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 عنوان
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 اسناد پیمان  3-3
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 احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان یها انیزخطرات و  3-11
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 ، اقامتگاه قانونی، قانون حاکمحل اختالف 3-13
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 نامه موافقت

 

 ،سو یک از ،شود می نامیده کارفرما پیمان، این در ..............که نشانی به..………بین………تاریخ در ،نامه موافقت این

 و است رسیده ثبت به ایران صنعتی مالکیت و ها شرکت ثبت کل اداره شماره.............................در با و...........................که

 و اسناد در که شرایطی و مقررات طبق دیگر، سوی نشانی..........................از به ،شود می نامیده پیمانکار پیمان، این در

 .گردد می منعقد است، شده درج پیمان این مدارک

 اطالق ها آن به پیمان، خصوصی و عمومی شرایط در که هستند معانی دارای ،ها عبارت و کلمات ،نامه موافقت این در

 شده است.

 

 پیمان موضوع. 1 ماده

 به خدمات، سایر و اندازی درراه کارفرما با همکاری و اندازی راه پیش و نصب و ساختمانی کارهای انجام از است عبارت

 در..................... واقع احداث................ برای ،7 پیوست در شده درج شرح

 

 پیمان مدارک و اسناد. ۲ ماده

 پیمان از جزوی عنوان به یک، هر و دهند می تشکیل را پیمانکار و کارفرما بین پیمان ،درمجموع زیر مدارک و اسناد

 .شوند می محسوب

 نامه موافقت -

  ها پیوست-

  عمومی شرایط-

  خصوصی شرایط-

 .رسد می پیمان طرف دو تائید به و شود می تنظیم کار اجرای مدت در پیمان، مفاد اساس بر که مدارکی و اسناد سایر-

 

 پیمان مبلغ. ٣ ماده

 که است زیر مبالغ معادل ،شده محاسبه 1 پیوست در شده درج مقادیر و واحد های قیمت اساس بر که پیمان مبلغ ،1 - 3

 .پردازد می پیمانکار به قرارداد این موضوع تعهدات انجام برابر در کارفرما

 ...........................: ریالی مبلغ -

 ................................. ارزی مبلغ -

 .شود می محاسبه( پیمان مبلغ در تغییرات) عمومی شرایط 37 ماده به توجه با پیمان، مبلغ تغییرات

 

 



 

 

 پرداخت نحوه. 4 ماده

 .شود می انجام 2 پیوست طبق پیمانکار، به ها پرداخت

 

 پیمان مدت و کار شروع تنفیذ، تاریخ. 5 ماده

 .است تعهدات انجام نامه ضمانت تسلیم و پیمان مبادله و امضا از پس پیمان، شدن نافذ تاریخ 5-1

  کار شروع تاریخ  5-2

 ،صورت این غیر در. کند می ابالغ پیمانکار به را کار شروع پیمان، تنفیذ تاریخ از پس روز 31 ظرف حداکثر کارفرما

 نماید می شروع را کار روزه 31 مهلت پایان در پیمانکار

 پیمان مدت  5-3

 کار اصلی های قسمت زمانی مقاطع جزئیات است روز.................  کار، شروع زمان از آن موقت تحویل و کار تکمیل مدت

(Milestone)، بود خواهد عمومی شرایط 45 ماده تابع کار، اجرای مدت تغییرات. است شده مشخص 9 پیوست در. 

 

 مشاور مهندس. 6 ماده

 .نشانی..................استشرایط عمومی..................به  32در ارتباط با ماده  مشاوره مهندس 

 است. شده بیان 5 پیوست در مشاور مهندس اختیارات حدود

 

 پیمانکار کارفرما                                         نماینده/نمایندگان نماینده

 نام        نام                                                                 

 سمت          سمت                                                            

     امضا                امضا                                                     

 مهر                                                                            
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 اجزای مبلغ پیمانپیوست یک:  .1

 مختلف کار یها جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخش 1-1

 فهرست مقادیر و بهای واحد کارها 1-2

 آالت نیماشعوامل نیروی انسانی و  یبها فهرست 1-3

 ها پرداخت یوست دو:پ .۲

 نحوه پرداخت 2-1

 ها پرداختبرنامه زمانی   2-2

 در تعهد پیمانکار یها نامه مهیبانواع : پیوست سه .٣

 ها نامه ضمانتکاربرگ : پیوست چهار .4

 پرداخت شیپ نامه ضمانتکاربرگ  4-1

 انجام تعهدات نامه ضمانتکاربرگ  4-2

 استرداد کسور حسن انجام کار نامه ضمانتکاربرگ  4-3

 وظایف و اختیارات مهندس مشاوره: پیوست پنج .5

 عملکردی و آزمایش یانداز راه مرحله شرح وظایف پیمانکار در: پیوست شش .6

(Commissioning & Performance Test) 

 شرح کارهای در تعهد پیمانکار: پیوست هفت .7

 شرح کارهای در تعهد پیمانکار 7-1

 صالح و تجهیزات در تعهد پیمانکارفهرست م 7-2

 تعیین نقاط مرزی کارهای موضوع پیمان 7-3

 ساختمانی پیمانکار آالت نیماشفهرست  7-4

 و تجهیزات و انجام برخی کارهاتعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تأمین مصالح  پیوست هشت: .8

 فهرست و محل تحویل مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما 8-1

 آالت نیماشتعهدات کارفرما در تأمین برخی از تسهیالت و امکانات آب، برق، گاز و...، مواد شیمیایی و  8-2

 ساختمانی و انجام برخی از کارها 8-3

 برنامه زمانی و گزارش پیشرفت کار پیوست نه: .9

 از سوی کارفرما ازیموردنو اسناد و مدارک  ها نقشهزمانی تحویل  برنامه . 9-1

 برنامه زمانی تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما و پیمانکار  9-2

 برنامه زمانی کلی اجرای کار  9-3

 گزارش پیشرفت کار یها کار برگ 9-4
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 فنی مدارک و اسناد: ده پیوست .11

 استانداردها و کدها 11-1

 نصب های دستورالعمل و فنی مشخصات 11-2

 پیمان فنی اسناد سایر و ها نقشه 11-3

 شود می ابالغ پیمانکار به و تهیه کارفرما وسیله به کار اجرای طول در که فنی مدارک و اسناد ،ها نقشه 11-4

 رسد می کارفرما اطالع یا تصویب به و تهیه پیمانکار وسیله به کار اجرای طول در که فنی مدارک و اسناد ،ها نقشه 11-5

 کارفرما موردنظر افزارهای نرم و فنی مدارک نسخه شمار 11-6

 کارها گردش نحوه :یازده پیوست .11
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 فهرست

 عنوان

 

 و تفسیرها ها فیتعر

 ها فیتعر . 1ماده

 تفسیرها . 2ماده

 اولیه یها اقدام

 اولیه پس از عقد پیمان یها اقدام . 3ماده

 اسناد پیمان

 اولویت استاد . 4ماده

 اسناد و مدارک فنی . 5ماده

 ها هیابالغ . 6ماده

 شده ثبت، حقوق ها آنمالکیت اسناد و استفاده مجدد از  . 7ماده

 زبان حاکم . 8ماده

 پیمانکار یها تیمسئولتعهدات و 

 کلیات . 9ماده

 مدیریت و نظارت بر کار . 11ماده

 تأمین نیروی کار . 11ماده

 مقررات کارگاهی . 12ماده

 هماهنگی با سایر پیمانکاران مرتبط با موضوع پیمان . 13ماده

 ها آنو انبارداری  مصالح و تجهیزات . 14ماده

 کار ازیموردنساختمانی، مواد مصرفی و تسهیالت  آالت نیماش . 15ماده

 کارگاهی یها نقشهاجرایی و  یها روشتهیه  . 16ماده

 برنامه پیشرفت کار  . 17ماده

 چون ساخت یها نقشهتحویل  . 18ماده

 و فروشندگان مصالح و تجهیزات دوم دستپیمانکاران  . 19ماده

 مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی . 21ماده

 اسناد و مدارک پیمان داشتن نگهمحرمانه  . 21ماده

 تأییدات پیمانکار  . 22ماده



 

 

 

 کارفرما های مسئولیت و تعهدات

 نماینده تعیین . 23ماده

 .تأسیسات و تجهیزات نصب های محل و زمین تحویل . 24ماده

 ها آن صحت مسئولیت و فنی مدارک و اسناد باقیمانده تحویل . 25ماده

 ها وضعیت صورت پرداخت . 26ماده

 پیمانکار تسلیمی مدارک موقع به بررسی . 27ماده

 کارها تصویب و تأیید مجوز، صدور . 28ماده

 نصب و ساختمان دوران تسهیالت . 29ماده

 کارفرما تعهد در کارهای انجام و پیمانکار به تجهیزات و مصالح تحویل . 31ماده

 

 کارها در تغییر

 کارها در تغییر . 31ماده

 

 کار کیفی کنترل و بازرسی نظارت،

 مشاوره مهندس . 32ماده

 کار کیفی کنترل و بازرسی . 33ماده

 

 پیمان مالی موارد سایر و ها پرداخت

 پیمان مبلغ شمول . 34ماده

 موقت های پرداخت . 35ماده

 ارزی های پرداخت . 36ماده

 پیمان مبلغ در تغییرات . 37ماده

 قطعی وضعیت صورت . 38ماده
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 تکمیل و تحویل کار مراحل

 تکمیل مکانیکی . 39ماده

 اندازی و آزمایش عملکردی درراه همکاری با کارفرما . 41ماده

 تحویل موقت . 41ماده

 دوره مسئولیت رفع نقص . 42ماده

 تحویل قطعی . 43ماده

 

 تغییرات مدت پیمان، تأخیر، تعلیق، فسخ، خاتمه پیمان

 های پیمانزمان . 44ماده

 تغییرات مدت پیمان . 45ماده

 تعلیق . 46ماده

 رکا موقع بهتأخیر در اتمام  . 47ماده

 درخواست کارفرماخاتمه پیمان به  . 48ماده

 فسخ پیمان، برکناری پیمانکار . 49ماده

 خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار . 51ماده

 خاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قهری . 51ماده

 

 احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان یها انیزخطرات و 

 کارفرما، در پذیرش ضرر و زیان یها تیمسئول . 52ماده

 پیمانکار، در پذیرش ضرر و زیان یها تیمسئول . 53ماده

 قهریوقوع حوادث  . 54ماده

 حد مسئولیت پیمانکار . 55ماده

 

 

 

 

 



 

 

 تفسیرها و هاتعریف

 هاتعریف  1ماده

 این. اند زیر در شده تشریح معانی دارای پیمان، استاد سایر با عمومی شرایط این جای هر در زیر، های عبارت یا کلمات 

 .روند کار به جمع، یا و مفرد مفهوم به توانند می مورد برحسب معانی،

 به «پیمان اسناد» بر مشتمل و پیمان موضوع اجرای برای پیمانکار، و کارفرما بین نامه موافقت شامل ،«پیمان» 1-1

 .است نامه موافقت 2 ماده شرح

مشخصات  مانند پیمان، اصلی مشخصات و شود می مبادله پیمانکار و کارفرما بین که است سندی ،«نامه موافقت» 1-2

 .است شده بیان آن در پیمان، مدت و مبلغ موضوع، ،طرف دو

 .کند می تعیین را پیمان بر حاکم عمومی شرایط که است متن همین مفاد ،«عمومی شرایط» 1-3

 خاص پیمان این برای عمومی، شرایط تکمیل منظور به که است خاصی شرایط از عبارت ،«خصوصی شرایط» 1-4

 .کند نقض را عمومی شرایط مواد تواند نمی گاه هیچ خصوصی، شرایط در شده درج مواد. است شده تنظیم

پیمان  نامه موافقت مفاد تکمیل منظور به پیمان، این در اختصاصاً که است تکمیلی مدارک و مشخصات ،«پیوست» 1-5

 .است شده تنظیم

انجام  وی برای پیمان موضوع کارهای و است «پیمانکار» با پیمان طرف که است حقوقی شخص ،«کارفرما» 1-6

 .هستند کارفرما حکم در کارفرما، قانونی های جانشین و نمایندگان. شود می

 عهده به را پیمان موضوع کارهای اجرای و است «کارفرما» با پیمان طرف که است حقوقی شخص ،«پیمانکار» 1-7

 .هستند «پیمانکار» حکم در پیمانکار، قانونی های جانشین و نمایندگان است، گرفته

بر  نظارت و فنی خدمات انجام برای کارفرما، فنی عامل عنوان به که است حقوقی شخص مشاوره، مهندس 1-8

 .است گردیده معرفی ،نامه موافقت 6 ماده در و شده تعیین 32 ماده شرح به و پیمان موضوع کارهای

کیفی  کنترل های فعالیت بر نظارت منظور به کارفرما سوی از که حقوقی یا حقیقی است شخصی ،«فنی بازرس» 1-9

 .کند وظیفه انجام مشاور مهندس نظر زیر تا شود می گمارده کار به پیمانکاری سوی از شده انجام کارهای

با  پیمان انعقاد طریق از که است فروش عامل یا کننده توزیع ،کننده تأمین سازنده، ،تولیدکننده ،«فروشنده» 1-11

 سازندگان، ،تولیدکنندگان. است کار اجرای موردنیاز تجهیزات و مصالح از اقالمی تأمین به متعهد پیمانکار،

 .شوند می نامیده «فروشنده» نیز، فروشندگان کار موردنیاز تجهیزات و مصالح از اقالمی کنندگان تأمین

ساختمان  عملیات از هایی بخش با بخش انجام منظور به که است حقوقی یا حقیقی شخص ،«دوم دست پیمانکار» 1-11

 گمارده کار به وی، با قرارداد عقد طریق از و پیمانکار وسیله به ،«کارگاه» در آن با مرتبط فنی خدمات و نصب و

 .است شده
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 اندازی تمام یا قسمتی از یک پروژه صنعتی با زیربنایی درراه، انجام عملیات ساختمانی و نصب و همکاری «کار» 1-12

 .که طبق اسناد و مدارک پیمان باید تکمیل و تحویل شود است

 احداث کار موضوع پیمان و منظور بهاست که طبق اسناد و مدارک پیمان،  ییها محوطه، اراضی یا سایر «کارگاه» 1-13

 .شود یم، از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده ها آنهای دسترسی مرتبط با یا انبار و راه

 ستاست که کار موضوع پیمان، تمام یا قسمتی از آن ا یبردار بهره، عبارت از مجموعه کامل قابل «پروژه» 1-14

 یابد. تغییر 37بر اساس ماده  تواند یمکه  است نامه موافقت 3در ماده  شده درج، عبارت از مبلغ «مبلغ پیمان» 1-15

 45و تغییرات بعدی آن طبق ماده  نامه موافقت 3-5در ماده  شده درج، عبارت است از مدت «مدت پیمان» 1-16

 .41ماده  بر اساستکمیل کار و تحویل موقت  منظور به

 ه معنای شروع تعهدات دو طرف است.، ب«شدن پیمان نافذ» 1-17

 است. نامه موافقت 2-5، دستور کارفرما به پیمانکار مبنی بر شروع کار، طبق بند «ابالغ شروع کار» 1-18

 هر نوعکه طی آن پیمانکار مسئول رفع  است 42در ماده  شده نییتع، دوره زمانی «دوره مسئولیت رفع نقص» 1-19

 که در تعهد اوست. عیب و نقص در کارهایی است

 رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است دیتائ، عبارت از گواهی «گواهی رفع نقص» 1-21

 .شود یمصادر  2-41که با توجه به بند 

 و ها نقشه، مشخصات فنی، ها نامه نیآئ، عبارت از مجموعه اسناد فنی، استانداردها، کدها، «اسناد و مدارک فنی» 1-21

 پیمانکار انجام شود. لهیوس به، ها آن، است که کار موضوع پیمان باید طبق 11مدارک به شرح پیوست  سایر

 لهیوس به شده هیتهنقشه، مشخصات و مدارک  هرگونه، عبارت از («Submittalsدارک تسلیمی پیمانکار )م» 1-22

و... است که در طول مدت  یا دوره یها یزیر برنامهکارگاهی،  یها نقشهپیشرفت،  یها گزارشپیمانکار از قبیل 

 .شود یمپیمان تسلیم کارفرما 

، سندی است که افزایش، کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از «دستور تغییر کار» 1-23

 .رسد یماست و به امضای کارفرما و پیمانکار  شده درجدر آن  ،ها آن

 ، هر آن چیزییطورکل به، ادوات، اقالم و ها دستگاهاجناس، کاالها،  ، عبارت است از مواد،«مصالح و تجهیزات» 1-24

 .ماند یمو باقی  شده مصرفکه در کار 

 است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان آالت نیماشو  ها دستگاه، عبارت از تمام «ساختمانی آالت نیماش» 1-25

 .شود ینم مانند یمکه در کار باقی  ییها دستگاهو نصب الزم است، اما شامل 

 ، برق، ابزاریکش لوله، عبارت از عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه، مکانیک، «عملیات ساختمان و نصب» 1-26

احداث کار  منظور به« کارگاه»که در محل  است ها آندقیق، رنگ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با 

 .دیآ یدرممصالح و تجهیزات، به اجرا  ، با استفاده ازیانداز راهتا مرحله پیش  موضوع پیمان



 

 

 ، به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و نصب، از قبیل انجام(«Precommissioning) یانداز راهپیش » 1-27

 کار موضوع پیمان را آماده که ینحو به، شود یمو هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته  ها یبازرس، ها شیآزما

 .سازد یانداز راه

 موردنظرکار  که ینحو بهاست،  یانداز راه، به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش «تکمیل مکانیکی» 1-28

 باشد. یانداز راهآماده 

 ، به معنای انجام کارهای الزم برای قرار دادن موضوع پیمان در شرایط(«Commissioning) یانداز راه» 1-29

 ستا 41عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی، طبق ماده 

ماده  بر اساساست که  ییها یدگیرسو  ها شیآزما، مجموعه («Performance Testآزمایش عملکردی )» 1-31

صورت  یانداز راهحصول اطمینان از دستیابی به شرایط عملکردی و میزان مصارف، پس از مرحله  منظور به 41

 .ردیگ یم

 تفسیرها   ۲ماده

ماه و سال، ماه و سال شمسی، طبق تقویم رسمی کشور روز، ماه، سال: منظور از روز، روز تقویمی و منظور از  2-1

 .است

 .معنی عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد، معنی جمع و کلمات جمع، معنی مفرد دارد هر جامفرد و جمع:  2-2

راهنمایی و اطالع از مفاد موادی است که مشترکا  منظور بهدر شرایط عمومی، تنها  شده درج یها عنوان: ها عنوان 2-3

 در تفسیر مواد استفاده کرد. ها آناز  توان ینمو  اند قرارگرفتهآن عنوان  زیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C صنعتی   قرارداد همسان 

 

 اولیه های اقدام

 پیمان عقد از پس اولیه های اقدام  ٣ماده

 تعهدات انجام نامه ضمانت تسلیم 3-1

 ای نامه ضمانت پیمانکار پیمان، اسناد در شده درج پیمانکار، تعهدات انجام تضمین منظور به پیمان، امضای از پس

 کاربرگ طبق باشد، پیمان مبلغ درصد پنج از کمتر نباید درهرحال که خصوصی شرایط در شده تعیین مبلغ به

 این. کند می کارفرما تسلیم و تهیه کارفرما تائید مورد مؤسسات سایر یا ها بانک از 4 پیوست در شده درج

 باشد. معتبر خصوصی، شرایط در شده بینی پیش زمان یا موقت تحویل از پس سال یک تا باید ،نامه ضمانت

 کار شروع 3-2

 صورت در و ابالغیه در شده تعیین زمان در کارفرما سوی از کار شروع ابالغ دریافت از پس است موظف پیمانکار

 شروع به نسبت پیمان، تنفیذ تاریخ از روز سی گذشت از پس کارفرما، سوی از کار شروع ابالغیه دریافت عدم

 تسلیم کارفرما بررسی برای کار، شروع تاریخ از پس روز پانزده حداکثر ظرف را زیر اسناد پیمانکار،. کند اقدام کار

 با ای جلسه طی را خود موردنظر اصالحات موارد روز، هفت ظرف حداکثر مدارک، دریافت از پس کارفرما. کند می

 ،ها آن جلسه صورت تهیه و موارد نهایی بندی جمع از پس و کند می مطرح مشاور، مهندس و پیمانکار حضور

 تأیید برای و نموده اعمال ،وضعیت صورت اولین درخواست از قبل تا را مصوب تغییرات و اصالحات پیمانکار،

 کند می تسلیم کارفرما به نهایی

 و مصالح تحویل زمانی برنامه اساس کار بر های بخش از هریک اصلی های فعالیت اجرای زمانی برنامه 3-2-1

 در شده درج کار اجرای کلی زمانی برنامه و کارفرما سوی از موردنیاز مدارک و اسناد ،ها نقشه و تحویل تجهیزات

 .9 پیوست

 .باشد شده مشخص ،باهم آنان ارتباط و کار مختلف های بخش کلیدی عوامل آن در که پیمانکار سازمانی نمودار 3-2-2

 .باشد نشده ضمیمه پیمان عقد هنگام در هرگاه پیمانکار، ساختمانی آالت ماشین فهرست 3-2-3

 ها نامه بیمهتهیه و تسلیم   3-3

مراجع  از ،3و پیوست  57و  56 موادالزم را با توجه به  های نامه بیمه باید پیمانکار پیش از شروع عملی کارها،

 مه تهیه و به کارفرما تسلیم کند.بی

 اولیه های هماهنگی 3-4

مفاد پیمان از سوی دو طرف، ظرف بیست روز پس از  مورداجرایرفع ابهامات باقیمانده و حصول تفاهم در  منظور به

تا در  شود می گیری تصمیمو مهندس مشاور، در موارد زیر،  پیمانکار جلسه )جلساتی( با حضور کارفرما، طی شروع کار،

 گیرد.عمل قرار  مالک طول اجرای پیمان،

 



 

 

 1-9برنامه زمانی بند  تناسب بهدر اسناد و مدارک فنی  شده درجرفع ابهامات احتمالی و ارائه اطالعات تکمیلی،  3-4-1

 9پیوست 

 نحوه گردش کارها 3-4-2

باشد، در جلسه  شده مهیضمدر هنگام عقد پیمان، ( 11هرگاه نحوه گردش کارها و روابط متقابل )پیوست 

پیوست  عنوان بهدر زیر،  شده مشخصموارد  ازجملهالزم  یها کار برگاولیه، نحوه گردش کارها و  یها یهماهنگ

 .گردد یم، به پیمان منضم 11

 مهندس مشاور و سایر مراجع مرتبط با اجرای پیمان، در صورت -پیمانکار  -گردش کار مکاتبات بین کارفرما  -

 لزوم

 .ازآن پس یها اقدامگردش کار ابالغ دستور کار از سوی کارفرما و  -

 این شرایط 38و  35پیمانکار با توجه به مواد  یها تیوضع صورتگردش کار تهیه، تحویل، تأیید و پرداخت  -

 .عمومی

 .و مدارک فنی پیمان ها نقشهگردش کار تحویل  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C صنعتی   قرارداد همسان 

 

 اسناد پیمان

 

 اسناد اولویت  4ماده

 استاد مضمون و مفاد بین هرگاه لیکن هستند یکدیگر تکمیل جهت در و تأیید یا و توضیح در همه پیمان اسناد 

 اختالف تناقض، موضوع، با مرتبط اسناد مفاد از منطقی استنتاج با کند، بروز اشتباهی یا و اختالف تناقض، پیمان

 به نسبت ترتیب به خصوصی شرایط و عمومی شرایط ،نامه موافقت ،درهرصورت اما ؛شد خواهد برطرف اشتباه و

 .دارند اولویت پیمان اسناد سایر

 

 فنی مدارک و اسناد  5ماده

 زمانی برنامه چارچوب در معقولی مدت ظرف باید فنی مدارک و اسناد در تناقض یا نقص کمبود، هرگونه 5-1

 نگارش تحت نقص، رفع و بررسی از پس تا. شود منعکس مشاور مهندس به و بررسی سوی پیمانکار از

 شود ابالغ پیمانکار به شده، قبلی مدارک جایگزین جدیدی

 پیمانکار به 9 پیوست 1-9 بند زمانی برنامه طبق کار اجرای موردنیاز باقیمانده فنی مدارک و اسناد 5-2

 .شود می تحویل

 به مناسبی زمان در مراتب فنی، مدارک و اسناد در تجدیدنظر به مشاور مهندس تصمیم صورت در 5-3

 نگارش شماره با مدارک و اسناد تغییرات، انجام از پس و شود می اعالم الزم های بینی پیش برای پیمانکار

 .گردد می ابالغ پیمانکار به جدید

 قبیل از کارگاهی های نقشه باشد، نشده تعیین دیگری نحو هب پیمان خصوصی شرایط در که درصورتی 5-4

 با و پیمانکار توسط فنی مدارک و اسناد اساس بر غیره و کشی و لوله فلزی اسکلت ساخت های نقشه

 .گردد می ارسال مشاور مهندس اطالع برای آن از ای نسخه و شود می تهیه او مسئولیت

 دقیق ابزار و برق مکانیک، سیویل، کارهای اجرای فنی مشخصات و تجهیزات نصب های دستورالعمل 5-5

 ملزم و موظف پیمانکار و ؛شود می تحویل پیمانکار به 1-9 بند زمانی برنامه چارچوب در( 2-11 پیوست)

 موقع به درخواست به موظف مشخصات و ها دستورالعمل این وجود عدم موارد در و ها آن دقیق رعایت به

 و مشخصات نبودن از ناشی را کار ناقص یا و نادرست اجرای تواند نمی شرایطی هیچ در و باشد می ها آن

 .کند قلمداد یادشده های دستورالعمل

 ها ابالغیه  6ماده

 دو هر دبیرخانه رسید. است معتبر کتبی صورت به تنها مشابه، های اقدام و موافقت نظر، اعالم اطالعیه، هرگونه

 .است ها مکاتبه تسلیم مالک پستی، تحویل رسید یا و طرف

 



 

 

 شده ثبت، حقوق ها آنمالکیت اسناد و استفاده مجدد از   7ماده

 تواند ینماست، از آن کارفرماست و پیمانکار  شده هیتهکارفرما  لهیوس بهو مدارکی که  ها نقشهمالکیت  7-1

 که نیاکارهای خارج از موضوع این پیمان استفاده کند، مگر  منظور به ها آنکارفرما، از  بدون اجازه

 .موافقت کارفرما را در این مورد کسب کرده باشد

 

 زبان حاکم  8ماده

رسیده است، زبان یا  دو طرفکه در زمان عقد پیمان به امضای  مختلف استاد پیمان یها بخشزبان حاکم در 

 شده میتنظ. مواردی که متون قراردادی به دو زبان اند شده هیتهبه آن زبان  گفته شیپاد ناساست که  ییها زبان

 است، زبان فارسی مالک عمل است.

، ها نقشهدر موارد مشخصات فنی،  شوند یماسناد و مدارکی که در طول اجرای کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله 

فنی و سایر مدارک فنی در صورت عدم وجود متن فارسی، متن انگلیسی معتبر است و در سایر  یها دستورالعمل

 زبان حاکم، زبان فارسی است. یوادارموارد مرتبط با موضوعات حقوقی مالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C صنعتی   قرارداد همسان 

 

 پیمانکار یها تیمسئول و تعهدات

 

 کلیات  9ماده

 مرحله تا نصب و ساختمان عملیات صحیح و کامل اجرای به متعهد پیمان چارچوب در پیمانکار طورکلی به 

 و مشخصات ،ها نقشه اساس بر پیمان، موضوع کار تحویل و اندازی درراه کارفرما با همکاری و مکانیکی تکمیل

 .است 11 پیوست در شده بینی پیش های روش و ها برنامه فنی، مدارک

 :است زیر موارد شامل ازجمله و 11 پیوست طبق تعهدات، این 

 تأسیسات نوع هر و ابزار و ساختمانی آالت ماشین مصرفی، مصالح و مواد انسانی، نیروی تأمین کارگاه، تجهیز -

 .نصب و ساختمان دوران ...و بخار برق، آب، و داخلی های وانتقال نقل تمام مصالح موقت، و

 2-7 پیوست به توجه با پیمانکار تعهد در تجهیزات و مصالح انبارداری و حمل تهیه، -

 موارد در ذخیره مخازن فلزی، اسکلت ساخت پیش عملیات انجام ازجمله) نصب و ساختمان عملیات انجام -

 (7 پیوست به با توجه لزوم

 مکانیکی تکمیل و اندازی راه پیش عملیات انجام -

 کارفرما به کارها تحویل و عملکردی های آزمایش و اندازی درراه کارفرما با همکاری به -

 تعهدات محدوده از کارفرماست، تعهدات جزو 8 پیوست طبق که فنی خدمات و کارها انجام از مواردی -

 مستثنی پیمانکار

 استنتاج با که مواردی سایر نیز و کارها برخی انجام یا و خدمات برخی تأمین به پیمان که مواردی در اما ؛هستند

 نداشته صراحت پیمانکار تعهدات عنوان به باشند الزم فنی مشخصات طبق کار تکمیل برای پیمان، از منطقی

 .شود می محسوب پیمانکار تعهدات جزو موارد این باشد

 

 کار بر نظارت و مدیریت  11ماده

 .است صالحیت واجد افراد وسیله به کارها، صحیح اجرای بر نظارت و کنترل مدیریت، اعمال به متعهد پیمانکار 11-1

را  کارها پیشرفت و کیفیت که نحوی به کارها توالی رعایت و مناسب اجرایی های روش گرفتن کار به مسئولیت

 .است پیمانکار عهده به کند، تأمین پیمان طبق

به  خود االختیار تام نماینده عنوان به را صالحیتی واجد شخص باید پیمانکار کار، شروع تاریخ از هفته دو ظرف  11-2

 ها اطالعیه ،ها مکاتبه کرده، عمل پیمانکار منزله به پیمان، مدت طول در پیمانکار، نماینده. کند معرفی کارفرما

 پیمان اجرای طول در پیمانکار نماینده. گیرد می صورت وی نام به و پیمانکار به خطاب کارها دستور و ها ابالغیه

 .شود گمارده دیگری صالحیت واجد شخص وی جای به و گردد تعویض تواند می کارفرما، به قبلی بااطالع



 

 

 رئیس کارگاه به کارفرما عنوان بهکار در کارگاه تا تحویل کارها، فرد واجد صالحیتی را  شروع، از پیمانکارنماینده  11-3

 حضورداشتهتا پس از تأیید کارفرما، کار خود را شروع نماید. رئیس کارگاه باید همواره در کارگاه  کند یممعرفی 

و نظارت نماید. نامبرده در  کنترلو ضمن مدیریت و سرپرستی کارگاه، بر عملیات ساختمان و نصب،  باشد

 عنوان بهباشد، فرد واجد صالحیت دیگری را پس از تأیید کارفرما،  حضورداشتهمواردی که خود نتواند در کارگاه 

و  نماینده پیمانکار لهیوس بهدر طول مدت پیمان،  کارگاه ممکن است سیرئ. کند یمجایگزین موقت خود معرفی 

، تبادل اطالعات و ها ابالغ، ها مکاتبهقبلی به کارفرما تعویض شود و شخص دیگری جایگزین وی گردد.  بااطالع

 .ردیگ یمکارگاه صورت  سیرئ های مرتبط با عملیات اجرایی، خطاب به پیمانکار و به نامنهیزم در ها نقشه

 تغییرات بعدی در آن را همراه با هرگونه، نمودار سازمانی پروژه و 2-2-3بند  طبقنماینده پیمانکار، باید  11-4

 مشخصات افراد کلیدی، به کارفرما تسلیم کند.

 

 تأمین نیروی کار  11ماده

 ازیموردنشغلی  یها ردهکمی و کیفی در تمام  ازنظرپیمانکار، متعهد است نسبت به تأمین نیروی انسانی کافی،  11-1

، اعم از کارکنان ازیموردنعملیات موضوع پیمان اقدام کند. نیروی انسانی  موقع بهبرای حسن اجرا و تکمیل 

مختلف، باید از تخصص، مهارت و صالحیت  یها بخشمستقیم اجرای کار و یا گروه سرپرست و پشتیبانی 

شوند که برای اجرای کار مربوط، مناسب باشند. پرداخت  یده سازمانکاری الزم برخوردار باشند و به نحوی 

و هر نوع مزایای قانونی  نیروی کار، از قبیل حقوق، بیمه، مالیات یریکارگ بهناشی از استخدام و  یها نهیهزتمام 

 به عهده پیمانکار است. ها آن

نکار موظف است پس از تأیید از کار به نیروی کار غیر ایرانی نیاز باشد، پیما ییها بخشهرگاه برای انجام  11-2

کارکنان را به کار گمارد و مسئولیت رعایت  گونه نیاو طی مراحل قانونی،  ربط یذ یها مقامسایر  وکارفرما 

 پیمانکارکارکنان طبق شئون اخالقی در محدوده کارگاه، به عهده  گونه نیامقررات کشور و حسن رفتار  قوانین و

 .است

 تخصص، مهارت و یا صالحیت کار در محل کارگاه، به تشخیص کارفرما ازنظرهرگاه یکی از کارکنان پیمانکار،  11-3

و به کار گماردن شخص  موردنظرباشند، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعویض فرد  قبول رقابلیغ

، به عهده پیمانکار است و ها ییجا جابهع ناشی از این نو یها نهیهزاو، اقدام کند. تمام  یجا بهواجد صالحیت 

. مسئولیت اجرای مفاد این بنده در مورد ردیگ ینمپرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق  گونه چیه

 به عهده پیمانکار است. دوم دستپیمانکاران 

دفاتر  تأمین مسکن و غذای کارکنان در حد متعارف، ایجاد منظور به، ایجاد امکانات الزم وآمد رفتتأمین امکانات  11-4

 و...( کارکنان ستیز طیمحکار مناسب، تأمین امکانات بهداشتی )از قبیل آب آشامیدنی و استحمام، بهداشت 
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را پرداخت  ها آنمربوط به  یها نهیهزتأمین امکانات اولیه پزشکی، به عهده پیمانکار است و وی موظف است 

 ، تعهد کرده باشد.8تأمین برخی از تسهیالت باال را طبق پیوست  کارفرمانکه مگر آ ،کند

 پیمانکار، موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان در حد امکان از خدمات فنی و نیروهای واجد شرایط 11-5

 .ساکن در محل اجرای کار استفاده کند

 وی، در پرداخت دستمزد کارکنان مستقر در کارگاه طبق قانون کار، دوم دستهرگاه پیمانکار و یا پیمانکاران 

و در  که طلب کارکنان خود را پرداخت نماید کند یم، مهندس مشاور به وی اخطار ورزدتأخیر کند و یا قصور 

آن  تیوضع صورتکه  یا دورهبرای بار اول دستمزد کارکنان را برای  تواند یمصورت خودداری پیمانکار، کارفرما 

و با حضور نماینده وی، از محل مطالبات  پیمانکار دشدهییتأ یها فهرست بر اساساست،  شده پرداخت پیمانکاربه 

بدهی پیمانکار  حساب بهپانزده درصد،  اضافه بهو تضمین پیمانکار، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را 

، مهلتی را برای یا هیاخطارکارکنان، کارفرما طی  منظور نماید. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد

. در صورت خودداری پیمانکار از پرداخت در مهلت سازد یمپرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار مشخص 

 دشدهییتأ یها تیوضع صورت، پیمانکار را برکنار کند. هرگاه پرداخت 49ماده  بر اساس تواند یممقرر، کارفرما 

 یها تیوضع صورتپیمانکار، به هر دلیلی از سوی کارفرما با تأخیر مواجه شود، کارفرما متعهد است بخشی از 

 کارکنان وی، پرداخت کند.پیمانکار را معادل دستمزد  دشدهییتأ

 

 مقررات کارگاهی  1۲ماده

 ر، ضوابط ویژهاست. پیمانکار، قبل از شروع کا کار بهداشتپیمانکار، موظف به رعایت مقررات حفاظت فنی و  12-1

الزم و تأیید  یها یهماهنگو  ها آنو پس از دریافت  کند یم درخواستکارفرما را برای کار در کارگاه از کارفرما 

، پیمانکار موظف است همیشه اصول و هرحال بهعمل نماید.  ها آنبه  پس ازآننهایی کارفرما، پیمانکار باید 

 زیر را رعایت کند. یها نهیزم درمقررات متعارف 

مصالح،  ، حراست و حفاظت ازینشان آتش، شامل نحوه حصارکشی، روشنایی، ازجملهحفاظت فیزیکی از کارها،  12-1-1

عملیاتی  یها محدودهکارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و  وآمد رفتساختمانی، نحوه  آالت نیماشتجهیزات و 

 کارفرما

 ها مخزنمقررات ایمنی، از قبیل تأمین تجهیزات ایمنی کارکنان، تدابیر فیزیکی برای کار در ارتفاع و در داخل   12-1-2

 یبردار بهرهمجاری و ترانشه های خاکی، تمهیدات ایمنی الزم برای کار در واحدهای در حال  و

 شده ینیب شیپعادی روز و یا در شب  یها ساعتدر مواردی که در شرایط خصوصی امکان کار در خارج از  جز به 12-2

عادی روز است. همچنین در مواردی که پیمانکار برای  یها ساعتباشد، پیمانکار موظف به انجام کارها در 

 از خارج در کار درخواست زمانی، برنامه از یماندگ عقبنصب  و ساختمان هایپیمان عمومی شرایط جبران



 

 

 پس و آن از ناشی اضافی یها نهیهز تمام تقبل با تنها بنماید، کارفرما از را شب در کار یا و روز عادی یها ساعت

 .است ادشدهی یها ساعت در کار به مجاز کارفرما، دیتائ از

و  فنی اصول طبق صحیح، یبردار بهره و نگهداری نیز و ستیز طیمح حفاظت ضوابط رعایت به موظف پیمانکار، 12-3

 است وی اختیار در اطراف یها محوطه و کارگاه در موجود ابنیه سایر و ها راه مستحدثات، اراضی، داشتن نگه تمیز

 و کند خارج کارگاه از را خود وسایل تمام و ابزار ،آالت نیماش ،زوائد مازاد، مصالح تمام باید کار، پایان از پس و

را ...  و جانبی ساتیتأس برق، و آب یها شبکه کار، دفترهای ،ها خوابگاه قبیل از موقت ابنیه تمام باید همچنین،

 .دهد تحویل و کرده یساز پاک کارفرما، نظر با را ها آن محل و یآور جمع

اسناد  و کارگاهی های نقشه کارها، تغییر دستور پیمان، مدارک و اسناد ،ها نقشه تمام از نسخه یک باید ،پیمانکار 12-4

 کند، نگهداری مناسب محل در باشد، داشته همراه به را اصالحات و تغییرات روند که را کار اجرای کیفی کنترل

 .باشد وی مراجعه برای کارفرما دسترس در همواره که نحوی به

 شود، پیدا کار محل در آن، مانند و قدیمی مسکوکات و تاریخی آثار یا عتیقه اشیای کار، اجرای ضمن هرگاه 12-5

 انتظامی های دستگاه اطالع به قوانین طبق و کارفرما اطالع به را مراتب درنگ بی که است متعهد پیمانکار

 زمان تا باید پیمانکار. آورد می عمل به فوری اقدام عتیقه، اشیای انتقال یا نگهداری و حفظ برای کارفرما. برساند

 به را الزم مراقبت مزبور، آثار و اشیا نگهداری و حفظ برای ،ربط ذی های مقام یا کارفرما سوی از حفاظت به اقدام

 .آورد عمل

 ایمنی و حفاظت 12-6

تجهیزات،  و مصالح و شده انجام کارهای اموال، کارگاه، در شاغل افراد از حفاظت به موظف پیمانکار، 12-6-1

 تسهیالت و مستحدثات و اموال سایر و آن از بیرون یا و کار محدوده انبار، ،کار پای در موجود از اعم ،آالت ماشین

 .است زیرزمینی تأسیسات و سبز فضای ،ها ساختمان ،ها جاده قبیل از کارگاه، در موجود

 مسئول وی. کند معرفی کارگاه ایمنی مسئول عنوان به را شرایط واجد و باتجربه فردی است موظف پیمانکار،  12-6-2

 .است ایمنی ضوابط و مقررات اجرای بر نظارت و حوادث از جلوگیری و حفاظت

 سایر و تجهیزات و مصالح ،شده انجام کارهای و کارکنان ایمنی که اضطراری موارد در کار اجرای مدت در  12-6-3

 نیاز بدون و درنگ بی است موظف پیمانکار بیفتد، مخاطره به کارگاه، در موجود تسهیالت و مستحدثات و اموال

 عمل به را الزم ایمنی و حفاظتی های اقدام و شده عمل وارد مشاور، مهندس یا و کارفرما از دستور دریافت به

 .آورد
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 هماهنگی با سایر پیمانکاران مرتبط با موضوع پیمان  1٣ماده

مختلف، مرتبط با سایر  یها قسمتکار در  ازیموردنپیمانکاری موظف است امکان دسترسی و سایر تسهیالت  13-1

مختلف محدوده  یها اتصالفراهم آورد. هماهنگی برای انجام  ها آنپیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما را، برای 

و انجام  شده نییتع 2-7( و نقاط مرزی با سایر پیمانکاران که در پیوست Battery Limitکاری پیمانکار )

، از سوی کارفرما با گفته شیپخارج از موارد  ازیموردن یها یهماهنگ، به عهده پیمانکار است هرگونه ها اتصال

 .ردیگ یممهندس مشاور صورت 

اجرایی دیگر، در ارتباط  یها گروه، فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما با در شرایط خصوصی هرگاه 13-2

و کارفرما پس از عقد این پیمان تصمیم به انجام کارهای  باشد نشده ینیب شیپبا پروژه، در محدوده کار پیمانکار 

داشته باشد، الزم است قبل از هرگونه اقدام، مراتب را به پیمانکار اطالع دهد. جزئیات نحوه  ادشدهی

پیمان ناشی از این تصمیم کارفرما، با توافق دو طرف  مدتاحتمالی و افزایش  یها نهیهزالزم،  یها یهماهنگ

 .شود یممشخص 

 

 ها آنو انبارداری  مصالح و تجهیزات  14ماده

 زمانی برنامهو بر اساس  و مشخصات فنی پیمان 7در تعهد خود را طبق پیوست  تجهیزاتو  مصالح، باید پیمانکار 14-1

 .کند نیتأم 2-9پیوست 

 و 2-9و برنامه زمانی پیوست  1-8به تحویل گرفتن مصالح و تجهیزات از کارفرما طبق پیوست  موظفپیمانکار  14-2

را در حضور نماینده کارفرما بازرسی  ها آن. هنگام تحویل مصالح و تجهیزات از کارفرما، پیمانکار هاست آننگهداری 

و کمبودها را  اشکال. در این صورت، کارفرما شود یم مجلس صورت ها آنو هرگونه اشکال و کمبود  کند یمچشمی 

. در مورد تجهیزاتی که در خواهد یمپیمانکار یا کمبودها را از  اشکالو یا با پرداخت هزینه مربوط، رفع  کند یمرفع 

. شود یمانجام  ها صندوقپس از باز شدن  گفته شیپ، بازرسی شود یمدربسته تحویل پیمانکار  یها صندوق

در مصالح  که یدرصورتبه عهده پیمانکار است.  ها آن، با ورود هر نوع کاال به کارگاه، حفاظت و انبارداری هرحال به

، معایب پنهانی وجود داشته باشد که شود یم توسط کارفرما که با مراقبت پیمانکار نگهداری شده نیتأمو تجهیزات 

 کارفرماست. عینی مشاهده نشده است، هزینه رفع این نوع معایب، به عهده یها یبازرس ادشدهی یها یبازرسدر 

 پروژه را طبق اصول نگهداری کاال و تجهیزات در شرایط و دمای یدکی لوازمو تجهیزات و  مصالحپیمانکار، باید  14-3

وارد نشود. برای این کار،  ها آندستورالعمل سازندگان، به نحوی نگهداری کند که آسیبی به  بر اساسالزم و 

یه ، حصار کشی، ایجاد روشنایی الزم، تهیبند قفسهالزم،  یها یساز محوطهاحداث انبارهای سرپوشیده، فضای باز، 

 از تعهدات پیمانکار است. ...سیستم انبار، دفاتر کارکنان کاالی پروژه و 

 



 

 

 کار ازیموردن تسهیالت و مصرفی مواد ابزار، ساختمانی، آالت نیماش  15ماده

 :است زیر موارد تأمین به موظف پیمانکار کارفرماست، تعهد در 8 پیوست طبق ها آن تأمین که مواردی جز به 

 خروج: تبصره 9 پیوست زمانی برنامه و 4-7 پیوست طبق کار، اجرای ازیموردن ساختمانی آالت نیماش تمام 15-1

 است مجاز کارفرما نظر با و ها آن به نیاز پایان از پس تنها کارگاه، از ساختمانی آالت نیماش

 .فنی مشخصات طبق کار تحویل و تکمیل برای الزم مصرفی مصالح و اختصاصی و عمومی ابزارآالت تمام 15-2

 یها شبکه و سوخت مخابرات، گاز، برق، فاضالب، آب، ازجمله نصب، و ساختمان دوران الزم تسهیالت سایر 15-3

 .ازیموردن جانبی یها کارگاه و تأسیسات احداث و ها آن ازیموردن

 

 کارگاهی یها نقشه و اجرایی یها روش تهیه  16ماده

 کنترل برنامه و اجرایی یها روش نصب، و ساختمان عملیات از بخش هر اجرای از قبل است موظف پیمانکار، 16-1

 عمل ها آن به مشاور، مهندس تأیید از پس و کرده تسلیم مشاور مهندس به عملیات، بازرسی برای را الزم کیفی

 .کند
 بر و دهد تحویل و کرده هیته را، نصب و ساختمانی کارهای ازیموردن کارگاهی یها نقشه است موظف پیمانکار، 16-2

 .کند عمل ها آن اساس

 کار پیشرفت برنامه  17ماده

 است 1-2-3 بند و 9 پیوست در شده درج کار پیشرفت زمانی برنامه دقیق رعایت به موظف پیمانکار، 17-1

 کل اتمام در تأخیر باعث آنکه بدون را زمانی برنامه در پیشنهادی تغییرات کار، اجرای طول در تواند یم پیمانکار، 17-2

 .کند پیشنهاد کارفرما به تصویب برای شود، آن اصلی یها بخش یا و کار

 پیمان اصلی یها بخش مدت یا و پیمان مدت در تغییر به منجر که کار پیشرفت برنامه در تغییرات از مواردی در 17-3

 .شود یم عمل 45 ماده بر اساس شود،

کار  طبق کارفرما موردنظر زمانی یها دوره در یا و ماهانه را کارها پیشرفت گزارش است موظف پیمانکار، 17-4

 مختلف، یها تیفعال شده لیتکم درصد قبیل از مواردی شامل گزارش، این. کند تسلیم ،4-9 پیوست یها برگ

 گزارش همراه به. تأخیرهاست جبران برای پیمانکار پیشنهادی برنامه و دارد تأخیر برنامه به نسبت که مواردی

 و انسانی نیروی ازجمله نصب، و ساختمان کارهای در درگیر عوامل فهرست باید پیمانکار کار، پیشرفت

 .کند تسلیم را ساختمانی آالت نیماش

 حق عنوان چیه به و بوده زمانی برنامه طبق عملیات ادامه به موظف پیمانکار کارفرما، و پیمانکار اختالف موارد در 17-5

 در. کنند توافق دیگری نحو به طرف دو اینکه مگر ندارد، را کارها از ییها بخش یا و کار کل تعویق یا و توقف

 .کند عمل زمانی برنامه طبق خود قراردادی تعهدات به باید نیز کارفرما اختالف، شرایط
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 ساخت چون های نقشه تحویل  18ماده

 در را (As Built) پروژه ساخت چون های نقشه تمام موقت، تحویل زمان تا حداکثر است موظف پیمانکار 

 شرایط در هرگاه. کند تسلیم کارفرما به ،11 پیوست 6-11 دربند شده درج شرح به الزم های نسخه شمار

. شود می عمل آن طبق باشد، شده تعیین ساخت، چون های نقشه تسلیم برای دیگری مشخص زمان خصوصی،

 به که آن مگر است، پیمانکار سوی از ساخت چون های نقشه تسلیم به منوط پیمان، موضوع کار موقت تحویل

 .باشد شده بیان خصوصی شرایط در دیگری نحو

 

 تجهیزات و مصالح فروشندگان و دوم دست پیمانکاران  19ماده

 وی همچنین،. است پیمانکار عهده به ،دوم دست پیمانکاران وسیله به شده انجام خدمات و کارها تمام مسئولیت 19-1

 .دارد عهده به را ها آن کارکنان اعمال و رفتار مسئولیت

 پیمانکار وسیله به تنها ،دوم دست پیمانکاران تعهد در کارهای ٔ  ینهدرزم کارفرما با ارتباط و ها هماهنگی تمام 19-2

 .شود میانجام 

 .گیرد می صورت وی، تأیید و کارفرما به معرفی از پس دوم دست پیمانکاران انتخاب 19-3

 انجام کارفرما تأیید مورد فروشندگان فهرست بین از پیمانکار، تعهد در تجهیزات و مصالح فروشندگان انتخاب 19-4

 .شود می

دلیل  ،4-19 و 3-19بندهای  شرح به تجهیزات، و مصالح فروشندگان یا و دوم دست پیمانکاران کارگیری به 19-5

 تعهدات انجام قبال در مسئولیتی گونه هیچ کارفرما و نیست آنان با کارفرما بین قراردادی ارتباط گونه هیچ وجود

 6-11 بند طبق که دوم دست پیمانکاران کارکنان دستمزد پرداخت موارد در جز به ندارد، آنان به نسبت پیمانکار

 رافع کارفرما، سوی از ،دوم دست پیمانکاران و تجهیزات و مصالح فروشندگان تأیید همچنین،. شود می عمل

 .پیمانکار نیست های مسئولیت

 از هریک و پیمانکار مابین فی قراردادهای اساس بر ،دوم دست پیمانکاران توسط کارها و خدمات نوع هر انجام 19-6

 کارفرما با پیمانکار پیمان موازین تمام و شود درج ذینفع عنوان به کارفرما باید ،ها آن طی که گیرد می آنان صورت

 .گردد رعایت

 

 دولتی حقوق سایر و عوارض مالیات،  ۲1ماده

 پیمان موضوع باکار ارتباط در دولتی، حقوق سایر و اجتماعی تأمین بیمه حق عوارض، مالیات، نوع هر پرداخت 21-1

 .باشد شده بیان دیگری نحو به خصوصی، شرایط در که آن مگر است، پیمانکار به عهده



 

 

و  عوارضو با  هرگاه در مدت اجرای کار، میزان مالیات، عوارض و یا سایر حقوق دولتی افزایش یا کاهش یابد 21-2

موضوع پیمان، به پیمانکار تعلق گیرد، هزینه ناشی از این  باکارجدیدی وضع شود که در ارتباط  یها اتیمال

 .شود یمبستانکاری یا بدهکاری وی منظور  حساب بهمورد،  برحسبتغییرات 

 

 اسناد و مدارک پیمان داشتن نگهمحرمانه   ۲1ماده

 و سایر اطالعات دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کند. ها نقشهاست تمام اسناد، مدارک،  موظفپیمانکار، 

 

 تأییدات پیمانکار  ۲۲ماده

 :کند یمپیمانکار تأیید  

 استاد و مدارکی که پس از امضای پیمان یاستثنا به) نامه موافقت 2و مدارک پیمان را به شرح ماده  اسنادتمام  22-1

 .آگاه است کامالً ها آنمطالعه کرده، از مفاد  دقت به(، شوند یمتهیه و ضمیمه پیمان 

 یا راهه، وهوا آبوضعیت  ازجمله، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه، آورده عملاز محل کار بازدید به  22-2

 و سایر شرایطی که به نحوی در ساختمانی قابل تأمین از محل آالت نیماشو  دسترسی، نیروی انسانی، مصالح

 ، آگاهی کافی حاصل نموده استمؤثرندقیمت، سرعت کار و کیفیت 

، عوارض، بیمه، کار، تأمین اجتماعی و حفاظت ها اتیمالقوانین و مقررات  ازجملهاز قوانین و مقررات مربوط،  22-3

و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثر  ستیز طیمح فنی و

 .هاست آنآگاهی کافی دارد و متعهد به رعایت همه باشند 

 که در انجام کارفرما و سایر پیمانکاران وی لهیوس بهاز مشخصات و ماهیت کلی پروژه و کارهای در دست اجرا  22-4

 .، آگاه استمؤثرندموضوع پیمان به نحوى 

مربوط به شناخت شرایط زیرزمینی  یها شیآزماو یا اکتشافی و سایر  یزن گمانه یها گزارشو  ها نقشهتمام  22-5

 و از مطالعه کرده دقت بهمجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده است،  یها محوطهاجرای کار و یا  محل

 آگاه است کامالًشرایط فیزیکی محل اجرای کار، 

 در اسناد پیمان را، با مشاهدات محلی، اطالعات شده درجو اطالعات  ها گزارش، ها نقشهمام اسناد، مدارک، ت 22-6

، اکتشافات و مطالعات، تطبیق داده و موارد مغایرت، ها شیآزماو نتایج حاصل از  ها یبررسو سایر  شده یآور جمع

است و تأیید  قبول قابلو پاسخ کارفرما برای وی  رساند یماشتباه و ناهمگونی اطالعات را به اطالع کارفرما 

پیمان در جهت اجرای کارهای موضوع  یها جنبهبرای درک تمام  یطورکل بهه اسناد و مدارک پیمان، ک کند یم

 پیمان، کافی است.
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 که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی، کند یمپیمانکار، اعالم  22-7

ل طبه باخالف آن برای کارفرما محرز شود، با توجه  که یدرصورتنیست،  1337 ماه یدمصوب بیست و دوم 

را به پیمانکار ابالغ  شده انجامتحویل گرفتن کار، زمان تحویل قطعی کارهای  منظور بهبودن پیمان، کارفرما 

 حساب به، تضمین انجام تعهدات پیمان و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط کرده و درنگ یب. کند یم

 4و  2-48پیمانکار، طبق بندهای  حساب هیتسوو  شده انجام. کارفرما، برای تحویل کارهای دینما یمخزانه واریز 

. هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون دینما یمعمل  9-48تا  48 -

 د:شو ادشدهی

 رکت پیمانکار پیش آید.تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران با بازرسان ش 22-7-1

 .دولت یا کارفرما پیش آید یها دستگاهتغییراتی که در  22-7-2

 بند موضوع. در صورت بروز شرایط شود یمرفتار  7-22، طبق بند 1-7-22 بند موضوعدر صورت بروز شرایط 

 که یدرصورتمکلف است که مراتب را به کارفرما اعالم کند و  وقوع منع قانونی، پیمانکار محض به 22-7-2

به کارفرما  موقع به. اگر پیمانکار مراتب را دهد یم، به پیمان خاتمه 48مانع قانونی رفع نشود، کارفرما طبق ماده 

 .شود یم رفتار 7-22 اعالم نکند، طبق بند

موضوع این پیمان، طبق مفاد پیمان،  موقع بهپیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل  یها تیمسئولتعهدات و   22-8

 .کند ینمقید و شرط است و انجام هریک از موارد زیر، خدشه و خللی در تعهدات نامبرده ایجاد  بدون

 اکارفرم لهیوس بهبازرسی و مشاهده کارها  22-8-1

 موقت یا قطع یها تیوضع صورتپرداخت  22-8-2

 صدور گواهی تحویل موقت. 22-8-3

 کارفرما لهیوس بهاز تمام و یا بخشی از کار،  یبردار بهره 22-8-4

 وی. موقع به دییتأ عدمکارفرما و یا  لهیوس بهتأیید کارها  هر نوع 22-8-5

 هر نوع بررسی و یا تأیید مدارک ارسالی پیمانکار، از سوی کارفرما  22-8-6

 مؤسسات ثالث. لهیوس بههر نوع بازرسی، آزمایش و یا تأیید،  22-8-7

 ، از سوی کارفرماشده انجامهر نوع رفع عیب در کارهای  22-8-8

و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهالک و فرسایش متعارف دوران  یبردار بهرهموارد 

 .است مستثنا، از شمول این بند یبردار بهره

 

 

 



 

 

 کارفرما یها تیمسئولتعهدات و 

 تعیین نماینده  ۲٣ماده

نماینده  عنوان بهروز از تاریخ نافذ شدن پیمان، فردی را همراه با حدود اختیارات و وظایف وی،  15کارفرما ظرف 

نماینده خود را تعویض و شخص  تواند یم. کارفرما در طول اجرای پیمان، کند یمکارفرما به پیمانکار معرفی 

وی تعیین نموده و به پیمانکار معرفی کند نماینده کارفرما، همواره در طول مدت پیمان، در  یجا بهدیگری را 

، دستور کارها، ها هیابالغ یها هیاطالعو تمام  کند یمحدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرما اقدام 

کارفرما و  عنوان بهپیمانکار،  یها درخواستو  ها هیاطالعو همچنین،  شود یموی صادر  لهیوس به، ها بیتصو

بخشی از وظایف و اختیارات خود را  تواند یم. نماینده کارفرما در طول مدت پیمان، گردد یمخطاب به وی صادر 

را همراه  ادشدهیشخص یا اشخاص  یا هیاطالعبه شخص و یا اشخاص دیگری واگذار کند. در این صورت، طی 

 یها نیجانش یها اقدام. هر نوع دستور، ابالغیه و کند یمه پیمانکار معرفی با حدود اختیارات و وظایف مربوط، ب

نماینده کارفرما،  یها نیجانش .شود یمنماینده کارفرما تلقی  یها اقدامدستور، ابالغیه و  منزله بهنماینده کارفرما، 

که در این صورت  ممکن است در طول مدت پیمان تعویض شود و یا حدود اختیارات و وظایف آنان تغییر کند

 باید مراتب به پیمانکار اعالم شود.

 ساتیتأسنصب تجهیزات و  یا محلهتحویل زمین و   ۲4ماده

 هایاجرای کار و راه ازیموردن یا محلهامکان قانونی و عملی در اختیار گرفتن  8کارفرما، باید طبق پیوست  24-1

برای احداث تأسیسات موقت جنبی و  ازیموردنو اراضی اضافی  هاو همچنین، تمام حریم ها آندسترسی پیمانکار به 

و  تحصیل اراضی یها نهیهزپیمانکار را، در موعد مقرر در برنامه زمانی فراهم کند. تمام  لهیوس بهپشتیبانی 

، به عهده کارفرماست. کارفرما همراه با تحویل زمین، مدارک و اطالعات زیر را چنانچه ها آنمستحدثات واقع در 

 .کند یمدر اسناد و مدارک فنی موجود نباشد در موعد مقرر در برنامه زمانی به پیمانکار تسلیم 

 کار، حاوی نقاط مرجع و نشانه و تأسیسات مهم واقع در آن اجرایکلی محل  یبردار نقشه 24-1-1

 در پائین تر از سطح زمین عملیاتاجرای  ازیوردنماطالعات  24-1-2

 د،در تعهد کارفرما باش 8پیوست  بر اساسنصب تجهیزات و تأسیسات  یا محلهو سایر  ها ونیفونداسهرگاه اجرای  24-2

استقرار تجهیزات و تأسیسات را در موعد مقرر و در برنامه زمانی به پیمانکار  یها محلو  ها ونیفونداسباید  کارفرما

 در اسناد و مدارک فنی موجود نباشد، ها آنو مدارک مرتبط با  ها نقشهتحویل دهد. همچنین چنانچه 
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را برای اجرای صحیح عملیات نصب تجهیزات و تأسیسات، در موعد مقرر در  گفته شیپو مدارک  ها نقشهکارفرما باید 

 و تجهیزات نصب یها محل و ها ونیفونداس عملکرد صحت و کنترل مسئولیت. کند تسلیم پیمانکار به زمانی برنامه

 .است مشاور مهندس و کارفرما عهده به تأسیسات

 

 ها آن صحت مسئولیت و فنی مدارک و اسناد باقیمانده تحویل  ۲5ماده

 9 پیوست 1-9 دربند شده درج زمانی برنامه طبق پیمانکار به فنی مدارک و اسناد باقیمانده ارائه به متعهد کارفرما

 به کارفرماست، تعهد در 11 و 8 یها وستیپ طبق که فنی مدارک و اطالعات دقت و صحت مسئولیت ،باشد یم

 دقت یا صحت عدم از ناشی زیان و ضرر یا و کار شدن طوالنی از ناشی اضافی هزینه هرگونه بوده، وی عهده

 .بود خواهد کارفرما متوجه پیمانکار، به شده داده اطالعات

 

 ها تیوضع صورتپرداخت   ۲6ماده

موقع مقرر به  در )نحوه پرداخت(،2را طبق پیوست  38و  35مواد  موضوع پیمانکار، تیوضع صورت ها پرداخت

 .کند یموی پرداخت 

 

 پیمانکار تسلیمی مدارک موقع به بررسی  ۲7ماده

 رسیدگی زمانی برنامه در مقرر موعد در ،شود یم تحویل پیمانکار طرف از که را پیمانکار تسلیمی مدارک کارفرما،

 .کند یم اعالم را خود موردنظر برحسب و

 

 کارها تصویب و تأیید مجوز، صدور  ۲8ماده

 کارها اجرای برای الزم مجوزهای پیمانکار تعهدات انجام زمانی برنامه به توجه با مناسب، زمان در کارفرما،

 عمل به را الزم همکاری ،ربط یذ یها سازمان از قانونی مجوزهای اخذ در یا و کرده صادر را پیمانکار لهیوس به

 و تجهیزات سازنده قبیل از) ثالث اشخاص حضور به نیاز کارها تصویب و تأیید که مواردی در همچنین. آورد یم

 .داد خواهد انجام آنان موقع به حضور برای را الزم اقدام کارفرما باشد، داشته( بردار بهره واحدهای یا

 

 نصب و ساختمان دوران تسهیالت  ۲9ماده

 بند موضوع زمانی برنامه در مقرر موعد و تلفن گاز، برق، آب، ساختمانی، آالت نیماش 8 پیوست بر اساس کارفرما،

 .کند یم تأمین ،9 پیوست 9-2

 



 

 

 کارفرما تعهد در کارهای انجام و پیمانکار به تجهیزات و مصالح تحویل  ٣1ماده

 زمانی برنامه بر اساس و 8 پیوست طبق خود تعهد در مصالح و تجهیزات موقع به تحویل به نسبت است متعهد

 انجام ازجمله کارها از برخی انجام ،8 پیوست بر اساس که یدرصورت. نماید اقدام پیمانکار به 9 پیوست

 کند اقدام ها آن به نسبت زمانی برنامه طبق باید باشد، وی عهده به نصب و ساختمانی عملیات از ییها بخش

 نباشد، میسر او برای مقرر، موعد در کارفرما تعهد مورد مصالح یا و تجهیزات از بخشی تحویل امکان هرگاه

 کند، اقدام زمانی برنامه در دنظریتجد به نسبت تا شود یم ابالغ پیمانکار به معقول، زمانی فاصله در مراتب

 .شود جلوگیری کار اتمام در تأخیر از ممکن، حد تا که ینحو به
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 کارها در تغییر

 

 کارها در تغییر  ٣1ماده

 تواند یم موقت، تحویل از پیش تا پیمان مدت طول در یهرزمان در پیمان، موضوع کلی چارچوب در کارفرما، 31-1

 به موظف پیمانکار و بخواهد پیمانکار از را ها آن مشخصات در تغییر یا و کارها از برخی حذف افزایش، کاهش،

 .است پیمان مفاد و ماده این بندهای سایر رعایت با ،ها آن انجام

 .کند پیشنهاد کارفرما به کارها در را تغییراتی کارها، ایمنی یا و بازدهی کیفیت، افزایش برای تواند می پیمانکار، 31-2

 سوی از پیمانکار پیشنهادی تغییرات پذیرش عدم. کند رد یا قبول را تغییرات گونه این است محق کارفرما

 نیست پیمان فنی مشخصات طبق کارها تحویل و اتمام در پیمانکار مسئولیت رافع کارفرما،

 انجام تأثیر است، موظف پیمانکار ،2-31 و 1-31 پندهای با انطباق در کارفرما، تأیید یا و دستور دریافت با 31-3

 2-37 بند اساس بر کارها، تغییر هزینه. کنند منعکس کارفرما به و محاسبه را پیمان مدت و هزینه در تغییرات

 6-31 بند موضوع تغییرات احتساب با ،یافته کاهش یا یافته افزایش کارهای مبالغ جمع. شود می محاسبه

 منجر که تغییراتی به کارفرما دستور صورت در. شود پیمان اولیه مبلغ درصد وپنج بیست از بیش نباید ،(تنهایی به)

 تقاضای اقدام، دست در کارهای اتمام ضمن تواند می پیمانکار شود، پیمان مبلغ درصد 25 از بیش کاهش به

 بر کارهای تغییر از ناشی پیمان مدت تغییرات. بپذیرد را یادشده کاهش یا و بنماید ،51 ماده طبق را پیمان خاتمه

 .شود می تعیین ،45 ماده اساس

 در که گیرد می صورت کار تغییر دستور صدور از پس ،3-31 تا 1-31 بندهای موضوع کارهای تغییرات انجام 31-4

 برابر موردنیاز اصالحات سایر و پیمان مدت در تغییر یا و قیمت در تغییر نوع هر و کار تغییر کامل جزئیات ،آن

 پیمان ضمایم از یکی عنوان به و رسد می طرف دو امضای به و شود می تنظیم است، شده درج پیمان، مفاد

 .گردد می محسوب

 اجرای که معقولی مدت ظرف کارها، تغییر از ناشی پیمان، مدت و هزینه تغییرات مورد در طرف دو هرگاه 31-5

 انجام عدم یا و انجام کارفرما صورت این در نرسند، توافق به نکند، تأخیر دچار را پیمان موضوع دیگر کارهای

 عدم رغم به تغییرات، اجرای بر مبنی کارفرما دستور صورت در. کند می ابالغ وی به را پیمانکار توسط تغییرات

 کارفرما با را خود مذاکرات متعاقباً و است تغییرات انجام به موظف پیمانکار ،مدت هزینه مورد در توافق حصول

 ترسند، نهایی توافق به طرف دو کماکان روز، 61 مدت ظرف که درصورتی. دهد می ادامه توافق به حصول برای

 مبلغ طبق پیمانکار، به پرداخت اختالف، حل از قبل تا. شود می تکلیف تعیین و رسیدگی 62 ماده طبق موارد

 .شود می انجام کارفرما محاسبات اساس بر پیمان، تغییریافته



 

 

 صدور به نیاز پیمان، ضمیمه اولیه مقادیر با مقایسه در پیمان، طبق شده انجام کارهای واقعی مقادیر اختالف 31-6

 با مربوط بهای فهرست های قیمت اساس بر پیمان، مبلغ تغییرات و ندارد را 4-31 بند موضوع کار تغییر دستور

 .گردد می تعیین ،3-31 پند در شده تعیین سقف رعایت

 پیمانکار و شود نمی تلقی کار تغییر وی، تعهد مورد و اصلی کارهای انجام در پیمانکار قصور از ناشی تغییرات 31-7

 .است پیمان مدت در و خود هزینه به مشاور، مهندس تأیید از پس تغییرات گونه این انجام به موظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C صنعتی   قرارداد همسان 

 

 کار کیفی کنترل و بازرسی و نظارت

 مشاور مهندس  ٣۲ماده

 کارهای انجام بر نظارت و فنی خدمات انجام برای را، نامه موافقت 6 ماده موضوع «مشاور مهندس» کارفرما، 32-1

 همچنین،. است شده درج 5 پیوست در مشاور، مهندس اختیارات و وظایف حدود. است گمارده کار به پیمان موضوع

 یا اشخاص به را پیمان موضوع کارهای از هایی بخش فنی بازرسی تخصصی خدمات است ممکن کارفرما

 و وظایف از برخی که درصورتی نمایند وظیفه انجام مشاور، مهندس نظر زیر که کند واگذار ذیصالح فنی مؤسسات

 مشاور مهندس به عمومی، شرایط این مختلف موارد در تصمیم اخذ یا و تصویب تأیید، بر مبنی کارفرما اختیارات یا

 است مشاور مهندس به موارد این ارجاع به موظف پیمانکار صورت، آن در باشد، شده تفویض

 و تعیین وی، اختیارات و وظایف حدود با همراه را ای نماینده کارگاه، در خود وظایف انجام برای مشاور مهندس 32-2

 انجام از پیمانکار مسئولیت سلب یا و کاستن به مجاز وی، نماینده با مشاور مهندس ،کند می معرفی کارفرما به

 در مگر نیستند، شود پیمان مبلغ یا و پیمان اجرای مدت افزایش به منجر که دستوراتی صدور یا و او تعهدات

 برای باید مشاور، مهندس نماینده معرفی ابالغ. باشد شده تکلیف تعیین 5 پیوست در صراحت به که مواردی

 از صادرشده دستورهای است، نکرده دریافت را ابالغ این رونوشت پیمانکار که زمانی تا و شود ارسال پیمانکار

 سوی از صادرشده های گواهی و ها تصمیم ،ها دستورالعمل .نیست معتبر او برای مشاور مهندس نماینده سوی

 .است مشاور مهندس وسیله به شده داده دستورهای مثابه به مشاور مهندس نماینده

 به را موارد تواند می باشد، داشته اعتراض مشاور مهندس نماینده دستورهای و ها تصمیم به نسبت پیمانکار اگر

 نماینده که درصورتی. نماید ابالغ پیمانکار به و کرده اتخاذ را نهایی تصمیم وی تا کند ارجاع مشاور مهندس

 باکارهای کار تواند می مشاور مهندس باشد، نکرده اعتراضی ناقص کارهای از برخی کیفیت به مشاور مهندس

 بدهد را آن نقص رفع دستور پیمانکار به و کند بازرسی را شده انجام

 باید جدید مشاور مهندس صورت، این در کند، تعویض را مشاور مهندس پیمان، مدت طول در تواند می کارفرما، 32-3

 .شود معرفی پیمانکار به وی، وظایف شرح همراه به

 

 کار کیفی کنترل و بازرسی  ٣٣ماده

 به کار، از بخش هر شروع از پیش خود، تعهد در کارهای کیفی کنترل های برنامه تحویل به موظف پیمانکار، 33-1

 انجام های روش و مراحل همچنین پیمانکار، کیفی کنترل سازمان حاوی ،ها برنامه این. است مشاور مهندس

 که پس از تأیید مهندس مشاور مالک عمل پیمانکار و مهندس الزم است های کنترلو سایر  ها بازرسی، ها آزمایش

 .گیرد میمشاور برای کنترل کیفی عملیات قرار 

 



 

 

 .های الزم کارها طبق مفاد پیمان استو بازرسی ها آزمایشپیمانکار، موظف به انجام  33-2

در پیمان، از پیمانکار درخواست شود، پیمانکار  شده بینی پیشاضافی نسبت به موارد  های آزمایشهرگاه انجام 

 .به وی پرداخت شود ها آزمایشاست، مشروط بر آنکه هزینه اضافی انجام  ها آنموظف به انجام 

فنی کارها، حضور یابد. پیمانکار،  های بازرسیو  ها آزمایشدر تمام مراحل  تواند مینماینده مهندس مشاور،  33-3

 الزم، برای نماینده مهندس مشاور است. های هماهنگیتأمین امکانات و تسهیالت و انجام  موظف به

 ها آنمربوط به هر بخش از کارها، برنامه زمانی  های آزمایشانکار، موظف است حداقل دو هفته قبل از انجام پیم 33-4

الزم، برای حضور نماینده مهندس مشاور تسلیم وی کند. در صورت اعالم موافقت  های هماهنگی منظور بهرا 

ون حضور نماینده وی، یا عدم حضور نماینده او طبق برنامه زمانی بد ها بازرسیو  ها آزمایشمهندس مشاور با انجام 

مربوط را به مهندس مشاور  های گزارشرا انجام داده،  ها آزمایشبدون اطالع قبلی، پیمانکار،  شده تعییندر زمان 

 .کند می تسلیم

 و یا با اعالم مهندس مشاور، قسمتی از کار ناقص یا معیوب باشد، پیمانکار ها بازرسیو  ها آزمایشطبق  هرگاه 33-5

به هزینه خود  شده اصالحالزم در مورد کارهای  های بازرسیو  ها آزمایشموظف به رفع نقص و اصالح کار و انجام 

دام نکند، پیمانکار ظرف مدت متعارفی پس از اعالم مهندس مشاور، نسبت به رفع نقص اق که درصورتیاست. 

مربوط  های هزینهو  با اخطار قبلی به پیمانکار، نسبت به انجام اصالحات و رفع نقایص، اقدام کرده تواند میکارفرما 

بدهی پیمانکار منظور نماید. در این شرایط پیمانکار موظف است  حساب بهباالسری،  های هزینهرا با احتساب 

 .جود در انبارهای خود را در اختیار کارفرما بگذاردساختمانی و مصالح و تجهیزات مو آالت ماشین

که  از کارها مشاهده شود هایی بخشو نواقص مکرر در بخش با  ها اشکال، ها بازرسیو  ها آزمایش درنتیجههرگاه  33-6

تجهیزات  کارگیری بهنیروی انسانی ماهر، با روش نامناسب، یا عدم  کارگیری بهنظر مهندس مشاور ناشی از عدم  به

دستور  تواند میتمانی مناسب برای کار با مصالح و تجهیزات )در تعهد پیمانکار( نامرغوب باشد، مهندس مشاور ساخ

موضوع، هیچ  شکالها از سوی پیمانکار، صادر کند. اینا تا رفع عوامل کار را های بخشتوقف اجرای آن بخش یا 

 .کند نمیادعای هزینه اضافی و یا افزایش مدت پیمان ایجاد  منظور بهحقی را برای پیمانکار، 

 پیمانکار، موظف است برای مواردی از کارها که نیاز به آزمایش و بازرسی و یا تأیید قبل از پوشیده شدن و یا 33-7

 اخذ نموده، سپس اقدام کند. در غیر این موردنظرمدفون شدن دارند، اجازه مهندس مشاور را برای پوشاندن کار 

را از روی کار برداشته، آن را  شده انجامصورت، با دستور مهندس مشاور، پیمانکار باید با هزینه خود، هر نوع پوشش 

 تأیید مهندس مشاور، آشکار سازد. و سپس ها بازرسیو  ها آزمایشبرای انجام 
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 پیمان مالی موارد سایر و ها پرداخت

 پیمان مبلغ شمول  ٣4ماده

 انجام برابر در که است 37 ماده موضوع تغییرات و نامه موافقت 3 ماده در شده درج مبلغ از عبارت پیمان، مبلغ

 شامل ازجمله پیمان، مبلغ. شود می پرداخت پیمانکار به بعدی، مواد در شده درج ترتیب به و پیمانکار تعهدات

 .است پیمانکار سود نیز و پیمانکار وسیله به پیمان موضوع کارهای انجام منظور به زیر، های هزینه جبران

 نیروهای و مستقیم نیروهای از اعم کار، مختلف های بخش انجام برای موردنیاز انسانی نیروی هزینه 34-1

 آنان کارگیری به و استخدام با مرتبط های هزینه سایر و قانونی مزایای تمام و دستمزد شامل که غیرمستقیم

 .است

 موارد در ها آن فروشندگان فنی خدمات و 2-7 پیوست طبق پیمانکار تعهد در تجهیزات و مصالح تهیه هزینه 34-2

 .لزوم

 .کار اجرای موردنیاز مصالح و تجهیزات انبارداری و نگهداری هزینه 34-3

 ها آزمایش نصب، و ساختمان کارهای از هایی بخش انجام منظور به دوم دست پیمانکاران به پرداختی های هزینه 34-4

 موردنیاز فنی خدمات سایر و ها بازرسیو 

 .کار اجرای موردنیاز ساختمانی تأسیسات و تجهیزات ،آالت ماشین کرایه هزینه 34-5

 :شامل دیگر، متفرقه های هزینه . 34-6

 پیمان موضوع کارهای اجرای در پیمانکاری کارکنان وانتقال نقل و مسافرت هزینه 34-6-1

 و آالت ماشین و تجهیزات و تأسیسات انواع برچیدن و نصب تخلیه، حمل، بارگیری، با مرتبط های هزینه 34-6-2

 .ها آن موردنیاز مصرفی مواد و ابزارآالت و ساختمانی

 در کارکنان موقت اسکان محل برچیدن و برداری بهره حفاظت، نگهداری، احداث، برای ،موردنیاز های هزینه 34-6-3

 .ها آن موردنیاز جاری های سرویس و خدمات و آنان کار دفاتر و دیگر جاهای یا و کارگاه

 و کارگاه برای گاز، تلفن، برق، آب، تأمین هایسیستم قبیل از موقت، تأسیسات احداث به مربوط های هزینه 34-6-4

 .ها آن جاری های هزینه

 ها نامه بیمه و ها نامه ضمانت انواع تهیه هزینه 34-6-5

 پیمان با مرتبط و پیمانکار به متعلق قانونی، عوارض سایر و ها مالیات انواع هزینه  34-6-6

 .است پیمانکار عهده به خصوصی، شرایط طبق که هایی هزینه سایر 34-6-7

 موقت هایپرداخت  ٣5ماده

 و 1 پیوست در شده درج بهای و مقادیر فهرست اساس بر ،نامه موافقت 4 ماده موضوع پیمانکار، به های پرداخت 35-1

 .گیرد می صورت ،2 پیوست 1-2 دربند شده درج روش به ،شده انجام واقعی کار میزان به توجه با



 

 

 که پرداخت پیش عنوان به مبلغی کار، اجرای نیاز پیش امکانات تأمین برای و پیمانکار مالی بنیه تقویت منظور به 35-2

 مبلغ همان به و کارفرما قبول قابل و معتبر نامه ضمانت دریافت برابر در ،شود می مشخص 2 پیوست در آن میزان

 مبلغ کسر تناسب به نامه ضمانت این مبلغ. شود می پرداخت پیمانکار به ،4 پیوست در شده درج کاربرگ طبق

 .شود می داده کاهش پیمانکار های وضعیت صورت محل از پرداخت پیش

 تا شده انجام کارهای وضعیت صورت پیمانکار ،2 پیوست 2-2 دربند شده تعیین زمانی مقاطع یا و هرماه پایان در 35-3

 تسلیم مشاور مهندس به و تهیه ،شود می تنظیم مشاور مهندس توافق با که هایی برگ کار طبق را، تاریخ آن

 مقادیر و ارقام. شود می تحویل پیمان مفاد طبق ،موردنیاز مثبته اسناد تمام ،وضعیت صورت ضمیمه به. کند می

 اما دارد، غیرقطعی و موقت جنبه ها آن به مربوط هایپرداخت همچنین، و موقت های وضعیت صورت در شده درج

 و مشکالت بروز از که نحوی به باشد، برخوردار کافی دقت از واقعی مقادیر با مقایسه در مقادیر این که است الزم

 در تأخیر مسئولیت. شود جلوگیری قطعی، و موقت های وضعیت صورت به رسیدگی هنگام به وقت صرف

 .است پیمانکار عهده به ،یادشده موارد اعمال عدم از ناشی ،ها وضعیت صورت به رسیدگی

 آن، در اشکال وجود صورت در و بررسی روز، ده ظرف حداکثر را شده دریافت وضعیت صورت مشاور، مهندس  35-4

 وضعیت صورت که درصورتی. دهد می عودت پیمانکار به اصالح برای را آن اشکال، موارد و دالیل تعیین با

 شود، داده تشخیص قبول قابل مشاور مهندس طرف از شود، بررسی شده تعیین مهلت ظرف باید که شده دریافت

 ظرف کارفرما. شود می داده اطالع پیمانکار به مشاور مهندس سوی از مراتب و گردد می ارسال کارفرما برای

 به هرگاه. کند می پرداخت پیمانکار به را وضعیت صورت مبلغ ،وضعیت صورت دریافت تاریخ از روز بیست مهلت

 به بنا که کند می موافقت کارفرما انجامد، طول روزبه 21 از بیش پرداخت برای کارفرما تائید و بررسی دلیل، هر

 مربوط، کسور کسر از پس را مشاور مهندس تأییدشده وضعیت صورت مبلغ درصد هفتاد پیمانکار، درخواست

 .نماید پرداخت پیمانکار به الحساب علی طور به

 آن در شده درج تجهیزات و مصالح و کارها تمام ،وضعیت صورت هر مبلغ دریافت با که کند می تعهد پیمانکار 35-5

 نسبت ثالث، اشخاص اعتراض و ادعا هرگونه رفع به موظف پیمانکار و درآمده کارفرما تملک به ،وضعیت صورت

 .است ها آن به

 پیمان طبق تعهداتش انجام در وی اصلی مسئولیت از پیمانکار، به ها وضعیت صورت مبلغ پرداخت و تأیید 35-6

 تکمیل را کارها است موظف پیمانکار. نیست کارفرما توسط کارها کمی یا کیفی تأیید معنای به و کاهد نمی

 عیب رفع به نسبت است، شده پرداخت ها آن وضعیت صورت که کارهایی در اشکال هرگونه بروز صورت در کرده،

 .نماید اقدام ها آن جایگزینی یا و

 :شود می کسر زیر مبالغ پیمانکار، به موقت های پرداخت از یک هر از 35-7
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 .گردد می نگهداری کارفرما نزد ای جداگانه حساب در و شود می کسر کار انجام حسن کسور عنوان به درصدی 35-7-1

 نباید آن مبلغ مجموع ولی باشد متفاوت کار مختلف های بخش برای تواند می که کار انجام حسن کسور درصد

 شرایط در مسکوت موارد در. شود می مشخص پیمان خصوصی شرایط در باشد، پیمان مبلغ درصد ده از کمتر

 در را یادشده مبلغ از بخشی یا تمام تواند می پیمانکار هاست وضعیت صورت مبلغ درصد ده مبلغ این خصوصی،

 از 4 پیوست در شده درج کاربرگ طبق و مبلغ همان معادل کارفرما قبول قابل و معتبر نامه ضمانت تسلیم مقابل

 .کند دریافت کارفرما

 :است زیر موارد ازجمله کسور سایر 35-7-2

 .کار اجرای زمان در نافذ مقررات طبق اجتماعی، تأمین بیمه -

 .کار اجرای زمان در نافذ مقررات طبق پیمان، مالیات -

 .پرداخت پیش استهالک به مربوط مبالغ همچنین و پیمانکار به الحساب علی های پرداخت -

 تعهدات زمره در که کارفرما سوی از واگذارشده تسهیالت با تجهیزات و مصالح یا و شده انجام کارهای هزینه -

 .است پیمانکار

 مدت تناسب به کند، پرداخت را پیمانکار های وضعیت صورت ،4-35 دربند مقرر مدت ظرف نتواند کارفرما هرگاه 35-8

 در آن میزان که تأخیر مدت در پیمانکار اضافی های هزینه جبران عنوان به مبلغی مربوط، های پرداخت در تأخیر

 سوی از ماه سه از بیش پرداخت تأخیر صورت در. کند می پرداخت وی به ،شود می مشخص خصوصی شرایط

 .کند درخواست را پیمان خاتمه ،51 ماده استناد با تواند می پیمانکار کارفرما،

 

 ارزی های پرداخت  ٣6ماده

 و یرتسع نرخ باشد، شده تعیین خارجی ارز به پیمان مبلغ از بخشی پرداخت ،نامه موافقت 3 ماده در که درصورتی

 .است خصوصی شرایط در شده درج مفاد طبق ،ها پرداخت گونه این به مربوط ضوابط سایر

 

 پیمان مبلغ در تغییرات  ٣7ماده

 :کند می تغییر زیر موارد به توجه با پیمان مبلغ 37-1

 .شود پیمان مبلغ کاهش یا افزایش به منجر که کار تغییر دستور صدور 37-1-1

-31 بند موضوع پیمان ضمیمه اولیه مقادیر با مقایسه در پیمان، مدارک طبق شده انجام کارهای مقادیر تغییر 37-1-2
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 47 ماده موضوع کار، موقع به اتمام در تأخیر خسارت از ناشی مبلغ کاهش 37-1-3



 

 

 برای کارفرما درخواست یا و خصوصی شرایط در آن بینی پیش شرط به کار، تسریع از ناشی مبلغ افزایش 37-1-4

 .2-2-45 ماده به توجه با کار زمانی برنامه زودتر اتمام

 ساختمانی آالت ماشین کرایه نوسان جبران برای خصوصی شرایط در که درصورتی تعدیل از ناشی مبلغ تغییر 37-1-5

 .باشد شده بینی پیش تعدیل و تجهیزات و مصالح قیمت انسانی، نیروی دستمزد

 وسیله به کار انجام و ناقص کارهای اصالح برای موقع به اقدام در پیمانکار قصور دلیل به پیمان مبلغ کاهش 37-1-6

 .37 - 2 5-33 بند موضوع کارفرما،

 .کارها تغییر از ناشی پیمان مبلغ تغییر محاسبه نحوه 37-2

( 1 پیوست) پیمان ضمیمه بهای فهرست های ردیف در یافته کاهش یا افزایش کار قیمت که مواردی در 37-2-1

 شود می استفاده یادشده های فهرست قیمت از باشد، موجود

 قیمت نباشد، موجود 1-2-37 دربند یادشده های فهرست در نقصانی یا و اضافی کار بهای که مواردی در 37-2-2

 ،نقصانی یا و اضافی کارهای قیمت الف: شود می محاسبه زیر روش دو از یکی به نقصانی، یا و اضافی کارهای

 و مصالح خرید مثبته مدارک و 2-1 پیوست در شده درج آالت ماشین و انسانی نیروی) عوامل نرخ اساس بر

 شود می محاسبه ،(پیمانکار سود شامل) باالسری های هزینه کردن منظور از پس تجهیزات،

 با و مقطوع مبلغ یک صورت به تواند می نقصانی، یا و اضافی کارهای قیمت طرف، دو توافق صورت در

 .شود تعیین پیمان مفاد سایر رعایت با ،بها فهرست جدید های ردیف

 اولیه، برآورد به نسبت پیمان طبق شده انجام کار مقادیر و احجام تغییر از ناشی پیمان مبلغ تغییر محاسبه برای 37-3

 اساس بر و پیمان طبق ی شده انجام کارهای مقادیر و ها حجم تناسب به پیمان مبلغ 6-31 بند موضوع

 .شود می محاسبه پیمان، ضمیمه بهای فهرست

 وسیله به کار انجام و ناقص کارهای اصالح برای موقع به اقدام در پیمانکار قصور دلیل به پیمان مبلغ کاهش 37-4

 .شود می محاسبه ،2-37 دربند شده تعیین های روش از یکی طبق مورد، برحسب 6-1-37 بند موضوع کارفرما،

 

 قطعی وضعیت صورت  ٣8ماده

 قبیل از کارفرما، به باقیمانده مدارک و اسناد تمام تحویل همچنین و 41 ماده طبق موقت تحویل انجام از پس 38-1

 و ساختمان عملیات و تجهیزات آزمایش و بازرسی مدارک ،11 پیوست 5-11 بند موضوع فنی مدارک و ها نقشه

 ها آن به پیمان در که دیگری مدرک و سند نوع هر و ها نامه ضمانت و ها نامه بیمه با مرتبط مدارک و نصب

 مشاور مهندس تسلیم و نموده تنظیم را پیمان موضوع کارهای قطعی وضعیت صورت پیمانکار است، شده اشاره

 .کند می
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 در را بدهی داشتن یا و تصرف حق هرگونه آن، طی که کند می تنظیم را ای اقرارنامه مدارک، این همراه پیمانکار

 متوجه است ممکن که مطالباتی سایر و تجهیزات یا و مصالح کارکنان، دستمزد و حقوق پرداخت با رابطه

 و دوم دست پیمانکاران خود، های بدهی پرداخت و ادعاها وفصل حل به نسبت و دانسته منتفی شود، کارفرما

 .است آورده عمل به ذینفع یهاطرف با را الزم هایفقاتو فروشندگان،

 و باشد داده انجام پیمان اسناد طبق را خود قراردادی تعهدات تمام پیمانکار کارفرما، تشخیص به که درصورتی 38-2

 روز، ده مدت ظرف مشاور، مهندس سوی از باشد، کامل ،1-38 دربند شده تعیین وضعیت صورت پیوست مدارک

 صورت، این غیر در. شود می اعالم پیمانکار به پرداخت، و بررسی برای ،وضعیت صورت قبولی و پذیرش مراتب

 وی تا گردد می اعالم پیمانکار به مهلت همان ظرف ،وضعیت صورت پذیرش عدم دالیل آن، بازگرداندن ضمن

 از پس. نماید تسلیم را وضعیت صورت مجدداً و کرده اقدام مدارک تکمیل یا و کارها نواقص رفع به نسبت

 روز، 61 مدت ظرف مشاور مهندس الزم، مدارک و اسناد همراه به و قبول قابل وضعیت صورت دریافت

 تاریخ از روز 61 ظرف کارفرما. کند می تسلیم کارفرما به و نموده تأیید و رسیدگی را مربوط وضعیت صورت

 و کند می پرداخت پیمانکار به ،مربوط کسور کسر از پس را قطعی وضعیت صورت مبلغ ،وضعیت صورت دریافت

 کارفرما هرگاه. نماید می اقدام کار انجام حسن تضمین از درصد پنجاه و تعهدات انجام تضمین آزادسازی به نسبت

 ننماید، اقدام پیمانکار های نامه ضمانت آزادسازی برای یا نکند پرداخت شده تعیین مهلت ظرف را پیمانکار طلب

 پیمانکار قطعی، وضعیت صورت اساس بر هرگاه. گیرد می تعلق پیمانکار به پرداخت تأخیر خسارت 8-35 بند طبق

 پرداخت این از اگر و بپردازد را کارفرما طلب ،وضعیت صورت تأیید تاریخ از روز 31 مدت در باید شود، بدهکار

 و ها سپرده محل از را خود طلب قضایی، تشریفات انجام بدون دارد حق کارفرما کند، تأخیر یا ورزد استنکاف

 دیگر از کشور جاری قوانین رعایت با نکند، تکافو ها آن مبالغ اگر و نماید وصول پیمانکار موجود های تضمین

 کند. وصول او های دارایی

 کار پیشرفت و باشد ایمالحظه قابل تأخیر دارای پیمانکار، قصور بدون پیمان، موضوع کارهای که درصورتی  38-3

 باشد، کارفرما نزد کار انجام حسن تضمین کسور از کمتر باقیمانده کارهای مبلغ که باشد رسیده حدی به پیمانکار

 نموده تنظیم را تاریخ آن تا شده تکمیل و نقض بدون شده تحویل کارهای قطعی وضعیت صورت تواند می پیمانکار

 پیمانکار تعهدات سایر صورت، این در. گیرد قرار اقدام مورد ماده این طبق تا کند تسلیم مشاور مهندس به و

 .بود خواهد نافذ همچنان قرارداد و مانده باقی خود قوت به کارها ادامه برای

پیمان  با رابطه در کارفرما علیه ادعایی هرگونه از پیمانکار، طرف، دو سوی از قطعی وضعیت صورت تأیید با 38-4

 وفصل حل اما باشد، کرده مطرح قطعی وضعیت صورت تأیید از قبل که ادعاهایی مورد در مگر ،کنند می نظر صرف

 .باشد شده موکول بعد های زمان به ،طرف دو توسط آن

 



 

 

 کار تحویل و تکمیل مراحل

 

 (Mechanical Completion) مکانیکی تکمیل  ٣9ماده

 اندازی راه پیش برای شدن آماده و پیمان موضوع کار نصب و ساختمان مراحل اتمام از پس پیمانکار، 39-1

(Precommissioning) به اندازی راه پیش عملیات و ها آزمایش انجام زمانی برنامه همراه را مراتب 

 عملیات و ها آزمایش در را مشاور مهندس و کارفرما نمایندگان حضور درخواست و داده اطالع مشاور مهندس

 نماید می پیمان 8 پیوست طبق کارفرما، احتمالی تعهدات انجام و اندازی راه پیش

 را کارها احتمالی نواقص فهرست روز، هفت مدت ظرف حداکثر کارها، کامل بازدید از پس مشاور مهندس 39-2

 نواقص رفع به نسبت مشاور، مهندس تأیید مورد زمانی برنامه طبق پیمانکار،. کند می ابالغ پیمانکار به و تهیه

 .کند می اعالم وی به تأیید برای را مراتب و کرده اقدام

 طبق اندازی راه پیش عملیات ،اندازی راه پیش برای کار بودن آماده بر مبنی مشاور، مهندس تأیید از پس 39-3

 و مشاور مهندس حضور با است، رسیده کارفرما اطالع یا و تصویب به قبالً که فنی مشخصات و ها دستورالعمل

 سوی از شده اعالم اساسی نواقص رفع از پس خاتمه، در. شود می انجام پیمانکار وسیله به کارفرما، نمایندگان

 صادر مشاور مهندس وسیله به ،اندازی راه برای واحد آمادگی و کارها مکانیکی تکمیل گواهی مشاور، مهندس

 .گردد می

 

 عملکردی آزمایش و اندازی درراه کارفرما با همکاری   41ماده

 تکمیل و اندازی راه پیش عملیات اتمام از پس باشد، نشده بیان دیگری نحو به 6 پیوست در که درصورتی 41-1

 پیمانکار و شود می انجام کارفرما توسط عملکردی آزمایش انجام و اندازی راه پیمانکار، توسط واحد مکانیکی

 مورد ابزار و آالت ماشین و متخصص نیروهای تأمین و اندازی راه عملیات در کارفرما با همکاری به موظف

 .است 6 پیوست در شده درج ترتیب به وی درخواست

 بند و 1 پیوست طبق مورد برحسب اندازی راه دوره در موردنیاز عوامل تأمین و پیمانکار خدمات انجام هزینه 41-2

 .شود می پرداخت 37-2

 

 موقت تحویل  41ماده

 انجام ،41 ماده موضوع عملکردی های آزمایش و اندازی راه اتمام از پس پیمان موضوع کارهای موقت تحویل 41-1

 تمام همراه، به باید موقت، تحویل درخواست. باشد شده تعیین دیگری نحو به 6 پیوست در آنکه مگر ،شود می

تا آن زمان تسلیم  که درصورتیچون ساخت  های نقشهو  شده انجام های آزمایشو  ها بازرسیمدارک مربوط به 

 .اشد، از سوی پیمانکار تحویل شودنشده ب
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اساسی در کار و آمادگی آن  های اشکالمهندس مشاور، پس از بازدید کامل کارها و حصول اطمینان از نبودن  41-2

. کارفرما، پس از اعالم مهندس مشاور، تاریخی را که کند میتحویل موقت، مراتب را به کارفرما اعالم  برای

روز از زمان درخواست پیمانکار برای تحویل موقت دیرتر نخواهد بود، برای حضور نمایندگان  15حداکثر 

 اتفاق بهرما و مهندس مشاور، . نمایندگان کارفنماید میکارفرما، مهندس مشاور و پیمانکاری در محل تعیین 

تحویل موقت،  جلسه صورتنسبت به تنظیم  کارها، ضمن بازدید از حاضرشدهپیمانکار، در موعد مقرر در محل 

را طبق  شده تعیین. پیمانکار، موظف است نواقص کنند میبه همراه فهرست نواقص باقیمانده در کارها، اقدام 

قطعی،  وضعیت صورتاست حداکثر تا قبل از تسلیم  شده تعیینت تحویل موق جلسه صورتکه در  ای برنامه

برطرف کرده، سپس صدور گواهی رفع نقص را از مهندس مشاور درخواست کند مهندس مشاور، پس از بازدید و 

کارفرما،  تائیدالزم و حصول اطمینان از رفع نواقص، گواهی رفع نقص را صادر کرده و پس از  های بازرسی

 شده درجقطعی پیمانکار، عالوه بر موارد  وضعیت صورت. پرداخت دارد مین را برای پیمانکار ارسال از آ ای نسخه

 ، منوط به ارائه گواهی رفع نقص است.1-38 دربند

عملکردی، موضوع  های آزمایشو  اندازی راهاز کار که طبق مشخصات فنی نیاز به  هایی قسمتتحویل موقت  41-3

 .شود می، انجام 2-41و  1-41 دربندهای شده بینی پیشهستند، نیز به روش  برداری بهرهندارند و آماده  41 ماده

 :مستقلی از کار، قبل از تحویل کل کار، در شرایط زیر مجاز است های قسمتتحویل موقت  41-4

الزم شده  بینی پیشدر پیمان  ها آنجداگانه کار و برنامه زمانی  های قسمتبرای تحویل  که درصورتی 41-4-1

 باشد.

از کار را قبل از تحویل کل کار داشته باشد. در  هایی قسمتدر طول مدت پیمان، کارفرما نیاز به تحویل  41-4-2

و پیمانکار بررسی الزم را برای حصول اطمینان از عدم  کند میصورت، مراتب را به پیمانکار ابالغ  این

دو طرف  موردتوافقو موضوع،  آورده عملو عملکرد کل کار، به  ها قسمتتداخل و یا ایجاد مشکل در سایر 

-41تا  1-41، به ترتیب بندهای موردنظر های قسمتهریک از این موارد، تحویل موقت  در .گیرد میقرار 

 .شود میانجام  3

 ، انبارها، دفترها وها کارگاهپس از تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، پیمانکار موظف است نسبت به برچیدن  41-5

مواد و مصالح متعلق به خود و هر نوع مواد  نوع هرساختمانی،  آالت ماشیناسکان موقت خود، خروج  های محل

و تأسیسات موقت خود، اقدام کند. هرگاه بخشی از مصالح و تجهیزات مازاد و  ها کارگاهباقیمانده از برچیدن  زائد

 ها آند، پس از توافق در مورد نحوه واگذاری کارفرما باش موردنیازپیمانکار،  وسیله به ایجادشدهتأسیسات موقت، 

 شود میاز سوی پیمانکار به کارفرما واگذار 

 

 



 

 

 رفع مسئولیت دوران در شده مشخص های عیب رفع یا و تعمیر برای را متعارف حد در دسترسی امکان کارفرما، 41-6

 .کند می فراهم پیمانکار برای نقص،

 

 نقص رفع مسئولیت دوره  4۲ماده

 تر طوالنی زمان هر یا و سال یک حداقل مدت ظرف هرگاه ،41 ماده شرح به کارها موقت تحویل از پس 42-1

 شود، مشاهده پیمانکار تعهد در کارهای در نقصی و عیب نوع هر باشد، شده بیان خصوصی شرایط در که دیگری

 کار نمودن جایگزین و اصالح نقص رفع به نسبت کارفرما، دستور دریافت از پس درنگ بی است موظف پیمانکار

 و عیوب که آن بر مشروط. کند اقدام خود هزینه به کار، دیگر های بخش به آن از ناشی های آسیب رفع و معیوب

 برداری بهره های دستورالعمل و فنی مشخصات با مغایر کار، نادرست برداری بهره با و نگهداری از ناشی نواقص،

 .نباشد کارفرما، سوی از نگهداری و

 نقص، و عیب رفع برای الزم های جایگزینی و تعویض یا و اصالحات انجام از پس است موظف پیمانکار، 42-2

 .دهد انجام خود هزینه به کارفرما، تأیید اخذ و عیب رفع از اطمینان حصول برای را الزم های آزمایش

 آن نقص رفع مسئولیت دوره ،ها آن انجام صحت بر مبنی کارفرما تأیید و کار از قسمت هر عیب رفع از پس 42-3

 .شود می شروع تاریخ همان از کار، از قسمت

 رفع به نسبت معقولی مدت طی کارها، نقص و عیب رفع بر مبنی کارفرما دستور ابالغ از پس پیمانکار هرگاه 42-4

 عیب رفع به اقدام راسا تواند می کارفرما کند، رفع صحیح نحوی به را عیوب نتواند عمل در یا و نکند اقدام عیوب

 مربوط های باالسری و غیرمستقیم نیروهای های هزینه احتساب با کارفرما، وسیله به شده انجام های هزینه. نماید

 .شود می منظور پیمانکار بدهکاری حساب به

 

 قطعی تحویل  4٣ماده

 و تاریخ کارفرما، تأیید و بررسی و پیمانکار درخواست از پس ،42 ماده موضوع نقص، رفع مسئولیت دوره پایان در

 از بازدید از پس و شود می تعیین است، شده بیان 41 ماده در که نحو همان به کارها، از بازدید زمانی برنامه

 صورت در. گردد می اقدام کار قطعی تحویل به نسبت کارها، در نقص و عیب مشاهده عدم صورت در کارها،

 پس. شود قطعی تحویل نواقص، رفع از پس تا شود می ابالغ پیمانکار به مراتب کارها، در نقص و عیب مشاهده

 پیمانکار به آن معادل نامه ضمانت با کار انجام حسن شده کسر مبالغ باقیمانده درصد پنجاه قطعی تحویل انجام از

 .شود می بازگردانده

 

 



C صنعتی   قرارداد همسان 

 

 پیمان خاتمه فسخ، تعلیق، تأخیر، پیمان، مدت تغییرات

 

 پیمان هایزمان  44ماده

 شروع به موظف پیمانکار و است نامه موافقت 2-5 دربند شده تعیین تاریخ پیمان، موضوع کارهای شروع تاریخ

 شده تعیین مدت در کار تکمیل و عمومی شرایط این 2-3 دربند شده تعیین ترتیب به است، تاریخ این در کارها

 پیمان مدت مانند پیمان، موضوع کارهای برای شده تعیین اصلی زمانی مقاطع از هریک نامه موافقت 3-5 دربند

 .شود می محسوب پیمان اصلی ارکان از

 

 پیمان مدت تغییرات  45ماده

 پیمان مدت تمدید 45-1

 هریک وقوع صورت در تنها کارها، اصلی مقاطع و خاتمه و شروع برای شده بینی پیش های مدت و ها زمان تمام

 .یابند افزایش توانند می زیر، شرایط از

 .شود پیمان مدت افزایش به منجر که 4-31 بند موضوع کار تغییر دستور صدور 45-1-1

 آن در شده بینی پیش مالحظات و رعایت با ،31 ماده موضوع باکار مرتبط کارفرما تعهدات از برخی انجام عدم 45-1-2

 .شود آن از هایی بخش یا و پیمان موضوع کارهای موقع به انجام از مانع که

 .54 ماده موضوع قهری، شرایط بروز  45-1-3

 .شود کار از هایی بخش انجام در تأخیر باعث مستقیم طور به که مقررات و قوانین تغییر 45-1-4

 .کار انجام مانع استثنایی جوی شرایط بروز 45-1-5

 2-13 دربند شده درج شرح به پیمانکار، کار محدوده در دیگر پیمانکاران کارگیری به بر مبنی کارفرما تصمیم 45-1-6

 .46 ماده موضوع پیمان، مدت تعلیق 45-1-7

 کار اجرای در تأخیر باعث و نبوده پیمانکار قصور از ناشی که بینی پیش غیرقابل شرایط و عوامل سایر وقوع 45-1-8

 به مثبته مدارک و استاد با همراه را پیمان تمدید درخواست پیمانکار ،یادشده شرایط از هریک اثر در .شود

 گیرد قرار عمل مالک و مشخص تمدید مدت طرف، دو توافق و کارفرما بررسی از پس تا کند می تسلیم کارفرما

 پیمان ضمیمه مدارک، مجموعه و شده اصالح پیمانکار وسیله به باقیمانده، کارهای زمانی های برنامه ،تناسب به و

 .گردد

 

 

 



 

 

 پیمان مدت کاهش 45-2

 :یابند کاهش توانند می زیر شرایط در پیمان، در شده بینی پیش های مدت و ها زمان تمام

 .شود پیمان مدت کاهش به منجر که (کارها در تغییر) 4-31 بند موضوع کار، تغییر دستور صدور 45-2-1

 پیمانکار، های توانایی و امکانات گرفتن نظر در با را پیمان زمانی برنامه از زودتر اتمام تواند می کارفرما 45-2-2

 سایر پیمان، های قیمت از استفاده با و کارفرما موردنظر شرایط بررسی با پیمانکار صورت، این در. کند درخواست

 به درخواست، مورد امکانات و احتمالی مبلغ اضافه بر مبنی را خود پیشنهاد نموده، تنظیم را الزم مدارک و استاد

 .کند می تسلیم کارفرما

 تاریخ ،2-2-45 و 1-2-45 بندهای اساس بر پیمان، مدت کاهش بر دایر پیمانکار و کارفرما توافق از پس 45-2-3

 را پیمان موضوع کارهای اجرای زمانی برنامه باید پیمانکار. شود می تعیین پیمان اتمام تاریخ عنوان به جدید

 او، تأیید و مشاور مهندس بررسی برای داده، قرار تجدیدنظر مورد پیمان، اتمام جدید تاریخ و شرایط تناسب به

 در پیمان مفاد سایر پس ازآن و شود می ابالغ پیمانکار به کارفرما، تصویب از پس جدید زمانی برنامه کند، تسلیم

 در پیمان، مدت کاهش تحقق عدم صورت در. بود خواهد نافذ جدید، تاریخ مبنای بر کار، هنگام به اتمام مورد

 کاهش نیافته، کاهش مدت تناسب به پیمان شده توافق مبلغ اضافه بنده این موضوع شده توافق مدت پایان

 .شود نمی تأخیر خسارت مشمول بابت این از پیمانکار و یابد می

 

 تعلیق  46ماده

 و نوبت یک در را کار تمام یا و کار از قسمتی تعلیق دستور پیمان، اجرای مدت طول در تواند می کارفرما 46-1

 پیمانکار،. شود مشخص تعلیق، شروع تاریخ باید کارفرما، ابالغیه در. کند صادر روز، 91 مدت برای حداکثر

 ظرف. درآورد تعلیق حالت به را کار کل یا و کار از قسمت آن اجرای کارفرما، دستور دریافت از پس است موظف

 هرگاه. کند می منعکس کارفرما به نهایی، تصمیم اتخاذ برای را موضوع پیمانکار مدت، این پایان از قبل روز 14

 نشود، صادر پیمانکار به کارفرما سوی از کار مجدد شروع دستور پیمانکار، درخواست دریافت از روز 14 ازپس 

 در که نماید حذف پیمان موضوع از را، کار شده متوقف قسمت یا و کند درخواست را پیمان خاتمه تواند می وی

 تمدید ،طرف دو توافق با تواند می تعلیق مدت. شود می انجام 48 ماده طبق آن، متعاقب های اقدام صورت، این

 .شود

 موردنیاز نفرات و آالت ماشین حداقل و الزم کارهای وظایف، شرح ،تمام نیمه کارهای تکلیف تعیین کار، برنامه 46-2

 ازجمله. هاست آن از پیروی به موظف پیمانکار، و شود می ابالغ پیمانکار به کارفرما سوی از تعلیق، دوران برای

 از حراست نیز و است دیگر جای هر یا کارگاه در ها آن از نگهداری و تجهیزات از حفاظت به موظف پیمانکار

 پیمانکار تعهد در مصالح و تجهیزات مورد در. اوست با ایمن، شرایط در اجراشده کارهای از نگهداری و کارگاه



C صنعتی   قرارداد همسان 

 

 ساخت تکمیل به نسبت کارفرما نظر با پیمانکار ،اند بوده ساخت دست در کارفرما، سوی از تعلیق ابالغ هنگام که

 .کند می اقدام ها آن

 سایر همچنین و 2-46 بند موضوع تعلیق، دوران در کارها نگهداری از ناشی های هزینه محاسبه نحوه 46-3

 .شود می بیان خصوصی، شرایط در تعلیق، از ناشی های هزینه

 نکردن رعایت با و فنی مشخصات طبق کارها انجام در پیمانکار قصور از ناشی کار، توقف که مواردی در 46-4

 باشد، شده بینی پیش پیمان به منضم زمانی برنامه در یا و باشد هوایی و آب نامناسب شرایط نیز و ایمنی مقررات

 .شود نمی 3-46 تا 1-46 بندهای موضوع تعلیق مشمول

 

 کار موقع به اتمام در تأخیر  47ماده

 در هرگاه. است آن تجدیدنظرهای آخرین و پیمان به منضم زمانی برنامه طبق کارها، انجام به موظف پیمانکار، 

 به آن اصلی های قسمت یا کار انجام آن، تجدیدنظر آخرین یا و پیمان به منضم زمانی برنامه در شده تعیین تاریخ

. برساند پایان به را کارها روز، 14 مدت طول در حداکثر که کند می اخطار پیمانکار به کارفرما باشد، نرسیده پایان

 مدت تمدید الزم، مدارک و اسناد ارسال با یا و کند اقدام عملیات اتمام به نسبت باید مدت این طول در پیمانکار،

 دالیل قبول عدم یا ،یادشده مدت طول در کار اتمام عدم صورت در. نماید درخواست 1-45 بند طبق را پیمان

 شرایط در شده درج میزان به کار، در تأخیر خسارت پرداخت به ملزم پیمانکار تمدید برای کارفرما سوی از وی

 .است 2-45 یا 1-45 بند طبق تغییریافته تاریخ آخرین تأخیرها، محاسبه مبنای تاریخ. بود خواهد خصوصی
 در شده مشخص خسارت حداکثر دریافت به محق را کارفرما که باشد حدی از بیشتر پیمانکار، تأخیر هرگاه

 .کند برکنار را پیمانکار ،49 ماده طبق قبلی، اخطار با تواند می کارفرما بنماید، خصوصی شرایط

 

 کارفرما درخواست به پیمان خاتمه  48ماده

 خاتمه را پیمان کار، تکمیل از پیش مقطعی هر در دلیل، اعالم بدون و خود مصلحت بر بنا ،تواند می کارفرما

 در. کند می اعالم پیمانکار به پیمان، خاتمه روز کردن مشخص با را مراتب ،ای اطالعیه طی صورت، این در. دهد

 زیان یا و خطر بروز موجب اطالعیه صدور روز شرایط در ها آن ماندن ناتمام که کارهایی تکلیف اطالعیه، این

 :شود می انجام زیر های اقدام ،یادشده اطالعیه دریافت از پس. شود می مشخص روشن طور به است، مسلمی

 است، شده مشخص اطالعیه در که ناتمام کارهای تکمیل غیراز به جدید، کار نوع هر شروع از پیمانکار، 48-1

 شده انجام کارهای برای است، شده تعیین کارفرما سوی از که را حفاظتی های اقدام همچنین،. کند میخودداری 

 .آورد درمی اجرا به قبلی



 

 

 مگر سازد، متوقف 1-48 ماده رعایت با ،دوم دست پیمانکاران با را خود های پیمان تمام است موظف پیمانکار، 48-2

 مدارک و اسناد. است خود به پیمان، انتقال طریق از ها آن ادامه خواستار کارفرما که را هایی پیمان از آن دسته

-7 پیوست به توجه با و 1-2-3 بند موضوع زمانی برنامه چارچوب در که را تجهیزاتی و مصالح تدارک به مربوط

 پیمانکار تعهدات به مربوط اسناد سایر همچنین، و هستند کارگاه به رسیدن از قبل تا حمل و خرید مراحل در 2

 و مصالح تمام. شود کارفرما تحویل مالی مثبته اسناد همراه باید پیمان، با ارتباط در و ثالث اشخاص برابر در

 کارگاه به اما نرفته، کار به نصب و ساختمان محل در تاکنون که( 2-7 پیوست طبق) پیمانکار تعهد در تجهیزات

 اسناد همراه شده، پیمانکار تقویم وسیله به آن، پیوست مدارک و اسناد و پیمان موازین اساس بر است، شده حمل

 .گردد می کارفرما تسلیم مثبته، مدارک و

که  را کارها از قسمت آن و گرفته قطعی تحویل 43 ماده طبق است، ناتمام که را کارها از قسمت آن کارفرما، 48-3

 تحویل 41 ماده طبق ،(است شده انجام آن عملکردی های آزمایش و اندازی راه مراحل و) است یافته پایان کامالً

مدت  در خود، هزینه به است مکلف پیمانکار شود، مشاهده ناتمام کارهای مورد در معایبی هرگاه ،گیرد می موقت

 .دهد قطعی تحویل یادشده نحو به سپس و کند عیب رفع ،شود می تعیین کارفرما توافق با که الزم

 موردنیاز که کارگاه محل در موقت تأسیسات از بخش آن برچیدن به نسبت کارفرما، هماهنگی با پیمانکار، 48-4

 و اسناد با همراه و شده تقویم طرف دو توافق با کارفرما، نیز مورد های بخش و کرده اقدام نیست، کارفرما

 و مازاد مصالح ،ها نخاله از کارگاه سازی پاک به موظف پیمانکار همچنین،. گردد می کارفرما تحویل مدارک،

 است خود ساختمانی تجهیزات و آالت ماشین استفاده، غیرقابل

 است آنان کار خاتمه و کارگاه در خود کارکنان با کامل حساب تسویه به موظف پیمانکار، 48-5

توسط  ،5-11 پیوست طبق که را مدارکی و اسناد تمام و فنی مشخصات ،ها نقشه تمام است موظف پیمانکار، 48-6

 .دهد تحویل کارفرما به است، شده تهیه دوم دست پیمانکاران با وی،

مشاور  مهندس به و کرده تنظیم پیمان، خاتمه ابالغ تاریخ تا را شده انجام کارهای وضعیت صورت یمانکار،پ 48-7

 اسناد و شود می درج نیز ،4-48 و 2-48 دربندهای شده تقویم های هزینه ،وضعیت صورت این در. کند می تسلیم

 .گردد می ضمیمه ها آن به مربوط مثبته

 .گردد می تسلیم و تنظیم پیمانکار وسیله به ،1-57 ماده موضوع اقرارنامه ،وضعیت صورت این همراه

 مهندس ازنظر 7-48 بند موضوع پیمانکار، سوی از شده تحویل مدارک و اسناد و وضعیت صورت که درصورتی 48-8

 برای وضعیت صورت قبولی و مدارک کفایت پذیرش مراتب ماه، یک حداکثر مدت ظرف باشد، قبول قابل مشاور

 ،وضعیت صورت پذیرش عدم دالیل آن، استرداد ضمن صورت، این غیر در. شود می اعالم پیمانکار به بررسی،

 مجدد و کند اقدام مدارک تکمیل به نسبت وی تا گردد می اعالم پیمانکار به قبلی مهلت همان ظرف

ظرف  وضعیت صورت مشاور، مهندس قبول قابل وضعیت صورت دریافت از پس. نماید تسلیم را وضعیت صورت
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مربوط  پس از کسر کسور مبلغانکارفرما بررسی و  وسیله بهروز دیگر  15مهندس مشاور و  وسیله بهروز  15مدت 

 .گردد میبه پیمانکار پرداخت 

با  ارتباط، پیمانکار حق هرگونه ادعایی علیه کارفرما را در طرف دوقطعی ز سوی  وضعیت صورتمبلغ  تائیدبا  48-9

ادعاهایی که قبل از ابالغ خاتمه پیمان مطرح کرده باشد اما  مورد درمگر  کند میپیمان را از خود سلب 

 تائید تاریخروز از  15بعد موکول شده باشد. هرگاه کارفرما در مدت  های زمانآن از سوی دو طرف به  وفصل حل

 .گیرد میپرداخت به پیمانکار تعلق  تأخیرخسارت  8-35، طبق بند نکندپیمانکار را پرداخت  طلب ،وضعیت صورت

تحویل موقت و قطعی شده  های بخش تناسب بهانجام تعهدات و مبالغ تضمین حسن انجام کار،  نامه ضمانت 48-11

 .شود میآزاد و بازگردانده  43و  2-38مواد  اساس برکار و 

 

 پیمانکار برکناری پیمان، فسخ  49ماده

 یا تمام از پیمانکار برکناری یا پیمان فسخ باعث کارفرما، تشخیص به بنا تواند می زیر، شرایط از یک هر وقوع 49-1

 .بکاهد کارفرما حقوق و اختیارات سایر از که آن بدون شود، کارفرما سوی از پیمان موضوع کارهای از قسمتی

 آنکه بدون که پیمان فنی مشخصات و اسناد طبق پیمان، موضوع کارهای اجرای در پیمانکار مستمر قصور 49-1-1

 :بود خواهد زیر موارد شامل باشد، ها آن به محدود

 مختلف های بخش تناسب به ،موردنیاز عوامل تأمین و نصب و ساختمان کارهای موقع به دادن انجام در قصور-

 .کار

 .کیفی و کمی ازنظر ،2-7 پیوست موضوع تجهیزات و مصالح موقع به تأمین در قصور-

 47 ماده به توجه با کارها، زمانی برنامه از ماندن عقب و کار مختلف های قسمت اتمام و شروع در تأخیر-

 .قضایی محاکم سوی از پیمانکار اموال توقیف علت به یا موجه دلیل بدون کار، از قسمتی یا تمام توقف-

 پیمان مفاد از برخی انگاشتن نادیده یا بارز، عدول 49-1-2

 .شود کار پیشرفت کندی یا و توقف موجب که پیمانکار شرکت انحالل یا ورشکستگی 49-1-3

 .ثالث اشخاص به پیمانکار، سوی از پیمان واگذاری 49-1-4

 6-11 بند به توجه با پیمانکار، سوی از کارکنان دستمزد پرداخت در مستمر تأخیر 49-1-5

 یا تمام از را پیمانکار یا فسخ را پیمان باشد داشته نظر در کارفرما ،یادشده عوامل از یک هر علت به که درصورتی 49-2

 .کند می ابالغ پیمانکار به است، نموده استناد ها آن به که مواردی درج با را مراتب کند، برکنار کار از بخشی

 عدم از حاکی دالیلی که درصورتی کارفرما، ابالغ دریافت تاریخ از روز هفت مدت ظرف است مکلف پیمانکار،

 مقرر مهلت ظرف اگر. برساند کارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته شده اعالم موارد با کارفرما نظر انطباق

 برکناری مورد، برحسب کارفرما بداند، مردود را شده اقامه دالیل کارفرما یا نرسد، پیمانکار سوی از پاسخی



 

 

 ترتیب به قضایی، تشریفات دادن انجام به نیاز بدون و کند می ابالغ وی به کار از بخشی یا تمام از را پیمانکار

 .نماید می عمل ماده، این مفاد

 در موجود تجهیزات و مصالح موقت، های ساختمان و تأسیسات ،ها کارگاه ،شده انجام کارهای کارفرما، 49-2-1

 در را کارگاه در موجود تدارکات نوع هر و پیمانکار ساختمانی آالت ماشین دیگر، های محل یا کارگاه انبارهای

 .گیرد می اختیار

 موردنیاز که کارگاه محل در موقت تأسیسات از بخش آن برچیدن به نسبت کارفرما، هماهنگی با پیمانکار، 

 و استاد با همراه و شده تقویم طرف دو توافق با کارفرما، موردنیاز های بخش و کند می اقدام نیست، کارفرما

 مازاد مصالح ،ها نخاله از کارگاه سازی پاک به موظف پیمانکار همچنین،. گردد می کارفرما تحویل مربوط، مدارک

 توسط کارها ادامه برای که پیمانکار ساختمانی آالت ماشین. است خود ساختمانی تجهیزات و استفاده غیرقابل و

 مانند. می باقی کارگاه در کار پایان تا باشند موردنیاز کارفرما

 و قبلی شده انجام کارهای از برداری صورت برای روزه هفت ظرف حداکثر پیمانکار کارفرما، قبلی اطالعیه با 49-2-2

 عدم صورت در. یابد می حضور محل در کارفرما اتفاق به ،1-2-49 دربند یادشده تأسیسات و تجهیزات سایر

 نسبت مستقیماً محل، دادگاه نماینده حضور با دلیل، تأمین منظور به کارفرما مقرر، موعد در پیمانکار حضور

 .نماید می اقدام ،ها برداری صورت به

 ادامه خواستار کارفرما که دوم دست پیمانکاران و فروشندگان با را خود های پیمان تمام است موظف پیمانکار، 49-2-3

 و مصالح تدارک به مربوط مدارک و اسناد همچنین،. سازد متوقف قبل، بندهای مفاد رعایت با نیست، ها آن

 تا حمل و خرید مراحل در ،2-7 پیوست اساس بر و 1-2-3 بند طبق زمانی برنامه چارچوب در که را تجهیزاتی

 در را خود تعهدات به مربوط استاد سایر باید همچنین،. کند منتقل کارفرما به را هستند کارگاه، به رسیدن از قبل

 .دهد کارفرما تحویل مالی، مثبته اسناد همراه پیمان، با رابطه در و ثالث اشخاص برابر

 پیمانکاران و وی توسط که را مدارکی و اسناد و فنی مشخصات ،ها نقشه تمام است موظف پیمانکار، 49-2-4

 .دهد تحویل کارفرما به ،اند شده تهیه دوم دست

 :شود می محاسبه زیر مبالغ ،ها برداری صورت انجام از پس 49-2-5

 .پیمانکار برکناری زمان تا پیمان طبق شده انجام کارهای بهای -

 .اند شده تأمین پیمان فنی مشخصات طبق که کارگاه در موجود مصالح و تجهیزات بهای -

 زمانی برنامه چارچوب در که مصالحی و تجهیزات از بخش آن برای پیمانکار، سوی از شده تأدیه هزینه - 

 تحویل ها آن اسناد و هستند کارگاه به رسیدن از قبل تا حمل و خرید مراحل در ،1-2-3 بند طبق شده تهیه

 .است شده کارفرما
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 شرح به کارها، مستقیم هزینه محاسبه در که درصورتی پیمانکار، موقت های کارگاه و تأسیسات احداث هزینه -

 .باشد کارها ادامه برای کارفرما موردنیاز و نشده منظور ،یادشده

 آن التفاوت مابه و شده تهیه پیمانکار، برکناری یا پیمان فسخ زمان تا شده انجام کارهای قطعی وضعیت صورت 49-2-6

 حساب به التفاوت مابه رقم باشد، مثبت التفاوت مابه این که درصورتی. شود می مشخص پیمانکار، به های پرداخت با

. گردد می منظور وی بدهی حساب به التفاوت مابه رقم آن، بودن منفی صورت در و شود می منظور پیمانکار طلب

 کسر کار انجام حسن مبالغ و تعهدات انجام نامه ضمانت کارفرما شود، فسخ کارفرما سوی از پیمان که درصورتی

 شود، برکنار کار از پیمانکار که درصورتی و نماید می واریز خزانه حساب به و ضبط را، آن معادل نامه ضمانت یا شده

 انجام حسن مبالغ و تمدیدشده پیمانکار وسیله به ،کند می تعیین کارفرما که تاریخی تا تعهدات انجام نامه ضمانت

 .ماند می باقی کارفرما نزد ،1-7-35 ماده به توجه با آن معادل نامه ضمانت یا شده کسر کار

 برکناری حالت در و نماید می حساب تسویه پیمانکار با 6-2-49 بند طبق کارفرما پیمان، فسخ صورت در 49-2-7

 اقدام کار تکمیل به نسبت متعارف، های روش سایر یا و پیمانکاران سایر به کار ارجاع طریق از کارفرما، پیمانکار،

 شده انجام هزینه مجموع هرگاه. کند می ثبت خود، باالسری های هزینه گرفتن نظر در با را کار اتمام های هزینه و

 ماده موضوع تغییرات احتساب با پیمان رقم از قطعی، وضعیت صورت رقم و کار تکمیل برای کارفرما، وسیله به

 تعهدات انجام نامه ضمانت و کار انجام حسن تضمین ،شود می پرداخت پیمانکار به آن تفاوت باشد، کمتر 37

 پیمانکار تحویل موقت تأسیسات و اضافی مصالح ساختمانی، آالت ماشین حالت، این در. گردد می آزاد پیمانکار،

 مبلغ از قطعی، وضعیت صورت رقم و کار اتمام برای کارفرما وسیله به شده انجام هزینه مجموع هرگاه شود می

 مطالبات محل از کار، اتمام برای موردنیاز مبلغ کسری باشد، بیشتر 37 ماده موضوع تغییرات احتساب با پیمان

 که درصورتی. شود می تأمین وی، کار انجام حسن های تضمین و تعهدات انجام نامه ضمانت ازجمله و پیمانکار

 قطعی وضعیت صورت در پیمانکار حساب مانده یا و نباشد کافی منظور این برای پیمانکار های تضمین و مطالبات

 پرداخت از پیمانکار استنکاف صورت در. نماید تأدیه کارفرما به را مربوط التفاوت مابه باید پیمانکار باشد، منفی

 .کند می وصول پیمانکار های دارایی سایر از کشور، جاری قوانین رعایت با را خود طلب کارفرما خود، بدهی

 

 پیمانکار درخواست به پیمان خاتمه  51ماده

 .بنماید کارفرما از را پیمان خاتمه درخواست تواند می زیر موارد در پیمانکار، 51-1

 زمان از روز 91 مدت به کارفرما، سوی از تأییدشده های وضعیت صورت یا و پرداخت پیش پرداخت در تأخیر 51-1-1

 .پیمان در شده بینی پیش



 

 

 توجه با تجهیزات استقرار محل و ها فونداسیون تحویل در تأخیر با او-24 ماده موضوع زمین تحویل در تأخیر 51-1-2

 یا زمین از قسمتی تحویل در تأخیر با و پیمان در شده بینی پیش زمان از روز 91 مدت به ،2-24 ماده به

 .شود پیمان مبلغ درصد 25 از بیش اجرای توقف باعث که ها فونداسیون

 تعهد در تسهیالت تأمین و کار انجام تجهیزات، و مصالح فنی، مدارک و اسناد باقیمانده تحویل در تأخیر 51-1-3

 حداقل انجام امکان متوالی، روز 91 مدت به تأخیرها این اثر در که نحوی به 31 و 29 و 25 مواد موضوع کارفرما،

 .نشود فراهم پیمانکار برای ،31 ماده مفاد رعایت با ،ها ماه این برای شده بینی پیش کار میزان از درصد 25

 3-31 ماده آخر قسمت طبق پیمان، اولیه مبلغ درصد 25 از بیش میزان به پیمان مبلغ کاهش یا افزایش 51-1-4

 ادامه مورد در توافق و مذاکره برای را پیمانکار روز، پانزده طول در کارفرما پیمانکار، درخواست دریافت از پس 51-2

 مورد در طرف دو مذاکره، جلسه اولین تشکیل و کارفرما دعوت از پس روز 14 که درصورتی. کند می دعوت کار،

 گذاشته اجرا به 48 ماده اساس بر ،ازآن پس های اقدام و شود می داده خاتمه پیمان به نرسند، توافق به کار ادامه

 .شودمی

 

 قهری حوادث وقوع علت به پیمان خاتمه  51ماده

 که مدتی تمدید مدت یا و روز 181 از بیش مدت به آن ادامه و 54 ماده موضوع قهری حوادث وقوع صورت در 

 .شود می اجرا 48 ماده اساس بر ،ازآن پس های اقدام و یافته خاتمه پیمان ،شود می تعیین طرف دو توافق با
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 پیمان طرف دو مسئولیت و احتمالی های زیان و خطرات

 

 (Risks) زیان و ضرر پذیرش در کارفرما، های مسئولیت  5۲ماده

 :است زیر شرح به زیان و ضرر پذیرش در کارفرما های مسئولیت

 .54 ماده شرح به ،(Force major) قهری شرایط وقوع 52-1

 از ناشی که خطراتی بروز و ثالث اشخاص یا کارفرما، وسیله به کارها از قسمتی یا تمام تصرف و برداری بهره 52-2

 .نباشد پیمانکار قصور

 .ها آن تحویل در تأخیر یا و فنی مدارک ،ها نقشه در اشتباه وجود 52-3

 .کارفرما توسط نامرغوب مصالح و تجهیزات تأمین از ناشی های زیان بروز 52-4

 .کارفرما وسیله به کار، از هایی بخش اجرای از ناشی های زیان بروز 52-5

 .وی به منتسب عوامل از هریک یا کارفرما، وسیله به قراردادی تعهدات اجرای عدم 52-6

 .شود کار اجرای زمان یا هزینه، افزایش به منجر بارزی نحو به که داخلی مقررات و قوانین در تغییر 52-7

 

 زیان و ضرر پذیرش در پیمانکار، های مسئولیت  5٣ماده

 و پیمان در شده درج های مسئولیت تمام شامل زیان، و ضرر و خطرات پذیرش در پیمانکار های مسئولیت 

 شده مشخص 52 ماده در کارفرما، های مسئولیت عنوان به آنچه جز به ،هاست زیان و ضرر و خطرات انواع پذیرش

 .هستند پیمانکار سوی از شده پذیرفته خطرات زمره در زیر، موارد. است

 خاتمه تاریخ یا ت،موق تحویل تاریخ تا کار شروع تاریخ از کار، از بخش هر یا و تمام از مراقبت مسئول پیمانکار، 53-1

 دوره در نقص رفع مسئولیت به محدود بعد به تاریخ این از پیمانکار، مسئولیت. است 48 ماده موضوع پیمان،

 .است 42 ماده موضوع نقص، رفع مسئولیت

 باشد شده تأمین پیمانکار یا و کارفرما توسط آنکه از اعم کارگاه در مصالح و تجهیزات تمام از مراقبت مسئولیت 53-2

 .است پیمانکار عهده به ،1-53 بند طبق

 اشخاص به وارده خسارت هرگونه جبران مسئولیت: ادعاها به پاسخگویی و ثالث اشخاص به خسارت جبران 53-3

 و پاسخگویی به موظف وی و است پیمانکار عهده به پیمان، موضوع با مرتبط موارد در ،ها آن ادعاهای یا و ثالث

 .است ها خسارت و ادعاها گونه ازاین کارفرما داشتن نگه مصون و ها خسارت جبران

 

 



 

 

 

 قهری حوادث وقوع  54ماده

 و الزم تمهیدات بینی پیش رغم به پیمانکار، و کارفرما اختیار از خارج شرایطی هرگونه بروز معنی به قهری حوادث 54-1

 آنکه بی است، زیر موارد شامل ،ازجمله قهری حوادث. کند غیرممکن را کار ادامه که است طرف دو توسط معقول

 :باشد ها آن به محدود

 .بیگانگان وسیله به اشغال یا نشده، یا شده اعالم از اعم جنگ، 54-1-1

 داخلی جنگ یا نظامی، کودتای با انقالب، شورش، 54-1-2

 سمی و رادیواکتیو مواد سایر نشت یا ،ای هسته تشعشعات 54-1-3

 .باشد پیمانکار کارکنان به محدود تنها که مواردی استثنای به کارگری، عمومی های اعتصاب 54-1-4

 .واگیردار های بیماری شیوع 54-1-5

 تناسب به الزم، تمهیدات بینی پیش رغم به و موجود آمارهای به توجه با) غیرعادی های طغیان و سیل زلزله، 54-1-6

 .کنترل غیرقابل و دار دامنه های سوزی آتش ،(پیمانکار سوی از موجود اطالعات

 پیمان نقض یا قصور منزله به قهری، شرایط بروز علت به طرف دو از یک هر توسط قراردادی تعهدات انجام عدم 54-2

 تأخیر یا و اجرا عدم درنتیجه دیگر طرف که هایی خسارت مسئول طرف، دو از یک هیچ همچنین،. شود نمی تلقی

 .بود نخواهد است، دیده قهری، شرایط از ناشی خود تعهدات اجرای در

 تعهدات اجرای امکان عدم و وقفه باعث که باشد آمده پیش قهری شرایط پیمان، طرف دو از هریک نظر به هرگاه 54-3

 .دهد می اطالع دیگر طرف به را مراتب درنگ بی شود، وی سوی از قراردادی

 به منجر ها آن کردن رها قهری شرایط در که کارهایی اتمام برای را خود کوشش حداکثر است موظف پیمانکار، 54-4

 سایر و بندد کار به ندارد، قرار قهری شرایط در که را کار از هایی بخش همچنین و شود می ها آن به جدی زیان

 ای محله به ساختمانی آالت ماشین و نشده نصب تجهیزات و کاالها مصالح، انتقال برای را الزم های اقدام

 این در تسریع برای متعارف حد در را خود موجود امکانات تمام باید نیز، کارفرما. دارد معمول ایمن، و مطمئن

 شود، اضافی های هزینه متحمل کارها، این اجرای در پیمانکار که درصورتی دهد قرار پیمانکار اختیار در امر،

 .شود می پرداخت کارفرما تأیید از پس مربوط، های هزینه

 .شود می عمل زیر ترتیب به قهری، شرایط بروز درنتیجه اموال و کارها به وارده های خسارت مورد در 54-5

 وارده های خسارت جبران باشد، 56 ماده موضوع بیمه مشمول پیمان، موضوع کارهای به وارده خسارت هرگاه 54-5-1

 تأمین بیمه محل از است، نشده پرداخت ها آن بهای که پیمانکار وسیله به شده انجام کارهای هزینه همچنین و کارفرما به

 .شود می
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 وارده خسارت جبران برای آن میزان یا و نبوده بیمه مشمول پیمان، موضوع کارهای به وارده خسارت رگاهه 54-5-2

 به ،ها نامه بیمه تهیه مورد در را خود تعهدات پیمانکار آنکه بر مشروط کارفرماست، عهده به خسارت جبران نباشد، کافی

 .باشد داده انجام ،57 و 56 مواد در شده درج ترتیب

 .است پیمانکار عهده به پیمانکار، ابزار و آالت ماشین به وارده خسارت جبران 54-6

 .کند آغاز درنگ بی را کارها اجرای کارفرما، ابالغ با است مکلف پیمانکار قهری، شرایط رفع از پس 54-7

 پیمانکار به کارفرما، تصویب و بررسی از پس که شود می پیشنهاد پیمانکار سوی از مناسبی تمدید صورت، این در

 مهلت این تمدید برای طرف دو بین توافقی و یابد ادامه روز 181 از بیش قهری شرایط هرگاه. شود می ابالغ

 .شود می انجام 48 ماده طبق ،ازآن پس های اقدام و شده داده خاتمه پیمان به نگیرد، صورت

 

 پیمانکار مسئولیت حد  55ماده

 مدت و مبلغ طبق آن ی دوره و (Maximum Liability) کارفرما برابر در پیمانکار مسئولیت حداکثر 55-1

 .است خصوصی شرایط در شده تعیین

 طرف دو از یک هیچ است، آمده 47 ماده موضوع کار، موقع به اتمام در تأخیر خسارت عنوان به آنچه غیراز به 55-2

 عدم ،برداری بهره و استفاده عدم النفع، عدم قبیل از غیرمستقیم های خسارت مورد در دیگر، طرف برابر در پیمان

 .نیست مسئول شود، متحمل است ممکن که ها این مانند و جدید های پیمان انعقاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بیمه

 ها آن تهیه مسئولیت ،ها نامه بیمه انواع  56ماده

 بر و کارفرما با پیمان با رابطه در خود عمومی تعهدات پوشش برای الزم های نامه بیمه تهیه به موظف پیمانکار، 56-1

 ازآن پس تمدیدهای نیز، و ها آن اعتبار مدت در ها نامه بیمه حفظ به موظف وی همچنین، است، 3 پیوست اساس

 دیگری الزامات 3 پیوست در که آن مگر است زیر شرح به مواردی ازجمله ،ها نامه بیمه این پوشش. است

 .باشد شده تعیین

 یا و کارگاه انبارهای در مستقر تجهیزات و مصالح به خسارت نوع هر پوشش برای نصب خطر تمام بیمه 56-1-1

 .موقت تحویل تاریخ تا نصب و ساختمان عملیات دوران برای ،شده انجام کارهای و نصب و ساختمان ای محله

 و کارفرما پیمانکار، کارکنان مرگ یا و دیدگی آسیب به منجر خسارت نوع هر پوشش برای مسئولیت، بیمه 56-1-2

 دچار پیمان موضوع باکارهای ارتباط در نحوی به که کارکنانی سایر و پیمانکار دوم دست پیمانکاران کارکنان

 و فوت یا جانی صدمات از ناشی مسئولیت پوشش برای ثالث اشخاص بیمه همچنین و شوند سانحه یا و حادثه

 .پیمان اجرای اثر در اموال به وارده خسارت

 و نصب و ساختمان کارهای اجرای برای ،موردنیاز تأسیسات و تسهیالت سایر و ساختمانی آالت ماشین بیمه 56-1-3

 .پیمان موضوع کارهای به مربوط وی، دوم دست پیمانکاران و پیمانکار به متعلق نقلیه وسایل بیمه همچنین،

 میری خود تعهدات از وجه هیچ به را پیمانکار و است وارده های خسارت تأمین منظور به تنها کارها، کردن بیمه  56-2

 .کند نمی

 شرایط در که این مگر است پیمانکار عهده به فرانشیز و بیمه حق پرداخت ازجمله ها نامه بیمه حفظ و تهیه هزینه 56-3

 .باشد شده بینی پیش دیگری نحوه خصوصی

 های نامه بیمه یا و ننماید تهیه مقرر موعد در را یادشده های نامه بیمه از بخشی یا تمام پیمانکار که درصورتی 56-4

 راه مربوط هزینه و کرده ها نامه بیمه تمدید یا و تهیه به اقدام راسا تواند می کارفرما نکند، تمدید موقع به را موجود

 در ها نامه بیمه تهیه هزینه که مواردی در. دارد منظور پیمانکار بدهکار حساب به باالسری، هزینه هرگونه ازجمله

 های نامه بیمه اخذ برای کارفرما باالسری های هزینه باشد، شده گذاشته کارفرما عهده به پیمان، خصوصی شرایط

 های بیمه پوشش تحت دیده خسارت کار پیمانکار، قصور علت به هرگاه. شود می گذاشته پیمانکار بدهی حساب به

 .است 55 ماده در شده تعیین میزان تا وارده خسارت جبران به موظف پیمانکار باشد، نگرفته قرار یادشده
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 ها نامه بیمه محتوای  57ماده

 کارفرما به کاری هر شروع از قبل و شود درج ذینفع عنوان به کارفرما نام باید نصب خطر تمام های نامه بیمه در 57-1

 تمام در. باشد کارفرما قبلی بااطالع باید ،ها نامه بیمه اعتبار پایان زمان یا و محتوی در تغییر نوع هر. گردد تسلیم

 .باشند شده بیان وضوح به باید آن، از ذینفع طرف و بیمه موضوع ،گزار بیمه ،ها نامه بیمه

 باشد داشته اعتبار موقت تحویل زمان تا باید ها نامه بیمه تمام  57-2

 باید 61 ماده اساس بر کار کل موقت تحویل از قبل کار، از هایی بخش تحویل احتمال ،ها نامه بیمه متن در 57-3

 .شود تصریح

 بیمه از خسارت دریافت  58ماده

 :است نحو این به بیمه، های خسارت دریافت ترتیب باشد، نشده بیان دیگری نحوه به خصوصی شرایط در هرگاه 58-1

 کرده، آماده و تنظیم کارفرما همکاری با خسارت، دریافت برای را الزم مدارک و اسناد است موظف پیمانکار 58-1-1

 .دهد تحویل گر بیمه به مقرر موعد در

 کرده افتتاح منظور این به کارفرما که حسابی به نصب، خطر تمام بیمه مورد در بیمه شرکت پرداختی مبالغ 58-1-2

 .کند صرف ،دیده خسارت کارهای در را مربوط مبالغ معتمد، عنوان به وی تا شود می واریز است،

 و کارفرما توسط مورد برحسب ،8 و 7 های پیوست به توجه با اصالح غیرقابل دیده آسیب تجهیزات و مصالح 58-1-3

 مجدداً یا اصالح پیمانکار، وسیله به و کارفرما دستور به کار، دیده خسارت هایبخش و شده جایگزین پیمانکار یا

 .گردد می پرداخت پیمانکار به بیمه، دریافتی مبالغ محل از آن هزینه و شود می اجرا

 های قسمت از برخی یا و نباشد کافی وارده های خسارت جبران برای ،گر بیمه از شده دریافت مبالغ هرگاه 58-2

 به توجه با ،موردنیاز اضافی هزینه تأمین مسئولیت باشد، نگرفته قرار بیمه پوشش تحت دلیل هر به دیده خسارت

 .است پیمانکار یا کارفرما عهده به مورد برحسب ،53 و 52 مواد

 بیمه موارد با مرتبط اضافی، خسارت ادعای از پوشی چشم  59ماده

 ،گیرد می قرار یادشده های بیمه پوشش تحت آنان دارایی و اموال که و دوم دست پیمانکاران و پیمانکار کارفرما،

 .کنند می سلب خود از است، شده پرداخت بیمه سوی از ازآنچه بیش را ادعا نوع هر حق

 کارفرما به کار از قسمتی تحویل شرایط در ،ها نامه بیمه  61ماده

 را مراتب که است موظف پیمانکار باشد، موردنظر کارفرما سوی از 4-41 بند طبق کار از قسمتی تحویل هرگاه

 از جدید، شرایط در را صادره نامه بیمه اعتبار تائید داده، اطالع ،گر بیمه به کار، از قسمت آن تحویل از قبل

 .نماید اخذ گر بیمه

 

 



 

 

 کارها تغییر از ناشی ،ها نامه بیمه در تغییر  61ماده

 موظف پیمانکار شود، پیمان شرایط سایر و مدت قیمت، کارها، شرح در اساسی تغییر به منجر کاری تغییر هرگاه

 در تا دهند اطالع ها نامه بیمه صادرکننده مراجع به را مراتب ،ها نامه بیمه متن در قیدشده موارد اساس بر است

 .شود انجام ها نامه بیمه مفاد در الزم تغییرات لزوم صورت
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 حاکم قانون قانونی، اقامتگاه اختالف، حل

 

 اختالف حل  6۲ماده

 پیمانکار دعاوی 62-1

 به محق را خود پیمان، با ارتباط در دیگری گونه به یا حاضر شرایط مواد از یک هر استناد به پیمانکار اگر

 و کرده اعالم مشاور مهندس به را مراتب باید بداند، بیشتری، مبالغ دریافت یا و تکمیل مدت تمدید هرگونه

 و ممکن زمان زودترین در باید اعالم این. دهد شرح است ادعاشده این به منجر که را وضعیتی یا رویداد

 شده می آگاه باید یا شده، آگاه وضعیت با رویداد از پیمانکار که ازاین پس روز 28 از کمتر ظرف در هرحال به

 شد، نخواهد تمدید پیمان مدت کند، قصور روز، 28 دوره این ظرف ادعا اعالم در پیمانکار اگر گردد ارسال

 خواهد معاف ادعا قبال در مسئولیتی هرگونه از کارفرما و بود نخواهد بیشتری مبالغ دریافت به محق پیمانکار

 طبق که را دیگری اعالم هرگونه همچنین باید پیمانکار. بود خواهد نافذ ماده این مفاد صورت، این غیر در. بود

 تسلیم است، ادعاشده به منجر که را وضعیتی یا رویداد به مربوط کننده پشتیبانی جزئیات تمام و است الزم پیمان

 موردنظر وضعیت یا رویداد زمانی دوره برای را وضعیت با رویداد به مربوط سوابق و اطالعات باید پیمانکار. کند

 مهندس موردپذیرش که دیگری محل در یا کارگاه محل در باشد، الزم ادعا هرگونه اثبات برای است ممکن که

 هرگونه دریافت از پس کارفرما، برای تعهد ایجاد بدون ،تواند می مشاور مهندس. کند نگهداری باشد، مشاور

 سوابق و اطالعات که دهد دستور پیمانکار به یا و کرده بازرسی را موجود های پرونده ماده، این طبق اعالم

 و کرده بازرسی را ها پرونده این تمام دهد می اجازه مشاور مهندس به پیمانکار. کند نگهداری و ضبط را بیشتری

 از پیمانکار که ازاین پس روز 42 ظرف. دهد تحویل مشاور مهندس به را ها آن تصویر درخواست صورت در

 پیشنهاد مورد که دیگری ی دوره هر ظرف یا شد می آگاه باید یا شده آگاه ادعا به منجر وضعیت یا رویداد

 دالیل و مبانی تمام شامل ادعا کامل جزئیات با جامع گزارشی باید پیمانکار باشد، مشاور مهندس تأیید و پیمانکار

 به منجر وضعیت با رویداد تأثیر اگر ارسال مشاور مهندس برای را موردادعا بیشتر مبالغ یا و تمدید مدت و ادعا

 .باشد داشته ادامه کماکان ادعا

 شد خواهد تلقی موقت گزارش ،گفته پیش جامع گزارش 62-1-1

 با و تأخیرها ها آن در و ارسال را ادعا به مربوط بعدی موقت های گزارش ماهه یک فواصل در باید پیمانکار 62-1-2

 .کند درج ،داند می الزم مشاور مهندس که را دیگری معقول جزئیات هرگونه و ادعا از ناشی تجمعی های هزینه

 

 



 

 

 که دیگری دوره ظرف یا ،یادشده وضعیت با رویداد از ناشی اثرات پایان از پس روز 28 ظرف باید پیمانکار 62-1-3

 .کند ارسال را ادعا به مربوط نهایی گزارش باشد، مشاور مهندس پذیرش و پیمانکار پیشنهاد مورد

 پیشنهاد مورد که ای دوره ظرف یا قبلی، موردادعای در جدید ادله هرگونه با ادعا دریافت از پس روز 42 ظرف

 بین توافق حصول برای و کرده بررسی را موضوع باید مشاور مهندس باشد، پیمانکار پذیرش و مشاور مهندس

 مقتضی، جوانب تمام گرفتن نظر در با باید مشاور مهندس نباشد، دستیابی قابل توافق هرگاه. کند تالش طرف دو

 اعالم کارفرما تصمیم اخذ برای مربوط جزئیات و دالیل با همراه پیمان، طبق را خود منصفانه و مستقل نظر

 مبالغ دریافت به محق پیمانکار نباشد، کافی ادعا کل اثبات برای شده ارائه جزئیات که زمانی تا و هرگاه. کند

 .است بوده ها آن اثبات به قادر که بود خواهد ادعا از هایی قسمت به مربوط

 اختالف حل هیئت انتصاب 62-2

 روز 28 ظرف باید طرف دو هر. شد خواهد رسیدگی اختالف حل هیئت سوی از ،4-62 ماده طبق ها اختالف

 ،4-62 ماده طبق اختالف، حل هیئت به اختالف مورد ارجاع قصد مورد در دیگر، طرف اخطار دریافت از پس

 که صالحیت واجد شخص سه یا یک از اختالف، حل هیئت کنند یادشده هیئت انتصاب به اقدام مشترک

 یک طرف دو از یک هر باشد، داشته عضو سه اختالف حل هیئت اگر. گردد می تشکیل ،شود می خوانده «اعضا»

 که سوم عضو مورد در عضو، دو این با مشورت از پس طرف دو. کند ۔می معرفی دیگر طرف تأیید برای را عضو

 الزحمه حق و شرایط باید انتصاب، شرایط تعیین زمان در کنند می توافق ،شود می منصوب هیئت رئیس عنوان به

 پرداخت مسئول طرف دو از یک هر. گیرد قرار طرف دو موردتوافق عضو، سه از یک هر با یک به پرداخت قابل

 .است الزحمه حق این از نیمی

 یک جانشینی برای را صالحیت واجد شخص چند یا یک توانند می کنند، توافق باهم طرف دو زمان هر در اگر 

 از یکی اگر باشند، نداشته اختالفی مورد این در طرف دو هرگاه. کنند منصوب اختالف، حل هیئت عضو چند یا

 نباشد، کار انجام به قادر انتصاب، خاتمه یا استعفا ناتوانی، یا مرگ علت به یا کند امتناع کار انجام از اعضا

 طرف، دو توافق و معرفی از پس یعنی قبلی عضو روش همان به جانشین فرد. شد خواهد تنفیذ جانشین انتصاب

 ولی شود، لغو طرف دو هر توافق با تواند می اعضا از یک هر انتصاب. شد خواهد منصوب ماده، این شرح به

 باشند، نداشته اختالفی مورد این در طرف دو اگر. ندارد را کاری چنین انجام حق تنهایی به پیمانکار یا کارفرما

 ماده طبق که هایی اختالف مورد در تصمیم اتخاذ از پس( آن اعضای از یک هر و) اختالف حل هیئت انتصاب

 ،4-62 ماده طبق زمان، ازآن پس که این مگر شد، خواهد 47_ 3 منقضی است، شده ارجاع ها آن به 62-4

 تصمیم که بود خواهد زمانی هیئت، انقضای تاریخ صورت، این در که باشد شده ارجاع هیئت به دیگری اختالف

 .باشد کرده اعالم نیز اخیر های اختالف درباره را خود
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 اختالف حل هیئت انتصاب در توافق عدم 62-3

 :باشد نافذ ذیل شرایط از یک هر اگر 

 موعدی تا دارد عضو یک اختالف حل هیئت که حالتی در اختالف حل هیئت عضو تنها انتصاب مورد در طرف دو 62-3-1

 .نشوند توافق به موفق است، شده تعیین ،2-62 ماده 2 دربند که

 اختالف حل نفره سه هیئت برای دیگر طرف سوی از تصویب برای عضو یک معرفی مورد در طرف، دو از یک هر 62-3-2

 .کند قصور ،شده تعیین موعد در

 .نشوند توافق به موفق ،شده تعیین موعد تا هیئت رئیس عنوان به سوم عضو انتصاب مورد در طرف دو 62-3-3

 ورزیده امتناع خدمات از هیئت عضو سه از یک هر یا عضو تنها که تاریخی از روز 42 ظرف نتوانند، طرف دو 62-3-4

 توافق به جانشین فرد مورد در نباشد، کار انجام به قادر انتصاب پایان یا استعفا ناتوانی، مرگ، علت به یا است،

 طرف دو هر یا یک هر درخواست به بنا دارد، انتصاب اختیار خصوصی شرایط در که مرجعی صورت، این در. برسند

 و نهایی انتصاب این. کرد خواهد اختالف حل هیئت اعضای انتصاب به اقدام طرف، دو هر با مشاوره از پس و

 .بود خواهد قطعی

 اختالف حل هیئت تصمیم اخذ 62-4

 درزمینه هایی اختالف شامل کارها، اجرای با پیمان از برخاسته با ارتباط در( نوع هر از) اختالف طرف دو بین اگر

 به ،2-62 ماده طبق اختالف، حل هیئت انتصاب از پس ،گذاری ارزش یا دیدگاه، دستور، تصمیم، گواهی، نوع هر

 اختالف حل هیئت به تصمیم اتخاذ برای مدون صورت به را اختالف تواند می طرف دو از یک هر بیاید، وجود

 که شود درج باید ارجاعیه این در. نماید ارسال را آن رونوشت مشاور مهندس و دیگر طرف برای و کند ارجاع

 ارجاعیه دریافت تاریخ باشد، عضو سه از متشکل اختالف حل هیئت که درصورتی. است شده ارسال ماده این طبق

 وقت، فوت بدون باید طرف دو هر. شد خواهد تلقی هیئت رئیس سوی از آن دریافت تاریخ طبق هیئت، سوی از

 این مورد در تصمیم اتخاذ و رسیدگی منظور به را هیئت موردنیاز مقتضی تسهیالت و کارگاه به دسترسی

. دهد می انجام را داوری کار اختالف حل هیئت که شود تصور نباید لیکن دهند، قرار هیئت اختیار در اختالف،

 دو هر تأیید و هیئت پیشنهاد مورد که دیگری دوره هر ظرف یا ای، ارجاعیه چنین دریافت از پس روز 48 ظرف

 .باشد ماده این مفاد طبق و مدلل باید هیئت تصمیم. کند اعالم را خود تصمیم باید هیئت باشد، طرف

 طبق که این مگر کنند می عمل اختالف حل هیئت تصمیم به طرف دو هر اختالف، حل هیئت نظر اعالم از پس

 پیمانکار کنند، تجدیدنظر آن در است آمده زیر در که صورتی به داوری رأی یک اساس بر یا دوستانه توافق یک

 هر اگر. باشد شده فسخ یا و اعتبار بی پیمان که این مگر داد، خواهد ادامه کارها انجام به پیمان، طبق کماکان،

 از پس روز 28 ظرف تواند می طرف دو از یک هر وقت آن باشد، ناراضی هیئت تصمیم از طرف دو از یک



 

 

 که دیگر مدت یا روز 84 ظرف هیئت اگر. کند ابالغ دیگر طرف به را خود رضایت عدم مراتب تصمیم، دریافت

 وقت آن کند، قصور خود تصمیم ابالغ در ارجاعیه، این دریافت از پس باشد، طرف دو تأیید و هیئت پیشنهاد مورد

 ابالغ دیگری به را خود رضایت عدم مراتب دوره، این انقضای از پس روز 28 ظرف ،تواند می طرف دو از یک هر

 باید و است شده ارسال ماده همین طبق که شود تعیین باید نارضایتی، ابالغ این در ،یادشده صورت دو هر در

 ،7-62 ماده در شده درج موارد استثنای به. دهد شرح وضوح به را نارضایتی دالیل و اختالف مورد موضوع

 ماده این طبق نارضایتی عدم ابالغیه که این مگر ندارد را داوری به اختالف ارجاع آغاز حق طرف دو از یک هیچ

 باشد کرده ابالغ طرف دو هر به اختالف موضوع به راجع را خود تصمیم اختالف، حل هیئت اگر. باشد صادرشده

 باشند، نکرده اعالم را خود نارضایتی مراتب طرف دو از یک هیچ هیئت، تصمیم دریافت تاریخ از روز 28 ظرف و

 .شود گذاشته اجرا به باید اختالف حل هیئت تصمیم وقت آن

 دوستانه وفصل حل 62-5

 اختالفی چنین که کنند کوشش باید طرف دو باشد، شده داده. 4-62 ماده طبق رضایت عدم ابالغیه که زمان هر

 توافق دیگری صورت به طرف دو که مواردی غیراز به لیکن، کنند، حل دوستانه صورت به داوری آغاز از قبل را

 کوششی هیچ اگر حتی شود، شروع رضایت عدم ابالغ تاریخ ششم و پنجاه روز از بعد یا در تواند می داوری کنند،

 .باشد نیامده عمل به دوستانه وفصل حل برای

 داوری 62-6

اختالف شامل را، کارها اجرای با پیمان از برخاسته با ارتباط در نوع هر از حاصله اختالف نتوانند طرف دو اگر

 حل اختالف حل هیئت تشکیل طریق از گذاری، باقیمت دیدگاه، دستور، تصمیم، گواهی، نوع هر زمینه در هایی

 طریق از داوری برای را اختالف مورد موضوعات یا موضوع ارجاع درخواست ،تواند می طرف دو از یک هر کنند،

 با یادشده سازمان رئیس هرگاه. کند ارجاع کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس به فنی عالی شورای

 شورای نظر اعالم و رسیدگی. بود خواهد فنی عالی شورای اختالف حل مرجع کند، موافقت مورداشاره تقاضای

 بر طرف دو ،یادشده شورای نظر اعالم از پس. شود می انجام مربوط مقررات و پیمان چارچوب در فنی، عالی

 تعهدات در تغییری فنی، عالی شورای به اختالف مورد موضوعات یا موضوع ارجاع کنند می عمل آن طبق

 .نکند عمل خویش قراردادی تعهدات به طرف دو از یکی که شود نمی آن موجب و دهد نمی طرف دو قراردادی

 طرف نشود، اعالم سازمان رئیس موافقت متقاضی، طرف درخواست دریافت از روز 56 مدت ظرف که درصورتی

 .کند مراجعه صالحه های دادگاه به تواند می رسیدگی متقاضی
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 :که درصورتی اختالف حل هیئت تصمیم از تبعیت عدم 62-7

 ابالغ را خود رضایت عدم مراتب است، شده تعیین. 4-62 ماده در که ای دوره ظرف در طرف دو از یک هیچ 62-7-1

 .باشد نکرده

 .باشد شده اجرا قابل( وجود صورت در) اختالف حل هیئت تصمیم 62-7-2

 .کند قصور تصمیم این اجرای در طرف دو از یک هر 62-7-3

 قصور همین دارد، کننده قصور طرف که حقوقی سایر مورد در داوری پیش بدون ،تواند می دیگر طرف ،وقت آن

 .داشت نخواهد کاربردی مورد این ارجاع برای ،5-62 ماده و 62-4 ماده. دهد ارجاع داوری به 2-6 ماده طبق را،

 اختالف حل هیئت انتصاب دوره خاتمه 62-8

 اختالفی حل هیئت و آید وجود به کارها، اجرای با پیمان از برخاسته با ارتباط در اختالفی طرف دو بین اگر 

 :دیگر دالیل به یا هیئت انتصاب دوره انقضای دلیل به خواه باشد، نداشته وجود

 .داشت نخواهد کاربرد ،4-62 ماده 62-8-1

 .شود ارجاع داوری به مستقیماً 6-62 ماده طبق باید، اختالف 62-8-2

 

 قانونی اقامتگاه  6٣ماده

 دو از یکی که درصورتی است، شده نوشته نامه موافقت در که است همان پیمانکار، و کارفرما قانونی اقامتگاه 

 دیگر طرف به تغییر، ازتاریخ پیش روز 15 کم دست را خود جدید نشانی باید دهد، تغییر را خود قانونی محل طرف،

 و شود می ارسال قبلی نشانی به مکاتبات است، نشده اعالم دیگر طرف به جدید نشانی که وقتی تا دهد اطالع

 .گردد می تلقی شده دریافت

 پیمان بر حاکم مقررات و قوانین  64ماده

 .است ایران اسالمی جمهوری کشور مقررات و قوانین تنها پیمان، این بر حاکم مقررات و قوانین 

 پیمانکار    نماینده                                                              کارفرما نماینده

 خانوادگی نام و نام                                                        خانوادگی نام و نام

 امضا     امضا                                                                             

 مهر                                                                                         
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 پیمان خصوصی شرایط

 در مواد از برخی تکلیف تعیین که است عمومی شرایط از موادی تکمیل و توضیح در خصوصی، شرایط این

 شرایط این مختلف مواد تفسیر و گیری نتیجه هرگونه ،رو ازاین. است شده موکول خصوصی شرایط به ،ها آن

 در شده درج مواد شماره. است اعتبار فاقد عمومی، شرایط در مربوط ماده به توجه بدون و تنهایی به خصوصی،

 .است عمومی شرایط به مربوط بندهای و مواد شماره همان خصوصی، شرایط این

 1-3 ماده

 .است..................................  معادل تعهدات، انجام نامه ضمانت مبلغ -1

 تعهدات .....................................است. انجام نامه ضمانت اعتبار مدت -2

 پیمانکار، کار محدوده در کارفرما اجرایی های گروه یا و کارفرما، با پیمان طرف پیمانکاران سایر. 2-13 ماده

 :از اند عبارت

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

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

 .است..............................  کارفرما، به پیمانکار سوی از ساخت چون های نقشه تحویل موعد. 18 ماده

 و مصالح واردات برای گمرکی عوارض و حقوق عوارض، پرداخت در پیمان، طرف دو مسئولیت ،1-21 ماده

 :است زیر شرح به اجتماعی، تأمین بیمه حقو   تجهیزات

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

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

 .است شب یا و روز عادی های ساعت از خارج در کار به مجاز پیمانکار زیر، شرایط در ،2-28 ماده

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

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

 .است 34 ماده در شده درج های هزینه بر عالوه زیر، های هزینه جبران شامل ازجمله پیمان، مبلغ 7-6-34 ماده

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

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

 :است زیر شرح به کار، مختلف های بخش برای کار انجام حسن کسورات میزان. 1-7-35 ماده

 

 

 

 



 

 

 پرداخت در عمومی شرایط 4-53 دربند مقرر مدت به نسبت تأخیر روز 31 هر ازای به 8-35 ماده

 های هزینه جبران عنوان به...........................................................................  مبلغ پیمانکار، های وضعیت صورت

 .شود می پرداخت وی به تأخیر، مدت در پیمانکار اضافی

 :است زیر شرح به آن، پرداخت به مربوط ضوابط سایر و خارجی ارز بخش تسعیر نرخ. 36 ماده

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

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

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

 به زیر، در شده تعیین نحو به را کار تسریع هزینه کارفرما کار، موعد از پیش تکمیل صورت در. 4-1-37 ماده

 :کند می پرداخت پیمانکار

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 )شود درج تعدیل فرمول یا پیمانکار، به تعدیل شمول عدم) تعدیل 5- 1-37 ماده

……………………………………..……………… 

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

 .شود میانجام ……………………مرحله اتمام از پس پیمان موضوع کارهای موقت تحویل. 1-41 ماده

 کارها، موقت تحویل از پس پیمان، این موضوع کارهای نقص رفع مسئولیت دوره. 1-42 ماده

 .است روز .................................................

 آن، از ناشی های هزینه سایر و تعلیق دوران در کارها نگهداری از ناشی های هزینه جبران برای. 3-46 ماده

 :شود می پرداخت پیمانکار به کارفرما وسیله به زیر، مبالغ

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

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

 شرح به تأخیر خسارت آن، اصلی های قسمت یا کار، برنامه بقط تکمیل در پیمانکار تأخیر صورت در. 47 ماده

 .شود می وصول پیمانکار از زیر

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

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

 .شود نمی بیشتر پیمان مبلغ صد در......................................  از دریافتی تأخیر خسارت مبالغ مجموع
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  1-55 ماده

 :است زیر شرح به آن ی دوره و پیمانکار مالی مسئولیت حداکثر

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

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

 : است زیر شرح به ها نامه بیمه هزینه تأمین مسئولیت. 3-56 ماده

 ............................................................................................. به عهده ............................های نامه بیمه هزینه -1

2-......................................................................................................................................................................... 

 :است زیر شرح به بیمه، های خسارت دریافت ترتیب ،1-58 ماده

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

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

 :است زیر شرح به اختالف حل هیئت اعضای کننده منصوب مرجع ،3-62 ماده

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

............................................................................................................................................................................. 
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 امضا و مهر                                                                                      امضا                      

                                                                                                

                                                                                            

 


