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:دوره آموزشی

تفسیر شرایط عمومی پیمان
)زنجانهاي اجرایی استان  کارشناسان دستگاهویژه (
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)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



فهرست مطالب/ شرایط عمومی پیمان 

پیمان: 1ماده 

موافقتنامه: 2ماده 

شرایط عمومی: 3ماده 

شرایط خصوصی: 4ماده 

برنامه زمانی اجراي کار: 5ماده 

کارفرما: 6ماده 

پیمانکار: 7ماده 

مدیر طرح: 8ماده 

مهندس مشاور، مهندس ناظر: 9ماده 

رئیس کارگاه: 10ماده 

پیمانکار جزء: 11 ماده

کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه: 12 ماده

ار، مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پایک: 13 ماده
 آالت و ابزار، تأسیسات و ساختمانهاي-ماشین

موقت، وسایل

اولیه  برآورد هزینه اجراي کار، مبلغ پیمان، مبلغ :14 ماده
رخ پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، ن

 پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط
کارکرد فرضی ماهانه

روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها: 51ماده 

تأییدات پیمانکار: 16ماده 

نکارکنا: 17ماده 

رش حسن اجراي کار، برنامه کار، گزا مسئولیت :18ماده 
رئیس  پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر،

کارگاه

ه ها، کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقش:19ماده 
اندازه گیریها

ات تجهیز کارگاه، تدارك مصالح، تجهیز: 20ماده 
و ماشین آالت

ار، حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه ک: 21ماده 
مراقبتهاي الزم

غ ها و ابال ترتیب گردش مدارك، نقشه: 22ماده 
دستورکارها

یر حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغی: 23ماده 
وضع آنها

واگذاري، پیمانکاران جزء: 24ماده 

اجراي کار در شب: 52ماده 

آثار تاریخی و اشیاي عتیقه: 26ماده 

اقامتگاه قانونی: 27ماده 

تحویل کارگاه: 28ماده 

عدیل تغییر مقادیر کار، قیمتهاي جدید، ت: 29ماده 
نرخ پیمان

تغییر مدت پیمان: 30ماده 

مدیریت اجرا: 31ماده 

نظارت بر اجراي کار: 32ماده 

مهندس ناظر: 33ماده 

تضمین انجام تعهدات: 34ماده 

تضمین حسن انجام کار: 53ماده 

پیش پرداخت: 36ماده 

پرداختها: 37ماده 

پرداختهاي ارزي: 38ماده 

تحویل موقت: 39ماده 

صورت وضعیت قطعی: 40ماده 

تحویل قطعی: 41ماده 

مسئولیتهاي دوره تضمین: 42ماده 

بروز حوادث قهري: 43ماده 

ممنوعیت قانونی: 44ماده 

حقوق انحصاري ثبت شده: 54ماده 

موارد فسخ پیمان: 46ماده 

اقدامات فسخ پیمان: 47ماده 

خاتمه پیمان: 48ماده 

تعلیق: 49ماده 

هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار: 05ماده 

صورتحساب نهایی: 15ماده

تسویه حساب: 25ماده 

حل اختالف: 35ماده 

قوانین و مقررات حاکم بر پیمان: 45ماده 

بازگشت به 
صفحه اول

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



پیمان:  1ماده 

.است شده درج پیمان، موافقتنامه 2 ماده در که است مدارکی و اسناد مجموعه  ،  پیمان

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



موافقتنامه:   2ماده 

 مدت و لغمب موضوع، طرف، دو مشخصات مانند پیمان، اصلی مشخصات که است سندي موافقتنامه،
.است شده بیان آن در پیمان،

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



شرایط عمومی:   3ماده 

.کند می تعیین را پیمان بر حاکم عمومی شرایط که است متن همین مفاد عمومی، شرایط

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



شرایط خصوصی:   4ماده 

 توجه با ان،پیم این براي عمومی، شرایط تکمیل منظور به که است خاصی شرایط خصوصی، شرایط
گاه هیچ خصوصی، شرایط در شده درج موارد .است شده تنظیم آن، ماهیت و وضعیت به
.کند نقض را عمومی شرایط مواد تواند نمی 

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



برنامه زمانی اجراي کار:  5ماده 

 ماه، ببرحس پیمان مورد کارهاي کلی زمانبندي آن، در که است اي برنامه :کلی زمانی برنامه )الف
  .است شده درج پیمان مدارك و اسناد در و گشته منعکس

 به پیمان، وعموض کارهاي مختلف هاي فعالیت زمانبندي که است اي برنامه :تفصیلی زمانی برنامه )ب
.است آمده آن در کلی، زمانی برنامه چارچوب در و تفصیل

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



کارفرما:  6ماده 

 بر را انپیم موضوع عملیات و است پیمان کننده امضا سوي یک که است حقوقی شخص کارفرما،
 قانونی هاي جانشین و نمایندگان .است کرده واگذار پیمانکار به پیمان، مدارك و اسناد اساس

.باشند می کارفرما حکم در کارفرما،

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



پیمانکار:  7ماده 

 موضوع اجراي و است پیمان امضاکننده دیگر سوي که است حقیقی یا حقوقی شخص پیمانکار،
 قانونی ايه جانشین و نمایندگان .است گرفته عهده به پیمان، مدارك و اسناد اساس بر را پیمان

.باشند می پیمانکار حکم در پیمانکار،

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



مدیر طرح:  8ماده 

 شده تعیین اختیارات چارچوب در کار، اجراي مدیریت منظور به که است حقوقی شخص طرح، مدیر
.شود می معرفی پیمانکار به کارفرما سوي از پیمان، مدارك و اسناد در

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



مهندس مشاور، مهندس ناظر:  9ماده 

 چارچوب در کار، اجراي بر نظارت براي است حقیقی یا حقوقی شخص ،مشاور مهندس )الف
.شود می معرفی پیمانکار به کارفرما سوي از که پیمان مدارك و اسناد در شده تعیین اختیارات

 شده تعیین اختیارات چارچوب در و است کارگاه در مشاور مهندس مقیم نماینده ،ناظر مهندس )ب
.شود می معرفی پیمانکار به پیمان مدارك و اسناد در

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



رئیس کارگاه:  10ماده 

 ندسمه به را او پیمانکار، که است الزم تجربه و تخصص داراي حقیقی شخصی کارگاه، رئیس
.کند سرپرستی را کارگاه در پیمان موضوع اجراي تا کند می معرفی مشاور

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



پیمانکار جزء:  11ماده 

 پیمانکار و دارد را اجرایی کارهاي انجام در تخصص که است حقوقی یا حقیقی شخصی جزء، پیمانکار
.بندد می قرارداد او با پیمان، موضوع عملیات از بخشی اجراي براي

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه:  12ماده 

 و انجام کردن، آغاز براي موردنیاز، اقدامات یا خدمات عملیات، مجموعه از است عبارت ،کار )الف
 نوانع به و ماند خواهد باقی که است دایمی کارهاي شامل و پیمان موضوع عملیات دادن پایان

 وعموض نگهداري و اجرا منظور به که موقتی کارهاي و گردد می کارفرما تحویل پیمان موضوع
.شود می انجام پیمان

 اجراي منظور به یا شود می اجرا آن در پیمان موضوع عملیات که است هایی محل یا محل ،کارگاه )ب
 محل زا خارج تولیدي هاي کارخانه یا ها کارگاه .کنند می استفاده آن از کارفرما اجازه با پیمان،

 خواهد بنص کار در که قطعاتی یا تجهیزات ساخت منظور به که کارفرما، تحویلی هاي زمین و ها
.آید نمی شمار به کارگاه جزء گیرد، می قرار استفاده مورد شد

 دوره براي موقت صورت به باید که است تدارکاتی و ها اقدام عملیات، از عبارت ،کارگاه تجهیز )ج
 مان،پی مدارك و اسناد طبق پیمان، موضوع عملیات دادن انجام و کردن آغاز تا شود، انجام اجرا

.شود میسر

 ارجخ موقت، هاي ساختمان و تأسیسات تجهیزات، مصالح، آوري جمع از عبارت ،کارگاه برچیدن )د
 و سطیحت و کارگاه از پیمانکار تدارکات دیگر و آالت ماشین تجهیزات، مصالح، زاید، مواد کردن
.باشد می کارفرما تحویلی هاي محل کردن تمیز

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پاي کار، : 13ماده 
ایلماشین آالت و ابزار، تأسیسات و ساختمان هاي موقت، وس

 کار رد و شده نصب یا مصرف پیمان موضوع عملیات در که است کاالهایی و اجناس مواد، از عبارت ،مصالح )الف
.ماند می باقی

.ماند می باقی کار در و شده نصب پیمان موضوع عملیات در که است آالتی ماشین و ها دستگاه از عبارت ،تجهیزات )ب

 پیمان كمدار و اسناد به توجه با پیمانکار، که است تجهیزاتی و مصالح از عبارت ،کار پاي تجهیزات و مصالح )ج
 به اهکارگ تجهیز جانمایی طرح در که کارگاه از هایی محل یا محل در و کرده تهیه پیمان، موضوع اجراي براي

 تجهیزات و مصالح .کند می حفاظت و نگهداري است، گردیده تعیین مصالح انباشت محل یا کارگاه انبار عنوان
.شود می نامیده کار پاي تجهیزات و مصالح نیز نصب یا مصرف محل در موجود

 در مشاور، مهندس زیرنظر و کارفرما اجازه با پیمان، موضوع اجراي در که تجهیزاتی و ساخته پیش قطعات :تبصره
 به کار پاي تجهیزات و مصالح حکم در نیز است شده ساخته کارگاه از خارج تولیدي هاي کارخانه یا ها کارگاه
.رود می شمار

 به هک است کار اجراي ابزارهاي کلی طور به و آالت ماشین تجهیزات، ها، دستگاه از عبارت ،ابزار و آالت ماشین )د
 ماشین است ممکن را ابزار و آالت ماشین .شود می گرفته کار به موقت صورت به پیمان موضوع اجراي منظور
.بنامند نیز آالت

 رق،ب آب، تأسیسات انبارها، ها، سازي محوطه ها، ساختمان انواع از عبارت ،موقت هاي ساختمان و تأسیسات )ه
 دوره براي موقت، صورت به که است بناهایی و تأسیسات کلی، طور به و ها دستگاه شالوده مخابرات، و سوخت

.رود می شمار به کارگاه تجهیز کارهاي جزء و شده تأمین اجرا

 و شده مینتأ اجرا دوره براي که است نیازي مورد لوازم دیگر و آشپزخانه مسکونی، اداري، اثاثیه از عبارت ،وسایل )و
.شود می منظور کارگاه تجهیز جزء

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



لیه برآورد هزینه اجراي کار، مبلغ پیمان، مبلغ او:  14ماده 
مان، مدت پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پی

انهپیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماه

 رفرماکا وسیله به پیمان، موضوع اجراي هزینه عنوان به که مبلغی ،کار اجراي هزینه برآورد )الف
.است شده اعالم و محاسبه

 و ارک مقادیر تغییر از ناشی مبلغ احتساب با موافقتنامه 3 ماده در شده درج مبلغ ،پیمان مبلغ )ب
 موافقتنامه 3 ماده در شده درج مبلغ همان پیمان، مبادله هنگام پیمان مبلغ .است جدید قیمت
.شود می نامیده پیمان اولیه مبلغ که است

 اساس بر که است احتمالی تغییرات و موافقتنامه 3 ماده در شده درج مبلغ ،پیمان نهایی مبلغ )ج
.شود می ایجاد آن در پیمان، مدارك و اسناد

.است کار اجراي هزینه برآورد مبلغ به پیمان اولیه مبلغ تقسیم حاصل ،پیمان ضریب )د

 ممنض بهاي فهرست در کار قلم آن واحد بهاي از عبارت کار، اقالم از یک هر مورد در ،پیمان نرخ )ه
 کار یرمقاد و بها فهرست در شده بینی پیش هاي ضریب و پیمان ضریب اعمال با پیمان به

 روش به هشد محاسبه نرخ پیمان، نرخ هستند، بها آحاد تعدیل مشمول که هایی پیمان در .است
.باشد می بها، آحاد تعدیل اعمال از پس پیشگفته،

.است پیمان هاولی مدت به پیمان اولیه مبلغ تقسیم حاصل از عبارت ،ماهانه فرضی کارکرد متوسط )و

 احتمالی تغییرات و موافقتنامه 4 ماده ب بند در شده درج مدت ،کار اجراي مدت یا پیمان مدت )ز
 مدت همان پیمان، مبادله هنگام پیمان مدت .شود می ایجاد آن در 30 ماده اساس بر که است
.شود می نامیده پیمان اولیه مدت که است موافقتنامه 4 ماده در شده درج

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها: 15ماده 

.است شمسی و تقویمی ماه و روز ماه، و روز )الف

.است کشور رسمی تقویم طبق ها تاریخ )ب

.ددارن مفرد معناي جمع کلمات و جمع معناي مفرد کلمات کند، ایجاب عبارت معناي که جا هر )ج

 مدارك و اسناد هاي قسمت دیگر و عمومی شرایط یا موافقتنامه متون در رفته کار به هاي عنوان )د
 یرتفس در توان نمی و است مدارك و اسناد مفاد از آگاهی و راهنمایی منظور به صرفاً پیمان،
.کرد استفاده ها آن از پیمان، مدارك و اسناد

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



تأییدات پیمانکار: 16ماده  

:نماید می تأیید پیمانکار را زیر موارد

 شده آگاه کامالً  آن مفاد از و نموده مطالعه را موافقتنامه 2 ماده موضوع مدارك و اسناد تمام )الف
.است

 اجراي زاراب و آالت ماشین تجهیزات، مصالح، تدارك و موردنیاز انسانی نیروي تأمین به نسبت )ب
.است یافته اطمینان دیگر، نقاط از یا محل در مشخصات طبق کار

 لفص در کار اجراي امکان و بارندگی وهوا، آب وضعیت از و کرده بررسی و دیده را کار اجراي محل )ج
 نگرفت نظر در و قیمت پیشنهاد ارائه تاریخ از پیش سال 20 آمار به توجه با سال، مختلف هاي
.است یافته اطالع کار، اجراي مدت

 قررات،م و قوانین دیگر و عوارض ها، مالیات اجتماعی، هاي بیمه کار، به مربوط مقررات و قوانین از )د
 آن همه که است متعهد و بوده مطلع کامالً  است، بوده مجرا و معمول پیشنهاد تسلیم تاریخ تا که
 انکارپیم برعهده شده، یاد مقررات و قوانین رعایت عدم مسئولیت حال، هر در .کند رعایت را ها

.است

 نظر در ار باال بندهاي مفاد از ناشی هاي هزینه تمام و خود موردنظر سود قیمت، پیشنهاد تهیه در )ه
.ندارد پرداختی اضافه درخواست حق بابت، هیچ از بعداً و گرفته

 هیچ و ادهد انجام کافی مطالعات پیشنهاد، تسلیم هنگام که نماید می تأیید پیمانکار حال، هر به
.نماید خود جهل به استناد آن مورد در بعداً که است نمانده باقی موردي

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



کارکنان: 17ماده 

 دارند، افیک تجربه و تخصص خود کار در که افرادي وسیله به را پیمان موضوع عملیات که است متعهد پیمانکار )الف
 ناختهش پیمانکار کارکنان دهند، می انجام پیمانکار براي خدماتی پیمان، این اجراي در که کسانی .دهد انجام

 است متعهد ارپیمانک باشد، شده بینی پیش خارجی متخصصان از استفاده پیمان، مدارك و اسناد در اگر .شوند می
 لهوسی به را ها آن مشخصات و اقامت محل و استخدام مدت مزایا، و حقوق میزان مانند استخدام، وضعیت قبالً

 ها آن داماستخ براي مربوط، هاي هزینه تأمین و ذیربط مقررات رعایت با و برساند کارفرما اطالع به مشاور مهندس
 حدود و لزوم تشخیص .نماید می فراهم شده یاد متخصصان استخدام براي را الزم تسهیالت کارفرما .کند اقدام

.کاهد نمی پیمانکار مسئولیت از مساعدت این و کارفرماست با مزبور تسهیالت

 پیمانکار دهعه به ها آن براي کافی روشنایی و آشامیدنی آب مناسب، سکونت محل و موردنیاز انسانی نیروي تأمین )ب
 وي يبرا اقدام این آنکه بدون آورد، عمل به الزم اقدامات کارگران، آذوقه دائمی تدارك براي باید پیمانکار .است

 آن تحصیل به مایل که منبعی هر از ها، آن موردنیاز مواد تأمین در کارگران آزادي به و کند ایجاد انحصاري حق
 مشابه جنس بهاي از نباید شود، می تهیه پیمانکار طرف از ترتیب بدین که آذوقه بهاي .سازد وارد محدودیتی باشند،

 هاي قیمت هب را حمل هزینه مانند دیگري، هاي هزینه تواند نمی پیمانکار و باشد گرانتر محل یا شهر نزدیکترین در
.کند اضافه خرید

.باشند ارک اجازه و اقامت پروانه داراي باید کارگاه بیگانه کارکنان و شناسنامه، داراي باید کارگاه ایرانی کارکنان )ج

 ازهاج بدون را ها شهرداري و دولتی هاي شرکت و ها سازمان ها، وزارتخانه کارفرما، شاغل کارکنان نباید پیمانکار )د
 وظیفه نظر از ها آن استخدام که اشخاصی گماشتن کار به از باید پیمانکار همچنین .نماید استخدام ذیربط مسئوالن

.کند خودداري نیست، مجاز عمومی

  ظرنا مهندس .دهد قرار آنان اختیار در و کند صادر روزانه کارکرد کارنامه کارگران براي که است موظف پیمانکار )ه
.نماید جلوگیري کارنامه بدون کارگران کار ادامه از تواند می

بازگشت به ادامه ماده 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



کارکنان: 17ادامه ماده 

 دستمزد تپرداخ در که صورتی در .کند پرداخت مرتباً کار قانون طبق را خود کارگران دستمزد که است متعهد پیمانکار )و
 صورت رد .نماید پرداخت را کارگران طلب که کند می اخطار پیمانکار به مشاور مهندس آید، پیش تأخیري کارگران
 یمانکارپ به آن وضعیت ت صور که هایی ماه یا ماه براي را کارگران دستمزد تواند می کارفرما پیمانکار، استنکاف
 به هتوج با است، کارگاه رئیس امضاي داراي و کارگران دست در که کارگري هاي کارنامه طبق است، شده پرداخت
 اتمطالب محل از پیمانکار، و مشاور مهندس نماینده حضور با است، شده ها آن به که الحساب علی هاي پرداخت
 مطالبات اگر و نماید منظور پیمانکار بدهی حساب به درصد، 15 اضافه به را پرداختی مبلغ و کند پرداخت پیمانکار
 مهندس اخطار وجود با پیمانکار، نماینده که صورتی در .کند تأمین پیمانکار هاي تضمین محل از نباشد، کافی پیمانکار
 قح پیمانکار اینکه بدون دهد، می انجام را مزبور پرادخت کارفرما کند، خودداري ها پرداخت براي حضور از مشاور،

 در تأخیر کرارت صورت در .باشد داشته آنان استحقاقی میزان و کارگران تعداد و پرداختی مبلغ و عمل این بر اعتراضی
رماکارف است، شده پرداخت آن وضعیت صورت که ماهی براي ماه، یک از پیش مدت به کارگران دستمزد پرداخت

.نماید فسخ را پیمان تواند می 

 کارهاي امانج صالحیت که کار، اجراي منطقه ساکنان بین از را خود موردنیاز کارگران ممکن، حد تا کوشد می پیمانکار )ز
.گمارد کار به و کند انتخاب باشند، داشته را پیمان موضوع

.است ارک بهداشت و فنی حفاظت هاي دستورالعمل و مقررات اجتماعی، و درمانی هاي بیمه مقررات اجراي به موظف پیمانکار )ح

 و یمانکارپ کارگران و کارکنان هرگاه است، خود کارکنان اعمال مسئول کارفرما مقابل در پیمانکار پیمان، این اجراي در )ط
 مهندس د،شون کارگاه نظم اختالل باعث یا باشند نداشته را مربوط کار انجام براي الزم صالحیت جزء، پیمانکاران

 یمانکارپ از تواند می تکرار، صورت در و دهد می تذکر کارگاه رئیس به اول بار براي را مراتب ناظر، مهندس یا مشاور
 برکنار داردن حق و است دستور این اجراي به مکلف پیمانکار صورت این در .کند برکنار کار از را متخلفان که بخواهد
 حقی جادای و کاهد نمی پیمانکار هاي مسئولیت از دستور این اجراي .گمارد کار به کارگاه همان در دیگر بار را شدگان

.کند نمی او براي

بازگشت به 
صفحه فهرست صفحه قبل

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



 مسئولیت حسن اجراي کار، برنامه کار، گزارش: 18ماده  
ارگاهپیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس ک

.دارد عهده به پیمان مدارك و اسناد طبق را پیمان موضوع کارهاي اجراي حسن کامل مسئولیت پیمانکار )الف

 بر شاورم مهندس نظر طبق را کار اجراي تفصیلی زمانی برنامه و اجرا روش سازمان، که است متعهد پیمانکار )ب
 دیگري مدت یا پیمان، مبادله تاریخ از ماه یک ظرف و کند تهیه کلی زمانی برنامه و موجود هاي نقشه اساس

 کارفرما ویبتص و اصالح از پس تا نماید مشاور مهندس تسلیم است، شده تعیین پیمان مدارك و اسناد در که
 زمانی امهبرن تهیه چگونگی براي جزئیاتی پیمان، مدارك و اسناد در اگر .شود ابالغ پیمانکار به اجرا براي

.باشد می آن رعایت به ملزم پیمانکار باشد، شده تعیین آن کردن بهنگام و تفصیلی

 است، روريض تفصیلی زمانی برنامه در تغییراتی که دهد تشخیص پیمانکار کار، اجراي حین که صورتی در )ج
 را مراتب شود، داده تغییر آن برنامه در باید او نظر به که کارهایی انجام موعد رسیدن از پیش که است موظف

 برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات مشاور، مهندس .دهد اطالع مشاور مهندس به دلیل، ذکر با
 .کند می بالغا پیمانکار به کارفرما، تصویب از پس است، قبول مورد که را آنچه و کند می رسیدگی کلی زمانی

.کاهد نمی پیمانکار هاي مسئولیت و تعهدات میزان از پیمان، مندرجات حدود در تغییرات این که است بدیهی

 مشاور، سمهند نظر به توجه با پیمانکار شود، مطرح مشاور مهندس سوي از تفصیلی زمانی برنامه تغییر اگر
 تسلیم تصویب، و بررسی مراتب طی براي پیشگفته، شرح به و کند می تهیه را تفصیلی زمانی برنامه تغییرات
.نماید می مشاور مهندس

 نحوي به که ا،کارفرم به متعلق اجرایی هاي گروه یا پیمانکاران دیگر با را الزم هماهنگی که است متعهد پیمانکار )د
 به شاورم مهندس توسط هماهنگی این چگونگی ریزي برنامه .آورد عمل به هستند، مرتبط قرارداد موضوع با

.شود می ابالغ پیمانکار

بازگشت به ادامه ماده 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



 مسئولیت حسن اجراي کار، برنامه کار، گزارش:  18ادامه ماده  
اهپیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگ

 و لشک .نماید تهیه را ماه آن در شده انجام کارهاي کامل گزارش ماه، هر پایان در که است مکلف پیمانکار )ه
 انجام هاي فعالیت درصد و مقدار شامل  گزارش، این .کند می تهیه مشاور مهندس را گزارش تهیه چگونگی

 و مصالح مقدار و عنو اجرایی، موانع و مشکالت تفصیلی، زمانی برنامه به نسبت تأخیر یا پیشرفت میزان شده،
 سانیان نیروي تخصص و تعداد بکار، آماده و موجود آالت ماشین نوع و تعداد کارگاه، به شده وارد تجهیزات

 یشرفتپ گزارش تهیه چگونگی براي دیگري جزئیات که صورتی در .باشد می الزم اطالعات دیگر و موجود
.است آن رعایت به موظف پیمانکار باشد، شده تعیین پیمان مدارك و اسناد در کار

 باشد تهداش آماده کارگاه در را کار پیشرفت هاي جدول و نمودارها برنامه، از نسخه یک که است متعهد پیمانکار )و
.کنند استفاده آن از دارند، را کارگاه از بازدید اجازه که کسانی و مشاور مهندس لزوم، صورت در تا

 عنوان هب باشد، مشاور مهندس قبول مورد که را صالحیتی واجد شخص عملیات، آغاز از پیش باید پیمانکار )ز
 با ی،اجرای عملیات و باشد حاضر کارگاه در کار اوقات در باید کارگاه رئیس .نماید معرفی کارگاه رئیس

 نیست، ودخ وظایف انجام به قادر کارگاه رئیس که شود معلوم کار ضمن اگر .شود انجام او نظارت و مسئولیت
 یک رفظ است مکلف پیمانکار و کرد خواهد پیمانکار از را او تعویض درخواست دلیل، ذکر با مشاور، مهندس

 منظور به دبای پیمانکار .کند معرفی باشد، مشاور مهندس قبول مورد که را دیگري صالحیت واجد شخص  ماه،
 هاي وضعیت صورت تنظیم براي همچنین و مشاور مهندس از ها نقشه و دستورکارها دریافت و کار اجراي
 رفط از و باشد کار اجراي به مربوط که اعالم و اخطار نوع هر .بدهد کارگاه رئیس به کافی اختیارات موقت،

.است پیمانکار به ابالغ حکم در شود، ابالغ کارگاه رئیس به او نماینده یا مشاور مهندس

 به را تبمرا تعویض، از پیش اینکه به مشروط کند، عوض را کارگاه رئیس لزوم، صورت در تواند می پیمانکار
.باشد نامبرده قبول مورد او جانشین صالحیت و برساند مشاور مهندس اطالع

بازگشت به 
صفحه فهرست صفحه قبل

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



یریهاکنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گ: 19ماده 

 در و نماید ترلکن ها نقشه با تطبیق لحاظ از را مبدأ و نشانه نقاط باید پیمان موضوع عملیات از پیش پیمانکار، )الف
 باشد، هداشت وجود اختالفی که صورتی در و دارد اعالم و تأیید را ها آن درستی نباشد، موجود اختالفی که صورتی
 الكم و شود صورتمجلس کارفرما و مشاور مهندس با موجود وضع تا برساند مشاور مهندس اطالع به را مراتب
 زمینه ینا در پیمانکار جانب از اعتراضی گونه هیچ عملیات، آغاز از پس که است بدیهی .گیرد قرار عملیات شروع

.نیست پذیرفته

 بتن با را ها آن هب مربوط عالیم همچنین و مبدأ و نشانه نقاط درنگ، بی باید پیمانکار کارگاه، از قسمت هر تحویل از پس
.کند نگهداري و حفظ خود، هزینه به موقت، تحویل تا کار اجراي مدت طول در و نماید تثبیت بنایی مصالح یا

 با ار ها آن درستی و کند پیاده مشاور مهندس نظارت با را محورها و امتدادها ها، نقشه که است متعهد پیمانکار )ب
 مورد در اختالفی محورها، و امتدادها ها، نقشه کردن پیاده هنگام که صورتی در .کند صورتمجلس مشاور مهندس

.نندک می صورتمجلس کارفرما و مشاور مهندس و پیمانکار را موجود وضع شود، مشاهده فنی مدارك در ها آن تراز

 هر به یا ستند،نی مرئی بعدأ و شوند می پوشیده کار انجام از پس که عملیاتی تمام و ها راه زیرسازي و بناها پی کف تراز
 ها، آن ارآث رفتن بین از یا شدن پوشیده از پیش باید نباشد، میسر ها آن کامل گیري اندازه و کنترل  صورت،

 در ها گیري اندازه مالك ها، صورتمجلس این .برسد کارگاه رئیس و ناظر مهندس امضاي به و شود صورتمجلس
 پیش شود، ییدتأ و گیرد قرار بازدید یا آزمایش مورد باید که را عملیاتی پیمانکار اگر .هاست وضعیت صورت تنظیم

 از پس و اردبرد خود هزینه به را شده انجام هاي پوشش است موظف بپوشاند، شود انجام پیشگفته اقدامات آنکه از
 مجدد پوشش به نسبت خود، هزینه به ناظر، مهندس سوي از کار انجام تأیید و الزم بازدیدهاي و ها آزمایش انجام

.کند اقدام کار اصالح و

 و زمال هاي کروکی شامل که ها، صورتمجلس و شده اجرا دستورکارهاي اجرایی، هاي نقشه اساس بر ها گیري اندازه )ج
.شود می انجام است، روشن

بازگشت به 
صفحه فهرست
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 کارگاه تجهیز اییجانم طرح تجهیز، براي شده تعیین مدت به توجه با کارگاه، گرفتن تحویل از پس که است موظف پیمانکار )الف
 به ت،مخابرا و سوخت  برق، آب، تأمین .دهد قرار کارگاه تجهیز مبناي را آن مشاور، مهندس تأیید از پس و کرده تهیه را

  کارپیمان عهده به  است، الزم پیمان مدارك و اسناد طبق کار اجراي براي که نحوي به کارگاه، کامل تجهیز کلی، طور
.باشد شده بینی پیش دیگري ترتیب پیمان، مدارك و اسناد در آنکه مگر باشد، می

 پیمان، كمدار و اسناد در آنکه مگر است، پیمانکار عهده به ابزار و آالت ماشین تجهیزات، و مصالح انسانی، نیروي تأمین )ب
 کارگاه در و تهیه پیمان موضوع عملیات انجام براي پیمانکار که تجهیزاتی و مصالح .باشد شده بینی پیش دیگري ترتیب

:باشد زیر قرار به باید کند، می نگهداري

 گردد، هیهت منابع همان از باید شود، معین بعداً  یا شده تعیین پیمان مدارك و اسناد در تجهیزات و مصالح تهیه منابع اگر )1
 مشاور مهندس یدتأی به سفارش، از پیش فنی، مشخصات با تطبیق نظر از باید تجهیزات و مصالح فنی کاتولوگ یا نمونه
.گیرد قرار مشاور مهندس تأیید مورد و باشد فنی مشخصات طبق کامالً باید مرغوبیت نظر از حال، هر در .برسد

 تهیه القب در پیمانکار تعهدات از اجرا، ضمن ها آن تعیین یا پیمان مدارك و اسناد در تجهیزات و مصالح تهیه منابع ذکر )2
 و محلی اناتامک به نسبت کافی مطالعه با است موظف پیمانکار روي،  بدین .کاهد نمی کافی و مرغوب تجهیزات و مصالح
 قبیل این از تفادهاس که صورتی در .کند مشاور مهندس تسلیم را خود پیشنهاد و نظر تجهیزات، و مصالح تهیه منابع کیفیت
 حق این اکارفرم که است بدیهی .نماید ها آن حمل و تهیه به اقدام گیرد، قرار کارفرما و مشاور مهندس موافقت مورد منابع

 یا اضافه محل، یرتغی این مناسبت به اگر .باشد می آن رعایت به موظف پیمانکار و دهد تغییر را مصالح تهیه منابع که دارد را
 او به یا سرک پیمانکار از مورد، اقتضاي به بها تفاوت شود، ایجاد دیگر عوامل یا حمل مسافت تغییر بابت اي هزینه کسر

 معدنی مصالح دیگر و ماسه و شن برداري بهره و استخراج به مربوط مقررات رعایت به ملزم پیمانکار .شود می پرداخت
.است

 به مرتب رطو به باید مصالح .شود صورتمجلس ناظر مهندس با باید کارگاه به تجهیزات و مصالح ورود تاریخ و مقدار نوع، )3
 قابل حاظل هر از باید مصالح انبار .باشد گیري اندازه یا شمارش بازرسی، قابل سهولت به آن تمام که شود انبار نحوي

.باشد مصون دیگر عوامل و جوي عوامل مقابل در مصالح تا بوده حفاظت

بازگشت به ادامه ماده 
صفحه فهرست
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 لوازم و الحمص آن تهیه براي الزم تسهیالت کارفرما باشد، دولت انحصار در کشور داخل در لوازمی و مصالح توزیع یا تهیه هرگاه )ج
 از هم ها آن ورود و نباشد میسر کشور داخل در ذیربط مشخصات طبق لوازم، یا مصالح از بعضی تهیه اگر .کند می فراهم را

 یا دکن می تحصیل پیمانکار براي را مزبور لوازم و مصالح ورود اجازه خودش یا کارفرما بشود، یا شده ممنوع دولت طرف
.دهد می تغییر را مشخصات

 هاي ازمانس از را ها آن ورود اجازه کارفرما شود، تهیه کشور از خارج از پیمانکار وسیله به باید تجهیزاتی و مصالح که مواردي در )د
 پیمانکار ،آن علت به آیدکه پیش جدیدي هاي محدودیت کار، اجراي ضمن هرگاه .نماید می تحصیل پیمانکار هزینه به ذیربط
 وارد و هیهت کشور از خارج از کند، می ایجاب کار پیشرفت برنامه که مدتی در را، کار اجراي موردنیاز تجهیزات و مصالح نتواند
 اجراي مانیز برنامه به توجه با تا رساند می کارفرما اطالع به مشاور مهندس طریق از اسناد ارائه و دلیل ذکر با را مراتب کند،
.نماید گیري تصمیم تجهیزات، و مصالح این تأمین چگونگی مورد در کارفرما کار،

 را ها آن باید رپیمانکا باشد، شده تعیین کار اجراي ابزار و آالت ماشین براي مشخصاتی پیمان، مدارك و اسناد در که صورتی در )ه
 موجود زاراب و آالت ماشین که دهد تشخیص مشاور مهندس کار، اجراي ضمن هرگاه .کند تأمین شده، تعیین مشخصات طبق

 پیمانکار به ار مراتب  نیست، مناسب کار اجراي براي ها آن مشخصات یا نیست کافی پیمان مدت در کار اتمام براي پیمانکار،
             عیینت نامبرده که مدتی در و مشاور مهندس نظر طبق را خود ابزار و آالت ماشین که است مکلف پیمانکار .کند می ابالغ

.دباش داشته کارفرما از اضافی هزینه یا خسارت ادعاي کار این براي اینکه بدون کند، تقویت و تکمیل نماید، می

 ماشین دنبر بیرون مورد در .کند خارج کارگاه از است، الزم عملیات انجام براي که را ابزاري و آالت ماشین تواند نمی پیمانکار )و
 .کند می لیمتس مشاور مهندس به را مزبور آالت ماشین بردن بیرون تقاضاي پیمانکار نیست، موردنیاز کارگاه در که آالتی

.دهد می خروج اجازه باشد موجه که صورتی در و کند می رسیدگی او تقاضاي به مشاور، مهندس

 باقی کار در دایم صورت به و کند نصب باید پیمانکار که تجهیزات از اقالمی تأمین پیمان، مدارك و اسناد طبق که صورتی در )ز
 ها آن نقض که ودش ثابت آنکه مگر نیست، تجهیزات این احتمالی ناقص عملکرد مسئول پیمانکار باشد، کارفرما تعهد در بماند،
.است پیمانکار کار به مربوط

 کار محل در گاهآزمایش و مشاور مهندس کارفرما، کارکنان کار دفتر و مسکن غذا، تهیه براي تکلیفی پیمان، مدارك و اسناد در اگر )ح
.باشد می شده، بینی پیش شرایط طبق ها، آن تأمین به موظف پیمانکار شود، گذاشته پیمانکار عهده به
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 تحهیزات، لح،مصا شده، انجام کارهاي نگهداري و حفظ مسئول پیمان، موضوع عملیات موقت تحویل روز تا کارگاه تحویل روز از پیمانکار )الف
 و گهدارين براي را الزم اقدامات منظور، همین به و دارد قرار او مراقبت و زیرنظر که باشد می بناهایی و تأسیسات ابزار، و آالت ماشین

.آورد می عمل به ها این مانند و حریق و سرقت و ها رودخانه آب طغیان و جوي عوامل مقابل در کارگاه داخل در ها آن حفاظت

 حوطهم در ثالث شخص به شده وارد هاي خسارت مسئول کار، بهداشت و فنی حفاظت هاي دستورالعمل و مقررات چارچوب در پیمانکار )ب
 مشاهده صورت در توانند می مشاور مهندس و کارفرما .ندارد عهده به مسئولیتی نوع هیچ مورد این در کارفرما حال، هر در و است کارگاه

 ایمنی اريبرقر تا نیست الزم ایمنی داراي که را کار از بخشی توقف دستور کار بهداشت، و فنی حفاظت هاي دستورالعمل رعایت عدم
 متعهد مانکارپی .ندارد را کار توقف دستور اثر در خسارت مطالبه حق پیمانکار  حالت، این در .نماید صادر شده یاد هاي دستورالعمل طبق
 به ارتیخس او انگاري سهل اثر در اگر و نماید اتخاذ مجاور امالك به آسیب و خسارت واردشدن از جلوگیري براي را الزم تدابیر که است

.باشد می آن جبران مسئول پیمانکار آید، وارد ها آن محصول یا مجاور تأسیسات و امالك

 در است، شده نتعیی پیمان مدارك و اسناد در که را پیمان موضوع کارهاي از قسمت آن یا تمام کار، شروع از پیش که است مکلف پیمانکار )ج
 نامه بیمه و هنمود بیمه باشد، کارفرما قبول مورد که اي مؤسسه نزد کارفرما نفع به شده، یاد اسناد در که مذکور حوادث از مواردي مقابل

 است، نشده جامان موقت تحویل که زمانی تا باشد، داشته اعتبار موقت تحویل تاریخ تا باید ها نامه بیمه .کند تسلیم کارفرما به را ها
 مقابل در را شگفتهپی شرح به بیمه به مربوط هاي هزینه کارفرما .کند تمدید است الزم که مدتی تا را ها نامه بیمه که است پیمانکارمکلف

 غیرمجاز یرتأخ مدت به مربوط که بیمه هزینه از قسمت آن .کند می پرداخت گر بیمه به عیناً گر، بیمه سوي از شده صادر اسناد ارائه
 انجام کارهاي از یقسمت یا تمام رفتن بین از باعث که اي حادثه بروز صورت در .شود می منظور پیمانکار بدهی حساب به باشد، پیمانکار

 به بیمه راتمقر طبق و مشاور مهندس و کارفرما به فوراً را مراتب اوالً :که است پیمانکارموظف شود، کار پاي تجهیزات و مصالح و یافته
 پیشگفته ايکاره انجام زمانی برنامه .بازگرداند اولیه حالت به را کارها مشاور، مهندس یا کارفرما دستور طبق :ثانیاً  دهد، اطالع گر بیمه

 بیمه که ار آنچه بر وارد خسارتهاي کارفرما .آید می در اجرا به کارفرما، و مشاور مهندس تأیید از پس و گردد می تهیه پیمانکار توسط
 از اعم شده، مامت هزینه طبق و کار پیشرفت تناسب به عملیات تجدید براي را شده وصول مبلغ و نماید می وصول گر بیمه از است شده

 کارفرما .کند می رداختپ پیمانکار به اولیه حالت به کار اعاده یا تدریج به مشاور مهندس تأیید با ،)باالسري( غیرمستقیم یا مستقیم هزینه
 اولیه حالت به کارها اعاده براي گر بیمه از دریافتی خسارت  حادثه، بروز صورت در که کند بیمه نحوي به را پیمان موضوع کارهاي باید

 از را کار بیمه چگونگی پیمانکار کار، شروع از پیش باشد، نشده تعیین پیمان مدارك و اسناد در کار بیمه تکلیف که صورتی در باشد، کافی
 طبق پیمانکار تا کند می ابالغ پیمانکار به و تعیین را بیمه مشمول حوادث و کارها روز 10 مدت در کارفرما و نماید می استعالم کارفرما

.کند اقدام کار بیمه مورد در بند، این مفاد

بازگشت به ادامه ماده 
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.باشد می او عهده به واردشده هاي خسارت جبران حادثه، وقوع صورت در نکند، بیمه را پیمان موضوع عملیات کارفرما اگر

 براي و اوست اختیار در یا او به متعلق که را، کارگاه وسایل و ابزار و آالت ماشین موقت، تأسیسات و ها ساختمان تمام که است موظف پیمانکار )د
 ابزاري و آالت ینماش .نماید تسلیم کارفرما به را ها نامه بیمه رونوشت و کند بیمه خود هزینه به گیرد، می کار به پیمان موضوع عملیات انجام

.کند می بیمه کارفرما دهد، می قرار پیمانکار اختیار در کارفرما که را

 وسایل و خطر و راهنمایی عالئم تمام همچنین و کند تأمین باشد روشن باید که را کارگاه داخل از هایی قسمت روشنایی که است موظف پیمانکار )ه
.بگمارد باشد، الزم که هرجا در مراقب و نگهبان کافی تعداد و نماید فراهم را حصارکشی لزوم، صورت در و حفاظتی

 وسایط و رهگذران مرور و عبور براي رو سواره و رو پیاده در مناسبی عبور راه که دهد انجام طوري را خود اجرایی عملیات که است متعهد پیمانکار )و
 ماشین از ادهاستف .نشود رهگذران یا اطراف ساکنان زحمت یا ناراحتی موجب که کند انبار هایی محل در را خود مصالح و بماند باز همواره نقلیه
  تلقی مزاحمت عملیات، انجام منظور به معین هاي راه از استفاده همچنین و ها آن صداي نتیجه، در و کار عادي ساعات در ابزار و آالت
.شود نمی

 مسدود یکل به ناظر مهندس یا مشاور مهندس اطالع با و موقت مدتی براي رو پیاده یا رو سواره از قسمتی که کند ایجاب کار اجراي که مواردي در
 برسد، مشاور مهندس تأیید به باید ها آن مسیر که انحرافی هاي راه با را مرور و عبور محلی، مقامات از الزم مجوز کسب با باید پیمانکار شود،
.آورد می عمل به موردنیاز مجوزهاي تحصیل براي را الزم مساعدت نیز کارفرما .کند تأمین

 پیمانکار هعهد به ها هزینه این باشد، نشده معین پیمان مدارك و اسناد در انحرافی هاي راه نگهداري و ایجاد هزینه پرداخت و احتساب ترتیب اگر
 و مقررات قوانین، رعایت ها، تونل و ها پل ها، راه از ها آن عبور و آالت ماشین و مصالح حمل در که است متهد پیمانکار همچنین .است

 پیمانکار رگاهه .نماید اقدام مشاور مهندس یا کارفرما نظر با کند، ایجاب را خاصی ترتیب مصالحی یا ماشین عبور اگر و بکند را استانداردها
.باشد می واردشده هاي خسارت جبران مسئول کند، رفتار بند این مفاد برخالف

 توسط یا خود دشون می کارگاه نظم اختالل باعث که کسانی و غیرمجاز اشخاص ورود از و کند تأمین را کارگاه انتظامات که است متعهد پیمانکار )ز
.کند جلوگیري انتظامی مقامات

 عهده هب آن طبق که تعهداتی انجام از و کند کوتاهی یا انگاري سهل ماده این در شده درج موارد از قسمتی یا تمام اجراي در پیمانکار هرگاه )ح
 هب را شده وارد خسارت و شده انجام هاي هزینه و دهد انجام پیمانکار جاي به را تعهدات آن دارد حق کارفرما نماید، خودداري است گرفته
 قبیل این به نسبت پیمانکار ادعاي هرگونه صورت، این در .نماید کسر وي مطالبات از و کرده منظور پیمانکار بدهی حساب به درصد 15 اضافه

.باشد می اثر بی پرداختی، مبلغ نظر از خواه و تخلف اساس نظر از خواه کارفرما، تشخیص به نسبت همچنین و ها پرداخت

بازگشت به 
صفحه فهرست صفحه قبل
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ترتیب گردش مدارك، نقشه ها و ابالغ دستورکارها:  22ماده 

 به ،است مشاور مهندس امضاي و مهر داراي که فنی استانداردهاي و ها دستورالعمل مشخصات، ها، نقشه تمام )الف
 ینمع نسخه تعداد پیمان مدارك و اسناد در که صورتی در و پیمان مدارك و اسناد در شده درج هاي نسخه تعداد
 هاي نسخه ار،پیمانک نیاز صورت در .گیرد می قرار پیمانکار اختیار در هزینه، دریافت بدون نسخه، دو در  باشد، نشده

 را ها آن راتتغیی آخرین با مشخصات، و ها نقشه از نسخه یک باید پیمانکار .شود می تکثیر او هزینه به اضافی
 یا ماکارفر مشاور، مهندس اختیار در کارها بازرسی منظور به لزوم، صورت در تا کند، نگهداري کارگاه در همیشه

.ماند می باقی مشاور مهندس نزد کار پایان تا مدارك، و ها نقشه اصل نسخه .گیرد قرار ها آن نمایندگان

 فنی مدارك و اسناد دیگر و ها دستورالعمل ها، نقشه تمام کار، از قسمت هر آغاز از پیش که است موظف پیمانکار )ب
 گونه هیچ که نحوي به نماید، کنترل را ها نقشه در شده درج اندازه و کند مطالعه دقت با را قسمت آن به مربوط
 کار از قسمت هر براي نقشه کمبود کلی، طور به .نماند باقی کارکنانش و خود براي کار اجراي چگونگی نظر از ابهامی

 ابهام نههرگو یا ها اندازه در اشتباه مشاهده صورت در .کاهد نمی کار کامل اجراي بر مبنی پیمانکار تعهدات از هرگز
 مشاور مهندس از را ها آن نقص رفع موقع به باید پیمانکار ها، دستورالعمل و ها نقشه مدارك، در کسري یا

 به ابالغ و ها نقشه تکمیل براي کار، اجراي زمانی برنامه به توجه با که است موظف مشاور مهندس .کند درخواست
.کند اقدام پیمانکار

 به بنا که زاتیتجهی و مصالح مشخصات یا دستورکارها یا محاسبات و ها نقشه بعضی درستی مورد در پیمانکار هرگاه )ج
 را مراتب فصیلی،ت زمانی برنامه به توجه با باید باشد، داشته ایرادي شود می تحصیل معینی منابع از کارفرما دستور

 کند، تأیید ار پیشگفته مدارك درستی مشاور، مهندس که صورتی در .برساند مشاور مهندس اطالع به دلیل ذکر با
 از پس و نماید منعکس کارفرما به را موضوع باید پیمانکار باشد، داشته ایراد ها آن به نسبت همچنان پیمانکار ولی

 صحت وردم در و است کار اجراي مسئول فقط پیمانکار حالتی، چنین در .دهد انجام او نظر طبق کارفرما، نظر دریافت
 مواردي ینچن در نقص و عیب رفع هزینه .ندارد مسئولیتی مربوط، دستورکارهاي و محاسبات مشخصات، ها، نقشه

.باشد نمی پیمانکار عهده به

بازگشت به ادامه ماده 
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ترتیب گردش مدارك، نقشه ها و ابالغ:  22ادامه ماده 
دستورکارها                       

 بر کار، اجراي ضمن نیاز صورت در است، کار از هایی قسمت و قطعات ساخت جزئیات هاي نقشه که را کارگاهی هاي نقشه پیمانکار، )د
 تکثیر بلقا آن از نسخه یک که نسخه، سه در و کند می تهیه سازندگان، دستورالعمل و فنی مشخصات اجرایی، هاي نقشه اساس
 به نسخه کی در و تأیید الزم، اصالح و بررسی از پس را شده یاد هاي نقشه مشاور، مهندس .نماید می مشاور مهندس تسلیم باشد،

.شود می نگهداري مشاور مهندس نزد مدارك این تکثیر قابل نسخه .کند می ابالغ پیمانکار

 از اعم اجرایی، هاي نقشه تمام شامل و باشد می اند، شده اجرا که نحوي به شده انجام کارهاي هاي نقشه ساخت، چون هاي نقشه )ه
 یک که نسخه هس در مشاور مهندس نظر طبق و تدریج به را ساخت چون هاي نقشه باید پیمانکار .است تغییر بدون یا تغییریافته

 چون هاي قشهن از نسخه یک مشاور، مهندس .بدهد مشاور مهندس به تأیید، و بررسی براي و کند تهیه باشد تکثیر قابل آن نسخه
.دهد می قرار پیمانکار اختیار در را شده تأیید ساخت

 اوست، عهده هب ها آن تأمین که را تجهیزاتی برداري بهره و اندازي راه نصب، هاي دستورالعمل و ها نقشه فنی، مشخصات باید پیمانکار )و
 لمح اجرایی هاي نقشه  سازنده، مدارك اساس بر مشاور، مهندس .بدهد مشاور مهندس به نسخه، دو در و بگیرد ها آن سازنده از

.کند می ابالغ پیمانکار به اجرا براي و تهیه را شده یاد تجهیزات استقرار

 نحو به لزوم، موارد در و کند می ابالغ پیمانکار به کتبی، صورت به را دستورکارها و اخطارها ها، تصویب ها، موافقت تمام مشاور، مهندس )ز
 وصول از پس مانکار،پی .کند می ابالغ پیمانکار به سپس و رساند می نیز کارفرما تأیید به پیمان، مدارك و اسناد در شده بینی پیش

.است دستورکارهایی چنین اجراي به موظف حال، هر در اما .کند اظهارنظر ها آن اصالح براي تواند می دستورکارها،

 نیز شاورم مهندس و بنماید را ها آن کتبی ابالغ درخواست  تواند می پیمانکار مشاور، مهندس سوي از شفاهی دستورکار صدور موارد در
.نیست رمعتب پیمانکار براي دستورکارها این صورت، این غیر در کند، ابالغ پیمانکار به کتبی را دستورکارها که است موظف

  الارس کارفرما براي را ها جلسه صورت و دستورکارها ها، نقشه با همراه ابالغی، هاي نامه تمام از رونوشت نسخه یک مشاور مهندس
.کند می

 چون هاي نقشه با همراه را نگهداري و تعمیر راهبري، اندازي، راه هاي العمل دستور پیمانکار ،39 ماده طبق کار موقت تحویل از پیش )ح
 راهبري، که دباش نحوي به باید شده یاد مدارك .دهد می مشاور مهندس به باشد، تکثیر قابل آن نسخه یک که نسخه، سه در ساخت
 یا سخهن تعداد پیمان، مدارك و اسناد در که صورتی در .شود انجام سهولت به پیمان موضوع هاي قسمت تمام نگهداري و تعمیر

.شود می عمل آن طبق باشد، شده تعیین بند این موضوع مدارك براي اي ویژه مشخصات
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حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آن ها:  23ماده 

 کارگاه، در وجودم زیربنایی تأسیسات به که کند اجرا نحوي به را پیمان موضوع عملیات باید پیمانکار
 عمل اثر در هرگاه .نشود وارد آسیبی ها، این مانند و مخابرات گاز، برق، آب، خطوط مانند

 و ترمیم هزینه که است متعهد پیمانکار شود، وارد صدماتی شده یاد تأسیسات به پیمانکار،
 فوري اقدام شده وارد خسارت جبران به نسبت پیمانکار هرگاه .بپردازد را ها   آن مجدد برقراري

 اقدام ارتخس و نقص رفع براي بداند، مصلحت که طریق هر به تواند می کارفرما نیاورد، عمل به
 بابت، این از پیمانکار و کند منظور پیمانکار بدهی حساب به درصد 15 اضافه به را آن هزینه و کند
 مدارك و اسناد در زیرزمینی تأسیسات موقعیت که صورتی در .ندارد اعتراضی گونه هیچ حق

 آن وضعیت ینتعی کار، اجراي زمانی برنامه به توجه با باید پیمانکار باشد، نشده مشخص پیمان
 يحفار عملیات براي مشاور، مهندس نظر اعالم از پس و کند استعالم مشاور مهندس از را ها

 و سارتخ پرداخت و حادثه نوع هر بروز مورد در پیمانکار مسئولیت  ترتیب، بدین .نماید اقدام
 مسیر یا محل نوع، که است آن به منوط زیرزمینی، تأسیسات مورد در پیشگفته هاي هزینه

 هرگاه .اشدب شده مشخص پیمان مدارك و اسناد در یا رسیده پیمانکار اطالع به مزبور تأسیسات
 کارفرما به ارپیمانک کند، ایجاب را شده یاد تأسیسات وضع تغییر پیمان، موضوع عملیات انجام
 به مربوط هاي هزینه .کنند اقدام ها آن وضع تغییر براي ذیربط، هاي سازمان تا دهد می اطالع

.کارفرماست عهده به یادشده، عملیات
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واگذاري، پیمانکاران جزء:  24ماده 

.ندارد را دیگران به پیمان واگذاري حق پیمانکار )الف

 هایی پیمان  ،پیمان موضوع عملیات از هایی قسمت یا قسمت اجراي در تسریع و تسهیل منظور به تواند می پیمانکار )ب
 و سنادا در که صورتی در .کند ممنوع دیگران به کار واگذاري از را آنان که آن به مشروط ببندد، جزء پیمانکاران با

 تأیید که است موظف پیمانکار باشد، کرده بینی پیش را جزء پیمانکاران صالحیت تأیید لزوم کارفرما، پیمان، مدارك
 هر به و کاهدب کار اجراي زمانی برنامه طبق کار پیشرفت از نباید واگذاري این .نماید تحصیل مورد این در را کارفرما

 جزء پیمانکاران طتوس که عملیاتی تمام مسئول پیمانکار .کاهد نمی پیمانکار تعهدات و مسئولیت از روي، هیچ به حال،
 در که ودش نوشته باید جزء پیمانکاران و پیمانکار بین هاي پیمان در .باشد می شود، می انجام ها آن کارکنان یا

 پیمانکار .ندک رسیدگی اختالف مورد به بداند، مقتضی که صورتی در دارد، حق کارفرما ها، آن بین اختالف بروز صورت
.کنند ااجر را آن الزاماً  که کنند می تعهد و است قطعی مورد این در کارفرما نظر که پذیرند می نیز جزء پیمانکار و

 که تیصور در دهد، روي تأخیري ها آن پیمان در شده درج شرایط به توجه با جزء، پیمانکاران مطالبات پرداخت در هرگاه
 تأیید و ولقب مورد او کار و داده انجام کامالً پیمانکار با خود تنظیمی پیمان اساس بر را خود تعهدات جزء، پیمانکار
 .کند رسیدگی او ارک به پیمانکار، نماینده حضور با جزء پیمانکار تقاضاي بنابر تواند می کارفرما باشد، مشاور مهندس

 طلب ددار حق کارفرما کند، خودداري آن پرداخت از پیمانکار و شود طلبکار جزء پیمانکار رسیدگی، این اثر در اگر
 مانکارپی مطالبات محل از است، شده پرداخت پیمانکار به آن وضعیت صورت که کارهایی براي را جزء پیمانکار
 نماید می یدگیرس کارفرما نشوند، حاضر رسیدگی براي او نماینده یا پیمانکار کارفرما، اخطار با که صورتی در .بپردازد

 پیمان، هخاتم یا فسخ از پس هرگاه .است اعتراض غیرقابل و قطعی عمل این و کند می عمل پیشگفته شرح  به و
 می رسیدگی را ضوعمو پیشگفته شرح به کارفرما، و مشاور مهندس باشند، داشته پیمانکار از مطالباتی جزء پیمانکاران

 طلب تواند می کارفرما باشد، داشته مطالباتی پیمانکار نهایی، صورتحساب تهیه و رسیدگی از پس اگر .نمایند
.بپردازد پیمانکار مطالبات محل از را جزء پیمانکاران
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اجراي کار در شب:  25ماده 

:است مجاز زیر، موارد در شب، در کار اجراي

.باشد شده بینی پیش تفصیلی زمانی برنامه در )الف

 مدت در رپیمانکا تشخیص طبق کار انجام پیمانکار، سوي از تأخیرهایی بروز سبب به هرگاه )ب
 باشد داشته را ارک هزینه اضافه دریافت حق آنکه بدون تواند می پیمانکار نباشد، امکانپذیر پیمان

.کند اجرا شب در را کار از قسمتی کارفرما، موافقت و مشاور مهندس تأیید با

 در عملیات همه که نیست نحوي به پیمانکار کار پیشرفت که دهد تشخیص مشاور مهندس هرگاه )ج
 از قسمتی که دهد دستور پیمانکار به کارفرما، موافقت از پس تواند می یابد، پایان پیمان مدت

 یا اادع حق و است دستور این اجراي به مکلف پیمانکار حالت این در .کند اجرا شب در را کار
.ندارد بها اضافه و خسارت گونه هیچ مطالبه

 پیمانکار ورقص از ناشی که تأخیرهایی جبران براي کارفرما تأیید و مشاور مهندس تشخیص به اگر )د
 هندسم تأیید با شب، در کار به مربوط هاي هزینه اضافه شود، انجام نیز شب در کار نیست،
 هزینه تعیین منظور به ها، هزینه این محاسبه در .شود می پرداخت کارفرما، تصویب و مشاور

 ماعیاجت امور و کار قانون مقررات باید شب، در کار براي انسانی نیروي دستمزد اضافی هاي
 اجراي امکان، حد تا که دهد طوري را کار ترتیب که است متعهد پیمانکار .گیرد قرار عمل مالك

.نکند ایجاد مزاحمتی مجاور ساکنان براي شب در کار

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



آثار تاریخی و اشیاي عتیقه:  26ماده  

 کار لمح در ها آن مانند و قدیمی مسکوکات و تاریخی آثار یا عتیقه اشیاي کار، اجراي ضمن هرگاه
 کارفرما اطالع به مشاور مهندس طریق از را مراتب درنگ بی که است متعهد پیمانکار شود، پیدا

 انتقال ای نگهداري و حفظ براي کارفرما .برساند انتظامی هاي دستگاه اطالع به قوانین طبق و
 ويس از حفاظت به اقدام زمان تا باید پیمانکار .آورد می عمل به فوري اقدام عتیقه، اشیاي

 .آورد لعم به را الزم مراقبت مزبور، آثار و اشیا نگهداري و حفظ براي ذیربط، مقامات یا کارفرما
 رفتار 49 ماده طبق گردد، پیمان موضوع عملیات تعطیل یا توقف موجب ماده، این اجراي هرگاه

.شود می

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



اقامتگاه قانونی:  27ماده 

 صورتی در .تاس شده نوشته پیمان موافقتنامه در که است همان پیمانکار و کارفرما قانونی اقامتگاه
 از روز 15 کم دست را خود جدید نشانی باید دهد، تغییر را خود قانونی محل طرفین از یکی که

 است، شدهن اعالم دیگر طرف به جدید نشانی که وقتی تا دهد اطالع دیگر طرف به تغییر، تاریخ
.گردد می تلقی شده دریافت و شود می ارسال قبلی نشانی به مکاتبات

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



تحویل کارگاه:  28ماده 

.دهد پیمانکار تحویل معارض بدون و عوض بی را کارگاه که است متعهد کارفرما )الف

 و شهری حق شهرداري، عوارض قبیل از حقوقی پرداخت یا پروانه اخذ مستلزم تحویلی، هاي محل و ها زمینه در کار اجراي اگر
  .است مزبور وجوه پرداخت و ساختمان پروانه تحصیل به متعهد کارفرما باشد، ها این مانند و مستحدثات

 شده گذاشته ارپیمانک عهده به کارگاه تجهیز براي موردنیاز زمین از قسمتی یا تمام تأمین پیمان، مدارك و اسناد در اگر :1 تبصره
.شود می عمل پیمان در شده بینی پیش شرایط طبق باشد،

 آن شود، ارک از قسمتی یا تمام اجراي توقف موجب و کند پیدا معارض پیمانکار به شده تحویل محل در که صورتی در :2 تبصره
.شود می رفتار 49 ماده طبق و گردد می تعلیق مشمول است، شده متوقف که کار از قسمت

 اعالم پیمانکار به باشد، پیمان مبادله تاریخ از روز 30 از بیشتر نباید که را کارگاه تحویل تاریخ پیمان، مبادله از پس کارفرما )ب
 کارگاه گرفتن تحویل به اقدام هایی، صورتمجلس طی و شود حاضر کار محل در شده تعیین تاریخ در باید پیمانکار .کند می

 طبق هک دارد حق کارفرما نشود، حاضر کارگاه گرفتن تحویل براي شده تعیین تاریخ از روز 30 حداکثر که صورتی در .نماید
.کند فسخ را پیمان ،46 ماده

 قاطن و شود می اجرا پیمان موضوع ها آن در که هایی محل و ها زمین موقعیت و حدود باید کارگاه تحویل هاي صورتمجلس در
.شود درج گردد، تولید کارگاه در باید که مصالحی تهیه منابع محل و عملیات محور ها، آن مشخصات با نشانه

 موضوع عملیات ندبتوا پیمانکار که دهد تحویل ترتیبی به را کارگاه باید کارفرما نباشد، میسر یکجا طور به کارگاه تحویل اگر
 از قسمت اولین کم دست تحویل براي کارفرما مهلت نیز حالت این در .دهد انجام تفصیلی زمانی برنامه طبق را پیمان
.است روز 30 حداکثر است، الزم پیمان موضوع عملیات شروع و تجهیزکارگاه براي که کارگاه

 مدت و دهد انجام یتفصیل زمانی برنامه طبق را کار بتواند پیمانکار که دهد تحویل ترتیبی به را کارگاه نتواند کارفرما هرگاه )ج
 اضافی ايه هزینه کارگاه، تحویل در تأخیر خسارت جبران منظور به کارفرما شود، ماه یک از بیش کارگاه تحویل در تأخیر
 مشاور، مهندس تأیید با اینکه به مشروط کند، می پرداخت شود، می محاسبه زیر رابطه طبق که را پیمانکار براي شده ایجاد

.باشد نداشته غیرمجاز تأخیر شده تحویل هاي محل در پیمانکار

بازگشت به ادامه ماده 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



تحویل کارگاه:  28ادامه ماده  

 مبلغ گرا که ترتیب بدین گیرد می تعلق پیمانکار به حقوقی شود، بیشتر است کمتر که هرکدام ماه، 6 یا پیمان مدت درصد 30 از تأخیر مدت اگر
 از قسمت آن روزه 15 قبلی اطالع با تواند می پیمانکار باشد، پیمان اولیه مبلغ درصد 25 تا نشده تحویل هاي محل در شده بینی پیش کارهاي

 ،پیمانکار سوي از پیمان خاتمه اعالم صورت در باشد، پیمان اولیه مبلغ درصد 25 از بیشتر مبلغ این اگر ولی کند حذف خود تعهدات از را کار
 کار ت،اس شده تأخیر پیشگفته مدت از بیش ها آن تحویل در که هایی محل در پیمانکار هرگاه .شود می عمل 48 ماده طبق و یافته خاتمه پیمان

.نماید می سلب خود از را کار از قسمت آن در تعهدات حذف حق نماید، شروع را اجرایی

 که هرکدام ماه، 6 یا پیمان مدت درصد 30تا ماه ازیک بیش تأخیر براي دهد، تحویل پیمانکار به را کارگاه از قسمت هیچ نتواند کارفرما اگر :تبصره
 اگر .کند می پرداخت پیمانکار به را ماهانه فرضی کارکرد متوسط درصد 2/5 مبلغ معادل ماهانه پیمان، مبادله تأخیر به نسبت است، کمتر

  48 ماده طبق قرارداد او، اعالم با نباشد، کار اجراي ادامه به مایل است، کمتر که هرکدام ماه، 6 یا پیمان مدت درصد 30 انقضاي از پس پیمانکار
 مازاد مدت رايب کارگاه، از قسمتی یا تمام تحویل در تأخیر خسارت .نماید مطرح تواند نمی دیگري دعاوي گونه هیچ پیمانکار و یابد می خاتمه

.است پرداخت قابل است کمتر که هرکدام ماه 6 یا پیمان مدت درصد 30 تا حداکثر ماه، یک بر

.شود می ادهد کاهش تناسب به نیز پیمانکار تعهدات انجام تضمین شود، پیمانکارحذف تعهدات از قسمتی ماده، این استناد به که مواردي در )د

 پیمانکار به ماکارفر طرف از که غیر ملک با کارفرما به متعلق هاي محل و ها زمین در دستورکارهاست، و ها نقشه طبق آنچه جز تواند نمی پیمانکار )ه
 ملک حبصا است، شده تحویل کارفرما سوي از که غیر ملک در کار اجراي اثر در اگر .کند ساختمان یا بنا احداث به اقدام است، شده تحویل

.ندارد مورد این در تعهدي و مسئولیت گونه پیمانکارهیچ و کارفرماست ادعا طرف نماید، کار توقف و جلوگیري و خسارت درخواست و دعوا اقامه

 طبق بخواهد نکارپیما یا باشد پیمانکار عهده به تجهیزکارگاه موردنیاز زمین از قسمتی یا تمام تأمین پیمان، مدارك و اسناد طبق که صورتی در )و
 .برساند فرماکار تأیید به را ها آن موقعیت باید کند، استفاده تجهیزکارگاه براي کارفرما تحویلی هاي محل از خارج هایی محل از خود صالحدید

 هرگاه .داردن مسئولیتی موارد این در کارفرما و است پیمانکار عهده به ملک صاحب سوي از خسارت طلب و ادعا نوع هر مسئولیت حالت، این در
 کارفرما هب را اجاره مورد انتقال امکان ها، آن نامه اجاره در باید بگیرد، اختیار در اي اجاره صورت به را تجهیزکارگاه موردنیاز هاي محل پیمانکار

.کند بینی پیش

بازگشت به 
صفحه فهرست صفحه قبل

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



تغییر مقادیر کار، قیمت هاي جدید، تعدیل نرخ پیمان:  29ماده 

 به ییرمقادیرتغ .کند تغییر پیمان به منضم مقادیر و بها فهرست در شده درج مقادیر است ممکن کار، اجراي ضمن در )الف
 ابالغ دریافت با پیمانکار .گردد می ابالغ پیمانکار به کارفرما تصویب از پس و شود می محاسبه مشاور مهندس وسیله
 تعیین حدود از ار،ک مقادیر تغییر از ناشی مبلغ آنکه شرط به است، پیمان نرخ با کار انجام به موظف کار، مقادیر تغییر
:نشود بیشتر زیر در شده

 با کارهاي مبلغ و مقادیر افزایش به مربوط مبلغ جمع .شود ابالغ پیمانکار به پیمان موضوع چارچوب در باید مقادیر افزایش
.شود بیشتر پیمان اولیه مبلغ درصد 25 از نباید )ج بند موضوع( جدید قیمت

 ابتدا جدید، ايه قیمت سبب به پیمان مبلغ افزایش محاسبه براي باشد، بها آحاد تعدیل مشمول پیمان نرخ اگر :تبصره
.گیرد می قرار محاسبه مالك سپس و شود می تبدیل پیمان نرخ مبناي به جدید هاي قیمت

 عیینت حد از مبلغ، این اگر .شود بیشتر پیمان اولیه مبلغ درصد 25 از نباید ها آن حذف و مقادیر کاهش به مربوط مبلغ جمع
 انجام پیمان چارچوب در پیمان موضوع عملیات باشد، موافق پیمان نرخ با کار اتمام با پیمانکار و شود بیشتر شده

.شود می داده خاتمه 48 ماده طبق پیمان نباشد، کار اتمام به مایل پیمانکار که صورتی در ولی .شود می

 طبق مقادیر کاهش یا افزایش حد تعیین براي 28 ماده ج بند استناد به کار از هایی قسمت حذف صورت در : 1 تبصره
 مالك یمانکار،پ وسیله به شده حذف کارهاي مبلغ کسر از پس پیمان اولیه مبلغ پیمان، اولیه مبلغ جاي به  2و 1 بندهاي

.گیرد می قرار

 مشاور مهندس دستور با درصد 10 تا ماده این )2 -الف( و )1 -الف( بندهاي مفاد طبق مقادیرکار کاهش یا اضافه : 2 تبصره
.اجراست قابل کارفرما تصویب با آن بر اضافه ولی شود، می عمل

 کارفرما ويس از آنکه بدون کار مقادیر شود، مشخص قطعی وضعیت صورت تصویب و کار تکمیل از پس که صورتی در )ب
 این در باشد، داشته )2 -الف( بند در شده تعیین حد از بیش کاهشی پیمان به منضم مقادیر به نسبت باشد، شده کم

.است عمل مالك پیمان نرخ نیز حالت

بازگشت به ادامه ماده 
صفحه فهرست
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تغییر مقادیر کار، قیمت هاي جدید، :  29ادامه ماده  
تعدیل نرخ پیمان                        

 در دارمق و قیمت ها آن براي که شود ابالغ پیمانکار به کارهایی پیمان، موضوع چارچوب در اگر )ج
 از پس رنگد بی باید پیمانکار است، نشده بینی پیش پیمان به منضم مقادیر و بها فهرست
 اب همراه شده، یاد کارهاي اجراي براي را خود پیشنهادي قیمت مشاور، مهندس ابالغ دریافت
 تعیین مشاور مهندس و پیمانکار توافق با که وقتی .کند تسلیم مشاور مهندس به قیمت، تجزیه

 ورتص این به که جدیدي هاي قیمت .است پرداخت مالك برسد، کارفرما تصویب به و شود
 هاتن رو، این از .گردد محاسبه اجرا محل در کار اجراي هزینه حسب بر باید شود می تعیین

.شود می اعالم جدید هاي قیمت به پیمان باالسري هزینه ضریب

 چگونگی د،باش شده منعقد پایه واحد بهاي هاي فهرست از استفاده با پیمان که صورتی در : تبصره
 در پایه هاي قیمت از استفاده نحوه دستورالعمل تابع بند، این مفاد بر عالوه جدید، قیمت تعیین
.است شده یاد دستورالعمل اولویت با جدید قیمت تعیین

 10 از ایدنب است، الف بند در شده تعیین سقف تابع آنکه بر عالوه جدید، هاي قیمت بهاي جمع )د
.شود بیشتر پیمان اولیه مبلغ درصد

.است خصوصی شرایط در شده بینی پیش شرایط طبق پیمان نرخ تعدیل )ه

بازگشت به 
صفحه فهرست صفحه قبل
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تغییر مدت پیمان:  30ماده 

 پیمان مدت تمدید درخواست تواند می پیمانکار شود، کار اجراي مدت افزایش موجب که زیر موارد از یک هر وقوع صورت در )الف
 و کند می یمتسل مشاور مهندس به توجیهی، دالیل و محاسبات ارائه با را پیمان مدت تمدید درخواست پیمانکار .بنماید را

 تصمیم هنتیج سپس و کند می گزارش کارفرما به تصمیم اتخاذ براي را مراتب تأیید، و بررسی از پس مشاور مهندس
.نماید می ابالغ پیمانکار به را کارفرما

.کند تغییر پیمان مبلغ ،29 ماده ”ج"و"الف" بندهاي طبق که صورتی در

.کند اساسی تغییر فنی مشخصات با اجرایی هاي نقشه مشاور، مهندس یا کارفرما دستور به هرگاه

 تغییر .کند رتغیی اوست، عهده به ها آن تهیه که مصالحی تحویل و ها نقشه یا دستورکارها ابالغ کارگاه، تحویل در کارفرما هرگاه
 از را ها آن لی،تفصی زمانی برنامه به توجه با پیمانکار که است بند این مشمول شرطی به ها نقشه و دستورکارها ابالغ در

.باشد کرده درخواست مشاور مهندس

 توجه با انکارپیم که شرطی به شود، ایجاد تأخیر گیرد صورت کارفرما حواله با باید لزوماً ها آن فروش که مصالحی تحویل در اگر
.باشد کرده اقدام موقع به ها آن تهیه براي تفصیلی زمانی برنامه به

.است شده بینی پیش 43 و 26 مواد در که تاریخی آثار و عتیقه اشیاي کشف به مربوط موارد در همچنین و قهري حوادث موارد در

.آید پیش 20 ماده "د" بند طبق تجهیزات و مصالح ورود براي محدودیت هرگاه

.درآید تعلیق به 49 ماده طبق کار که صورتی در

.باشد مؤثر کار اجراي مدت تغییر در که شود وضع جدیدي مقررات و قوانین که صورتی در

.دهد انجام پیمان مدارك و اسناد در شده درج موعدهاي در را خود مالی تعهدات نتواند کارفرما هرگاه

.باشد پیمانکار قصور از خارج کارفرما تشخیص به که دیگري موارد

ادامه ماده 
بازگشت به 

صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



تغییر مدت پیمان:  30ادامه ماده  

 اورمش مهندس شود، پیمان مدت کاهش موجب ،"الف" بند در شده درج موارد از برخی وقوع اگر )ب
 به صمیمت اتخاذ براي را مراتب و کند می تضمین را پیمان مدت کاهش پیمانکار، نظر کسب با

.ندک می ابالغ پیمانکار به را کارفرما تصمیم نتیجه سپس و نماید می گزارش کارفرما

 ندسمه باشد، نرسیده اتمام به کار اگر پیمان، مدت تمدید هر یا پیمان اولیه مدت پایان در )ج
 را کار رتأخی علل ،"الف" بند در شده تعیین موارد به توجه با و پیمانکار نظر کسب با مشاور

 را نتیجه و دنمای می تعیین پیمانکار توافق با را آن غیرمجاز و مجاز مدت میزان و کند می بررسی
 به کار تأخیر غیرمجاز یا مجاز میزان مورد در را کارفرما نظر سپس و کند می گزارش کارفرما به

.نماید می تمدید را پیمان مدت مجاز، تأخیر مدت معادل و کند می اعالم پیمانکار

 رجد مختلف عوامل از ناشی همزمان تأخیرهاي پیمان، مدت تمدید براي ماده این مفاد اجراي در )د
.شود می محاسبه بار یک فقط  الف، بند در شده

 تصمیم هب نسبت یا باشد نداشته توافق مشاور مهندس با پیمانکار اگر ماده، این مفاد اجراي در )ه
  35 ماده اساس بر تواند می پیمانکار و شود می عمل کارفرما نظر طبق باشد، معترض کارفرما

.نماید اقدام مسئله حل براي

بازگشت به 
صفحه فهرست صفحه قبل

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



مدیریت اجرا:  31ماده 

 .کند ذارواگ شود، می نامیده مدیرطرح که حقوقی، شخص به را خود اختیارات از قسمتی تواند می کارفرما
 تصمیم امتم .نماید می معرفی پیمانکار به شده واگذار اختیارات حدود تعیین با را مدیرطرح کارفرما

.باشد می کارفرما تصمیم حکم در واگذارشده، اختیارات چارچوب در مدیرطرح هاي گیري

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



نظارت بر اجراي کار:  32ماده 

 مهندس و کارفرما طرف از که نظارتی .شود انجام مشاور مهندس اطالع با و زیرنظر باید همیشه پیمانکار، اجرایی عملیات )الف
.کاهد نمی پیمانکار مسئولیت میزان از روي هیچ به آید، می عمل به کارها اجراي در مشاور

 نجاما کارگاه از خارج در )تجهیزات و قطعات ساخت براي( خاص موارد در و کارگاه محدوده در پیمانکار، کار بر مستقیم نظارت
 انجام انپیم تعهدات انجام منظور به کارگاه از خارج که را هایی اقدام پیشرفت گزارش باید پیمانکار حال، هر در .شود می
.کند تسلیم مشاور مهندس به دهد، می

.کارفرماست سوي از پیمان موضوع اجراي براي پیمانکار فنی مرجع تنها مشاور، مهندس )ب

 هندسم با هماهنگی از پس فنی، بازرسان و سازندگان پیمانکاران، موردنظر اصالحات و فنی اظهارنظرهاي تغییرات، هرگونه
.است شده تعیین پیمان مدارك و اسناد در است، نظارت وظایف انجام براي کارفرما، از مجوز کسب به موظف مشاور،

 انجام ههزین .کند می یافته انجام کارهاي یا مصالح آزمایش به اقدام کار، اجراي صحت از اطمینان منظور به مشاور مهندس )ج
 این نتایج اههرگ .باشد شده بینی پیش هم دیگري ترتیب پیمان مدارك و اسناد در آنکه مگر کارفرماست، برعهده ها آزمایش
 دستور طبق ار کارها و مصالح که است متعهد پیمانکار نکند، تطبیق است شده تعیین فنی مدارك در که آنچه با ها آزمایش
 فنی داركم به مربوط موجود نقص آنکه مگر است، پیمانکار عهده به اصالحات این انجام هزینه .کند اصالح مشاور مهندس

 و موردي صورت به کارگر الزم تعداد  آزمایش، هرنوع انجام یا مصالح از برداري نمونه براي که است موظف پیمانکار .باشد
.بگذارد مشاور مهندس اختیار در رایگان طور به موقت،

 هاکار اجراي در را پیمان فنی مدارك دیگر و ها نقشه فنی، مشخصات رعایت عدم از موادري مشاور مهندس که صورتی در )د
 نماید می تعیین کار نوع و حجم به توجه با که مناسبی مدت در را معیوب کارهاي اصالح اي، اخطاریه ارسال با کند، مشاهده

 تواند می رماکارف نکند، اقدام کارها اصالح به نسبت پیمانکار شده، تعیین مهلت پایان از پس اگر .خواهد می پیمانکار از
 که صورتی در .کند کسر پیمانکار مطالبات از درصد، 15 اضافه به مربوط هاي هزینه و کند اصالح را معیوب کارهاي خودش

 طبق را مانپی تواند می کارفرما شود، تکرار پیمانکار سوي از معیوب کار هر اصالح براي مشاور مهندس اخطار به توجه عدم
.نماید فسخ 46 ماده

بازگشت به ادامه ماده 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



نظارت بر اجراي کار:  32ادامه ماده  

 می رسیباز را پیمانکار عملیات خود، نمایندگان توسط بداند، الزم که موقع هر پیمان، اجراي مدت در کارفرما )ه
 ارفرماک نمایندگان اختیار در باشد، موردنیاز که مدارکی و اطالعات هرنوع که است موظف پیمانکار .کند

.سازد فراهم ها بازرسی این انجام براي را الزم تسهیالت و بگذارد

 به تر پیش ماه یک کم دست باید تصمیم این بگیرد، مشاور مهندس تغییر به تصمیم پیمان، مدت طول در اگر )و
 ورتجلسهص ناتمام، هاي آزمایش تکلیف هستندکه موظف مشاور، مهندس و پیمانکار .برسد پیمانکار اطالع
 هب مشاور مهندس که صورتی در .کنند روشن را رسیدگی حال در کارکردهاي صورت و اقدام دست در هاي

 و کند می وشنر را ناتمام کارهاي تکلیف مشاور مهندس جاي به مستقیماً کارفرما نکند، عمل پیشگفته شرح
 اعالم زمان در اگر .نماید می منظور مشاور مهندس بدهی حساب به را اقدام این به مربوط هاي هزینه

 آن تماما که باشد اجرا حال در پیمانکار توسط کار از هایی بخش مشاور، مهندس تغییر بر مبنی کارفرما
 سمهند تغییر از پس زمان به موکول امر این و شده مشاور مهندس هاي تأییدیه صدور به منجر بخش
 اورمش به پیمانکار سوي از کارفرما، اعالم تاریخ از هفته یک طول در باید موارد، گونه این شود، مشاور

 تأییدیه عموق به صدور و پیمانکار کار از بخش آن انقطاع عدم براي را الزم ترتیب کارفرما تا شود، منعکس
 ايبر که آنچه طبق را او اختیارات و کند می معرفی پیمانکار به را جدید مشاور مهندس کارفرما .بدهد

 پس، آن از و دنمای می ابالغ پیمانکار به را مربوط تغییرات و تنفیذ بود، شده تعیین قبلی مشاور مهندس
.االجراست الزم پیمانکار براي پیمان، چارچوب در جدید مشاور مهندس دستورهاي و ها تصمیم

بازگشت به 
صفحه فهرست صفحه قبل

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



مهندس ناظر:  33ماده 

 در ان،پیم مدارك و اسناد به توجه با که دارد وظیفه است، کارگاه در مشاور مهندس نماینده که ناظر مهندس )الف
 نقشه اساس بر برسد، مصرف به باید که را تجهیزاتی و مصالح و آورد عمل به دقیق مراقبت و نظارت کار، اجراي

 مهارت نحوه در یا ها آن در نقصی و عیب هرگاه و دهد قرار آزمایش و رسیدگی مورد فنی مشخصات و ها
 آالت ماشین از بعضی هرگاه همچنین .بدهد پیمانکار به را ها آن رفع دستور کند، مشاهده کار چگونگی یا کارکنان
 و عویضت یا تعمیر ناظر مهندس داد، انجام فنی مشخصات طبق را کار ها آن با نتوان که طوري به باشد معیوب

 مانکارپی به ناظر مهندس طرف از که دستوري هرگونه ،"ب"بند رعایت با .خواهد می پیمانکار از را ها آن تغییر
.آنهاست اجراي به ملزم پیمانکار و است مشاور مهندس توسط شده داده دستورهاي مثابه به شود، داده

 تپرداخ یا پیمان مدت تمدید موجب یا بکاهد پیمانکار تعهدات از که ندارد حق روي، هیچ به ناظر، مهندس )ب
.کند صادر را تغییرکاري دستور هرنوع یا شود پیمانکار به اضافی

 را ها آن که مواردي در مگر نماید، اجرا ماده این مفاد حدود در را ناظر مهندس دستورهاي که است مکلف پیمانکار )ج
 اورمش مهندس به را موضوع که است موظف صورت، این در که دهد، تشخیص پیمان مدارك و اسناد برخالف
 می اطعق مورد آن در کارفرما نظر ندهد، فیصله را موضوع مشاور مهندس هرگاه .کند تکلیف کسب و بنویسد

.باشد

 دارند حق مشاور مهندس و کارفرما آید، می عمل به کارها اجراي در ناظر مهندس طرف از که نظارتی وجود با )د
 و اه نقشه مغایر را ها آن مشخصات اگر و دهند قرار رسیدگی مورد را یافته انجام کارهاي و مصرفی مصالح

 به .نماید تعویض خود هزینه به را معیوب کارهاي و مصالح است متعهد پیمانکار دهند تشخیص فنی مشخصات
.کند ینم مشاور مهندس و کارفرما از حق سلب و کاهد نمی پیمانکار مسئولیت از ناظر مهندس نظارت حال، هر

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



تضمین انجام تعهدات:  34ماده 

 اولیه مبلغ درصد 5 معادل اي ضمانتنامه باید پیمانکار آن، از ناشی تعهدات انجام تضمین براي پیمان، امضاي موقع
 تسلیم است، بوده مناقصه اسناد ضمیمه که اي نمونه طبق و کارفرما قبول مورد بانک طرف از شده صادر پیمان،

 تا .باشد برمعت پیمان، موضوع موقت تحویل تاریخ از پس ماه یک تا باید شده یاد ضمانتنامه .کند کارفرما
 و کند اقدام هشد یاد ضمانتنامه تمدید براي است موظف پیمانکار است، نشده انجام موقت تحویل که هنگامی

 ضمانتنامه و نکرده فراهم را آن تمدید موجبات پیمانکار ضمانتنامه، اعتبار  مدت انقضاي از پیش روز 15 تا اگر
 ضمانتنامه، جاي به را آن وجه و کند دریافت ضامن بانک از را ضمانتنامه مبلغ که دارد حق کارفرما نشود، تمدید

 موقت، ویلتح صورتمجلس تصویب از پس را تعهدات انجام تضمین کارفرما .دارد نگه خود نزد وثیقه رسم به
.کند می آزاد ماده این یک تبصره به توجه با

 داشتن منظور بدون ،37 ماده طبق موقت وضعیت صورت آخرین موقت، تحویل از پس ماه یک تا حداکثر :1تبصره
 از او بدهی معج یا نباشد بدهکار پیمانکار وضعیت، صورت این اساس بر هرگاه .شود می تنظیم پایکار مصالح

 هرگاه ولی .دشو می آزاد درنگ بی تعهدات انجام ضمانتنامه باشد، کمتر کار انجام حسن تضمین کسور نصف
 برحسب عهدات،ت انجام ضمانتنامه باشد، بیشتر کار انجام حسن تضمین کسور نصف از پیمانکار، بدهی میزان
.شود می آزاد 25 یا 40 ماده در شده تعیین شرایط طبق مورد

 رعایت اب یا باشد کارفرما نزد نقد صورت به تعهدات، انجام تضمین از قسمتی یا تمام که صورتی در :2تبصره
 استرداد و ینتضم گرفتن چگونگی شود، استفاده بهادار اوراق دیگر انواع از بانکی ضمانتنامه جاي به مقررات،

.است شده تعیین بانکی ضمانتنامه براي پیمان این در که است شرایطی طبق مورد، هر در آن

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



تضمین حسن انجام کار:  35ماده 

 حساب در و کسر کار انجام حسن تضمین عنوان به درصد 10 معادل پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ از
  طبق قطعی وضعیت صورت تصویب از پس مبلغ این نصف .شود می نگهداري کارفرما نزد سپرده

.گردد می مسترد 25 و 42 مواد رعایت با قطعی، تحویل از پس آن دیگر نصف و 40 ماده

 زمان در افذن دستورالعمل طبق را کار انجام حسن تضمین سپرده وجوه تواند می پیمانکار :تبصره
.کند دریافت است شده درج پیمان مدارك و اسناد در آن تاریخ و شماره که کار ارجاع

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
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پیش پرداخت:  36ماده  

 به رداختپ پیش عنوان به مبلغی پیمانکار، مالی بنیه تقویت منظور به که دارد موافقت کارفرما
 آن، ابطضو دیگر و پرداخت پیش واریز چگونگی و پرداخت روش میزان، .کند پرداخت پیمانکار

 اسناد در آن تاریخ و شماره و بوده نافذ کار ارجاع زمان در که است مربوط دستورالعمل اساس بر
 رايب پیشگفته، دستورالعمل در مقرر موعدهاي در پیمانکار .است شده درج پیمان مدارك و

 رفرماکا .نویسد می مشاور مهندس به را خود درخواست پرداخت، پیش اقساط از هریک دریافت
 در شده تعیین تضمین مقابل در را پرداخت پیش قسط هر مشاور، مهندس تأیید از پس

 طقس هر پرداخت مهلت .نماید می پرداخت شود، کسر آن از وجوهی اینکه بدون دستورالعمل،
  یا ،است رسیده مشاور مهندس تأیید به که پیمانکار درخواست تاریخ از روز 20 پرداخت پیش

.باشد می است، بیشتر که هرکدام پیمانکار، سوي از تضمین ارائه تاریخ از روز 10
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  رایی،اج هاي نقشه طبق که را تاریخ آن تا کار شروع از شده انجام کارهاي وضعیت پیمانکار ماه، هر آخر در )الف
 کند، می نتعیی را پایکار تجهیزات و مقدارمصالح و نماید می گیري اندازه هاست صورتمجلس و دستورکارها

 ماه آن خرآ در را آن و کرده محاسبه را وضعیت صورت مبلغ پیمان، به منضم بهاي فهرست اساس بر سپس
 مدارك و ناداس با تطبیق نظر از را پیمانکار وضعیت صورت مشاور، مهندس .نماید می ناظر مهندس تسلیم
 تاریخ از روز 10 حداکثر مدت در را آن و نماید می اصالح دلیل تعیین با لزوم صورت در و کرده کنترل پیمان

 .ساندر می پیمانکار اطالع به نیز را مراتب و نماید می ارسال کارفرما براي ناظر مهندس سوي از دریافت
 بابت هک وجوهی کسر از پس و کرده رسیدگی را مشاور مهندس سوي از شده کنترل وضعیت صورت کارفرما
 طبق همتعلق کسور و قانونی کسور اعمال همچنین و است شده پرداخت قبلی موقت هاي وضعیت صورت
 وضعیت، صورت وصول تاریخ از روز 10 مدت ظرف حداکثر را پیمانکار به پرداخت قابل مبلغ باقیمانده پیمان،

 و الحمص و کارها تمام موقت، وضعیت صورت پرداخت با .کند می پرداخت پیمانکار، نام به چک صدور با
 بقیه اجراي منظور به لیکن کارفرماست، به متعلق است گردیده درج مزبور وضعیت صورت در که تجهیزاتی

 درج قادیرم .گیرد می قرار پیمانکار اختیار در موقت، تحویل موقع تا امانت، رسم به پیمان، موضوع کارهاي
 علی و موقت جنبه آید می عمل به ها آن بابت که هایی پرداخت و موقت هاي وضعیت صورت در شده

 رد یا بعدي هاي وضعیت صورت در ها، این جز و محاسباتی و گیري اندازه اشتباه هرنوع و دارد الحساب
 صورت بتصوی و رسیدگی تهیه، براي امکان ایجاد منظور به .شود می رفع و اصالح قطعی، وضعیت صورت

 از هریک اتمام از پس و کار اجراي ضمن باید پیمانکار 40 ماده در شده تعیین هاي مهلت در قطعی وضعیت
 با همراه رسیدگی براي مشاور مهندس به ها آن ارائه و قطعی هاي متره تهیه به نسبت آن اجزاي

 تفادهاس مورد نیز موقت هاي وضعیت صورت در باید اسناد این .نماید اقدام مربوط مدارك و ها صورتمجلس
.گیرد قرار
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 از سپ کارفرما نگیرد، قرار کارفرما تأیید مورد مشاور مهندس طرف از ارسالی وضعیت صورت عللی به هرگاه :1 تبصره
 به است نموده ارسال مشاور مهندس که را وضعیتی صورت مبلغ درصد 70تا ماده، این در شده تعیین کسور وضع

 الیلد با همراه را وضعیت صورت و کند می پرداخت پیمانکار وجه در ماده این در مقرر مدت در و الحساب علی عنوان
 به دوباره روز، 5 حداکثر مدت در الزم اصالحات اعمال از پس تا گرداند می بر مشاور مهندس به تصحیح براي آن، رد

 صورت، این در .دگرد پرداخت پیمانکار به پیشگفته ترتیب به مبلغ بقیه و شود ارسال کارفرما براي ، شده یاد شرح
.شود ارفرماک تسلیم شده تصحیح وضعیت صورت که شود می شروع تاریخی از وضعیت صورت مبلغ پرداخت مهلت

 با را خود اعتراض باشد، معترض است شده اصالح پیشگفته شرح به که وضعیتی صورت به نسبت پیمانکار اگر :2 تبصره
.گیرد قرار رسیدگی مورد تا کند می اعالم کارفرما به ماه، یک مدت ظرف حداکثر دلیل، ذکر

 تأیید اب مشاور مهندس نکند، ناظر مهندس تسلیم و تهیه را موقت وضعیت صورت مقرر موعد در پیمانکار اگر :3 تبصره
 این رتیبت به را آن پرداخت و رسیدگی براي بعدي اقدامات و کند می آن تهیه به اقدام پیمانکار هزینه به و کارفرما

 وجهمت مربوط وضعیت صورت پرداخت در تأخیر نظر از مسئولیتی گونه هیچ حالت، این در .آورد می عمل به ماده
.نیست کارفرما

 یمانکارپ کارفرما، سوي از موقت وضعیت صورت هر تأیید از پس هستند، آحادبها تعدیل مشمول که هایی پیمان در )ب
 و مایدن می محاسبه شده اعالم هاي شاخص آخرین اساس بر را وضعیت صورت آن آحادبهاي تعدیل وضعیت صورت

.ندک می ارسال مشاور مهندس براي است، شده تعیین "الف" بند در که نحوي به پرداخت و بررسی منظور به

 )چهارم و سوم یا دوم و اول ماهه سه( سال از نیمه هر کارکردهاي تعدیل پیمانکار، قصور از غیر و دلیل هر به اگر :تبصره
  لیمتس کارفرما به و کند می رسیدگی را آن قطعی، هاي شاخص با سال، نیمه آن از ماه سه شدن سپري از پس

.شود اقدام آن پرداخت و رسیدگی براي "الف" بند طبق تا نماید می
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:شود می رفتار بترتی بدین باشد داشته ارز به احتیاج پیمان، موضوع اجرایی هاي هزینه از بعضی براي پیمانکار پیمان، مدارك و اسناد طبق هرگاه

 دهش تعهد کارفرما سوي از ارز پرداخت پیمان، مدارك و اسناد در خارجی متخصصان استخدام براي 17 ماده "الف" بند اجراي در اگر )الف
 تاریخ در نایرا مرکزي بانک فروش رسمی نرخ به پیمانکار، سوي از آن ریالی معادل پرداخت مقابل در را موردنیاز ارز کارفرما باشد،

 باشد، بیشتر درصد 50 از نباید گاه هیچ که حقوق از قسمتی ها آن قرارداد در آنکه شرط به دهد، می قرار پیمانکار اختیار در پرداخت،
.باشد شده بینی پیش ارز به

 وارد ورکش خارج از باید و است شده تعهد کارفرما سوي از ارز پرداخت پیمان مدارك و اسناد در که تجهیزاتی و مصالح تهیه براي )ب
 مدارك و ناداس در شده تعیین مشخصات طبق باید پیمانکار بماند، باقی کار در و گردیده مصرف پیمان موضوع عملیات در و شود

 90 داراي کم تدس که طوري به بحث، مورد تجهیزات و مصالح خرید پروفرماي تهیه براي تفصیلی، زمانی برنامه به توجه با و پیمان
 و اسناد با ها نآ مشخصات و مقادیر انطباق لحاظ از را فروشنده اسناد خود، مسئولیت با باید پیمانکار .نماید اقدام باشد، اعتبار روز

 از پس و کند یم بررسی را دریافتی اسناد مشاور، مهندس .کند تسلیم مشاور مهندس به تأیید، از پس و نماید کنترل پیمان، مدارك
 جهیزاتت و مصالح خرید به مربوط اسناد .نماید می ابالغ پیمانکار به را کارفرما نظر ها، آن وصول تاریخ از روز 20 مدت ظرف تأیید،

 .کند می اعتبار گشایش به اقدام پیمانکار حساب به شده تأیید اسناد اساس بر کارفرما .شود صادر کارفرما نام به باید پیشگفته
 آن از پس .دنمای می اقدام خود، هزینه به گمرك، از شده سفارش تجهیزات و مصالح ترخیص به نسبت کارفرما، نظارت با پیمانکار

 منظور ها وضعیت صورت در پایکار تجهیزات و مصالح یا کار صورت به آن بهاي و شد کارگاه وارد شده یاد تجهیزات و مصالح که
.شود می کسر پیمانکار طلب از است، شده انجام کارفرما طرف از اعتبار صورت به که قبلی هاي پرداخت گردید،

 نرخ افزایش ورتص در کند، تغییر پیمانکار پیشنهادقیمت تسلیم تاریخ در آن نرخ به نسبت ارز تسعیر نرخ ،"ب" و "الف"بندهاي اجراي در اگر )ج
.گردد می منظور پیمانکار بدهی حساب به ارز نرخ کاهش صورت در و شود می منظور پیمانکار بستانکاري حساب به ارز تسعیر نرخ تفاوت ارز،

 تعدیل حوهن دستورالعمل طبق خاص تعدیل مقررات تابع پیمان، این به تعدیل شمول صورت در ،"ب"بند موضوع کارهاي نرخ تعدیل )د
.باشد می است، نافذ پیمان این مورد در که آحادبها

 کشور خارج از باید و نیست داخل در ها آن تهیه امکان و است موردنیاز کار اجراي براي که خاصی ابزار و آالت ماشین خرید براي اگر )ه
 شده بینی پیش ترتیب به مورد، این در باشد، شده بینی پیش پیمان مدارك و اسناد در ارزي تسهیالت کارفرما سوي از شود، وارد
.است یمانکارپ به متعلق ها، آن مالکیت و پیمانکار عهده به بند، این موضوع ابزار و آالت ماشین تأمین هزینه پرداخت .شود می عمل
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 و کند می تموق تحویل تقاضاي مشاور مهندس از پیمانکار شد، برداري بهره آماده کار و گردید تکمیل پیمان موضوع عملیات که آن از پس )الف
 تأیید ورتص در و کند می رسیدگی پیمانکار درخواست به مشاور، مهندس .نماید می معرفی تحویل هیئت در عضویت براي را خود نماینده

 را کار ترتیب اي ونهگ به کارفرما نماید می کارفرما از را موقت تحویل هیئت تشکیل تقاضاي موقت تحویل براي کار آمادگی تاریخ تعیین ضمن
 می حاضر کار محل در است رسیده مشاور مهندس تأیید به که کار آمادگی تاریخ از روز 20 مدت در حداکثر تحویل هیئت که کند می فراهم

 دریافت از روز هفت مدت ظرف نباشد برداري بهره آماده پیمان موضوع عملیات مشاور مهندس به اگر .نماید اقدام موقت تحویل براي و شود
.رساند می پیمانکار اطالع به شود تکمیل موقت تحویل از پیش باید که را کارهایی و نواقص پیمانکار تقاضاي

پیمانکار نماینده  مشاور، مهندس نماینده  ، کارفرما نماینده  : از است متشکل ،موقت تحویل هیئت

 آزمایش انجام امهبرن مشاور مهندس هیئت تشکیل تاریخ تا و رساند می پیمانکار و مشاور مهندس اطالع به را هیئت تشکیل محل و تاریخ کارفرما
 به پیمان داركم و اسناد طبق ها آن تدارك که را وسایل از قسمت آن تا کند می ابالغ پیمانکار به و تهیه است الزم کار تحویل براي که را هایی
 آزمایش .وردآ فراهم تحویل هیئت براي را الزم تشکیالت که است موظف پیمانکار کند آماده کار محل در هیئت تشکیل روز براي اوست عهده
 آزمایش جز به .گردد می درج موقت تحویل صورتمجلس در آن نتایج و شود می انجام محل در هیئت اعضاي نظر با و تشخیص به الزم هاي

 حویلت هیئت هرگاه .کند می پرداخت کارفرما را ها آزمایش هزینه است پیمانکار عهده به ها آن هزینه پیمان مدارك و اسناد طبق که هایی
 نتیجه اههمر به را موقت تحویل صورتمجلس .نماید می موقت تحویل صورتمجلس تنظیم به اقدام نکند مشاهده کارها در نقصی و عیب

 ارفرماک .دهند می قرار پیمانکار اختیار در کارفرما سوي از ابالغ تا را آن از اي نسخه و کند می ارسال کارفرما براي شده انجام هاي آزمایش
.نماید می ابالغ پیمانکار به را پیمان موضوع عملیات موقت تحویل تأیید، از پس

 و کند می نقص رفع براي مهلتی تعیین با موقت تحویل صورتمجلس تنظیم به اقدام نماید، مشاهده کارها در نقصی و عیب موقت تحویل هیئت هرگاه
 تحویل مجلسصورت ضمیمه و تنظیم را شود می معلوم بعداً  آن نتیجه که هایی آزمایش و ناتمام عملیات و کارها معایب و نقایص از فهرستی

 کارفرما دهنماین اتفاق به مشاور مهندس پیمانکار، جانب از نقص رفع اعالم از پس .دهد می پیمانکار به را آن از اي نسخه و نماید می موقت
 مشاور دسمهن باشد، نمانده باقی نقصی و عیب گونه هیچ شده تعیین نقایص فهرست اساس بر اگر و کند می بازدید را عملیات دوباره

 نتایج همراه ت،اس رسیده پیمانکار و مشاور مهندس کارفرما، نماینده امضاي به که را معایب و نقایص رفع گواهی و موقت تحویل صورتجلسه
 نماینده حضور رماکارف تشخیص به اگر .شود ابالغ پیمانکار به کارفرما تأیید از پس تا کند می ارسال کارفرما براي شده خواسته هاي آزمایش

 تحویل اریخت .کند اقدام کارفرما نماینده جاي به تا دهد می نمایندگی مشاور مهندس به نباشد، ضروري نقص رفع گواهی و ازکار بازدید در او
 تضمین، رهدو شروع تاریخ .شود می درج موقت تحویل صورتمجلس در که کارفرماست به کار تحویل و محل در هیئت تشکیل تاریخ موقت،
  شده تعیین ئتهی طرف از که مهلتی در نقایص یا نکند مشاهده کار در نقصی گونه هیچ تحویل هیئت که آن شرط به است موقت تحویل تاریخ
.شود رفع است،
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 تشکیل تاریخ انهم موقت تحویل تاریخ باشد شده تعیین مهلت از بیش کند می نقایص رفع صرف پیمانکار که زمانی اگر
 مشاور هندسم تأیید به که است نقص رفع تاریخ تضمین دوره شروع تاریخ ولی کارفرماست؛ به کار تحویل و هیئت

 تأیید به که پیمانکار سوي از کار آمادگی تاریخ از روز 20( مقرر موعد از دیرتر موقت تحویل هیئت اگر .باشد رسیده
 ختاری موقت تحویل تاریخ نماید، اقدام موقت تحویل براي و شود حاضر محل در )است رسیده مشاور مهندس
 در نقایص ای نکند مشاهده کار در نقصی هیئت اگر حالت این در .کارفرماست به کار تحویل و محل در هیئت تشکیل
 از کار آمادگی تاریخ از پس روز 20 تضمین دوره شروع تاریخ شود، رفع است شده تعیین هیئت سوي از که مهلتی
 می نقص فعر صرف پیمانکار که زمانی که آن مگر باشد می است رسیده مشاور مهندس تأیید به که پیمانکار سوي

 تأیید به که نقص رفع تاریخ برابر تضمین دوره شروع تاریخ صورت این در که باشد شده تعیین مهلت از بیش کند
 کارفرما .باشد می )روز 20 مهلت به نسبت( محل در هیأت تشکیل تأخیر مدت منهاي است رسیده مشاور مهندس

 پیمانکار به )روز 20 مهلت به نسبت( موقت تحویل در تأخیر مدت براي را کار از نگهداري و حفظ هاي هزینه باید
.کند پرداخت

 جزاییم هاي زمان کار، از مستقلی هاي قسمت موقت تحویل و تکمیل براي پیمان مدارك و اسناد در که صورتی در )ب
 موردنیاز کار لک تکمیل از پیش کار از مستقلی هاي قسمت از برداري بهره کارفرما نظر به یا باشد شده بینی پیش
 مانند موقت لتحوی از پس هاي اقدام و گرفته موقت تحویل را پیشگفته هاي قسمت ماده این رعایت با کارفرما باشد،

 به را کار مانجا حسن تضمین کسور استرداد قطعی، تحویل تضمین، دوره شروع تعهدات، انجام تضمین نمودن آزاد
.دهد می جامان مستقل صورت به پیمان مدارك و اسناد طبق است، گردیده موقت تحویل که کار از قسمت آن تناسب

 کارهاي ولی شود انجام پیمان اولیه مبلغ درصد 512 حد تا پیمان موضوع عملیات ،29 ماده "الف"بند به توجه با اگر )ج
 می خاتمه پیمان به 48 ماده طبق کارفرما نکند، موافقت کار ادامه براي پیمانکار و نباشد برداري بهره قابل شده اجرا
.دهد

بازگشت به 
صفحه فهرست صفحه قبل
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)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



صورت وضعیت قطعی:  40ماده 

 مدارك و ناداس اساس بر را شده انجام کارهاي قطعی وضعیت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه یک تا حداکثر باید پیمانکار
 مهندس .مایدن تسلیم مشاور مهندس به رسیدگی براي و کند تهیه پایکار تجهیزات و مصالح نمودن منظور بدون پیمان
 کارفرما .دنمای می ارسال کارفرما تصویب براي ماه سه مدت ظرف و نموده رسیدگی را شده دریافت وضعیت صورت مشاور
 یک ارسال ضمن را خود نهایی نظر و کند می رسیدگی وصول تاریخ از ماه دو مدت ظرف را شده دریافت وضعیت صورت
 قطعی عیتوض صورت تهیه براي شده تعیین مهلت ظرف پیمانکار که صورتی در .دارد می اعالم پیمانکار به آن از نسخه
 براي یمانکارپ امضاي از پس و کند می آن تهیه به اقدام پیمانکار هزینه به مشاور مهندس کارفرما، تأیید با نکند، اقدام

 بدون مشاور مهندس کند، خودداري وضعیت صورت امضاي از پیمانکار که صورتی در .دارد می ارسال کارفرما تصویب
.فرستد می کارفرما براي را وضعیت صورت پیمانکار امضاي

 که حالتی در یا دباش داشته کارفرما نظر به نسبت اعتراضی اگر است نموده امضا قبالً را وضعیت صورت پیمانکار، که حالتی در
 ماه یک مدت ظرف حداکثر را خود اعتراض دارد، اعتراض کارفرما نظر به نسبت و است نکرده امضا قبالً را وضعیت صورت

 ماه یک دتم ظرف حداکثر کارفرما .رساند می کارفرما اطالع به یکجا مدرك، و دلیل ارائه با وضعیت صورت وصول تاریخ از
 تواند می ارپیمانک .نماید می اعالم را ها آن رد یا قبول و کند می رسیدگی اعتراض موارد به پیمانکار، نظر وصول تاریخ از

.نماید اقدام 35 ماده طبق شود نمی واقع کارفرما قبول مورد که خود اعتراض از قسمت آن تکلیف تعیین براي

 قبول یمانکارپ طرف از قطعی وضعیت صورت نکند، اعتراض وضعیت صورت به شده تعیین مدت ظرف پیمانکار که صورتی در
 مأخذ و است عقاط تنهایی به شود، می منظور قطعی وضعیت صورت در باال ترتیب به که کارها مقادیر .شود می تلقی شده

 ،است گردیده منظور موقت هاي وضعیت صورت در که مقادیري و ها آن بین که هرچند گیرد می قرار حساب تسویه
 نباشد، بدهکار پیمانکار پیمانکار، هاي حساب سایر و شده تصویب قطعی وضعیت صورت به توجه با هرگاه .باشد اختالف

.شود می آزاد کار انجام حسن تضمین نصف

 مهلت شود، می قطعی وضعیت صورت تهیه به اقدام پیمان خاتمه یا فسخ از پس 48 یا 47 مواد طبق که مواردي در :تبصره
.باشد می شده انجام کارهاي یل تحو تاریخ یا برداري صورت تاریخ از ترتیب به قطعی، وضعیت صورت تهیه

بازگشت به 
صفحه فهرست
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تحویل قطعی:  41ماده 

 دسمهن تأیید و پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما موافقتنامه، 5 ماده در شده تعیین تضمین دوره پایان در
 تحویل براي 39 ماده در که گونه همان به را هیئت تشکیل تاریخ و قطعی تحویل هیئت اعضاي مشاور،
 کارها بازدید از پس قطعی تحویل هیئت .کند می ابالغ پیمانکار به و معین است شده بینی پیش موقت
 می قطعی لتحوی را پیمان موضوع ننماید، مشاهده باشد پیمانکار کار از ناشی که نقصی و عیب هرگاه

 از ابالغ ات را آن از اي نسخه و کند می ارسال کارفرما براي و تنظیم را آن صورتمجلس درنگ بی و کند
 می ابالغ کارپیمان به را کار قطعی تحویل تصویب کارفرما سپس و دهد می پیمانکار به کارفرما، سوي
.نماید

  طبق ها آن رفع براي کند، مشاهده پیمانکار کار از ناشی نقصی و عیب قطعی تحویل هیئت هرگاه : 1 تبصره
.شود می رفتار 42 ماده

 را کار قطعی تحویل تقاضاي موافقتنامه، 5 ماده در شده تعیین تضمین دوره پایان در پیمانکار اگر : 2 تبصره
 است، دهکر بروز قطعی تحویل تقاضاي تاریخ تا که خود کار از ناشی نواقص رفع به مکلف ننماید،

.است قطعی تحویل به مربوط اقدامات مالك پیمانکار تقاضاي تاریخ و باشد می

 دو از یشب تأخیر این و نکند تحویل هیئت اعزام به اقدام پیمانکار تقاضاي وجود با کارفرما اگر : 3 تبصره
 ،مجدد تقاضاي تاریخ از ماه یک انقضاي و پیمانکار مجدد درخواست از پس و انجامد طول به ماه

 باید و ددگر می تلقی شده قطعی تحویل پیمان موضوع عملیات نکند، اقدامی زمینه این در کارفرما
.شود انجام آن مورد در قطعی تحویل از پس اقدامات

بازگشت به 
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مسئولیت هاي دوره تضمین:  42ماده 

 مکلف یمانکارپ باشد، پیمانکار کار از ناشی که ببینند کار در نقایصی و معایب تضمین، دوره در اگر
 ذکر با ار مراتب کارفرما منظور این براي .کند رفع خود هزینه به را نقایص و معایب آن که است

 از پس روز 15 حداکثر باید پیمانکار و کند می ابالغ پیمانکار به ها آن محل و نقایص و معایب
 قبول مورد که مدتی طی را ها آن و کند نقایص و معایب رفع به شروع کارفرما، ابالغ

 ارفرماک کند، مسامحه یا ورزد قصور تعهد این انجام در پیمانکار هرگاه .نماید رفع کارفرماست،
 به را آن نههزی و نماید رفع بداند مقتضی که ترتیبی به یا خودش را نقایص و معایب آن دارد حق

 دارد او زدن پیمانکار که اي سپرده و مطالبات هرنوع یا پیمانکار تضمین محل از درصد 15 اضافه
 رهدو در شده موقت تحویل کارهاي برداري بهره و نگهداري حفاظت هاي هزینه .نماید برداشت
.کارفرماست عهده به تضمین

بازگشت به 
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بروز حوادث قهري:  43ماده 

 سیل زلزله، واگیردار، هاي بیماري شیوع عمومی، هاي اعتصاب و ها انقالب نشده، یا شده اعالم از اعم جنگ،
 رلکنت از خارج مشابه حوادث و طوفان مهارنشدنی، و دار دامنه هاي سوزي آتش عادي غیر هاي طغیان و

 حوادث جزء سازد، ناممکن پیمانکار براي را کار ادامه و یابد وقوع کار اجراي منطقه در که پیمان طرف دو
 هیچ قهري حوادث بروز در .شود می عمل زیر ترتیب به ها آن بروز درصورت و رود می شمار به قهري

.نیست حوادث این اثر در دیگر طرف به شده وارد هاي خسارت مسئول طرف دو از یک

 قهري وضعیت در که شده اجرا کارهاي از حفاظت براي را خود کوشش حداکثر که است موظف پیمانکار )الف
 و نمطمئ هاي محل به پایکار تجهیزات و مصالح انتقال و شود می جدي زیان به منجر ها آن کردن رها

 این در تسریع براي حدامکان در محل در را خود موجود امکانات تمام باید نیز کارفرما .برد کار به ایمن
.دهد قرار پیمانکار اختیار در امر

 التآ ماشین موقت هاي ساختمان و تأسیسات پیمان موضوع کارهاي به شده وارد هاي خسارت مورد در )ب
:شود می عمل زیر شرح به پیمانکار وسایل و ابزار و

 براي باشد، 21 ماده "ج"بند موضوع بیمه مشمول پیمان موضوع کارهاي به شده وارد هاي خسارت هرگاه )1
.شود می اقدام ماده همان طبق آن جبران

 یا نیست 21 ماده "ج"بند موضوع بیمه مشمول پیمان موضوع کارهاي به شده وارد هاي خسارت اگر )2
.کارفرماست عهده به خسارت جبران نباشد کافی ها خسارت جبران براي آن میزان

 با مانکارپی وسایل و ابزار و آالت ماشین موقت، تأسیسات و ها ساختمان به شده وارد هاي خسارت جبران )3
.است پیمانکار عهده به 21 ماده "د"بند به توجه
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بروز حوادث قهري:  43ادامه ماده  

 وقوع از پیش صورت به کارها اعاده "2-ب" و "1-ب"بندهاي در شده یاد هاي خسارت جبران از منظور
 زمال حادثه وقوع از پیش حالت به را کارها اعاده کارفرما اگر قهري وضعیت رفع از پس .است حادثه

 مدت یدتمد صورت این در .کند آغاز درنگ بی را کارها اجراي که است مکلف پیمانکار بداند، میسر و
 تأیید و یدگیرس از پس که شود می پیشنهاد پیمانکار سوي از اولیه وضع به کارها اعاده براي مناسبی
.گردد می ابالغ پیمانکار به کارفرما، تصویب و مشاور مهندس

 از یشب قهري وضعیت اگر یا ندهد تشخیص ضروري را اولیه وضع به کارها اعاده یا ادامه کارفرما اگر )ج
.دهد می خاتمه پیمان به 48 ماده طبق 48 ماده "د"بند رعایت بدون یابد، ادامه ماه شش

  49 هماد ”ج"و"ب"بندهاي طبق اول ماه یک بر مازاد مدت براي را پیمانکار کار توقف هاي هزینه کارفرما
.کند می پرداخت

بازگشت به 
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ممنوعیت قانونی:  44ماده 

 یک ماه يد دوم و بیست مصوب مداخله، منع مشمول پیمان عقد موقع در که کند می اعالم پیمانکار
 مانپی شود، محرز کارفرما براي آن خالف که درصورتی د و نیست هفت و سی و سیصد و هزار

 زیر لعل به پیمانکار موقت تحویل تا کار انجام ضمن هرگاه .شود می رفتار 47 ماده طبق و فسخ
:شود پیشگفته قانون مشمول

.آید یشپ پیمانکار شرکت بازرسان یا مدیران سهام میزان سهام، صاحبان در که تغییراتی )الف

.آید پیش کارفرما یا دولت هاي دستگاه در که تغییراتی )ب

 قانونی، منع وقوع محض به ب حالت در .شود می رفتار 47 ماده طبق و فسخ پیمان الف حالت در
 نشود، فعر قانونی مانع که صورتی در و کند اعالم کارفرما به را مراتب که است مکلف پیمانکار
 را مراتب پیمانکار اگر .کند می عمل پیمانکار با 48 ماده طبق و دهد می خاتمه پیمان به کارفرما

.شود می رفتار 47ماده طبق و فسخ پیمان نکند، اعالم کارفرما به موقع به

بازگشت به 
صفحه فهرست

)هاي اجرایی استان زنجان ویژه کارشناسان دستگاه(تفسیر شرایط عمومی پیمان 
)دانشیار گروه عمران دانشگاه زنجان ( دکتر امیرمسعود رحیمی : ارائه 



حقوق انحصاري ثبت شده:  45ماده 

 حقوق الیاحتم نقص به مربوط مطالبات و ها خسارت دعاوي، تمام مقابل در را کارفرما پیمانکار، )الف
 وعموض اجراي در که شده حمایت حقوق دیگر و تجاري هاي نام یا عالئم تألیفات، شده ثبت

.دارد می مصون شود، ایجاد پیمان

 حقوق ضنق موجب که نیست اي گونه به پیمان مدارك و اسناد مفاد که نماید می تأیید کارفرما )ب
 مانپی مدارك و اسناد رعایت شودکه معلوم پیمانکار براي که صورتی در .شود شده حمایت
 وردم در اقدام نوع هر از پیش باید گردد، می شده حمایت حقوق نقض موجب مواردي در ناگزیر

 گونه هب الزم تغییرات انجام به نسبت کارفرما تا کند اعالم مشاور مهندس به را مراتب ها، آن
.کند ابالغ پیمانکار به را نتیجه و نماید اقدام شود، برطرف شده حمایت حقوق نقض که اي

بازگشت به 
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موارد فسخ پیمان:  46ماده 

:کند فسخ 47 ماده طبق را پیمان زیر، موارد از یک هر تحقق صورت در تواند می کارفرما )الف

.28 ماده ”ب"بند در شده تعیین مهلت از بیش پیمانکار جانب از کارگاه گرفتن تحویل در تأخیر )1

.آن متسلی براي شده تعیین مهلت نصف از بیش مدت به تفصیلی زمانی برنامه ارائه در تأخیر )2

 4 ماده "ج"ندب در شده تعیین مدت نصف از بیش پیمان موضوع عملیات شروع براي تجهیزکارگاه در تأخیر )3
 باید که را پرداخت پیش از قسمتی کارفرما که است مجاز صورتی در حالت این .پیمان فسخ موافقتنامه

.باشد کرده پرداخت کند، پرداخت کارگاه تحویل از بعد

.است ترکم که هرکدام ماه؛ دو یا پیمان اولیه مدت دهم یک از بیش پیمان موضوع عملیات شروع در تأخیر )4

 شده تعیین مدت نصف از بیش تفصیلی زمانی برنامه در شده بینی پیش کارهاي از هریک اتمام در تأخیر )5
.30 ماده به توجه با کار آن براي

.30 ماده به توجه با پیمان مدت چهارم یک از بیش مدت به کار اتمام در تأخیر )6

.کارفرما سوي از کار شروع ابالغ و 43 ماده موضوع قهري وضعیت رفع از پس کار شروع عدم )7

.روز 15  از بیش کارفرما، اجازه بدون کار کردن تعطیل یا کارگاه گذاشتن سرپرست بدون )8

.32ماده "د"بند طبق معیوب شده انجام کارهاي اصالح براي مشاور مهندس دستور انجام عدم )9

.پیمانکار شرکت انحالل )10

 موجب که اي ونهگ به قضایی محاکم سوي از پیمانکار اموال و آالت ماشین توقیف یا پیمانکار ورشکستگی )11
.شود کار پیشرفت کندي یا توقف
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.17ماده "و"بند طبق کارگران دستمزد پرداخت در ماه یک از بیش تأخیر )12

 لعمل،ا حق کارفرما عوامل به آن اجراي یا پیمان تحصیل براي پیمانکار که شود ثابت هرگاه )13
.است کرده سهیم خود منافع در را ها آن هاي واسطه یا ها آن یا است داده هدایایی یا پاداش

:کند می فسخ را پیمان کارفرما زیر، موارد احراز صورت در )ب

.ثالث شخص به پیمان واگذاري )1

 آن "ب"بند در شده بینی پیش حالت استثناي به گردد، 44 ماده قانونی ممنوعیت مشمول پیمانکار )2
.48 ماده شمول براي

بازگشت به صفحه قبل
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 فسخ مشمول را پیمان کارفرما ،46 ماده در شده درج هاي حالت از مورد چند یا یک بروز علت به که صورتی در )الف
 می ابالغ ارپیمانک به داند، می فسخ مشمول را پیمانکار ها آن استناد به که مواردي ذکر با را خود نظر دهد، تشخیص

.کند

 با اکارفرم نظر انطباق عدم از حاکی دالیلی که صورتی در کارفرما، ابالغ تاریخ از روز 10 مدت در که است مکلف پیمانکار
 ويس از پاسخی شده تعیین مهلت ظرف اگر .برساند کارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته شده اعالم موارد

 بدون و کند یم ابالغ پیمانکار به را پیمان فسخ کارفرما بداند، مردود را او شده اقامه دالیل کارفرما یا نرسد پیمانکار
:نماید می عمل ماده این مفاد ترتیب به قضایی، تشریفات دادن انجام به احتیاج

 پیمان فسخ موضوع باشد، 46 ماده الف بند در شده درج موارد استناد به پیمان فسخ براي کارفرما تصمیم که صورتی در
 هایی سازمان وردم در( کارفرما سازمان مقام باالترین یا وزیر انتخاب به نفر سه از متشکل هیئتی وسیله به بدواً باید
 کارفرما ازمانس مقام باالترین یا وزیر موافقت مورد و شود تأیید و بررسی )نیستند ها وزارتخانه از یک هیچ تابع که

.شود ابالغ پیمانکار به سپس و گیرد قرار

 بی و ندک می واریز خزانه حساب به و ضبط را شده کسر کار انجام حسن تضمین و تعهدات انجام تضمین کارفرما )ب
 آن در ودموج تدارکات تمام و ابزار و آالت ماشین تجهیزات، و مصالح موقت هاي ساختمان و تأسیسات کارگاه درنگ

 که دکن می دعوت پیمانکار از درنگ بی سپس .دارد می معمول الزم اقدام آن حفاظت براي و گیرد می اختیار در را
 زات،تجهی مصالح، تمام و شده انجام کارهاي صورتمجلس تهیه و برداري صورت براي اي نماینده هفته یک ظرف

 ظرف ندهنمای معرفی از پیمانکار هرگاه .نماید معرفی است موجود کارگاه در که دیگر تدارکات و ابزار و آالت ماشین
 ود،نش حاضر برداري صورت براي مقرر موعد در او جانب از شده معرفی نماینده یا کند خودداري شده تعیین مدت

 هیچ حق ارپیمانک و نماید می اقدام برداري صورت براي محل، دادگاه نماینده حضور با دلیل تأمین منظور به کارفرما
 صورت تهیه به اقدام 40 ماده طبق درنگ بی پیمانکار برداري، صورت از پس .ندارد را مورد این در اعتراضی گونه

.کند می شده انجام کارهاي از قطعی وضعیت

بازگشت به ادامه ماده 
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 و یردگ می اختیار در است موردنیاز کار ادامه براي و شده احداث کارگاه در که را موقت هاي ساختمان و تأسیسات کارفرما )ج
 موارد این در اینکه به توجه با شود می تعیین طرف دو توافق با که بازیافتی تجهیزات و مصالح ارزش برابر را ها آن بهاي
 و أسیساتت اگر .کند می منظور پیمانکار طلب حساب به شود پرداخت پیمانکار به کارگاه برچیدن بابت وجهی نباید

 دو توافق با که را ها آن اجاره بهاي کارفرما باشد، شده ایجاد کارفرما تحویلی هاي محل از خارج در پیشگفته هاي ساختمان
.دکن می پرداخت پیمانکار به داشت خواهد اختیار در کار تکمیل منظور به که مدتی براي شود، می تعیین طرف

 اتمام براي دخو تشخیص به و است موجود کارگاه در که را پیمانکار به متعلق وسایل و ابزار و آالت ماشین تواند می کارفرما )د
 و بگیرد راختیا در است، الزم دیگر آالت ماشین با ها آن کردن جایگزین براي که مناسبی مدت براي بداند، موردنیاز کار

 بدون واندت نمی کارفرما .نماید منظور پیمانکار طلب حساب به شود می تعیین طرف دو توافق با که را ها آن اجاره هزینه
:بگیرد خود اجاره در زیر در شده تعیین هاي مدت از بیش را او آالت ماشین پیمانکار موافقت

 صوصیخ شرایط در ها آن نام که خاصی آالت ماشین و آسفالت کارخانه بتن، مرکزي دستگاه ثابت، آالت ماشین مورد در1)
:آید می بدست زیر رابطه از که مدتی برابر است، شده بینی پیش پیمان

.ماه ده برابر آالت، ماشین سایر مورد در )2

 توسط که را ارپیمانک وسایل و ابزار و آالت ماشین از اقالمی خود، طلب میزان به کارفرما باشد، بدهکار کارفرما به پیمانکار اگر
 تملک به ،کشور جاري قوانین رعایت با و گیرد می اختیار در شود، می ارزیابی طرفین منتخب کارشناسان یا کارشناس

.آورد می در خود قطعی

 آن بهاي و ندک می قبول است شده تهیه پیمان اجراي براي و بوده مشخصات طبق چه آن پایکار تجهیزات و مصالح از کارفرما )ه
.ایدنم می منظور پیمانکار طلب حساب به باشد، طرف دو توافق مورد که خرید تاریخ در روز متعارف نرخ اساس بر را
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 را کار راياج براي شده سفارش تجهیزات و مصالح فهرست درنگ بی پیمان، فسخ ابالغ دریافت با پیمانکار )و
 فته،پیشگ فهرست دریافت از روز ده تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما براي ها آن خرید شرایط با همراه

 پیمانکار تا دنمای می اعالم پیمانکار به دهد، تشخیص موردنیاز که را شده سفارش تجهیزات و مصالح از اقالمی
 پیمانکار سوي از تجهیزات و مصالح این خرید بابت که مبالغی .نماید منتقل کارفرما به را ها آن خرید قرارداد

 بهاي بقیه هتأدی و گردد می منظور پیمانکار طلب حساب به آن مدارك و اسناد تسلیم مقابل در است شده تأدیه
.بود خواهد کارفرما عهده به ها آن به مربوط تعهد هرنوع و خرید

 نشود رحاض "ه" و "د" ،"ج"بندهاي اجراي در توافق منظور به کارفرما ابالغ تاریخ از هفته دو ظرف پیمانکار هرگاه )ز
 این نظر .مایدن می انتخاب دادگستري رسمی کارشناس چند یا یک کارفرما نگردد، حاصل طرفین بین توافق یا

 بدهی حساب به و پردازد می کارفرما را آنان الزحمه حق و است قطعی طرفین براي کارشناسان یا کارشناس
.کند می منظور پیمانکار

 باقی رماکارف تحویلی هاي محل در که را خود تدارکات دیگر و تجهیزات و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار )ح
 این غیر در .کند خارج شده یاد هاي محل از کارفرما ابالغ تاریخ از ماه سه مدت ظرف حداکثر است مانده

 به ار آن هاي هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که هرنحو به ها آن کردن خارج براي تواند می کارفرما صورت
 و اموال به دهش وارد زیان و ضرر به نسبت تواند نمی پیمانکار حالت این در .دارد منظور پیمانکار بدهکار حساب
.نماید مطرح دعوایی خود هاي دارایی

 هزینه صفن یابد، می پایان ماده این طبق ارزیابی و ها برداري صورت که تاریخی تا پیمان فسخ ابالغ تاریخ از )ط
 نباید تمد این .پیمانکاراست عهده به دیگر نصف و کارفرما عهده به کارگاه حفاظت و نگهداري به مربوط هاي

 از یشب ایام براي کارگاه حفاظت و نگهداري به مربوط هاي هزینه صورت، این غیر در .شود بیشتر ماه سه از
.کارفرماست عهده به ماه سه
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 دیگر، علل یا ودخ مصلحت به بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیري که آن بدون کارفرما پیمان، موضوع کارهاي اتمام از پیش هرگاه
 باشد روز 15  از یشترب نباید که تحویل براي کارگاه کردن آماده تاریخ تعیین با را پیمان خاتمه بگیرد، پیمان خاتمه به تصمیم

 تعیین ابالغ این در است مسلم زیان یا خطر بروز موجب ها آن ماندن ناتمام که را کارهایی کارفرما .کند می ابالغ پیمانکار به
 آماده را کارگاه و کند تکمیل را کارها گونه این مهلت آن در بتواند پیمانکار تا دهد می پیمانکار به بیشتري مهلت و کند می

:است زیر شرح به پیمان دادن خاتمه از پس اقدامات .نماید تحویل

 یافته پایان که را قسمت آن و قطعی تحویل 41 ماده در شده درج مقررات طبق است ناتمام که را کارها از قسمت آن کارفرما )الف
 ارپیمانک شود، مشاهده ناتمام کارهاي مورد در معایبی اگر .کند می موقت تحویل 39 ماده در شده تعیین مقررات طبق است
 در .دهد قطعی یلتحو سپس و نماید عیب رفع شود می تعیین کارفرما توافق با که مناسبی مدت در خود هزینه به است مکلف

 که حدي تا .نماید می نقص رفع به اقدام 32 ماده "د" بند طبق کارفرما نکند نقص رفع مقرر مهلت در پیمانکار که صورتی
 اجراي كسایرمدار و جزء پیمانکاران با قراردادهاي ها، کاتالوگ ها، نقشه باید پیمانکار کارفرماست، درخواست و لزوم مورد

.دهد کارفرما تحویل را کار

.شود می تهیه  40 ماده طبق شده، انجام کارهاي وضعیت صورت )ب

:شود می اقدام زیر شرح به شده سفارش و موجود تجهیزات و مصالح مورد در )ج

 بهاي و یريگ اندازه است، شده تهیه پیمان موضوع اجراي براي و بوده فنی مشخصات طبق که کارگاه در موجود تجهیزات و مصالح )1
.شود می منظور قطعی وضعیت صورت در باشد، طرف دو توافق مورد که خرید، تاریخ در روز متعارف نرخ اساس بر ها آن

 شرایط با اههمر را کار اجراي براي شده سفارش تجهیزات و مصالح فهرست درنگ بی پیمان خاتمه ابالغ دریافت با پیمانکار )2
 هیزاتتج و مصالح از اقالمی پیشگفته، فهرست دریافت از روز ده تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما براي ها آن خرید

 منتقل ارفرماک به را ها آن خرید قرارداد پیمانکار تا نماید می اعالم پیمانکار به دهد می تشخیص موردنیاز که را شده سفارش
 به آن مدارك و ناداس تسلیم مقابل در است، شده تأدیه پیمانکار سوي از تجهیزات و مصالح این خرید بابت که مبالغی .نماید

.بود دخواه کارفرما عهده به ها آن به مربوط تعهد هرنوع و خرید بهاي بقیه تأدیه و گردد می منظور پیمانکار طلب حساب
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 خاتمه را ثثال اشخاص و جزء پیمانکاران با خود قراردادهاي تمام پیمان، خاتمه ابالغ دریافت از پس درنگ بی باید پیمانکار )3
 انجام ،2بند طبق کارفرما نظر اعالم از پس نیست کارفرما موردنیاز که تجهیزاتی و مصالح خرید قراردادهاي خاتمه .دهد
.شود می

 پیمان به ادند خاتمه اثر در و است کرده تعهداتی ثالث اشخاص مقابل در پیمان، موضوع اجراي منظور به پیمانکار که درصورتی )د
 به ا،کارفرم تأیید و رسیدگی از پس ها، خسارت و ها هزینه این گردد، اشخاص به هایی خسارت و هزینه پرداخت به ملزم

.شود می منظور پیمانکار بستانکاري حساب

 ساختمان و تأسیسات این بهاي .گیرد می اختیار در است شده احداث کارگاه در که را موقتی هاي ساختمان و تأسیسات کارفرما )ه
 پیمانکار طلب حساب به و شود می تعیین طرف دو توافق با است، شده پیمانکار به قبالً که هایی پرداخت گرفتن نظر در با ها

 در شگفتهپی هاي ساختمان و تأسیسات اگر .شود نمی پرداخت کارگاه برچیدن عنوان به وجهی ها آن بابت و گردد می منظور
 براي شود، می تعیین طرف دو توافق با که را ها آن اجاره بهاي کارفرما باشد، شده ایجاد کارفرما تحویلی هاي ازمحل خارج
.کند می پرداخت پیمانکار به داشت خواهد اختیار در کار تکمیل منظور به که مدتی

 است، هماند باقی کارفرما تحویلی هاي محل در که را خود تدارکات دیگر و تجهیزات و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار )و
 خارج براي تواند می کارفرما صورت این غیر در .کند خارج شده یاد هاي محل از کارفرما ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر

 نای غیر در .دارد منظور پیمانکار بدهی حساب به را آن هاي هزینه و نماید عمل بداند، مقتضی که هرنحو به ها آن کردن
.نماید مطرح دعوایی خود هاي دارایی و اموال به شده وارد زیان و ضرر به نسبت تواند نمی پیمانکار صورت

:شود می عمل زیر ترتیب به پیمانکار هاي تضمین مورد در )ز

 وضعیت صورت آخرین که تفاوت این با .شود می آزاد 34 ماده 1 تبصره در شده تعیین روش طبق پیمان تعهدات انجام تضمین )1
 با شده قطعی لتحوی و شده موقت تحویل قسمت از اعم کار تحویل از پس ماه یک تا حداکثر پیشگفته تبصره موضوع موقت

.شود می تهیه پایکار مصالح احتساب

.شود می آزاد 35 ماده طبق جداگانه یک هر شده قطعی تحویل قسمت و شده موقت تحویل قسمت کار انجام حسن تضمین )2
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تعلیق:  49ماده 

 و تعیین را مراتب باید صورت این در .کند معلق ماه سه حداکثر و بار یک براي را کار اجراي پیمان مدت در تواند می کارفرما )الف
 و صالحم شده، انجام کارهاي تمام که است مکلف پیمانکار تعلیق مدت در .دهد اطالع پیمانکار به تعلیق شروع تاریخ

.کند حراست و حفاظت شایسته طور به پیمان اساس بر را موقت هاي ساختمان و تأسیسات پایکار تجهیزات

 .پردازد می انکارپیم به پیمان مدارك و اسناد در شده تعیین میزان به تعلیق دوران در را پیمانکار باالسري هاي هزینه کارفرما )ب
 در کارفرما د،باش شده موکول تعلیق ابالغ زمان در طرفین توافق به شده یاد هاي هزینه تعیین پیمان مدارك و اسناد در اگر

 هزینه پرداخت براي بینی پیش نوع هیچ پیمان مدرك و اسناد در که صورتی در .نماید می توافق پیمانکار با آن میزان مورد
 به را ماهانه فرضی کارکرد متوسط درصد 10 معادل مبلغی ماهانه کافرما باشد نشده تعلیق دوره در پیمانکار باالسري هاي

 مبلغی ماهانه علیقت مدت در پیشگفته هاي هزینه بابت شود، متوقف کار از قسمتی کارفرما، دستور به اگر .پردازد می پیمانکار
 هزینه عیینت براي .شود می پرداخت پیمانکار به شده متوقف کار مبلغ تناسب به ماهانه فرضی متوسط درصد 10 معادل
.شود می محاسبه تناسب به کسرماه تعلیق

 تعلیق هزینه درصد 80 شود، ابالغ کارفرما سوي از پیمان تعلیق پیمان موضوع عملیات آغاز از پیش که صورتی در :تبصره
.شود می پرداخت پیمانکار به بند این طبق شده محاسبه

 نوع هیچ داختپر بدون نماید، خارج کارگاه از تعلیق مدت در است مایل پیمانکار که آالتی ماشین مورد در پیمانکار و کارفرما )ج
 توافق اساس بر مانند می باقی کارگاه در که آالت ماشین از تعداد آن توقف دوران به مربوط اجاره .کنند می توافق اي هزینه

.شود می پرداخت پیمانکار به طرفین

 حداکثر و بار یک براي را تعلیق مدت پیمانکار موافقت با تواند می کارفرما باشد، ضروري ماه سه از بیش تعلیق که صورتی در )د
 طبق و یافته اتمهخ پیمان ماه سه از بیش تعلیق با پیمانکار موافقت عدم صورت در .دهد افزایش پیشگفته شرایط با ماه سه

.شود می عمل 48 ماده

 شروع تاریخ اه،کارگ نمودن آماده منظور به پیمانکار براي مهلتی تعیین با کارفرما شود برطرف کار تعلیق موجب عوامل هرگاه )ه
.کند می ابالغ پیمانکار به را کار مجدد
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هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار:  50ماده 

 پیمانکار و باشد دهش بینی پیش پیمانکار به کار تسریع هزینه پرداخت پیمان مدارك و اسناد در کار موعد از پیش اتمام مقابل در اگر )الف
 تسریع هزینه فتدریا به محق پیمانکار نماید، تحویل آماده و کند تکمیل را پیمان موضوع عملیات پیمان، مدت شدن سپري از پیش
.باشد می شده بینی پیش شرایط طبق

 با مشاور مهندس باشد، پیمان شده تمدید هاي مدت عالوه به پیمان اولیه مدت از بیش کار انجام مدت که صورتی در کار پایان در )ب
 زیر شرح به رماکارف تصویب از پس تا کند می تعیین را پیمانکار غیرمجاز تأخیر مدت پیمانکار دالیل به رسیدگی و 30 ماده رعایت
:گیرد قرار تأخیر خسارت محاسبه مالك

 در  که کار مانده باقی مبلغ دوهزارم یک تأخیر، روز هر براي نشود، بیشتر پیمان مدت دهم یک از غیرمجاز تأخیر مدت جمع هرگاه )1
.است شده تأخیر آن اجراي

 یک تا آن بر مازاد براي و 1 بند طبق پیمان مدت دهم یک تا شود، بیشتر پیمان مدت دهم یک از غیرمجاز تأخیر مدت جمع هرگاه )2
.است شده تأخیر آن اجراي در که کار مانده باقی مبلغ هزارم یک تأخیر روز هر براي پیمان مدت چهارم

 دریافت لقاب تأخیر هاي خسارت مجموع یابد، ادامه پیمان ولی شود بیشتر پیمان مدت چهارم یک از غیرمجاز تأخیر مدت جمع هرگاه )3
 و ادامه براي پیمان مدت چهارم یک بر اضافه مدت و شود بیشتر )2( بند پایه بر شده محاسبه خسارت جمع از تواند نمی پیمانکار از

.شود می منظور خسارت دریافت بدون کار انجام

 انجام ارهايک به مربوط وضعیت صورت مبلغ منهاي پیمان مبلغ از است عبارت است شده تأخیر آن اجراي در که کار باقیمانده مبلغ )4
.پیمان مدت روز آخرین تا یافته

 با لیتفصی زمانی برنامه به نسبت کار تأخیر شود، داده خاتمه پیمان به 48 ماده طبق یا گردد فسخ 46 ماده طبق پیمان که صورتی در )5
 پرداخت ند،ب این مفاد طبق پیمانکار، غیرمجاز تأخیر بابت .شود می تعیین آن غیرمجاز و مجاز میزان شده، بررسی 30 ماده رعایت

 مبلغ از است عبارت است، شده تأخیر آن اجراي در که کار مانده باقی مبلغ حالت، این در .گیرد می تعلق پیمانکار به تأخیر خسارت
 شد، می انجام یمانپ خاتمه یا فسخ تاریخ تا باید پیمانکار مجاز تأخیر نظرگرفتن در با و تفصیلی زمانی برنامه طبق که کارهایی

.شده انجام کارهاي مبلغ منهاي

 ینیب پیش آن میزان پیمان مدارك و اسناد در و باشد ضروري ماده این در شده درج ارقام از بیش تأخیر خسارت اخذ که مواردي در )6
.کنند می محاسبه آن اساس بر را تأخیر خسارت باشد شده
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صورتحساب نهایی:  51ماده 

 عبارت شود می تهیه کارفرما توسط قطعی وضعیت صورت تصویب تاریخ از ماه سه مدت ظرف که پیمان نهایی صورتحساب
 هب پیمان مدارك و اسناد اساس بر مبلغی و شود می تصویب و تهیه 40 ماده طبق که قطعی وضعیت صورت مبلغ از است
 آالت ماشین و تجهیزات مصالح، بهاي بها، آحاد تعدیل از ناشی وجوه مانند گردد می کسر آن از یا اضافه باال مبلغ

.شده قطعی و رسیدگی هاي جریمه یا خسارت جبران مبلغ پیمانکار، به کرفرما تحویلی

 .شود می امضاء کارپیمان و کارفرما توسط باشد، پیمانکار قبول مورد که صورتی در کارفرما توسط شده تهیه نهایی صورتحساب
 نظر ماه یک ظرف باید نکند، امضاء را آن و باشد معترض کارفرما توسط شده تهیه نهایی صورتحساب به پیمانکار اگر

 کارفرما .شود می تلقی شده پذیرفته پیمانکار طرف از نهایی صورتحساب وگرنه بنویسد کارفرما به کافی مدرك با را خود
.دکنن می امضاء را آن پیمان طرف دو و کند می اصالح را نهایی صورتحساب پیمانکار، اعتراض تأیید صورت در

 پیمان طرف دو براي گیرد می قرار 25 ماده طبق پیمانکار حساب تسویه مالك که باال شرح به شده تأیید نهایی صورتحساب
 ورتحسابص به نسبت پیمانکار که صورتی در .باشد می تأثیر بی آن مورد در ادعایی و اعتراض هرگونه و است قطعی
 وردم او اعتراض و کند اعالم شده تعیین مهلت در را خود اعتراض و باشد معترض کارفرما توسط شده تهیه نهایی

.نماید اقدام 35 ماده طبق مسئله حل براي تواند می پیمانکار نگیرد، قرار کارفرما پذیرش

 تهیه در رتأخی یا قطعی وضعیت صورت یا موقت وضعیت صورت آخرین رسیدگی در تأخیر علت به که صورتی در :1 تبصره
 را اضافی هاي هزینه این کارفرما شود، ایجاد پیمانکار هاي ضمانتنامه تمدید بابت اضافی هاي هزینه نهایی صورتحساب

 ماه هس از ها تضمین از یک هر کردن آزاد در تأخیر مدت اگر و کند می پرداخت او به شده تأمین پیمانکار سوي از که
.نماید می آزاد را مربوط تضمین کارفرما شود، بیشتر

 یا ودهنب بدهکار پیمانکار موقت وضعیت صورت آخرین در که شود معلوم قطعی وضعیت صورت اساس بر هرگاه :2 تبصره
 زمان در هک شود مشخص نهایی صورتحساب طبق یا است بوده کار انجام حسن تضمین کسور نصف از کمتر او بدهی

 از یک هر به بوطمر نشده آزاد تضمین درنگ بی باید کارفرما است، نبوده بدهکار پیمانکار قطعی وضعیت صورت تصویب
 آن ودننم آزاد در که مدتی براي است شده تأمین پیمانکار سوي از که را آن تمدید هزینه و کرده آزاد را شده یاد مدارك

.کند پرداخت گردیده ایجاد تأخیر ها
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تسویه حساب:  52ماده 

 بستانکار پیمانکار است، شده تهیه 15 ماده شرح به که نهایی صورتحساب اساس بر هرگاه )الف
 اکارفرم اعالم یا نهایی صورتحساب امضاي تاریخ از ماه یک مدت در حداکثر او طلب شود

 کارفرما زدن باید قطعی تحویل تا که کار انجام حسن تضمین نصف از غیر به و گردد می پرداخت
.شود می آزاد درنگ بی باشد که هرنوع از پیمانکار هاي تضمین دیگر بماند، باقی

 از اهم یک مدت در که است مکلف شود، بدهکار پیمانکار نهایی، صورتحساب اساس بر هرگاه )ب
 از اگر و زدبپردا را کارفرما طلب باال، شرح به کارفرما اعالم یا نهایی صورتحساب امضاي تاریخ

 طلب اییقض تشریفات انجام بدون دارد حق کارفرما نماید، تأخیر یا ورزد استنکاف پرداخت این
 )باشد نشده ضبط 47 ماده طبق که صورتی در( پیمانکار هاي تضمین و ها سپرده محل از را خود

 دارایی دیگر زا کشور جاري قوانین رعایت با ننماید تکافو ها تضمین این مبالغ اگر و نماید وصول
 از یرغ به کند پرداخت را کارفرما طلب باال در مقرر مهلت در پیمانکار هرگاه .کند وصول او هاي

 بقیه ماند، می باقی کارفرما نزد قطعی تحویل تا که کار انجام حسن تضمین کسور نصف
.شود می آزاد درنگ بی باشد، که عنوان هر به او هاي سپرده و ها ضمانتنامه
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حل اختالف:  53ماده 

 از قبل آن ریعس حل براي توانند می طرف دو آید، پیش نظر اختالف طرف دو بین پیمان مفاد تفسیر یا اجرا در هرگاه )الف

 در دهش تعیین روش به مورد برحسب "ج" بند طبق داوري به اختالف، مورد موضوعات یا موضوع ارجاع درخواست
:نماید عمل 2 و 1 بندهاي

 بودجه و برنامه قانون 23 ماده استناد به که هایی بخشنامه متون از طرف دو متفاوت برداشت از ناشی مسائل مورد در )1
 اجراي چگونگی بودجه و برنامه سازمان از طرف دو از هریک است، شده ابالغ بودجه و برنامه سازمان سوي از

 عمل شود می اعالم بودجه و برنامه سازمان سوي از که نظري طبق طرف دو و نماید استعالم را مربوط بخشنامه
.کنند

 هیئت یا کارشناس به ها آن درباره نظر اعالم و رسیدگی است، 1 بند شمول از خارج که نظرهایی اختالف مورد در )2
 در کارشناسی هیئت یا کارشناس سوي از که نظري طبق طرف دو و شود واگذار طرف دو منتخب کارشناسی

.کنند عمل گردد می اعالم مربوط مقررات و قوانین و پیمان چارچوب

 شده اعالم نظر یا نرسند توافق به 2 بند موضوع کارشناسی هیئت یا کارشناس انتخاب در طرف دو که صورتی در )ب

.گردد می اقدام "ج" بند طبق اختالف حل براي نباشد، طرف دو از یک هر قبول مورد 2 و 1 بندهاي طبق

 ارجاع تدرخواس تواند می ها طرف از یک هر آید، پیش نظر اختالف طرف دو بین پیمان مفاد تفسیر یا اجرا در هرگاه )ج
.نماید ارائه بودجه و برنامه سازمان رئیس به را داوري به اختالف مورد موضوعات یا موضوع

 نیف عالی شوراي اختالف حل مرجع نمود، موافقت اشاره مورد تقاضاي با شده یاد سازمان رئیس چنانچه : 1 تبصره
.بود خواهد

 از پس .شود می انجام مربوط مقررات و قوانین و پیمان چارچوب در فنی عالی شوراي نظر اعالم و رسیدگی :2تبصره
.نمایند می عمل آن طبق بر ها طرف شده، یاد شوراي نظر اعالم

 وجبم و دهد نمی طرف دو قراردادي تعهدات در تغییري فنی عالی شوراي به اختالف مورد موضوعات یا موضوع ارجاع )د
.نکند عمل خویش قراردادي تعهدات به طرف دو از یکی که شود نمی آن
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قوانین و مقررات حاکم بر پیمان:  54ماده 
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همراه با پرسش و پاسخ به سؤاالت شرکت کنندگان محترم
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»تفسیر شرایط عمومی پیمان « تصاویري از دوره آموزشی 
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زنجان اي در سازمان آب منطقه» تفسیر شرایط عمومی پیمان « تصاویري از دوره آموزشی 


