صورت وضعيت بعدی تعياين   پيمانكار پرداخت نماید.
خير تواناد مادعي دریافات خساارت تاا     که پيمانكار از دریافت مبلغ فوق خاودداری نمایاد، نماي   تكليف گردد. درصورتي
 ( شرایط عمومي پيمان شود.7-53پرداخت مندرج در بند )

 یاا  بعادی و  یهاا يبازرسا نظارت هاا و   وتوجه به  با وزیان وارده به خود  و جلوگيری از ضرر منظوربه توانديمکارفرما، 
صاورت   در کناد و  خودداری تيوضعصورتقسمتي از  ای وزیر، از پرداخت تمام  موارد درجدید  شواهد وکسب اطالعات 

 بدهي پيمانكار منظور نماید. حساببهقبلي را نيز  یهاپرداختلزوم، 
نيااز باه   از کيفيت کافي برخوردار نباشد یا  دارای نقص بوده و شدهانجاممواردی که تمام یا بخشي از کارهای  در 53-4-1

 یا جایگزیني داشته باشد. اصالح و
 یهاا تيوضعصورت و این کاهش در باشد افتهیکاهشتغيير کارها  دستور مبلغ پيمان به علت صدور کهيدرصورت 53-4-1

 قبلي منظور نشده باشد.
 ارأسا  5-51به بند  توجه با، کارفرما در زمان مقرر کارها درصالحات الزم انجام ا در هرگاه به دليل قصور پيمانكار 53-4-3

 اقدام به اصالح کارهای معيوب کرده باشد.
 شود. 68رکناری پيمانكار، طبق ماده وقوع هریك از شرایطي که منجر به ب 53-4-4
 يطاورکل باه  ادعای مالكيت عليه کارفرما، ناشي از عملكرد پيمانكاار و  نوع هرادعا، ازجمله  نوع هربروز  صورت در 53-4-5

 اجرای پيمان.
در صاورتي کاه    پيمانكار شاود.  تيوضعصورت ازیا قسمتي  تمام و منطقي باع  کسر طوربه که دیگری عامل هر 53-4-6

پيمانكار حق الزحمه پيمانكاران فرعي و جز را پرداخات ننمایاد،کارفرما اختياار دارد حاق الزحماه کارهاای تایياد        
وتحویل شده را از محل ردیف های مربوط به پيمان به پيمانكاران فرعي وجز پرداخت وبه حساب بادهكار پيمانكاار   

 منظور نماید.
، باه  تيوضاع صاورت آن  در شدهدرجمصالح  وخدمات  تمام، تيوضعصورت دریافت مبلغ هر که با کنديمپيمانكار تعهد  53-5

، اعتاراض اشاخاص ثالا     هرگونه ادعاا و  پيمانكار موظف به رفع و و یا متعلق به کارفرما مي باشد تملك کارفرما درآمده
 .هاستآننسبت به 

 به و کاهدينمانجام تعهداتش طبق پيمان  به پيمانكار، از مسئوليت اصلي وی در هاتيوضعصورتمبلغ  پرداخت وتایيد  53-6
 هار باروز   صاورت  درکرده،  ليتكم راموظف است کارها  پيمانكار معنای تائيد کيفي یا کمي کارها توسط کارفرما نيست.

 اقدام نماید. هاآنجایگزیني  ای واست، نسبت به رفع عيب  شدهپرداخت هاآن تيوضعصورتکه  یيکارها دراشكال  نوع
 :شوديمموقت به پيمانكار، مبالغ زیر کسر  یهاپرداختاز هریك از  53-7
. گاردد يما نزد کارفرما نگهاداری   یاجداگانهحساب  در و شوديم تضمين حسن انجام کار کسر عنوانبهدرصدی  53-7-1

مختلف کار متفاوت باشد ولي مجموع مبلغ آن نباید بيش  یهابخشبرای  توانديمدرصد کسور حسن انجام کار که 
درصد کسور حسن انجام کار بار مبناای   . شوديم خصوصي پيمان مشخص طیشرا از ده درصد مبلغ پيمان باشد، در

 آخرین ابالغيه آیين نامه تضمين معامالت دولتي تعيين مي گردد.

 :است موارد زیر ازجملهسایر کسور  53-7-1
زماان اجارای کاار )ميازان      نافاذ در اجتماعي و قاوانين   نيتأمسازمان  38، طبق مقررات اجتماعي نيتأمبيمه  53-7-1-1

 باه اجتماعي مطابق استعالم از ایان ساازمان    نيتأمسازمان  یهانامهبخشکسور از بخش کاالیي طبق آخرین 
 (دیآيم عمل
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 زمان اجرای کار. ماليات پيمان، طبق مقررات نافذ در 53-7-1-1
 .پرداختشيپک مبالغ مربوط به استهال نيچنهم و به پيمانكار الحسابيعل یهاپرداخت 53-7-1-3
 است. تعهدات پيمانكار زمره ، که دراز سوی کارفرما واگذارشدهجهيزات ت وکاال یا  و شدهانجامهزینه کارهای  53-7-1-4
 ريتاأخ مادت   تناسببهی پيمانكار را پرداخت کند، هاتيوضعصورت، 4-53 دربندهرگاه کارفرما نتواند ظرف مدت مقرر  53-8

باه صاورت زیار     ريتاأخ ی اضاافي پيمانكاار در مادت    هانهیهز، مبلغ جبران پرداختفرایند بررسي صورت وضعيت و در 
جمع ميزان خسارت پرداختي به پيمانكار بابت خسارت پايش بيناي شاده در تماام     شود. يممحاسبه و به وی پرداخت 

پرداخات   ريتأخصورت  در ( مبلغ اوليه پيمان خواهد بود.%11)های موضوع این بند حداکثر تا ده درصد صورت وضعيت
 ، خاتمه پيمان را درخواست کند.61به استناد ماده  توانديماز سوی کارفرما، پيمانكار  نود روزبيش از 

 

𝐑𝐢 = 𝐁 ∗ (
مدت کل روزهای تأخير  یك صورت وضعيت

𝟓𝟔𝟑
) ∗ (

  آخرین نرخ تورم ساالنه اعالم شده توسط بانك مرکزی

𝟎𝟏𝟏
) 

 
Ri = مبلغ خسارت یك صورت وضعيت  
B=   مبلغ یك صورت وضعيت -(7-53کسورات قيد شده در بند )

∑Ri = R1 + R2 + …           جمع کل خسارات تاخير صورت وضعيت ها 
 .باشديم، مالک محاسبه تيوضعصورتدر تاریخ پرداخت  شدهاعالم: آخرین نرخ تورم ساالنه 1توضيح 

ای که برای تایيد و پرداخات  ( روزه11بيست ) مهلت بر مازاد مدت با است برابر تيوضعصورت تاخيرروزهای  کل مدت:  1 توضيح 
 است. شدهگرفتهدر نظر  4 – 53 بندتوسط کارفرما در  تيوضعصورت

 مبالغ مشروط   - 54 ماده 
مبلغ برای انجاام کارهاا،   باشد، این  شدهينيبشيپمبلغ مشروط  عنوانبه، مبلغي نامهموافقت 4-1-3دربند  کهيدرصورت 54-1

 لهيوسا باه ، کارهاای مرباوط   کارفرماا  دساتور  صاورت  دراست کاه   17، به شرح پيوست زاتيتجه وکاال  نيتأم، خدمات
 .شوديمپيمانكار انجام 

 دساتور  کاه باا   رديگيمصورت  يزاتيتجه وکاال  نيتأمکارها، خدمات یا  تناسببهنوع پرداخت از محل مبلغ مشروط  هر 54-1
برابار پيمانكاار    برای کارفرما در یتعهد گونهچيه، مانيپ دروط شده باشد. درج مبلغ مشر درخواست از پيمانكارکارفرما 
 .کندينمایجاد 

 :است به شرح زیر ،نحوه پرداخت از مبالغ مشروط 54-3
 دربناد  شاده نياي تعاست، باه روش   پيمانكار لهيوسبهبهای انجام کارهایي که شامل تهيه مصالح یا انجام خدمات  54-3-1

 .شوديمبه پيمانكار پرداخت  56-1
 لهيوسبه شدهپرداخت واقعي شود، قيمت از پيمانكار درخواست تجهيزات وکاال  نيتأم و تهيه فقط که مواردی در 54-3-1

پيمانكاار( کاه ميازان آن     باالسری )شامل سود یهانهیهز عنوانبهدرصدی  عالوهبهاسناد مثبته،  اساس برپيمانكار، 
در صورت  ميرمستقيغ. هزینه خسارت باالسری و شوديم، به پيمانكار پرداخت است شدهنييتعخصوصي  طیشرا در

 .باشديمبر اساس شرایط پيمان محاسبه و قابل پرداخت به پيمانكار  هاريتأخمجاز بودن 
 ارزی یهاپرداخت  - 55 ماده 

و یاا ضاوابط مرباوط     باشد، نرخ تسعير شدهنييتعارز خارجي  مبلغ پيمان به ، پرداخت بخشي ازنامهموافقت 3 ماده در کهيدرصورت
 در شرایط خصوصي است. شدهدرجفاد ، طبق مهاپرداخت گونهنیابه 

چنانچه پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده باشد، پيمانكار باید طبق مشخصات تعيين شده در اسناد و مدارک پيمان و با توجه 
روز اعتبار باشاد، اقادام    11بح ، به طوری که دست کم دارای  برای تهيه پروفرمای خرید مصالح و تجهيزات مورد ، زمانيبرنامه به

ها با اسناد و مدارک پيمان، کنتارل  نماید، پيمانكار باید با مسئوليت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آن
روز، از  11کند و پس از تأیياد، ظارف مادت    ا تسليم کند. کارفرما، اسناد دریافتي را بررسي مينماید و پس از تأیيد نماینده کارفرم

 ها، نظر خود را به پيمانكار ابالغ مي نماید .تاریخ وصول آن
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 اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهيزات پيشگفته باید به نام کارفرما صادر شود. کارفرما براسااس اساناد تأیياد شاده باه حسااب      
کند. پيمانكار با نظارت کارفرما، نسبت به ترخيص مصالح و تجهيزات سفارش شاده از گمارک،   پيمانكار اقدام به گشایش اعتبار مي

به هزینه خود، اقدام مي نماید. پس از آنكه مصالح و تجهيزات یاد شده وارد محل اجرای کار شد، بهای آن که به صاورت اعتباار از   
 پيمانكار کسر مي شود. مطالباتست، ازطرف کارفرما انجام شده ا

 مبلغ پيمان تغييرات در  - 56 ماده 
 است: رييتغ قابلزیر  طیشرا مبلغ پيمان فقط در 56-1
 کار، که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پيمان شود. تغيير صدور دستور 56-1-1
ضاميمه پيماان بارای بخشاي از      اولياه  مقایسه با مقادیر طبق مدارک پيمان، در شدهانجاممقادیر کارهای  تغيير 56-1-1

 .6-41 بندموضوعباشد،  شدهميتنظ بهافهرست اساس بر، که پيمان
 .نامهموافقت 4-3 بندموضوعکار،  موقعبه اتمام در ريتأخکاهش مبلغ ناشي از خسارت  56-1-3
 خصوصي. طیشرا در کار، تسریع هزینه پرداخت بينيپيش شرطبه کار، تسریع از ناشي مبلغ افزایش 56-1-4
، کرایاه  زاتيا تجه وکااال  خصوصي برای جبران نوسان قيمت  طیشرا در کهيدرصورتتغيير مبلغ ناشي از تعدیل،  56-1-5

 در شاده ينا يبشيپا باشد، این تغييارات طباق روش    شدهينيبشيپ، دستمزد نيروی انساني و... تعدیل آالتنيماش
 .گردديماعمال  4 وستيپ

 لهيوسا باه انجاام کاار    برای اصالح کارهاای نااقص و   موقعبه اقدام درکاهش مبلغ پيمان به دليل قصور پيمانكار  56-1-6
 5-51 بندموضوعکارفرما، 

 نحوه محاسبه تغيير مبلغ پيمان ناشي از تغيير کارها. 56-1
محاسابه   بهاا فهرسات  اسااس  بر)برای بخشي از پيمان که  1 یهاوستيپطبق یكي از  بهافهرستکه  یموارد در 56-1-1

کارهای اضاافي   بهاء و نقصاني(، ضميمه پيمان باشد ای وواحد کارهای اضافي  یبهافهرست) 3پيوست  ای و( شوديم
 .شوديمیادشده استفاده  یهافهرستموجود باشد، برحسب مورد، از قيمت  هاآن درنقصاني  ای و

یاا نقصااني    یا بهای کارهای اضافي و و ، ضميمه پيمان نباشد1-1-56 دربندیادشده  یهافهرستکه  مواردی در 56-1-1
 :شوديمزیر محاسبه  روش دونقصاني، به یكي از  ای و، قيمت کارهای اضافي نباشد موجود هاآن در

 شاده درج( آالتنيماشا  و نيروی انساني)نرخ عوامل  اساس براضافي و یا نقصاني برحسب مورد،  یکارها متيق 56-1-1-1
، پس از منظور کاردن  زاتيتجه وکاال مثبته خرید  مدارک وپيمان  3پيوست  1-3 و 1پيوست  1-1دربندهای 

 .شوديم(، محاسبه مانكاريپ سودباالسری )شامل  یهانهیهز
 یاا  یاك مبلاغ مقطاوع و    صاورت باه  تواناد يما نقصااني،   ایا  و، قيمت کارهای اضافي طرف دوتوافق  صورت در 56-1-1-1

 سایر مفاد پيمان تعيين شود. تیرعا باجدید فهرست بهاء،  یهافیرد
-41 بناد موضوعطبق پيمان نسبت به برآورد اوليه،  شدهانجامکار  برای محاسبه تغيير مبلغ پيمان ناشي از تغيير مقادیر 56-3

کارهاای   ریمقااد  تناساب باه باشد(، مبلاغ پيماان    شدهميتنظفهرست بهاء  اساس بر)برای مواردی که بخشي از پيمان  6
 .شوديمضميمه پيمان، محاسبه  یبهافهرست اساس بر وطبق پيمان  یشدهانجام

کارفرماا،   لهيوسا باه انجاام کاار    برای اصالح کارهای ناقص و موقعبه اقدام درکاهش مبلغ پيمان به دليل قصور پيمانكار  56-4
 .شوديم، محاسبه 1-56دربند  شدهنييتع یهاروش، برحسب مورد، طبق یكي از 5-1-56 بندموضوع

 تسویه حساب  - 57 ماده 
 هار  و هاا ناماه ضمانت و هانامهمهيباز قبيل مدارک مرتبط با  پس از تحویل تمام اسناد و مدارک باقيمانده باااه کارفرما، 57-1

قطعي کارهای موضوع پيمان را  تيوضعصورتاست، پيمانكار  شدهاشاره هاآنپيمان به  مدرک دیگری که در نوع سند و
 :کنديم نماینده کارفرماهمراه مدارک زیر، تسليم  ( روزکاری15) پانزدهحداکثر تا  تنظيم نموده و
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باه بعاد،    گواهي پایان کاار   زمان ازکارفرما از ادعای اشخاص ثال ،  داشتننگهالزم برای مصون  نامهمهيبهرگونه  57-1-1
 خصوصي. طیشراطبق 

موضوع  حقوق وبا اموال  رابطه درادعای مالكيت اشخاص ثال ،  ازجملههرگونه دعاوی،  وفصلحل مدارک دال بر 57-1-1
 پيمان.

 درداشتن بدهي را  ای وکه طي آن، هرگونه حق تصرف  کنديمرا تنظيم  یااقرارنامهپيمانكار به همراه این مدارک،  
مطالباتي کاه ممكان اسات متوجاه کارفرماا       ریسا وتجهيزات  ای وکاال کارکنان،  دستمزد وبا پرداخت حقوق  رابطه

، فروشاندگان،  دومدسات خاود، پيمانكااران    یهايبده پرداخت وادعاها  وفصلحلبه  نسبت وشود، منتفي دانسته 
 است. آوردهعمل بهذینفع  یهاطرفالزم را با  یهاتوافق

مادارک   و به تشخيص کارفرما، پيمانكار تمام تعهدات قراردادی خود را طبق اسناد پيمان انجاام داده باشاد   کهيدرصورت 57-1
، ( روز کااری 11)مادت ده   ظارف  ،نماینده کارفرما، کامل باشد، از سوی 1-57 دربند شدهنييتع تيوضعصورتپيوست 

، ضامن  صاورت  نیا ا غيار  . درشاود يم، به پيمانكار اعالم پرداخت و، برای بررسي تيوضعصورتقبولي  مراتب پذیرش و
وی نسابت باه رفاع     . تاگردديم، ظرف همان مهلت به پيمانكار اعالم تيوضعصورتعدم پذیرش  لیدالبازگرداندن آن، 

 تيوضاع صاورت از دریافات   را تساليم نمایاد. پاس    تيوضعصورتمجدداً  و تكميل مدارک اقدام کرده ای وارها نواقص ک
مرباوط را   تيوضاع صاورت روز، (  31 ساي)  ظارف مادت   نمایناده کارفرماا  ، مادارک الزم  و به همراه اسناد و قبولقابل

نسبت باه   ( روز کاری7هفت )که پيمانكار ظرف مدت دارد. در صورتيو نظر نهایي خود را به پيمانكار اعالم ميرسيدگي 
و کارفرماا ظارف    شاود يما تلقي  از طرف پيمانكار تأیيد شده صورت وضعيت قطعي کارفرما اعتراضي نكند،نماینده نظر 

پرداخات   مانكاار يپ باه ، هقطعي را پس از کسور مربوطا  تيوضعصورتمبلغ  اتمام مهلت اعتراض، روز از (31مدت سي )
اقادام   3-14و  1-14به آزادسازی تضمين حسن انجام کار و انجام تعهدات باه ترتياب طباق بنادهای     و نسبت  کنديم
ند حاداکثر ظارف   که پيمانكار معترض باشد، موضوع اعتراض خود را با ذکر دالیال و مادارک مسات   در صورتي .دینمايم

 ماورد  روز کااری  (7) کارفرما اعالم مي نماید. کارفرماا موضاوع اعتاراض را ظارف مادت     نماینده به ( روز کاری 7مدت )
چنانچاه نظار اعالماي     به پيمانكاار اعاالم ماي نمایاد،    نتيجه را در صورت وضعيت  قطعي لحاظ و  رسيدگي قرار داده و

و و کارفرما ظرف مادت   گيردکارفرما مورد پذیرش پيمانكار نباشد پرداخت بر اساس مبلغ مورد تأیيد کارفرما صورت مي
اناد  توو پيمانكار مي کنديمپرداخت  مانكاريپ بهقطعي را پس از کسور مربوط،  تيوضعصورتمبلغ  روز از این تاریخ 31

هرگاه کارفرما طلاب پيمانكاار را ظارف مهلات      ( شرایط عمومي پيمان پيگيری نماید.75اعتراض خود را از طریق ماده )
 ريتاأخ خساارت   8-53پيمانكاار اقادام ننمایاد، طباق بناد       یهانامهضمانتپرداخت نكند یا برای آزادسازی  شدهنييتع

روز از  31 مادت  در، پيمانكار بدهكار شود، باید قطعي تيوضعصورت اساس بر. هرگاه رديگيمپرداخت به پيمانكار تعلق 
ق دارد کند، کارفرما حا  ريتأخ از این پرداخت استنكاف ورزد یا اگر و، طلب کارفرما را بپردازد تيوضعصورتتایيد تاریخ 

مباالغ   اگار  وموجود پيمانكاار وصاول نمایاد     یهانيتضم و هاسپرده محل از، طلب خود را بدون انجام تشریفات قضایي
 او وصول کند. یهایيداراتكافو نكند، با رعایت قوانين جاری کشور از دیگر  هاآن

روز پاس از   31حاداکثر ظارف    ستیبايمقطعي از سوی پيمانكار، کارفرما  تيوضعصورت ارایه: در صورت عدم 1تبصره
 قطعي اقدام نماید. تيوضعصورتنسبت به تهيه اتمام پروژه یا خاتمه یا برکناری پيمانكار 

و پيشرفت کار پيمانكاار باه    ای باشدمالحظهقابل ريتأخکارهای موضوع پيمان، بدون قصور پيمانكار، دارای  کهيدرصورت 57-3
 حدی رسيده باشد که مبلغ کارهای باقيمانده کمتر از کسور تضامين حسان انجاام کاار نازد کارفرماا باشاد، پيمانكاار        

نمایناده  باه   آن تاریخ را تنظايم نماوده و   تا شدهليتكم بدون نقص و شدهلیتحوقطعي کارهای  تيوضعصورت توانديم
بارای اداماه کارهاا باه      پيمانكار تعهدات ریساصورت،  نیا در. رديگ قرارتسليم کند تا طبق این ماده مورد اقدام  کارفرما

 .بود خواهدقرارداد همچنان نافذ  و ماندهيباققوت خود 
 نظار صارف با پيماان،   رابطه در، پيمانكار، از هرگونه ادعایي عليه کارفرما طرف دوقطعي از سوی  تيوضعصورتتایيد  با 57-4

 دوآن توساط   وفصال حال ، اماا  قطعي مطرح کرده باشاد  تيوضعصورتتایيد ادعاهایي که قبل از  مورد ، مگر درکنديم
 بعد موکول شده باشد. یهازمان، به طرف

 
 
 



 52                                                                                                  پيمان همسان خدمات عمومي  شرايط عمومي

 

 

 ***  : 11 فصل
 ***  - 58 ماده 
 ***  - 51 ماده 
 ***       - 62 ماده 
 ***       - 61 ماده 
 ***  - 62 ماده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 51                                                                                                  پيمان همسان خدمات عمومي  شرايط عمومي

 

 

 ، خاتمه پيمان، تعليقريتأختغييرات مدت پيمان،   : 11فصل 
 پيمان یهازمان  - 63 ماده 

تااریخ   نیا ا درهاا  ف به شروع کارو پيمانكار موظ است نامهموافقت 1-5 دربند شدهنييتعتاریخ شروع کارهای موضوع پيمان، تاریخ 
هریاك از   .ناماه موافقات  3-5دربناد   شاده نياي تع مدت درکار  ليتكم وعمومي  طیشرااین  1-3دربند  شدهنييتع، به ترتيب است

 .شوديماصلي پيمان محسوب  برای کارهای موضوع پيمان، مانند مدت پيمان از ارکان شدهنييتعمقاطع زماني اصلي 
 تغييرات مدت پيمان  - 64 ماده 

 طیشراوقوع هریك از  صورت درتنها  خاتمه و برای شروع و شدهينيبشيپ یهامدت و هازمانتمام  :تمدید مدت پيمان 64-1
   افزایش یابند. تواننديمزیر، 

 ، که منجر به افزایش مدت پيمان شود.4-41 بندموضوع کار رييتغصدور دستور  64-1-1
 و تیا رعا باا  ،( 14و13های شاماره ) پيوست و 47 موضوع ماده  باکارعدم انجام برخي از تعهدات کارفرما مرتبط  64-1-1

 شود. آن از یيهابخش یا کارهای موضوع پيمان و موقعبه انجام از، که مانع آن در شدهينيبشيپ مالحظات
 .73موضوع ماده  بروز شرایط قهری، 64-1-3
 شود. کار از یيهابخشانجام  در ريتأخمستقيم باع   طوربه که ،مقررات وقوانين  تغيير 64-1-4
 مانع انجام کار.شرایط جوی استثنایي  بروز 64-1-5
 .65 تعليق مدت پيمان، موضوع ماده 64-1-6
. کار شاود  یاجرا در ريتأخ باع  وکه ناشي از قصور پيمانكار نبوده  ينيبشيپرقابليغ طیشرا وقوع سایر عوامل و 64-1-7

عنوان تغيير مادت پيماان تلقاي     های موضوع پيمان به هر دليل بهانجام فعاليت تغييرات ناشي از قصور پيمانكار در
توسط پيمانكاار کاه    HSEهای نفت و ، استانداردرویه های معمولتغييرات ناشي از عدم رعایت همچنين  گردد.نمي

 گردد.ها شود بعنوان تغيير مدت پيمان تلقي نميباع  توقف فعاليت
مثبته باه کارفرماا    مدارک ویادشده، پيمانكار درخواست تمدید مدت پيمان را همراه با اسناد  طیشراهریك از  اثر در

، تناساب به و رديگ قرارمالک عمل  طرف، مدت تمدید مشخص و توافق دو تا پس از بررسي کارفرما و کنديمتسليم 
مجموعاه مادارک،    و شاده اصاالح پيمانكار  لهيوسبه، زماني کارهای باقيمانده بر اساس برنامه زماني جدید یهابرنامه

در  رمجااز يغمجاز یا  صورتبهو قصور یا عدم قصور پيمانكار  ريتأخمتناسب با علل  زمان مدتضميمه پيمان گردد و 
 .شوديمنظر گرفته 

 کاهش یابند: تواننديمزیر  طیشرا پيمان، در در شدهينيبشيپ یهامدت و هازمانتمام  :کاهش مدت پيمان  64-1
 به کاهش مدت پيمان شود.(، که منجر کارها در)تغيير  4-41 بندموضوعصدور دستور تغيير کار،  64-1-1
مانكار، درخواسات  پي یهایيتوانا امكانات و گرفتن نظر اتمام زودتر از برنامه زماني پيمان را با در توانديم کارفرما 64-1-1

 واد ، ساایر اسان  پيماان  یهاا مات يقبا اساتفاده از   کارفرما و موردنظر طیشرابررسي  ، پيمانكار باصورت نیا درکند. 
، باه کارفرماا   درخواسات  امكانات مورد را مبني بر اضافه مبلغ احتمالي و ، پيشنهاد خودنمودهالزم را تنظيم  مدارک
 هزینه تسریع در صورت تعلق مشمول کليه کسور قانوني متعلقه به پيمان خواهد بود. .کنديمتسليم 

، تاریخ جدیاد  1-1-64و  1-1-64بندهای  اساس برمدت پيمان،  کاهش برپس از توافق کارفرما و پيمانكار دایر  64-1-3
 تناساب باه . پيمانكار باید برنامه زماني اجرای کارهای موضاوع پيماان را،   شوديمتاریخ اتمام پيمان تعيين  عنوانبه

او، تساليم کناد.   تایياد   ودستگاه نظارت داده، برای بررسي  قرار دنظریتجد تاریخ جدید اتمام پيمان، مورد شرایط و
اتمام باه   مورد پيمان در مفاد ریسا، پسازآن؛ و شوديم، به پيمانكار ابالغ ني جدید پس از تصویب کارفرمازما برنامه

مادت توافاق    انیپا درعدم تحقق کاهش مدت پيمان،  صورت در. بود خواهدمبنای تاریخ جدید، نافذ  هنگام کار، بر
پيمانكاار از ایان    و ابدیيممدت کاهش نيافته، کاهش  تناسببهشده موضوع این بند، اضافه مبلغ توافق شده پيمان 

 .شودينم ريتأخبابت مشمول خسارت 
 
 تعليق  - 65 ماده 

بارای   حاداکثر  ورا دریاك نوبات    کارتمام ای ومدت اجرای پيمان، دستور تعليق قسمتي از کار  طول در توانديمکارفرما  65-1
کارفرماا، بایاد    هيا ابالغ درروز دیگر قابل تمدید است.  31این مدت  طرف دو توافقدر صورت . کند صادرروز،  31مدت 
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 ایا  وتاریخ شروع تعليق، مشخص شود. پيمانكار، موظف است پس از دریافت دستور کارفرما، اجارای آن قسامت از کاار    
ارای اتخااذ تصاميم   روز قبل از پایان این مدت، پيمانكار موضوع را باااا 7به حالت تعليق درآورد. ظرف فوراً کل کار را 

از ساوی   کاار  مجددروز از دریافت درخواست پيمانكار، دستور شروع  7. هرگاه پس از کنديمنهایي، به کارفرما منعكس 
کاار را، از موضاوع    شاده متوقفقسمت  ای وخاتمه پيمان را درخواست کند  توانديم، وی نشود صادرکارفرما به پيمانكار 

 . شوديمانجام  67طبق ماده  متعاقب آن، یهااقدامصورت،  نیا درپيمان حذف نماید، که 
بارای   ازيا موردننفرات  و تجهيزاتحداقل  ، کارهای الزم ووظایف، شرح تماممهينتكليف کارهای و  شدهنييتعبرنامه کار  65-1

پيمانكاار   ،ازجملاه  .هاسات آناز  پياروی  باه  و پيمانكار، موظاف  شوديمپيمانكار ابالغ دوران تعليق، از سوی کارفرما به 
محال  نياز حراسات از    و یا هر جای دیگار اسات   محل اجرای کار در هاآننگهداری از  موظف به حفاظت از تجهيزات و

  ایمن، با اوست. طیشرا در اجراشدهنگهداری از کارهای  و اجرای کار
آالت و ماشاين  کاهش تعاداد نفارات و  در زمان تعليق، کارفرما از پيمانكار خواهد خواست نسبت به انجام کارهای الزم و  65-3

و نيروی انسااني کاه در دوره    ، تجهيزاتتجهيزات خود طبق نظر کارفرما اقدام نماید. هزینه تعليق فقط به ماشين آالت
هاای ناشاي از نگهاداری    نحوه محاسبه هزینه گيرد.ماند تعلق ميتعليق در محل اجرای کار حسب نظر کارفرما باقي مي

 تأیيد کارفرما ناشي از تعليق به شرح ذیل خواهد بود. تعليق موردکارها در دوره 
= مبلغ هزینه  (مدت تعليق )روزانه()x  [وتجهيزات کرایه روزانه ماشين آالت %71دستمزد روزانه نيروی انساني + 111%

 تعليق روزانه
 

ساعت کار روزانه محاسبه خواهد  8حداکثر آالت و دستمزد روزانه نيروی انساني در دوره تعليق اساس کرایه روزانه ماشين -
 شد.

 (1نيروی انساني بر اساس نرخ فهرست بهای عوامل اختصاصي صنعت نفت مطاابق  پيوسات )   نرخ ماشين آالت ودستمزد -
 گردد.  محاسبه و پرداخت مي( 3الي )

ضارایب متعلقاه در    شاده عوامل اختصاصي صنعت نفت، به مبالغ تعليق محاسابه   بهای در صورت استفاده از نرخ فهرست -
ریب باالسری و ضریب جبراني بيمه مندرج در فهرست بهاای رشاته مارتبط در صانعت نفات نياز       ض فهرست بها ازجمله

 گردد.مي اعمال
پای کار تحویل شاده باه کارفرماا طاي     فاسد شدني ارزش مصالح  %111فاسد نشدني و ارزش مصالح  %71در دوره تعليق -

متعلاق باه    گردد. هزینه تعليق به مصالح پاای کاار  الحساب پرداخت ميرما به صورت عليصورت وضعيت مورد تأیيد کارف
 گيرد.، تعلق نميکارفرما

-منظور مي پرداخت و درصورت وضعيت قطعي نيز های تعليق طي صورت وضعيت در پایان دوره تعليق به پيمانكارهزینه -

 گردد.

 گردد.پيمان محسوب نمي افزایش مبلغ %15های هزینه های تعليق جزء پرداخت -
نياز   رعایت نكردن مقررات ایمني و ای وکارها طبق مشخصات  انجام درکه توقف کار، ناشي از قصور پيمانكار  یموارد در 65-4

باشاد، مشامول تعلياق     شاده ينا يبشيپا زمااني منضام باه پيماان      برناماه  در ایا  و هوایي باشاد  نامناسب آب و طیشرا
 .شودينم 3-65تا  1-65 یبندهاموضوع

 کار موقعبه اتمام در ريتأخ   - 66 ماده 
 خیتاار  درتجدیادنظرهای آن اسات. هرگااه     نیآخر وپيمانكار، موظف به انجام کارها، طبق برنامه زماني منضم به پيمان  66-1

اصالي آن باه پایاان     یهاا قسامت ، انجاام کاار یاا    آن دنظریتجدآخرین  ای وزماني منضم به پيمان  برنامه در شدهنييتع
، پيمانكاار  روز، کارها را به پایاان برسااند.   14مدت  طول درکه حداکثر  کنديمنرسيده باشد، کارفرما به پيمانكار اخطار 

الزم، تمدید مدت پيمان را طباق   مدارک وبا ارسال اسناد  ای و این مدت باید نسبت به اتمام عمليات اقدام کند طول در
مدت یادشده، یا عدم قبول دالیال وی از ساوی کارفرماا     طول درعدم اتمام کار  صورت درماید. ، درخواست ن1-64بند 

. باود  خواهاد خصوصاي   طیشارا  در شاده درج، باه ميازان   کاار  در ريتأخبرای تمدید، پيمانكار ملزم به پرداخت خسارت 
 ، آخارین تااریخ تغييار   رهايتأخاست. تاریخ مبنای محاسبه  شده درج نامهموافقت 4-3بند  حداکثر مبلغ خسارت نيز، در

 است. 1-64یا  1-64 بندیافته طبق 
 HSEمسئوليت پيمانكار در مقابل تأخير در تأمين تعهدات و الزامات  66-1
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در بر اساس برنامه کلي به دليل قصور پيمانكاار   که پس از ابالغ شروع به کار پيمان انجام تمام یا بخشي از کاردر صورتي
متوقف شده و یاا باه کنادی صاورت پاذیرد باه        (HSE)های مدیریت و یا عدم رعایت الزامات و رویه انجام تعهدات خود

نبوده و پيمانكار ملزم به پرداخت خساارت   بدون قصور پيمانكار مشمول تمدید مدت پيمان عنوان تاخير محسوب شده و
 باشد.  تاخير ایجاد شده به کارفرما مي

 ناماه موافقت در شدهمشخصحدی باشد که کارفرما را محق به دریافت حداکثر خسارت  از شتريبپيمانكار،  ريتأخهرگاه  66-3
 .کند برکنار، پيمانكار را 68با اخطار قبلي، طبق ماده  توانديمبنماید، کارفرما 

 خاتمه پيمان به درخواست کارفرما  - 67 ماده 
صاورت،   نیا ا درپيمان را خاتمه دهد.  مقطعي پيش از تكميل کار، هر دراعالم دليل،  بدون و، بنا به مصلحت خود توانديمکارفرما 
اطالعيه، تكليف کارهایي که ناتماام   نیا در. کنديم، مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پيمان، به پيمانكار اعالم یاهياطالعطي 
 .شوديمروشن مشخص  طوربه زیان مسلمي است، ای وروز صدور اطالعيه موجب بروز خطر  طیشرا در هاآنماندن 

 :شوديمزیر انجام  یهااقدام، ادشدهیپس از دریافت اطالعيه 
   .کنديمکار جدید، خودداری  نوع هرپيمانكار، از شروع  67-1
متوقف ساازد،   1-67، با رعایت ماده دومدست مانكارانيپ وخود را با فروشندگان  یهامانيپپيمانكار، موظف است تمام  67-1

مادارک   است. اساناد و  ، به خودطریق انتقال پيمان از هاآنوی را که کارفرما خواستار ادامه  یهامانيپمگر آن دسته از 
مرحلاه   درشارایط عماومي   ، 1-1-3 بناد موضاوع چارچوب برنامه زمااني   تجهيزاتي را که در مربوط به تدارک مصالح و

 و هستند محل اجرای کاراز رسيدن به  قبل تا حمل وسایر مراحل خرید  ای وسازندگان یا فروشندگان سفارش خرید به 
ارتباط با پيمان، بایاد هماراه اساناد مثبتاه      در اشخاص ثال  و برابر در، سایر اسناد مربوط به تعهدات پيمانكار نيهمچن

محال  ، اماا باه    اجرای کار مصارف نشاده اسات     محل درکه تاکنون  زاتيتجه وتمام مصالح  مالي تحویل کارفرما شود.
پيمانكار تقویم شاده، هماراه    لهيوسبهپيوست آن،  مدارک و اسناد وموازین پيمان  اساس برحمل شده است، اجرای کار 
 .گردديممثبته تسليم کارفرما  مدارک واسناد 

کارفرماا   ازيا موردنکه اجرای کار  محل درموقت  ساتيتأسهماهنگي کارفرما، نسبت به برچيدن آن بخش از  ، باپيمانكار 67-3
مربوط، تحویل  مدارک وبا اسناد  همراه وتقویم شده  طرف دو توافق باموردنياز کارفرما،  یهابخشو  نيست، اقدام کرده

اساتفاده،   رقابال يغ واز ، مصاالح ماازاد    محال اجارای کاار    یسااز پااک . همچنين، پيمانكار موظف باه  گردديمکارفرما 
 تجهيزات خود است. و آالتنيماش

 کار آنان است. خاتمه و کارگاه درکامل با کارکنان خود  حسابهیتسوپيمانكار، موظف به  67-4
تسليم  که کارفرماای هنمایندبه  را تا تاریخ ابالغ خاتمه پيمان، تنظيم کرده و شدهانجامکارهای  تيوضعصورتپيمانكار،  67-5

باه هماراه ایان     .شاود يما ، نياز درج  4-67و  1-67تقاویم شاده دربنادهای     یهانهیهز، تيوضعصورت نیا در. کنديم
 :شوديمپيمانكار پيوست  لهيوسبه، مدارک زیر تيوضعصورت

صدور گواهي پایاان  برابر ادعاهای اشخاص ثال ، از زمان  در کارفرما داشتننگهالزم برای مصون  نامهمهيبهرگونه  67-5-1
 .به بعد کار

موضوع پيمان.  یباکارها رابطه درهرگونه دعاوی، ازجمله ادعای مالكيت اشخاص ثال ،  وفصلحلمدارک دال بر  67-5-1
 وکه طي آن، هرگونه حاق تصارف    کنديمکارفرما تسليم  به ورا تنظيم  یااقرارنامهپيمانكار، به همراه این مدارک، 

مطالبااتي کاه ممكان     ریساا  و تزايتجه وکارکنان، مصالح  دستمزد وبا پرداخت حقوق  رابطه درداشتن بدهي را  ای
خاود پيمانكااران    یهاا يباده پرداخات   ادعاهاا و  وفصال حال به  نسبت واست متوجه کارفرما شود، منتفي دانسته 

الزم  یهانيتضماین زمينه،  در و ؛است آوردهعملذینفع به  یهاطرفالزم را با  یهاتوافق، فروشندگان و دومدست
 .کرد خواهدرا به کارفرما تسليم 

 .4-67و  1-67 یبندهاموضوع یهانهیهزاسناد مثبته، مربوط به  67-5-3

 نمایناده کارفرماا  ازنظار   7-67 بناد موضاوع از سوی پيمانكار،  شدهلیتحو مدارک و اسناد و تيوضعصورت کهيدرصورت 67-6
بارای بررساي، باه     تيوضاع صاورت  يقبول و، مراتب پذیرش کفایت مدارک سي روزباشد، ظرف مدت حداکثر  قبولقابل

 ظارف هماان مهلات    تيوضاع صاورت عدم پذیرش  لیدالصورت، ضمن استرداد آن،  این غير . درشوديمپيمانكار اعالم 
تسليم نمایاد. پاس    را تيوضعصورتمجدداً  وی نسبت به تكميل مدارک اقدام کند و تا گردديمقبلي به پيمانكار اعالم 
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 روز 15طاي   وبررساي   کارفرماا  لهيوسبهروز  11ظرف مدت  تيوضعصورت، کارفرما قبولقابل تيوضعصورتاز دریافت 
 .گردديممبلغ آن پس از کسر کسور مربوط به پيمانكار پرداخت  کارفرما لهيوسبهدیگر 

ارتبااط باا پيماان     ، پيمانكاار از هرگوناه ادعاایي علياه کارفرماا در     طرف وقطعي از سوی د تيوضعصورتيد مبلغ یتا با 67-7
 دوآن از ساوی   وفصال حلادعاهایي که قبل از ابالغ خاتمه پيمان مطرح کرده باشد، اما  مورد ، مگر درکنديم نظرصرف
، طلاب پيمانكاار   تيوضعصورتتایيد روز از تاریخ  15 مدت دربعد موکول شده باشد. هرگاه کارفرما  یهازمان، به طرف

 .رديگيماخت به پيمانكار تعلق پرد ريتأخ، خسارت 8-53را پرداخت نكند، طبق بند 
 تناساب باه  مباالغ تضامين حسان انجاام کاار      و شوديمبا ابالغ خاتمه پيمان به پيمانكار آزاد انجام تعهدات  نامهضمانت 67-8

 .شوديممسترد  آزاد و ،14اساس ماده  بر و شده کارتحویل  یهابخش
 برکناری پيمانكار  - 68 ماده 

باع  برکناری پيمانكار از تمام یا قسمتي از کارهای موضوع پيمان شود، بدون آنكاه   توانديم، زیر طیشراوقوع هریك از  68-1
 کارفرما بكاهد. حقوق واز سایر اختيارات 

 

 و رویه های مورد تایيد و گزارشات دستگاه نظاارت ، طبق اجرای کارهای موضوع پيمان قصور مستمر پيمانكار در 68-1-1
 زیر خواهدبود: باشد، شامل موارد هاآنبدون آنكه محدود به 

 یهاا بخاش  تناساب باه ، ازيا موردنعوامل  نيتأمفعاليت های موضوع پيمان  موقعبهانجام دادن  قصور در  68-1-1-1
 مختلف کار.

 .يفيک وکمي  ازنظر، زاتيتجه وکاال  موقعبه نيتأم قصور در  68-1-1-1
 .66به ماده  توجه بازماني کارها،  برنامه عقب ماندن از و کار مختلف یهاقسمتاتمام  و شروع در ريتأخ  68-1-1-3
 توقيف اموال پيمانكار از سوی محاکم قضایي. علت بهیا  موجه دليل بدون از کار، قسمتي یا تمام توقف  68-1-1-4
 عدول یا نادیده انگاشتن برخي از مفاد پيمان. 68-1-1
 کندی پيشرفت کار شود. ای وورشكستگي یا انحالل شرکت پيمانكار که موجب توقف  68-1-3
 پيمانكار، به اشخاص ثال .واگذاری پيمان از سوی  68-1-4
 .6-17 بندبه  توجه بادستمزد کارکنان از سوی پيمانكار،  پرداخت درمستمر  ريتأخ 68-1-5
 قبل و حين اجرای پيمان.   شمول ممنوعيت قانوني بودن پيمانكار در 68-1-6
 .تباني و یا وجود واسطه و یا ارتشاء در برگزاری مناقصه، انعقاد پيمان و در طول مدت اجرای پيمان 68-1-7
باه   و افزایش جرایم پيمانكار تا ده درصد مبلغ پيمان توسط پيمانكار HSEعدم رعایت مقررات و الزامات قصور یا  68-1-8

 تشخيص کارفرما
 برکناار باشد پيمانكار را از تمام یاا بخشاي از کاار     داشته نظر کارفرما در ،ادشدهی از عوامل یك هر علت به کهيدرصورت 68-1

 .کناد يما ، باه پيمانكاار اباالغ    مجااز امضاا   صاحبانتوسط  استناد نموده است هاآنبه  که مواردی درج مراتب را با ،کند
حااکي از عادم انطبااق نظار      يلیدال کهيدرصورتدریافت ابالغ کارفرما،  خیتار ازروز  7پيمانكار، مكلف است ظرف مدت 

 یهاا دساتورالعمل سپس موضوع طبق آخرین  داشته باشد، مراتب را به اطالع کارفرما برساند. شدهاعالمکارفرما با موارد 
اگار ظارف    در کارفرما رسيدگي و تعيين تكليف خواهد شد. هوزارت نفت در خصوص تصویب برکناری در کميته مربوط

، برکنااری پيمانكاار   فرما برحسب موردمردود بداند، کاررا  شدهاقامه لیدالنرسد، یا  پيمانكار یسو ازمهلت مقرر پاسخي 
بدون نياز به انجام دادن تشریفات قضایي، به ترتيب مفاد این ماده عمال   و کنديمرا از تمام یا بخشي از کار به وی ابالغ 

 .دینمايم
، مصاالح و تجهيازات موجاود در    موقات  یهاا سااختمان  و ساتيتأس ،روز پس از ابالغ برکناری 31کارفرما ظرف  68-1-1

. رديا گيماختيار  ، دررامحل اجرای کار  درر نوع تدارکات موجود پيمانكار و ه آالتنيماش، دیگر یهامحلیا  انبارها
 ازيا موردنکاه   ، اجارای کاار   محل در موقت ساتيتأسبخش از  آن برچيدن به نسبت ،کارفرما يهماهنگ با پيمانكار،

 هماراه باا اساناد و    شده وصورتجلسه طرف  توافق دو با کارفرما، ازيموردن یهابخش و کنديمکارفرما نيست، اقدام 
 و ماواد  مصالح از ، محل اجرای کار یسازپاکبه  پيمانكار موظف همچنين، .گردديم کارفرما لیتحو مدارک مربوط،
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که برای ادامه کارها توساط کارفرماا    پيمانكار، آالتنيماشاست.  استفاده از خود رقابليغتجهيزات و وسایل  مازاد و
 .ماننديمباقي  کارگاه درپایان کار  تا باشند ازيموردن

از کارهاای   یباردار صاورت روز، بارای   7، پيمانكاار حاداکثر ظارف    و اباالغ باه کارفرماا    اطالعيه قبلي کارفرما با 68-1-1
 درکارفرماا   اتفااق باه ، 1-1-68دربناد   ادشاده ی ساتيتأس سایر تجهيزات و ومواد و مصالح موجود  ،قبلي شدهانجام
حضاور   دليال، باا   نيتاأم  منظاور باه مقرر، کارفرماا   موعد درعدم حضور پيمانكار  کهيدرصورت. ابدیيمحضور  محل

دليال مبناای تهياه     نيتاأم و ایان   دیا نمايما ، اقادام  هاا یباردار صاورت  باه نماینده دادگاه محل، مستقيماً نسابت  
 نهایي خواهد بود. تيوضعصورت

کارفرماا خواساتار اداماه    که  ،دومدستپيمانكاران  خود را با فروشندگان و یهامانيپپيمانكار، موظف است تمام  68-1-3
 مادارک مرباوط باه تادارک تجهيازات و      ، اسناد ونيچنهم، متوقف سازد. مفاد بندهای قبل تیرعا بانيست،  هاآن

 وسفارش خرید به فروشندگان  مرحله در شرایط عمومي 1-1-3بند  طبق يزمان برنامه چارچوب درمصالحي را که 
، بایاد  نيچنهمرا به کارفرما منتقل کند. ، هستند محل اجرای کاراز رسيدن به  قبل تا حمل وسایر مراحل خرید  ای

، تحویال  ماالي ا پيمان، همراه اسناد مثبتاه  رابطه ب در اشخاص ثال  و برابر درسایر اسناد مربوط به تعهدات خود را 
 کارفرما دهد.

 :شوديم، مبالغ زیر محاسبه هایبردارصورتپس از انجام  68-1-4
 طبق پيمان، تازمان برکناری پيمانكار. شدهانجامبهای کارهای  68-1-4-1
   .محل اجرای کار درموجود کاالی  وبهای تجهيزات  68-1-4-1

 زمااني  در چارچوب برنامه پيمانكار که کاالیيو  تجهيزات از بخش آن برای پيمانكار، از سوی شده هیتأد هزینه 68-1-4-3
و حمال   دیا خر مراحلفروشندگان، یا سایر  سازندگان، به دیخر سفارش مرحله در ،1-1-3 بند طبق شدههيته

 تحویل کارفرما شده است. هاآنهستند و اسناد محل اجرای کار  به از رسيدن تا قبل

محاسابه هزیناه مساتقيم     بخشاي از آن در  کاه يدرصاورت موقت پيمانكار،  انبار های و ساتيتأسهزینه احداث  68-1-4-4
 کارفرما برای ادامه کارها باشد. ازيموردن ، منظور نشده وادشدهی شرح بهکارها، 

 یهاا پرداخات آن باا   التفااوت ماباه  و شدههيتهتازمان برکناری پيمانكار،  شدهانجامقطعي کارهای  تيوضعصورت 68-1-5
طلاب   حسااب باه  التفااوت ماباه مثبت باشاد، رقام    التفاوتمابهاین  کهيدرصورت .شوديمقبلي به پيمانكار، مشخص 

. گاردد يما  بادهي وی منظاور   حسااب باه  التفااوت ماباه رقام   صورت منفي باودن آن،  در و شوديمپيمانكار منظور 
در صاورت عادم    و دشاده یتمدپيمانكاار   لهيوسا باه ، کنديمتاریخي که کارفرما تعيين  تا انجام تعهدات نامهضمانت

مبالغ تضامين  و  گردديمبدهكار پيمانكار منظور  حساببهتمدید توسط پيمانكار توسط کارفرما تمدید و هزینه آن 
 .مانديم، نزد کارفرما باقي 11معادل آن با توجه به ماده  نامهضمانت حسن انجام کار یا

متعاارف بالفاصاله بعاد از     یهاروشیا سایر  و با برگزاری مناقصه سایر پيمانكارانطریق ارجاع کار به  ، ازکارفرما 68-1-6
باالسری خاود، ثبات    یهانهیهز گرفتن نظر اتمام کار را با در یهانهیهز نسبت به تكميل کار اقدام و مدت قرارداد،

 .کنديم
 کمتار رقم پيماان   از قطعي، تيوضعصورترقم  برای تكميل کار وکارفرما، لهيوسبه شدهانجامهرگاه مجموع هزینه  

انجاام   ناماه ضامانت  ، تضمين حسان انجاام کاار و   14رعایت ماده  با و شوديم، تفاوت آن به پيمانكار پرداخت باشد
موقات تحویال پيمانكاار     ساات يتأس اضاافي و کااالی  آالت، ماشاين  حالات،  نیا در. گردديمتعهدات پيمانكار، آزاد 

 .شوديم
قطعي، از مبلغ پيمان بيشاتر   تيوضعصورترقم  کارفرما برای اتمام کار، و لهيوسبه شدهانجامهرگاه مجموع هزینه  

 انجاام تعهادات و   ناماه ضامانت  ازجملاه  وبرای اتمام کار، از محال مطالباات پيمانكاار     ازيموردنباشد، کسری مبلغ 
پيمانكاار بارای ایان منظاور      یهاا نيتضم ومطالبات  کهيدرصورت. شوديم نيتأمحسن انجام کار وی،  یهانيتضم

مرباوط را باه    التفااوت مابهقطعي منفي باشد، پيمانكار باید  تيوضعصورت درپيمانكار  حسابمانده ای و کافي نباشد
قوانين جاری  تیرعا باکارفرما طلب خود را استنكاف پيمانكار از پرداخت بدهي خود، صورت درنماید.  هیتأدکارفرما 

 .کنديمپيمانكار وصول ی هایيداراکشور، از سایر 
 یهاا روشو یاا از طریاق ساایر     ساایر پيمانكااران   از طریاق کاار را  با برگزاری مناقصه کارفرما  کهيدرصورتتبصره: 

در ادامه انجام روناد کاار ایجااد     نامتعارفي ريتأخد یا به هر علت به اتمام نرسانمتعارف بالفاصله بعد از مدت قرارداد 
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حسان انجاام تعهادات و کساور      ناماه ضامانت  به علت عدم انجام تعهدات قراردادی پيمانكار، توانديمشود، کارفرما 
 با پيمانكار مطابق با این ماده اقدام نماید. حسابهیتسوحسن انجام کار را ضبط و نسبت به 

 خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار  - 61 ماده 
 درخواست خاتمه پيمان را از کارفرما بنماید: توانديمزیر  موارد درپيمانكار،  61-1
روز، از زماان   11تائيد شده از سوی کارفرماا، باه مادت     یهاتيوضعصورت یا و پرداختشيپ پرداخت در ريتأخ 61-1-1

 پيمان. در شدهينيبشيپ
 ريتاأخ یاا   و پيمان در شدهينيبشيپزمان  از روز 11، به مدت 41ماده  موضوع اجرای کار محل در تحویل ريتأخ 61-1-1

 درصد مبلغ پيمان شود. 15باع  توقف اجرای بيش از  کهکار  اجرایمحل قسمتي از  لیتحو در
 در کاه ینحوبه 47و  46کارفرما، موضوع مواد  تعهد در زاتيتجه وتسهيالت، مصالح  نيتأم و انجام کار در ريتأخ 61-1-3

، هاا ماهبرای این  شدهينيبشيپ کاردرصد از ميزان  15روز متوالي، امكان انجام حداقل  11به مدت  رهايتأخاین  اثر
 ، برای پيمانكار فراهم نشود.47مفاد ماده  تیرعا با

 3-41آخر ماده  پاراگرافدرصد مبلغ اوليه پيمان، طبق  15افزایش یا کاهش مبلغ پيمان به ميزان بيش از  61-1-4
، دعاوت  ادامه کاار  مورد در توافق و، پيمانكار را برای مذاکره روز 15طول  ، کارفرما درپيمانكار پس از دریافت درخواست 61-1

ادامه کار باه توافاق    مورد طرف در دو ،اوليه جلسه مذاکره ليتشك وارفرما روز پس از دعوت ک 14 کهيدرصورت. کنديم
 .شوديمبه اجرا گذاشته  67ماده  اساس بر، ازآنپس یهااقدام وشود نرسند، به پيمان خاتمه داده مي

 خاتمه پيمان به علت وقوع حوادث قهری  - 72 ماده 
 بار  ازآنپاس  یهاا اقدام و، پيمان خاتمه یافته روز 181و ادامه آن به مدت بيش از  73وقوع حوادث قهری موضوع ماده  صورت در

 .شوديماجرا  67ماده  اساس
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 پيمان طرف دو تيمسئول واحتمالي  یهاانیز خطرات و   :13فصل 
 

 انیز وپذیرش ضرر  کارفرما، در یهاتيمسئول  - 71 ماده 
 به شرح زیر است: انیز وضرر  رشیپذ درکارفرما  یهاتيمسئول
 73به شرح ماده  قهری، طیشراوقوع  71-1
 کارفرما. لهيوسبهاز کار،  یيهابخشناشي از اجرای  یهاانیزبروز  71-1
 کارفرما، یا هریك از عوامل منتسب به وی. لهيوسبهعدم اجرای تعهدات قراردادی  71-3
 بارزی منجر به افزایش هزینه، یا زمان اجرای کار شود. نحو به که داخلي، مقررات و نيقوان درتغيير  71-4

 انیز وضرر  رشیپذ درپيمانكار،  یهاتيمسئول  - 72 ماده 
 وخطارات   اناواع  رشیپاذ  و مانيپ در شدهدرج یهاتيمسئول، شامل تمام انیز و ضرر وخطرات  رشیپذ درپيمانكار  یهاتيمسئول
زماره خطارات    اسات. ماوارد زیار، در    شاده مشخص 71 ماده درکارفرما،  یهاتيمسئول عنوانبهآنچه که  جزبه، هاستانیز و ضرر
 از سوی پيمانكار هستند: شدهرفتهیپذ

ن، موضاوع مااده   یا خاتمه پيماخاتمه پيمان از کار، از تاریخ شروع کار تا  بخش هر ای وپيمانكار، مسئول مراقبت از تمام  71-1
 است.  67

 ایا  و به ادعاها: مسئوليت جبران هرگونه خسارت وارده به اشاخاص ثالا    یيپاسخگو و جبران خسارت به اشخاص ثال  71-1
 هاا خسارتجبران  مرتبط با موضوع پيمان، به عهده پيمانكار است و وی موظف به پاسخگویي و موارد در، هاآنادعاهای 

در صورت عدم حضور پيمانكار در دادگاه یاا مراجاع حال     .هاستخسارتادعاها و  گونهنیازاکارفرما  داشتننگه مصون و
تا پایان رسيدگي قضایي  توانديم کارفرمااختالف جهت پاسخگویي به حوادث جاني و مالي وارده شده به اشخاص ثال ، 

ال  از مطالبات پيمانكار کسر و نزد خود نگهداری نماید و یا باا  به اشخاص ث واردشدهمعادل مبلغ خسارت جاني یا مالي 
 دادگستری پرداخت نماید. حساببهدستور مراجع قضایي به اشخاص ثال  یا 

کااال   ، مسائوليت مراقبات از تماام تجهيازات و    باارگيری به کارفرما از زمان  زاتيتجهیا  ووجود انتقال مالكيت مصالح  با 71-3
همچنين پيمانكار کارفرما را در قباال کلياه ادعاهاا و اقادامات قاانوني ناشاي از        پيمانكار است.به عهده  1-71طبق بند 

تخلف پيمانكار از حق امتياز، طرح، عالمت تجاری، نام یا سایر حقوق محفوظ شده در رابطه با هر نوع تجهيزات،ماشاين  
 جام خدمات استفاده مي گردد، مصون مي دارد.آالت،کار یا کاالیي که بوسيله پيمانكار تامين شده و در رابطه با ان

گونه خسارات وارده به اموال کارفرما  و اشخاص ثال  در محوطه کار کارفرما که ناشي از فعال و یاا   مسئوليت جبران هر 71-4
عهده و هزینه پيمانكار بوده و پيمانكار متعهاد باه    جزء و یا کارکنان ایشان باشد بهفرعي یا ترک فعل پيمانكار، پيمانكار 

های وارده خواهد بود. چنانچه پيمانكار نتواند ماورد  ترميم یا تعمير، تحویل کاالی همانند و یا رفع نواقص و جبران زیان
ت دیاده را  کاالی خساار  دیده کارفرما را طبق نظر نماینده کارفرما ترميم و یا تعمير نمایند مكلف است همانندخسارت 

طباق تشاخيص اماور ماالي      تحویل دهد در غير اینصورت بهای آن طبق نظر کارفرما بانضمام هزیناه باالساری مرباوط   
 گردد.به حساب بدهي پيمانكار منظور مي کارفرما

   HSEجرایم عدم اجرای الزامات و رویه های مدیریت 71-5
نكاف پيمانكار در اجرای هرکدام از بندهای الزاماات و  در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق از جمله تخلف، قصور و است

کارفرما اختيار دارد با هماهنگي نماینده کارفرما، ضمن دستور توقاف کاار، اخطاار     HSE، نماینده HSEهای مدیریترویه
ای از طریق نماینده کارفرما ابالغ و مطابق جداول پيش بيني شاده در شارایط خصوصاي پيماان جریماه اعماال       جریمه

پيمانكار را با ذکار ماوارد، جهات درج در     HSEنماید. کارفرما نيز موظف است در پایان پيمان، وضعيت جرایم و تخلفات 
 شرکت اصلي اعالم نماید. HSEپرونده پيمانكار به مدیریت 

و یا صدمه و آسيب به کارکنان کارفرما در محوطه کاار کارفرماا کاه     وپرداخت غرامت ليت جبران هرگونه خساراتمسئو 71-6
 .باشدعهده و هزینه پيمانكار مي جزء و یا کارکنان ایشان باشد بهفرعي و ناشي از فعل و یا ترک فعل پيمانكار، پيمانكار 

اسخگوی هرگونه دعاوی کارکنان خود و اشخاص ثال  از جملاه در  پيمانكار مسئول جبران خسارت وپرداخت غرامت و پ 71-7
جرح، صدمات وارده به آنان که ممكن است در اثر فعل و ترک فعل پيمانكار و کارکنانش پايش  خصوص خسارات فوت، 
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رفرماا  آید و یا ناشي از اجرای پيمان توسط پيمانكار ویا کارکنانش باشد خواهد بود و وی موظف به مصون نگهداشتن کا
 باشد همچنين کارفرما در این زمينه هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.از آنها مي

آنهاا را انتخااب و باه    جبران خسارت ناشي از استفاده نابجا از وسایل و تجهيزات خاص هر محيط که کارفرما بكارگيری  71-8
خسارت وارده به محيط زیست، منابع طبيعي باشد. خسارات مذکور شامل پيمانكار ابالغ مي نماید، به عهده پيمانكار مي

باشد. در صورت عدم اقدام پيمانكار به پرداخت بموقاع خساارت، کارفرماا حاق دارد نسابت باه پرداخات        و غيره نيز مي
هزیناه باالساری از مطالباات     (%31خسارت به خسارت دیدگان اقدام و غرامات پرداختي را با احتساب و اضافه نماودن ) 

 .مایدپيمانكار کسر ن
در صورتيكه بر اساس گزارش کتبي نماینده کارفرما/ ناظرمقيم، پيمانكار دراجرای تعهدات خود از نظار کماي یاا کيفاي      71-1

هار دليال   های تجهيزات کارفرما ناشي از فعل یااترک فعال باه   کوتاهي، قصور یا اشتباه داشته باشد از قبيل بروز خرابي
ماشين آالت و تجهيزات پيمانكار ،کمبود تدارکات ماواد ومصاالح، عادم     ممكن، مدیریت غلط،  کمبود یاکارکرد نادرست

مرغوبيت و یا نقصان در وزن وابعاد بسته بندی، در اختيار نداشتن پرسنل کافي، مطابق شرایط مذکور دربندهای شرایط 
بل برداشت خواهاد  یا تضامين پيمانكار قا اینگونه جرائم از مطالبات و خصوصي بر حسب موردمرتبط جریمه خواهد شد.

 اعمال جرائم این بند پيمان نافي اخذ خسارات مذکور در سایر شرایط پيمان نمي باشد. بود.

 وقوع حوادث قهری  - 73 ماده 
 وبيناي تمهيادات الزم   پايش  رغام باه ، مانكاار يپ وحوادث قهری به معني بروز هرگونه شرایطي خارج از اختيار کارفرماا   73-1

 آنكاه يبا ، شاامل ماوارد زیراسات،    ازجملاه ا غيرممكن کند. حوادث قهاری  است، که ادامه کار ر طرف دوتوسط  معقول
 باشد: هاآنمحدود به 

 بيگانگان. لهيوسبهیا نشده، یا اشغال  شدهاعالمجنگ، اعم از  73-1-1
 نظامي، یا جنگ داخلي. یکودتا ایشورش، انقالب،  73-1-1
 .يسم و، یا نشت سایر مواد رادیواکتيو یاهستهتشعشعات  73-1-3
 .باشد مانكاريپمواردی که تنها محدود به کارکنان  یاستثنابهعمومي کارگری،  یهااعتصاب 73-1-4
 واگيردار. یهایماريبشيوع  73-1-5
 تناساب باه تمهيادات الزم،   ينا يبشيپا  رغام به وبه آمارهای موجود  توجه باغيرعادی ) یهاانيطغ و، سيل زلزله 73-1-6

 .کنترلرقابليغو  داردامنه یهایسوزآتش، (اطالعات موجود از سوی پيمانكار
قصور یاا نقاض پيماان تلقاي      منزلهبهبروز شرایط قهری،  علت به طرف دوعدم انجام تعهدات قراردادی توسط هریك از  73-1

 یاجارا  در ريتاأخ  ایا  وعدم اجارا   جهيدرنتطرف دیگر  کهیي هاخسارت مسئول ،طرف دواز  كیچيه همچنين .شودينم
 است، نخواهد بود. دیده قهری، طیشراتعهدات خود ناشي از 

باشد، کاه باعا  وقفاه وعادم امكاان اجارای تعهادات         آمدهشيپقهری  طیشرا پيمان، طرف دوهریك از  نظر بههرگاه  73-3
 .دهديمدیگر اطالع  طرفبهمراتب را ساعت  48حداکثر ظرف قراردادی از سوی وی شود، 

منجار باه زیاان     هاا آنقهری رها کردن  طیشرا پيمانكار، موظف است حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایي که در 73-4
الزم  یهاا اقدام ریسا و بندد کارقهری قرار ندارد، به  طیشرا از کار را که در یهابخش نيهمچن و شوديم هاآنجدی به 

ا ، معماول دارد. کارفرما  منیا ومطمئن  یهامحلبه  آالتنيماشنصب نشده و  زاتيتجه و، کاالها را برای انتقال مصالح 
 کاه يدرصورت دهد. پيمانكار قرار ارياخت درامر،  نیا درمتعارف برای تسریع  حد درنيز، باید تمام امكانات موجود خود را 

مربوط، پاس از تائياد کارفرماا، پرداخات      یهانهیهزاضافي شود،  یهانهیهزمفاد این کارها، متحمل  یاجرا درپيمانكار 
مجدد باشد کارفرما مي تواند از پيمانكاار  ورود خسارت اگر مدت ) فورس ماژور( طوالني شود و یا امكان آسيب  .شوديم

بخواهد که تجهيزات قابل حمل خود را از محل اجرای کار خارج نماید. پيمانكار نيز مي تواند به کارفرما پيشنهاد نمایاد  
ها خارج سازد، در این صورت با موافقت کارفرما مجاز به خروج آن خود را از محل اجرای کارو تجهيزات آالت که ماشين

 از محل اجرای کار خواهد بود.
 :شوديمزیر عمل  بيترت بهقهری،  طیشرااموال درنتيجه بروز  وارده به کارها و یهاخسارت مورد در 73-5
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وارده به  یهاخسارتباشد، جبران  15هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پيمان، مشمول بيمه موضوع ماده  73-5-1
بيماه   محال  ازاسات،   نشاده پرداخت هاآنپيمانكار، که بهای  لهيوسبه شدهانجامهزینه کارهای  نيهمچن وکارفرما 

 .شوديم نيتأم
ميازان آن بارای جباران خساارت وارده      یاا  مول بيمه نبوده و، مشپيمان موضوع کارهایهرگاه خسارت وارده به  73-5-1

تهياه   ماورد  درپيمانكاار تعهادات خاود را     آنكاه  بار جبران خسارت باه عهاده کارفرماسات، مشاروط     کافي نباشد،
 ، انجام داده باشد.16 و 15 مواد در شدهدرج، به ترتيب هانامهمهيب

 پيمانكار، به عهده پيمانكاراست. ابزار و آالتنيماشبه  وارده خسارتجبران  73-6
صورت، تمدیاد   نیا درقهری، پيمانكار مكلف است با ابالغ کارفرما، اجرای کارها را بالفاصله آغاز کند.  طیشراپس از رفع  73-7

چنانچاه   .شاود يما کارفرما، باه پيمانكاار اباالغ     بیتصو و، که پس از بررسي شوديمپيمانكار پيشنهاد  یسو ازمناسبي 
روز متوالي به طول انجامد در آن صورت هر یك از طرفين پيمان حاق خواهناد داشات     31س ماژور بيش از شرایط فور

چنانچه شارایط فاورس مااژور     الذکر با تسليم اعالم کتبي پيمان را خاتمه دهند.روز پس از مدت فوق15در خالل مدت 
کتبا آمادگي خود را برای ادامه پيماان باه    بایدروز بر طرف گردید، در آن صورت هر یك از طرفين پيمان  31زود تر از 

 طرف دیگر اعالم نمایند. در این صورت پيمانكار موظف است ظرف ادامه انجام موضوع پيمان را آغاز کند.
 پيمانكارحد مسئوليت مالي   - 74 ماده 

باه کلياه    مسائول پاساخگویي  همچناين   باشد.پيمانكار مسئول پرداخت کليه خسارات قانوني و قراردادی به کارفرما مي 74-1
کارفرما در ایان زميناه هايچ    و بوده  خود وکارکنانوارده به اشخاص ثال  و جاني  ادعاها و جبران هرگونه خسارت مالي
 باشد.مي هر گونه ادعا موظف به مصون نگهداشتن کارفرما از پيمانكارگونه مسئوليتي نخواهد داشت و 

طارف پيماان    دو از كیا چيهآمده است،  66کار، موضوع ماده  موقعبه اتمام در ريتأخخسارت  عنوانبهبه غير ازآنچه که  74-1
، عادم انعقااد   یباردار بهاره  والنفاع، عادم اساتفاده    ی غيرمستقيم از قبيل عادم هاخسارت مورد درطرف دیگر،  برابر در
 که ممكن است متحمل شود، مسئول نيست. هانیا مانند وجدید  یهامانيپ
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 اختالف، اقامتگاه قانوني، قانون حاکمحل   : 14 فصل
 حل اختالف  - 75 ماده 

پيش آید، اختالف بين طرفين ابتدا از طریاق ماذاکره و    نظراختالفهرگاه در تفسير یا اجرای مفاد پيمان / قرارداد بين طرفين آن 
 اخاتالف  و فصال  حال ، بار اسااس دساتورالعمل     شصات روز ظارف   در صورت عدم حصول نتيجاه  .فصل خواهد شد و تفاهم، حل
   عمل خواهد گردید. شوديمبه قرارداد منضم  11در پيوست که  ،قراردادی

 اقامتگاه قانونينشاني و   - 76 ماده 
یكي از دو طرف، محل قانوني خاود   کهيدرصورتاست.  شدهنوشته نامهموافقت پيمانكار، همان است که در اقامتگاه قانوني کارفرما و

 طارف باه جدید نشاني  کهيوقتتا  دیگر اطالع دهد طرفبهتغيير  خیازتارشيپروز  15ظرف ، باید نشاني جدید خود را را تغيير دهد
 .گردديمدریافت شده تلقي  شوديماتبات به نشاني قبلي ارسال ، مكنشدهاعالمدیگر 

 پيمان حاکم بر مقررات وقوانين   - 77 ماده 
 کشور جمهوری اسالمي ایران است. مقررات واین پيمان، تنها قوانين  حاکم بر مقررات وقوانين 
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 یطارااااش هااااب ،هااا آن در ادمو از برخي تكليف تعيين که ستا عمومي یطاشر از ادیمو تكميل و توضيح در ،خصوصي یطاشر ینا
 به توجه ونبد و یيتنهاا باه  ،خصوصي یطاشر ینا مختلف ادمو تفسير و یريگجهينت هرگونه ،رونیازا. ستا هشد لواموک ياخصوص

 طمربو یبندها و ادمو رهشما نهما ،خصوصي یطاشر ینا در شاادهدرجاد مو رهشما. ستا رعتباا فاقد ،عمومي یطاشر در طمربو دهما
 .ستا عمومي یطاشر در

 موافقتنامه  6ماده 
 تمد و مبلغ طبق( ماي عمو یطاشر  74 مااده  - 47 ماده    عموضو) نپيما ینا در فرمارکا برابر در رپيمانكا مالي مسئوليت ثراا کاحد
 ذیل مي باشد: در شدهنييتع

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

................................................................................................................................................................................................................. 
 بشرح ذیل مي باشد:اجرای کار  در محلشرایط احراز نماینده پيمانكار   11-1ماده 

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

................................................................................................................................................................................................................. 
 ای:اخطار جریمه 1-37

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

 - 13ماده 
 .ستا ……………… دلمعا ات،تعهد منجاا نامهضمانت مبلغ – 1
 .ستا ………………… ات،تعهدام نجا نامهضمانت رعتباا تمد –1

 :ستا یرز حشر به ات،تعهد منجاا نامهضمانت یآزادساز یطاشر  3-14ماده 
................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................... 
 :ستا یرز حشر به ،هانامهمهيب هزینه تأمين مسئوليت 3-15ماده 
 ه............عهد به نشيزافر و بيمه حق ختداپرازجمله ..............................   هانامهمهيب حفظ و تهيه هزینه – 1

...................................................................................................................................... 
 : ستا یرز حشر به ، هانامهمهيب رعتباا تمد 3-16ماده 
 ....................................................................................... تمد به ...................................................................................... نامهمهيب

................................................................................................................................................................................................................ 
 :ستا یرز حشر به ،بيمه یهاخسارت یافتدر ترتيب 1-18 دهما

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

 محال اجارای کاار   را تارک نمایاد و    محل اجرای کار، ناظر مقيمتواند بدون اطالع نماینده کارفرما و یا نمي پيمانكار نماینده 16-5
 کند:اقدام طبق شرایط ذیل ریمه جهيچگاه نباید بدون سرپرست باشد. در غير این صورت کارفرما ميتواند نسبت به تعيين 

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

 
نفارات و کارکناان پيمانكاار     تعاداد  در صورت تشخيص کارفرما مبني بر ناکافي بودن )در شرایط عادی و یا اضطراری( 16-17ماده 

تغييار در مادت زماان    در زمان مشروحه ذیل و بدون  پيمانكار ملزم مي باشد حداکثر ،مورد نياز جهت انجام خدمات موضوع پيمان
در صورت استنكاف پيمانكار جریماه باه شارح ذیال از مطالباات وی کسار        نهایي پيمان نسبت به افزایش تعداد نفرات اقدام نماید.

 خواهد شد.
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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تعيين ، کارفرما مخيّر خواهد بود روزانه مبلغ مبني بر تخليه محل  در صورت استنكاف پيمانكار از اجرای ابالغ کتبي 11-11اده م

 و یا تضامين پيمانكار کسر نماید،از مطالبات  سي روزتامدت  ،بابت خسارت تأخير درتحویل محل موصوفرا  شده درشرایط ذیل
 های آن را بهبداند عمل نموده و هزینه ها به هر نحو که مقتضيبرای خارج نمودن آنکارفرما پس از سپری شدن زمان مذکور 

نماید. در این صورت پيمانكار حق هر گونه اعتراض ميعالوه هزینه باالسری به تشخيص خود به حساب بدهكاری پيمانكار منظور 
 .های خویش را از خود سلب و ساقط مي نمایددارایي موال وانسبت به اقدام کارفرما و طرح ادعای ضرر و زیان به 

.................................................................................................................................................................................. 
 برناماه  و لازوم  کارفرماا حساب   تایياد  و تشخيص و پيمان موضوع کار مشخصات و شرح به عنایت با پيمانكار کارکنان هرگاه 45-3

 طبق آنان به ماموریت حين در گردند، اعزام کيلومتر51 فاصله به حداقل کار اجرای محل از خارج در ماموریت به شده انجام ریزیهای

 ذیال  شارح  باه  گردند مي اعزام ماموریت به که کارکناني به آن پرداخت و نحوه احتساب گيرد.مي تعلق ماموریت العاده فوق مقررات

 باشد :مي
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 

 
کاال و تجهيازات موضاوع    واردات ایبر گمرکي ارضعو و قواحق تاخداپر در نيمااپ فراط دو از كای راه ئوليتامس 1-48ماده 
 :ستا یرز حشر به ،پيمان

.................................................................................................................................................................................................. 
 :ستا یرز حشر به ،و ابزارآالت مورد نياز موضوع پيمان لیوسا گمرکي ارضعو و قحقو ختداپر هنحو 1-48ماده 

.................................................................................................................................................................................................. 
 .ستا 51ماده  در شدهدرج یهانهیهز بر وهعال ،یرز یهانهیهز انجبر شامل ازجمله ن،پيما مبلغ  8-8-51 دهما

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

................................................................................................................................................................................................................ 
 مختلف کار به شرح ذیل است:  یاهبخشميزان کسور حسن انجام کار برای  1-7-53ماده 

................................................................................................................................................................................................................. 
 
 بالغاااام لاااامح از اتتجهيز و مصالح تأمين و تهيه ایبر ر،پيمانكا یباالسر یهااااناااهیهز انجبر عناااوانباااه 1-3-54 دهااااام
 .شوديم ختداپر وی به ر،توسط پيمانكا شده پرداخت قعيوا تاقيم داصدر وط،....................................................رامش
 
 

 .ستا یرز حشر به آن، ختداپر به طمربو بطاضو سایر و جيرخا ارز بخش تسعير خنر 55ماده 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 ختداپر رپيمانكا به ،یرز در شااادهنيااايتع نحو به را رکا تسریع هزینه فرمارکا ر،کا موعد از پيش تكميل رتصو در 4-1-56 دهما
 .کنديم

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

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

................................................................................................................................................................................................................ 
 .(دشو درج نپيما نشد تعدیل لمشمو ۀنحو یا نپيما به تعدیل لشمو معد) 5-1-56 دهما

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

.................................................................................................................................................................................................................. 
 به ،فرمارکا به رکاگاواهي پایاان    نماز از فرمارکا داشاتن نگاه  نمصو ایبر را یرز یهاا نامهمهيب ستا موظف رپيمانكا 1-1-57 دهما

 :کندکارفرما  تسليم و یافتدر ،فرمارکا منا به و دخو هزینه
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.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 رپيمانكا از یرز حشر به ،تأخير رتخسا آن، صليا یهاا قسامت  یا ر،کا برنامه طبق تكميل در رپيمانكا تأخير رتصودر  1 -66ماده 
 .شوديم لصوو

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

  .  HSEجرایم عدم اجرای الزامات و رویه های مدیریت5-71ماده  
.................................................................................................................................................................................................................. 

 کيفاي  یاا  کمي نظر از خود تعهدات دراجرای پيمانكار ناظرمقيم،/ کارفرما نماینده کتبي گزارش اساس بر صورتيكه در  1-71ماده 
 ممكان،  دليال  هار  باه  فعال  تارک  یاا  فعل از ناشي کارفرما تجهيزات هایخرابي بروز قبيل از باشد داشته اشتباه یا قصور کوتاهي،
 نقصاان  یا و مرغوبيت عدم مصالح، و مواد تدارکات کمبود پيمانكار، تجهيزات و آالت ماشين نادرست یاکارکرد کمبود غلط، مدیریت

 . شد خواهد جریمهزیر  شرایط مطابق کافي، پرسنل نداشتن اختيار در بندی، بسته ابعاد و وزن در
............................................................................................................................................................................................................ 
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