
 1  شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره : بخش دوم  

   قراردادها و شرایط عمومی
   و خـصــوصــی آنهــا

  
    

  هاي نظام مهندسی ونـژه آزمـوی
ـ معماري اجراراعمران اجون ـآزم(  (  

  
  واژهکلیدبه همراه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  داشـی آقـد عظیمـدس محمـمهن: مؤلف
   نظام مهندسی برترپایه یک و پژوهشگر



  Iran. Laws, etcحکام قوانین و ا. ایران  : عنوان قراردادي  
ـا ویـژه آزمـون          :عنوان و نام پدیدآور   ـام مهندسـی    قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنه ـاي نظ    ه

  آقداش مولف محمد عظیمی)/ آزمون عمران اجرا معماري اجرا(    
  4ویراست  :وضعیت ویراست  

   .1395  نوآور، : تهران   :مشخصات نشر  
  .  ص208  :مشخصات ظاهري  

  978-600-168-275-9  :شابک  
  فیپا  :نویسی وضعیت فهرست  

   .چاپ پنجم    :یادداشت  
  .نمایه  :یادداشت  
    ].206. [ص: کتابنامه    :یادداشت  

   ایران-- قوانین و مقررات --ها   قرارداد--سازي  ساختمان  :موضوع  
  Construction contracts -- Law and legislation -- Iran  :موضوع  
  ها  آزمون--مهندسی عمران   :موضوع  
  Civil engineering – Examinations  :موضوع  

  -1350عظیمی آقداش، محمد،   :شناسه افزوده  
  KMH 3403/آ28 1395  :بندي کنگره رده  
  5502/346  :بندي دیویی رده  

    4330056  :شماره کتابشناسی ملی  
  

ــوم  ــرایط عم ــا و ش   ی قراردداده
  و خــصـــــوصـــی آنـهـــا

  
  مهندس محمد عظیمی آقداش  :مؤلف  

  نوآور  :ناشر  
   نسخه2000  :شمارگان  
      :نوبت چاپ  

  978-600-168-275-9  :شابک  
   تومان  :قیمت  

  
 رمريتهران، خیابان انقالب، خیابان فخر رازي، خیابان شهداي ژاندا       نوآور،   

طبقـه دوم،   ،58نرسیده به خیابـان دانـشگاه سـاختمان ایرانیـان، پـالك           
ـ  92:   تلفن    6واحد     66484191 ،   www.noavarpub.com  

  
ـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و          کلیه حقوق چاپ و نشر این کت

ظ و منحـصراً متعلـق بـه         براي ناشر محفـو    1348مصنفان مصوب سال    
 لذا هرگونه استفاده از کل یـا قـسمتی از ایـن کتـاب    . باشد می نوآورنشر  

برداري، نـشر الکترونیکـی،      از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس       (
دي، فـیلم فایـل       وي  دي، دي   هر نوع انتشار بـه صـورت اینترنتـی، سـی          

 ممنـوع بـوده و   آورنوبدون اجازه کتبی از نشر ) صوتی یا تصویري و غیره  
 .گیرند شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

 :مرکز پخش

  .صالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرماییدلطفاً جهت دریافت الحاقات و ا
https://www.instagram.com/noavarpub/  https://telegram.me/noavarpub                 www.noavarpub.com   



  

 
  فهرست مطالب 

  7  شرایط عمومی و خصوصی قراردادهاي پیمانکاري    /  خش اولب
  8  ها  و شرایط خصوصی پیمانیموافقتنامه، شرایط عموم

  10  ... یـط عمـومـی شـرام موافقتنامه، یل و تنظیدستورالعمل نحوه تکم
  16  ها مانیوافقتنامه پم

  18  ها مانیشرایط عمومی پ
  18   تعاریف و مفاهیم -نمایفصل اول شرایط عمومی پ

  22   تأییدات و تعهدات پیمانکار- مانیفصل دوم شرایط عمومی پ
  36   تعهدات و اختیارات کارفرما- مانیفصل سوم شرایط عمومی پ

  43   کار  تضمین، پرداخت، تحویل- مانیفصل چهارم شرایط عمومی پ
تعلیق، هزینه تسریع،   حوادث قهري، فسخ، ختم،-  مانی پی عمومطیفصـل پنجـم شـرا 

  53   حساب، حل اختالفهیسوخسارت تأخیر، ت
  66  ها مانیشرایط خصوصی پ

  70  قراردادها  یاصول کلی و شرایط عموم
  

  72   مشاورهي قراردادهایرایط عمومش / بخش دوم
  73  همسان قراردادهاي خدمات مشاوره  یموافقتنامه و شرایط عموم

  74  ... و یدستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط  عمومـ
  76   همسان قراردادهاي خدمات مشاوره موافقتنامه

  78  قراردادهاي خدمات مشاورههمسـان   شـرایط عمـومـی 
  

  100  ت طرحیری مدي قراردادهایرایط عمومش / بخش سوم
  101   طرحتیریقـراردادهاي خدمات مد همسان   یموافقتنامه و شرایط عموم

  102  ... ی عمومطی  موافقتنامه، شراـمیــل و تنظیدستـورالعـمـل نحــوه تکم
  104  ت طرحیریهمسان قراردادهاي خدمات مد موافقتنامه 

  106  ت طرحیریقراردادهاي خدمات مد همسان  یط عمومیشرا
  106  میف و مفاهیتعار

  108  ر طرحیتعهدات مد
  114  تعهدات کارفرما

  117   کارکنان- ندگانینما
  118  ر طرحیالزحمه مد  حق-یتعهدات مال

  120   فسخ-  خاتمه- قی تعل - مدترییتغ



  125  یمقررات عموم
  126  حل اختالف

  
  128   سرجمعيها راردادق /  بخش چهارم

  129   به صورت سرجمعیساختمان ي کــارهــامـانیانـعقاد پ
  139  پیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع

  
  151   ساختماني اجرايراردادهاق / بخش پنجم

  152   ساختماني اجرايقراردادها
  152   ساختماني اجراي قراردادهایط عمومیشرا

  152  ــمیــف و مفـاهی تـعـار-فصــل اول
  154  رکا ارات صاحبی تعهدات و اخت-فصل دوم
  156  يارات مجری تعهدات و اخت-فصل سوم

ها، نحوه    نهیهز    ه صورت یته ـن انجام تعهـدات قـرارداد،   ی تضم -فصـل چهارم 
  158  ق کاریها و تعل پرداخت

  159  کـار انیه حساب و پایتسو دن کارگاه،یل کار، برچی تحو- فصل پنجم
خسـارات عـدم انجـام تعهـدات،        موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ،      - فصل ششم 

  160  محل اختالف
 اعتبــار  -هــا  و ابــالغ   اقامتگـاه -ع کـار ی تـسر -ي حوادث قهـر  -فصل هفتم 

  162   قـراردادیـط عمومـیشـرا
  

  173   معامالتنیضمت / بخش ششم
  174  نامه تضمین براي معامالت دولتی ینآی
  

  187  ی از قانون مدنيوادم / بخش هفتم
  

  193  ام مهندسیهاي نظ سؤاالت آزمون
  

  199  کلیدواژه 
  

  206  منابع و مآخذ
  



 5  شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره : بخش دوم  

  
  

   سوگندنامه مهندسان
  انـسان، شیجهان، رفـاه و آسـا      داریتوسعه پا   و ی در سازندگ  یتأثیر مهندس   کامل از نقش و    یبا آگاه 

 گـران، یمدت خود و د     دراز  و داری پا ي شاد نیمأت  و یطیمح ستی ز يها ی از آلودگ  یحفظ جهان هست  
  :کنم که ی مادی مهندس به پروردگار جهان سوگند یک به عنوان
   انـسان، بـه    بـه . باشم  سوگند وفادار  نای  ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یسراسر زندگ   در همواره
اشم  ب نیب  واقع و قیصد شم،یاندی ب نشیآفر  دهی پد نیزتریانگ  شگفت خرد و    موجود صاحب  کیعنوان  
  . نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان که به انسان و ی  اقدامچیو به ه
 کـنم  کوشش  است، مغتنم دانم و   ي مشترك بشر  راثی خود را که م    يا  و تجربه حرفه   ی مهندس دانش

  . میفزای بي بشرسودمندي ها  دانش و تجربهنهیتا آن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنج
 بـه   خـود را نیـ ام، کوشـش خـواهم کـرد کـه د     ن است که در آن زاده و پرورده شـده       زادگاه م  رانیا

  .  ادا کنمندگانی و آاکانم،ی مردمانم، ننم،یسرزم
 حد  در. باشم  کشورم داشته  داری در توسعه پا   يثرمؤ خود تالش کنم تا نقش       يا  حرفه ی طول زندگ  در

 مکـان مقـدس   نیـ ا که پس از من در    ی من است و به کسان     ی و فن  ی علم یتوان به دانشگاه که مرب    
  .  خدمت کنمافت،یپرورش خواهند 

 بدانم و در    بشر  تمام يها هی کار را سرما   يروی و ن  زیست   محیط ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما
  . می آنها کوشش نمايحفظ و کاربرد درست و بهساز

 و  اجتمـاع  ، حفظ منـابع    خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل       ی مهندس يها تیتمام فعال  در
 آنـان مهربـان،     به داشته و  ها را در نظر     نسل ندهی و آ  یمنی را مراعات کنم و سالمت، ا      گرانیحقوق د 

 لی رذاری و سايخوار   رشوهکنم،  را در منافع عام جستجوشیدلسوز و متعهد باشم و همواره سود خو
  . تعارف طلب کنم و ممعقول در حدي  زحمات خود ارزش مادي را طرد و برایاخالق

 را با ابتکـار،  آنها  آگاه شوم وی فنيها افتهی نی خود از دانش روز و آخری مهندسيها  تمام کوشش  در
  . کار بندم ه  و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحي و نوآورتیخالق
  خـود کـار    ییتوانا  دانش و  طهیح تنها در   خود استانداردها را مراعات و     ی مهندس يها تمام کوشش  در

 .  کامل دارمی کنم که به آنها احاطه فنء را امضای مدارکهاقبول کنم و تن
 صـورت   وجود ندارد، دانش خود را آزادانـه و بـه          ی اختصاص تی و حق مالک   ی که منع قانون   يموارد در
  .  قرار دهمگرانی داری منتشر کنم و در اختگانیرا
 . باشم  و رازدارریپذ   مشارکت،ریپذ  تیمتعهد، مسئول  محول شده،يا حرفه  فی وظايادا در
ـ  مـردم و وطـنم را        به ایر  ی ب يگذار خدمت  عالقه به  صفا و عشق و    محبت و   پر از  یطیمح  وجـود  ه  ب

 بـدارم و    دوسـت  دهیـ  سـن و عق    ت،ی نژاد، مذهب، جنس   ت،یآورم و همکاران خود را بدون توجه به مل        
  .  را در خود و در آنان پرورش دهمی انسانيها ارزش

  یسـع   عالوه بـر   را دست آمده    به يها تی متواضع باشم و موفق    ي فرد شهی خود هم  ی مهندس يها شش کو در
  .  کنميگذار  و سپاسیقدردان آنان  بدانم و ازنشیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و و
لطمـه زدن    و از    باشـم   نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران      يرای و پذ  ای خود جو  ی مهندس يها تمام کوشش  در

  .  کنمي آنان خوداري براخواهانه و از اقدامات بدزی پرهگرانی اشتغال دای یی شهرت، دارات،یثیبه ح
 رد،یـ گ یمـ   انجـام  ی که به منظور توسعه رفاه عمـوم       ی اجتماع يها تی و فعال  ی فرهنگ يها کوشش از

  . استقبال و در آنها شرکت کنم
  .  کنمقی تشويا و وجدان حرفه ی اصول اخالق مهندستی خود را به رعاهمکاران



  
  

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان                     
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

شکال، نمودارها، جداول،   لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، ا          . استنوآور  به نشر   
ها و موارد دیگـر، و نیـز هـر گونـه      تصاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت 

استفاده از کل یا قسمتی از مطالب کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسـکن،                   
، هـر نـوع     برداري از کتاب، نشر الکترونیکـی       تایپ از کتاب، تهیه پی دي اف از کتاب، عکس         

 وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون        صورت اینترنتی، سی دي، دي      انتشار به 
 اسـت، و متخلّفـین    حـرام شرعاً نیـز   ممنوع و غیرقانونی بوده ونوآور اجازه کتبی از نشر     

 .گیرند  قرار میقانونی و قضاییتحت پیگرد 
صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد  به نوآوربا توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر 

که  چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی این
هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر 

ید، توسط کارشناسان امور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نمانوآور 
اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به 

شدن هرگونه تخلّف،  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت
 قانونی باشد، وکیل ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

پلیس رسیدگی به جرایم (پلیس فتا انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده ) اي و اینترنتی رایانه

و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار 
  .گردد  و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّف اخذ میداده

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ  همچنین درصورتی
رسانی  نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطّالعنوآور ریسو، ُافست از کتب انتشارات 
زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و تخلّفات کتابفروشی مزبور به س وایر همکاران و م

ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی 
  .نماید اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  . نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام استاز

از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونـه تخلّـف از     نوآور  انتشارات  
وق، مراتب را یا از طـریق تلفـن       021 66484191 - 2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره قبیل مــوارد ـف

و یـا از طریـق       info@noavarpub.com نتشارات به آدرس   و یا از طریق ایمیل ا      09123076748و  
به این انتشارات ابالغ نمایند، تـا از تـضییع           www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت       

عنـوان    عمل آیـد، و نیـز بـه         حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به         
  .ز هدیه دریافت نمایندنینوآور تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات 

  هشدار
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  بخش اول
کاريیمان قراردادهاي پخصوصیی و شرایط عموم



 

  
  اه  پیمان و شرایط خصوصییموافقتنامه، شرایط عموم

 )ریزي کشور هـریت و برنامـدیـازمان مـ س4311ارهـریه شمـنش(
  03/03/1378 هـورخــ م1088/102-842/54اره ـه شمـامـبخشن 

نامه اجرایی آن و نظام فنـی و اجرایـی     ه، آیین و بودج    قانون برنامه  23استناد ماده   به
 4/4/1375هــ مـورخ     14898ت  /24525مـصوبه شـماره      (کـشور   هاي عمرانی   طرح

  پیمـان  رایط خـصوصی  شـ  و  ی، به پیوست، موافقتنامه، شرایط عمـوم      )وزیران هیأت
بـه   )ءاالجـرا   الزم ( اول گـروه   نـوع  و مقررات مربوط به آنها که از         کارهاي پیمانکاري   

 ها مورد عمـل قـرار       شود تا از تاریخ ابالغ، براي انعقاد پیمان         رود، ارسال می    شمار می 
کار نیست، دسـتگاه     کامل پاسخگوي نیاز   طور  به که این مجموعه،    ارديمو در .گیرد

نمایـد تـا    پیشنهاد مـی  خود را به سازمان برنامه و بودجه     مورد نظر  تغییرات ،اجرایی
  .گذاشته شود پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه به مورد اجرا

ت و آال ح، تجهیـزات و ماشـین     هـاي خریـد مـصال       ل، پیمـان   حمـل و نقـ     هـاي   پیمان
 درصد برآورد هزینه آنهـا      75از   هاي تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر         پیمان

  .ت است، مشمول این بخشنامه نیستآال ات و ماشینمربوط به تهیه تجهیز
  

اصـول     استانداردها و همچنین   سازمان براي تعیین معیارها و     - قانون برنامه و بودجه    23ماده
ـ     قراردادهاي مربوط به طرح     یکلی و شرایط عموم    پـس از    اي تهیـه و     نامـه   آیـین    ،یهاي عمران

 نمایـد و  ی ابالغ مـی هاي اجرای اساس آن دستورالعمل الزم به دستگاه تصویب هیأت وزیران بر   
  .باشند ی موظف به رعایت آن میهاي اجرای دستگاه
ــاده ــیآ 7م ــه نی ــتانداردهانام ــی اجراي اس ــی ــا رح ط ــ عمرايه ــصوب ن  -31/4/1352ی م

  .شود نامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم می هاي موضوع این آیین دستورالعمل
هاي اجرایـی و      مفاد آن از طرف دستگاه     هایی که رعایت کامل     دستورالعمل ،گروه اول  -1بند

هـا، فـرم      نظیـر فـرم ضـمانتنامه      (کاران و عوامل دیگر ضروري است     مهندسان مشاور و پیمان   
  ).، تجزیه واحد بها و غیرهها، استانداردهاي فنی پیمان
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گـردد و   هایی که به طور کلی و بـراي مـوارد عـادي تهیـه مـی       دستورالعمل ،گروه دوم  -2بند
تواننـد   یی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر مـی          هاي اجرا  برحسب مورد دستگاه  

تشخیص خود مفاد دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خـاص کـار مـورد                      به
حدود قابل قبولی که در دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهاي آن را با توجه به کار                  نظر و در  

ه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات         الزحم  نظیر حق (مورد نظر تطبیق دهند     
  ).عمومی و غیره

هاي اجرایـی    هایی است که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه          دستورالعمل ،گروه سوم  -3بند
کـه    صورتی شود و رعایت مفاد آن در و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می   

  .هاي بهتري داشته باشند اجباري نیست هاي اجرایی و مؤسسات مشاور، روش دستگاه
  ریزي کشور سابقه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه

 امور مـشاوره بـا      ی مقدمات کار برنامه و هماهنگ     هی ته يدولت برا شمسی   1327 سال   در -1
 کرد که بعدها    سیسأ ت » برنامه کل اداره دفتر «  به نام  يا  اداره ،ی خارج يها سسهؤها و م   تیأه

 هفـت  برنامـه  تـصویب  با  زمان هم  و در همان سال، شد دهی نام »سازمان موقت برنامه  « به نام 
  .شد گذاري پایه برنامه سازمان اول، عمرانی ساله

 و اداري  امـور «هـاي   سـازمان  اداري،  عـالی  شـوراي  بـا تـصویب   ،1378 اسفند ماه  11در   -2
 رکـشو  ریـزي   برنامه و مدیریت سازمان و  با هم ادغام   »بودجه و امهبرن« و »کشور استخدامی

  .تشکیل گردید
 بـا  کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان اداري،  عالی  شوراي تصویب با 1386ماه   تیر   در -3

 رئـیس  راهبـردي  ظـارت ن و ریـزي  برنامـه «معاونـت    دو بـه  جمهوري، ریاست   نهاد در ادغام
  . یافت  تغییر نام»جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه و  مدیریت  توسعه «و  »جمهور 

 بنا بـه     خود  جلسه نی و شصت و هشتم    کصدی در   ي ادار ی عال يشورا 1393 آذر ماه    12 در   -4
ـ ي و نظارت راهبرديزیر  معاونت برنامه شنهادیپ ـ  جمهـور و تأ سی رئ ـ دیی بـا   جمهـور،   سی رئ

  .ها موافقت نمود  کشور و استانيزیر  و برنامهتیری سازمان مدلی تشک واءیاح
 و اداري امــور«هــاي  ســازمان اداري،  عــالی شــوراي بــا تــصویب ،1395 مــاه مـرداد  2در  -5

  .تشکیل گردید »ربودجه کشو و برنامه« و »کشور استخدامی
  
  



 

  
   موافقتنامه، می و تنظلیتکم نحوه دستورالعمل

   یـوصـ خصطـیراـ و شیـومـ عمطـیراـش
  اـهـه آنـوط بـربـررات مـ و مقاـه انـمیپ

تنظـیم   تکمیـل و  مهندسـان مـشاور در   ی وهـاي اجرایـ    منظور راهنمایی دستگاه    به
کاربرد آنهـا،    ا و نحوه  ه   پیمان  خصوصی یط شرا و ی  شرایط عموم  هاي موافقتنامه،   فرم
است تا با رعایت آن، مشکالت قراردادي حین اجراي کار            تهیه شده   دستورالعمل این
  .نیاید  پیش

   موافقتنامه- 1
،  در موقـع امـضاي پیمـان      کـه بایـد      هـایی از موافقتنامـه       به استثناي قـسمت    -1-1

  به طور  ها هنگام تهیه اسناد مناقصه      اطالعات آن تکمیل شود، اطالعات سایر قسمت      
گـردد، تغییـر دادن، کاسـتن        بینی شـده درج مـی       هاي پیش   کامل و روشن، در محل    

هـاي    ن مجاز نیست و تنها محـل       به آ  دنهایی از موافقتنامه، یا افزو      ها یا کلمه    عبارت
  .خالی باید تکمیل شود

  .طرف پیمان درج شود  قانونی دویا  ی در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسم-1-2
هـاي اصـلی پیمـان بـه           موافقتنامه، موضوع، محل اجـرا و مشخـصه        1  در ماده  -1-3

  .نحوي درج شود که محدوده عملیات معین باشد
 که همان مبلغ پیشنهادي پیمانکار  ه، عالوه بر درج مبلغ موافقتنام3  در ماده- 1-4

 در عمومی، شرایط) د -14( ماده در آن تعریف به توجه با نیز پیمان ضریب است،
  .شود مربوط آن درج می محل

   براي نظارت بر اجـراي که  مشاوري   موافقتنامه، نام و نشانی مهندس  6  در ماده  -1-5
کارفرما مستقیمًا نظارت را انجام      مواردي، اگر در . شود  است درج می   انتخاب شده  رکا

گـردد، در ایـن حالـت،         همـین محـل مـنعکس مـی        کارفرما در   نشانی دهد، نام و    می
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اسـت، جـایگزین      به آن محول شـده     ظارتواحدي از سازمان کارفرما که مسئولیت ن      
  .شود  در اسناد و مدارك پیمان میمهندس مشاور

هـاي موافقتنامـه را امـضاء و      دو طرف پیمان باید تمام صفحه   نمایندگان مجاز  -1-6
  .مهر نمایند

گیرد، باید    عهده می    بر اجراي کار را به     که مسئولیت نظارت     مشاوري    مهندس -1-7
  .کند هاي موافقتنامه را امضاء و مهر تمام صفحه

   شرایط عمومی- 2

 اسـتفاده قـرار    ها مـورد     بدون هیچ نوع تغییري، در پیمان      باید ی   شرایط عموم  -2-1
تنهـا صـفحه آخـر     . کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیـست         دادن، تغییر. گیرد
طـرف، امـضاء و       دو ط عمومی، در محل تعیین شده، به وسیله نمایندگان مجاز         شرای

  .شود مهر می
 مصوب  یعموم  جاي الحاق آخرین شرایط     توانند به   ی می هاي اجرای   دستگاه -تبصره

هـا، تنهـا شـماره و        و اسناد و مدارك پیمان      اسناد مناقصه   به سازمان برنامه و بودجه   
بینی شـده در مقدمـه شـرایط          تاریخ صدور بخشنامه مربوط به آن را، در محل پیش         

  . پیمان مربوط، بنویسندخصوصی
اختیـار   که خـارج از   مانکاريتشکیالت پی  درعلت ایجاد وضعیت خاص به  اگر-2-2

 بـر  تواند براي ادامـه پیمـان،    میکار مقدور نشود، دستگاه اجرایی ادامه آید، او پدید
جـاي    و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگري بـه   اساس پیشنهاد پیمانکار  

  .پیمانکار موافقت نماید
  . منتقل شود جدید عیناً و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانکار پیمان-2-2-1
شـود، بایـد طبـق ضـوابط، داراي       که پیمان به او منتقل می جدید پیمانکار -2-2-2

  .الزم براي ادامه کار باشد صالحیت و ظرفیت ارجاع کار
هـاي موضـوع پیمـان، اعـم از انجـام تعهـدات،             باید تضمین   جدید  پیمانکار -2-2-3

سن انجام کار   ت،پرداخ پیش هـاي    مانند اینها را ارائه دهـد و جـایگزین تـضمین            و ح
  .ر نمایدکاپیمان

هـاي ناشـی از پیمـان و همچنـین            مسئولیت  باید تکالیف و   جدید  پیمانکار -2-2-4
سن انجام کار و تعهد نماید و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد  از ابتداي شروع کارح.  

 از  و مطالبات پیمانکـار ی از پیمانکاراجرای  دستگاه، مطالبات با انتقال پیمان-2-2-5
  .شود  منتقل میدستگاه اجرایی کالً به پیمانکار جدید
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گونه تعهـدي بـراي پیمانکـار بـاقی           ، هیچ جدید  به پیمانکار   با انتقال پیمان   -2-2-6
 دوران پـیش از انتقـال نیـز بـه پیمانکـار جدیـد تعلـق                 ماند و هرگونه مطالبات     نمی
  .گیرد می
 و ، پیمانکـار جدیـد   باید با تنظـیم موافقتنامـه بـین پیمانکـار     انتقال پیمان  -2-2-7

هاي موضوع    سپردن تمام تضمین   پس از  این موافقتنامه، . انجام شود   دستگاه اجرایی 
  . معتبر است3-2-2 ردیف

 ، مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکـار       دستگاه اجرایی  -2-2-8
  . نداردو پیمانکار جدید

 طـرح  طـرح، کارفرمـا مـدیر    صورتی که براي اداره امور  در،31در اجراي ماده   -2-3
طـرح   تواند اختیـارات زیـر را بـه مـدیر           کارفرما نمی  هیچ وضعیتی،  رکند، د    انتخاب
 لیکن مدیر طرح باید در هر یک از موارد یاد شده، بررسـی الزم را بـه          .نماید  تفویض

  . کارفرما گزارش کنديگیر عمل آورد و نتیجه را براي تصمیم
 بـا امـضاي     بایـد   یاسـاس قـانون محاسـبات عمـوم        که بـر     تمام تأییدهایی  -2-3-1

  . باشدباالترین مقام دستگاه اجرایی
  ، ضبط و واریز آنهاا و دستور تمدیده  قبول تضمین-2-3-2
   تصویب تغییر مبلغ پیمان-2-3-3
   مدت پیمان تصویب تغییر-2-3-4
  دهاي جدی  تصویب قیمت-2-3-5
   و تحویل قطعی تصویب تحویل موقت-2-3-6
  ، خاتمه یا فسخ پیمانمورد تعلیق  تصمیم در-2-3-7
  ی و صورتحساب نهاییوضعیت قطع  تصویب صورت-2-3-8
وضـعیت بـه وسـیله مهنـدس      مواردي که صورت در ،40 و 37 اجراي مواد  در-2-4

ه الزحم  گردد و حق    قی می  تل شود، انجام کار یاد شده، خدمات اضافی         تهیه می  مشاور
 شود و به حـساب بـدهی پیمانکـار          ر تعیین و پرداخت می    مشاو  آن با توافق مهندس   

  .گردد منظور می
 یـک از     کـه تـابع هـیچ       هاي اجرایی   دستگاه  در 47 ماده) الف ( براي اجراي بند   -2-5

ی ایران بدن  ست، سازمان تربیتزی   محیط  ها نیستند، مانند سازمان حفاظت      نهوزارتخا
ی را به عهده دارند، انتخـاب       هاي عمران   ها و نهادهایی که اجراي طرح      سازمان دیگر و

 و موافقـت بـا فـسخ پیمـان، در عهـده             ه به منظور بررسی فسخ پیمان     نفر   سه هیأت
  .باشد سازمان و نهاد مربوط می باالترین مقام
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 را  است، تـرك مناقـصه       اشاره شده  جا که به مناقصه    هر شرایط عمومی، در    در -2-6
  .شود نیز شامل می

گیرد، باید    ر را به عهده می    کا   اجراي  بر که مسئولیت نظارت     مهندس مشاوري  -2-7
  . امضاء و مهر کندرا ی هاي شرایط عموم تمام صفحه

   شرایط خصوصی- 3
 هـاي هـر      حـاوي ویژگـی    ها، شـرایط خـصوصی     عرف پیمان   با وجود اینکه در    -3-1

کـه    هاي عمرانی    اولویت دارد، ولی در طرح      یپیمان است که نسبت به شرایط عموم      
مربوط به یک کارفرماي اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوي تنظـیم              

 قابـل  اسـت   کـرده    آن تعیین  براي ی  که شرایط عموم     چارچوبی است که تنها در     شده
روي، درج مطالبی خـارج از محـدوده تعیـین شـده، در شـرایط                 بدین .تکمیل باشد 

  .خصوص مجاز نیست
است که پاسخگوي نیاز       به نحوي تنظیم شده     مواد مربوط به شرایط خصوصی     -3-2

کار، با رعایت    رو، مواد شرایط خصوصی برحسب نیاز هر       از این . کارهاي مختلف باشد  
شود و موادي از آنکه کاربردي در پیمان مـورد نظـر    ، تکمیل میتمام مقررات ذیربط  

 شـرایط خـصوصی بایـد بـه وسـیله           هـاي   هتمام صفح . شود  پر می × ندارد، با عالمت    
  . دو طرف پیمان امضاء و مهر شودنمایندگان مجاز

 ایرانـی در  کارشـناس  آموزش افـراد،  کارهاي تخصصی ویژه یا  براي اجراي  اگر-3-3
 مـورد نیـاز و مشخـصات      ، تعداد کارشناسان خارجی   دسترس نباشد، دستگاه اجرایی   

) الـف  -17 (مـاده  آنها در   کارهاي ارجاعی به   تخصص الزم و   تجربه و  نظر یک از  هر
  .نویسد  میشرایط خصوصی

بـرق، سـوخت و      نحـوه تـأمین آب،     کارگـاه و      اید چگونگی دسترسی به    اصوالً ب  -3-4
  بتوانـد بـر   تعیین شـود تـا پیمانکـار   کار در اسناد مناقصه نیاز اجراي مخابرات مورد

کـه دسـتگاه    تعهـدات و تـسهیالتی  . آن، قیمت پیشنهادي خود را ارائـه دهـد        اساس
 مـاده   پیمانکار قرار دهـد، در     اختیار ، در کارگاه زمینه تجهیز  دارد در  نظر  در اجرایی

  .نماید ، به صورت روشن مشخص می شرایط خصوصی)الف  -20(
ت را آال  جهیـزات و ماشـین   مصالح، تاز ی نظر دارد اقالم  در اگر دستگاه اجرایی -3-5

آنها   دهد یا تسهیالتی براي تهیه      قرار اختیار پیمانکار  کند و در    خود تأمین ۀ  به هزین 
  اقالم مورد نظر، و در صـورت لـزوم، شـرایط واگـذاري آنهـا را در مـاده                   نماید فراهم

  .کند  مییبین صورت روشن، پیش   به) ب-20(
 )ج - 21 ( در مـاده   ، دستگاه اجرایی   به منظور بیمه کردن کارهاي موضوع پیمان       - 6- 3

یـا  شود و تمـام       کار می    را که باعث بروز خسارت به      ، حوادث احتمالی  شرایط خصوصی 
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هایی از کار را که ممکن است در اثر حادثه دچـار خـسارت نمایـد تـا پـیش از                       قسمت
  . شرایط عمومی، آن را بیمه کند21، طبق مادهشروع کار

، بـه عهـده    براي اجراي موضوع پیمان و تجهیز کارگـاه       تأمین زمین مورد نیاز    -3-7
باشـد کـه      اگر در موارد خاصی، دستگاه اجرایی در نظر داشـته         .  است دستگاه اجرایی 

کند، تأمین آن از        محول کارگاه را به پیمانکار    تأمین تمام یا قسمتی از زمین تجهیز      
  .نماید بینی می ، پیش شرایط خصوصی) الف-28 (سوي پیمانکار را در ماده

هـا   ، باید بـراي پیمـان  بها  آحاد با توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل   -3-8
 مورد عمل باشد، عبارت زیر با درج شماره و تاریخ دستورالعمل مربوط، در زیر مـاده               

 ........  این پیمان طبق بخشنامه شماره     نرخ (.شود   درج می   شرایط خصوصی  )هـ -29(
 شاخص مبناي پیمان  . شود   تعدیل می   سازمان برنامه و بودجه    ............................. مورخ

   .) سال است.................. دوره سه ماهه
 آنها الزم است، طبق دسـتورالعمل تعـدیل          روش خاصی براي تعدیل    کارهایی که  در

پـس از تـصویب      کنـد و     پیـشنهاد مـی    ، روش مناسب آن را دستگاه اجرایی      آحاد بها 
 درج  شـرایط خـصوصی  )هــ  -29 (مـاده ی، روش مـصوب را در زیـر         عالی فن   شوراي

 موارد خاص، اگر تمام یا قسمتی از قرارداد مشمول تعدیل نباشد، عـدم            در .نماید  می
  .شود بینی می  پیش)هـ -29 (ماده شمول تعدیل به آن در

  مـصالح و    یـا تهیـه    نیاز براي پرداخـت حقـوق متخصـصان خـارجی           ارز مورد  -3-9
تجهیزات خاص از خارج، با توجه به مقـررات ارزي کـشور و سـهمیه ارزي دسـتگاه                  

 شـرایط   )ب -38( و   )الـف  -38 (، با تعیین نرخ برابري ارز، به ترتیب، در مواد         اجرایی
  .شود بینی می  پیشخصوصی

 ابـزار خاصـی نیـاز اسـت کـه در داخـل کـشور              آالت و     کارهایی که بـه ماشـین       در - 10- 3
، با توجه به مقررات ارزي کشور و سهمیه ارزي کـه در             کرد، دستگاه اجرایی     توان تأمین   نمی

 کـه بـراي ایـن       اعتبـار ارزي   نیـاز و   آالت مـورد    اختیار دارد، نوع، تعداد، و مشخصات ماشین      
 .نمایـد   بینـی مـی      پـیش   شرایط خـصوصی   )ـه - 38 ( ماده درداد را    واهداختصاص خ  منظور

 اسـت  آنها به عهده پیمانکـار     هاي خرید   آالت و دیگر هزینه     پرداخت معادل ریالی این ماشین    
 بـه پیمانکـار   که به روش ترك مناقصه  کارهایی باشد در  می  و مالکیت آنها متعلق به پیمانکار     

کـار بـه       شـرایط خـصوصی آنهـا بایـد پـیش از ارجـاع             )هـ    - 38 (شود، مفاد ماده    ارجاع می 
  . برسدپیمانکار، به تأیید سازمان برنامه و بودجه

رند به منظور ایجـاد انگیـزه   ی در نظر داهاي اجرای  هایی که دستگاه     در پیمان  -3-11
 پرداخـت کننـد، بایـد میـزان و           بـه پیمانکـار    ، هزینه تسریع کار   کار تسریع در  براي

نظر براي پرداخت آن را همراه بـا مشخـصات اصـلی کـار، بـه سـازمان          شرایط مورد 
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   شرایط و میزان هزینـه تـسریع       ویب منعکس نمایند تا در صورت تص      برنامه و بودجه  
 مربـوط   شرایط خصوصی پیمان  )الف  -50 (ر از سوي این سازمان، مراتب در ماده       کا

  .درج شود
گیـرد،    ر را به عهـده مـی      کا  اجراي  بر که مسئولیت نظارت      مهندس مشاوري  -3-12

  . را امضاء و مهر کندهاي شرایط خصوصی باید تمام صفحه
ی بـه  هاي عمران  هاي اجرایی طرح    ها و دستورالعمل     با توجه به اینکه شمول بخشنامه      - 13- 3

هـاي نافـذ بـر        ها و دستورالعمل    است، بخشنامه   در مفاد هریک از آنها مشخص شده      ها   پیمان
  .کار مورد نظر در زمان ارجاع کار، باید جداگانه مورد عمل قرار گیرد

ـ   اجرایی طرح  هاي  ها و دستورالعمل    کلی بخشنامه    فهرست زیر در ی معتبـر  هاي عمران
 بـوده و در هـیچ   کارهـاي پیمانکـاري   لعمل، که مربوط به  در تاریخ صدور این دستورا    

است و باید جداگانه مـورد عمـل قـرار           قسمت از اسناد و مدارك پیمان منظور نشده       
 اسـت در هـر زمـان، بـا توجـه بـه              بـدیهی  .اسـت   گیرد، به عنوان راهنما آورده شده     

د اصالح شده، باید از آخرین      هاي موجو   هاي جدید صادر شده و یا بخشنامه        بخشنامه
  .هاي مربوط استفاده شود ها و دستورالعمل بخشنامه
  هاي پیمانکاري هاي معتبر در تاریخ صدور این دستورالعمل در پیمان ها و دستورالعمل  بخشنامهکلی  فهرست

  کننده مرجع صادر  تاریخ صدور  شماره  موضوع
حق بیمه کارکنـان شـاغل در       

  سازمان برنامه و بودجه  22/12/1363  1-16300-5550/54  یهاي عمران طرح

حق بیمه کارکنـان شـاغل در       
  سازمان برنامه و بودجه  28/6/1364  1-6772-2800/54  یهاي عمران طرح

حــوه پرداخــت ارزش قبــل از ن
  سازمان برنامه و بودجه  17/11/1364  1-5200/54/12919  استخراج مصالح معدنی

  پیمانکاربلوکه نمودن مطالبات
  مصوبه هیأت وزیران  21/12/1364  108462  الضمان وجهو استرداد کسور 

  سازمان تامین اجتماعی  18/9/1366  3/130  حق بیمه کارکنان پیمانکاران جزء
ــاران    ــاري پیمانک ــوه همک نح

  سازمان برنامه و بودجه  10/4/1369  1-1028/54/4916  ساختمانی و تأسیساتی

حــق بیمــه بیکــاري کارکنــان 
  سازمان برنامه و بودجه  05/12/1369  1-4243/54/18701  ینهاي عمرا شاغل در طرح

  سازمان برنامه و بودجه  23/6/1370  1-2080/54/9706   آحاد بهادستورالعمل نحوه تعدیل
دیـه  أات أخذ تـضمین و ت     مقرر
  مصوبه هیأت وزیران  12/7/1370  هـ325ت/33767  پرداخت پیش

  و بودجه سازمان برنامه  1/9/1372  1-15377/54/11431  نحوه پرداخت عوارض شهرداري
 و  بات پیمانکـار  لبلوکه نمودن مطا  

  مصوبه هیأت ویزران  27/3/1377  هـ19411ت/1903  الضمان وجهاسترداد کسور 




