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 شناسنامه
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 شامل: متن قرارداد

 1پیوست شماره 

 2 شماره پیوست

 3پیوست شماره 

 

 موضوع قرارداد عبارت است از:

 (توسط مدیریت مربوطه در سازمان برنامه تعیین خواهد شد.)

 

 ها پلنظارت بر ساختمان  مرحلهمهندس مشاور در  وظایفجزئیات مربوط به حدود خدمات و شرح 

 انجام مناقصه و نظارت 

 مناقصه و نظارت با ابالغ کتبی کارفرما خواهد بود.شروع مرحله 

 :باشد میمرحله  و نظارت شامل سه قسمت اساسی به شرح زیر 

 پیمانکاران یا  پیمانکارانجام مناقصه و تعیین  -اول

 نظارت بر اجرای کار-دوم

 نظارت در دوره نگهداری-سوم

 نامبرده به شرح زیر است: های قسمتجزییات خدمات مهندس مشاور در 

 انجام مناقصه و تعیین پیمانکار-اول

کلیه  نظارت با رعایتمبنی بر شروع مرحله مناقصه و  کارفرما کتبیست پس از دریافت دستور الف( مهندس مشاور موظف ا

خواهد شد تشریفات انتخاب و دعوت  ابالغ نامبردهدر مورد هر طرح  احیاناًه مقررات معمول و همچنین دستوراتی ک



 

 

 اساس برنده را و تهیه گزارش توجیهی نتیجه مناقصه و تعین بر پیشنهادهااس پیمانکاران برای مناقصه و قی

 ترتیب زیر انجام دهد: به همربوط های دستورالعمل

 واجد صالحیت تحقیق نموده با سازمان برنامه و کارفرما در انتخاب پیمانکاران همکاری نماید. های شرکتدر مورد  -1

 .داردارسال  نامه دعوت ها مناقصهکت در برای شر شده انتخابدر مهلت مقرر به پیمانکاران  -2

 تسلیم نماید. شده دعوت های شرکتمناقصه به  های نقشهنسخ کافی از اسناد و  -3

با موافقت قبلی کارفرما تعیین  فروشد میدر مناقصه  کنندگان شرکت بهبهای اسناد مناقصه که مهندس مشاور 

 خواهد شد.

 رند.گذادر مناقصه در صورت مراجعه ب کنندگان شرکتاطالعات اضافی و توضیحات کافی در اختیار  -4

 داده شود.رار در مناقصه ق کنندگان شرکتاضافی باید در اختیار کلیه  اطالع هر

 الزم برای اسناد مناقصه را پس از اخذ مصوبه الزم صادر نماید. های اصالحیه -5

 مختلف مربوط به مناقصه شرکت نماید. های کمیسیوندر  -6

  لزوم گزارش تهیه نماید. مواقع درو پیشنهادها  کنندگان شرکتاز وضع پیشرفت مناقصه و تعداد  -7

 قصه( شرکت نماید.ابدوی من کمیسیونقرائت و رسیدگی به پیشنهادها) کمیسیوندر  -8

قصه گزارش و توصیه  خود را ابدوی من کمیسیوندر مدت مقرر و از طرف  بعداًو اظهارنظر نموده و  را مقایسه ها نامه پیمان

 .تنظیم و به کارفرما تسلیم کند

 اقدامات زیر را به عمل آورد. ازجملهبرای تنظیم گزارش و توصیه خود  -9

 هر پیشنهاد را رسیدگی و اغالط و اشتباهات را تعیین کند.ج در کلیه محاسبات مندر 9-1

نماید. جدول مقایسه باید حداقل برای پنج تسلیم  ختلف اقالم فهرست مقادیر رام های گروهجدول مقایسه شامل بهای  9-2

تنظیم  پیشنهادهاعداد کمتر از پنج پیشنهاد باشد مساوی ت پیشنهادهاتعداد  که درصورتیپیشنهاد حائز کمترین بهای نسبی.....

 شود.



 

 

با برآورد مهندس مشاور اختالف داشته  ای مالحظه قابل طور بهبرآورد پیشنهاد یا در بعضی اقالم اساسی  که درصورتی 9-3

مربوطه را دریافت نموده و گزارش و  های قیمت وتحلیل تجزیهمزبور  پیشنهاددهندگانباشد مهندس مشاور موظف است از 

 مذکور تنظیم نماید. های وتحلیل تجزیهتوصیه خود را با توجه به 

 در مورد پیشنهادها را در اختیار کارفرما قرار دهد.توضیحات اضافی  -11

 صه همکاری نماید.کارفرما در مذاکره با برنده مناقبا  -11

بررسی نموده و برنده مناقصه را اعالم و به مهندس  را آنر کارفرما پس از دریافت گزارش و توصیه مهندس مشاوب( 

 .کند میصادر  را آن های پیوستپیمان و  های نسخهمشاور دستور تنظیم 

حسن  نامه ضمانتو همراه با  رساند میامضای پیمانکار  آن را در سه نسخه تهیه نموده و بهمهندس مشاور پیمان و اسناد ج( 

 قرارداد است. 2. این سه نسخه قسمتی از تعهدات مهندس مشاور موضوع ماده دارد میانجام تعهدات به کارفرما تسلیم 

  تا نامبرده یک نسخه را با پیمانکار مبادله  نماید میتسلیم مهندس مشاور  را آنکارفرما پس از امضا پیمان دو نسخه از

 نماید.

 برای مصارف اداری کارفرما تکمیل و تسلیم خواهد کرد. از قرارداد را شده گواهیتعداد کافی نسخ هندس مشاور به مه( 

واقع در مسیر حرم آن  ثاتط به آن و نیز مشخصات و ابعاد مستحدمربوقانونی  باید کروکی مسیر و حریم مشاورمهندس و( 

 گردد. حدثات مسیر عملیستر ارزیابی مکه اجرای امبگذارد به محوی   ربط ذی دستگاه اختیاره و به تعداد کافی در را تهی

 نظارت بر اجرای کار -دوم

 های پیوستبرنامه کلی بوده و جز ر را که باید بر اساس امشاور باید برنامه تفضیلی اجرایی پیشنهادی پیمانک مهندس -1

 ابالغ کند. پیمانکارکارفرما به  تائیدو اصالح و  رسیدگیپیمان محسوب است پس از 

 تنظیمو مشخصات و مدارک مربوط اراضی و نقاط اصلی کارها را ضمن  ها نقشهمهندس مشاور باید طبق  -2

 تحویل پیمانکار نماید. مجلس صورت

و زیر نظر مهندس  مسئولیتبه  کار پیمانمحور پل برای تحویل به  وطرازیابیمیخکوبی  پس از امضای قرارداد -3

 .شود میپیمانکار انجام  وسیله بهمشاور 

.شده جلسه صورتباید مربوطه  های نقشهو تطبیق مسیر با طولی و عرضی  های نیمرختطبیق محور میخکوبی شده با  -4

 مهندس مشاور و پیمانکار برسد. امضای بهو 



 

 

مشروح کاالهای تخصصی را که پیمانکار باید از خارج و یا داخل کشور خریداری  مشخصاتمهندس مشاور باید  -5

از  ها آنکند و مطمئن گردد که مارک محصوالت و مشخصات  تائیدنماید. قبل از اقدام پیمانکار به سفارش رسیدگی و 

 د.نباش تر پستمشخصات کاالهایی که پیمانکار ضمیمه پیشنهاد خود تسلیم نموده است  مارک و

را  ها آندقیقا  مسئول است تأسیساتدر  ها آنو نصب  کارگاهمهندس مشاور همچنین در موقع تحویل کاالها به  -6

 قبلی کنترل نماید.  ی شده تائیدکیفیت و کمیت با مشخصات  ازنظررا  ها آنبازرسی نموده و تطبیق 

 نماید. در بیان رسیدگی و دستور صادر  نشده بینی پیشموقت و  مبالغ مهندس مشاور باید در مورد اقالم -7

 برای کارفرما ارسال دارد. ای نسخهخود  موقع بهباید  ها نقشهاز کلیه دستورات و مکاتبات با پیمانکار و  -8

 م شده را تعیین نماید.انجاعملیات  وبرداری از مصالح  نمونهو محل  آزمایشباید نوع  مشاورمهندس  -9

 آزمایشگاهو مصالح ساختمانی مربوط به خدمات و عملیات  موضوع این پیمان باید توسط  شناسی خاک های آزمایشکلیه 

 کارفرما و به هزینه کارفرما انجام شود. تائیدفنی و مکانیک خاک مورد 

مهندس  وسیله بهبه کارفرما و صدور دستور الزم به پیمانکار  ها آزمایشو ارسال نتایج  ها آزمایشو انجام  برداری نمونه

 مشاور انجام خواهد شد.

 باشد. احتیاج تفصیلی اجرایی اضافی یا بیشتری های نقشهکار به  اجرای ضمناگر  -11

سازندگان را  های نقشهو  پیمانکارتفصیلی کارگاهی  های نقشهو همچنین  تسلیمرا تهیه و  ها آنمهندس مشاور باید 

 کند. اظهارنظردر مورد نظرات و پیشنهادهای رسیدگی و   همچنین وبررسی و تصویب نموده 

ابق مط و دهد انجام کند میازدید کلیه کارها را ب مرتباًکه  خودنظارت کار را توسط کارکنان  مهندس مشاور باید -11

کند و تصدیق نماید که کارها طبق مشخصات انجام نظارت  ادبودن عملیات پیمانکاران را با مشخصات منضم به قرارد

الزم درخواست پرداخت وجه  گیری اندازه های کتابچهو نگهداری  شده انجام کار گیری اندازهگردیده است. پس از 

 است رسیدگی و گواهی نماید. شده تهیه پیمانکارانرا که از ظرف  هایی وضعیت صورت

  .بوطهمر مقرراتبا توجه به مفاد قرارداد و  ها آنو گواهی  شده جامانمختلف کارهای  های صورتحسابنگهداری  -12

از جریان عملیات بانضمام نمودارها و کروکی های الزم  ماهانهتفصیلی و جامع  های گزارشتهیه و تنظیم و تسلیم  -13

 انزدهمپ.. هر گزارش ماهیانه باید تا غیره وبقیه کارها  مموردنیاز برای اتمامبالغ  برآوردو  شده های انجام هزینهو صورت 

 ماه بعد تسلیم گردد.

 کارفرما. قبول قابلهای مبادله قیمتو پیشنهاد  پیمانکار های قیمتجدید و تجزیه  های قیمتاظهار نظر در مورد  -14

کارگاه انجام  مقیمدارد و این نظارت توسط ناظر  عهده بهمهندس مشاور نظارت محلی اجرای کامل طرح را نیز  -15

 خواهد گردید.

را که  نموده وظایفی نظارتمهندس مشاور موظف است در تمام عملیات پیمانکار بر طبق قرارداد حاضر  طورکلی به -16

 او محول شده است انجام دهد. عهده بهدر این قرارداد 



 

 

اطمینان از اینکه عملیات موضوع قرارداد با پیمانکاران مفاد قرارداد مربوط به اتمام  حصولمهندس مشاور پس از  -17

و در کمیسیونی که برای تحویل تشکیل  نماید میانجام تحویل موقت یا قطعی پیشنهاد  باشد میرسیده و قابل تحویل 

 .دهد میور است انجام مهندس مشا عهده بهکه در تحویل موقت و قطعی  خدماتیو  کند میخواهد شد. شرکت 

و با نظارت و بازرسی مهندس مشاور  پیمانکاراز خط پروژه واقعی توسط  قراردادپس از اجرای ساختمان پل موضع  -18

 قرار خواهد گرفت. وضعیت صورتخواهد آمد . مالک تهیه  عمل به برداری نقشه

قطعی  را که با همکاری  وضعیت صورتجام تشریفات تحویل موقت مهندس مشاور باید پس از خاتمه کار و ان -19

 کارفرما بهامضا و  باشد مینهایی و سایر مدارک الزم  های گیری اندازهو  محاسباتپیمانکار تهی نمود و مشتمل بر کلیه 

 تسلیم نماید.

 د.قطعی اقدام و به کارفرما تحویل نمای وضعیت صورتپیمانکار حاضر به همکاری به همکاری برای تهیه  که درصورتی

 کارفرما.دستگاه  احتمالی پیمانکار و ارسال مدارک مربوط به موردنظریدر  اظهارنظر -21

 دعاوی وفصل حلحین اجرای عملیات با عملیات با کارفرما در توافق و یا  مساعی تشریککمک و  -21

  عملیاتمربوطه بین پیمانکار و کارفرما حین اجرا  قراردادهایاجرای  براثرکه ممکن است  و اختالفاتی

 تحویل موقت یا قطعی های گواهینامهصدور  -22

 رد (در خانه عملیات هر طرح با همکاری ساری مهندسین مشاور ) در صورت وجود مشاور موظف است مهندس -23

 د ازباشارها الزم با نگهداری ککه برای اداره و کیفیتی  را به شده انجامکارهای  های خدمات مربوطه طرح نقشه حدود

تحویل کارفرما  تائیدرسیدگی و پس از  گردد می ( تسلیمو یک سری کالک اوزالید ری) یک سریسدر دو  پیمانکار طرف

 کند.

 .پیمان 2یک ماده  دربندتهیه گزارش نهایی طرح به شرح مندرج  -24

 ریدوره نگهدا-سوم

برای حصول اطمینان از صحت انجام کارها  و  الزم ها آزمایشدر صورت لزوم و انجام  شده انجامنظارت بر عملیات  -1

ی و اقدام در رفع داردر دوران نگه پیمانکاربر انجام وظایف و تکالیف  نظارت همچنینو  نتایجبودن  بخش رضایت

 الزم. های گواهینامهمعایب و صدور 

 تهلیه و تلیم گزارشها ی الزم در دوران نگهداری  -2

کمیسیون تحویل و شرکت در آن تهیه و تسلیم مدارک و اسناد الزم برای ترتیب آزمایش نهایی کارها و تشکیل   -3

 کمیسون

 صدور گواهینامه های تکمیلی ....کارها. -4

در دوران  شده اعمال) در صورت وجود( که بر اساس اصالحات  شده انجامتایید نقشه های اصالحی کارهای  -5

 نگهداری از طرف پیمانکار تسلیم خواهد شد.



 

 

 

 شامل: 3پیوست شماره

 انجام تشریفات مناقصه و نظارت ساحتمانه برنام -1

 اکیپ نظارت -2

 نظارت الزحمه حق -3

 الزحمه حق پرداختنحوه  -4

 .باشد می

 


