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اصالح مدارک فنی
ریزی کشور بـا اسـتفاده از نظـر کارشناسـانان مدیریت و برنامه   اهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازم     امور فنی، تدوین معیارها و ک     دفتر  

بـا وجـود تـالش. ه اسـت  کـرد  نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کـشور عرضـه               دستورالعملبرجسته مبادرت به تهیه این      
.ی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیستنفهای مفهومی، ی نظیر غلطیفراوان، این اثر مصون از ایرادها

ایراد و اشکال فنی مراتب را بـه صـورت زیـر گـزارش              هرگونه  از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده           از این رو،    
:فرمایید
.شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید -1
.ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید -2
.در صورت امکان متن اصالح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید -3
.نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید -4

.کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام متقضی را معمول خواهند داشت
.شودپیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

،۲۴، كوچه الدن، شماره راتهران، خيابان شيخ بهايي، باالتر از مالصد: هبنشاني براي مكات
 خطرپذيريهش معيارها و كاتدوينامور فني، ريزي كشور، دفتر سازمان مديريت و برنامه

ناشي از زلزله
nezamfanni.ir                                                        ۱۹۹۱۷-۴۵۴۸۱:صندوق پستي
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یش گفتارپ

به بهره نیاز. اند  طی سالهای اخیر، سرمایه و دیگر منابع ملی را به طور روزافزونی به خود تخصیص داده،طرحهای سرمایه گذاری
 موجب شده،برداری سریعتر از طرحها، به وجود آوردن امکان به کارگیری از دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران و فن آوری های نوین

در روش اجرای متعارف،.  احساس شود،به استفاده از روشهای اجرای دیگری به غیر از روش اجرای متعارف طرحهااست که نیاز 
 اسناد مناقصه برای طرح، تهیه شده و پیمانکاران تنها برای، طراحی تفصیلی طرح یا پروژه را انجام داده و براساس آن،مهندس مشاور

.کنند  در مناقصه شرکت می، و مقادیر مشخص کار، مشخصات فنی،شدهاجرای طرح، بر اساس طراحی تفصیلی یاد 

 خود به زیر روشهای دیگری تقسیم،روش طرح و ساخت. های اجرایی دیگر یا غیر متعارف است  یکی از روش،روش طرح و ساخت
، با یک پیمان،و ضوابط مقرر مسئولیت طراحی و اجرای طرح در چارچوب خواسته های کارفرما ،های طرح و ساخت در روش. شود می
.شود واگذار میپیمانکار به 

ترین روش در این روش تنها روش یا مهم،هادوراندر برخی . روش اجرای طرح و ساخت، در دورانهای قدیم نیز وجود داشته است
 مسئولیت،ا تجربه بوده که معماری ب(Master Builder)در قرون وسطی، سازنده اصلی . دسترس برای اجرای طرحها بوده است
 در قدیم به این روش ساختهها، مثل کلیساها، کاخها و مسجد،ساختمانهای با شکوه و بزرگ. طراحی و اجرا را به عهده داشته است

.شدند می

ری که و به کارگرفته شدن تاسیسات مختلف در ساختمانها، مهندسی به تدریج از معما،با پیشرفت روشهای محاسبه،  طراحی و اجرا
ای تکامل پیدا کردند و  به صورت تخصص های جداگانه، جدا شد و معماری، مهندسی و ساخت،رویکردی زیباشناسانه و فلسفی داشت

 مسئولیت های،طراح و سازنده هر یک. قوانین و مقررات در کشورها از جمله در کشور ما، جدا شدن طراحی و ساخت را  الزامی کردند
.نوان روش اجرای اصلی پدیدار شدبه ع روش متعارف ، به این ترتیبای یافتند و جداگانه

های اجرای  روش، بخش خصوصی، برای برخی از طرحهای خود، کشورهای اروپاییبرخی از در آمریکا و ،70از سالهای دهه 
 برای،ناظر بر کارهای دولتی نیز برگزیدند و با شناخته شدن مزایای آن روشها، به تدریج قوانین ،دیگری را که هر یک مزایایی داشت

به کارگیری روشهای غیرمتعارف، انعطاف یافته و کارفرمایان دولتی نیز اجازه یافتند که روشهای اجرای غیر متعارف را در چارچوب
متعارف به روش ،با وجود آن که هنوز بیشتر کارهای دولتی و بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته.کار گیرند محدودیت هایی به

گسترش یافته و این روشها  به تدریج سهم بیشتری را، به ویژه روش طرح و ساخت،کارگیری روشهای غیر متعارف  بهاما ،شود انجام می
.ی دهند مبه خود اختصاص



 با در نظر گرفتن جنبه های مختلف و مساعد بودن شرایط و رعایت،کارگیری روش اجرای طرح و ساخت باید توجه داشت که به
از ویژگی های عمده این روش اجرا، نیاز به کوتاه کردن زمان، و انتقال برخی ریسکها  و مسئولیتها از. شودانجام  ،صرفه و صالح دولت

، و قطعیت دادن به تاریخ تکمیل طرح و مبلغ) ددکه ممکن است مستلزم هزینه بیشتری برای کارفرما گر(دستگاه اجرایی به پیمانکار 
کم( پیش نیازهایی دارد که از جمله آنها، توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه ،به کارگیری این روش. پیمان است

طمینان به وجود پیمانکاران، قطعی بودن تامین اعتبارمورد نیاز، ا)بودن ناشناخته های طبیعی یا قطعی بودن گستره یا اجزای طرح
.ست در اجرای این نوع از روش اجرا، و توانمندی مدیریت دستگاه اجرایی،توانمند وقابل اطمینان

ای توان ضابطه  نمی، و بنابراینستعلت این امر، تنوع طرحها. است از نوع گروه سوم ،ی از دستورالعمل های این مجموعهشمار
 برای عوامل دست،تر احتمالی سعی شده است تا محدودیتی برای بهره گیری از متون کامل،ز این روا. عمومی برای آنها تعیین کرد

. ایجاد نشود،اندر کار

 که بااستدستورالعمل های دیگری نیز مورد نیاز های مختلف، به ویژه در رشتهبرای تکمیل مجموعه ضوابط طرح و ساخت، 
. اجرایی، نسبت به تهیه آنها اقدام خواهد شد هایهور و کسب تجربگسترش به کارگیری این روش اجرا در کش

.شودهای صنعتی استفاده میهای صنعتی، با  تشخیص دستگاه اجرایی، از ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت، در پروژهدر طرح

جرایی در بخشهای دولتی و غیر و هم چنین متخصصان فنی و ا،امید است، مدیران و مجریان طرحها، کارشناسان عالی رتبه کشور
 به ویژه پیمانکاران طرح و ساخت، پس از به کارگیری این ضوابط، نظرهای اصالحی و تکمیلی خود رابه سازمان مدیریت و،دولتی

.  در آینده به کار گرفته شود ، تا برای اصالح یا تکمیل این ضوابط،برنامه ریزی کشور ارسال دارند

نیمعاون امور ف
1384تابستان  
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10 از 1صفحه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

 ه29857ت/15117: شماره
11/03/1384: تاریخ

نامه هیئت وزیران تصویب

بسمه تعالی
 سـازمان19/9/1382 مـورخ    177367/101 بنا به پیشنهاد شماره      1/1384/ 21هیئت وزیران در جلسه مورخ      

نامـه   آیـین  – 1351 مـصوب    -انون برنامـه و بودجـه         قـ ) 22(ریزی کشور و به استناد ماده         مدیریت و برنامه  
.تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح وساخت را به شرح زیر تصویب نمود 

آیین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت
رود که تمایل به شرکت در  نامه برای تشخیص صالحیت آن دسته از متقاضیانی به کار می            این آیین   .1ماده  

.طرح و ساخت دارند  به روشها  پروژهیاها  طرحاجرای 

، مرحلـه اول از فراینـد احـراز صـالحیت  دریافت گواهینامه صالحیت پیمانکـاری طـرح و سـاخت             .2ماده  
پـروژه، تـوانطرح یـا  برای واگذاری هر . رود پروژه به شمار می  یاطرح  متقاضیان شرکت در مناقصه این قبیل       

آیـین نامـه ارجـاع کـار بـه“امه صالحیت توسط دستگاههای اجرایی، طبـق ضـوابط          پیمانکاران دارنده گواهین  
.شود ارزیابی می”  پیمانکاران طرح و ساخت 

 : روند در معانی مشروح زیر به کار میاصطالحات به کار رفته در این آیین نامه،    .3ماده 
تمـام یـا بخـشی از(  ، طراحـی  روشی برای اجرای طرح یـا پـروژه کـه طبـق آن    :  روش طرح وساخت ـالف  

، تامین مصالح و تجهیزات و خدمات فنی مربوط به آنها ، ساختمان ، نصب ،) طراحی پایه ، وطراحی تفصیلی      
اندازی، آزمایشهای کارایی و سایر خدمات جنبی مربوط به آنها ، به صورت توأم توسط یـک پیمانکـار طـرح  راه

.شود  وساخت انجام می
.ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه: سازمان ـ ب 
 طرحهـا یـا     تایید حداقل توانـایی پیمانکـار طـرح و سـاخت در امـور طراحـی و اجـرای                    : احراز صالحیت    ـ پ

. از سوی سازمان، براساس ضوابط این آیین نامهطرح و ساخت یها پروژه
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 نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت آیین 10 از 2صفحه 
 

  رسمی نشان دهنـده احرازصـالحیت کـه ازسـوی    مدرک :  گواهینامه صالحیت پیمانکاری طرح و ساخت ـت  
 .شود مینامیده ” گواهینامه صالحیت“ به اختصار ،نامه شود، که دراین آیین سازمان صادر می

ارجی خ-شخص یا اشخاص حقوقی خواهان دریافت گواهینامه صالحیت اعم از ایرانی یا ایرانی            :  متقاضی   ـ ث
 . نمایند نامه، اقدام به درخواست گواهینامه صالحیت می که طبق مقررات این آیین

 . اقامتگاه آن در ایران باشد وشرکتی که در ایران ثبت شده:  شرکت ایرانی ـج 
این شرکت برای اینکه بتواند به وسیله شـعبه  . باشدکه اقامتگاه آن خارج از ایران  شرکتی:  شرکت خارجی ـچ  
 در ایران مبادرت نماید، باید در کشور اصلی خـود شـرکت قـانونی               پیمانکاری یا مشاوره  ماینده خود به امور     یا ن 

 .شناخته شده و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، به ثبت رسیده باشد
 طرح و ساخت، منطبق بـا     و انجام خدمات    شده  ه در اساسنامه شرکت تعیین      کفعالیتهایی  :  موضوع شرکت    ـ ح
 . و شرکت براساس آن تشکیل شده استمنظور در آن ،های درخواستی شتهر
  . کند گواهینامه صالحیت دریافتنامه،  طبق ضوابط این آیینکه   متقاضی  : طرح و ساخت پیمانکارـ خ
 مبلغ حداکثر بـرآورد     نماید و بر اساس آن،      عددی است که توان پیمانکار را در هر تخصص تعیین می          :  پایه   ـ د

 .باشد می توان  یک نشانگر باالترینپایه. گردد کار و شمار کار مجاز پیمانکار مشخص می
توان به صورت همزمان به پیمانکار در یک پایه از هر تخصص              حداکثر شمار کاری که می    :  تعداد کار مجاز     ـ ذ

 . ارجاع نمود
تخصصهای . ظ علمی و طراحی، در یک زمینه کاری است        دهنده توانمندی متقاضی به لحا      نشان:  تخصص   ـ ر

 . است”  نامه تشخیص صالحیت مشاوران آیین“نامه، مشابه تخصصهای درج شده در  نامبرده در این آیین
نامـه    آیـین “هـای کـاری درج شـده در           نامه، مشابه رشته    های کاری نامبرده در این آیین       رشته:  رشته کاری    ـ ز

 .است” حیت پیمانکارانبندی و تشخیص صال طبقه
 . منعقد شده استطبق مقرراتمشارکتی که :  مشارکت مدنی ـ س
 کـه در اداره کـل ثبـت شـرکتها و مالکیـت              ، بین دو و یا چند شرکت      حقوقی  مشارکتی  :  مشارکت ثبتی    ـ ش

 .صنعتی به ثبت رسیده باشد
 

 : توانند گواهینامه صالحیت تقاضا کنند   می، متقاضیان زیر .4ماده 
 حداقل یک پیمانکار و حداقل یـک مـشاور، کـه بـه ترتیـب دارای گواهینامـه صـالحیت        شرکتی که از ـالف  

نامـه تـشخیص      بنـدی و تـشخیص صـالحیت پیمانکـاران و آیـین             نامه طبقـه    آیین“پیمانکاری و مشاوره طبق     
 .، تشکیل و با یکدیگر مشارکت ثبتی داشته باشند باشند” صالحیت مشاوران
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 10 از 3صفحه  ی روش طرح و ساختضوابط اجرای
 

، بـا  ”بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران نامه طبقه آیین“ یک پیمانکار دارای گواهینامه صالحیت طبق ـب  
 آیـین نامـه   ” و اخذ گواهینامـه صـالحیت بـرای آن واحـد براسـاس      مشاوره درون سازمانیایجاد واحد خدمات  

 .  “تشخیص صالحیت مشاوران
ایجـاد واحـد    ،  بـا     ”نامه تشخیص صـالحیت مـشاوران       آیین“دارای گواهینامه صالحیت طبق      یک مشاور    ـ پ

 آیـین نامـه تـشخیص       ” و اخذ گواهینامه صالحیت برای آن واحـد براسـاس           درون سازمانی  پیمانکاری خدمات
 .   “انپیمانکارصالحیت  

این خدمات در اساسـنامه آن   ـ شخص حقوقی که به منظور انجام فعالیت طرح وساخت  ایجاد شده وانجام  ت
 .باشد ذکر گردیده است ، ولی شرکت فاقد گواهینامه صالحیت مشاوره یا پیمانکاری می

 کـه مجموعـاً دارای تـوان مـشاوره و پیمانکـاری              متشکل از مشارکت مدنی چند شـرکت       ، گروه مشارکت  ـ ث
 .باشند

 

شـماره  موضوع تصویب نامه    نامه    ران، آیین بندی و تشخیص صالحیت پیمانکا      نامه طبقه    منظور از آیین   :بصرهت
نامـه تـشخیص صـالحیت مـشاوران،          ت وزیران و منظور از آیین     ئ هی 11/12/1381هـ مورخ   23251ت/48013

شـکل  . ت وزیـران اسـت    ئـ  هی 23/4/1383 مـورخ    هــ 28437ت/20637شماره  موضوع تصویب نامه    نامه    آیین
. باشـد  ی یادشده مـی  ها    نامه  ریف شده برای آنها در آیین     نامه مشابه شکل حقوقی تع      حقوقی شرکتها در این آیین    

ی تجدیـدنظر شـده جـایگزین       هـا     نامـه   های یادشده تجدید نظر شـود، آیـین        نامه  یین آ در صورتی که هر یک از     
 .گردند می
 

های پنج گانه و در هر یـک از تخصـصهای هـر               در پایه  ، طبق جدول یک   طرح وساخت    پیمانکاران    .5 ماده
محـدودیتی از نظـر احـراز صـالحیت در          . شوند  نامه، احراز صالحیت می      بر اساس ضوابط این آیین     رشته کاری، 

هـا    توانند در تمامی رشته     متقاضیان در صورت تامین شرایط الزم، می      . ی کاری وجود ندارد   ها    ا و رشته  هتخصص
 . و تخصصها، گواهینامه صالحیت دریافت کنند

 
 :  به شرح زیر است  های کاری پیمانکاران طرح و ساخت ه تقسیم بندی تخصصها و رشت .6 ماده
 :  شامل تخصصهای ،  رشته ساختمانـالف 

 .های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی  ساختمان-1
 .  های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی   ساختمان-2
 .  معماری داخلی-3
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 اختنامه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح و س آیین 10 از 4صفحه 
 

 .های فرسوده شهری  نوسازی و احیای بافت-4
 .  مقاوم سازی و پدافند غیرعامل ساختمانهای موجود -5

 :های   رشته آب، شامل تخصصـ ب 
 . های آبی   و سازه سدسازی -1
 . ی آبیاری و زهکشیها   شبکه -2
 .  تاسیسات آب و فاضالب -3
 .مهندسی رودخانهحفاظت و   -4
 .های زیرزمینی   تونل و سازه-5
 . مقاوم سازی – 6
 :ای ه شامل تخصص، راه و ترابری رشته ـ پ
  . سازی  راه  -1
 . پل و تونل سازی -2
 .  حمل و نقل ریلی  -3
 .  فرودگاه سازی-4
 . بندرسازی -5
 . مقاوم سازی -6
 :  رشته کشاورزی شامل تخصصهای ـ ت
 .  کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری -1
 . ت و آبزیان شیال -2
 . فضای سبز -3
 . آبیاری تحت فشار -4
 : شامل تخصصهای رشته آثار تاریخی و فرهنگی ـ ث
 .   پژوهشهای فرهنگی و تاریخی -1 
 .  مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی-2 
 .  معرفی-3 
 .    مقاوم سازی-4
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 10 از 5صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

، گواهینامـه صـالحیت و پایـه    ) 2(و ) 1(جدولهای شماره   بر مبنای 4 ماده “ الف“ اضیان نوع  متق .7 ماده
 بـا  ،  طـرح و سـاخت    پیمانکـار  در صورت وجود بیش از دو شرکت در مجموعه، رشته و پایه      . کنند  دریافت می 

 .شود تعیین می  ر مشاور بزرگترین سهامدا  بزرگترین سهامدار پیمانکار و تخصص و پایه توجه به رشته و پایه
 

توانند حداکثر نیمی از افراد الزم را به استثنای سرگروه مربوط   ، می)4( ماده “الف “ متقاضیان نوع :تبصره 
 .به تخصص مشاور، برای خدمات مشاوره و پیمانکاری به طور مشترک معرفی کنند

 
 ایه در رشته پیمانکاری مربوط طبق جـدول        ، عالوه بر داشتن حداقل پ      )4( ماده   “ب“ متقاضیان نوع     .8 ماده

های  امتیازهای الزم در بخش     ،)1( شماره   ، باید با توجه به تخصص مورد نیاز تعیین شده در جدول           ) 2( شماره  
 .تامین کنند» نامه تشخیص صالحیت مشاورانآیین«شرکت را طبق نیروی انسانی متخصص و تجربه کاری 

 

توانند حداکثر نیمی از افراد فنی الزم در بخش مشاوره و طراحی را به  می این نوع از متقاضیان، :تبصره 
 شاغل در  که، از کارشناسان واجد شرایط الزم برای این کار استثنای سرگروه مربوط به تخصص مشاوره

 . با توجه به ضوابط مربوط به صورت مشترک معرفی کنندهستند بخش پیمانکاری 

 
  ، عالوه بر داشتن حداقل پایه در تخصص مشاوره مربوط طبق جدول            )4(ماده   “پ“متقاضیان نوع    . 9 ماده

بندی   آیین نامه طبقه  “، طبق   ) 1( شماره   ، باید با توجه به رشته کاری مورد نیاز تعیین شده در جدول            ) 2(شماره  
، تداوم  های مدیران و کارکنان، کارهای انجام شده        امتیازهای الزم در بخش   ”  و تشخیص صالحیت پیمانکاران   

 .تامین کنند را و توان مالیکاری در امور پیمانکاری 
 

رهای اجرایی  مجموع مبالغ کا)33/0( سی و سه درصد تواند با ضریب   سابقه نظارتی مشاوران، می: تبصره
 . سال گذشته، به عنوان سابقه کاری پیمانکاری منظور شود15تحت نظارت آنها در 

 

هـای تـشخیص صـالحیت و         ، بـر اسـاس آیـین نامـه        )4(مـاده   » ت  « در مورد متقاضـیان نـوع         . 10 ماده
، تخـصص و    بندی پیمانکاران ، رشته وپایه پیمانکاری ، وبراساس آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران               طبقه

، رشـته ، تخـصص وپایـه شـرکت          ) 2(و  ) 1(پایه مشاوره تعیین شده و سپس با اسـتفاده از جـدولهای شـماره               
 .گردد متقاضی تعیین می
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 نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت آیین 10 از 6صفحه 
 

 را  بـرای خـدمات مـشاوره و    توانند حداکثر نیمی از افـراد فنـی الزم       می) 4(ماده  » ت«متقاضیان نوع   : تبصره  
 .پیمانکاری به طور مشترک معرفی نمایند 

 
هـای خاصـی کـه بـه تـشخیص سـازمان و        پروژهطرحها و، برای )4( ماده  “ ث “ متقاضیان نوع  .11ماده 

 موجود نبوده، یـا بـه تعـداد کـافی در     “ت “  تا “الف“دستگاه اجرایی پیمانکار واجد شرایط برای آنها از انواع 
 .شوند رس نباشد، به صورت موردی تشخیص صالحیت میدست

 
حـداکثر مبلـغ کـار نیـز        . شود   تعداد کار مجاز پیمانکاران طرح و ساخت  از جدول زیر استخراج می              .12ماده  

و اصـالحات  ”   پیمانکـاران   تـشخیص صـالحیت   وبندی نامه طبقه  آیین “برابر مبلغ درج شده در      ) 1/1(معادل  
 .استبعدی آن 

 
  د کار مجاز پیمانکاران طرح و ساخت تعدا

 تعداد کار مجاز با توجه به پایه
 نوع پیمانکار

 پایه پنج پایه چهار پایه سه پایه دو پایه یک
 2 2 2 3 3 4  ماده “ ث“ و “الف“انواع 

 1 1 1 2 2 4 ماده “ت“ و“پ“ ،  “ب“ انواع 
 

 بر تعدادکار مجازی است کـه هـر یـک از شـرکتها              ، اضافه  تعداد کار مجاز تعیین شده دراین جدول       : تبصره
 .توانند داشته باشند  های مربوط ، می دارای گواهینامه صالحیت مشاوره یا پیمانکاری ، طبق آیین نامه

 
 طرح و ساخت، در پیشینه کاری متقاضی یـا اعـضای گـروه              کارهای در صورت وجود سابقه انجام        .13ماده  

عنـوان کارهـای انجـام       ، کل مبلغ کار بـه     کارهاجربه کاری مربوط به این قبیل       متقاضی، برای محاسبه امتیاز ت    
 )16(، برمبنای درصدی از مبلغ کار که توسط کمیته فنی یاد شده در ماده               هالزحمه مشاور   شده پیمانکاری و حق   

 .شود تعیین خواهد شد، به عنوان تجربه کاری مشاوره محاسبه و منظور می
 

   را، در چارچوب دستورالعملی که به این  طرح وساخت  است عملکرد پیمانکارانسازمان موظف . 14ماده 
 یادشـده کند، مورد ارزشیابی قرار دهـد و از نتـایج آن در تعیـین صـالحیت پیمانکـاران           منظور تهیه و ابالغ می    
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 10 از 7صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

س دستورالعمل یادشده و با درخواست سـازمان، اطالعـات مـورد            دستگاههای اجرایی باید براسا   . استفاده نماید 
 . را به موقع در اختیار سازمان قرار دهندمذکورنیاز برای ارزشیابی عملکرد پیمانکاران 

 
تواند در یک شرکت یـا گـروه       هر شرکت دارای گواهینامه صالحیت مشاوره یا پیمانکاری، تنها می           .15ماده  

 ، حـضور یابـد و تقاضـای    نامـه   این آیـین )4( ماده “ ث   “ تا “الف“نواع نامبرده متقاضی و فقط در یکی از ا
 .گواهینامه صالحیت کند

 
این کمیته متشکل از    . شود  ، کمیته فنی تشکیل می    )17( به منظور ایفای وظایف درج شده در ماده           .16ماده  

 : افراد زیر است 
 ).رئیس کمیته(ازمان  مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سـالف 
 و یـا  ریـیس   مربوط با معرفی وزیـر یا سازمانهای مستقل  یک نفر خبره از تشکیالت مرتبط در وزارتخانه ـب   

  .  سازمان   
 . یک نفر خبره از انجمن صنفی مربوطـج  

 

 حرفـه   این ماده از   “پ“تشکیل نشده است، فرد موضوع بند       مورد نظر    در مواردی که انجمن صنفی       :تبصره  
 .گردد  توسط معاون فنی سازمان منصوب میمربوط،

 
 : ست از  ا وظایف کمیته عبارت .17ماده 

 .بازنگری، اصالح و تکمیل جداول این آیین نامه )1
 .رسیدگی به تخلفات پیمانکاران )2
 .نامه های اجرایی این آیین بررسی و تایید دستورالعمل )3
 .نامه است و حداکثر مبلغ کار تعیین شده در این آیینتصمیم گیری در مورد کارهایی که خارج از رشته  )4
 

 .  قابل اجراست باشد ، نظر موافق رییس کمیتهکه شامل  این کمیته با اکثریت آرا های  تصمیم:تبصره 
 

 گواهینامه صالحیت و تعیین پایه، براساس درخواست متقاضی و تسلیم مدارک مورد نیـاز، پـس از                   .18ماده  
 .شود سط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران صادر میهای الزم تو بررسی
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نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت آیین10 از 8صفحه 

  شـرکت   کـه متـشکل از دو یـا چنـد             پیمانکاران طرح وساخت       گواهینامه صالحیت صادره برای     .19ماده  
 هر نوع تغییر در مشارکت یا سایرند موظف ، دارندگان گواهینامه صالحیت   .  آنها است  هستند، متعلق به مجموعه   

در صورتی که این تغییرات بیش از سه ماه به طول انجامد، پیمانکـار. درنگ به سازمان اعالم کنند      موارد را بی  
موظف است نسبت به جایگزینی تغییرات اقدام کند و مراتب را برای تائید مجـدد صـالحیت بـهطرح وساخت   
 امر منجر به تغییرات در گواهینامه صالحیت یا پایه صـادره شـود، ایـن موضـوع بـههرگاه این . اطالع برساند 

 هرگاه دارنده گواهینامه کـاری در دسـت اجـرا داشـته باشـد، ، در این شرایط  . گردد   ابالغ می   یاد شده    پیمانکار
.بودقبول درخواست مجدد پایه یا گواهینامه صالحیت، منوط به اتمام کارهای در دست اجرا خواهد 

در صورتی که متقاضی برای دریافت گواهینامه صالحیت، اطالعات و یا مدارک خالف واقع ارایـه . 20ماده  
 بـه تاییـد کمیتـه  اجرایـی مربـوط     دسـتگاه   درخواست سازمان یـا     حسببر بودن آن نیز      دهد و خالف واقع   

تقاضای جدید موکـول بـه موافقـتشود و قبول       برسد، گواهینامه صالحیت دریافتی لغو می      )16(موضوع ماده   
.سازمان و گذشت حداقل شش ماه از لغو گواهینامه صالحیت خواهد بود

،پذیرش درخواست ارتقای گواهینامـه صـالحیت  .  اعتبار گواهینامه صالحیت، چهار سال استه دور  .21ماده  
.پذیر است حداقل یک سال بعد از دریافت گواهینامه صالحیت قبلی امکان

سـازمان  اسامی و پایه پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت طرح و سـاخت همـه سـاله از سـوی                 .22ماده  
.شود میمنتشر 

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

http : // moamelat.net - سا�� �عامالت
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 9 از 1صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

  ه29856ت/12343:  شماره

 02/03/1384:  تاریخ

  ت وزیرانئنامه هی تصویب

 بسمه تعالی
 

 19/9/1382 مورخ 177367/101پیشنهاد شماره   بنا به 1384/ 1/ 24هیئت وزیران در جلسه مورخ 
نامه   ـ   آیین1351قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ) 22( کشور و به استناد ماده ریزی برنامهسازمان مدیریت و 

 :ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت را به شرح زیر تصویب نمود
 

 

  طرح وساختآیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران
را  طرح وساخت دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری   ضوابط ارجاع کار به پیمانکار، این آیین نامهـ 1ماده 

 . کند تعیین می
 

 : روند   در معانی مشروح زیر به کار می، اصطالحات زیرـ 2ماده 
فرایندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت، برای ارزیابی توان : الف ـ فراخوان نخست 

 .آید  دعوت به عمل می،اجرای کار
 منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران، برای آنها اسنادی که به: ب ـ دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار 

 .شود ارسال می
سندی ضمیمه دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار است، که به وسیله : ـ اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار پ 

 .شود پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی تحویل می
های دارنده  ایند ارجاع کار به پیمانکاران که طی آن توان شرکت بخشی از فر :ـ ارزیابی توان اجرای کار ت 

 پروژه مورد نظر، بررسی شده و فهرستی کوتاه از آنها به منظور دعوت یا  طرحگواهینامه صالحیت برای اجرای
 .شود  تهیه می،ه پیشنهادیبه ارا

   کشور ریزی برنامه سازمان مدیریت و  : ـ سازمان ث 
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 امه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساختن آیین 9 از 2صفحه 
 

شخص حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما، از سوی وی، برای انجام خدمات فنی : مشاور کارفرما ج ـ 
  .گردد پروژه که قرار است به روش طرح و ساخت اجرا شود تعیین می یا طرح 
  :گردد  با عضویت افراد زیر تشکیل می شود،   نامیده می هیئت ارزیابی پیمانکار که از این پس  هیئت ـ 3ماده 

 .پروژه یا نماینده باالترین مقام دستگاه اجرایی  یاطرحالف ـ مجری 
 . یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی، حساب ب ـ ذی

 . ـ مدیر امور فنی مهندسی یا مدیر امور اجرایی دستگاه اجراییپ 
 . ی اجراییها گاهی دستها ـ  نماینده امور پیمانت 
 ).پروژه  یا مشاور یا مدیر طرح(ـ نماینده مشاور کارفرما ث 

 

گفته وجود نداشته باشد، افرادی که  هایی با عناوین پیش ی اجرایی، سمتها  در مواردی که در دستگاه ـتبصره 
ده باالترین تشخیص این مشابهت به عه. هایی با وظایف مشابه دارند، به عضویت هیئت درخواهند آمد سمت

 .مقام دستگاه اجرایی است
 

  : وظایف زیر را به عهده دارد   هیئت ،ـ 4ماده 
 .  پروژه با توجه به دستورالعمل تهیه این مدارک  یا الف ـ بررسی کفایت اطالعات و مدارک طرح

 .ب ـ تعیین ارزش وزنی معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها
 . ررسی کفایت مدارک دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کارـ بپ 
 .ـ بررسی و ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکارانت 

 

های  پروژه به لحاظ پیچیدگی فنی و اجرایی دارای ویژگی  یا ، طرح هیئت  در صورتی که به تشخیصـ تبصره
 طرح ی باالتر از پایه تعیین شده در آیین نامه تشخیص صالحیت پیمانکارانا تواند پایه خاصی باشد، هیئت می

 . تواند در بعد طراحی یا اجرا یا هر دو باشد  می،این پیچیدگی.  از پیمانکاران درخواست کندوساخت ،
 

یابد  یرسمیت میا نماینده باالترین مقام دستگاه اجرایی پروژه   یا  با حضور مجری طرح هیئتجلسات ـ 5ماده 
 . شود  اتخاذ میهیئت ، با رای گیری و حداقل سه رای مثبت  هیئت ، درهاو تصمیم

 
 :، به شرح زیر است   فرایند ارزیابی پیمانکاران برای دعوت به مناقصه محدودـ 6ماده 
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 9 از 3صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 . الف ـ فراخوان نخست
 . کارب ـ دعوت به ارزیابی توان اجرای 

 . ه پیشنهادیـ بررسی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران، به منظور دعوت به اراپ 
 

های اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست، موظف هستند   دستگاهـ 7ماده 
  :های زیر را رعایت کنند  ترتیب

 . پروژه به تصویب مراجع مربوط رسیده باشد   یاطرحالف ـ مطالعات توجیهی 
 . پروژه به تصویب مرجع مربوط رسیده و اعتبار آن تامین شده باشد  یا ب ـ اجرای طرح

 . عملیات قابل تحویل باشدپروژه برای شروع  یا ـ ساختگاه طرحپ 
 .  تشکیل شده باشد هیئتـت 
 

له نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار، از پیمانکاران دستگاه اجرایی به وسی برای فراخوان نخست،  ـ 8ماده 
فراخوان نخست، عالوه بر آگهی در روزنامه، از طریق شبکه اطالع . کند  صالحیت دعوت میۀدارای گواهینام

 .شود های اجرایی قابل دسترسی باشد، اعالم می رسانی سازمان نیز که برای پیمانکاران و دستگاه
 

ای سازمان، که حاوی نام پیمانکاران  خست، شرکتهای موجود در آخرین فهرست رایانه به فراخوان نـ1تبصره 
هرگاه تعداد . توانند پاسخ دهند ، می ، پایه و تعداد کار مجاز آنهاستطرح وساختتشخیص صالحیت شده 

توانند  نیز می  طرح وساختپیمانکار کمتر باشد، پیمانکاران فاقد گواهینامه هفت پیمانکاران در فهرست یادشده از
 شرایط الزم از نظر رشته ، تخصص و پایه مورد نیاز مشاوره و پیمانکاری ، .ندکنشرکت در فراخوان نخست ، 

خوان نخست  انامه در فر ینیبرای پیمانکارانی که دارای گواهینامه طرح وساخت نیستند ، با توجه به مبانی   این آ
 .شود  تعیین می
میلیون ریال باشد، دستگاه ) 2000( هزار  دوای کمتر از مبلغ پروژه یا ورد طرح در صورتی که برآـ2تبصره 

 طرح  صالحیتۀتواند به جای فراخوان نخست، با استفاده از فهرست پیمانکاران دارای گواهینام اجرایی می
ر زمانهای الزم  با توجه به رشد هزینه اجرایی طرحها ، سازمان د. دکندعوت به ارزیابی توان اجرای کار وساخت، 

 .نماید  مبلغ یاد شده را تعدیل و اعالم می
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نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت آیین9 از 4صفحه 

باشد، به کارمورد نظر باالتر از حداکثر مبلغ مناسب کار تعیین شده در این آیین نامه هرگاه مبلغ  ـ3 تبصره
 صالحیت حداقل پنج شرکت به صورت موردی ، طی فهرست خاص،پیشنهاد دستگاه اجرایی و تائید سازمان ،

.گیرد کار مورد استفاده قرار میی برای دعوت به ارزیابی توان اجرا
 :شود ، شامل موارد زیر اعالم می پروژه  یا طرح در فراخوان نخست، اطالعات عمومی و کلی ـ 9ماده 

. )پروژه  یا یر طرحمشاور یا مد(الف ـ معرفی کارفرما و مشاور کارفرما 
. پروژه  یا ب  ـ شرح مختصر طرح

 تجهیزات، و، تامین مصالح یا طراحی  حسب مورد  از نظر تکمیل طراحی،  ـ شرح کلی خدمات پیمانکارپ
. و راه اندازی ساختمان و نصب

.رشته، تخصص و پایه الزم    ـ نوع گواهینامه صالحیت، ت
.یص دستگاه اجرایی به تشخ،ـ سایر اطالعات الزمث 
.  و همچنین تاریخ و محل تسلیم اظهارنامه   ـ تاریخ و محل دریافت دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کارج

پس از فراخوان نخست و دریافت پاسخ پیمانکاران، دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار، به ـ 10ماده 
اند،  بوده و آمادگی خود را برای پذیرش کار اعالم کردهپیمانکارانی که دارای شرایط الزم در فراخوان نخست

پیمانکاران دعوت شده، باید در مهلت تعیین شده در فراخوان نخست، اظهارنامه ارزیابی توان. شود تسلیم می
.اجرای کار را تکمیل کرده و به دستگاه اجرایی تسلیم کنند یا انصراف خود را از شرکت در ارزیابی اعالم نمایند

، به پیمانکار ، مراتب از سوی دستگاه اجرایی برای منظور نمودن در ارزشیابی ر صورت عدم اعالم انصرافد
.شود سازمان منعکس می

شرکت نرسد، دستگاه هفت اند، به   در صورتی که تعداد پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ دادهـ تبصره
.، اقدام به فراخوان مجدد نماید طرح وساختانکارانتواند با استفاده از فهرست پیم اجرایی می

شود، حداقل شامل موارد زیر  اطالعاتی که در دعوت نامه به طور یکسان به همه پیمانکاران داده میـ 11ماده 
 :است 

.پروژه  یا الف ـ اطالعات کلی طرح
.ب ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی
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 9 از 5 صفحه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 . ـ معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازهاپ 
 .  شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از عوامل ارزیابی،ـ روش ارزیابی توان اجرای کارت 
 

ته  ارزیابی توان اجرای کار از پیمانکار خواسۀ اطالعاتی که طبق کاربرگها و جدولهای اظهارنامـ 12ماده 
  :شود، شامل موارد زیر است  می

 .  الف ـ مشخصات ثبتی یا مجوز قانونی تاسیس پیمانکار
 .ب ـ مشخصات گواهی نامه صالحیت پیمانکار و ظرفیت آزاد وی

 .  و ساختار پیشنهادی اجرایی پروژه ـ مشخصات سازمانی پیمانکارپ 
 . ی مالیاتی سه سال گذشتهها ارنامه براساس اظه، اعتباری پیمانکار وضعیت مالی وی ها ت ـ صورت

 .  و سایر موارد به همراه تاییدهای صادره های قبلی پیمانکار در کارهای مشابه ـ تجربهث 
 .ـ فهرست کارکنان کلیدی طراحی و اجراج 
 .های طراحی و اجرا  در زمینه کیفیت مدیریت تضمین ـ نظامچ 
 .   ارافزاری پیمانک ـ وضعیت امکانات اجرایی و نرمح 
 . ـ سایر اطالعات دیگری که طبق نظر دستگاه اجرایی مورد نیاز باشدخ 

 

 نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران آیین “) 4( ماده “ث“ و “الف“  در صورتی که پیمانکار از نوع ـ1تبصره 
 . ی مستقل تهیه شودها  اطالعات باال برای گروه و هر یک از شرکت،بر حسب مورد باشد، ” طرح وساخت

 الزامی ،برای کارهای در حد پایه چهار و پنج، “چ“ ، و “ت“  اطالعات موضوع بندهاییۀ اراـ 2تبصره 
 .نیست

 
 :ی زیر است ها پروژه از جمله اطالعات و داده  یا  اطالعات کلی طرحـ 13ماده 

 .پروژه  یا الف ـ اطالعات عمومی و سیمای کلی طرح
 . پروژه یا  توپوگرافی محل طرحب ـ مشخصات کلی و در صورت لزوم نقشه

 ).در صورت لزوم(ـ مشخصات ژئوتکنیکی و زمین شناسی پ 
 ).در صورت لزوم(ـ نوع و مشخصات مصالح و تجهیزاتت 
 . ـ  معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحیث
 .پروژه  یا طرحـ مدت تخمینی تکمیل ج 



čē 

 و ساختنامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح  آیین 9 از 6صفحه 
 

 .پروژه  یا ی عملکردی طرحها  و خواستهنیازهاـ چ 
 ).پروژه  یا کارفرما، مشاور، مدیر طرح( ـ سازمان کلی طرح یا پروژه ح 
 .زیست محیطی و کار,  اعم از ایمنی ،های قانونی و مقرراتی ـ الزامخ 
 

   : شرایط عمومی مالی و قراردادی، شامل اطالعات زیر است ـ 14ماده 
ی قراردادی و در صورت لزوم تعیین سهم شرکا در ها  پیشنهاد و سایر تضمینۀ ـ نوع و میزان تضمین ارایالف

 . تهیه تضمینها
 .  برای تامین نقدینگی کار،ب ـ توان مالی پیمانکار

 .   و شرایط خصوصی پیمان،شرایط عمومی ـ نوع موافقت نامه، پ 
 .شرایط هرکدامهای اجباری پیمان و  ـ میزان و نوع بیمهت 
 به تشخیص  هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران، که به وسیله دستگاه اجرایی بخشی از جبرانۀـ نحوث 
 . شود  به منتخب دوم و سوم پرداخت می،خود

 
   : معیارهای ارزیابی توان اجرای کار عبارتند از ـ 15ماده 

ی مشابه و سایر موارد در ابعاد مختلف کیفیت، هزینه، زمان، ها پروژه  یا الف ـ سابقه کار اجرایی پیمانکار در طرح
 . و ایمنی،رضایت کارفرما

 . ی مشابه، با ترکیب کارکنان فعلیها پروژه  یا ب  ـ سابقه طراحی پیمانکار یا همکار طراحی در طرح
 .  ـ مدیریت کارآمد و باتجربه در طراحی و اجراپ
 . از نظر دانش و تجربه  ـ کفایت افراد فنی و عناصر کلیدیت
 . ـ قدرت مالی پیمانکارث 
 .   ـ خالقیت و نوآوری در کارهای مشابهج
 . شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت،  ـ  نظام مدیریتی پیمانکار برای اجرای کارچ

 .ح  ـ نظام تضمین کیفیت انجام کار
 . انکار  ـ ماشین آالت و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمخ
 . ی اجراییها ـ سایر موارد الزم، به تشخیص دستگاهد 
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 9 از 7صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

جدول امتیازها و ضریب وزنی هر  پروژه   یاهای اجرایی طرح  موظف است بر اساس اولویتهیئت  ـ16ماده 
این . جرای کار، به پیمانکاران تحویل دهد تنظیم کرده به همراه دعوت نامه ارزیابی توان ا رایک از معیارها

  :استجدول حاوی اطالعات زیر 
 . الف ـ معیارهای ارزیابی

 .ب ـ تعیین ضریب وزنی هر یک از معیارها به درصد
 . باال برای هر پیمانکار“ب“ ـ روش محاسبه امتیاز هر یک از معیارها در محدوده صفر تا حداکثر امتیاز بندپ 
 . امتیازـ اعالم حدنصاب ت 
 

 موظف است پس از دریافت اظهارنامه توان اجرای کار و محاسبه امتیازهای پیمانکارانی که یئتهـ  17ماده 
 خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند، آنها را ارزیابی و حداقل پنج پیمانکار را که دارای باالترین امتیاز هاظهارنام

در صورتی که با توجه به تبصره . هاد، به دستگاه اجرایی معرفی کندهستند، انتخاب و برای دعوت به ارایه پیشن
طرح  یا شماری از آنها فاقد گواهینامه صالحیت پیمانکاری  هیئت ، پیمانکاران انتخاب شده از سوی)8( ماده )1(

به طرح وساخت،  نامه تشخیص صالحیت پیمانکارانآیینباشند، باید صالحیت آنها براساس ضوابط وساخت 
 .ورت موردی به تایید سازمان برسدص

 

تواند  دستگاه اجرایی می ، باشد در صورتی که شمار پیمانکاران فهرست کوتاه از پنج پیمانکار کمتر ـتبصره 
 صالحیت را برای ۀیا با ارسال دعوت نامه، پیمانکاران دارای گواهینام آگهی فراخوان نخست را تمدید کند

 48 حداکثر ها در این حالت، این دعوت نامه.شرایط به پنج پیمانکار، دعوت کندرساندن شمار پیمانکاران واجد 
شمار پیمانکاران  هر گاه با وجود اقدامات یاد شده. شود ، برای پیمانکاران ارسال می هیئتساعت پس از تایید
 .طبق نظر مشترک سازمان و دستگاه اجرایی عمل خواهد شد نرسدپیمانکار حایز شرایط به پنج 

 
، اگر مبلغ برآورد کار در استآنها در برگیرنده چند رشته مختلف   موضوع که هایی  پروژه  یا  در طرحـ 18ماده 

 باشد، ارجاع کار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام برآوردکل درصد ) 25(  بیست و پنجرشته فرعی کمتر از
 .شود می
 
 
 



Ďċ 

  طرح و ساختنامه ارجاع کار به پیمانکاران آیین 9 از 8صفحه 
 

 یعمومبطور پروژه است و   یا  از آنجا که ماهیت روش طرح و ساخت، حاوی جامعیت همه ابعاد طرحـ تبصره
 ، پروژه  یا طرحبا توجه به ماهیت وجود دارد، از این رو  طرح وساخت ی ها ، در تمام رشتههای فرعی   رشته

، در ها و در صورت صالحدید دستگاه اجرایی در سایر پایهپیمانکاران باید هنگام ارجاع کارهای پایه یک و دو، 
صورتی که خود صالحیت الزم را طبق آیین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاری و مشاوره نداشته باشند، پیمانکار 

های  شرکت،در این حالت .و مشاور همکار  دارای صالحیت خود را بر حسب مورد، برای ارزیابی معرفی کنند
، دارای پایه مورد نظر طبق  کارهای رشته فرعی  باید با توجه به مبلغ برآورد هزینه ،ب موردهمکار، بر حس

 با رعایت ،”نامه تشخیص صالحیت مشاوران آیین“و ” بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران نامه طبقه آیین“
 .تعداد کار مجاز باشند

  
 تخلف از این در صورت. ار دست دوم، ممنوع استواگذاری یکجای کار از سوی پیمانکار به پیمانک ـ 19ماده 
 .شود  سال از ارجاع کار محروم می2، پیمانکار تا مدت حکم

 
 پیمانکاری که کار به او واگذار   در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، ـ20ماده 

لت، باید توان پیمانکار اجرای در هر حا. را دارا باشد طرح وساخت  صالحیت پیمانکاریۀشود، باید گواهینام می
 . مورد تایید قرار گیردهیئتمورد نظر، از سوی  پروژه  یا طرح

 
یک هفته پس از ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه، ظرف  دستگاه اجرایی،  ـ 21ماده 

ش و نتیجه تعیین امتیازها را به رو گزارش انتخاب پیمانکاران منتخب، شامل اسناد ارزیابی توان اجرای کار،  
پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار برنده و . کند همراه اسامی پیمانکاران منتخب، به سازمان گزارش می

سیون مناقصه، باید برای سازمان ارسال ی قرارداد، همراه با صورتجلسات کمهانعقاد قرارداد یک نسخه از موافقتنام
 . شود

 
لی مانند تبانی، تهدید، رشوه و بکارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار یا اخالل در روند  اعماـ 22ماده 

 بر مجازاتهای در صورت محکومیت قضایی در رابطه با هریک از موارد یادشده، عالوه. مناقصه ممنوع است
 .شود  لغو می ن تشخیص سازمادو سال بهحداقل به مدت صالحیت پیمانکار متخلف  هقانونی، گواهینام
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 9 از 9صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

پس از تصویب و ابالغ این آیین نامه، سازمان دستورالعملهای اجرایی آیین نامه حاضر را از جمله  ـ 23ماده 
 . کند  صالحیت تهیه و ابالغ میهراهنمای تهیه اظهارنام

 
 .  است سازمانعهده نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به  ـ 24ماده 

 
 محمدرضا عارف

 معاون اول رئیس جمهور
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 جمهوری اسالمی ایران
 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 

  ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساختراهنمای
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت امور فنی
 نامشاوران و پیمانکار دفتر امور 
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 33 از 1صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 
 
 
 

 
 پیش گفتار

نامه ارجاع کار  های مورد نیاز آیین فرم ، تدوین معیارها، گردش کارها وها ، به منظور تشریح الزامراهنمااین  
 . تهیه شده است،، برای سهولت واگذاری کارها طرح و ساختبه پیمانکاران

  به شماره، طرح و ساختنامه ارجاع کار به پیمانکاران ین آی23، به استناد ماده راهنمااین 
 .شود به عنوان راهنما ابالغ می، 02/03/1384 مورخهـ 29856ت/12343

، مهندسان مشاور آوند طرح، مدیر طرح، و دفتر امور راهنما ۀاز شرکت مهندسی مهاب قدس، تهیه کنند
 ،اند  مشارکت داشتهراهنما و انتشار این ،دوینگیری، ت که در شکل،ولئمشاوران و پیمانکاران، دفتر مس

 .شود قدردانی می
 

 معاون امور فنی
 1384 ابستانت
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  به پیمانکاران طرح و ساختراهنمای ارجاع کار 33 از 2صفحه 
 

 فهرست
 صفحه                        عنوان

 3.............................. ............................................................................ ................................هدف و کاربرد. 1ماده 
 های مقدماتی پیش از ارجاع کارفعالیت
 3............................ ............. ....................................................................................وظایف دستگاه اجرایی. 2ماده 
 3......................... ... ................................................................................................... ارزیابیهیئتوظایف . 3ماده 

 فراخوان نخست
 5...................... ............................................................................................. .....................فراخوان نخست. 4ماده 
 5.................. .... ............................................................. ارزیابی، در مرحله فراخوان نخستهیئتوظایف . 5ماده 

 6............... ......................................................  ...........................تفسیر معیارهای ارزیابی توان اجرای کار. 6ده ما
 دعوت به ارزیابی توان اجرای کار

 8............ .......................... ...اطالعات داده شده به پیمانکاران، پیوست دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار. 7ماده 
 9 ............. ...............................................................................................اطالعات درخواستی از پیمانکاران. 8ماده 

 تهیه فهرست کوتاه
 11.... ......................................................................................... .ها و مدارک پیمانکاران دریافت اظهارنامه. 9ماده 
 11... .. ................................................................................................بندی آنها ارزیابی پیمانکاران و رتبه. 10ماده 
 11.. . .............................................................................ریزی کشور گزارش به سازمان مدیریت و برنامه. 11ماده 

 خالصه مراحل و نمودار فرآیند ارجاع کار
 14...................................  ................................ای از فرآیند ارجاع کار و نحوۀ سنجش امتیازها نمونه. پیوست یک
 31 ..................................................................... ریزی کشور فرم گزارش به سازمان مدیریت و برنامه. پیوست دو
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 33 از 3صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 هدف و کاربرد . 1ماده 
 و مشخص "آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت"ل، به منظور تشریح مفاد این دستورالعم. 1-1

 . کردن گردش کار در مراحل ارجاع کار، تدوین شده است
آیین نامه ارجاع کار به "اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل، همان معانی تعیین شده در . 1-2

 . را دارند"پیمانکاران طرح و ساخت
 
 الیتهای مقدماتی پیش از ارجاع کارفع
 

 وظایف دستگاه اجرایی . 2ماده 
های اولیه را شامل موارد زیر انجام داده و  دستگاه اجرایی، پیش از ورود به مرحله ارجاع کار، الزم است اقدام

 .مدارک مربوط را تهیه و آماده کرده باشد
 .  مربوط، روش طرح و ساخت، انتخاب شده باشدانجام پروژه، با توجه به ضوابط) سیستم(نوع نظام . 2-1
های مهندس مشاور، حاوی مطالعات توجیهی و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز، با توجه به  گزارش. 2-2
 .، تکمیل شده باشد"دستورالعمل تهیه اسناد و مدارک طرح در کارهای طرح و ساخت"
 .بار آن تامین شده باشدمراجع مربوط، اجرای پروژه را تصویب کرده و اعت. 2-3
با توجه به برنامه زمانی کلی موجود، ساختگاه و محل پروژه تا آغاز عملیات اجرایی، قابل تحویل و . 2-4

 .دسترسی باشد
 . ارزیابی را تشکیل دهدهیئت. 2-5
 

  ارزیابی هیئتوظایف . 3ماده 
 .کند پس از تشکیل باید موارد زیر را بررسی نموده و آنها را تایید هیئت

اطالعات، مدارک و اسناد پروژه را از دستگاه اجرایی دریافت نموده و کفایت آنها را با توجه به . 3-1
 .، ارزیابی و تایید کند"های طرح و ساخت دستورالعمل تهیه اسناد و مدارک پروژه"
طرح و آیین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران "با توجه به موضوع و برآورد پروژه و بر اساس . 3-2

 .کند ، رشته، تخصص و پایه الزم را برای پیمانکاران تعیین "ساخت
ای باالتر از پایه مشخص شده در آیین نامه یادشده  تواند پایه  میهیئتدر صورت صالح دانستن، . 3-2-1

 .درخواست کند
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 4صفحه 
 

 پیمانکار واجد شرایط 7ای سازمان، کمتر از   ارجاع کار، در آخرین فهرست رایانهدر صورتی که هنگام. 3-2-2
در . توانند در فراخوان نخست شرکت کنند نامه طرح و ساخت نیز، می وجود داشته باشد، پیمانکاران فاقد گواهی

ن دسته از نامه، رشته، تخصص و پایه الزم را برای ای  ارزیابی موظف است نوع گواهیهیئتاین حالت، 
 .، تعیین کند"آیین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح وساخت"پیمانکاران، با توجه به مفاد 

مبلغ برآورد کار بیش از حداکثر ظرفیت ریالی پیمانکاران تعیین صالحیت شده که هایی   برای پروژه.3-2-3
 :شود اقدام زیری ها رشته مربوط در پایه یک باشد، به یکی از روش

 به صورت مشارکت ،)دارای صالحیت و ظرفیت الزم(استفاده از گروه همکاری پیمانکاران واجد شرایط  )1
 . سازمانثبتی یا مدنی، با تائید دفتر امور مشاوران و پیمانکاران

اجد شرایط طرح و ساخت وای و سوابق کاری، از میان پیمانکاران   تهیه فهرست براساس اطالعات رایانه)2
  . سازماندفتر امور مشاوران و پیمانکارانبا نظر مشترک دستگاه اجرایی و  ،)یت و ظرفیت الزمدارای صالح(
 یا  شرکت5 شمار به ،3-2-3بند  در یاد شدهی ها  به یکی از روش، فهرست پیمانکاران تهیه شده.3-2-4

حاضر، لعمل اجرایی دستوراطبق  ، و برای ارزیابی توان اجرای کار و ادامه فرآیند ارجاع کاراست مشارکت
 .شوند دعوت می

تشخیص (نامه  رشته مورد نظر، پیمانکار دارای گواهیای سازمان در  فهرست رایانه در هرگاه. 3-2-5
وجود نداشته باشد، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تائید دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان، ) صالحیت شده

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح و "دی، براساس  به صورت مور، شرکت5صالحیت حداقل 
برای احراز توان تخصصی و تجربه بررسی شده و طی فهرست خاص، برای دعوت به ارزیابی توان ، "ساخت

 . مورد استفاده قرار خواهد گرفت،اجرای کار
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 33 از 5صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 فراخوان نخست
 

 فراخوان نخست. 4ماده 
، دستگاه اجرایی، اقدام به دعوت از تمام 3 و2های  پس از تکمیل اطالعات و انجام موارد تعیین شده در ماده

 . کند پیمانکاران واجد شرایط، از طریق فراخوان می
، دستگاه اجرایی در فراخوان نخست، اطالعات زیر را به صورت آگهی، در هیئتبا توجه به نظر . 4-1

 .گنجاند های اطالع رسانی، می ای کثیراالنتشار و شبکهه نشریه
 ).یا مدیر طرح/مهندس مشاور و(معرفی کارفرما، مشاور کارفرما . 4-1-1
 .شرح مختصر کار. 4-1-2
 .شرح کلی خدمات پیمانکار. 4-1-3
 .نامه، رشته، تخصص و پایه مورد نیاز نوع گواهی. 4-1-4
 .ارزیابی توان اجرای کار و همچنین تاریخ و محل تسلیم اظهارنامهتاریخ و محل دریافت دعوتنامه . 4-1-5
 .سایر اطالعات الزم، به تشخیص دستگاه اجرایی. 4-1-6
 

  ارزیابی، در مرحله فراخوان نخستهیئتوظایف . 5ماده 
 مربوط  وظیفه دارد معیارهای ارزیابی پیمانکاران را تنظیم کند و ارزش وزنی و امتیازهایهیئتدر این مرحله، 
توان  برای تهیه این جدول، می. شود این جدول، به دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار، پیوست می. را تهیه نماید

 .از جدول یک استفاده کرد
 . برسد100 باید به شکلی وزن معیارها را تنظیم کند که مجموع آنها به عدد هیئت. 5-1
داقل وزن قابل اختصاص به هر معیار، باید در محدوده در صورت استفاده از جدول یک، حداکثر و ح. 5-2

 .مشخص شده در جدول باشد
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 6صفحه 
 

  به تفکیک پایه پیمانکاری طرح و ساخت ، حداقل و حداکثر وزن معیارهای ارجاع کار.1 جدول
 

 پایه پیمانکاری طرح و ساخت

یف
رد

 

 معیارهای ارجاع کار
نسبت وزنی 

 1 2 3 4 5 عیارم
ی مشابه در ابعاد مختلف ها پروژه/سابقه کار اجرایی پیمانکار در طرح 1

 کیفیت، هزینه، زمان، رضایت کارفرما و ایمنی
 حداقل
 حداکثر

10 
20 

10 
20 

10 
20 

15 
20 

15 
20 

بعاد ی غیرمشابه در اها پروژه/سابقه کار اجرایی پیمانکار در طرح 2
 مختلف کیفیت، هزینه، زمان، رضایت کارفرما و ایمنی

 حداقل
 حداکثر

5 
10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

ی مشابه با ها پروژه/سابقه طراحی پیمانکار یا همکار طراحی در طرح 3
 ترکیب کارکنان فعلی

 حداقل
 حداکثر

10 
20 

10 
20 

10 
20 

15 
20 

15 
20 

 یتی پیمانکار و باتجربه و نظام مدیرمدیریت کارآمد 4
 

 حداقل
 حداکثر

10 
10 

10 
10 

10 
10 

5 
10 

5 
10 

 حداقل کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه 5
 حداکثر

5 
10 

5 
10 

5 
10 

10 
10 

10 
10 

 قدرت مالی پیمانکار 6
 

 حداقل
 حداکثر

10 
15 

10 
15 

5 
15 

5 
15 

5 
15 

 خالقیت و نوآوری در کارهای مشابه  7
 

 حداقل
 اکثرحد

0 
0 

0 
0 

0 
5 

0 
10 

0 
10 

 نظام تضمین کیفیت انجام کار 8
 

 حداقل
 حداکثر

0 
0 

0 
0 

0 
10 

0 
10 

0 
10 

ماشین آالت و تجهیزات (امکانات سخت افزاری ونرم افزاری  9
 )و سایر امکانات 

 حداقل
 حداکثر

10 
15 

10 
15 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

 ی اجراییها سایر موارد الزم به تشخیص دستگاه 10
 

 داقلح
 حداکثر

0 
10 

0 
10 

0 
10 

0 
5 

0 
5 

 
 

  تفسیر معیارهای ارزیابی توان اجرای کار .6ماده 
 :   زیر است ترتیب آیین نامه، به15موضوع ماده معیارهای عنوان شده در شرح 
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 33 از 7صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 ، )کاری، پیچیدگی، بزرگی و محل اجرا ظر رشتهاز ن(های مشابه   پروژهشمار باید بر اساس سابقه اجرایی .6-1
 . های غیرمشابه را نیزبا وزن کمتر درنظر گرفت پروژه توان  دراین راستا می،همچنین. اخیر بررسی شود سال5طی

که در آن ترکیب کارکنان فعلی حضور داشته  سال اخیر 5طی های مشابه   پروژه،سابقه طراحیدر معیار  .6-2
 .د بودن خواهازدهیامتیباشند، مالک 

 .است قابل محاسبه ، از موارد زیر، امتیاز مدیریت کارآمد و باتجربه.6-3
 . سال اخیر در رشته مورد نظر و در کل5 کارهای انجام داده در شمار

 . و هماهنگی بین این دو، انجام کار در دو بعد طراحی و اجرابرایگستردگی و جامعیت ساختار سازمانی 
 .عالیتهای توام طراحی و اجراسابقه مدیریت ف

 . شاغلکارکنانسابقه کاری و تجربه 
 .های علمی و صنفی حضور در انجمن

 .المللی های بین حضور در مناقصه
  شاخصکارکنان برای ،های مشابه تخصص و تجربه کاری در پروژهدر معیار کفایت افراد کلیدی،  .6-4

 .، مبنای دریافت امتیاز استمعرفی شده
 .است قابل محاسبه وی،سالیانه  از میزان اعتبار و گردش مالیپیمانکار، قدرت مالی یاز امت .6-5
 :شود  ارزیابی میزیر موارد ، خالقیت و نوآوریمعیار در .6-6

 .ها  مهندسی ارزش در پروژهبا نگاه ،انجام برنامه مهندسی ارزش و ارایه پیشنهاد
 .داشتن واحدهای تحقیق و توسعه

 .ها  توسط دستگاه اجرایی در پروژه،ید شدههای تای نوآوری
 .ها ارایه مقاالت و سایر دستاوردهای پژوهشی و فنی در مجالت معتبر و همایش

 .قابل دستیابی استها و دعاوی،  از مواردی مانند کم بودن تاخیر، نظام مدیریتی پیمانکار.6-7
 : شود  از موارد زیر حاصل می، امتیاز نظام تضمین کیفیت.6-8
 . ارزشیابی پیمانکاراخصش

 . از کارفرمایان قبلی،ارایه تشویق نامه، تقدیرنامه یا رضایتنامه
 .9000 مانند استاندارد سری ایزو، مدیریت کیفیت نظاماستقرار

 .داشتن واحدهای کنترل پروژه، کنترل کیفیت مصالح، دفتر فنی
 ،یزات و ماشین آالت ویژه و انحصاری شمار بیشتر تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار و یا تجه.6-9

 . داشته باشد،تواند امتیاز خاص خود را در ارجاع کار به پیمانکاران می
 دعوت به ارزیابی توان اجرای کار
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 8صفحه 
 

 ان اجرای کارنامه ارزیابی تو اطالعات داده شده به پیمانکاران، پیوست دعوت .7ماده 
پس از مرحله فراخوان نخست، به تمام پیمانکارانی که در موعد مقرر آمادگی خود را اعالم کرده باشند و از 

نامه ارزیابی توان اجرای  نامه و پایه تعیین شده در فراخوان نخست، صالحیت داشته باشند، دعوت نظر گواهی
 :شود پیوست این دعوتنامه، به پیمانکاران داده می پروژه به/اطالعات تکمیلی زیر درمورد طرح. شود کار داده می

 :شامل پروژه، /اطالعات کلی طرح. 7-1
 .پروژه/ اطالعات عمومی و سیمای کلی طرح.7-1-1
 .پروژه/نقشه توپوگرافی محل طرحدر صورت لزوم مشخصات کلی و . 7-1-2
 ).در صورت لزوم( مشخصات ژئوتکنیکی و زمین شناسی .7-1-3
 ).در صورت لزوم(  نوع و مشخصات مصالح و تجهیزات.7-1-4
 . معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحی.7-1-5
 .پروژه/ مدت تخمینی تکمیل طرح.7-1-6
 .پروژه/ی عملکردی طرحها خواستهنیازها و  .7-1-7
 ).پروژه/ مدیر طرح وکارفرما، مشاور( پروژه / سازمان کلی طرح.7-1-8
 .ونی و مقرراتی اعم از ایمنی، زیست محیطی و کارهای قان  الزام.7-1-9
 :شرایط عمومی مالی و قراردادی، شامل . 7-2
ی قراردادی و در صورت لزوم، تعیین سهم ها  نوع و میزان تضمین ارایه پیشنهاد و سایر تضمین.7-2-1

 . ها  در تهیه تضمیناعضای مشارکت
 . ارتوان مالی پیمانکار برای تامین نقدینگی ک. 7-2-2
 .   نوع موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان.7-2-3
 .کدام های اجباری پیمان و شرایط هر  میزان و نوع بیمه.7-2-4
، که به وسیله دستگاه اجرایی به پیشنهاد دهندگانهزینه تهیه پیشنهاد از سوی بخشی از  نحوه جبران .7-2-5

 . شود پرداخت می منتخب دوم و سوم
  :به صورت تفصیلی، شامل  معیارهای ارزیابی توان اجرای کار .7-3
 .  معیارهای ارزیابی.7-3-1
 . تعیین ضریب وزنی هر یک از معیارها، به درصد.7-3-2
 . برای هر پیمانکار، روش محاسبه امتیاز هر یک از معیارها در محدوده صفر تا حداکثر امتیاز.7-3-3
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 33 از 9ه صفح ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 که پیمانکاران در صورت کسب امتیازی کمتر از آن، در فرایند ارزیابی توان  اعالم حدنصاب امتیاز.7-3-4
 . شوند اجرای کار، مردود شناخته می

 
  اطالعات درخواستی از پیمانکاران.8ماده 

 پیمانکاران از سوی ،ارنامه، که در اظهارنامه ارزیابی توان اجرای ک  آیین12موضوع ماده این اطالعات، 
 : به شرح زیر استشود،  شده و به همراه مدارک درخواستی تسلیم میمنعکس 

 :  شامل، مشخصات ثبتی.8-1
ی  اعضاتمامبرای ) در صورت وجود( آخرین تغییرات برای پیمانکار و و روزنامه رسمی تاسیس تصویر .8-1-1

 . مشارکت
 .  هر عضواتو میزان تعهد) رت وجوددر صو(نامه مشارکت  موافقتتصویر  .8-1-2
 از نظر ،و صاحبان امضای مجاز)  مدیره و مدیرعاملهیئتمشتمل بر اعضای ( معرفی مدیران شرکت .8-1-3

 .تحصیالت و سابقه کاری
 : شامل،نامه صالحیت  گواهی.8-2
،  و تخصصشته به تفکیک ر، به همراه آخرین پایه و ظرفیت آزاد کاری،نامه طرح و ساخت  گواهی.8-2-1

 .اخذ شده از سازمان
 به همراه ، از جمله طرح و ساخت صنعتی، پیمانکاری و مشاوره،ها نامه صالحیت در سایر زمینه  گواهی.8-2-2

 .، اخذ شده از سازمان و تخصصآخرین پایه و ظرفیت آزاد کاری به تفکیک رشته
های مختلف سازمانی و افراد شاغل  ل بخش شام، نمودار سازمانی پیمانکار یا اعضای حاضر در مشارکت.8-3

 و سابقه همکاری آنان با ،پژوهشی، تجربه کاری- همراه با میزان تحصیالت، سابقه علمی،ها در آن بخش
 . شرکت

 :  شامل، مشخصات مالی و اعتباری پیمانکار.8-4
 به همراه ،)در صورت وجود ی مشارکتیا هر یک از اعضا(ای پیمانکار   نمودار تغییر در اقالم ترازنامه.8-4-1

های مالیاتی در سه  ، بر اساس اظهارنامهگردیدهی که طبق استانداردهای پذیرفته شده تهیه یها  ترازنامهتصویر
 .سال گذشته

 ،) در صورت وجودی مشارکتیا هر یک از اعضا(در اقالم حساب سود و زیان پیمانکار   نمودار تغییر.8-4-2
های سود و زیان که طبق استانداردهای پذیرفته شده تهیه شده باشد، بر اساس   صورت حسابتصویربه همراه 
 .های مالیاتی در سه سال گذشته اظهارنامه
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 10صفحه 
 

 در ،تباریها و موسسات اع  نزد بانک،) در صورت وجودی مشارکتیا هر یک از اعضا( اعتبار پیمانکار .8-4-3
 .ها، به همراه مدارک مربوط  اعم از وام و تضمین،زمینه تسهیالت مختلف مالی

پروژه / سال اخیر، به تفکیک کارهای مشابه و غیرمشابه با طرح5 کارهای انجام شده و در دست اجرا در .8-5
مه و تائیدهای صادره شرح کار، محل، کارفرما، مبلغ و مدت پیمان، تاریخ شروع، تاریخ خات:  شامل،مورد نظر

های طراحی،   برای کارهای یاد شده به صورت مجزا در هر یک از زمینه،)نامه تشویق نامه، تقدیرنامه، رضایت(
مشخص شود که نوع کار کدام یک از انواع پیمانکاری اصلی، قرارداد دست دوم، همکار (اجرا یا طرح و ساخت 

 ).یا عضو مشارکت بوده است
کاری و تخصص هر های  ه و تجربه به همراه سابق، به تفکیک طراحی و اجرا،ان کلیدی فهرست کارکن.8-6

 .  در همان حوزه کاری،یک
 :شود درخواست میو کارآمدی آن راستای ارزیابی نظام مدیریتی   در، خواسته شده زیراطالعات. 8-7
 .های توام طراحی و اجرا  سابقه مدیریت فعالیت.8-7-1
 .های صنفی و علمی در مجامع و انجمن سابقه حضور .8-7-2
 . دارا بودن واحد تحقیق و توسعه.8-7-3
 .ها  به روش مهندسی ارزش در پروژه، انجام برنامه مهندسی ارزش و ارایه پیشنهادهای تغییر.8-7-4
 .ها  توسط دستگاه اجرایی در پروژه،های تایید شده  نوآوری.8-7-5
 .ها  در مجالت معتبر و همایش،های پژوهشی، فنی و تخصصی ارایه مقاالت و سایر دستاورد.8-7-6
 .المللی های بین  و پروژهها ه حضور در مناقص.8-7-7
 به ،) در صورت وجودی مشارکتاعضایا (پیمانکار ) فسخ، تعلیق(های متوقف شده   فهرستی از پیمان.8-7-8

 . علل توقف با درج، سال گذشته5تفکیک موضوع، کارفرما، مبلغ و مدت پیمان در 
 به ،) در صورت وجودی مشارکتاعضایا (های خاتمه یافته پیمانکار   در پیمانها فهرستی از تاخیر.8-7-9

 . با درج علل تاخیر، سال گذشته5تفکیک موضوع، کارفرما، مبلغ و مدت پیمان در 
 : مشتمل بر، نظام تضمین کیفیتاطالعات .8-8
  .ن ارزشیابی اخذ شده از سازماشاخص .8-8-1
 . 9000 مانند استاندارد سری ایزو ، مدیریت کیفیتنظام .8-8-2
 مرتبط با ،افزاری در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت و سایر امکانات سخت و نرمبیانگر  اطالعات .8-9

 .مناقصهموضوع 
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 33 از 11صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 تهیه فهرست کوتاه
 ها و مدارک پیمانکاران ارنامهدریافت اظه. 9ماده 

دستگاه اجرایی، در موعد مقرر در دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار، مدارک و اظهارنامه توان اجرای کار را از 
پیمانکارانی که از شرکت در فرایند ارزیابی توان اجرای کار انصراف دهند، باید این . کند پیمانکاران در یافت می
در غیر این صورت، دستگاه اجرایی باید موضوع . بی به اطالع دستگاه اجرایی برسانندموضوع را به صورت کت

 .ریزی کشور برساند را برای انعکاس در ارزشیابی پیمانکاران به اطالع سازمان مدیریت و برنامه
 

 ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنها. 10ماده 
. دهد  ارزیابی تحویل میهیئتبندی به  رای ارزیابی و رتبهآوری مدارک، آنها را ب دستگاه اجرایی، پس ازجمع

 براساس مدارک ارسالی و با توجه به معیارهای گفته شده، پیمانکاران را ارزیابی نموده و بر اساس امتیاز هیئت
 پیمانکار را که بیشترین امتیاز را کسب کنند، 5 حداقل هیئتبه این ترتیب، . کند بندی می کسب شده، رتبه

 .کند ی دعوت به ارایه پیشنهاد، به دستگاه اجرایی معرفی میبرا
نامه صالحیت طرح و ساخت باشند،  در صورتی که میان پیمانکاران این فهرست، شماری بدون گواهی. 10-1

 .باید صالحیت آنها به صورت موردی به تایید سازمان برسد
تواند آگهی  دستگاه اجرایی می تر باشد،  در صورتی که شمار پیمانکاران فهرست کوتاه از پنج کم.10-2

نامه صالحیت را برای رساندن  فراخوان نخست را تمدید کند،یا با ارسال دعوت نامه، پیمانکاران دارای گواهی
 ساعت 48 حداکثر ها در این حالت، این دعوت نامه .شمار پیمانکاران واجد شرایط به پنج پیمانکار، دعوت کند

 شمار پیمانکاران حایز ، یاد شدههای هر گاه با وجود اقدام. شود ای پیمانکاران ارسال می، برهیئتپس از تایید 
 . عمل خواهد شد، طبق نظر مشترک سازمان و دستگاه اجرایی،شرایط به پنج نرسد

 
  کشورریزی برنامهگزارش به سازمان مدیریت و . 11ماده 

 "  آیین نامه21 ماده اجرای را که در راهنما این ود پیوست 2 و 1های   موظف هستند فرم،دستگاههای اجرایی
 ارسال )مرکز یا استان(به سازمان برحسب مورد،  تنظیم شده است، "ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

، دستگاه اجرایی موظف کنددر صورتی که سازمان درخواست . کرده، از سازمان اعالم وصول دریافت نمایند
 .نمایداع کار را ارسال است تمام مستندات ارج
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راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت33 از 12صفحه 

: به شرح زیر استیند ارجاع کارافرو نمودار مراحل خالصه 

خالصه مراحل
. توسط دستگاه اجرایی،)نامه ارجاع کار  آیین7موضوع ماده ( اولیه های اقدام

).نامه ارجاع کار  آیین3موضوع ماده (ایی  در دستگاه اجر ارزیابیهیئتتشکیل 
15، 14، 13، 12 ،11  ،9موضوع مواد (نامه   در فراخوان نخست و دعوت،تهیه مدارک و اطالعات مورد نیاز

. توسط دستگاه اجرایی،)نامه ارجاع کار آیین
).ع کارنامه ارجا  آیین4موضوع ماده (  ارزیابیهیئت توسط  و اطالعات،مدارکاین بررسی کفایت 

،)100به ماخذ (معیار   و نحوه امتیازدهی به هرآنها وزنی های  ضریب،تعیین معیارهای ارزیابی توان اجرای کار
).نامه ارجاع کار  آیین16موضوع ماده ( ارزیابی هیئتتوسط 

. کثیراالنتشارهای نشریهفراخوان نخست در 
 دارای،انکارانی که به فراخوان نخست جواب داده به پیم،ارایه اسناد و مدارک ارزیابی توان اجرای کار

. و دریافت آنها در مهلت مقرر،صالحیت و ظرفیت در رشته مورد نظر باشند
. و تهیه فهرست کوتاه از پیمانکاران منتخب، ارزیابیهیئتارزیابی توان اجرای کار توسط 

. به سازمانپیشگفتهارایه گزارش مراحل 
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 33 از 13صفحه  اختضوابط اجرایی روش طرح و س
 
  انجامولئمس 

شروع

 ان ارزیابی پیمانکارهیئتتشکیل

 از سوی ،روژهپ/دریافت اطالعات و مدارک طرح

اولیه  هایانجام اقدام

بررسی
مدارک

پروژه/تهیه اطالعات کلی طرح
 تهیه شرایط مالی و قراردادی

های اظهارنامه ارزیابی تـوان اجـرای        و فرمهاجدولتنظیم

تعیین معیارهای ارزیابی و
هاتهیه جدول سنجش امتیاز

مبلغبرآورد
پروژه/طرح

خست در جراید انجام فراخوان ن
 پاسخشمار

 دهندگان

 نامه ارزیابی توان اجرای کارارسال دعوت

 ای سازمانرجوع به فهرست رایانه

ارزیابی توان اجرای کار

انتخاب پیمانکاران
فهرست کوتاه

 نامه  گواهیبدونتشخیص صالحیت موردی برای پیمانکاران منتخب 

بررسی در  اعالم وصول و دریافتگزارش به سازمان
 سازمان

با حضور پیمانکاران منتخب برگزاری مناقصه
 مربوطمقرراتطبق

انجام مجدد فرایند از مرحله محل اشکال

نیست کافی استکافی

یلیون مهزاردو
  و بیشترریال

هزاردوکمتر از
میلیون ریال

حداقل 
 پیمانکار7

7کمتر از 
 پیمانکار

 پیمانکار5کمتر از

  پیمانکار5حداقل
 عدم تایید

 دستگاه اجرایی

  ارزیابیهیئت

 ارزیابی هیئت

 سازمان

 دستگاه اجرایی

 دستگاه اجرایی

 پیمانکار طبق نظر 5انتخاب 
اه اجرایی و سازمان دستگمشترک

ای رایانهدر صورتی که دررشته مورد نظر در فهرست
 . هیچ پیمانکاری حضور نداشته باشد،سازمان

بیش از حداکثر مبلغ 
 مجاز پایه یک 

فرآیند ارجاع کار، به نمودار 
 یمانکاران طرح و ساختپ



49

پیوست یک

فرایند ارجاع کارای از  نمونه
و

هانحوه سنجش امتیاز
ــــــــــــــــــــــــــــ

 هر مناقصه، باید در مورد.است شده ارایه راهنما، به صورت ، نحوه ارجاع کار، امتیاز دهی و ارزیابی پیمانکاران،در این مثال: توجه
. تهیه شود،مورد نیازضروری، با وارد کردن تغییرهای  هایها و جدولجه به مقتضیات و شرایط، فرمبا تو

http : // moamelat.net - سا�� �عامالت
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33 از 15صفحه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

ورالعملت دس7وع ماده موض1فرم  
اظهار توان اجرای کاردعوت به 

: ......................تاریخ                              )نام دستگاه اجرایی (..............................: از 
)پیمانکار نام( ...............................: به 

دعوت به ارزیابی توان اجرای کار: موضوع 
نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و آیین"  در نظر دارد بر اساس ضوابط،از آنجا که این دستگاه اجرایی

و با توجه به اعالممورد ارزیابی قرار دهد، ای با مشخصات زیر  برای انجام پروژهرا  پیمانکاران ،"ساخت
از این. دآی دعوت به عمل میبرای ارزیابی توان اجرای کار،  از آن پیمانکارآمادگی در مرحله فراخوان نخست، 

،)نامه حاضرپیوست دعوت( موضوع مناقصهاطالعات و مشخصات و مطالعه  دریافت پس از رو، مقتضی است
ضمن اعالم آمادگی، اظهارنامه مربوط را تکمیل و به همراه ...............خ  حداکثر تا تاریدر صورت تمایل،

 به نشانی،)ام دستگاه اجرایین(..............................  مدارک خواسته شده، به 
.تحویل دهند................................................................... 

اعالم خواهد............................  تاریخ ، در ارایه پیشنهادو شرکت در مناقصه برایاسامی پیمانکاران منتخب 
.شد

به این دستگاه اجرایی اعالم..............................ب را حداکثر تا تاریخ در صورت عدم تمایل یا انصراف، مرات
.نمایید

:نامه، عبارت هستند از اطالعات پیوست این دعوت
.کلی اطالعات) الف
. مالی و قراردادیعمومی شرایط) ب
. و وزن آنها کاراجرای ارزیابی توان معیارهای) ج
. در هر معیار،اران امتیاز پیمانکتعیین ۀ نحو)د

تنها. کند نامه، به هیچ عنوان حقی برای پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ایجاد نمیارسال این دعوت: توجه
 احراز گردد،"نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت آیین"پیمانکارانی که توانایی آنان با توجه به 

.یه پیشنهاد، در مناقصه شرکت کنندتوانند پس از دریافت نامه دعوت به ارا می
:مجری طرح 

:امضا 
:تاریخ 
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 16صفحه 
 

 ) اظهار توان اجرای کارنامهدعوتپیوست (اطالعات کلی ) الف
 

 :...................................فقت نامه طرح شماره موا : .......................................................عنوان طرح 
 : .............................محل کارهای موضوع مناقصه  ) : ...........................پروژه(عنوان موضوع مناقصه 

 .....................................: ....................نام مشاور   : ............................)در صورت وجود(نام مدیر طرح 
 

 : موضوع کار 
........................................................................................................................................................... 

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

 :های عملکردی مورد نیاز  شرح کلی و نوع نیازها و خواسته
........................................................................................................................................................... 

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

 :مدت تخمینی اجرای کار .
........................................................................................................................................................... 

 :اطالعات و مشخصات ساختگاه 
........................................................................................................................................................... 

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

 :معیارها، استانداردها و ضوابط طراحی 
........................................................................................................................................................... 

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

 : ای قانونی در ابعاد ایمنی، زیست محیطی، و کار هالزام
........................................................................................................................................................... 

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

  :)در صورت لزوم(اطالعات ژئوتکنیکی و زمین شناسی 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 :) در صورت لزوم(نوع و مشخصات مصالح و تجهیزات 

........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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 33 از 17صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 ) اظهار توان اجرای کارنامهدعوتپیوست ( شرایط عمومی مالی و قراردادی) ب
  :نوع و میزان تضمین ارایه پیشنهاد

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

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

........................................................................................................................................................... 
  :ی قراردادی ها سایر تضمین

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

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

  ) :در صورت لزوم( ها  در تهیه تضمیناعضای مشارکتیین سهم تع
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
   : برای تامین نقدینگی کار،توان مالی پیمانکارحداقل 

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

........................................................................................................................................................... 
   :شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نوع موافقت نامه، 

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

.......................................................................................................................................................... 
  :های اجباری پیمان شرایط بیمهو  ، نوع،میزان

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

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

 منتخب دوم و سـوم به  جبران هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران، که به وسیله دستگاه اجرایی        ۀنحو
   :شود داخت میپر

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

.......................................................................................................................................................... 
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 18صفحه 
 

 )اظهار توان اجرای کارنامه دعوتپیوست (معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و وزن آنها ) ج
 

وزن   ارجاع کارمعیارهای ردیف
 معیار

 در ابعاد مختلف کیفیـت،      ،ی مشابه ها  پروژه/سابقه کار اجرایی پیمانکار در طرح      1
 . و ایمنی،هزینه، زمان، رضایت کارفرما

15 

 در ابعـاد مختلـف      ،ی غیرمـشابه  هـا   پروژه/سابقه کار اجرایی پیمانکار در طرح      2
 . و ایمنی،کیفیت، هزینه، زمان، رضایت کارفرما

10 

 با ترکیـب    ،ی مشابه ها  پروژه/سابقه طراحی پیمانکار یا همکار طراحی در طرح        3
 .کارکنان فعلی

20 

 . و باتجربه و نظام مدیریتی پیمانکارمدیریت کارآمد 4
 

10 

 . از نظر دانش و تجربه،کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی طراحی و اجرا 5
 

10 

 .قدرت مالی پیمانکار 6
 

10 

  .آوری در کارهای مشابهخالقیت و نو 7
 

5 

 .نظام تضمین کیفیت انجام کار 8
 

10 

 ).و سایر امکانات ماشین آالت و تجهیزات (امکانات سخت ونرم افزاری  9
 

10 

 100 جمع 
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 33 از 19صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 )اظهار توان اجرای کارامه ندعوتپیوست ( نحوۀ تعیین امتیاز پیمانکاران در هر معیار) د
 

برای تعیین امتیاز هر پیمانکار در هر معیار، که باید عددی بین صفر تا صد باشد، ابتدا بر اساس مفاد گفته 
شده در شرح معیار، امتیاز پیمانکار برای آن معیار، که ممکن است عددی کمتر یا بیشتر از صد باشد، مشخص 

 شده توسط پیمانکاران، معادل صد قرار گرفته و امتیاز دیگر پیمانکاران، به سپس، باالترین امتیاز کسب. شود می
 .شوند تناسب محاسبه و تعیین می

 
 های مشابه  شرح امتیاز سابقه کاری اجرایی، در پروژه) 1

 . امتیاز5حداکثر : هر پروژه مشابه، از نظر مشابهت رشته کاری  )1-1
 . امتیاز6حداکثر : تخصص هر پروژه مشابه، از نظر مشابهت رشته کاری و  )1-2
 . امتیاز8حداکثر : هر پروژه مشابه، از نظر مشابهت رشته کاری، تخصص و پایه  )1-3
 . امتیاز10حداکثر : هر پروژه مشابه، از نظر مشابهت رشته کاری، تخصص، پایه و محل اجرا  )1-4
ار های قبلی، به صورت همکار یا عضو مشارکت یا پیمانک در صورتی که پیمانکار در پروژه )1-5

دست دوم حضور داشته است، کسری از امتیاز مربوط، به نسبت میزان همکاری یا مشارکت 
 .یابد اختصاص می

، هزینه، )مصالح و عملکرد(گیرد که در ابعاد کیفیت  حداکثر امتیاز در صورتی تعلق می )1-6
نظور ، و ایمنی، وضعیت مناسبی در پروژه م)دعاوی کمتر(، رضایت کارفرما )اتمام به موقع(زمان

توان به صورت موردی، به استعالم از  برای دستیابی به صحت این اطالعات، می. شده باشد
 .های خاتمه یافته و در دست اجرا پرداخت کارفرمایان قبلی و بازدید از پروژه

 
 های غیرمشابه  شرح امتیاز سابقه کاری اجرایی، در پروژه) 2

  امتیاز1حداکثر  : هر پروژه غیرمشابه، از نظر رشته کاری و تخصص )2-1
  امتیاز3حداکثر :پایه باپروژه موردنظر کاری و تخصص اما هم هرپروژه غیرمشابه، از نظر رشته )2-2
: هر پروژه غیرمشابه، از نظر رشته کاری و تخصص اما هم پایه و درهمان محل اجرای پروژه  )2-3

  امتیاز4حداکثر 
یا عضو مشارکت یا پیمانکار های قبلی به صورت همکار  در صورتی که پیمانکار در پروژه )2-4

دست دوم حضور داشته است، کسری از امتیاز مربوط، به نسبت میزان همکاری یا مشارکت 
 .یابد اختصاص می

، هزینه، )مصالح و عملکرد(گیرد، که در ابعاد کیفیت  حداکثر امتیاز در صورتی تعلق می )2-5
 وضعیت مناسبی در پروژه منظور ، و ایمنی،)دعاوی کمتر(، رضایت کارفرما )اتمام به موقع(زمان

توان به صورت موردی، به استعالم از  برای دستیابی به صحت این اطالعات، می. شده باشد
 .های خاتمه یافته و در دست اجرا پرداخت کارفرمایان قبلی و بازدید از پروژه

 
 های مشابه  شرح امتیاز سابقه طراحی، در پروژه) 3
  امتیاز5: ه، از نظر مشابهت تخصص و رشته هر طراحی و نظارت پروژه مشاب )3-1
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 20صفحه 
 

  امتیاز6: هر طراحی و نظارت پروژه مشابه، از نظر مشابهت تخصص، رشته، و پایه  )3-2
  امتیاز7: مشابه، ازنظر مشابهت تخصص، رشته، پایه، ومحل اجرا پروژه هر طراحی و نظارت  )3-3
 .گیرد در صورت انجام تنها طراحی یا نظارت، نصف امتیاز پیش گفته تعلق می )3-4
 .مالک دریافت امتیاز طراحی، استفاده از کارکنان طراحی فعلی است )3-5

 
 شرح امتیاز مدیریت کارآمد و باتجربه و نظام مدیریتی) 4
ر در رشته  سال اخی5شمار کارهای انجام داده، اعم از مشاوره، اجرا، یا طرح و ساخت، در  )4-1

 . امتیاز2هر کار، : مورد نظر 
 سال اخیر به جز 5شمار تمام کارهای انجام داده، اعم از مشاوره، اجرا، یا طرح و ساخت، در  )4-2

 . امتیاز1هر کار، : رشته مورد نظر 
 10حداکثر : گستردگی و جامعیت ساختار سازمانی برای انجام کار، در دو بعد طراحی و اجرا  )4-3

 .امتیاز
 . امتیاز4هر کار :  سال اخیر 5رهای طرح و ساخت، در شمار کا )4-4
با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه کاری افراد، : سابقه کاری و تجربه کارکنان شاغل  )4-5

 .گیرد  امتیاز تعلق می20مجموعاً حداکثر 
 .گیرد  امتیاز تعلق می2به ازای هر حضور، حداکثر : ی علمی و صنفی ها حضور در انجمن )4-6
 . امتیاز10حداکثر : های بین المللی  قصهحضور در منا )4-7
 سال اخیر پیمانکار، که در صورت مقصر بودن پیمانکار، 5های  سابقه تاخیر یا توقف در پیمان )4-8

 .شود  امتیاز منفی برای پیمانکار منظور می4 تا 1بسته به بزرگی پروژه، بین 
 

 شرح امتیاز تخصص و تجربه کاری کارکنان شاخص) 5
های مشابه، مدرک  عرفی شده به عنوان افراد کلیدی، سابقه کاری در پروژهبرای کارکنان م )5-1

 نفر در 5 امتیاز، تا 5به ازای هر فرد، حداکثر : تحصیلی و نوع همکاری، مالک دریافت امتیاز است 
 .توان اختصاص داد  نفر در بخش اجرا، می5بخش طراحی و 

 
 شرح امتیاز قدرت مالی) 6
 به باالترین گردش مالی و به تناسب، 100نه پیمانکاران، امتیاز براساس گردش مالی سالیا )6-1

 .شود امتیاز کمتر به سایر پیمانکاران داده می
 

 شرح امتیاز خالقیت و نوآوری) 7
 20حداکثر : انجام برنامه مهندسی ارزش و ارایه پیشنهاد تغییر، با نگاه مهندسی ارزش  )7-1

 .امتیاز
 .یاز امت10: داشتن واحد تحقیق و توسعه  )7-2
 . امتیاز20حداکثر : ی تایید شده دستگاه اجرایی ها نوآوری )7-3
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 33 از 21صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 
: ها و مجالت معتبر  ارایه مقاالت و دستاوردهای پژوهشی، فنی، و تخصصی، در همایش )7-4

 . امتیاز20حداکثر 
 
 شرح امتیاز نظام تضمین کیفیت) 8
 . امتیاز20حداکثر :  اساس آیین نامه ارزشیابی پیمانکار شاخص ارزشیابی پیمانکار، بر )8-1
 10 امتیاز حداکثر 1هر مورد : نامه از کارفرمایان ارایه تقدیرنامه، تشویق نامه، یا رضایت )8-2

 .امتیاز
 . امتیاز20حداکثر ) : ISO9000مانند (دارا بودن نظام مدیریت تضمین کیفیت  )8-3
مانند واحدهای کنترل پروژه، کنترل ( یفیت ساختار مناسب تشکیالتی در زمینه تضمین ک )8-4

 . امتیاز10حداکثر ) : کیفیت مصالح و دفتر فنی
 

 آالت  شرح امتیاز تجهیزات و ماشین) 9
آالت در  در این بخش، امتیاز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تجهیزات و ماشین )9-1

 .شود تملک پیمانکاران، داده می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 57  

 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 22ه صفح
 

 : ..................................شماره                                                                                     2فرم 
 : ..................................تاریخ 

 رای کاراظهارنامه ارزیابی توان اج
 

در .....................  مورخ...................   به شماره)نام دستگاه اجرایی( .....................................  نامه پیرو دعوت
با ............. .........مشارکت  /شرکت ــــــــــ ..............................  اینجانب............................  مورد پروژه

نمایم، اطالعات ارایه شده  ، تایید می"نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت آیین"آگاهی کامل از ضوابط 
 .در این اظهارنامه و مدارک منضم به آن، صحیح است

 
پیمانکاران هرگاه خالف موارد اعالم شده به اثبات برسد، پس از گزارش دستگاه اجرایی، دفتر امور مشاوران و 

تواند نسبت به هرگونه جریمه یا محرومیت اقدام کند و با امضای این  ریزی کشور، می سازمان مدیریت و برنامه
 .کنم تعهدنامه، حق هرگونه اعتراض را در این باره از خود سلب می

 
 

  ......................:ارکت مش/ شرکت                                                        ــــــــــــــــ 
  ........................:امضا                                                                                                    

  .......................:تاریخ                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مديرعامل

نماينده مجاز

مديرعامل

نماينده مجاز
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 33 از 23صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 مشخصات ثبتی) 1
 
 :اطالعات تکمیل شده از سوی پیمانکار ) 1-1
 :مشارکت / نام شرکت )1-1-1
 
 : سال تاسیس  )1-1-2
 
 :نوع شرکت  )1-1-3
 
 :اسامی سهامداران و ترکیب سهام شرکت  )1-1-4
 
 :آخرین سرمایه ثبت شده  )1-1-5
 
 : مدیره، از نظر تحصیالت و سابقه کاری هیئتمعرفی مدیر عامل و  )1-1-6
 
 ):در صورت وجود(نامه مشارکت  موافقت )1-1-7
 
 ) :در صورت وجود(نوع مشارکت  )1-1-8
 
 ) :در صورت وجود(میزان و نوع تعهدات هر عضو در مشارکت  )1-1-9
 
 :مشارکت / معرفی صاحبان امضای مجاز در شرکت )1-1-10
 

 .شود  اعضای حاضر در مشارکت پر می، برای تمام5 تا 1موارد : توجه 
 
 : مدارک پیوستی ) 1-2
 .تصویر روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرها در شرکت )1-2-1
 .، و مدت اعتبار آن)در صورت وجود(نامۀ اعضای مشارکت رونوشت موافقت )1-2-2
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 24صفحه 
 

 صالحیتنامه  مشخصات گواهی) 2
 
 اطالعات تکمیل شده از سوی پیمانکار) 2-1
 :رشته، تخصص، و آخرین پایه اکتسابی طرح و ساخت  )2-1-1
 
 :مانده از نظر ریالی و شمار کار ظرفیت کاری مجاز باقی )2-1-2
 
 :ی صالحیت پیمانکار ها نامه اطالعات مربوط به سایر گواهی )2-1-3
 
 

 نمودار سازمانی) 3
 
 مانکاراطالعات تکمیل شده از سوی پی) 3-1
 

 سابقه کاری تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف
مدت همکاری با 

 مشارکت/شرکت
      
      
      
      
      
      
      

 
 .برای هر کدام از اعضای مشارکت، این جدول جداگانه پر شود: توجه 

 
 مدارک پیوستی ) 3-2

 .ا نام افراد شاغل در هر سمتاعضای مشارکت، همراه ب/ نمودار سازمانی شرکت
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 33 از 25صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 مشخصات مالی و اعتباری) 4
 
 اطالعات تکمیل شده از سوی پیمانکار) 4-1
 در صورت ی مشارکتیا هر یک از اعضا(ای پیمانکار   در اقالم ترازنامههای ساالنهنمودار تغییر )4-1-1

 باشد، بر گردیدهی که طبق استانداردهای پذیرفته شده تهیه یها زنامه تراتصویر به همراه ،)وجود
 .های مالیاتی در سه سال گذشته اساس اظهارنامه

یا هر یک از اعضا در صورت ( در اقالم حساب سود و زیان پیمانکار های ساالنهمودار تغییرن )4-1-2
ی پذیرفته شده تهیه های سود و زیان که طبق استانداردها صورت حسابتصویر به همراه ،)وجود

 .های مالیاتی در سه سال گذشته  باشد، بر اساس اظهارنامهگردیده

ها و موسسات اعتباری نزد بانک)  در صورت وجودی مشارکتیا هر یک از اعضا(اعتبار پیمانکار  )4-1-3
 .ها اعم از وام و تضمین،در زمینه تسهیالت مختلف مالی

 
 مدارک پیوستی) 4-2
 . در سه سال گذشته،های مالیاتی اظهارنامه )4-2-1
 . ها و موسسات اعتباری به اعتبار پیمانکار، نزد بانکمدارک مربوط )4-2-2
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 26صفحه 
 

  سال اخیر5کارهای انجام شده و در دست اجرا، طی ) 5
 
 اطالعات تکمیل شده از سوی پیمانکار) 5-1
 . کارهای طراحی)5-1-1

 کارفرما شرح کار ردیف
مبلغ 

 الزحمه حق
مدت 
 قرارداد

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 اتمام

نوع 
 *همکاری

تاییدهای 
 صادره

درصد 
 پیشرفت

          

          

          

          

          

 
عضو مشارکت  منظور از نوع همکاری، ارایه خدمات مشاوره به صورت اصلی، دست دوم، همکار یا *

 .است
 
 .کارهای اجرایی و کارهای طرح و ساخت) 5-1-2

 مشاور کارفرما محل شرح کار ردیف
مبلغ 
 پیمان

مدت 
 پیمان

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 اتمام

نوع 
 *همکاری

تاییدهای 
 صادره

درصد 
 پیشرفت

            

            

            

            

            

 
 . همکاری، پیمانکاری اصلی، دست دوم، همکار یا عضو مشارکت استمنظور از نوع) -7
 
 

 .برای هر کدام از اعضای مشارکت این جدول، جداگانه پر شود : 1توجه 
 .های باال، باید به تفکیک برای کارهای مشابه و غیرمشابه پروژه مورد نظر، تهیه شود هریک از جدول : 2توجه 
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 33 از 27صفحه  اختضوابط اجرایی روش طرح و س
 

 فهرست کارکنان کلیدی) 6
 
 اطالعات تکمیل شده از سوی پیمانکار) 6-1

*مکاریه نوع مدت همکاری سابقه کار تحصیالت سمت خانوادگی ونام نام ردیف
       

       

       

       

       

 
 .اس خارجی استمنظور از نوع همکاری، پاره وقت، تمام وقت، استخدام جدید یا کارشن*

 .های طراحی و اجرا، به صورت جداگانه پر شودجدول باال در بخش: توجه 
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 راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 33 از 28صفحه 
 

 نظام مدیریتی) 7
 

 اطالعات تکمیل شده از سوی پیمانکار) 7-1
  وجود دارد؟های طراحی و اجرا فعالیتبا وام مدیریت تپیمانکار، چه تعداد سابقه در  )١-١-٧
 

 .های صنفی و علمی سابقه حضور در مجامع و انجمن )٢-١-٧
 
 ردیف

 تا تاریخ از تاریخ مدت عضویت کشور نام انجمن یا مجمع صنفی یا علمی

      
      
      
      
      

  است؟ واحد تحقیق و توسعهیداراآیا پیمانکار  )٣-١-٧
 

 .ها  مهندسی ارزش در پروژهبا نگاه ،ی ارزش و ارایه پیشنهادهای تغییرانجام برنامه مهندس )٤-١-٧

 ردیف
نام 
 پروژه

دستگاه 
زمان انجام برنامه  مشاور اجرایی

 مهندسی ارزش

جویی به  صرفه
دست آمده از برنامه 
 مهندسی ارزش

شمار 
پیشنهادهای تغییرِ 

 پذیرفته شده

صرفه جویی به 
دست آمده از 
پیشنهادهای 

 تغییر

        
        
        

 

 .ها های تایید شده توسط دستگاه اجرایی در پروژه نوآوری )7-1-5
 شرح نوآوری مشاوردستگاه اجرایی نام پروژه ردیف

     
     
     

 

 .ها  در مجالت معتبر و همایش، و تخصصی،ارایه مقاالت و سایر دستاوردهای پژوهشی، فنی )7-1-6
 نام مجله یا همایشکشور زمان ارایه نوع دستاورد علمی ردیف
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 33 از 29صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

 

 .المللی های بین و پروژهها هحضور در مناقص) 7-1-7

 مشاور کارفرما کشور شرح کار ردیف
مبلغ 
 پیمان

مدت 
 پیمان

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 اتمام

نوع 
 *همکاری

تاییدهای 
 صادره

درصد 
 پیشرفت

            

            

            

 

 به ،)وسایر اعضا در صورت وجود(پیمانکار ) فسخ، تعلیق(های متوقف شده  فهرست پیمان )7-1-8
 . با درج علل توقف، سال گذشته5 و مدت پیمان در ،تفکیک موضوع، کارفرما، مبلغ

 مشاور کارفرما محل شرح کار ردیف
مبلغ 
 پیمان

مدت 
 پیمان

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 اتمام

نوع 
 *همکاری

علت 
 توقف

درصد 
 پیشرفت

            

            

            

 

 به تفکیک ،)و سایر اعضا در صورت وجود(های خاتمه یافته پیمانکار  فهرست تاخیر در پیمان) 7-1-9
 . با درج علل تاخیر، سال گذشته5 و مدت پیمان در ،موضوع، کارفرما، مبلغ

 مشاور ارفرماک محل شرح کار ردیف
مبلغ 
 پیمان

مدت 
 پیمان

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 اتمام

نوع 
 *همکاری

میزان 
 تاخیر

علت 
 تاخیر

            

            

            

 .، پیمانکار اصلی، دست دوم، همکار یا عضو مشارکت است1-7های منظور از نوع همکاری در جدول* 
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 جاع کار به پیمانکاران طرح و ساختراهنمای ار 33 از 30صفحه 
 

 تضمین کیفیت) 8
 
 مدارک پیوستی) 8-2
  .9000ISOگواهی نظام تضمین کیفیت مانند استاندارد سری  )8-2-1

 .شاخص ارزشیابی پیمانکار )8-2-2

 .انتخاب به عنوان پیمانکار شایسته و برتر )8-2-3
 

 )تآالت و سایر امکانا اعم از تجهیزات، ماشین(امکانات سخت و نرم افزاری ) 9
 
 اطالعات تکمیل شده از سوی پیمانکار) 9-1

کارخانه شمار شرح امکاناتردیف
 سازنده

سال 
 ساخت

نوع 
 *دسترسی

ظرفیت یا 
 توان

 وضعیت کارکرد

        

        

        

        

        

 
 . منظور از نوع دسترسی، استیجاری یا ملکی است*
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 جمهوری اسالمی ایران
 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 

 دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت امور فنی
 نمشاوران و پیمانکارادفتر امور 
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 20 از 1صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 
 پیش گفتار

 
ها، الزم است   و بهبود سطح کیفی طرح،به منظور ایجاد زمینه برای رشد مشاوران و پیمانکاران قابل

های  ای با همکاری دستگاه  به صورت برنامه، اعم از مشاور و پیمانکار،ها عملکرد تأمین کنندگان طرح
انند با آنها بتو تا ،های اجرایی قرار گیرد یابی قرار گرفته و نتایج آن در اختیار دستگاه مورد ارزش،اجرایی

 واگذاری کار به به منظورآگاهی از عملکرد مشاوران و پیمانکاران، برای انتخاب بهترین تأمین کنندگان 
 .ندنمایگیری  آنها، تصمیم

  به شماره، طرح و ساختحیت پیمانکاراننامه تشخیص صال آیین 14 در اجرای ماده،دستورالعمل حاضر
 . تهیه شده است،11/03/1384 مورخ هـ29857ت/15117

از شرکت مهندسی مهاب قدس، تهیه کننده دستورالعمل، مهندسان مشاور آوند طرح، مدیر طرح، و دفتر 
ل مشارکت  و انتشار این دستورالعم،گیری، تدوین  که در شکل،ولئامور مشاوران و پیمانکاران، دفتر مس

 .شود  قدردانی می،اند داشته
 

 معاون امور فنی
 1384 تابستان                                                                                        
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  طرح و ساختدستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران 20 از 2صفحه 
 

 فهرست
 صفحه                         عنوان

 3. .. .............................................................................................................................هدف و دامنه کاربرد. 1
 3........................................................ ....... ..................................................................ها ها و مفهوم تعریف. 2

 6..................... .. ...........................................................................................................معیارهای ارزشیابی. 3

 7..................... ......................................................................... .......وظایف عوامل دست اندرکار ارزشیابی. 4

 9.. .. ...........................................................................................نحوه محاسبه شاخص و ضریب ارزشیابی. 5

 11............................................................................................................................  .......ضوابط و مقررات. 6

 12..........................  ..............................................................................................................تأثیر ارزشیابی. 7
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 20 از 3صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

  و دامنه کاربردهدف .1
 طرح و ساخت در  و توان مدیریتی و تخصصی پیمانکاران عملکرد ارزشیابی کیفیت،هدف این دستورالعمل

شده سازمان  ی بند ران تشخیص صالحیت و رتبهاین دستورالعمل، شامل پیمانکا. استهای سرمایه گذاری  طرح
 .گردد  کشور میریزی برنامهمدیریت و 

 

 ها  و مفهومها  تعریف.2

  ارزشیابی.2-1

یندی است مستمر که در آن سطح کیفیت کارهای در دست اجرا یا اجرا شده، و توان مدیریتی و اارزشیابی، فر
 .شود ، طبق این دستورالعمل تعیین میتخصصی پیمانکاران، در مقاطع یا دوره زمانی معینی

 

  شاخص ارزشیابی.2-2

که مرتبه هر یک از پیمانکاران را در مقایسه با دیگر بین صفر تا صد، شاخص ارزشیابی، عددی است 
 .گردد  این دستورالعمل، تعیین می4-5دهد و طبق بند  نشان میدر هر تخصص و پایه،  ،پیمانکاران

 

  ارزشیابیضریب .2-3

، که از شاخص ارزشیابی به دست آمده و برای اعمال تشویق 33/1بین صفر تا  ارزشیابی، عددی است ضریب
 .رود یا جریمه در پایه پیمانکاران، طبق ضوابط درج شده در این آیین نامه به کار می

 

  دوره ارزشیابی.2-4

پیمانکارانی که . شود رفته میدر نظر گچهار سال  که این دوره، فاصله زمانی بین دو ارزشیابی متوالی است
پس از . شوند حداقل دو سال از صدور گواهینامه صالحیت آنها گذشته باشد، در فرایند ارزشیابی شرکت داده می

گذشت نیمی از دوره ارزشیابی، یک ارزشیابی آزمایشی برای اطالع رسانی و آگاه کردن پیمانکاران از وضعیت 
 .شود ایشان، برگزار می
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 دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت 20از  4صفحه 
 

  کمیته بازنگری.2-5

 . این دستورالعمل را برعهده دارد6-4 که وظایف مقرر در بند ،این کمیته، مرکب از اشخاص زیر است

 .)یس کمیتهیر(مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران  −
به انتخاب معاونت امور فنی سازمان مدیریت و ، طیک نفر از کارشناسان پیش کسوت در رشته مربو −

 .یزی کشورر برنامه
 . نماینده انجمن صنفی تخصصی مربوط −

 

 عوامل دست اندرکار ارزشیابی .2-6

، سازمان مدیریت و ان کارفرما مشاور،های اجرایی از دستگاهعبارت هستند  ،عوامل دست اندرکار ارزشیابی
 با ها استان ریزی برنامهمدیریت و های  سازمانامور مشاوران و پیمانکاران، دفتر دفاتر بخشی، (ریزی کشور  برنامه

 این دستور العمل را 4 مادهو کمیته بازنگری، که وظایف مقرر در بردار  های بهره دستگاه، )4-4بند   تبصرهتوجه به
 . برعهده دارند

 

 و زمان تحویل کار کار .2-7

 منظور از زمان تحویل، تاریخ .کند  با دستگاه اجرایی منعقد میاست که پیمانکار طرح و ساخت کار، پیمان
 .صدور گواهی تحویل براساس شرایط عمومی پیمان است

 

 کار ارزیابی میانی .2-8

 .شود  میکار نامیده ارزیابی میانی پذیرد،  درصد پیشرفت هر کار پیمانکار انجام می50 ارزیابی که در مقطع
 کارفرما، موظف هستند هر کدام جداگانه ارزیابی میانی کارهای پیمانکاران را در های اجرایی و مشاوران دستگاه

 .مقطع یاد شده، و مهلت یک ماهه، انجام دهند و برای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال کنند
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 20 از 5صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 تحویل کار  زمان ارزیابی.2-9

 .شود  نامیده میزمان تحویل کارگیرد، ارزیابی   هر کار پیمانکار صورت می تحویلپس ازارزیابی که 
، موظف هستند )دفاتر بخشی(ریزی کشور  های اجرایی، مشاوران کارفرما و سازمان مدیریت و برنامه دستگاه

انجام دهند و برای ارزیابی زمان تحویل کارهای خاتمه یافته پیمانکاران را، در مهلت یک ماهه پس از تحویل کار، 
 .دفتر امور مشاوران و پیمانکاران بفرستند

 برداری کار بهره  زمان ارزیابی.2-10

 .شود نامیده میکار  برداری زمان بهرهگیرد، ارزیابی   کار پیمانکار صورت میدو سال پس از تحویلارزیابی که 
های خاتمه یافته پیمانکاران را، انجام دهند و برداری کار بردار، موظف هستند ارزیابی زمان بهره های بهره دستگاه

 .برای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال کنند

 

 ارزیابی توان تخصصی و مدیریتی. 2-11

. شود ارتقا و بهبود وضعیت مدیریتی و تخصصی هر پیمانکار در طول دوره ارزشیابی، با این ارزیابی سنجیده می
رزشیابی هر پیمانکار، با توجه به مستندات و مدارک ارسالی او از سوی دفتر امور این ارزیابی، در پایان دوره ا

 .شود مشاوران و پیمانکاران، انجام می

 

  امتیاز عناصر کیفیت .2-12

 به هر یک از عناصر کیفیت موضوع ،امتیازی است بین صفر تا صد، که از سوی عوامل دست اندرکار ارزشیابی
 .شود اده می پیوست، د6 تا 2ی ها فرم

 

به منظور همسان سازی در نحوه امتیاز دهی، در صورتی که برای محاسبه امتیاز، روش مشخصی وجود ) تبصره
 .توان معادل سازی زیر را به کار برد نداشته باشد، می

 عالی    خوب   سبتاً خوبن متوسط ضعیف  بسیار ضعیفغیرقابل قبولدرجه کیفی

100 تا 91  90 تا 76  75 تا 66 65 تا 36 35 تا 16 15 تا 1    0      امتیاز معادل
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 دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت 20 از 6صفحه 
 

  امتیاز کیفیت کار .2-13

 هر یک از عوامل دست به وسیلهاصر کیفیت هر کار است که ناین امتیاز، میانگین وزنی امتیازهای ع
 :شود محاسبه می پیوست، 5 تا 2در هر یک از فرمهای  ، زیراندرکار ارزشیابی، به صورت

 )n ا تi=1 (       
∑
∑

i

ii

b
ba =امتیاز کیفیت کار 

 . عناصر کیفیت استشمار n و ، ضریب وزنی آنbi ، امتیاز هر یک ازعناصر کیفیتaiدر این رابطه، 

 

  امتیاز متوسط کیفیت کارها.2-14

 ، به تفکیک آنهاشماررها، از حاصل تقسیم مجموع امتیاز کیفیت کارها بر امتیاز متوسط کیفیت کا
 .آید ، به دست میهای پیمانکار خصصت

 

  معیارهای ارزشیابی .3
 :گیرد ارزشیابی پیمانکاران، با ارزیابی معیارهای زیر صورت می

 

 )اندازی  و راه نصبساختمان، (اجرادوره خدمات طراحی و خدمات  شامل  : کیفیت خدمات پیمانکار.3-1
 .است

 

  توان مدیریتی و تخصصی .3-2
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 20 از 7صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

  وظایف عوامل دست اندر کار ارزشیابی .4

  کارفرما مشاور.4-1
، برای در ارزیابی میانی و زمان تحویل هر کارپیوست این دستورالعمل را و دو  یک های ، فرم کارفرمامشاور

 .کند رسال می، ابه دفتر امور مشاوران و پیمانکاراندر مهلت مقرر، و نموده مانکار مربوط تکمیل پی

هرگاه . امتیاز مشاور کارفرما برای یک کار، عبارت از متوسط امتیاز ارزیابی میانی و زمان تحویل آن کار است
، امتیاز همان ارزیابی در محاسبات وارد گفته انجام شده باشد ی پیشها در دوره ارزشیابی، تنها یکی از ارزیابی

 .شود می

 

  دستگاه اجرایی.4-2

، برای در ارزیابی میانی و زمان تحویل هر کار پیوست این دستورالعمل را یک و سه های دستگاه اجرایی، فرم
 .کند به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران، ارسال میدر مهلت مقرر،  و  نمودهپیمانکار مربوط تکمیل

هرگاه . امتیاز دستگاه اجرایی برای یک کار، عبارت از متوسط امتیاز ارزیابی میانی و زمان تحویل آن کار است
گفته انجام شده باشد، امتیاز همان ارزیابی در محاسبات وارد  ی پیشها در دوره ارزشیابی، تنها یکی از ارزیابی

 .شود می

 

 بردار دستگاه بهره .4-3

، برای دو سال پس از تاریخ صدور گواهی تحویل پیوست این دستورالعمل را چهاررم ، فبردار بهرهدستگاه 
 .کند و به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران، ارسال مینموده پیمانکار مربوط تکمیل 

 

  ) استانهایها دفاتر بخشی، سازمان( کشور ریزی برنامه سازمان مدیریت و .4-4

به دفتر امور و   نمودهتکمیلباید در زمان تحویل هر کار ستورالعمل را این دپیوست  پنج فرمدفاتر بخشی، 
 .دکننمشاوران و پیمانکاران ارسال 
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 دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت 20 از 8صفحه 
 

عهده معاونت به ،  مجری کارهای استانی، تکمیل و ارسال فرم پنج پیوستبرای ارزشیابی پیمانکاران) تبصره
 . خواهد بود استان مربوطنی سازمانف

 

  دفتر امور مشاوران و پیمانکاران.4-5

 :دهد های زیر را انجام می دفتر امور مشاوران و پیمانکاران اقدام

 پیوست این دستورالعمل، در انتهای دوره شش ارزیابی توان مدیریتی و تخصصی پیمانکاران، طبق فرم .4-5-1
 .دات مربوط، که از پیمانکاران دریافت شده استارزشیابی براساس مدارک و مستن

 

محاسبه شاخص و ضریب های ارزیابی تکمیل شده، بررسی و نهایی نمودن اطالعات آنها،  دریافت فرم .4-5-2
 .ارزشیابی

 

هر یک از آنان،  تعلق یافته به ، به همراه امتیازهایان به ایشان اعالم شاخص و ضریب ارزشیابی پیمانکار.4-5-3
 .ماه پس از پایان دوره ارزشیابیدو 

 

به کمیته ارجاع  ودر ارزشیابی  برای تجدیدنظر ان، مکتوب و مستدل پیمانکارهای درخواست دریافت .4-5-4
 .بازنگری

 

  . اعالم نتایج رسیدگی کمیته بازنگری.4-5-5

 

 .همراه شاخص ارزشیابی آنان تهیه فهرست پیمانکاران، به .4-5-6

 

 . های اطالع رسانی یا سایر روش نشریه به صورت ، نام پیمانکاران برترانتشار. 4-5-7
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 20 از 9صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

  کمیته بازنگری.4-6

 :دهد های زیر را انجام می کمیته بازنگری اقدام

 

 .یابی صورت گرفتهشکاران، در مورد ارز رسیدگی به تقاضاهای تجدید نظر پیمان.4-6-1

 

 .ها ریزی کشور و استان دد و موردی کارها، به درخواست سازمان مدیریت و برنامهج ارزیابی م.4-6-2

 

 در صورت نیاز، و پیشنهاد برای اصالح آنها به معاونت امور فنی سازمان مدیریت و ها  بازنگری فرم.4-6-3
 .ریزی کشور برنامه

 

 .4-7د ارتقا یا تنزل پایه پیمانکاران در اثر ارزشیابی، با توجه به ضوابط بند تایی. 4-6-4

 

  نحوه محاسبه شاخص و ضریب ارزشیابی .5

  محاسبه امتیاز توان مدیریتی و تخصصی پیمانکار.5-1
 

 عناصرمجموع امتیازهای      

 توان مدیریتی و تخصصیامتیاز  = _________________________

  عناصر توان مدیریتی و تخصصی ر       شما
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 دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت 20 از 10صفحه 
 

  محاسبه امتیاز کیفیت هر کار پیمانکار.5-2
w4×بردار بهرهدستگاه  امتیاز+ w3×سازمان مدیریت  امتیاز +w2×دستگاه اجرایی  امتیاز +w1×مشاور امتیاز 

 کار امتیاز کیفیت هر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
w1+w2+w3+w4   

 

 w1 = 40/0     ) کارفرمامشاور(ضریب وزنی امتیاز کیفیت کار 

 w2 = 20/0    ) دستگاه اجرایی(ر اضریب وزنی امتیاز کیفیت ک

 w3=  15/0    )سازمان مدیریت(ضریب وزنی امتیاز کیفیت کار 

 w4 = 25/0    ) بردار بهرهدستگاه (ر اضریب وزنی امتیاز کیفیت ک

 

بردار تا پایان  ریزی کشور و دستگاه بهره در صورتی که ارزیابی مربوط به سازمان مدیریت و برنامه) 1تبصره 
ای نرسیده  لهدوره ارزشیابی از سوی دفتر امور مشاوران و پیمانکاران دریافت نشود، یا هنوز وضعیت کار به مرح

بردار باشد، امتیاز مربوط، به تناسب به سایر عوامل دست  باشد که نیاز به ارزیابی سازمان یاد شده یا دستگاه بهره
 .یابد اندر کار ارزشیابی، تخصیص می

 

  مربوط،های دستگاه اجرایی باشد، فرمواحدی از داخل عهده ه  بوظایف مشاور کارفرماکه  در صورتی) 2 تبصره
 .تکمیل خواهد شد، دستگاه اجرایییاد شده در  واحد وسیلهبه 

 

  محاسبه امتیاز متوسط کیفیت کارها.5-3

 

 مجموع امتیازهای کیفیت کارها    

 امتیاز متوسط کیفیت کارها = _______________________

  کارها    شمار
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 20 از 11صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

  محاسبه شاخص ارزشیابی .5-4

 
 شاخص ارزشیابی پیمانکار = 85/0) امتیازمتوسط کیفیت کارها  + (15/0) تخصصی توان مدیریتی و امتیاز(

 

  محاسبه ضریب ارزشیابی .5-5

 

    شاخص ارزشیابی 

  ضریب ارزشیابی Ce = ــــــــــــــــــــــــــــ

75  

 

  ضوابط و مقررات ارزشیابی .6
ی ها دفاتر بخشی، سازمان( کشور ریزی برنامه، سازمان مدیریت و ان کارفرما مشاور،های اجرایی اه دستگ.6-1

  تکمیل،های تکمیل شده ارزیابی کارها را در موعدهای مقرر ند فرم هستموظفبردار،  دستگاههای بهره  و)ها استان
 .کنند ارسال ، و به دفتر امور مشاوران و پیمانکاراننموده

 

انکاران، به منظور ارزیابی توان مدیریتی و تخصصی خود، باید در پایان هر دوره ارزشیابی، مدراک و  پیم.6-2
 .کنند پیوست را، برای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال ششمستندات مربوط به هر کدام از عناصر فرم 

 

 ارزیابی حائز شرایطدوره، حداقل یک کار شوند که طی آن   در هر دوره ارزشیابی، پیمانکارانی ارزشیابی می.6-3
 . داشته باشندمیانی، یا زمان تحویل را

 

 ارزشیابی نشده باشد، شاخص و ،3-6 شاخص و ضریب ارزشیابی پیمانکاری که طی یک دوره، طبق بند .6-4
 .ضریب دوره قبلی ارزشیابی خواهد بود
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 اختدستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و س 20 از 12صفحه 
 

 تجدید نظر داشته باشد، خود، درخواستز ارزیابی کارهای انجام شده ا در مواردی که پیمانکار نسبت به امتی.6-5
ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ اعالم نتایج ارزیابی به وی، درخواست خود را همراه با مدارک الزم، به دفتر امور 

 .کند مشاوران و پیمانکاران ارسال می

 

 شاخص و ضریب جی پیمانکارانی که طی دو دوره متوالی، کاری انجام نداده باشند، در فهرست نتای اسام.6-6
 .ارزشیابی پیمانکاران، مشخص خواهد شد

 

  تاثیر ارزشیابی .7
 .ها ریزی کشور و استان ه، از سوی سازمان مدیریت و برنامهت تشویق پیمانکاران برتر و شایس.7-1

 

 . همراه فهرست اسامی،ج ارزشیابی، با اعالم شاخص ارزشیابی پیمانکاران آگاهی عموم از نتای.7-2

 

در ارجاع کار، طبق آیین نامه موثر عنوان یکی از عوامل ه  در نظر گرفتن شاخص ارزشیابی پیمانکاران، ب.7-3
 .مربوط

 

 :زیر صالحیت، طبق ضوابط تشخیص  تجدید نظر در .7-4

 .یابد  باشد، پایه پیمانکار یک پایه ارتقا می20/1یشتر از در صورتی که ضریب ارزشیابی ب. 7-4-1

 .یابد  باشد، پایه پیمانکار یک پایه تنزل می70/0در صورتی که ضریب ارزشیابی کمتر از . 7-4-2

گردد که در محاسبه شاخص ارزشیابی وی، حداقل  تاثیر ارزشیابی در پایه پیمانکار، در صورتی منظور می. 7-4-3
 . دو کار دخالت داده شودامتیاز کیفیت

 .خواهد بود)  سال4(مدت تاثیر ارتقا یا تنزل پایه ناشی از ارزشیابی، تا موعد ارزشیابی بعدی . 7-4-4

وی،به هر دلیل دیگری پایه پیمانکار افزایش یه هرگاه در طول مدت تاثیر ضریب ارزشیابی پیمانکار بر پا. 7-4-5
 .ر پایه جدید نیز اعمال خواهد شدد، تاثیر ضریب ارزشیابی ببیا کاهش یا
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 20 از 13صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

اند، از  ، ضریب ارزشیابی پیمانکارانی که دچار تنزل پایه گردیده)دو ساله(هر گاه در ارزشیابی آزمایشی . 7-4-6
 .شود ف نظر میمانده تا ارزشیابی بعد، صر بیشتر شود، از تاثیر این تنزل پایه در مدت باقی70/0
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 دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت 20 از 14صفحه 
 

 پیوست دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران

 پیمانکارعملکرد ارزیابی پرسشنامه  مشخصات کلی کار پیوست .1فرم 

 مشخصات کار . 1

 :و عنوان طرح  شماره. 1-1

  :شماره و عنوان پروژه. 1-2

  : پروژهمحل اجرای. 1-3

  مشخصات دستگاه اجرایی.2

 :  عنوان دستگاه اجرایی.2-1

 :پروژه /مجری طرحنام، نشانی و تلفن  .2-2

 مشاور کارفرما مشخصات .3

 : کارفرما نام مشاور.3-1

 :نشانی و تلفن تماس  .3-2

  مشخصات پیمانکار.4

   : نام پیمانکار.4-1

 :پایه  رشته و .4-2

 پیمان مشخصات .5

 :پیمان  موضوع .5-1

 :پیمان  شماره و تاریخ .5-2

 :پذیرفته شده پیمان  مبلغ .5-3

 :پیمان  زمان خاتمه .5-4

 ) :زمان تحویل/میانی(نوع ارزیابی کار. 5-5

 :        تاریخ                 :                      امضا                         :    نام تکمیل کننده فرم 

 : تاریخ:                                                امضا   :               مجری طرح  /  عاملنام مدیر
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 20 از 15صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 پیوست دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
 مشاور کارفرما به وسیله پیمانکار عملکردارزیابی پرسشنامه  .2فرم 

 :عنوان کار 

 عناصر کیفیت ردیف
هر عنصر امتیاز 
 تا 0(

100((ai) 

 ضریب وزنی
 (bi)هر عنصر

 1  جمع آوری اطالعات تکمیلی مورد نیاز 1

 1  بررسی و انتخاب استانداردهای مناسب 2

 2  )گزینه برتر(تهیه طرح پبشنهادی مناسب  3

 1  نولوژی مناسب اجرا یا ساختانتخاب تک 4

 1  انجام مهندسی ارزش 5

6 

یه 
ی پا

راح
ط

)
ده 

عه
بر 

که 
ی 
ورت

 ص
در

شد
ر با

نکا
یما

پ
(. 

 2  *رعایت برنامه زمانی

 1  انجام مطالعات دقیق و تکمیلی مورد نیاز طراحی 7

 2  ها و مدارک دقت، کفایت و هماهنگی نقشه 8

 1  رعایت دقیق و هماهنگی استانداردهای انتخاب شده طراحی 9

 :ب مصالح و تجهیزات مورد نیاز با توجه به انتخا 10
  امکانات تامین-
  هماهنگی و یکنواختی نسبی-

  اقتصادی بودن و رعایت صرفه و صالح پروژه-

 2 

 1  اجرایی و عملی بودن جزئیات طراحی 11

 1  پیش بینی تمهیدهای زیست محیطی در طراحی 12

 1  انجام مهندسی ارزش 13

14 

لی
صی

 تف
حی

طرا
 

 2  * زمانیرعایت برنامه

 2   و کنترل پروژهریزی برنامهداشتن نظام جامع  15

 3  ءبه کارگیری عوامل فنی مجرب و پیمانکاران جز 16

 4  های کارفرما ها وخواسته نامه ها، آیین رعایت مقررات، دستورالعمل 17

 3  تجهیز به موقع و کامل کارگاه 18

 3   و روش اجرایی مناسب و کافیآالت به کارگیری ماشین 19

20 

را 
 اج

ت و
ساخ

 

 3  سازماندهی مناسب نیروی انسانی

 ǫفرč( هƮǞصČ از č 
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دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت20 از 16صفحه 

1ءپرداخت به موقع دستمزد عوامل کارگاهی و پیمانکاران جز21
2طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی22
2ها رای بهبود کیفیت و کاهش هزینهپیشنهادهای تغییر ب23
2کیفیت مدارک فنی مورد نیاز که باید حین کار تهیه شوند24
3*رعایت برنامه زمانی25

:نظام تضمین و مدیریت کیفیت در ابعاد  26
 سازمان و تشکیالت کافی-
 کارکنان مسلط و آگاه به تعداد مناسب-
های مورد نیازها، تجهیزات و آزمایشگا  رویه-

3

2هماهنگی و ارتباطات مناسب با مشاور کارفرما27
2عملکرد کلی پیمانکار28

اظهارنظر در رابطه با رعایت برنامه زمانی، باید با در نظر گرفتن آثار منفی ناشی از عملکرد کارفرما در زمینه ایفای به موقع*
. و ابالغ دستور کارها، انجام شودها تتعهدات، مانند تاخیر در تحویل زمین، پرداخ

.، نظرهای کلی در مورد پیمانکار درج شودزیردر کادر **

)n تا i=1(       
∑
∑

i

ii

b
ba =  امتیاز کیفیت کار :

:تاریخ:                                       امضا  :               نام تکمیل کننده فرم 

:تاریخ:                                 امضا :                               ملنام مدیر عا

:اظهار نظر کلی مشاور کارفرما

2 از 2صفحه ) 2فرم 
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 20 از 17صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 

 پیوست دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
 

 دستگاه اجرایی به وسیله  پیمانکارعملکردارزیابی پرسشنامه  .3فرم 
 :عنوان کار 

 0(هر عنصر امتیاز  عناصر کیفیت ردیف
 (ai))100تا 

 ضریب وزنی
 (bi)هر عنصر

 2  )گزینه برتر(تهیه طرح پبشنهادی مناسب  1

 2  ها و مدارک دقت، کفایت و هماهنگی نقشه 2

 :ه به انتخاب مصالح و تجهیزات مورد نیاز با توج 3
  امکانات تامین-
  هماهنگی و یکنواختی نسبی-
  اقتصادی بودن و رعایت صرفه و صالح پروژه-

 2 

 1  پیش بینی تمهیدهای زیست محیطی در طراحی 4

 1  انجام مهندسی ارزش 5

6 

لی
صی

 تف
ه و

پای
ی 
راح

ط
 

 2  *رعایت برنامه زمانی

 2   و کنترل پروژهریزی برنامهداشتن نظام جامع  7

 4  ها نامه ها و آیین ایت مقررات، دستورالعملرع 8
 1  ءپرداخت به موقع دستمزد عوامل کارگاهی و پیمانکاران جز 9

 2  طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی 10

 2  ها پیشنهادهای تغییر برای بهبودکیفیت وکاهش هزینه 11

 3  *رعایت برنامه زمانی 12

 2   مناسب با کارفرماهماهنگی و ارتباطات 13

14 

جرا
 و ا

ت
ساخ

 

 2  نحوه کنترل کیفی کار
 2  عملکرد کلی پیمانکار  15

 منفی ناشی از عملکرد کارفرما در زمینه ایفای به آثار در رابطه با رعایت برنامه زمانی، باید با در نظر گرفتن اظهارنظر *
 . کارها، انجام شود و ابالغ دستورها  تحویل زمین، پرداختدرموقع تعهدات، مانند تاخیر 

 .، نظرهای کلی در مورد پیمانکار درج شودزیر کادر در **

)n تا i=1(       
∑
∑

i

ii

b
ba

 : امتیاز کیفیت کار  = 

 :تاریخ :                                 امضا               :          تکمیل کننده فرم نام

 :تاریخ :                                 امضا                 :              مجری طرح نام

 :اظهار نظر کلی دستگاه اجرایی 
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 دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت 20 از 18صفحه 
 

 پیوست دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
 داربر دستگاه بهره به وسیله پیمانکار عملکردارزیابی پرسشنامه  .4فرم 

 :عنوان کار 

  :بردار بهرهعنوان دستگاه . 1-1

 : شماره و عنوان طرح . 1-2
 :شماره و عنوان پروژه . 1-3
 :محل اجرای پروژه . 1-4
  :پیمانموضوع . 1-5

 :عنوان دستگاه اجرایی . 2-1
 : کارفرما نام مشاور. 2-2

  :پایه و تخصص. 2-3
 : نام پیمانکار . 2-4

 :پایه رشته و . 2-5

 0(هر عنصر امتیاز  عناصر کیفیت دیفر
 (ai))100تا 

 ضریب وزنی
 (bi)هر عنصر

 3  برداری در فرایند طراحی ابنیه و تجهیزات بینی مسایل دوران بهره پیش 1

حی 2
طرا

 

 1  پیش بینی تمهیدات زیست محیطی در طراحی

 3  توجه به دوام و پایایی مصالح و تجهیزات مصرفی 3

 2  سهولت کارکرد تجهیزات دائم 4

 2  های ایمنی و حفاظتی  رعایت دستورالعمل 5

 1  برداری آموزش مناسب و کافی کارکنان برای بهره 6

 3  برداری عدم بروز نقایص جزئی و کلی حین بهره 7
 2  های عملیاتی، تعمیر و نگهداری  میزان هزینه 8

9 

را 
 اج

ت و
ساخ

 

 2  هره بردارکیفیت طراحی و اجرا از دیدگاه ب

 . صفحه، نظرهای کلی در مورد پیمانکار درج شودزیر در کادر *

)n تا i=1      ( 
∑
∑

i

ii

b
ba  =امتیاز کیفیت کار  : 

 :تاریخ:                               امضا            :               نام تکمیل کننده فرم 

 تاریخ:                         امضا                           :بردار دستگاه بهرهنام مدیر 

 :بردار  اظهار نظر کلی دستگاه بهره
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 20 از 19صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 پیوست دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
  کشوریریز برنامه سازمان مدیریت و به وسیله پیمانکار عملکردارزیابی پرسشنامه  .5فرم 

 :عنوان کار 

 : شماره و عنوان طرح . 1-1
 :شماره و عنوان پروژه . 1-2
 :محل اجرای پروژه . 1-3
  :پیمانموضوع . 1-4
  :پیمان شماره و تاریخ .1-5
  :پذیرفته شده پیمانمبلغ . 1-6
  :پیمان مدت تکمیل. 1-7

 :عنوان دستگاه اجرایی . 2-1

  :پروژه/مجری طرح. 2-2
 : کارفرما ورنام مشا. 2-3

  :پایه و تخصص. 2-4
 : نام پیمانکار . 2-5

 :پایه رشته و . 2-6

 0(هر عنصر امتیاز  عناصر کیفیت ردیف
 (ai))100تا 

 ضریب وزنی
 (bi)هر عنصر

 3  ها و مدارک فنی کیفیت نقشه 1

حی 2
طرا

 

 1  پیش بینی تمهیدهای زیست محیطی در طراحی

 3   و کنترل پروژهریزی برنامه داشتن نظام جامع 3

 4  ها نامه ها و آیین رعایت مقررات، دستورالعمل 4

 3  های ایمنی و حفاظتی کارگاه رعایت دستورالعمل 5

 3  تجهیز به موقع و کامل کارگاه 6

 3  نظم و ترتیب در امور کارگاه 7
 2  ها پیشنهادهای تغییر برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه 8

 3  نحوه کنترل کیفیت کار 9
10 

را 
 اج

ت و
ساخ

 

 2  عملکرد کلی پیمانکار

 . صفحه، نظرهای کلی در مورد پیمانکار درج شودزیر در کادر *

)n تا i=1      ( 
∑
∑

i

ii

b
ba

  : امتیاز کیفیت کار=  

 :                       تاریخ:          امضا                          :               نام تکمیل کننده فرم 

 تاریخ:                                         امضا  :  یس سازمان استانیر/ نام مدیرکل دفتر بخشی 

 :اظهار نظر کلی سازمان 
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دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت20 از 20صفحه 

پیوست دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
ن پرسشنامه ارزیابی توان مدیریتی و تخصصی پیمانکارا.6فرم 

 دفتر امور مشاوران و پیمانکارانبه وسیلهارزیابی 

: نام پیمانکار-1

:ه پای رشته و -2

عناصر کیفیت ردیف
)0-100( امتیاز کیفیت

(ai)
 مدارک پیوستهشمار

داشتن سیستم مدیریت کیفیت، مانند دریافت گواهینامه1
ISO 

های آموزش و آموزش مستمر کارکنان، گذراندن دوره2
های تخصصی شرکت در کنفرانس

ی تخصصیها عضویت در تشکل 3

انجام کارهای تحقیقاتی مانند تالیفات و ارایه مقاله در4
کنفرانسها و مجالت ازسوی عوامل پیمانکار

کسب امتیاز در انتخاب پیمانکاران شایسته و برتر 5

وفقیت در اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسیم 6

 مدیره و افراد فنیهیئتثبات اعضای  7

)n  تاi=1      ( 
n
ai∑ = امتیاز توان مدیریتی و تخصصی :

: تاریخ:  امضا :نام تکمیل کننده فرم 

: تاریخ:              امضا :                        مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران



ĔĐ

جمهوری اسالمی ایران
ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

رح و ساختط در کارهای ،دستورالعمل تهیه اطالعات و مدارک طرح

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی،تدوین معیارها

و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
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14 از 1صفحه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

پیش گفتار

ی، که دریها این دستورالعمل، به منظور تشریح نحوۀ تهیه اطالعات و مدارک یا اسناد مناقصۀ طرح
.ه استگردید تهیه ،نظر است به روش طرح و ساخت اجرا شوند

ساختمانی، مهندسی آب، راه، بندر ومانند کارهای  یهای برای استفاده در پروژهدستورالعمل حاضر، 
های اجرایی باید در چارچوب این  از این رو، دستگاه،، به صورت عمومی تهیه شده است...فرودگاه و 

 مورد نظر، جزئیات و اسناد مورد نیاز را تهیه کرده وطرحدستورالعمل، با توجه به رشته، نوع و ویژگی 
های اجرایی، در چارچوب این ر آینده برای سهولت کار دستگاه د،این سازمان نیز. مالک عمل قرار دهند

 برای واگذاری به روش،های مختلف دستورالعمل، نسبت به تدوین اطالعات و مدارک مورد نیاز در رشته
. اقدام خواهد کرد،طرح و ساخت
 پروژه،های صنعتی، با تشخیص دستگاه اجرایی، از دستورالعمل تهیه اطالعات و مدارک برای پروژه

.شود  در کارهای صنعتی استفاده می،از ضوابط اجرایی طرح و ساخت
از شرکت مهندسی مهاب قدس، تهیه کننده دستورالعمل، مهندسان مشاور آوند طرح، مدیر طرح،

مهندسآقای ول، و ئ دفتر مسدفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله،
، و انتشار این دستورالعمل، تدوین،گیری شکل ول که درئشناس مسمصطفی اشجع مهدوی، کار

.شود اند، قدردانی می مشارکت داشته

معاون امور فنی
1384 تابستان
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العات و مدارک طرح، در کارهای طرح و ساختدستورالعمل تهیه اط14 از 2صفحه 

فهرست
صفحه عنوان

3.................................................................. .... .............................................................................مقدمه. 1
4..................... .... ................................................................ها و تهیه مدارک فنی طرحمراحل طراحی. 2
5................. ..... ................................................................................نوع واگذاری پیمان طرح و ساخت. 3
5....................................................... ..... ...................................................(RFP) درخواست پیشنهاد .4
6............. ........................ .............................................................کلیات و موارد حقوقی: بخش اول. 4-1
7........................ .... ..............................................................................)فنی(نحوه تهیه پیشنهاد . 4-1-1
9......... ......................... ...................................................................های کارفرما خواسته: بخش دوم. 4-2
9.......................... ..... ..........................................................................های کالن کارفرما خواسته. 4-2-1
10................... ..................................... ...................................................های فنی و طراحی الزام. 4-2-2
12.................................. .. ...........................مشخصات مدارک پیمانکار و فرآیند بررسی و تأیید. 4-2-3
13.......... ......................................................... .........................................................موارد متفرقه. 4-2-4
14......... .. .........................................................................................................ها جدول: بخش سوم. 4-3
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14 از 3فحه صضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

مقدمه. 1
اطالعات و مدارکی که برای انجام کار به روش طرح و ساخت مورد نیاز است، از نظر نوع و محتوا،

دامنه و عمق مطالعات اولیه از طرحی به طرح دیگر،. تحت تأثیر دامنۀ مطالعات اولیۀ انجام شده است
 مورد استفاده قرار گیرد،ها ند در تمام طرحبنابراین، تهیۀ فهرست جامعی که بتوا. متفاوت خواهد بود

ی کلی را تعیین نمود و حدودی را که برای تکمیل آنها موردها توان محور کاربردی نخواهد بود، اما می
.نیاز است، مشخص کرد

ود، کهش به طور کلی، اطالعات و مدارک طرح طی دو مجموعه، در اختیار پیمانکاران قرار داده می
:ز اند ا عبارت

.RFQ(1 ("درخواست ارزیابی") الف
.2(RFP) "درخواست پیشنهاد") ب

پس. درخواست ارزیابی، خود شامل دو مرحلۀ فراخوان نخست و دعوت به ارزیابی توان اجرای کار است
از برگزاری مرحلۀ درخواست ارزیابی و تهیه فهرست کوتاه از پیمانکاران منتخب، از آنان برای ارایۀ

این پیشنهاد، حاوی ابعاد فنی، مدیریتی و قیمت خواهد. ر مرحلۀ بعد، دعوت به عمل می آیدپیشنهاد د
.بود

اطالعات و مدارک ارایه شده به پیشنهاد دهندگان، در درخواست پیشنهاد که همان اسناد مناقصه است،
ساخت، درای است که تمام اطالعات و مدارک موجود طرح تا زمان برگزاری مناقصۀ طرح و  مجموعه

ها پیشنهاد دهندگان، بر مبنای اطالعات موجود در درخواست پیشنهاد و نیز بررسی. آن گنجانده می شود
های اولیه تکمیلی که توسط خودشان انجام می گیرد، پیشنهاد خود را برای طراحی و اجرای و طراحی

.طرح، به کارفرما ارایه می کنند

1 Request For Qualification 
2 Request For Proposal 
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اطالعات و مدارک طرح، در کارهای طرح و ساختدستورالعمل تهیه 14 از 4صفحه 

.در شکل زیر، فرایند تهیۀ پیشنهاد و واگذاری طرح به پیمانکار طرح و ساخت، نشان داده شده است

ها  طرحطراحی و تهیه مدارک فنیمراحل  .2
: شامل مراحل زیر استها به طور کلی، طراحی طرح

طراحی مفهومی) الف
های اصلی طرح که طی مطالعات توجیهی تعیینیند طراحی است که براساس دادهبخشی از فرا

، تعیین شده و برها  و اندازهها ارکردهای اصلی، ظرفیتکی کلی طرح مانند ها ابتدا خواستهشود،  می
.گرددمی اساس آنها سیمای کلی طرح مشخص

)پایه(طراحی اولیه ) ب
اس نتایج طراحی مفهومی و با بررسی کامل و میدانی و انجامبخشی از فرایند طراحی است که بر اس

.شود محاسبات مهندسی، مشخصات اجزای اصلی طرح، تعیین می

طراحی تفصیلی)  ج
محاسبات مهندسی، مشخصات و یه و انجامپابر اساس نتایج طراحی بخشی از فرایند طراحی است که 

مدارک الزم برای عملیات اجرایی، نصب و ه، وهای مختلف طراحی شد جزییات اجرایی طرح در بخش
.گردد راه اندازی، تهیه می

/ ارزيابي پيمانكاران 
تهيه فهرست كوتاه

تكميǨ اǑهار نامƞدورƝ تهيه پيشنهاد
توان اƩراي كار

يمانكارانمراƩعƞ پ تعيين برنده
مناǆǡه

فراخوان نƲست

ƞنام ƟوǕد ƞاراي
ارزيابي توان

)(RFQ اƩراي كار  واūذاري

ǌتوس ǣمدار ǬيǪتس
پيمانكاران

ارايƞ  درخواست
 به)RFP(پيشنهاد   

ƚƲپيمانكاران منت پيشنهادارايه
 فنيپيشنهاد

ǡيمتپيشنهاد 

 به پيمانكار،و واūذاري Ǎرƫيند تهيƞ پيشنهاد افر
.Ǎرƫ و ساخت
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 14 از 5صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 نوع واگذاری پیمان طرح و ساخت .3
 از جمله روش طرح و ساخت، پس از ها به طور کلی، تصمیم گیری در رابطه با روش اجرای طرح

 . گیرد تصویب گزارش توجیه طرح صورت می
اجرای طرح به روش طرح و ساخت، با توجه به نوع طرح از نظر شناخته یا ناشناخته بودن عوامل 

 : شود مربوط، در قالب یکی از دو گزینۀ زیر انجام می
 

در صورتی که اطالعات موجود طرح در پایان طراحی مفهومی، که توسط کارفرما یا مشاور او ) 1گزینه 
اد مناقصه کافی باشد، ادامۀ کار از طراحی پایه به بعد، توسط پیمانکار طرح شود، برای تهیه اسن انجام می

 .گردد و ساخت، انجام می

در این گزینه، مجموعۀ کامل کار شامل طراحی پایه، طراحی تفصیلی، خرید و اجرا، به مناقصه گذاشته 
 .شود می

 
رای تهیه اسناد مناقصه کافی که اطالعات موجود طرح در پایان طراحی مفهومی، ب درصورتی) 2گزینه 

نباشد و یا طرح متأثر از عوامل ناشناخته زیادی باشد، طراحی پایه توسط کارفرما یا مشاور وی انجام 
در این گزینه، با . شود شده و ادامۀ کار شامل طراحی تفصیلی، تدارک و اجرا، به مناقصه گذاشته می

پایه، به طور کامل و یا صرفاً تا حدی که بتوان توجه به نوع و خصوصیات هر طرح، ممکن است طراحی 
هرگاه در این گزینه، . موارد ناشناختۀ طرح را به حداقل رسانید و اسناد مناقصه را تهیه نمود، انجام شود

طراحی پایه به صورت کامل انجام نگیرد، ادامۀ این مطالعات و نیز طراحی تفصیلی، به پیمانکار طرح و 
 .  دساخت، واگذار خواهد ش

زمین شناسی و ژئوتکنیک، آب (توجه به این نکته ضروری است که هر چه طرح دارای عوامل ناشناخته 
 برای واگذاری طرح به پیمانکار طرح 2بیشتری باشد، گزینه ... ) شناسی، مکانیک سنگ، منابع قرضه و 

 .  تر خواهد بود و ساخت مناسب
 

 )RFP(درخواست پیشنهاد  .4
باشد که در  می  بخش اصلی3، شامل )اسناد مناقصه ("درخواست پیشنهاد"عۀ به طور کلی، یک مجمو

 :زیر آمده است
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 دستورالعمل تهیه اطالعات و مدارک طرح، در کارهای طرح و ساخت 14 از 6صفحه 

 

 و موارد حقوقی کلیات: بخش اول 

  .دعوت نامۀ شرکت در مناقصه) 1
  .دستورالعمل شرکت در مناقصه) 2
  .ایط پیمان، برگ پیشنهاد مناقصه و پیوست آنشر) 3
  .ی مرتبطها ، و دستورالعملها ، بخش نامهها آیین نامه) 4

      ی کارفرماها خواسته : بخش دوم

  .ی کالن کارفرماها خواسته) 1

  .های فنی و طراحی الزام) 2

 .مشخصات مدارک پیمانکار، و فرایند بررسی و تأیید) 3

  .تفرقهموارد م) 4

 ها جدول: بخش سوم 

 
 : شرح داده شده است ها در زیر، محتوای هر یک از این بخش

   و موارد حقوقی کلیات: بخش اول. 4-1
 :گردد این بخش، شامل موارد کلی و نیز حقوقی درخواست پیشنهاد است، که شامل موارد زیر می

 
 .دعوت نامه شرکت در مناقصه -
 .دستورالعمل شرکت در مناقصه -
 .، برگ پیشنهاد مناقصه، و پیوست آن)شرایط عمومی و خصوصی(شرایط پیمان  -
 .ی مرتبطها  و دستورالعملها ، بخش نامهها آیین نامه -

 
 کشور،  مربوط به ریزی برنامهدستورالعمل شرکت در مناقصه، طبق دستورالعمل سازمان مدیریت و 

پیمانکار ) فنی(تی در مورد نحوۀ تهیه پیشنهاد در ادامه این بند، توضیحا. ی طرح و ساخت استها پیمان
 .که بخشی از دستورالعمل شرکت در مناقصه است، آورده شده

 
 .شرایط عمومی پیمان، طبق قرارداد همسان طرح و ساخت است

 



ČċĎ

14 از 7صفحه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

در طرح مورد نظر کاربرد دارد، در این قسمتیی که ها ، و دستورالعملها ، بخشنامهها نام و مشخصات آیین نامه
گیرند، در راستای تسهیل در مراجعه، متن مربوط به برخی از آنها که مورد مراجعه بیشتری قرار می. گردد درج می

.شوند مینیز گنجانده 

)فنی(نحوۀ تهیۀ پیشنهاد . 4-1-1
 شرکت در مناقصه مشخص شده است،تمام پیشنهاد دهندگان، در مهلت ارایۀ پیشنهاد که در دعوت نامۀ

از تهیۀ مجموعۀهدف  .تسلیم کنند، به کارفرما "پیشنهاد فنی پیمانکار"ای تحت عنوان  اند مجموعه موظف
، انتخاب معیارهایو محدودۀ آن طرحاز پیشنهاد دهنده  درک  میزان مستند کردن ،"فنی پیمانکارپیشنهاد "

.استدر مرحله ارایه پیشنهاد  طرح،ی و اجرایی حهای طرا  تکمیل فعالیتبرایآنها مناسب طراحی، و نوع رویکرد 
 تشریح موارد مورد نیزودیگر،  الزم، نمودارها، و مدارک ها  جدول،ها ، نقشهها گزارش تهیه با بایداین مجموعه 

ویما یا مشاور  برای کارفرطرح، طراحی و اجرای  به منظور راه حل پیشنهادیکه شودای ارایه   به گونه،نیاز
.قابل فهم باشدکامالً 

.شود می تهیه این پیشنهاد بیان  در این قسمت، نحوۀ
: تقسیم کرد، بخش زیردوتوان به  می را "پیمانکار) فنی(پیشنهاد "مجموعۀ 

. طرحسازمان و مدیریت) الف
. طرح فنیپیشنهاد)  ب

 طرحسازمان و مدیریت
 شده درشرح داده انجام کار منظور به ، اثبات توانایی پیشنهاد دهندهبرایافی حاوی اطالعات ک  باید، پیشنهادهر
وی و توانایی طرح  مدیریت  نوع رویکرد پیشنهاد دهنده نسبت بهاز این رو، باید .  باشد"درخواست پیشنهاد"

 روشنی در، به و مصالح مورد نیاز برای تکمیل کار،برای فراهم کردن نیروی انسانی، تسهیالت، تجهیزات
ی هر طرحها لزوم ارایۀ هر یک از این موارد در پیشنهاد پیمانکار، با توجه به ویژگی. پیشنهاد مشخص شود

.گردد و نیازهای کارفرما، مشخص شده و در کاربرگ مناقصه مشخصاً درج می) میزان پیچیده بودن طرح(خاص 
:کنند  پیشنهاد دهندگان در پیشنهاد خود ارایه میاین موارد، در ادامه شرح داده شده اند، که در صورت لزوم،
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دستورالعمل تهیه اطالعات و مدارک طرح، در کارهای طرح و ساخت14 از 8صفحه 

 و کارکردهای هر یک از،ها  مسئولیت،ها  نقشساختار سازمانی پیشنهاد دهنده برای انجام کارها، که در آن
 ساخت، کنترل و تضمین کیفیت، پیمانکاران تدارک،ی،حطرا ها، شامل مدیریت پیمانکار، واحدهای قسمت

 مدیریت طراحی،لیدی، برایافراد کهمچنین  .ء، مشخص شده باشدمین کنندگان و مشاوران جزأ ت، وجزء
.نیز باید مشخص باشند و کنترل و تضمین کیفیت ،ساختتدارک، 

.ان جزء بین نیروی انسانی خود و مشاور،های طراحی  تقسیم فعالیتۀنحو-
.مهندس مشاور و نیز کارفرما و ، ارتباط گروه طراحی با گروه اجراییۀنحو-
. و پیمانکاران جزءپیمانکار بین اجرایی،ی ها  تقسیم فعالیتۀنحو-
این برنامه باید(فرایند و برنامۀ اجرایی و جامع تضمین و کنترل کیفیت، در هر دو مرحلۀ طراحی و اجرا -

پذیرش کیفیت و نحوۀ نظارت ی کارفرما را پوشش دهد و همچنین، باید نحوۀ ها موارد درج شده در خواسته
).ها را مشخص کند بر آزمایش

.نحوۀ تأمین و کنترل ایمنی-
روز رسانی ، و سیستم به)طراحی، تدارک، اجرا، نصب، و راه اندازی(ی مختلف کار ها بندی انجام قسمت زمان-

.و کنترل پیشرفت کار

حطر فنی پیشنهاد
این اطالعات. گردد در این بخش، اطالعات و مدارک فنی که پیمانکار باید در پیشنهاد خود تهیه کند، مطرح می

های کارفرما گنجانده های کارفرما، تعیین گردیده و در خواسته و مدارک، بسته به هر طرح خاص و خواسته
 و مدارک، باید به نحوی تهیه شود که قابلها ها، نمودارها، نقشه ها، جدول این بخش، با تهیه گزارش. شود می

.درک برای کارفرما باشد و همۀ موارد الزم را پوشش دهد
ی اولیه، تا حدی که بتوان هزینۀها برای تهیه این موارد، تمام پیشنهاد دهندگان باید سعی کنند با انجام طراحی

دست آورد، پیشنهاد خود ی آن بهها دۀ کار و ریسککارها را به میزان معقولی برآورد کرده و دید مناسبی از محدو
. در دورۀ پیشنهاد، بسته به هر طرح خاص، متفاوت خواهد بودها  و طراحیها میزان بررسی. را تهیه کنند

:اند از  موارد ضروری که در این بخش باید تهیه شوند عبارت

های کارفرما تعیین نشده، یا انتخاب آن  خواستهدر مواردی که در(ی مورد استفاده ها استانداردها و آیین نامه-
).به پیمانکار واگذار شده باشد
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در مواردی که انتخاب آن به پیمانکار واگذار شده(نوع سیستم و طرح پیشنهادی برای اجزای مختلف کار -
).باشد

.ی، برای طراحی اجزای مختلف کارهای پیشنهاد حل ، رویکردها و راهها روش-
.های پیشنهادی، برای اجرا، نصب و راه اندازی اجزای مختلف کار حل ، رویکردها و راهها روش-
.چگونگی تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آالت و ابزار و نیروی انسانی-
.برآورد مقادیر اجزای طرح-
.مت قرار گرفته اندی اولیۀ تهیه شده که مبنای برآورد مقادیر و قیها نقشه-

 ی کارفرماها  خواسته: بخش دوم. 4-2

ها و های کارفرما، مدرک یا مدارکی است که در آن هدف طرح، شرح و حدود کارها، معیار منظور از خواسته
.جزییات این موارد، در ادامه آمده است. شود میهای طراحی، و سایر مبانی فنی برای انجام کارها، ارایه  الزام

کارفرماهای کالن  خواسته 4-2-1
در این بخش، با توجه به گزینه انتخاب شده برای واگذاری پیمان، کلیاتی شامل سابقه و هدف طرح، سیمای

که شامل کارکردهای اصلی و مورد نیاز3ی کارکردی طرحها کلی و خالصه ای از محدودۀ کار طرح، خواسته
ی مربوط به کارایی طرح، جانمایی،  موارد مربوط به ظاهر وها ،  نیازها طرح، مانند نوع، کیفیت، ظرفیت، اندازه

ی خاصی که در طرح  باید مد نظرها ی کاری، رویهها همچنین محدودیت.  گردد میزیبایی و غیره است، مطرح 
.شود میبندی کلی طرح، بیان  قرار گیرد، و زمان

: از جمله موارد زیر استگردد، ی کالن کارفرما درج میها مواردی که در خواسته
.هدف و دامنۀ کاربرد طرح-
.سابقه طرح، سیمای کلی و محدوده کار طرح-

3  . Facility Functional Requirements 
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.ی آینده ها بهره برداری و برنامۀ کارفرما در مورد طرح،عمر مفید  -
ی کلی طرح و اجزای آن، نیازهای مربوط به کارایی طرحها ات و ویژگیکارکردها،  ظرفیت و ابعاد ، مشخص -

.و اجزای آن
شود، و یا  داده می"ترجیح" کارفرما بوده، یا مواردی که "مورد عالقۀ"مواردی از کارکردهای طرح، که -

. استمردودمواردی که از نظر کارفرما 
.طرحی مربوط به ظاهر و زیبایی ها خواسته-
. طراحی کلیرهایمبانی و معیا-
.هایی که طبیعت فنی ندارد، اما باید در طرح مد نظر قرار گیرد ها و الزام ها، محدودیت ویژگی-
.ی آیندهها توسعهمورد نظر برای نیازهای کمی و کیفی -
.های قانونی باشد ، که بیشتر از الزام ایمنی، زیست محیطی و کارمانند هایی الزام-

راحیهای فنی و ط الزام. 4-2-2
یها  و معیارها ، محدودیتها در این قسمت، با توجه به مطالعات انجام شده توسط کارفرما و یا مشاور او، ویژگی

تواند بصورت ی طرح و ساخت، میها ها در پیمان این الزام. گردد فنی و عملکرد هر یک از اجزای طرح، مطرح می
.باشد5تجویزییا 4عملکردی

های دستیابی به آنها را کمتر شتر تأکید روی عملکرد نهایی اجزای طرح دارد، و روشهای عملکردی، بی الزام
های تجویزی یک راه حل و مشخصات را به صورت الزامی و قطعی از سوی دیگر، الزام. دهد میمورد نظر قرار 

.شود میتفاده نیز، از این نوع مشخصات اس) طراحی، مناقصه، اجرا(ی متعارف ها کند، که در پیمان بیان می
ی انجام شده توسط کارفرما یا مشاور او، و این که مشخصات اجزای طرح تاها بسته به میزان مطالعات و طراحی

هر چه میزان مطالعات. تواند به صورت تجویزی و یا عملکردی تهیه گردد ها می چه حد قطعی شده اند، الزام
توانند ح سیمای قطعی تری به خود گرفته و مشخصات میاولیه انجام شده بیشتر باشد، در نتیجه اجزای طر

.های تجویزی، بیان شوند صورت الزام به

4 Performance- Based 
5 Prescriptive 
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های مختلفی برای   از سوی دیگر، در صورتی که عمق و میزان مطالعات اولیه انجام شده کم باشد و هنوز گزینه
ی طرح و ها در اکثر موارد در پیمان. ها به صورت عملکردی بیان خواهند شد د، الزاماجزای طرح قابل پذیرش باش

 .شود میها، استفاده  ساخت، ترکیبی از هر دو حالت الزام

 
طرح های طرح و ساخت، بستگی به هر  کار گرفته شده در پیمان های به نوع الزامتوان گفت که  از این رو، می

 .های عملکردی و تجویزی خواهد بود صورت ترکیبی از الزامه ، و بخاص و شرایط حاکم بر آن دارد
 

، به ها ها به صورت عملکردی باشند، انتخاب بسیاری از اجزای مربوط به طراحی نهایی، مواد و سیستم هرگاه الزام
های  هشود انواع گزین میامتیاز این روش، در این است که باعث . شود میعهدۀ پیمانکار طرح و ساخت گذاشته 

ها  برای به حداکثر رساندن این مزیت، الزام. دست آید ی مشخصی از یک طرح، بهها فنی و طراحی، برای خواسته
 را برای طراحی، ساخت و مواد و مصالح مختلف، مجاز دانسته و در عین ها ای از انواع روش باید محدودۀ گسترده

اما باید در نظر داشت که هرچه محدودۀ این . ددحال، به نحوی باشد که سطح کیفیت مورد نیاز، تضمین گر
 .تر خواهد بود ها بازتر باشد، ارزیابی پیشنهادها مشکل الزام

 

صورت تجویزی و دارای تفصیل زیاد باشند، اوالً دست پیمانکار تا حدودی بسته شده و ممکن  ها به هرگاه الزام
ه کارفرما بخواهد تغییراتی را در مشخصات انجام است انعطاف پذیری مناسب تأمین نگردد، ثانیاً در صورتی ک

. های طرح ممکن است افزایش یابد دهد، باید از ساز و کار تغییر در پیمان تبعیت کند، که در این صورت هزینه
ی عملکرد، ها ها از تفصیل بیش از حد خود داری شود و بیشتر روی استاندارد بنابراین، بهتر است در ارایۀ این الزام

 .نداردهای کیفیت، معیارها و استانداردها و کدهای معتبر طراحی و اجرا، تمرکز گردداستا
های عملکردی و به حداقل رساندن طراحی پیش از مناقصه و   البته باید در نظر داشت که استفادۀ حداکثر از الزام

های طرح و  ی برای پیمانهای فنی و طراح از این رو، در تهیۀ الزام. دریافت پیشنهادها، همیشه مناسب نیست
کند و انعطاف پذیری مورد نیاز پیمانکار طرح  ها که نظر کارفرما را برآورده می ساخت، باید تعادلی بین حداقل الزام

 .و ساخت، برقرار شود
 

رار تواند بسته به نیاز به کار برده شده، یا مد نظر ق ی طرح و ساخت، موارد زیر میها ها برای پیمان در تهیۀ الزام
 :ی کارفرما ارایه گرددها گرفته و در خواسته
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های مورد قبول و غیر قابل قبول مربوط به نوع سیستم اجزای طرح و مواد و مصالح آنها، با نظر محدوده-
رتی که پیمانکار در اجرا بخواهد از شرایطی خارج از محدودۀدر صو. شود میطور مشخص تعیین  کارفرما به

مطرح شده در این قسمت استفاده کند،  به عنوان تغییر باید با رعایت قیود پیش بینی شده در پیمان، با
.تأیید مهندس مشاور و در صورت لزوم با تصویب کارفرما باشد

.شوند میمورد آنها مورد نظر قرار بگیرد، مشخص اجزای خاصی از طرح که باید شرایط یا ضابطۀ خاصی در -
ای از آنها را برای تأیید، به مهندس مشاور ارایه نماید، همچنین مصالح یا موادی که باید پیمانکار نمونه

.شوند مشخص می
حداقل کیفیت و یا کمیت الزم در مورد برخی اجزا که از اهمیت ویژه ای برای کارفرما برخوردار است، در-

.گردند  قسمت مشخص میاین
.ی مورد قبول برای طراحی هر یک از اجزای طرحها  و استانداردها ی طراحی، آیین نامهها مبانی و معیار-
هرگاه از بین موارد مجاز شمرده(و  استانداردهای مربوط به اجرای کارهای مختلف  میمشخصات فنی عمو-

طور مشخص باید در مورد نظر باشد، بهشده در این مشخصات فنی عمومی، مورد یا موارد خاصی 
).های کارفرما درج شود خواسته

).ی الزم، و زمان انجام آنهاها آزمایش(نحوۀ ارزیابی عملکرد نهایی هر یک از اجزای طرح -

مشخصات مدارک پیمانکار و فرایند بررسی و تأیید. 4-2-3
یمانکار و مشخصات مدارک تسلیمی پیمانکاردر این قسمت، شرح تفصیلی نحوه و مراحل انجام طراحی، توسط پ

ی کامپیوتری،ها ها و نرم افزار مدارک پیمانکار، عبارت است از محاسبات، برنامه. گردد به مهندس مشاور، بیان می
 و سایر اسنادی که طبیعت فنی داشته و توسط پیمانکار و طبق پیمان، تهیهها ، مدلها ، دستور العملها نقشه
.شود می

:اند از، عبارت)بسته به نیاز(شوند  میدی که در این بند درج موار
های انجام شده به شرح تفصیلی مراحل انجام طراحی توسط پیمانکار، محتویات و نحوۀ ارایۀ طراحی-

یی که پیمانکار باید ارایهها  و نقشهها ، گزارشها در رابطه با طراحی. مهندس مشاور، برای بررسی و یا تأیید
ریزی کشور، برای رشتۀ مربوط  شرح خدمات استاندارد منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهنماید،

.که مالک عمل خواهد بود، به طور مشخص درج گردد
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مهندس مشاور مشخص کردن مدارکی از مجموعۀ مدارک پیمانکار، که باید برای بررسی و یا تأیید، به  -
گردد، مواردی که عالوه  در این رابطه، مواردی که تنها برای بررسی به مهندس مشاور ارایه می. تسلیم شود

بر بررسی، نیاز به تأیید مهندس مشاور نیز داشته و مواردی که عالوه بر بررسی و تأیید مهندس مشاور، نیاز 
 . شود میبه تصویب کارفرما نیز دارد، مشخص 

 . ، یعنی مدت زمانی که مهندس مشاور برای بررسی و تأیید مدارک پیمانکار، نیاز دارد"مدت بررسی"تعیین  -

 . که باید توسط پیمانکار تهیه شود"چون ساخت"ی ها تعیین انواع و شمار نقشه -

 .ی بهره برداری و نگهداری که باید توسط پیمانکار تهیه گرددها تعیین نوع و محتویات دستور العمل -

 

 موارد متفرقه. 4-2-4
ی کارفرما ها  با توجه به شرایط خاص هر طرح، موارد دیگری نیز وجود دارد که در صورت لزوم باید در خواسته

 :تواند شامل مواردی به شرح زیر باشد میدرج شود، که 
 
 . بهره برداری ی آموزشی کارفرما، برای دورۀها تعیین نیاز -

 ).در صورت نیاز(  صالحیت مهندسان و کارشناسان طراح تعیین معیارهای کارفرما، در رابطه با -

 .دهد میصورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار  تعیین ماشین آالت و مصالحی که کارفرما به -

تعیین قیمت خدماتی مانند آب، برق، گاز و سایر خدمات، در صورتی که از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار  -
 .قرار داده شود

 .شود میهایی که توسط کارفرما برای انجام کارها گرفته تعیین مجوز -

، و نحوۀ هماهنگ شدن با )در صورت وجود(ی سایر پیمانکاران موجود در کارگاه ها تعیین فعالیت -
 .ی آنهاها فعالیت

های کار،  مشخص کردن زمان و روش اعطای حق دسترسی به کارگاه و یا حق تصرف به هر یک از بخش -
 .در صورت نیاز

 .خص کردن نقاط، خطوط و ترازهای مبنامش -

 .تعیین تسهیالت اقامتی و رفاهی مورد نیاز کارفرما و نیز پیمانکار -

درصورت (ها  تعیین شرایط پرداخت حق امتیاز، ارزش قبل از استخراج از معادن، اجاره بها و سایر پرداخت -
 :، در رابطه با )لزوم
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  .برداشت مصالح طبیعی) الف

 ..دفع ضایعات حاصل از تخریب ، خاکبرداری، یا مصالح مازاد  )ب

 

 ها جدول: بخش سوم. 4-3

توسط پیمانکار تهیه، مهر و امضا شده ) توانند الف  مدارکی هستند که هر یک عنوان جدول داشته و میها جدول
در درخواست پیشنهاد به صورت تکمیل شده باشد و پیمانکار تنها مهر و ) یا، ب. اد ارایه گرددو همراه با پیشنه

صورت تکمیل نشده باشد و پیمانکار تکمیل،  در اسناد مناقصه، به) یا، ج. کند میامضا کرده و همراه پیشنهاد ارایه 
 :اند ت زیراطالعا ها شامل جدول.کند میمهر و امضا کرده و همراه پیشنهاد تسلیم 

برخی از اطالعات موجود طرح، که در مطالعات انجام شده قبلی توسط کارفرما یا مشاور وی و یا توسط  )1
 ).ها جدول داده(سازمان دیگری تهیه شده و مورد استفاده در طرح قرار گرفته است 

ها، جدول  جدولاز جمله این . گیرد میها، جزیی از اسناد پیمان قرار  موارد دیگری که به عنوان جدول )2
هاست که در هر طرح  ها، و جدول تضمینبندی کارها، جدول فهرست مقادیر و قیمت ها، جدول زمان پرداخت

های دیگری به تشخیص کارفرما یا  ممکن است بر حسب مورد، برخی از آنها وجود نداشته باشد و یا جدول
 .دآنها افزوده شو مشاور وی، به
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پیش گفتار

 و پیوست پیشنهاد،)شرایط عمومی و خصوصی(، شرایط پیمان  پیماننامه  شامل موافقت،این مجموعه
.ه استگردید تهیه ،ی که در نظر است به روش طرح و ساخت اجرا شوندیها برای پیمانمناقصه 

المللی مهندسان مشاور  شرایط پیمان انجمن بین1999  سالایش یکماین مجموعه، با استفاده از ویر
هایی از آن، به منظور ، و اصالح بخشISBN2-88432-023-7برای طرح و ساخت، به شماره ) فیدیک(

. تهیه شده است،تطبیق با شرایط و مقررات داخل کشور
ها، شرایط عمومی و شرایط  پیوستنامه، های صنعتی، با تشخیص دستگاه اجرایی، از موافقت برای پروژه
 از ضوابط،(EPC)های مهندسی، تأمین کاال و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم  خصوصی پیمان

.دگردهای صنعتی، استفاده می اجرایی روش طرح و ساخت، در پروژه
، دفتر امور فنی،از شرکت مهندسی مهاب قدس، تهیه کننده مجموعه، مهندسان مشاور آوند طرح، مدیر طرح

مصطفی اشجع مهدویمهندس  و آقای ،ولئتدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، دفتر مس
.شود اند، قدردانی می  و انتشار این مجموعه همکاری داشته،گیری، تهیه  که در شکل،ولئکارشناس مس

معاون امور فنی
1384 تابستان

http : // moamelat.net - سا�� �عامالت
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 موافقت نامه پیمان
 

 سال      ماه    روز: ، در تاریخ موافقت نامهاین 
کــه از ایــن پــس (     ]مانام کشور متبوع کارفر[از ]                           نام کارفرما[   بین 

نـــام کـــشور متبـــوع [          از        ]نام پیمانکار[ و از یک سو،) شود  نامیده میکارفرما
 .از سوی دیگر، منعقد گردید) شود  نامیده میپیمانکارکه  از این پس (         ]پیمانکار

 
ــیله              ]نام کارها[ یی با عنوان کارها تمایل دارد کارفرمابه این که  نظر ــه وسـ     ،بـ

هـای آنهـا پذیرفتـه       ها و عیب    و رفع نقص   کارها را برای اجرا و تکمیل       پیمانکار اجرا شود و پیشنهاد      پیمانکار
 .کنند می توافق است، آمده پی در آنچه طبق پیمانکار  وکارفرمااست، 

 
ها همان معانی را دارند که در شرایط پیمان برای آنهـا تعیـین شـده      ها  و اصطالح     ، واژه نامه موافقتدر این   . 1

 .است 
 
 .است، و باید همراه با آن خوانده، درک و تفسیر شودنامه موافقتزیر، جزو جدایی ناپذیر این  کرمدا. 2

 
 . پذیرش مۀنا) الف
  .برگ پیشنهاد مناقصه) ب
    ..   .الحاقیه های شماره    ) پ
 ).عمومی و خصوصی (شرایط پیمان) ت
 .خواسته های کارفرما) ج
  .های تکمیل شدهلجدو) چ
 .پیمانکار) فنی(پیشنهاد )ح
 .]اضافه شود)در صورت وجود(مدارک دیگر [
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ـ  پیمانکـار د گرفت،    صورت خواه  پیمانکار به   کارفرمابا توجه به پرداختهایی که از سوی          .3 وسـیله  ه ایـن     ب
 و رفع هر عیب و نقص آنهـا طبـق مفـاد             ،کارها و تکمیل    ، برای طراحی، اجرا   کارفرماموافقت رسمی خود را با      

 .دارد  اعالم میپیمان

 
 در موعدها و به ترتیب تعیین شـده در          پیمان مبلغوسیله موافقت رسمی خود را با پرداخت        ه این    ب کارفرما  .4

 .دارد می  آنها اعالمیها  و عیبها  و رفع و نقص،کارها و تکمیل ، اجرا،بت طراحی، باپیمان

 
 و                                    ریـال             ]   وبه حروف  به عدد  [ پیمان                                   ۀمبلغ پذیرفته شد   . 5
 .است                               ]  وبه حروفبه عدد] [ شود درج می) در صورت وجود)(ها(ارز [

 .کند  تغییر میپیمان طبق شرایط پیمان، مبلغ
 
 .است                روز                تکمیل مدت .6

 .کند  تغییر میپیمان طبق شرایط ،تکمیل مدت
 

 طبـق قـوانین     ، بـه اجـرای آن     بـر متعهـد شدنـشان      طرف شهادت دادن دو     ۀ، به منزل  نامهموافقتامضای این   
 . اریخ یاد شده است از ت،مربوط

 
 

 پیمانکار                        کارفرما
 نام امضا کننده                         نام امضا کننده 

 امضا                         :امضا
         مهر                                                                                        
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  کلیات.1فصل
 

 تعاریف  . 1-1
ها و   است، واژه"صیخصو شرایط" و " عمومی شرایط"که شامل )  شرایطاین(پیمان  شرایطدر 
ها وعبارتها در متن شرایط عمومی با  هژاین وا(.ست در برابر آنها دارای معانی تشریح شده، زیرهایعبارت
رود، شامل سازمانها یا دیگراشخاص   میکار  که برای اشخاص یا طرفها به ییها واژه .) درج شده استخطاین 

 .گری اقتضا کند دیمعنی ،متنکه  اینحقوقی نیز خواهد بود، مگر 

 پیمان . 1-1-1

 شرایط این ،مناقصه پیشنهاد برگ، پذیرش نامه، پیمان مۀنا موافقت یعنی ،"پیمان" . 1-1-1-1
 دیگری وهر مدرک، پیمانکار )فنی(پیشنهاد، هاجدول، کارفرما های خواسته، )عمومی وخصوصی(
 . شده باشددرج پیمان نامه موافقت که در متن) درصورت وجود(

 رجوع به آن ]پیمان مۀنا موافقت[ 6-1 ۀ که در مادای نامه  موافقتیعنی ،" پیمانۀنام موافقت"  .1-1-1-2
 .شده است

از سوی  شده امضا و هر توافق مناقصه پیشنهاد برگ ای که طی آن   نامهیعنی ،" پذیرشۀنام". 1-1-1-3
 رسیده کارفرما امضای  به شده وپذیرفته کارفرما لۀبه وسیرسمی و پیوست شده به آن، به طور  طرف دو

  پیمانۀنام موافقت، "پذیرش مۀنا"  عبارتای وجود نداشته باشد، معنای در مواقعی که چنین نامه. است
 .است  پیمانۀنام موافقت  و تاریخ  صدور یا دریافت آن، تاریخ امضایبوده

شده و   تکمیلپیمانکار ۀلوسی  یعنی مدرکی با همین عنوان که به،"مناقصه پیشنهاد برگ". 1-1-1-4
  .ستکارها  برایپیمانکار ۀشامل پیشنهاد امضا شد

آمده،  پیمان  درکهگونه  همان به مدرکی با همین عنوان یعنی  ،"های کارفرما خواسته" .1-1-1-5
 ا ی،کارها گستره هدف و ۀکنند مشخص ،این مدرک. آن به پیمان  اضافات طبق اصالحات و با همراه

 . ستکارها  دیگرمبانی فنی برای یا و،احیمعیارهای طر
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 پیمانکار لۀوسی به، که )با نامهای مختلف( جدول با عنوانمدارکی مدرک یا  یعنی ،ها"جدول" .1-1-1-6  
  اینۀ از جمل.است دهآم پیمان  درکهگونه  همان به  ، شدهتسلیم مناقصه برگ پیشنهاد تکمیل و به همراه

 . باشدقیمتها جدول یا ، وپرداختها جدول ،ها داده جدول  ممکن است،ها جدول

 برگ همراه با پیمانکار  با همین عنوان کهمدرکی یعنی ،"پیمانکار )فنی( پیشنهاد" .1-1-1-7
ن است شامل  ممک،مدرکی چنین .آمده است پیمان  درکهگونه   همان به ،دهد  میارایه  مناقصه پیشنهاد

 . باشد پیمانکار طراحی اولیه

 پیمانکار  که دیگریمدارک ۀو هم برگ پیشنهاد مناقصه یعنی ،"مناقصه پیشنهاد" .1-1-1-8
 .آمده است پیمان  درکهگونه  همان  به ،تسلیم کرده مناقصه پیشنهاد برگ همراه با

برگ   که پیوست،مین عنوان برگهایی تکمیل شده با هیعنی ،"مناقصه پیشنهاد پیوست" .1-1-1-9
 .شود  می محسوب برگ پیشنهاد مناقصه  و جزئی ازاست پیشنهاد مناقصه

در صورت  (ها نا با همین عنومدارکی یعنی ،"پرداختها جدول" و "تضمینها جدول" .1-1-1-10
 .دهند  میها را تشکیل "جدول" ز ا که قسمتی،)وجود

  و اشخاصها طرف.1-1-2

 .پیمانکار یا کارفرما یعنی متناقتضای به  ،"طرف". 1-1-2-1

به این عنوان نامیده شده و  پیوست پیشنهاد مناقصه یعنی شخصی که در ،"کارفرما". 1-1-2-2
 .  با همین عنوانوی  قانونی یاهجانشین

 به این عنوان پیوست پیشنهاد مناقصه یعنی شخص یا اشخاصی که در ،"پیمانکار". 1-1-2-3
  .با همین عنوان) آنها( وی قانونی هایو جانشین) اند(گردیدهواقع  کارفرما مورد پذیرش و) اند(برده شده نام

 منصوب مهندس مشاور به عنوان کارفرما شخصی که از طرف یعنی "مهندس مشاور". 1-1-2-4
 تعیین پیوست پیشنهاد مناقصه فعالیت نموده و نام وی در ،آمده پیمانی که در هایشده است و با منظور

   مهندستعویض [4-3 ۀ طبق مادکارفرما ۀوسیل و یا هر شخص دیگری که در هر زمان به، یده استگرد
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کار رفته   به"مشاور کارفرما" عبارت پیمان در صورتی که در . شوداعالم پیمانکار منصوب و به ،]مشاور
 . است"مشاور مهندس"باشد، منظور همان 

 ۀنمایندبه عنوان  پیمان در پیمانکار یعنی شخصی که از طرف ،" پیمانکارۀنمایند"  .1-1-2-5
شود تا از   می منصوب پیمانکار وسیله به]  پیمانکارۀنمایند [3-4طبق ماده  یا هر زمان ، تعیین شدهپیمانکار

  .کند   عملپیمانکار جانب

از تفویض اختیار  [2-3 ۀ که در مادنیدستیارا و مهندس مشاور یعنی ،"کارکنان کارفرما". 1-1-2-6
 و مهندس مشاور  دیگر کارمندان، کارگران و کارکنانۀ، و هم شده اشارههانه آ ب]مشاور  مهندسسوی

به  ،مهندس مشاور یا کارفرمااز سوی  کارفرما کارکنان  که به عنوانافرادی و دیگرکارفرما
 .شود  می اعالم پیمانکار

کار   بهکارگاه در پیمانکار که افرادی و همه  پیمانکارۀنمایندیعنی  ،"ارکارکنان پیمانک" . 1-1-2-7
 و دست دوم انپیمانکار و یا هر یک از پیمانکار  کارمندان، کارگران و دیگرکارکناناز جمله ؛گیرد  می

 .دهند  می یاری کارها را در انجام پیمانکارای  گونه  که بهشود  می را شامل دیگرکسانی
 دست پیمانکاراز وی به عنوان  پیمان هر شخصی که در یعنی ،"یمانکار دست دومپ" .1-1-2-8

 منصوب شده، و یا جانشینهای کارهاین عنوان برای انجام قسمتی از ا ا یا هر شخصی که ب،شده  برده   نامدوم
  .اشخاص این قانونی هر یک از

 ،شده برده  نامبا این عنوان  پیمانر  که دای  یا هیئت سه نفرهفرد یعنی ،"هیئت حل اختالف" 1-1-2-9
 .دن منصوب شده باش] هیئت حل اختالفانتصاب [2-20 ۀ دیگری که طبق مادافراد یا فردیا 

  و تکمیل ها  تاریخها، آزمایشها، دوره.1-1-3
 مگر آن ،پیشنهاد مناقصه روز پیش از آخرین مهلت برای تسلیم 28تاریخ یعنی  ،"تاریخ پایه" .1-1-3-1

 . دیگری تعیین شده باشدۀر شرایط خصوصی به گونکه د
 ].آغاز کار [ 1-8 ۀ براساس ماداعالم شده تاریخ یعنی ،"آغازتاریخ " .1-1-3-2
 2-8 ۀ طبق ماد،)برحسب مورد (بخش یا کارها برای تکمیل مدتی که یعنی ،" تکمیلمدت" .1-1-3-3
 مدت تمدید [4-8ه هر گونه تمدید طبق ماده  به عالودرج شده، پیوست پیشنهاد مناقصهدر  ،]تکمیل مدت[

 . شود  میمحاسبه  تاریخ آغاز که از ،]تکمیل
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 یا مورد توافق دو ،مشخص شده پیمان آزمایشهایی که در یعنی ،"آزمایشهای زمان تکمیل" .1-1-3-4
  پیش از،]آزمایشهای زمان تکمیل  [9طبق فصل باید  داده شده و  دستور،تغییرعنوان   یا به، قرار گرفتهطرف

 .شود، انجام کارفرما   ۀوسیل به) حسب موردبر  (بخش یا کارها تحویل گرفتن 
 ]. کارفرماکارها بهتحویل [10 گواهی صادره بر اساس فصلیعنی ،"گواهی تحویل". 1-1-3-5
 شده و مشخص پیمانکه در ) درصورت وجود(ایی  یعنی آزمایشه،"آزمایشهای پس از تکمیل" .1-1-3-6

به ) حسب موردبر  ( بخش یا کارها نداد ، پس از تحویل]آزمایشهای پس از تکمیل [12باید طبق فصل 
 .انجام شود ،کارفرما

) حسب موردبر  (بخش یا کارها مدت زمانی که برای اعالم نقص یعنی ،" اعالم نقصۀدور" .1-1-3-7
 شده، به عالوه هر درج پیوست پیشنهاد مناقصهدر  ،]ص رفع نقل کارهای باقیمانده وتکمی [1-11 ۀطبق ماد

 ،بخش یا کارهاتکمیل  ۀشد گواهیکه از تاریخ ]  اعالم نقصۀتمدید دور [3-11 ۀ، طبق ماد آن مدتگونه تمدید
 .محاسبه خواهد شد] اکارها یا بخشهگرفتن تحویل  [1-10 ۀطبق ماد

 ].گواهی عملکرد [9-11 ۀ گواهی صادره طبق مادیعنی ،"عملکردگواهی ".1-1-3-8
 . روز365 یعنی ،"سال" و ، یعنی روز تقویمی،"روز" .1-1-3-9
  پول و پرداختها .1-1-4

 برای اجرا و تکمیل پذیرش نامه در ه مبلغ پذیرفته شدیعنی ،" پیمانۀمبلغ پذیرفته شد" .1-1-4-1
 .ها نقصۀ همرفع و کارها

 طبق هایتغییرتعریف شده است و ] مبلغ پیمان [1-14 ۀدر مادکه  مبلغی یعنی ،"پیمانمبلغ " .1-1-4-2
 .شود  میشامل  نیز را پیمان

، کارگاهطور معقول و متعارف در داخل یا خارج    بهپیمانکار که هایی هزینه ۀ همیعنی ،"هزینه" .1-1-4-3
 پیمانکار شامل سود اماشود،   میمشابه آن نیز  باالسری و های هزینهو شامل ) یا خواهد شد(متحمل شده است 

 .نیست
صدور گواهی  [13-14 ۀ که طبق مادتیپرداخ گواهی یعنی ،"گواهی پرداخت نهایی" .1-1-4-4

 . شود  می صادر] پرداخت نهایی
گواهی صدور درخواست  [11-14 ۀ که در مادتیوضعی صورت یعنی ،"صورت وضعیت نهایی" .1-1-4-5

 . شده استتعریف] پرداخت نهایی
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 اما، استپرداخت قابل با آن  پیمان مبلغ) ۀیا هم( از قسمتیکه پولی   یعنی،")ارز (پول خارجی". 1-1-4-6
 در شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان تعیین شده ،)ارز(نوع پول خارجی . ت نیس)کشور رایج پول (محلی پول
 .است

بجز ] و پرداخت مبلغ پیمان [14پرداختی که طبق فصل   گواهییعنی ،"واهی پرداخت میانیگ" .1-1-4-7
 .شود  می صادر ،نهایی پرداخت گواهی

 ،که واحد آن ریال است، مگر آن که در شرایط خصوصی. کشور  یعنی پول رایج،"پول محلی " .1-1-4-8
  . دیگری تعیین شده باشدونۀگ به
 .شود  میصادر ] و پرداخت مبلغ پیمان[14پرداختی که طبق فصل   گواهییعنی "گواهی پرداخت" -1-1-4-9
 ۀطبق ماد  با عنوان مبلغ مشروطپیمانبلغی که در  یعنی م،)درصورت وجود ("مبلغ مشروط" .1-1-4-10

 ی خدماتۀ یا ارای،مصالح، تجهیزات یا برای تدارک کارها از قسمتبرای اجرای هر ] مبالغ مشروط [13-5
 .  شده استمشخص

درخواست  [3-14 ۀ طبق مادکارفرما   کهجمع پولهایی یعنی ،" حسن انجام کارسپرده" .1-1-4-11
پرداخت ]  حسن انجام کارۀسپردپرداخت  [9-14 ۀ و طبق مادداشته نگه نزد خود] میانی گواهی پرداختصدور 

 .کند  می
 خود برای صدور  از درخواستجزییوان عن  بهپیمانکار که ای اظهاریهیعنی ،"صورت وضعیت" .1-1-4-12

 . کند  میتسلیم ] و پرداخت مبلغ پیمان [14طبق فصل ، پرداخت گواهی
  کارها و کاالها .1-1-5
 چیزهای دیگر و ، وسایل نقلیه ابزار، دستگاهها، ماشین آالت،ۀ همیعنی ،"ماشین آالت پیمانکار" .1-1-5-1

، موقت کارهای شامل ،ماشین آالت پیمانکار اما. ها قصن  و رفعکارهامورد نیاز برای اجرا و تکمیل 
 کارهایقسمتی از یا   چیزهایی که همهدیگر و ،مصالح ،تجهیزات، )درصورت وجود( ماشین آالت کارفرما

 .شود  میندهد،   می را تشکیل دایم
ز هر یک  و نی،موقت کارهای ،تجهیزات، مصالح،  پیمانکار آالت ماشین  یعنی،" کاالها" .1-1-5-2

  . حسب مورد براز آنها
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 دایم کارهای از قسمتیکه قرار است همه یا ) تجهیزاتبه غیر از  (ی هر چیزیعنی ،"مصالح" .1-1-5-3
  شامل،)در صورت وجود( شود  میتهیه  پیمانکار ۀوسیل  تنها بهپیمانکه طبق را را تشکیل دهد و مصالحی 

 . دگرد  می
 . اجرا شودپیمانکار ۀوسیل باید به پیمان کارهای دایمی که طبق یعنی ،"کارهای دایم" .1-1-5-4
 را دایم کارهای از قسمتی که ای  و وسایل نقلیه، یعنی دستگاهها، ماشین آالت،"تجهیزات" .1-1-5-5

 .دده  را تشکیل دایم کارهایداده یا در نظر است قسمتی از تشکیل 
درصورت ( بخشعنوان   به،مناقصه پیشنهاد پیوست که در کارهاسمتی از یعنی ق ،"بخش" .1-1-5-6

 . تعیین شده است) وجود
که در ) پیمانکار آالت ماشینبه غیر از ( کارهای موقت از هر نوع ۀ هم یعنی،"کارهای موقت" .1-1-5-7

 . است ضروری ،ها  نقصۀ و رفع همدایم کارهای برای اجرا و تکمیل کارگاه
 .بر حسب مورد  یا هر یک از آنها،موقت کارهای و دایم کارهای یعنی ،"کارها " .1-1-5-8
  دیگرتعاریف.1-1-6

ها،  ، نقشهی دیگرافزارها های کامپیوتری، نرم  محاسبات، برنامهیعنی ،"مدارک پیمانکار" .1-1-6-1
 ۀوسیل به پیمان طبقو ) در صورت وجود (شته دا دیگری که ماهیت فنیمدارک و ،های راهنما، مدلها کتابچه

 .شود  میتهیه ،] مدارک پیمانکار [2-5 ۀ، طبق مادپیمانکار
 در دایم کارهایدر آن واقع شده و قرار است )  آنبیشتریا  (کارگاه یعنی کشوری که ،" کشور" .1-1-6-2

 ۀ به گون،ن که در شرایط خصوصی است مگر ای"جمهوری اسالمی ایران" در این شرایط، کشور. آن اجرا شود
 . دیگری تعیین شده باشد

که ) در صورت وجود (ای  و وسایل نقلیه، یعنی دستگاهها، ماشین آالت،"ماشین آالت کارفرما  " .1-1-6-3
 پیمانکار در اختیار ،کارها  برای استفاده در اجرایکارفرما ۀوسیل  به، که در پیمان آمده است به همان گونه

  .گردد  می تحویل نشده است نکارفرما  به که هیزاتیتج شامل اما ؛شود  یمگذاشته 
 تعریف )]فورس ماژور (حوادث غیر مترقبه[ 19 در فصل ،)فورس ماژور ("حوادث غیر مترقبه" .1-1-6-4

 .شده است
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قوانین  و دیگر،ها بخشنامه ها، نامه ها، آیین ه، مصوب ملی قوانینۀ یعنی هم،"مقررات" یا "قوانین" .1-1-6-5
 نۀطور قانونی تشکیل شده باشد، مگر این که در شرایط خصوصی به گو هر سازمان عمومی که به  مقررات و

 .دیگری تعیین شده باشد
 2-4 ۀطبق ماد) ، در صورت وجودها یا تضمین( تضمین یعنی ،"تضمین انجام تعهدات" .1-1-6-6
 .]تعهداتتضمین انجام [
 مصالح و  تجهیزات و شده قرار است در آنها اجرا دایم کارهایهایی که   یعنی محل،"کارگاه". 1-1-6-7

 .  مشخص شده است،کارگاه از قسمتیعنوان  به پیمان و هر محل دیگری که در ،دگردبه آنجا تحویل 
 باتجربه در زمان پیمانکار یک ۀوسیل طور منطقی به  مواردی که بهیعنی ،"غیر قابل پیش بینی" .1-1-6-8

 .نیستقابل پیش بینی  ،مناقصه پیشنهادتسلیم 
 تغییرها و[ 13 که طبق فصل ،کارها  یا درکارفرما های خواسته هر تغییر در یعنی ،" تغییر" .1-1-6-9

 .شود  می یا تصویب دستور آن داده شده ،تغییرعنوان  به] اصالحها

 تفسیر. 1-2

 : کند  می مواردی که متن به گونه دیگری ایجاب استثنای ، بهپیماندر 
 

 ؛هاست  جمع شامل مفرد همان واژهیها  مفرد شامل جمع، و واژهیها واژه )الف
 توافقها ؛کار رفته است  بهو مشابه آنها "نامه توافق" و "توافق شده"، "توافق" یها مواردی که در آنها واژه در)ب

 و،  شود و ضبطباید به صورت مکتوب ثبت
 که ، یعنی به صورت دست نوشته، تایپ شده، چاپ شده، یا ثبت الکترونیکی،"مکتوب" یا "کتبی"، "نوشته" )پ

 .شود   می دایمی ای منجر به سابقه
یا ( آمده است، این سود منطقی ")یا معقول(هزینه به اضافه سود منطقی " هر جا عبارت ، در این شرایط)ت

  .های مربوط است ، از هزینه)در صورت وجود(ر شرایط خصوصی ، معادل درصد تعیین شده د)معقول
 

 .قابل استناد نیست عنوان فصلها، مواد و بندها ،در تفسیر این شرایط
 
 



 136

 150از  18صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

 

 ارتباطات . 1-3
، آمده ی درخواستیا اعالم، ه یا صدور مصوبه، گواهی، رضایت، تصمیم، ابالغی که ارا،شرایطدر هر جای این 
 :  بایدهااست، این ارتباط

 
 یا از طریق روشهای ، پست یا پیکۀوسیل ، ارسال به)در مقابل اخذ رسید( به صورت مکتوب و تحویل دستی )الف

 ؛ و بوده  مناقصه پیشنهاد پیوستالکترونیکی توافق شده در 
 :  اما باشد؛ همناقص پیشنهاد پیوست در  شدهدرج گیرنده نشانی ارتباطی تحویل، ارسال یا انتقال به )ب

 شود؛ و   مییا ارسال  تحویل جدید نشانی به ارتباطها پس آن  از  جدیدی را اعالم کند، نشانی اگر گیرنده  . 1

 را به آنهاتوان   می، نشانی دیگری اعالم نکرده باشد، ی یا رضایتتصویب، تایید اگر گیرنده در زمان درخواست  . 2
 .نشانی فرستاد که درخواست از آن صادر شده استهمان 

 
  ای هر گواهی. نیست مجازیر غیر معقول یا عدم اقدام أخ ت،ها و تصمیمها نامه ها، گواهیها، رضایت در صدور مصوبه

وقتی .  دیگر هم بفرستدطرفشود، گواهی کننده باید رونوشتی از آن را به   می فرستاده طرفکه برای یکی از دو 
شود،   می ارسال مشاور مهندس دیگر یا طرف ۀوسیل به طرف برای یکی از دو اعالمی یا ،، اخطارابالغ

 . دیگر فرستاده شودطرف یا مشاور مهندسرونوشتی از آن باید به 
 

 قانون و زبان  . 1-4
 در ،د زبان مگر این که درمور؛ ایران و زبان فارسی است جمهوری اسالمیقانون و زبان حاکم بر پیمان ، قوانین

 متن ،پیمان و شرایط نامه موافقتدر مورد . باشد  دیگری تعیین شده ۀ به گون،مناقصه پیشنهاد پیوست
 .فارسی حاکم است

به زبان حاکم  که است حاکم آن نگارشیبه بیش از یک زبان موجود باشد،  ،پیمان نگارشهایی از هر قسمتاگر 
 .شده است نوشته ،هگردیددرج  مناقصه پیشنهاد پیوستدر که  پیماندر 
 

 .  زبان دیگری تعیین شده باشد ،مناقصه پیشنهاد پیوست مگر در ، زبان فارسی است،زبان ارتباطات
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 اولویت مدارک . 1-5

  تفسیر، بهدر صورت نیاز. ندآی  می یکدیگر به شمار ۀ تشریح کنند" متقابال،دنده  میرا تشکیل  پیمانمدارکی که 
 : به ترتیب زیر خواهد بودمدارک اولویت شده باشد،ن دیگری تعیین ۀگون گر در شرایط خصوصی بها

 
  ،پیمان نامه موافقت  )الف
  ،پذیرش مۀنا  )ب
  ،مناقصه پیشنهاد برگ  )پ
  ،)خصوصی   وعمومی( پیمان شرایط  )ت
 ،کارفرما های خواسته  )ث
  ،ها جدول  )ج
  و، پیمانکار) فنی( پیشنهاد  )چ
 .دهد  میرا تشکیل  پیمان از جزیی مدرک دیگری که هر
 

در موارد الزم ] تصمیمها [5-3 ۀ باید طبق مادمهندس مشاور مدارک یافته شود، ابهام یا تناقضی در ی کهدرصورت
 .اقدام کند

 نامه پیمان  موافقت.1-6
 ۀوسیل به پذیرش مۀنا پس از دریافت ،فطر روز و یا هر مدت مورد توافق دو 28 ظرف مدت  باید،طرفدو 

بر مبنای فرم پیوست شرایط خصوصی  ،پیمان مۀنا موافقت. را مبادله کنند پیمان مۀنا موافقت، پیمانکار
 ۀعهد به ،پیمان مۀنا موافقت مبادلهبرای ) در صورت وجود(های قانونی  هزینه ۀهم. شود  مینوشته 
 . ستماکارفر

 

 واگذاری . 1-7
 از قسمتی حق واگذاری طرفهیچ یک از دو  ملزم شده باشد، کارفرمااردی که به موجب قانون مگر در مو

 :اما. را به غیر ندارد پیمانیا هر گونه منافع ناشی از  پیمان
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 دیگر، همه یا طرف تشخیص آن  دیگر و تنها بهطرفتواند با کسب موافقت قبلی   می ،طرف هر یک از دو )الف
  د،نکرا واگذار  پیمان از قسمتی

 "یا مطالباتی که بعـدا پیمانمربوط به  مطالبات  هر میزان ازبر را  حقوق خوددارد اختیار ،طرف هر یک از دو )ب
 ، ودنمای واگذار ،مین مالیأ تهاینهاددیگر  یا هاعنوان تضمین به بانک  به،به وجود خواهد آمد

 خود که نام آنها در ۀسسات و سازمانهای تابعؤ به م،پیماندر را تواند حقوق و تعهدهای خود   می ،فرماکار )پ
 . واگذار کند،درج شده است) در صورت وجود(شرایط خصوصی 

 

  مدارک ۀنگهداری و ارای. 1-8
 کارفرمامدارک به  است، مگر و از زمانی که پیمانکار ۀعهد به پیمانکار مدارک  هر یک ازحفظ و مراقبت از
هر یک  موظف است شش نسخه از پیمانکار ،شده باشدن دیگری تعیین ۀگونبه  پیمان گر درا. تحویل داده شود

 . تحویل دهدمشاور مهندسبه  را پیمانکار مدارکاز 
 

، پیمانکار مدارک، کارفرما های خواسته تعیین شده در های ه، و نشریپیمان باید یک نسخه از ،پیمانکار
 حق دارند کارفرما کارکنان.  نگهداری کندکارگاهرا در  پیمان مربوط به مکاتبات و ارتباطهای و دیگرهاییرتغ

 .  به این مدارک دسترسی داشته باشند،در هر زمان معقول
 

اجرای استفاده در  فنی در یکی از مدارک تهیه شده برای ی با ماهیت، متوجه اشتباه یا نقصطرفاگر هر یک از دو 
 .  دیگر اطالع دهدطرفدرنگ اشتباه یا نقص را به   شود، باید بیهاکار

 

 های کارفرما   در خواسته اشتباه. 1-9
 و ، شودهای کارفرما خواسته در هایی ناشی از اشتباه هزینه  متحملیا خیر وأ تدچار پیمانکاردر صورتی که 

 های خواستهگیرد، در زمان بررسی   میکار  ه که دقت الزم را بای  باتجربهپیمانکار ۀوسیل  بهموضوعاگر این 
به موضوع را  باید پیمانکارباشد، کشف نبوده قابل ] عمومی طراحیتعهدهای  [1-5 ۀ طبق مادکارفرما
 : محق به] دعاوی پیمانکار [1-20 ۀ مادطبق و نداعالم ک مشاور مهندس
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 4-8 ۀ طبق ماد، به عقب افتاده یا خواهد افتادکارها، در صورتی که تکمیل ریتمدید مدت برای چنین تأخی )الف
 ، و]تمدید مدت تکمیل[

 گنجانده پیمان باید در مبلغ  جمع این مبلغها که، معقولی به عالوه سودایهزینهمبلغی بابت چنین  دریافت )ب
 ،شود
 . است

 وجود اشتباه )1در مورد  ،]یمهاتصم[ 5-3 ۀ طبق مادمشاور مهندس، اعالمپس از دریافت این 
درباره موارد الف و ب ) 2 و ، آنمیزاند و اش نبکشف قابل ای معقول گونه به که ماهای کارفر درخواسته

 . کند  میاقدام در حد مورد قبول خود، گفته  پیش
 

 استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار. 1-10
 یا ،پیمانکار مدارکدر را  حقوق ناشی از تملک آثار فکری گردیلیف و أالت  حقپیمانکار، طرفدر رابطه بین دو 

 .دارد  می نگه برای خود ، پدید آمده است)وییا از جانب (پیمانکار  ۀوسیل  مدارک طراحی که بهدیگردر 
 

نیاز غیر، غیر انحصاری، بدون   دایمی، قابل انتقال بهی مجوز،پیمانکار )پیمانامضای با ( فرض بر این است که
  وتغییر آنها حق با ،پیمانکار مدارکاز  را رسانی اطالع و، کپی برداری ، استفادهبه منظورحق امتیاز، پرداخت به 
 :این مجوز. دهد  می کارفرما، به  اصالح شده آنهاهای ه نسخ استفاده ازحق

 
 بوده،معتبر  هاکار  از مربوط قسمت)هر کدام بیشتر باشد( ۀشد  بینی پیش  عمر در طول عمر واقعی و یا)الف
 رسانی از  اطالع، وکپی کردن ، استفادهحق، را در اختیار دارد کارها از ئولیت قسمتیسم هر شخصی که )ب

برداری، نگهداری، تغییر، اصالح،  به منظور تکمیل، بهره ،کارهادر ارتباط با آن قسمت از را  پیمانکار مدارک
 ، وداشت خواهد کارها و تخریب ،تعمیر

 استفاده از آنها روی هر ،ی کامپیوتری یا دیگرانواع نرم افزار باشدها  به صورت برنامهپیمانکار دارکم هرگاه )پ
 روی جایگزینهای  از جملهرود،  میتصور  پیماناز  و هر محل دیگری که کارگاهیک از کامپیوترهای 

 . است مجاز تهیه شده است، پیمانکار ۀوسیل کامپیوترهایی که به
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 ۀوسیل  و دیگرمدارک طراحی که بهپیمانکار مدارک شده باشد،ن دیگری تعیین نۀ به گو،گر در شرایط خصوصیا
ی غیر از آنچه که در این های  برای هدف،پیمانکار، نباید بدون رضایت  استتهیه شده) یا از جانب وی (پیمانکار

رسانی به  اطالعمورد استفاده، کپی برداری، یا ) وییا از جانب  (کارفرماوسیله   به شمرده شده است،مجازماده 
 . قرار گیردسومیشخص 

 

  کارفرمامدارکاستفاده پیمانکار از . 1-11
 کارفرما های خواسته حقوق ناشی از تملک آثار فکری در دیگرلیف و أالت  حقکارفرما، طرفدر رابطه بین دو 

به تواند   می پیمانکار .دارد  می   نگه برای خود، پدید آمده استکارفرما) یا از جانب(وسیله  ه که ب رامدارکیو دیگر
استثنای مواردی   به. اطالع کندکسب  کپی برداری، استفاده یا مدارک، از این پیمان های  هدفبرایهزینه خود و 

 در اختیار شخص کارفرما رضایت  نباید بدونمدارکاین ،ضروری باشد پیمان های که برای دستیابی به هدف
 .سومی قرار گیرد

 

 جزئیات محرمانه . 1-12
طور معقول برای حصول اطمینان   بهمشاور مهندس را که ی اطالعاتدیگرباید اطالعات محرمانه و ، پیمانکار

 . کندآشکار مشاور مهندس برای، داند  میالزم  کارپیمان ۀوسیل به پیمانبرآورده شدن از 
 

 یت قوانین رعا. 1-13
 ۀمگر آن که در شرایط خصوصی به گون.  کندبرآورده را مربوط قوانین ۀ، همپیمان انجام باید در ،پیمانکار

 :دیگری آمده باشد
 

 و هر مجوز دیگری دایم یکارها برای ی مشابه راها  و مجوز کاربریمجوز استقرار، ۀنقش باید ،کارفرما )الف
 از آمده است، ،کارفرما ۀوسیل به) یا در حال دریافت شدن(ن دریافت شده عنوا به کارفرما های خواستهدر که 
 را جبران کرده و وی را پیمانکار باید خسارتهای کارفرما ، در صورت عدم موفقیت؛)اخذ کندیا  (اخذ کرده پیش

 ، ورددا زیان نگه  مصون و بی،از عواقب این عدم موفقیت
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ها،   مجوزۀ، همپرداخت کرده حقوق قانونی را مالیاتها، عوارض و ۀ، هماعالمها را داده ۀهم باید مانکارپی ).ب
الزم  ها  و رفع نقصکارها طراحی، اجرا و تکمیل در ارتباط با قوانین که در ای گونه به ها را تأییدیهامتیازها و 

را در برابر آن عدم موفقیت و از  کارفرما باید پیمانکار در صورت عدم موفقیت در این موارد، بگیرد؛ ،است
 .دارد زیان نگه  مصون و بی،عواقب آن

 

 مسئولیت تضامنی و انفرادی. 1-14
دو یا بیش از دو شخص  که از  مشارکتی اشکال یا دیگرکنسرسیوم از ،) مربوطقوانینطبق  (پیمانکارهرگاه 

 : اشته باشد و هویت یک شرکت ثبت شده را ند،تشکیل شده باشدحقوقی 
 

 ، هستندمسئول پیمان  انجام برای کارفرما در برابر ،)"متضامنا( و مشترکا " اشخاص منفردااین )الف
از  هر یک  وپیمانکارمتعهد کردن  اختیار دارای  کهرهبرعنوان   یکی را به،از میان خود این اشخاص باید )ب

 د، وننک اعالم کارفرما به ،را داشته باشد ایشان
 .ندارد کارفرما  قبلی جلب موافقتبدونیا موقعیت قانونی خود را مشارکت  حق تغییر ترکیب انکارپیم )پ
 

 محرمانه بودن. 1-15
 .  در شرایط خصوصی درج شده است،)در صورت وجود(ضوابط  محرمانه بودن 
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 کارفرما.2فصل

سی به کارگاهحق دستر . 2-1

 پیوستتعیین شده در ) یا زمانهای( را در زمان کارگاه قسمتهای ۀ باید حق دسترسی و تصرف هم،کارفرما
هرگاه براساس. نیست پیمانکار به  منحصر،این حق دسترسی و تصرف. بدهد پیمانکار به ،مناقصه پیشنهاد
 باشد،پیمانکار دسترسی به امکان  وسیساتأت حق تصرف در هرگونه پی، سازه، دادن ملزم به کارفرما، پیمان

تواند از  می کارفرما اما،.  انجام دهد،کارفرما های خواستهباید این کار را در زمان و با روش تعیین شده در 
.، خودداری کندتعهدات انجام تضمین حق دسترسی و تصرف تا زمان دریافت دادن

 ورسی باید حق دستکارفرما مشخص نشده باشد، مناقصه دپیشنها پیوست در  یا زمانهاییاگر چنین زمان
برنامه [3-8 ۀ ماد زمانی طبق برنامهبدهد که وی بتواند پیمانکار به ،ییهازمان یا زمان را در کارگاهتصرف 
. را انجام دهدکارها  ،]زمانی

خیر و یاأ دچار تکارپیمان حق دسترسی و تصرف در زمان تعیین شده، دادن در کارفرماخیر أهرگاه به علت ت
1-20 ۀ طبق مادپیمانکار.  اعالم کندمشاور مهندس باید مراتب را به پیمانکار شود، هزینهمتحمل 

:  محق به موارد زیر خواهد بود ،]دعاوی پیمانکار[

خیرأ به تکارها، اگر تکمیل ]تمدید مدت تکمیل [4-8 ۀخیر ایجاد شده، طبق مادأ به ازای تی تمدید مدت)الف
خیر خواهد افتاد، وأافتاده یا به ت

.گنجانده شود پیمان مبلغ در بایدمبالغ جمع این  که ، معقولی به عالوه سودانجام شدهی ها هزینه دریافت )ب

. در این موارد اقدام کند،]تصمیمها[ 5-3ۀ مادطبق باید مشاور مهندس، اعالمپس از دریافت این 
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 یا پیمانکار مدارکدر  اشتباه مانند،  باشدپیمانکار از جانب یخیرأ به علت اشتباه یا تکارفرماخیر أ، هرگاه تاما
  و دریافت محق به تمدید مدت،پیمانکار ، در حد آن اشتباه یا تأخیر،، در آن صورت آنهاخیر در تسلیم هر یک ازأت

 . نخواهد بود از این بابت، یا سودهزینه

 ها  ییدیهأیا ت جوزها، گواهیهام. 2-2

 در موارد ، را در حد معقولپیمانکار ،) کنداقتضادر مواردی که موقعیتش ( کارفرما، پیمانکاربنا به درخواست 
  :  کند  میزیر مساعدت 

 
 باشد،   سخت پیمانکار آن برای ۀکه تهی ،پیمان در ارتباط با کشور قوانینهایی از   تهیه نسخه)الف

 خود درخواست پیمانکار و است، الزم کشور قوانینی که طبق ا ییدیهأهرگونه مجوز، گواهی، یا ت خذ برای ا)ب
 :  مانندرا به مراجع مربوط ارایه کرده باشد،

 . آنهاستتحصیل موظف به پیمانکار ،]رعایت قوانین [13- 1 مواردی که طبق ماده . 1

 رکی مورد نیاز است؛ و ، از جمله ترخیص گمهاکاال تدارکمواردی که برای . 2

 .، الزم باشدکارگاه، پس از خروج از کشور به خارج از  پیمانکار آالت ماشیناردی که برای صدور مو. 3
 

 کارکنان کارفرما. 2-3

 و کارکنان کارفرما کارکنان ۀوسیل  به، موارد زیربرآورده شدن مسئول حصول اطمینان از ،کارفرما
 :  استرگاهکا در ،کارفرمادیگرپیمانکاران 

 
 ،]همکاری [6-4 ۀ مادموضوع پیمانکار  اقدامهای همکاری با)الف

  ۀ مادپ ب، ست، طبق بندهای الف،ها انجام اقدامهای مشابه با آنچه پیمانکار موظف به انجام آن)ب
 ].حفاظت از محیط زیست[ 18-4ۀ و ماد] ی ایمنیروشها [4-8
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 کارفرما مالی  تامینهای ترتیب. 2-4

 کارفرمامدارکی ارایه کند که نشان دهد  ، روز28 باید ظرف مدت کارفرما ،پیمانکاردر صورت درخواست 
را ) به میزان برآورد شده در آن زمان (پیمان مبلغسازد تا   میای که وی را قادر  اعتبار را به گونه  تأمینهای ترتیب

 تأمین اعتباریهرگاه تغییر بنیادی در برنامه . استپرداخت کند، داده  ]و پرداخت لغ پیمانمب [14طبق فصل 
 .  اعالم کندپیمانکار، باید مراتب را به شود دایجاکارفرما 

 دعاوی کارفرما  . 2-5

اط با  دیگری در ارتبگونه، یا به شرایطمحق به دریافت مبلغی طبق هر یک از مواد این خود را  کارفرماهرگاه 
ای  اعالمیه مشاور مهندس  یاکارفرما بداند، قصن اعالم ۀدوریا خود را محق به تمدید  ، وبداند پیمان
و ] برق، آب و گاز[  19-4 ۀ، برای دریافت مبالغ موضوع ماداما. کند  ارسال میپیمانکاربا جزئیات برای همراه 

 و دیگرخدمات ،]شود  می در اختیار قرار داده رایگان که مصالحیابزار کارفرما و و ماشین آالت کارفرما  [20-4 ۀماد
 .  الزم نیستاعالمیه، ارسال پیمانکاردرخواستی 

 
 ، از رویداد یا وضعیتی که منجر به این ادعا شده استکارفرما پس از آگاهی زودترین زمان عملیاعالمیه باید در 

 . صادر شود،پایان رسیدن این دوره  پیش از به، بایدنقص اعالم ۀدوراعالمیه مربوط به تمدید . د گردصادر
 

 ، ادعا اقامه شده است،که به موجب آنرا  هاییان مبیا دیگر پیمان شرایطاز ای   ماده باید،جزئیاتشرح در 
 .داند، آورده شود  می خود را محق به آن کارفرما و ادله مربوط به مبلغ و یا مدت تمدیدی که گردد،مشخص 

 که مبلغی) 1  در مورد،]تصمیمها[ 5-3ۀ  مادطبق، باید اعالمیه پس از دریافت این ورمشا مهندس ،گاه آن
 نقص اعالم ۀردو  که مدتی)2 ، و یابوده پیمانکاراز ) در صورت وجود( آن محق به دریافت کارفرما

 .، اقدام کندباید تمدید شود]  اعالم نقصۀتمدید دور [3-11 ۀطبق ماد) درصورت وجود(
 

 طبق  تنهاکارفرما. د کسر گرد،پرداخت هایگواهیو  پیمان مبلغ از باید به عنوان مبلغ کاهشی ،این مبلغ
تواند بر علیه   می بوده و یا پرداخت هایگواهیمبالغ گواهی شده در  محق به تسویه یا کسر از همین ماده
 .  دعوا کندمۀ اقا،پیمانکار
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 ر مهندس مشاو.3فصل

 

  و وظایف مهندس مشاورهااختیار .3-1

 مشاور مهندس.  کند  را منصوب مشاور مهندس ،پیمانانجام وظایف تعیین شده در باید برای  ،کارفرما
 .این وظایف برآید انجام ۀ تا بتواند از عهد،با صالحیت مناسب داشته باشد باید مهندسان و کارشناسان

 
 .ردرا ندا پیمان حق تغییر مشاور مهندس

 
طور تلویحی از   یا به، شده تعیینمشاور مهندسبرای  پیمانتواند اختیاراتی را که در   می ،مشاور مهندس

 کارفرمایید قبلی أ برای اعمال اختیاراتی نیاز به دریافت تمشاور مهندس اگر .برداشت شود، اعمال کندپیمان 
  . بیان شده باشدخصوصی شرایط موارد باید در  آنداشته باشد،

از نظر  طلبد،  می )پیمانبه لحاظ ( را کارفرمایید أ که ت کند  می اختیاراتی را اعمال مشاور مهندس هرگاه
 .  کسب شده استکارفرمافرض بر این است که موافقت پیمانکار 

 
  :باشدشده نبیان  دیگری ۀبه گون خصوصیدر شرایط گر ا

، فرض بر پیمان برداشت شده از "، یا تلویحاپیمانده در  هنگام انجام وظایف یا اعمال اختیارات تعیین ش)الف
  ، کند  می عمل کارفرما  از جانب ،مشاور مهندساین است که 

 را کاهش طرفهیچ یک از دو  پیمان طبق یا مسئولیتهای ، حق ندارد وظایف، تعهدها،مشاور مهندس  )ب
 ، ودهد
 دیگر  یا،ی، دستور، اخطار، پیشنهاد، درخواست، آزمایش، گواهی، رضایت، معاینه، بازرستأیید، کنترل هرگونه )پ

، مسئولیت )عدم صدور مدرکی دال بر رد از جمله(دهد   می انجام مشاور مهندسی که های مشابهاقدام
،  افتادگی  اشتباه، از قلمهای مربوط بهولیتئ از جمله مس،پیمان را از بابت مسئولیتها و تعهدهای مقرر در پیمانکار
 .دهد  می کاهش ن، مقررات نکردن رعایتمغایرت و
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  مهندس مشاوراز سویتفویض اختیار . 3-2
تفویض کند و  یفی را واگذار و یا اختیاراتی راتواند هر زمان که بخواهد به دستیارانش وظا  می ،مهندس مشاور

یا   وکارگاهتوانند مهندس مقیم   می ،این دستیاران. دنمایها را لغو ضتفوی و هاتواند این واگذاری  میچنین  هم
 را انجام مصالح و یا تجهیزات  اقالمی از باشند که کار بازرسی و یا آزمایشای  منصوب شدهبازرسان مستقل

دریافت  طرف  دو رای آنها  و تا زمانی که نسخهبوده باید کتبی ، تفویض اختیار و لغو آنهاانتصاب،. دهند  می
 دستیاران را در ۀوسیل  حق واگذاری اختیار برای اخذ تصمیم به،مهندس مشاور. ، نافذ نخواهد بودنکرده باشند

 .باشد قرار گرفته طرف مگر در مواردی که مورد توافق دو ،باشد، ندارد] تصمیمها [5-3 ۀردی که طبق مادامو
 

و در زبان تعیین شده  انجام وظایف و استفاده از اختیارات را داشته  توانایی ذیصالحی باشند که باید افراد،دستیاران
 .روان باشند] قانون و زبان [4-1 ۀ طبق ماد،برای ارتباطات

 
تواند در محدوده   میهر کدام از دستیارانی که وظایفی به آنها واگذار یا اختیاراتی به آنها تفویض شده است، تنها 

، گواهی، رضایت، معاینه، کنترلیید، أهر گونه ت. کند صادر پیمانکاررا برای  دستوراتی ،اختیارات تعیین شده
 دستیاران انجام ۀوسیل  که بهی مشابههای اقدامدیگر یا ، درخواست، آزمایش،بازرسی، دستور، اخطار، پیشنهاد

 تلقی ،ورمشا مهندس از سوی اقدام ۀ طبق اختیارات واگذار شده باشد، به منزلمشروط بر این که ،شود  می
 : اما. خواهد شد

 
 بنابراین و نبودهیید أ به معنای ت،مصالح یا ،تجهیزات کار، هر رد کردن دستیاران در کوتاهی هرگونه )الف

 .آورد  میوجود ن  به،مصالح یا ،تجهیزاتکار،  آن ردبرای  مشاور مهندسحق  در ای خدشه
 مهندستواند موضوع را به   میان ابهامی داشته باشد،  در ارتباط با تصمیم یا دستور دستیارپیمانکار هرگاه )ب

 . یا اصالح کند،یید، لغوأ دستور یا تصمیم را تدرنگ بی باید ،مشاور مهندس.  ارجاع دهدمشاور
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دستورهای مهندس مشاور . 3-3
 ابالغ کند که برای اجرایپیمانکاررا به  دستوراتی ،)در هر زمان( پیمانتواند طبق   می ،مشاور مهندس

 یامشاور مهندسکار بندد که   تنها باید دستوراتی را بهپیمانکار .الزم است  احتماال و اصالح نواقص،کارها
 تغییراگر دستوری شامل . دهند  میدستیاران او، در حدود اختیارات تفویضی به ایشان، طبق مفاد همین فصل 

.شود  میکار گرفته  به] ا واصالحهاتغییره[13باشد، فصل 
 ،پیمان یا دستیاران دارای اختیار وی را، در هر مورد مربوط به مشاور مهندس باید دستورهای ،پیمانکار

. باید کتبی داده شود،این دستورها. برآورده کند

تعویض مهندس مشاور . 3-4
مورد نظر روز پیش از تاریخ 42، باید حداقل  را داشته باشدمشاور مهندس جایگزین کردن قصد کارفرمااگر 

 پیمانکار به اطالع ،جایگزین مشاور مهندس مرتبط های ه و تجرب،، موضوع را با درج نام، نشانیبرای جایگزینی
، دالیل پشتیبان مستندۀبا ارایو  اعالم کتبی با پیمانکار را با شخصی که مشاور مهندس نباید کارفرما. برساند

. جایگزین کند، داردمخالفت موجه

تصمیمها. 3-5
، )]تصمیمها [5 -3ماده  ( این ماده طبق مفادمشاور مهندسکند که   میدر مواردی که شرایط پیمان مشخص 

هرگاه.  مشورت کندطرف با هر دو ، باید در تالش برای توافقمشاور مهندس اقدام کند،موضوعی در مورد 
خود را  نظر مستقل و منصفانه، جوانبۀ باید با در نظر گرفتن هممشاور مهندس ،توافق قابل دستیابی نباشد

 باید در زودترینکارفرما ،سپس.  اعالم کندطرف به دو ، همراه با دالیل وجزئیات پشتیبان،پیمانمنطبق با 
 باید هر،طرفدو .   اعالم نماید،پیمانکار و مشاور مهندسزمان عملی تصمیم گرفته و تصمیم خود را به 

 مورد تجدید نظر،]دعاوی، اختالفها و داوری [20موافقت یا تصمیم را اعمال کنند، مگر و تا زمانی که طبق فصل 
.قرار گیرد
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  پیمانکار.4فصل
 

  عمومی پیمانکارهایتعهد . 4-1

.  را برطرف کندکارها و تکمیل کرده و هرگونه نقص در ،طراحی، اجرا ،پیمان را طبق کارها باید ،پیمانکار
مشخص شده است،  صراحتا یا تلویحا پیمانکه مورد انتظار بوده و در را  هایی  باید هدف، تکمیل پس ازکارها

 .  کندبرآوردهشایستگی  به

 
، کارپیمان کارکنان ۀ، هممشخص شدهرا که در پیمان  پیمانکار مدارک و تجهیزات باید ،پیمانکار
 موقت که به طور ، و رفع نقص، برای طراحی، اجرا، تکمیلی را که، مصرف شدنیها، چیزها و خدمات دیگرکاالها

 .مین کندأ ت است،یا دایم مورد نیاز
 

 بوده ها جدول و پیمانکار) فنی( پیشنهاد، کارفرما های خواسته ۀبرآورند که است، شامل هر کاری کارها
برداری   تکمیل، یا بهره،که برای پایداریرا  کارهایی ۀ هم،چنین هم. شود  میی مستفاد طور ضمن به پیمانو یا از 
 .گیرد  می  بر  در،نیز)  نشده باشدیاد پیمانحتی اگر در  (باشد ضروری کارها از مطلوبایمن و 

 
 مجموع  اجرا و روشهای ساخت وۀ، همکارگاه عملیات در ۀ و ایمنی هم، مسئول کفایت، پایداری،پیمانکار

 . ستاکاره

 
برای اجرای را  و روشهای پیشنهادی هاباید جزئیات ترتیب پیمانکار بخواهد، مشاور مهندسهر زمان که 

 نباید هیچ گونه تغییر پیمانکار، مشاور مهندسبدون اطالع قبلی .  تسلیم کندمشاور مهندس به ،کارها
 .بدهد و روشها هاای در این ترتیب عمده
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  انجام تعهداتتضمین  . 4-2

 که در و روشی )ارز (پولنوع  ،تضمینی به میزان، های خود باید به منظور تضمین انجام شایسته تعهد،پیمانکار
 . تهیه کند ،)به هزینه خود( تعیین شده است مناقصه پیشنهاد پیوست

 
 مۀنا از دریافت  روز پس28 یا ظرف مناقصه دپیشنها پیوست مدت تعیین شده در  باید ظرف،پیمانکار
 تحویل داده و یک کپی از کارفرما را به تعهدات انجام تضمین ،)در صورت نبودن چنین مهلتی( پذیرش

یا ( و از کشوری ای از سوی موسسهباید  ،تعهدات انجام تضمین.  ارسال کندمشاور مهندسآن را برای 
 پیوستتعیین شده در  بوده و متن آن باید طبق فرم کارفرما تأیید صادر شود که مورد) حوزه قانونی دیگری

 .باشد مناقصه پیشنهاد
 

 کارها و رفع نقص ، تا پایان زمان اجرا، تکمیل،تعهدات انجام تضمین که اطمینان فراهم کند باید ،پیمانکار
 روز پیش از 28 تا پیمانکار شده باشد و تعیین تاریخ انقضا ،تعهدات انجام تضمیناگر در . استمعتبر و نافذ 

 باید تاریخ انقضای اعتبار تضمین پیمانکار نشده باشد، عملکرد گواهیتاریخ انقضا هنوز محق به دریافت 
 . تمدید کند، تکمیل شده و هر نقصی رفع شده باشدکارها را تا زمانی که یادشده

 
 در ، پیمانگر به میزانی که طبق  م،ادعایی داشته باشد تعهدات انجام تضمین نسبت به  نبایدکارفرما
 :  باشد محق به آن،آمدن موارد زیر  پیشصورت

 
، که در این پیش مشروح در پاراگراف ترتیب به تعهدات انجام تضمین در تمدید اعتبار پیمانکارقصور  )الف

 تواند کل مبلغ تضمین را ادعا کند،  میکارفرماصورت 

 یا ،]دعاوی کارفرما [5-2 ۀ توافق و یا تعیین شده طبق ماده روشب در پرداخت مبلغی که پیمانکارقصور  )ب
  روز پس از این توافق یا تصمیم، 42 ظرف ، بدهکار بودهکارفرما به ،]داوریو  هادعاوی، اختالف[ 20فصل 

 مبنی بر اعالم نقصی که ،کارفرما اعالم نقص از سوی روز از تاریخ 42 در رفع نقص ظرف پیمانکار  قصور)پ
  و رفع شود،باید
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 کند، فارغ از این  می پیمان محق به فسخ ،]به وسیله کارفرمافسخ  [2-15 ۀ را طبق مادکارفرما وضعیتی که )ت
  .نباشداعالم شده باشد یا  پیمانکه فسخ 

 
 ادعای محق نباشد، به میزانی که در هداتتع انجام تضمین در ادعای خود نسبت به کارفرمادر صورتی که 

 را پیمانکاری )های حقوقی  دستمزدها و هزینهاز جمله(ها   هزینه و زیانها، خسارتهاۀ باید همنبوده استخود محق 
 .دارد زیان نگه  آنها مصون و بیکه ناشی از این مورد است، جبران کرده و وی را در برابر

 
 به ،عملکرد گواهی از نسخه روز پس از دریافت یک 21 را ظرف تتعهدا انجام تضمین باید کارفرما
 .بازگرداند پیمانکار

 

 نماینده پیمانکار  . 4-3
 هایاختیار پیمان طبق ،پیمانکاروی برای اقدام از جانب  به د و نرا منصوب ک پیمانکار نماینده  بایدپیمانکار

 .الزم را بدهد
 را فردی، نام و مشخصات آغاز تاریخ باید پیش از پیمانکاره باشد،  آمدپیمانکار نمایندهنام  ،پیمانگر در ا

 به وی تسلیم مشاور مهندس برای گرفتن رضایت ،کند منصوب پیمانکار ۀنمایندعنوان  که در نظر دارد به
  موفق یا،گیری کند  کناره منصوب شدهفرد، یا گردد بعد لغو  ودو رضایت داده شد یاواگر رضایت داده نش. دنمای

 واجد فرد نام و مشخصات ، باید مشابه با روش یاد شدهپیمانکارد، نمای اقدام پیمانکار ۀنمایندعنوان  نشود به
 .را برای این انتصاب تسلیم کنددیگری شرایط 

 
 جایگزینی جای وی ه یا ب کند را عزلپیمانکار ۀنمایند، مشاور مهندس نباید بدون رضایت قبلی پیمانکار
 . دنمایمنصوب 

 
 ۀنماینداگر . صرف شود پیمان انجام برای پیمانکار باید به هدایت اقدامهای ،پیمانکار ۀنمایند وقت مامت

 مهندس منوط به موافقت قبلی ، حضور نداشته باشدکارگاهطور موقت در   به،کارها در زمان اجرای پیمانکار
 اعالم مشاور مهندسامر باید به این  و  باید منصوب شود،جانشین وی واجد شرایطی به عنوان فرد ،مشاور
 .گردد
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 . دریافت کند،]مشاور دستورهای مهندس [3-3 ۀا را طبق ماده، دستورپیمانکار باید از جانب ،پیمانکار ۀنمایند
 

تواند   میر زمان تواند هر وظیفه یا اختیاری را به هر شخص ذیصالحی تفویض کرده و در ه  می ،پیمانکار ۀنمایند
  را که در آن نامپیمانکار ۀنمایند  ۀ اعالم امضا شد،مشاور مهندستا زمانی که . این تفویض را لغو کند

، تفویض یا لغو نافذ باشد دریافت نکرده ،در آن  درج شدهرا که   و اختیار تفویض شده یا لغو شده، وظایفجانشین،
 .دگرد  مین

 
 روان ،]قانون و زبان[ 4-1 ۀدر زبان ارتباطات تعیین شده در مادباید  ، یاد شدهدافرا ۀ و همپیمانکار ۀنمایند
 .باشند

 

 پیمانکاران دست دوم . 4-4

 .  واگذار کنددوم دست پیمانکارجا به   را یککارها نباید ،پیمانکار
 قصور  واعمال.  یا کارکنان آنهاست،، مباشراندوم دست پیمانکاران مسئول اعمال یا قصور ،پیمانکار
 مگر آن که در شرایط . استپیمانکار اعمال و قصور ۀ به منزل، یا کارکنان آنها،، مباشراندوم دست پیمانکاران
  :ی تعیین شده باشدر دیگۀ به گون،خصوصی

 
 ،چنین  نیست؛ هممصالحمین کنندگان أ تدر مورد مشاور مهندس ملزم به کسب رضایت ،پیمانکار .الف

 ست؛نی ، آمدهپیمان در وی نام   کهیمدو دست پیمانکار  رضایت برای ملزم به کسبپیمانکار

 ، و  شود  باید گرفتهدوم دست انپیمانکار  برای دیگر،مشاور مهندس رضایت قبلی .ب

کار در  آغاز به  و تاریخدوم دست پیمانکار روز پیش، تاریخ مورد نظر آغاز کار هر 28  باید حداقلپیمانکار  .پ
 . اعالم کندمشاور مهندس به ، رادوم دست کارپیمان هر کارگاه

 

 پیمانکاران دست دوم منتخب. 4-5

  13، طبق فصل مشاور مهندس  پیمانکاری است که، در این ماده"منتخب دوم دست پیمانکار"منظور از 
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  تنها، این ماده.دهد  می پیمانکار به دوم دست پیمانکار عنوان کارگیری او را به ، دستور به]تغییرها واصالحها[
کارگیری   اجباری در به،پیمانکار .کاربردن آن را فراهم کرده باشد  بهۀزمانی کاربرد دارد که شرایط خصوصی اجاز

 و مخالفت خود را همراه با جزئیات اشته منتخبی که نسبت به وی مخالفت معقولی ددوم دست پیمانکار
 . کند، ندارد  می اعالم مشاور مهندستیبان در زودترین زمان ممکن به پش

 

 همکاری . 4-6

 پیمانکار، مشاور مهندسیا دستور  پیمانطبق شده باشد، ن دیگری تعیین ۀگر در شرایط خصوصی به گونا
  :ۀسیل، به وباید فرصتهای مناسب را برای انجام کار

 
 ،کارفرما کارکنان  )الف

 شده اند، و  کار گرفته  بهکارفرما ۀوسیل ارانی که بهدیگرپیمانک )ب

 طور قانونی تشکیل شده باشد،   نهاد عمومی که به هرکارکنان )پ
 

کار گرفته شده باشند،  به ،پیمان بیرون از  به منظور انجام کارهایی، یا در حوالی آنکارگاهکه ممکن است در 
 .فراهم کند

 
 تغییرمصداق این دستورها  ایجاد کند، بینی پیش غیرقابلهای  هزینه ،پیمانکارچنین دستورهایی برای اگر 

،  پیمانکار آالت ماشین  دیگر، ممکن است استفاده از خدمات ارایه شده به این کارکنان و پیمانکاران. خواهد بود
 پیمانکار ۀ که مسئولیت آن بر عهد، دسترسی را شامل شوداقدامهایی برای فراهم کردن یا ،موقت کارهایانجام 
 .است

 
 است، و باید فعالیتهای خود را با پیمانکاران دیگر به میزانی کارگاه مسئول فعالیتهای اجرایی خود در ،پیمانکار

 .هنگ کندآ ، هم) درصورت وجود( است  مشخص شدهکارفرما های خواستهکه در 
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 پیمانکارتحویل دادن هر نوع پی، سازه، تجهیزات یا راه دسترسی به  موظف به کارفرما، پیمانهرگاه طبق 
 کارفرما های خواسته باید این مدارک را در زمان و به صورتی که در پیمانکار باشد، پیمانکار مدارکطبق 

. تسلیم کندمشاور مهندستعیین شده است، به 

 پیاده کردن کارها . 4-7

 مهندساز سوی تعیین شده یا  پیمان و ترازهای مبنایی که در ،نقاط، خطوط را نسبت به کارها باید ،پیمانکار
ست و باید هر اشتباهکارها همه اجزای درست مسئول پیاده کردن ،پیمانکار. شود، پیاده کند  اعالم میمشاور

. را اصالح کندکارها و راستای ،اندازه، تراز، موقعیتدر 
 انجام تالش و  موظف بهپیمانکار اما، .باالستمشخص شده در  در مبناهای هی مسئول هر اشتبا،کارفرما

.ستکار بردن آنها  بهپیش از مبناها، برای کسب اطمینان از دقت و صحت این ،معقول هایاقدام

 و باشد، ناشی از اشتباه در اقالم مبنای یاد شده" که الزاما بشودهایی هزینه متحمل خیر یاأ تدچار پیمانکاراگر 
ای هزینه یا خیر وأو از چنین تکند توانست چنین اشتباهی را کشف   میای معقول ن  به گونهای  با تجربهپیمانکار
،]دعاوی پیمانکار [1-20 ۀ طبق ماد ودن اعالم کمشاور مهندس باید موضوع را به پیمانکارد، نمایجلوگیری 

: حق خواهد بود به م

4-8 دۀما طبق خیر افتاده یا خواهد افتاد،أ به تکارها که تکمیل  در صورتی،خیریأچنین ت تمدید مدت برای  )الف
،]تمدید مدت تکمیل[

.گنجانده شود پیمان مبلغدر جمع این مبالغ باید  که ، معقولیی به عالوه سودیها هزینه  چنین دریافت)ب
 داشته اشتباه وجوداآی) 1 در مورد این که ،]تصمیمها[ 5-3 ۀ طبق مادمشاور مهندس، اعالمپس از دریافت این 

درباره موارد الف و ب) 2 و ، یا تأخیر قابل جلوگیری نبوده، نبودهکشف قابل ای معقول گونه به میزانی از اشتباه کهو 
. کند  میاقدام ، گفته پیش

 های ایمنی روش. 4-8

: بایدپیمانکار ، )در صورت وجود(عالوه بر آنچه  در شرایط خصوصی آمده است
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 ،ند کرا برآورده دارای کاربرد و مقررات ایمنی قوانین ۀهم  )الف

 ،نمایدمین أ ت، هستندکارگاه اشخاصی را که مجاز به حضور در ۀایمنی هم  ) ب

در  ،ری شودای که از آسیب به اشخاص جلوگی  از موانع غیرضروری، به گونهکارها و کارگاهبرای پاکسازی  )پ
 ، ند منطقی تالش کحد

تحویل  [10 را تا هنگام تکمیل و تحویل، طبق فصل کارها و حفاظت از ،حصارکشی، روشنایی، نگهبانی )ت
 ، ونمایدمین أت]  کارفرماکارها به

 یا برای استفاده و امنیت عمومی مالکان و ساکنان ،کارها را که ممکن است برای اجرای یموقت کارهرگونه  )ث
 ، ومین کندأ ت،)ها و حصارها روها، حفاظ از جمله راهها، پیاده( مالک مجاور، ضروری باشدا

  ونماید، را رعایت   و حفاظت ایمنی در کارگاه،بهداشت کار  و مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی)ج
 .گه داردزیان ن  جبران کرده و کارفرما را مصون و بی،را کارگاه در سومخسارتهای وارده به شخص 

تواند در صورت عدم   می،مشاور مهندس. رد هیچ مسئولیتی به عهده نداردا در این موکارفرما در هر حال، 
 را که دارای ایمنی الزم هاکار از اجرای قسمتیرعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف 

 .ر کند صاد، تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده،نیست

 تضمین کیفیت . 4-9

 باید ،نظاماین . سازدباشد، برقرار  پیمان تضمین کیفیتی را که نمایانگر مطابقت با نیازهای نظام باید ،پیمانکار
 محق به ممیزی هر ،مشاور مهندس. باشد پیمانیا دیگر مدارک  خصوصی شرایططبق جزئیات مشروح در 

 .است این نظامجنبه از 

 
 باید برای ، پیش از آغاز هر مرحله از طراحی و اجرا، تضمین کیفیتنظامبا و مدارک انطباق ها جزئیات همه رویه

 مهندس برای است،  طبیعت فنی که دارایهر زمان مدرکی.  به وی تسلیم شودمشاور مهندساطالع 
 .د باید قابل مشاهده باش،مدرک  روی آنپیمانکاری تصویب قبلی خود ها شود، نشانه  ارسال مشاور

 
 ،دارد پیمان طبق پیمانکاریی را که ها  و مسئولیتها یک از وظایف، تعهدهیچ تضمین کیفیت، نظامانطباق با 

 . دهد  مین کاهش
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 مربوط به کارگاههای  داده. 4-10

 را که مربوط کارفرما نزد سدر دسترهای   همه داده،پایه تاریخ، پیش از پیمانکار باید برای آگاهی کارفرما
 در اختیار گردد  میهای زیست محیطی نیز   جنبهاست و شامل کارگاه  مربوط به به شرایط زیرزمینی و هیدرولوژی

دست  بهنیز  پایه تاریخهای از این نوع را که پس از   دادهۀچنین باید هم  هم،کارفرما.   قرار دهدپیمانکار
 . است پیمانکار  با،ییها داده چنین این ۀهم تفسیر یتمسئول. بگذارد پیمانکارآورد، در اختیار   می

 
 همه اطالعات الزم را ،)به لحاظ هزینه و زمان( تا آنجا که عملی بوده است ،پیمانکارفرض بر این است که 

  یامناقصه پیشنهادتواند   می و شرایط دیگری که ،نسبت به ریسک چیزهایی که ممکن است در آینده رخ دهد
 و کارگاه ترتیب  به همین ،پیمانکارشود که   میچنین فرض .  استکردهثیر قرار دهد، کسب أ را تحت تکارها

 پیشنهاد و دیگرموارد در دسترس را معاینه و بازرسی کرده و پیش از تسلیم ، پیش گفتههای دادهاطراف آن، 
 : رضایت داشته است،) آنها محدود بهولی نه ( موارد زیر از جمله، مربوطهای موضوعۀ نسبت به هم،مناقصه

 
 ، از جمله شرایط زیر سطحی،کارگاه طبیعتشکل و  )الف

 شرایط هیدرولوژیکی و آب و هوایی، )ب

  و رفع هرگونه نقص،کارهای مورد نیاز برای اجرا و تکمیل  کاالها فعالیتها و طبیعتدامنه و  )پ

  و کارگری،مقررات و کشور  و مقرراتقوانین  )ت

  . و دیگرخدمات،، آبترابری برای دسترسی، اسکان، تسهیالت، کارکنان، انرژی، پیمانکاریازهای ن )ث
 

  پیمانۀکفایت مبلغ پذیرفته شد. 4-11

 : پیمانکارفرض بر این است که 

  است، اقناع شده و راضی ،پیمان ۀشد پذیرفته مبلغاز درستی و کفایت  )الف

 و اقناع ،ها ها، معاینه ، اطالعات ضروری، بازرسیهاها، تفسیر ی دادهبر مبنا ،پیمان ۀشد پذیرفته مبلغ  )ب
های مربوط به طراحی   دادهدیگر نیز و ،]کارگاهمربوط به ی ها داده [10-4 موارد مورد اشاره در ماده ۀ همدرشدن 

 . ، تعیین شده استپیمانکار
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 ۀهم ،پیمان ۀشد پذیرفته مبلغ  فرض بر این است کهمده باشد،نیا دیگری ۀبه گون خصوصی  شرایطگر درا
 و ])در صورت وجود( آمده اند مشروط مبالغاز جمله آنهایی که تحت نام [ پیمان را طبق پیمانکار هایتعهد

 .دهد  میپوشش  خوبی  به  است، مورد نیازها و رفع نقصکارها و تکمیل ،برای طراحی، اجراکه  هر آن چه

 

 بینی شرایط فیزیکی غیر قابل پیش. 4-12

 فیزیکی که ۀکنند  مانع و آلودههر و ،ساختهبشر یعنی شرایط فیزیکی طبیعی یا "شرایط فیزیکی" ،در این ماده
شرایط زیرسطحی یا شامل  ،شرایط فیزیکی. کند  می با آنها برخورد ،کارگاه در کارها حین انجام پیمانکار
 .دگرد  می شرایط آب و هوایی را شامل ناما، شود  می یکیهیدرولوژ

 
مراتب را باید ، است بینی پیش غیرقابل او نظر به شرایط فیزیکی نامساعدی برخورد کند که به ،پیمانکاراگر 
 .کند  اعالم مشاور مهندس به ،زودترین زمان عملیدر 
 

.  قابل بازرسی باشدمشاور مهندسبرای آن شرایط  که ،ای شرایط فیزیکی را تشریح کند گونه بهباید  ،این اعالم
. داند  می بینی پیش قابل غیر آنها را پیمانکار باید حاوی دالیلی باشد که توضیح دهد چرا ،عالوه بر این

 برای آن شرایط فیزیکی ادامه داده و ،کارگیری اقدامهای شایسته و منطقی ه را با بکارها باید اجرای ،پیمانکار
تغییرها  [ 13 فصل ،باشد تغییر ی مصداقهرگاه دستور.  بدهد، عمل کندمشاور مهندسدستوری که طبق هر 
 . کاربرد خواهد داشت] واصالحها

 
نین وضعی را اعالم چ پیمانکار که در حدی و ،بینی پیش قابل غیر شرایط فیزیکی  بادر صورت برخورد

دعاوی  [1-20ۀ طبق مادپیمانکار اضافی شده است، ۀینهز  متحملخیر و یاأ تدچار و به میزانی که ،کند  می
 :محق به] پیمانکار

خیر افتاده یا أ، هرگاه تکمیل به ت]تکمیل تمدید مدت [8-4 ۀ طبق ماد،یخیرأ تچنین  تمدید مدتی برای  )الف
 خواهد افتاد؛ و 

 گنجانده شود، پیمان مبلغدر باید  که ، مربوطینۀهزدریافت  )ب

 .است
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 ۀ باید طبق مادمشاور مهندس و یا تحقیق در مورد این شرایط فیزیکی، ،بعد از دریافت اعالم یاد شده و بازرسی
 درصورت آن، میزان و شرایط فیزیکی ن بودبینی پیش غیرقابل یید أ یا عدم تییدأ برای ت،]تصمیمها[ 3-5
 .  کند ام یید، در مورد بندهای الف و ب پیش گفته، اقدأت

 
 باید شرایط مشاور مهندس یا تعیین شود، توافق ب،ی مربوط به بند ها هزینه پیش از آن که ،ضمندر 

شرایط از شرایطی آن  بررسی کند تا مشخص شود ،)درصورت وجود (کارهافیزیکی دیگر را در قسمتهای مشابه 
در صورتی و .  یا نهاستر ت ب است، مطلوبودهبینی  پیش  معقولی قابل ۀگون به مناقصه پیشنهادکه هنگام تسلیم 

میزان کاهش در مورد  ،]تصمیمها [5-3ۀ طبق مادباید  مشاور مهندس، استتر  تا میزانی که شرایط مطلوب
 منظور پیمان مبلغ کاهش باید در این ود، ناقدام کاست، تر برخورد شده   که ناشی از شرایط مطلوبها هزینه
 شرایط فیزیکی ۀ برای هم،ها  این کاهشۀ و هم، اصالحهای ناشی از بند بۀیر همثأبه هر حال، خالص ت. شود

 .دگرد پیمان مبلغتواند منجر به کاهشی در   می، نکارهابرخورد شده در قسمتهای مشابه 

 
 براساس آنها مناقصه پیشنهاد هنگام تسلیم پیمانکارکه را تواند شواهد و مدارکی   می ،مشاور مهندس

 اما. ، مورد توجه قرار دهدوجود دارد پیمانکار ۀوسیل  به آنهاۀامکان ارای و ،ی را پیش بینی کرده استشرایط فیزیک
 . محدود و مقید به این شواهد و مدارک نیست،اظهار نظر برای ،مشاور مهندس

 

 عبورها و تسهیالت حق . 4-13

 و عوارض ها  از جمله هزینه،پیمانکار عبور ویژه و یا موقت مورد نیاز  ها و عوارض ناشی از حق  هزینهۀهم
 ،پیمانکار . دیگری آمده باشدۀ به گون، مگر آن که در شرایط خصوصی؛ استوی ۀ بر عهد،کارگاه  دسترسی به

 را که ممکن است برای کارگاه از بیرون هرگونه تسهیالت اضافی ،همچنین باید به هزینه و ریسک خود
 .راهم کند الزم باشد، فکارها مربوط به های هدف

 

 اجتناب از دخالت . 4-14

 :  غیر ضروری یا ناشایستهای  نباید به گونه،پیمانکار
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 کرده، یا  را مختل  آسایش عمومی )الف

ومی بوده یا در اختیار روها عم ها و پیاده  اعم از این که جاده،روها ها و پیاده جاده از در دسترسی یا استفاده )ب
 . اخالل کرده یا آنها را اشغال کند یا دیگران باشد،کارفرما

 
 ،کارفرما ۀوسیل  متحمل شده بهی) های قانونی  عوارض و هزینهازجمله (ها هزینهخسارتها و  ۀ باید هم،پیمانکار

زیان   مصون و بیز عواقب آنها را اکارفرما را جبران کرده و  و ناشایستهیگونه دخالتهای غیرضرور ناشی از این
 .نگه دارد 

 

 راههای دسترسی. 4-15

 رضایت ،کارگاه و قابل استفاده بودن راههای دسترسی به ، بودن مناسب، از وجود،پیمانکارفرض این است که 
از حمل ، ناشی ها و پلها  باید برای جلوگیری از خرابی جاده،پیمانکار.  و اطمینان الزم را به دست آورده استرددا

 استفاده از وسایل ، این تالشهاۀاز جمل.  تالش الزم را به عمل آورد،پیمانکار کارکنان ترافیک یا ۀوسیل  بهو نقل
 .استهای مناسب  نقلیه شایسته و مسیر

 :شده باشدن دیگری تعیین ۀ به گون،گر در شرایط خصوصیا

 
 ،بودهبرای استفاده خود از مسیرهای دسترسی  مسئول نگهداری الزم ،پیمانکار) طرف بین دو ۀدر رابط( )الف

 باید عالیم و راهنماهای ضروری را در طول مسیرهای دسترسی فراهم کرده و هرگونه مجوز مورد ،پیمانکار )ب
 د،نک برای نصب عالیم و راهنماها کسب ، ذیربطهای  از مقام رانیاز

 ،ردندا از هر مسیر دسترسی ،ا غیر آن هیچ مسئولیتی در قبال دعاوی ناشی از استفاده ی،رفرماکا )پ

 د، ونک می را تضمین نای  مناسب بودن و موجود بودن راههای دسترسی ویژه،کارفرما )ت

 .است پیمانکار ۀ بر عهد،پیمانکارراههای مورد نیاز نداشتن های ناشی از نامناسب بودن یا وجود  هزینه )ث

 

 حمل کاال. 4-16

 :شده باشدنیگری تعیین  دۀ به گون،گر در شرایط خصوصیا
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 راکاالها  دیگرای از یا اقالم عمده تجهیزات روز پیش، تاریخ تحویل هرگونه 21  از باید حداقل،پیمانکار )الف
؛دنک اعالم مشاور مهندس به ،کارگاهبه 
 و چیزهایکاالها ۀ و حفاظت از هم، انبار مسئول بسته بندی، بارگیری، حمل، دریافت، بارگذاری،،پیمانکار )ب

 مورد نیاز است، وکارهادیگری که برای 
 راکاالها ناشی از حمل ،کارفرما ی)ها و عوارض قانونی از جمله هزینه (  و هزینهخسارت هر گونه ،پیمانکار )پ

 ادعاهایۀذاکره و پرداخت هم و مسئولیت مدارد،  می زیان نگه  مصون و بیجبران کرده وکارفرما را از عواقب آنها
. را بر عهده داردکاالهاناشی از حمل 

 ماشین آالت پیمانکار. 4-17

 آوردهکارگاه    بهپیمانکار آالت ماشینزمانی که . است  پیمانکار آالت ماشین مسئول همه ،پیمانکار
 نباید بدون کسب رضایت،پیمانکار. ستکارهااجرای استفاده در این است که تنها به منظور بر  فرض ،شود

 رضایتاما. کند خارج کارگاه از ، راپیمانکار آالت ماشین از ی اساسی و مهم قلم هیچ ،مشاور مهندس
. الزم نیست،پیمانکار کارکنان و کاالها برای وسایل حمل ،مشاور مهندس

حفاظت از محیط زیست. 4-18
 به عمل آورده و،)کارگاه از بیروندر داخل یا (ط زیست  منطقی را به منظور حفظ محیاقدام هر باید ،پیمانکار

 محدود،به اشخاص یا اموالرا ناشی از عملیات خود ء  آسیب و مزاحمت ناشی از آلودگی، سر و صدا و دیگرآثار سو
.کند

 باید اطمینان حاصل کند که گازهای خروجی، فضوالت سطحی و فضوالت خروجی ناشی از فعالیتهای،پیمانکار
بیشتر ، مربوطقوانین و مقادیر تعیین شده در کارفرما های خواسته از میزان مشخص شده در ،مانکارپی

.شدنخواهد 
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 برق، آب و گاز. 4-19

ول تهیه و تدارک  مسئزیر، بجز موارد یاد شده در پیمانکار مده باشد،نیا دیگری ۀگر در شرایط خصوصی به گونا
 .است و دیگرخدمات مورد نیاز ،برق، آب

 
 و دیگرخدماتی که در ،، از امکاناتی از قبیل برق، آب، گازکارها   مربوط بههای  حق دارد برای هدف،پیمانکار
 ،پیمانکار.  تعیین شده، استفاده کندکارفرما های خواسته قابل دستیابی بوده و جزئیات و بهای آنها در کارگاه

گیری  سیساتی را که برای استفاده از این امکانات و اندازهأ خود، هر نوع تجهیزات و تۀباید به ریسک و هزین
 .  فراهم کند،مصرف الزم باشد

 
دعاوی  [5-2 ۀ باید طبق ماد،گونه امکانات برای این) برحسب بهای آنها(مقادیر مصرف شده و مبالغ قابل پرداخت 

 کارفرما باید این مبالغ را به ،پیمانکار. اقدام شود مشاور مهندس ۀوسیل  به،]مهاتصمی [5-3 ۀو ماد] کارفرما
 .بپردازد

 

 شود  می کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار قرار داده  و ابزارآالت ماشین. 4-20

 و اه ترتیب  و طبق جزئیات،کارهابرای اجرای ) درصورت وجود (را  کارفرما آالت ماشین باید ،کارفرما
 های خواستهکه در  درصورتی. دهد  قرار پیمانکار در اختیار ،کارفرما های خواستهقیمتهای مشخص شده در 

 : دیگری تعیین نشده باشدۀ به گونکارفرما
 

 که،  جز اینهست، بکارفرما آالت ماشین مسئول ،کارفرما )الف

 ه و یا کنترل اقالمی از آنها را به عهد،تصرف ،برداری، رانندگی، هدایت ، بهرهپیمانکار کارکناندر مدتی که  )ب
 .ستکارفرما آالت ماشین مسئول آن اقالم از پیمانکارو یا در اختیار داشته باشند، 

 
 کارفرما آالت ماشین بابت استفاده از ،) شده آنهامشخصبرحسب بهای (مقادیر مناسب و مبالغ قابل پرداخت 

 پیمانکار و گرفتهگیری قرار   تصمیمیامورد توافق باید  ،]تصمیمها [5-3 ۀو ماد] دعاوی کارفرما [5-2 ۀطبق ماد
 . پرداخت کندکارفرماباید این مبالغ را به 
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 ، نسبت به تحویل رایگان مصالحی که کارفرما های خواسته باید طبق جزئیات مشخص شده در ،کارفرما
 خود این مصالح را ۀ هزین ریسک و باید بهکارفرما. اقدام کند) درصورت وجود(شود   می در اختیار قرار داده یمجان

درنگ   باید آنها را بازرسی چشمی کرده و بیپیمانکار ،گاه آن. ، فراهم سازدپیماندر زمان و مکان مقرر در 
، طرفای دیگر دو مگر با توافقه.  اعالم کندمشاور مهندس به ،هرگونه کمبود، عیب، یا نقص در این مصالح را

 .درنگ کمبود، عیب، یا نقص گزارش شده را اصالح کند  باید بیکارفرما

 
تعهدهای . یردگ قرار پیمانکار و کنترل ،مورد مراقبت، حفاظتباید ، مصالح رایگان یادشدهپس از بازرسی چشمی 

 یا نقصی که ، عیب، کمبود را در موردکارفرما  مسئولیت و کنترل،، نسبت به بازرسی، مراقبت، حفاظتپیمانکار
 .دهد نمی کاهش، یستدر بازرسی چشمی قابل تشخیص ن

 

 گزارشهای پیشرفت. 4-21

 ۀگزارشهای ماهان :مفاد این ماده به شرح زیر استشده باشد،ن دیگری تعیین ۀر شرایط خصوصی به گوندگر ا
نخستین . دگرد تسلیم اورمش مهندسو در شش نسخه به شده  تهیه پیمانکار ۀوسیل  باید به،پیشرفت کار
 گزارشها ماهانه، هر ،از آن پس. دهد  میتا پایان اولین ماه تقویمی را پوشش  آغاز تاریخ زمانی از رۀگزارش، دو

 .  تسلیم شود، مربوطۀ روز پس از آخرین روز دور7باید ظرف مدت  یک
 
 گواهی  پیوستهای  فهرست نقص دررا که ای  کارهای باقیمانده،پیمانکار تا زمانی که  باید، ماهانهگزارش ۀتهی

 : موارد زیر استهر گزارش شامل .، ادامه یابدکند  میدرج شده ، تکمیل  کارها  تحویل
 

، تدارک، پیمانکار مدارک ۀ هریک از مراحل طراحی، تهیهنمودارها و مشروح جزئیات پیشرفت، از جمل )الف
برداری  اندازی و بهره ، نصب، آزمایش، راه)ساختمان (هکارگا، ساخت درکارگاه  ای، تحویل به کارخانه ساخت

 آزمایشی،

 دهد،  می را نشان کارگاه و پیشرفت در ای عکسهایی که وضعیت ساخت کارخانه )ب

 و ،، نام سازنده، محل ساخت، درصد پیشرفتمصالحو  تجهیزات اقالم اصلی ،ای در مورد ساخت کارخانه )پ
 : تاریخهای واقعی یا پیش بینی
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 آغاز ساخت،. 1

 ،پیمانکار ۀوسیل بازرسی به. 2

 آزمایشها، و . 3

 ؛کارگاه  بارگیری ، و ورود به. 4

 ،]ماشین آالت پیمانکار و   کارکنانسوابق [10-6 ۀجزئیات مشروح در ماد )ت

 ،مصالحهای کیفیت  نامه هیرونوشت مدارک تضمین کیفیت ، نتایج آزمایشها و گوا )ث

 ۀی داده شده طبق مادها  و اعالم،]دعاوی کارفرما [5-2 ۀی داده شده طبق مادها  ، اعالمهاتغییرفهرست  )ج
 ،]دعاوی پیمانکار [20-1

محیطی و روابط  های زیست آمار ایمنی، از جمله جزئیات هرگونه حادثه خطرناک و فعالیتهای مرتبط با جنبه )چ
 عمومی؛ و

 با جزئیات هر رویداد یا وضعیتی که ممکن است به تکمیل ،ریزی شده  بین پیشرفت واقعی و برنامهۀمقایس )ح
 ،هابرای جبران تاخیر) یا آتی( و اقدامهای در دست اجرا ،لطمه بزند پیمان طبق کارها

 .است 
 

 امنیت کارگاه . 4-22

 :شده باشد ن  دیگری تعیینۀگر در شرایط خصوصی به گونا
 

  و،است کارگاه ۀ مسئول ممانعت ورود افراد غیر مجاز به محوط،پیمانکار )الف

 یا کارفرما و افراد دیگری که بنابر اعالم کارفرما کارکنان، پیمانکار کارکنان   بهنداافراد مجاز محدود )ب
 . معرفی شده باشندکارگاه در کارفرما به عنوان افراد مجاز دیگر پیمانکاران ،مشاور مهندس

 

 عملیات پیمانکار در کارگاه. 4-23

عنوان   شده و بهتحصیل پیمانکار ۀوسیل ای که به  اضافهۀ و هر محوطکارگاه   باید عملیات خود را به،پیمانکار
  اقدام ضروری را برای هر باید ،پیمانکار.  قرار گرفته است، محدود کندمشاور مهندس کار مورد توافق ۀمحوط
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  به عمل ،های اضافی  و محوطهکارگاه ۀ در محوطپیمانکار کارکنان و  پیمانکار آالت ماشیننگهداری از 
 . و مانع تجاوز آنها به زمینهای مجاور شودآورد

 
 آالت ماشینو هر یک از کند،  را از هر مانع غیر ضروری پاکسازی کارگاه باید پیمانکار، کارهادر طول اجرای 

 ۀلی باید هر وسپیمانکار.  کند خارجکارگاه آنها را از  یا،دهنمو یا مصالح مازاد را در انبار نگهداری  پیمانکار
 .دنمای پاکسازی یا خارج کارگاه ۀ از محوط، را که دیگر مورد نیاز نیستتیموق کارهایاسقاطی، زباله، یا 

 
 و ،، زباله ها ، مصالح مازاد، اسقاطی کارپیمان آالت ماشین ۀ باید همپیمانکار، تحویل گواهیدر زمان صدور 

 و یا خارج ، دور نمودهنها اشاره داردآ به تحویل گواهی که کارها و کارگاه از آن قسمت از ، راموقت کارهای
 پیمانکار، اما.  را به صورت تمیز و در شرایط ایمن ترک کندکارها و کارگاه باید آن قسمت از ،پیمانکار. کند
 پیمان طبق پیمانکاررا که ممکن است برای انجام تعهدهای یی کاالها، نقص اعالم ۀر دوتواند در  می

 .دارد   نگهکارگاهضروری باشد، همچنان در 

 

  وآثار باستانیفسیلها. 4-24

 پیدا شود، باید کارگاهشناسی یا باستانی و مانند آنها که در  ، اشیای عتیقه یا دارای ارزش، آثار زمینها سکهفسیلها، 
برای جلوگیری از خروج یا را  باید اقدامهای احتیاطی معقولی ،پیمانکار.  قرار گیردکارفرماحت مراقبت و اختیار ت

 .  معمول دارد، یا افراد دیگرپیمانکار کارکنان ۀوسیل ها به آسیب به این گونه یافته
 

 مهندس اعالم کند تا شاورم مهندسدرنگ موضوع را به  هایی، بی  باید در زمان کشف چنین یافته،پیمانکار
  دچارپیمانکارگونه دستورها،  اگر در اجرای این .دنمای دستورهایی صادر ، با این موضوعبرخورد برای مشاور

 1-20 ۀد و طبق مادن اعالم کمشاور مهندسهایی شود، باید مراتب را مجدداً به هزینهخیر و یا متحمل أت
 : محق به،]دعاوی پیمانکار[
 

تمدید  [4-8 ۀرو شده یا خواهد شد، طبق مـاده خیر روبأ، هرگاه تکمیل با تهاخیرأدتی برای جبران تم تمدید )الف
 ؛ و ] تکمیل مدت
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 شود،   می گنجانده پیمان مبلغ در که ، مربوطینۀهزدریافت  )ب

 .است
 

 . کند اقدام این موارددر ،]تصمیمها [5-3 ۀباید طبق ماد اورمهندس مش، پیمانکارپس از دریافت اعالم 
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  طراحی.5فصل
 

  عمومی طراحی   هایتعهد. 5-1

بوده  طراحان ذیصالحی که مهندس ۀوسیل طراحی باید به. ستکارها   موظف به انجام و مسئول طراحی،پیمانکار
را ) درصورت وجود( کارفرما های خواستهدر شده  بیان و معیارهای هستند،ی دیگر کارشناس ها  تخصصیا در

 . ، صورت پذیردکنند  میبرآورده 
 

 طراحی، دارای تجربه و توانایی مورد دوم دست پیمانکاران و ،کند که وی، طراحان وی  می تضمین ،پیمانکار
 در هر ،قص ناعالم ۀدور تا انقضای  را متعهد است که طراحان،ارپیمانک. هستندنیاز برای طراحی مورد نظر 

 . حضور یابندمشاور مهندسزمان معقول در دسترس قرار دهد تا در مذاکرات با 
 

 های خواسته ۀانموشکافبررسی  موظف به پیمانکار ،]آغاز کار [1-8 ۀ ماداعالم موضوعبه محض دریافت 
پیاده کردن  [7-4 ۀست که در مادایی هاو مبنا) حاسبات، در صورت وجوداز جمله معیارهای طراحی و م (کارفرما

 آغاز تاریخمشخص شده است و از  مناقصه پیشنهاد پیوست زمانی که در ۀظرف دور.  آمده است،]کارها
 های خواستهرا که در های دیگری   یا نقص، باید موارد اشتباه، خطاپیمانکارگیرد،   میمورد محاسبه قرار 

 . دنمای اعالم مشاور مهندس به ،کند  می و یا اقالم مبنا مشاهده اکارفرم

 
 کاربرد دارد و ،]واصالحها تغییرها [13 باید تعیین کند که فصل مشاور مهندسپس از دریافت این اعالم، 

 که دقت ای هاگر پیمانکار با تجرب) به لحاظ هزینه و زمان(هرگاه معلوم شود که . دنمای  اعالم پیمانکار را به نتیجه
 پیشنهاد پیش از تسلیم ،کارفرما های خواسته و کارگاه) معاینه(برد، هنگام بررسی دقیق   میکار  الزم را به
 مبلغو د وش  میتمدید ن تکمیل مدت دیگر پی ببرد، هایصنق و ،توانسته است به خطا، اشتباه  می مناقصه
 . شد نخواهد اصالح پیمان

 

 مدارک پیمانکار. 5-2

 :د، مفاد این ماده به شرح زیر استده باششن دیگری تعیین ۀدر شرایط خصوصی به گونگر ا
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، مدارکی که برای دریافتکارفرما های خواسته شامل مدارک فنی مشخص شده در ،پیمانکار مدارک
ۀو ماد] مدارک چون ساخت [6-5 ۀکه در ماد  و مدارکیالزم است،ی قانونی ها ییدیهأمجوزها و ت

ۀگون  بهکارفرما های خواسته گر درا.  شرح داده شده است،] و نگهداریبرداری بهرهدستورالعملهای [ 5-7
گردیدهتعیین ] قانون و زبان [4-1 ۀ باید به زبان ارتباطات که در مادپیمانکار مدارکشده باشد، ندیگری تعیین 

.است، نوشته شود

که برای راهنماییرا نیز  را تهیه کرده و همچنین باید هر مدرک دیگری پیمانکار مدارک ۀ باید هم،یمانکارپ
 این مدارک، آنها را درۀ حق دارند در حین تهی،کارفرما کارکنان. ، تهیه کنداست ضروری پیمانکار کارکنان

.شود، بازرسی کنند  میتهیه که هر جا 

 مهندسیید به أ باید برای بررسی و یا تپیمانکار مدارکآمده باشد که  فرماکار های خواستههرگاه در 
.د گرد تسلیم،شود  می به ترتیبی که در زیر شرح داده ، همراه با اعالمید بای،گفته مدارک پیشد، گرد تسلیم مشاور

:، دو حالت زیر باید در نظر گرفته شوددآی  می پی  دراین ماده در در مطالبی که
نیاز) یید نیز تعیین شده باشدأاگر ت(یید أ برای بررسی و تمشاور مهندس یعنی مدتی که  ،"دت بررسیم") 1

.شود  می نندارد،نیاز  مشاور مهندسیید أبررسی ویا تبه  که پیمانکار مدارک شامل مدارکی از )2دارد، و 

 که؛بیشتر شود روز 21رسی، نباید از شده باشد، هر مدت برن دیگری تعیین ۀ به گونکارفرما های خواستهگر در ا
 محاسبه خواهد،مشاور مهندس به پیمانکار و اعالم پیمانکار مدارکهر یک از  وصول از تاریخ ،این مدت

)یید نیز الزم باشدأیید ، اگر تأو هم برای ت(، برای بررسی پیمانکار مدارک باید بیان شود که ،در این اعالم. شد
 یا دررد،تطبیق دا پیمان با ،پیمانکار مدارکد که گرد بیان در این اعالم باید نیز و ،تاس آماده ،طبق این ماده

.شودداده موارد اختالف شرح  ، پیمانصورت اختالف با 

 در،پیمانکار مدارک اعالم کند که مدرکی از پیمانکارتواند در طی مدت بررسی، به   می ،مشاور مهندس
ترتیببه این  ،پیمانکار مدارکهرگاه هریک از . رد شده است) ن عدم انطباقبا درج میزا( پیمانانطباق با 
" مجددا، این مادهضوابط و براساس ود، اصالح شپیمانکار ۀ و به هزینهوسیل نباشد، باید به پیمانمنطبق با 

.قرار گیرد)  باشدالزمیید أیید، اگر تأ تو(و مورد بررسی گردیده تسلیم 
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 باید مشاور مهندسیید أ رضایت و ت، پیش از ایناستثنای آنچه که برای آنها  و بهکارهابرای هر قسمت از 
   :، موارد زیر قابل اجراستشد  میکسب 

 تسلیم ،)مشخص شده است پیمانچنان که در  آن(یید أ تگرفتن برای پیمانکار مدارکدر مواردی که  )الف
  :ست  شده امشاور مهندس

 
کرده یید أ را تپیمانکار رکدام ، نظراتیۀ، با یا بدون ارایپیمان باید در صورت تطبیق با ،مشاور مهندس . 1

در صورت عدم تطبیق با پیمان، این موضوع را باید با تعیین موارد و میزان عدم . دنمای اعالم پیمانکارو به 
 .  اعالم کندپیمانکار به ،تطبیق

  نباید آغاز شود؛ و ییکارها اجرای چنین ، برسدمشاور مهندسیید أ به تنکارپیما مدارکتا   . 2

ها یا اجرای   که مربوط به طراحیپیمانکار مدارک مدارکی از که در پایان مدت بررسی، بر این استفرض  . 3
  طبق بندمشاور مهندسمگر آن که .  رسیده استمشاور مهندسیید أکارهای قسمت مورد نظر است، به ت

 .  غیر آن را اعالم کرده باشدپیشتر ،1

 
طراحی و به   کهپیمانکار مدارکی از مدارک ۀهماز پایان مدت بررسی پیش  ،کارهااجرای چنین قسمتی از  )ب

 ،یستنمجاز مربوط است،اجرای آن قسمت 

یید أ، اگر تدهش ییدأو ت (شده   بررسی کهپیمانکار مدارک  مدارکی از باید طبق،کارهااجرای چنین قسمتی از  )پ
 د، وگرد اجرا ،)الزم باشد

و ( به منظور بررسی "را که قبال پیمانکار کدارم  مدرکی از یا قسمتی بخواهد طراحیپیمانکارهرگاه  )ت
درنگ این مطلب را به   شده است، اصالح کند، باید بیمشاور مهندستسلیم ) یید الزم باشدأیید، اگر تأت

 مشاور مهندس مدارک اصالح شده را تسلیم ،گفتهپیش باید طبق رویه ،سپس. دنمای اعالم مشاور مهندس
 . کند

 
 . نمایددرنگ آنها را تهیه   باید بیپیمانکار ، که به مدارک بیشتری نیاز دارداعالم کند مشاور مهندساگر 

 
 .دهد  میرا کاهش ن پیمانکار و مسئولیتهای ها تعهد،)طبق این ماده و غیر آن (ها یا بررسیها، رضایتهاییدأچنین ت
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  پیمانکارتقبل کردن. 5-3

 :ق خواهد کردیطبت با موارد زیر ،کارها و تکمیل ،، اجراپیمانکار مدارککند که طراحی،   می تقبل ،پیمانکار

 
 ، و کشور  و مقرراتقوانین )الف

 .هاتغییر  با اعمال اصالحها وتغییرهای مورد لزوم برای ملحوظ کردنهد،د  میرا تشکیل  پیمانمدارکی که  )ب

 

 استانداردهای فنی و مقررات. 5-4

 ساختمانی، قوانیناستانداردهای فنی، با  باید ، تکمیل شدهیکارها و ،، اجراپیمانکار مدارکها،  طراحی
استانداردهای   و دیگر،آید  میدست  به کارها مربوط به محصولی که از قوانین و کشورمحیطی   و زیست،اجرایی

 موافقت داشته و مربوط، قوانین، یا تعیین شده در کارها در ارتباط با ،کارفرما های خواستهمشخص شده در 
 . کندبرآوردهآنها را  های الزام

 به بخش  یاکارها هستند که در زمان تحویل ی، قوانینبخش یا کارها  در ارتباط با، مقررات و قوانین این مۀه
 ،پیمان خصوصی یا دیگر مدارکگر در شرایط ا. است، حاکم ]به کارفرماکارهاتحویل  [10، طبق فصل کارفرما

به آنها  پیمان در ای که استانداردهای منتشرهمنظور از  شود که فرض  بایدچنین، شده باشدندیگری تعیین ۀ گون به
 . استپایه یختاردر  آنها  کاربرد قابل شده است، آخرین نگارشرجوع
 

 کاربرد قابل استانداردهای پایه تاریخهرگاه پس از شده باشد، ن دیگری تعیین ۀگر در شرایط خصوصی به گونا
 مشاور مهندس باید موضوع را به پیمانکار نافذ شود، کشور دیگری در قابل کاربردتغییر یافته و استانداردهای 

 :  در صورتی که .دنمای پیشنهادی ارایه ، با استانداردهای جدیدقانطبابرای ) درصورت مناسب بودن(اعالم کرده و 

 
  رعایت استانداردهای جدید را الزم تشخیص داده، و مشاور مهندس )الف

 ،ی را موجب شودتغییر یادشده،در صورتی که پیشنهاد  )ب
 .کند  تغییراقدام به صدور دستور ] تغییرها واصالحها [13 باید طبق فصل مشاور مهندس
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 آموزش. 5-5

 های کارفرما خواسته، به میزانی که در کارها و نگهداری برداری بهره ۀ موظف است در زمین،پیمانکار
مشخص شده باشد که آموزش باید پیش پیمان اگر در .  را آموزش دهدکارفرما کارکنان ،مشخص شده است

 1-10 ۀ از نظر آمادگی برای تحویل طبق مادکارها، تا زمان تکمیل آموزش، از تحویل انجام گیرد، در آن صورت
 .  تکمیل تلقی نخواهد شد،]هاتحویل کارها یا بخش[

 

 مدارک چون ساخت. 5-6

ها، و جزئیات کار  ها، اندازه  دقت موقعیت  را که بهکارها  "چون ساخت" سوابق کاملی از ۀ باید مجموع،پیمانکار
 کارگاه باید در ،سوابقاین . دارد هنگام نگه دهد، تهیه کرده و آنها را به  می اجرا شده است نشان ای که گونه را به

 مهندس مشاور باید در اختیار سوابق دو نسخه از این تکمیل زمان آزمایشهایپیش از آغاز . نگهداری شود
 . قرار گیرد

 
د و به ن است، فراهم ک  به همان گونه که اجرا شده را،کارها  ی چون ساختها  باید نقشهپیمانکارعالوه بر این، 

مهندس  باید رضایت ،پیمانکار. دنمای تسلیم ،] مدارک پیمانکار [2-5 ۀ برای بررسی طبق مادمهندس مشاور
 .  کسب کند،ها، و جزئیات دیگر مربـوط  و اندازهها را در مورد مقیاسمشاور

 
شده در   و انواع تعیینشمارساخت را به  ی چونها قشه باید نپیمانکار، تحویل گواهی  هرپیش از صدور

 کارها ،تا زمانی که این مدارک تحویل نشده باشد.  تحویل دهدمهندس مشاور به ،های کارفرما خواسته
 . تکمیل شده تلقی نخواهد شد ،]هاکارها یا بخشگرفتن تحویل  [1-10 ۀبرای تحویل طبق ماد

 

 نگهداری   و برداری بهرهدستورالعملهای . 5-7

 و نگهداری را که برداری بهره ۀهای اولی  باید دستورالعملپیمانکار، تکمیل زمان آزمایشهایپیش از آغاز 
برداری، نگهداری،   را طبق این دستورالعملها بهرهتجهیزاتسازد   می را قادر کارفرما جزئیات کافی بوده و دارای

 . بگذاردمهندس مشاور  در اختیار،دمونتاژ، مونتاژ، تنظیم و تعمیر کند
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در  تکمیل شده تلقی نخواهد شد مگر ،]اکارها یا بخشهگرفتن تحویل  [ 1-10 ۀ برای تحویل طبق مادکارها
 برداری و نگهداری را با جزئیات یاد شده، و دیگر های نهایی بهره  دستورالعملمهندس مشاورزمانی که 

 .  دریافت کرده باشد، مشخص شده استهای کارفرما خواستههای راهنمایی که در  جزوه
 

 اشتباه طراحی . 5-8

 اشتباه، از قلم افتادگی، ابهام، مغایرت، کمبود، یا هر نقص دیگری یافت شود، این ،پیمانکار مدارکاگر در 
 طبق هیید انجام شدأه هرگونه رضایت یا ت و بدون توجه بپیمانکار ۀ باید به هزین،کارها و پیمانکار مدارک

 .این فصل، اصالح گردد

  کارمندان و کارگران.6فصل
 

 کارگیری کارمندان و کارگران  به. 6-1

کارگیری،   باید برای بهپیمانکار دیگری تعیین شده است، ۀگون  بههای کارفرما خواستهبه جز مواردی که در 
 . الزم را بدهدهای  ترتیب،دان و کارگرانن کارمۀآمد هم و رفت و ،پرداخت دستمزد، اسکان، تغذیه

 

 نرخ دستمزد و شرایط کارگری. 6-2

 در آن کارها نباید از عرف محلی که ،گران برای کارپیمانکار از سوینرخ پرداخت دستمزدها و شرایط مهیا شده 
اگر نرخ یا شرایط قابل اعمال عرفی . تر باشد ، برای حرفه یا صنعت مربوط، پایین و مقررات قانون کارشود  میانجام 

 از نرخها و شرایطی که ،پیمانکار ۀوسیل شده به و شرایط فراهم شدهوجود نداشته باشد، باید دستمزدهای پرداخت 
 . کنند، پایین تر نباشد  میدیگرکارفرمایان در محل برای کارهای مشابه رعایت 

 

  کارفرما در خدمتافراد. 6-3

 .  بکندایشان استخدام، یا سعی در را استخدام کرده کارفرما کارکناناز  رگر یا کارمندی نباید کا،پیمانکار
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 قوانین کار. 6-4

، ایمنی، رفاه، سالمت مربوط به استخدام، قوانین، از جمله پیمانکار کارکنان مربوط به قوانین باید ،پیمانکار
 .دنمای را برای ایشان فراهم  حقوق قانونیۀ از همامکان استفادهد و نا رعایت ک و پناهندگی ر،مهاجرت

 
 .کندملزم  ، ایمنی در کارقوانین، از جمله مربوط قوانین ۀ را به رعایت همپیمانکار کارکنان باید ،پیمانکار

 

 ساعات کار. 6-5

 مشخص یوست پیشنهاد مناقصهپ یا خارج از ساعات کاری متعارف، که در ،کشوررسمی در روزهای تعطیل 
 : ن کهآ انجام شود، مگر کارگاه نباید هیچ کاری در ،شده است

  دیگری تعیین شده باشد،ۀبه گون ،پیمان  شرایط خصوصی یا دیگر مدارکدر )الف

 ، یابدهد رضایت مهندس مشاور )ب

که در این  ناب ناپذیر باشد،ضروری و اجت ،کارها ال یا ایمنیوما ،انجام آن به خاطر حفاظت از جان افراد )پ
  .را مطلع کند مشاور مهندس درنگ باید بی پیمانکار ،صورت

 

 تسهیالت برای کارمندان و کارگران . 6-6

 کارکنان باید برای پیمانکار،  است دیگری تعیین شدهۀ به گونهای کارفرما خواستهبه غیر از مواردی که در 
 باید برای پیمانکار ،عالوه بر این. دارد و برقرار نگهکند  را فراهم  تسهیالت اقامتی و رفاهی ضروریپیمانکار،
 . تعیین شده است فراهم کندهای کارفرما خواسته تسهیالتی را که در ، نیزکارفرما کارکنان

 
 نباید به هیچ یک از پیمانکار شده باشد،ن دیگری تعیین ۀ به گون،پیمانخصوصی یا دیگر مدارک  گر در شرایطا

دهند، به عنوان محل   می را تشکیل دایم کارهای اجازه دهد از ساختمانهایی که قسمتی از پیمانکار کارکنان
 . ندطور موقت یا دایم استفاده کن  به،سکونت
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 سالمت و ایمنیبهداشت، . 6-7

 در حد معقول، زمانها ۀ باید در همپیمانکار  ،)وجود صورت رد( ماده این مورد در خصوصی شرایط مفاد بر عالوه
 باید ،پیمانکار. عمل آورد  الزم را بههای اقدام،پیمانکار کارکنان سالمت و ایمنی  بهداشت،مینأبرای ت

 سالمت محلی، از فراهم بودن کارکنان پزشکی، کمکهای اولیه، مسئوالن بهداشت ودرراستای همکاری با 
 ، استپیمانکار کارکنان و کارفرما کارکنان و در هر جا که محل اقامت کارگاهبوالنس در درمانگاه و آم

 ضروریات رفاهی و نیازهای بهداشتی و پیشگیری از ۀبرای برقراری همراستا  این دراطمینان حاصل کند و 
 .کندفراهم   مناسبیهای بیماریهای واگیردار، ترتیب

 
 باید دارای ،این شخص.  منصوب کندکارگاهمسئول پیشگیری از حوادث، در  باید فردی را به عنوان ،پیمانکار

 حفاظتی را به هایصالحیت الزم برای ایفای وظایف این مسئولیت بوده و اختیار صدور دستور و اجرای اقدام
 فرد  امکاناتی را که اینۀ باید همپیمانکار، کارها مدت اجرای ۀدر هم. منظور پیشگیری از حوادث داشته باشد

 . قرار دهدویخود الزم دارد، در اختیار رهای برای اعمال مسئولیتها و اختیا

 ارسال مهندس مشاور، به رخداد آنای را در کوتاهترین زمان ممکن پس از   باید جزئیات هر حادثه،پیمانکار
 در مهندس مشاورکه  وارده به اموال را ی باید سوابق سالمتی، ایمنی و رفاهی افراد و خسارتها،پیمانکار. کند
 .دنمایی الزم را ارایه ها تهیه و نگهداری کرده و گزارشبخواهد،  معقول حد

 کنترل و نظارت پیمانکار. 6-8

 الزم باشد ، پیمانکار تا هر زمان که برای تکمیل تعهدهای ، و پس از آن،کارهادر سراسر مدت طراحی و اجرای 
 .، نظارت کامل داشته باشدکارها و آزمایش ، هدایت، مدیریت، بازرسی باید بر برنامه ریزی، سازماندهی،پیمانکار

 
 که به زبان ارتباطات تعیین افرادیاز  کافی شمار ۀنظارت باید به وسیل ،کارهابخش و ایمن  برای اجرای رضایت

از جمله (شود  و دارای دانش کافی در عملیاتی که باید انجام رند تسلط کافی دا،]قانون و زبان [4-1 ۀشده در ماد
 ،هستند ) و روشهای پیشگیری از حوادث،ی که احتمال برخورد با آنها وجود داردهایروشها و فنون اجرای کار، خطر

 .دانجام شو
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 کارکنان پیمانکار. 6-9

مهندس . بوط به خود باشندها و مشاغل مر  باید دارای صالحیت، مهارت، و تجربه در حرفه،پیمانکار کارکنان
ۀنمایند از جمله ،کارها یا کارگاهکار در   را ملزم به برکناری افراد مشغول بهپیمانکارتواند   می ،مشاور

:شود، مشروط بر این که این افراد  میایشان  که موجب برکناری نماید کرده و یا ملزم به انجام اقدامهایی پیمانکار

،اشندبتوجهی مصر به سوء رفتار و بی  )الف
،اشندبدقت   ناشایسته و بی،در انجام وظایف )ب
یا، نندنکرا رعایت پیمان هر یک از مفاد  )پ
. اصرار ورزند،شود  می یا حفظ محیط زیست ،بر رفتارهایی که موجب اخالل در ایمنی، سالمتی )ت

.دنمای یا موجبات انتصاب را فراهم ند،ک باید فرد دیگری را به عنوان جایگزین منصوب پیمانکار ، باشدچنیناگر 

سوابق کارکنان و ماشین آالت پیمانکار. 6-10
ی شغلی و هر یک از انواعها  موجود در هر یک از ردهافراد شمار دۀدهن  باید جزئیاتی را که نشان،پیمانکار

اید در هر ماه تقویمی، ب،این جزئیات.  تسلیم کندمهندس مشاور باشد، به کارگاهدر ماشین آالت پیمانکار 
 تحویل گواهینقص پیوست  فهرست تکمیل کارهایی که در  زمان تا،مهندس مشاوریید أبه شکل مورد ت

. تسلیم شود،است شده درج

 رفتار مخل نظم. 6-11

نونی، احتیاطی شایسته و مناسب را، به منظور جلوگیری از هر رفتار غیرقاهای اقدامزمانها، ۀ باید در هم،پیمانکار
نیز آنها شود، و ۀ، و یا به وسیلپیمانکار کارکنان یا رفتاری که منجر به اخالل نظم و ترتیب میان ،آشوبگرانه

. یا اطراف آن، معمول داردکارگاهبرای حفظ آرامش و حفاظت از اشخاص و اموال در 

http : // moamelat.net - سا�� �عامالت
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 ارجیکارمند و کارگرخ. 6-12

 اما باید مطمئن؛کار گمارد  به،کارهابرای اجرای را تواند کارمندان و کارگران خارجی مورد نیاز   می ،پیمانکار
 مسئول برگرداندن آنها به محل استخدام یا محل اقامت ایشان،پیمانکار. شود که آنها روادید و اجازه کار دارند

را مسئولیت انجام اقدامهای الزم پیمانکارضای خانواده آنها، در صورت فوت هر یک از این کارکنان یا اع. است
.عهده خواهد داشت  به،برای برگشت یا دفن آنها

پیشگیری از مزاحمت حشرات و حیوانات مضر. 6-13
 کارگران و کارمندان از گزند حشراتۀ زمانها باید اقدامهای احتیاطی الزم را برای حفاظت همۀ در هم،پیمانکار

. و خطرهای بهداشتی و سالمتی برای کارکنان را کاهش دهد، به عمل آورد،کارگاهنات موذی در و حیوا
 مقرراتۀ فراهم کرده و هم،پیمانکار کارکنان باید وسایل و امکانهای مناسب حفاظتی را برای ،پیمانکار

.دنمایایت  رع،کشهای مناسب را بهداشتی و سالمتی، از جمله مقررات مربوط به استفاده از حشره

مشروبهای الکلی یا مواد مخدر. 4-16
 به هر، و یا توزیع مشروبهای الکلی یا مواد مخدر، نباید اقدام به وارد کردن، فروش، دادن، معاوضه،پیمانکار

. انجام این کارها را بدهدۀ اجاز،پیمانکار کارکناننحو ممکن کرده و یا به 

اسلحه و مهمات. 6-15
 انجام چنینۀ یا اجازند، و یا دادن هیچ گونه اسلحه یا مهماتی به افراد ک،اقدام به معاوضه، توزیع نباید ،پیمانکار

. بدهدپیمانکار کارکنانکارهایی را به 

جشنها و مراسم مذهبی. 6-16
 را محترم شمردهکشور باید جشنها و مراسم مذهبی رسمی یا دیگر مراسم و روزهای تعطیل رسمی ،پیمانکار

.ایت کندو رع
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  اجرا چگونگی تجهیزات، مصالح و  .7فصل

 

  اجرا چگونگی. 7-1

 :  راکارها ۀ و اجرای هم،مصالح، تولید و ساخت تجهیزات باید ساخت ،پیمانکار

 
 ،)درصورت وجود(پیمان منطبق با چگونگی تعیین شده در  )الف

  خوب، و ۀ براساس روشهای معتبر و شناخته شدو ،با کیفیت مرغوب و با دقت )ب

 خطر،   بیمصالح و ، مجهزخوبی بهبا استفاده از امکانات  )پ

 .دهدانجام 
 

  ها نمونه. 7-2

 طبق روشهای تعیین شده برای ، و اطالعات مربوطمصالحاز را ی تعیین شده در زیر ها  باید نمونه،پیمانکار
  : تسلیم کندمهندس مشاور به ،]مدارک پیمانکار [2-5 ۀه در ماد شرح داده شد،پیمانکار مدارکبررسی 

 
 ، وپیمانکار ۀ همه به هزین،مشخص شدهپیمان یی که در ها  و نمونه،مصالحی استاندارد سازنده از ها نمونه )الف

 .تغییر، به عنوان مهندس مشاوری اضافی به دستور ها نمونه )ب

 
 .  روی آن درج شود،کارهاکارگیری مورد نظر آن در   نمونه و بهأمبد باید دارای برچسبی باشد که ،هر نمونه

 

 بازرسی. 7-3

 :، دارای شرایط زیر باشند معقولهر زمان باید در کارفرما کارکنان
 

دسترسی   امکان،است طبیعی مصالح محلهایی که محل برداشت ۀ و به همکارگاههای   قسمتۀبه هم )الف
 . کامل داشته باشند
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، )معاینه( حق بررسی دقیق ،)ی دیگرها و محل کارگاه در(  در طول تولید، ساخت، و عملیات ساختمانی)ب
را  مصالح و تولید  ،تجهیزاتو کیفیت اجرا و کنترل پیشرفت ساخت  ،مصالح بازرسی، اندازه گیری و آزمایش

 . داشته باشند
 از جمله فراهم ، را برای انجام فعالیتهای یاد شدهی فرصت و امکان کاملکارفرما کارکناند به  بای،پیمانکار

 ها پیشگفته تعهدهای فعالیت انجام هیچ یک از. تجهیزات ولوازم ایمنی، بدهد،  دسترسی، تسهیالت، مجوزهاکردن
 .دهد  مین را کاهش پیمانکارو مسئولیتهای 

 
 یا به ،گردد یا از دید خارج ،شود کار پوشیده که آن ری آماده شده و پیش از آن باید هر زمان که کا،پیمانکار

یا  مهندس مشاور ،گاه آن.  اعالم کندمهندس مشاور، مراتب را به شودبندی  ، بستهشدنمنظور انتقال یا انبار 
درنگ   یا باید بیدهد، انجام رامورد نظر  و آزمایش ،گیری  هرگونه معاینه، بازرسی، اندازه،خیر غیر موجهأباید بدون ت

 مهندس مشاور به پیمانکارهرگاه . خواهد اقدامهای یاد شده را انجام دهد  می اعالم کند که نپیمانکاربه 
 و سپس برداشتهکار پوشیده شده را پوشش  ، بخواهدمهندس مشاورباید هر زمان که ندهد،   یادشده رااعالم

 . ازگرداند به وضع مناسب بخودنۀ وضعیت را به هزی

 

 آزمایش. 7-4

 ،)در صورت وجود (آزمایشهای پس از تکمیل آزمایشهای مشخص شده در پیمان، به غیر از ۀ بر هم،این ماده
 .کاربرد دارد

 
آالت، سوخت، مواد مصرفی، ابزار،   و دیگر اطالعات، برق، ماشین، مدارک لوازم، ابزار کمکیۀ باید هم،پیمانکار

 را که برای انجام کامل آزمایشهای تعیین شده الزم است، فراهم ین واجد شرایط و مجرب و کارکنا،مصالحکارگر، 
 و مصالح، تجهیزات باید در مورد زمان و مکان آزمایشهای تعیین شده برای هر یک از ،پیمانکار. کند

 . توافق کندمهندس مشاوردیگرقسمتهای کار، با 
 

 تغییر محل و جزئیات آزمایشهای تعیین شده را ،]اصالحها  وتغییرها [13تواند طبق فصل   می ،مهندس مشاور
  یا اضافه شدن آزمایشها نشان دهد که هااگر این تغییر.  دستور اجرای آزمایشهای اضافی بدهدپیمانکار یا به داده
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 تغییرات، فارغ از شرایط دیگر ۀ هزیننیست،پیمان ، یا کیفیت ساخت آزمایش شده منطبق با مصالح، تجهیزات
 .است پیمانکار ۀ، بر عهدپیمان

 
 به ، مبنی بر حضور در آزمایش را قصد خود، از زمان مقرر ساعت زودتر24 باید حداقل ،مهندس مشاور

 در صورت عدم حضور .د دستور دیگری صادر کرده باشمهندس مشاور مگر آن که ، اعالم کندپیمانکار
تواند آزمایشها را انجام دهد و چنین تلقی خواهد   می ،پیمانکار زمان و مکان مورد توافق،  درمهندس مشاور

 .  صورت گرفته استمهندس مشاورشد که آزمایشها در حضور 

خیر و یا أ مسئول آن است، دچار تکارفرماخیرهایی که أ به خاطر اجرای این دستورها یا در نتیجه تپیمانکاراگر 
دعاوی  [1-20ۀ و طبق مادکند اعالم مهندس مشاور باید مراتب را به پیمانکار شود، هزینهمتحمل 
 : ، محق به]پیمانکار

 
خیر یافته یا خواهد أ، اگر تکمیل تیخیرأتچنین  برای ،]تمدید مدت تکمیل [4-8 ۀتمدید مدتی طبق ماد .الف

 یافت، و 

 ،شود  می گنجاندهپیمان  مبلغ در جمع آن مبالغ که ، به عالوه سود معقول، مربوطهزینهدریافت  .ب
 .خواهد بود

 
 .اقدام کند]  تصمیمها [5-3 ۀ، طبق مادپیمانکار باید پس از دریافت اعالم ،مهندس مشاور

 
پس از این که .  ارسال کندمهندس مشاور آزمایشها را برای ۀدرنگ گزارشهای تصدیق شد  باید بی،پیمانکار

 را صحه گذاری پیمانکار باید گواهی آزمایش مهندس مشاور ،تأیید شد شده ی مشخصموفقیت آزمایشها
 هنگام انجام آزمایشها مهندس مشاورهرگاه . ثیر صادر کندأ با همان تای شده  یا خود گواهی تصدیق،کرده

 .تهای انجام شده از نظر او صحیح بوده استئحضور نداشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که قرا
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رد کردن. 7-5
ها، ، طراحیمصالح، تجهیزات معلوم شود که هر یک از ،ی معاینه، بازرسی، اندازه گیری یا آزمایشۀاگر در نتیج

تواند آن  می مهندس مشاورنیست، پیمان  ناقص است، یا به هر صورت دیگر منطبق با ،یا کیفیت ساخت
 پیمانکارگاه،  آن.  همراه با دالیل رد کند،پیمانکارا کیفیت ساخت را با اعالم به ، طراحی، یمصالح، تجهیزات

.شده استپیمان د که اقالم رد شده منطبق با نمایو اطمینان ایجاد کند  را برطرف ها درنگ نقص باید بی

ود، آزمایش مجدد ش،، طراحی، یا کیفیت ساختمصالح، تجهیزات بخواهد که این مهندس مشاوراگر 
های اضافی  و آزمایش مجدد موجب هزینهرد کردناگر .  شرایط تکرار شود ووابطضآزمایشها باید طبق همان 

 پرداختکارفرما های مزبور را به هزینه،]دعاوی کارفرما [5-2 ۀ باید طبق مادپیمانکار شود، کارفرمابرای 
.کند

 بخشی کارهای عالج. 7-6

: دستور دهد که پیمانکارتواند به   می مهندس مشاوری مصدق، فارغ از هر گونه آزمایش یا گواه

 خارج کرده و جایگزین کند،کارگاه از ،منطبق نیستپیمان  را که با یمصالح یا تجهیزاتهر یک از  )الف
د،نمای اجرا "و مجددا، دن یا برچی کند تخریب،نیستپیمان  کارهایی را که منطبق با  )ب
بینی، یا به هر دلیل دیگری، پیش قابل به دلیل بروز حادثه یا رویداد غیر، کارها ظ ایمنیکارهایی را که به لحا )پ

.به صورت اضطراری الزم باشد، اجرا کند

باشد، یا) در صورت وجود(تواند زمان تعیین شده در دستور یاد شده   می باید در مدت زمان معقولی که ،پیمانکار
.اقدام کند دستور  طبق باشد،داشتهاضطراری حالت  ،پ در صورتی که طبق بند فوریت، به

ایشان،و پرداخت به  کارگیری اشخاص دیگر تواند با به  می کارفرما در اجرای این دستور قصور کند، پیمانکاراگر 
 پیمانکار، باشدی بابت این کارها  مبلغ محق به دریافتپیمانکاراستثنای مواردی که  به.  را انجام دهدکارهااین 

.دنمای پرداخت کارفرمای ناشی از این قصور را به ها  هزینهۀ هم،]دعاوی کارفرما [5-2 ۀباید طبق ماد
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 مالکیت تجهیزات  و مصالح . 7-7

 سازگار باشد، و بدون خدشه و فارغ از هر مانع کشور قوانینکه با  ، تا جاییمصالح و تجهیزاتهر قلم از 
 :شود  می کارفرمایگر، در زمان زودتر از زمانهای زیر، متعلق به د

 
 ،کارگاههنگام تحویل به  )الف

 محق به دریافت بهای ،]تجهیزات  و مصالح در صورت تعلیقبهای پرداخت  [10-8 ۀزمانی که طبق ماد )ب
 .شود  می مصالح و تجهیزات

 

 حقوق امتیاز. 7-8

 متعهد به پرداخت حق امتیاز، اجاره پیمانکارشده باشد، ن دیگری تعیین ۀ به گونهای کارفرما خواستهگر در ا
 : موارد زیر است بابت،ها بها، و دیگر پرداخت

 
  طبیعی، و مصالحبرداشت  )الف

استثنای   به،) ساختهبشراعم از طبیعی یا (مازاد  مصالح دفع ضایعات حاصل از تخریب، خاکبرداری یا حفاری، یا )ب
 . مشخص شده است ،محلی کارگاه دپوی مواد زاید در برای پیمانمواردی که در 

 

 شرایط تامین مالی. 7-9
 .  در شرایط خصوصی درج شده است،)در صورت وجود(ضوابط و شرایط تامین مالی 
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 خیرها و تعلیق أ آغاز، ت .8فصل
 

 آغاز کار . 8-1

، مگر آن که در کند  اعالم پیمانکاربه  آن تاریخ روز پیش از 7را حداقل  تاریخ آغاز باید ،س مشاورمهند
 ۀنام پیمانکار از تاریخی که پس روز 42ظرف  ،تاریخ آغاز.  دیگری تعیین شده باشدۀگون خصوصی به شرایط

 .خواهد بودکند،   می را دریافت پذیرش
 

 و کرده شروع، تاریخ آغاز را در زودترین زمان معقول و ممکن پس از رهاکا باید طراحی و اجرای ،پیمانکار
 . را پیش ببردکارها ،خیر و با سرعت مناسبأسپس بدون ت

 

 مدت تکمیل . 8-2

مدت  یا کارها برای مدت تکمیلرا در ظرف ) درصورت وجود (بخش، و هر کارها ۀ باید هم،پیمانکار
 : آنهااز جمله. ندتکمیل ک ،)بر حسب مورد (بخش آن تکمیل

 
 ، و  آزمایشهای زمان تکمیلگذراندن موفقیت آمیز )الف

 یا کارها، برای این که بخش یا هر کارهابه منظور تحویل گرفتن پیمان  کارهایی که در ۀ هم انجام کامل)ب
تکمیل محسوب شود، تکمیل آنها ] کارها یا بخشهاگرفتن تحویل  [1-10 ۀ طبق ماد،)بر حسب مورد (بخش
 ، شدهخواسته
 .است

 

  زمانیبرنامه. 8-3

 :شده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر استن دیگری تعیین ۀخصوصی به گون گر در شرایطا 
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را  کارهازمانی تفصیلی ۀ ، برنام]آغاز کار [1-8 ۀ روز از تاریخ دریافت اعالم موضوع ماد28 باید ظرف ،پیمانکار  
 با پیشرفت واقعی یا با پیمانکار زمانی قبلی ۀعالوه بر این، هرگاه برنام.  تسلیم کندمهندس مشاوربه 

 از ، زمانیۀهر برنام. ای را تسلیم کند  تجدید نظر شدهۀ باید برنامپیمانکار  سازگار نباشد،پیمانکارتعهدهای 
 :  موارد زیر باشدشاملباید جمله 

 ۀبینی زمان انجام هر یک از مراحل طراحی، تهی ، از جمله پیشکارها برای انجام انکارپیمترتیب مورد نظر  )الف
 و ،، عملیات ساختمانی، نصب، آزمایش، راه اندازیکارگاه، خرید، ساخت، بازرسی، تحویل به پیمانکارمدارک 

   ، آزمایشیبرداری بهره

 ییدها،أ تگرفتن که باید تسلیم شود و مدت و دیگرمواردی] مدارک پیمانکار [2-5 ۀدت بررسیها طبق ماد م)ب
 ، تعیین شده استکارفرما های خواستههایی که در  نامه  یا رضایت،مجوزها

 مشخص شده، و پیمان  زمانی بازرسیها و آزمایشهایی که در ۀ ترتیب و برنام)پ

 :  شامل، گزارش توجیهی)ت

 .کارها اجرای ۀ و شرح مراحل عمدگیردکار   در نظر دارد بهپیمانکارشرح کلی روشهایی که . 1

هر شمار  ی شغلی کارکنان وها هر یک از رده اتنفر شمار از ،پیمانکار برآورد معقول ۀ نشان دهندی کهجزئیات . 2
 . باشدکارها ۀ برای هر یک از مراحل عمد،کارگاه در ماشین آالت پیمانکار یک از انواع 

 
را اعالم پیمان  زمانی، موارد و حدود غیر منطبق با ۀهر برنام روز پس از دریافت 21 ظرف مهندس مشاورگر ا
پیش   را انجام داده و کارها زمانی ۀدارد، طبق برنامپیمان  باید با رعایت دیگرتعهداتی که طبق پیمانکارکند، ن
 . شند زمانی متکی باۀ به این برنام،ریزی فعالیتهایشان  هنگام برنامه محق هستند کهکارفرما کارکنان. بردب

 
و یا شرایط و وضعیتهایی را که ممکن است کند مشخص  ینده را رویدادهای احتمالی آ،درنگ  باید بیپیمانکار

 اعالم مهندس مشاور شود، به کارهاخیر در تکمیل أ تیا ،پیمان یا افزایش مبلغ ،موجب بروز شرایط نامطلوب
و  ینده، یا وضعیتهای آ،رویدادهاثیر آن أ از ت رادیبرآورکه  بخواهد پیمانکارتواند از   می ،مهندس مشاور. کند

 . تسلیم کند،]روش تغییر [3-13 ۀیا پیشنهادی طبق ماد
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پیمان  هایبرآورده کردن الزام زمانی برای ۀ اعالم کند که برنامپیمانکار به مهندس مشاور ،اگر در هر زمان
 سازگار پیمانکار بیان شده هایهدفبا  یا با پیشرفت واقعی یا ،)موارد ۀدامنبا مشخص کردن ( نیست پاسخگو
 .  تسلیم کند،مهندس مشاورای را به  نظر شده  زمانی تجدیدۀ برنام، باید طبق مفاد همین مادهپیمانکارنیست، 

  

 تمدید مدت تکمیل. 8-4

 :شده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر استن دیگری تعیین ۀخصوصی به گون گر در شرایطا
، اگر و در حدی که تکمیل است مدت تکمیل محق به تمدید ،]دعاوی پیمانکار [1-20 ۀ طبق ماد،پیمانکار
  :خیر افتاده یا خواهد افتادأ به یکی ازعلل زیربه ت،]بخشها  کارها یا گرفتنتحویل [1-10 ۀ مادهای برای هدف

 
 ، ) توافق شده باشدقبالً ،] تغییرروش [3-13 ۀ طبق مادمدت تکمیل تغییر مگر اینکه (تغییر )الف

 حق باشد، و تمدید بهبوده  پیمان  که طبق یکی از مواد شرایطیخیرأبه علت ت )ب

 ، باشدشرایط استثنایی نامساعد آب و هوایی )پ

 که غیرقابل ای ا اقدامهای حکومتی ی،)اپیدمی( بیماری همه گیر بروز ناشی از ،کاالهاکمبود نیروی انسانی یا  )ت
 پیش بینی بوده باشد، یا 

 در کارفرماپیمانکاران   یا دیگرکارفرما کارکنان، کارفرما که باعث آن ،خیر، اشکال، جلوگیریأهرگونه ت )ث
 . یا بتوان به آنها نسبت دادباشند، کارگاه

 
 به ،]دعاوی پیمانکار [1-20 دۀب را طبق ما بداند، باید مراتمدت تکمیل خود را محق به تمدید پیمانکاراگر 

دعاوی  [1 -20 ۀ طبق مادتکمیل مدتهر تمدید بررسی  در ،مهندس مشاور.  اعالم کندمهندس مشاور
برای اخذ  ،تمدید یا عدم افزایش  افزایشنظر خود را دایر بر  بررسی کرده و از نو قبلی را های، باید تصمیم]پیمانکار
 .یابد  می مدت کل تمدید هیچ گاه کاهش ناما، ؛م کند اعالکارفرما به ،تصمیم

 

  قانونی های ناشی از مقامهایخیرأت. 8-5
 : اگر،شده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر استن دیگری تعیین ۀخصوصی به گون گر در شرایطا
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 را کشور مقامهای قانونی ذیربط ۀوسیل ی صادره بهها لعمل با نهایت دقت دستوراپیمانکارکه  آن با وجود )الف
 ، استکردهاجرا 

  شده باشند، و پیمانکارخیر یا وقفه در کار أ موجب ت، یاد شدههای مقام)ب

 ، بوده باشدغیر قابل پیش بینی ۀ تاخیر یا وقف)پ

 
 .شود  می ]تمدید مدت تکمیل[  4-8 ۀخیر موضوع بند ب از مادأ مشمول ت، تاخیر یا وقفه پیش آمده،صورتدر این 

 

 آهنگ پیشرفت . 8-6

 ،شده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر استن دیگری تعیین ۀخصوصی به گون گر در شرایطا
 : اگر هر زمان

 یا  ، و باشدده نشتکمیل ،مدت تکمیل در کارهاپیشرفت واقعی چنان کم باشد که  )الف

 ،)یا خواهد افتاد(باشد  عقب افتاده ،] زمانیۀبرنام [3-8 ۀپیشرفت از برنامه جاری طبق ماد )ب

تواند   می مهندس مشاور ،]تمدید مدت تکمیل [4-8 ۀ از علل فهرست شده در مادناشی به غیر از موارد ،گاه آن
به مهندس مشاور ای را   تجدید نظر شدهزمانی ۀ، برنام] زمانیۀبرنام [3-8 ۀ طبق مادتا دستور دهد پیمانکاربه 
 پیشنهادی ۀروشهای تجدید نظر شد ،در آن که  باشدگزارش توجیهیبا  همراه  باید،این برنامه. م کندتسلی

 .تشریح شده باشد مدت تکمیل در ،کارها ، برای حصول به تکمیلپیمانکار
 

کار  به باید این روشهای تجدید نظر شده را پیمانکار دستور دیگری ابالغ نکرده باشد، مهندس مشاورهرگاه 
 و یا ،پیمانکار کارکنان شمار به افزایش ساعات کار و یا پیمانکار ۀهزین   به که ممکن است با ریسک و،ددبن

 شود، کارفرمای اضافی برای ها اگر این روشهای تجدید نظر شده منجر به هزینه.  نیاز داشته باشدکاالها
) در صورت وجود (خیر أ تیعالوه خسارتهاها را به   باید این هزینه،]دعاوی کارفرما [5-2 ۀ طبق مادپیمانکار
 . پرداخت کندکارفرما، به ]خیرأ تیخسارتها [7-8 ۀطبق ماد

 

 خیرأ تیخسارتها. 8-7

 :شده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر استن دیگری تعیین ۀخصوصی به گون گر در شرایطا
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دعاوی  [5-2 ۀگاه باید طبق ماد ، آنداشته باشد، قصور ]تکمیل مدت [2-8 ۀدر انطباق با ماد پیمانکارهرگاه 
 مبلغی خواهد بود که در ،خیرأ تیمیزان این خسارتها. خیر بپردازدأ خسارت تکارفرما برای این قصور به ،]کارفرما

 در مقایسه با تاریخ ،بوط مرمدت تکمیلخیر از أ مشخص شده و به ازای هر روز تپیوست پیشنهاد مناقصه
تواند از   می ن،، جمع مبلغ قابل پرداخت طبق این مادهاما.  پرداخت شودکارفرما باید به ، کارگواهی تحویل

 ،)درصورت وجود( مشخص شده است پیوست پیشنهاد مناقصهخیر در أمبلغی که به عنوان حداکثر خسارت ت
 . شتر شودیب

 
شود، مبلغ انجام  کارها پیش از تکمیل ]به وسیله کارفرمافسخ [ 2-15 ۀخ طبق مادسبه جز حالتی که ف

 های تعهد،این خسارتهاجبران . است بابت چنین قصوری پیمانکار تنها بدهی ،خیر یاد شدهأخسارتهای ت
ممکن است به پیمان ، یا مسئولیتهایی که طبق ها یا دیگر وظایف، تعهدکارها را نسبت به تکمیل پیمانکار

 .دهد  میشد، کاهش ن باوی ۀعهد

 تعلیق کار. 8-8

 ۀ دستور دهد که پیشرفت قسمتی یا همپیمانکارتواند در هر زمان به   می مهندس مشاور ،با تصویب کارفرما 
 امکان را در برابر هر کارها باید آن قسمت از پیمانکار تعلیقی، ۀطی چنین دور.  را به حالت تعلیق درآوردکارها
 . مین امنیت کندأ و ت،)در صورت لزوم در انبار( نگهداری  محافظت، و آسیب،فتنر ازدست، )خرابی (زوال

 
 را پیمانکار هاگر و در حدی که دالیل اعالم شد. کندچنین دالیل تعلیق را اعالم  تواند هم  می ،مهندس مشاور

 . نافذ نخواهد بود، زیر11-8 و 10-8 ،9-8 موادمسئول دانسته باشد، 

  

 لیقپیامدهای تع. 8-9

 :شده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر استن دیگری تعیین ۀخصوصی به گون گر در شرایطا
و یا در  ،]تعلیق کار[ 8-8 ۀ طبق مادمهندس مشاور صادر شده از سوی های در پیروی از دستورپیمانکاراگر 

 اعالم کرده و مهندس مشاور، باید مراتب را به شودای  هزینهخیر یا متحمل أارتباط با آغاز مجدد کار، دچار ت
 : محق به] دعاوی پیمانکار [1-20 ۀطبق ماد
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]تمدید مدت تکمیل [4-8 ۀ طبق ماد،خیر افتاده یا خواهد افتادأ اگر تکمیل به ت،خیرأتمدید مدتی برای این ت )الف
و،
، شودگنجاندهپیمان  مبلغ در که باید ،ی متحمل شدهها هزینهدریافت  )ب

.است
.کند اقدام  این موارددر ،]تصمیمها [5-3 ۀباید طبق ماد ،شده یاد پس از دریافت اعالم ،مهندس مشاور

 یا به علتاشد بمصالح، کیفیت کار یا پیمانکاراگر تعلیق مربوط به اصالح عواقب نقص یا عیب در طراحی 
 محق بهپیمانکارباشد، ] تعلیق کار [8-8 ۀ امنیت طبق مادمینأ یا ت، در محافظت، نگهداریپیمانکارقصور 

. نخواهد بود،های متحمل شده هزینهتمدید مدت یا دریافت 

 در صورت تعلیق،پرداخت بهای تجهیزات و مصالح. 8-10
 کارگاه که هنوز تحویل است یمصالحو یا تجهیزات ) در تاریخ تعلیق( محق به دریافت ارزش ،پیمانکار
: اگر،نشده است

 روز28، مشمول تعلیق بیش از  کارگاهبه مصالح و یا تجهیزات یا تحویل ،تجهیزاتکار کردن روی  )الف
شده باشد، و

 مشاور مهندس  طبق دستورکارفرما مزبور را، به عنوان اموال مصالحو یا  تجهیزات ،پیمانکار )ب
. مشخص کرده باشد دیگریۀ به گونگذاری و یا عالمت

 النی شدن تعلیقطو. 8-11

 مهندس مشاورتواند از   می پیمانکار روز طول بکشد، 84بیش از ] تعلیق کار [8-8 ۀاگر تعلیق طبق ماد
دادن از درخواست یادشده روز پس از دریافت 28 ظرف ،مهندس مشاوراگر .  مجوز ادامه کار کنددرخواست

تغییرها [13، تعلیق را طبق فصل شاورمهندس متواند با اعالم به   می پیمانکارمجوز خودداری کند، 
ۀاگر تعلیق بر هم. ثیر تعلیق قرار گرفته، تلقی کندأیی که تحت تکارها به عنوان حذف آن قسمت از ،]واصالحها
را اعالمپیمان  فسخ ،] پیمانکاربه وسیلۀپیمان فسخ  [2 -16 ۀتواند طبق ماد  می پیمانکار، داشته باشد اثر کارها
.کند
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 آغاز مجدد کار. 8-12

،کارها باید با همکاری یکدیگر، مهندس مشاور و پیمانکار کار، ۀپس از صدور مجوز یا دستور ادام
زوال باید هرگونه ،پیمانکار. قرار دهند) بررسی دقیق(ثر از تعلیق را مورد معاینه أ متمصالحو  ،تجهیزات

، وارد شده استمصالح و یا تجهیزات، کارها تعلیق به ۀ را که در طول دوررفتگی ازدستنقص، یا ، )خرابی(
.کندرفع و اصالح 

پاداش برای تکمیل زودتر از موعد. 8-13
 از سوی، بخشهر  یاکارهاکارگیری  اگر برای بهو شده باشد، ن دیگری تعیین ۀخصوصی به گون شرایطدر گر ا

، مربوط تکمیل شود، در آن صورتتکمیل مدت زودتر از بخش یا کارها،  کارفرمااست درخو  و بهکارفرما
 برای هر،مناقصه پیشنهاد پیوست محق به دریافت پاداشی برابر مبلغ و نوع پول تعیین شده در پیمانکار

 مبلغ درصد پنج ،حداکثر مبلغ پاداش برای تکمیل زودتر از موعد.  استبخش یا کارهاروز تکمیل زودتر 
 برای این موضوع مبلغی درج نشدهمناقصه پیشنهاد پیوستدرصورتی که در .  استپیمان ۀشد پذیرفته

 پیوستشده در  یا تاریخهای درج  مبلغ پاداش یادشده، مدتۀبرای محاسب. باشد، این ماده کاربرد ندارد
.شود  منظور نمییلمدت تکم) های( قطعی بوده و تمدیدبخش یا کارها برای تکمیل ،مناقصه پیشنهاد
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 آزمایشهای زمان تکمیل .9فصل

  پیمانکارهایتعهد. 9-1

دستورالعملهای [7-5 ۀو ماد] مدارک چون ساخت [6-5 ۀ پس از تهیه و ارایه مدارکی که طبق ماد،پیمانکار
4- 7   ۀ را طبق این ماده و ماد آزمایشهای زمان تکمیل، بایدتس آنهاۀمتعهد به تهی] برداری و نگهداری بهره

. انجام دهد،]آزمایش[

 آزمایشهای زمان از آن آمادگی انجام هر یک از  پس تاریخی را که، روز زودتر21 دست کم باید ،پیمانکار
آزمایش ، آن ود دیگری توافق شۀ مگر آن که به گون. اعالم کندمهندس مشاورخواهد داشت، به را  تکمیل

دهد،  می دستور مهندس مشاور در روز یا روزهایی که ،روز پس از تاریخ یاد شده14 باید ظرف ،زمان تکمیل
. شودانجام

 باید به ترتیب زیر، آزمایشهای زمان تکمیلشده باشد،ن دیگری مشخص ۀخصوصی به گون گر در شرایطا
:انجام شود

 یا"خشک"( و آزمایشهای عملکردی متناسبی ها دازی، از جمله بازرسیاز راه ان پیش انجام آزمایشهای )الف
 با ایمنی کافی،)بند ب( آمادگی الزم را برای آزمایشهای مرحله بعدی تجهیزات  که نشان دهد هر قلم از ،)"سرد"

دارد،

 شرایطۀد، در همکه نشان دهپیمان  تعیین شده در برداری بهره آزمایشهای راه اندازی، از جمله آزمایشهای )ب
،تواند طبق مشخصات تعیین شده  می ، مورد نظربخش یا کارها ای ایمن گونه برداری، به  بهره برایموجود
د، وگردبرداری  بهره

.کند  میکار  ،پیمانای مطمئن و منطبق با  گونه  بهبخش یا کارها آزمایشی که نشان دهد برداری بهره )پ
 بایدپیمانکاربرداری هستند،   در شرایط پایدار در حال بهرهکارهاکه   هنگامیبرداری آزمایشی، در طول بهره

، از جمله آزمایشهای عملکردی که نشان دهد آزمایشهای زمان تکمیلآمادگی خود را برای انجام دیگر



 188

 
 150از  70صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

 

 مهندس  انطباق دارد، به ها تضمین دولج و کارفرماهای  خواسته با معیارهای تعیین شده در کارها
 . اعالم کندمشاور

 
گر در شرایط خصوصی به ا. نیست]  کارفرماکارها بهتحویل  [10تحویل طبق فصل  ۀبه منزل ، آزمایشیبرداری بهره
ق به برداری آزمایشی، متعل ، در طول مدت بهرهکارهاشده باشد، محصول به دست آمده از ن دیگری مشخص ۀگون

 . خواهد بودکارفرما

 
 از سویرا  کارهاکار گرفته شدن   باید اثر بهمهندس مشاور،  آزمایشهای زمان تکمیلدر بررسی نتایج

آزمایشهای   پس از انجام موفقدرنگ بی.  کندنظور م،کارهاهای مشخصه  روی عملکرد یادیگر،کارفرما
 نتایج این آزمایشها را ۀ باید گزارش تصدیق شدانکارپیمگفته،   پیشپ و بشرح بندهای الف،   به،زمان تکمیل

 . نماید تسلیم مهندس مشاوربه 

 

 خیر افتاده أآزمایشهای به ت. 9-2

 ]آزمایش [4-7 ۀ ماد،خیر بیفتدأ به تکارفرما از سوی ناموجهای  گونه  به آزمایشهای زمان تکمیلاگر
 .  کاربرد خواهد داشت،]تکمیل زمان آزمایشهای مداخله در [3-10 ۀو یا ماد ،)پاراگراف پنجم(
 
تواند   می مهندس مشاورخیر بیفتد، أ به تپیمانکار از سوی ناموجهای   به گونه آزمایشهای زمان تکمیلاگر

 باید ،پیمانکار.  روز پس از دریافت اعالم بکند21 ظرف ،، او را ملزم به اجرای آزمایشهاپیمانکاربا اعالم به 
کند،   می اعالم مهندس مشاور در روز یا روزهایی که خود تعیین کرده و به ادشده،یآزمایشها را ظرف مهلت 

 .انجام دهد
 

 کارکنان کند، کوتاهی روز یاد شده 21 ظرف مهلت ، آزمایشهای زمان تکمیل در انجامپیمانکاراگر 
 ی، فرض بر این خواهد بود در چنین حالت.  آزمایشها را انجام دهند،پیمانکار ۀتوانند به ریسک و هزین  می کارفرما

قابل  به عنوان نتایج دقیق ، انجام شده و نتایج این آزمایشهاپیمانکاربا حضور ،  آزمایشهای زمان تکمیلکه
 .قبول خواهد بود
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 تکرار کردن آزمایش. 9-3

 رد، کاربرد دا،]رد کردن [5-7 ۀ بگذراند، ماد را با موفقیت آزمایشهای زمان تکمیل نتواندبخش یا کارهااگر 
 تواند بخواهد که آزمایش یا آزمایشهایی که نتایج آنها پذیرفته نشده و  می ،پیمانکار یا مهندس مشاورو 

 انجام ، تکرار شود که باید طبق همان شرایط و ضوابط، هر کار دیگر وابسته به آنآزمایشهای زمان تکمیل
 .ندگرد

 

 ی زمان تکمیل ها ت نگذشتن آزمایشبا موفقی. 9-4

 آزمایشهای زمان تکمیل تکرار شده را ،]تکرار کردن آزمایش[ 3-9 ۀ نتواند بر اساس مادبخش  هر یاکارهااگر 
 :  محق خواهد بود که مهندس مشاوربا موفقیت بگذراند، 

 
 ؛ صادر کند،]زمایشتکرار کردن آ[ 3-9 ۀ را طبق ماد آزمایشهای زمان تکمیلدستور تکرار بیشتر )الف

بر حسب  (بخش یا کارها منافع ۀ از همکارفرما موجب محروم شدن اساسی یادشده، اگر عدم موفقیت )ب
 همان راههای کارفرما ، که در این صورت؛مردود اعالم کند) بر حسب مورد( را بخش یا کارهاشود، ) مورد
  خواهد داشت ؛ ، استآمده] قصور در رفع نقص [4-11 ۀ مادپ را که در بند ای چاره

 یا 

 .  را صادر کندگواهی تحویل ،اشد چنین بکارفرما  خواستاگر )پ

 
اقدامهای الزم را به عمل آورد، و  ،پیمان باید نسبت به دیگرتعهداتش در پیمانکار، پدر صورت اجرای بند 

بجز .  کاهش خواهد یافت،آورد  می پدید کارفرما که این عدم موفقیت برای یتناسب کاهش ارزش بهپیمان  مبلغ
تعیین شده باشد، پیمان  در ،) آنۀیا روش محاسب(مواردی که میزان کاهش ارزش ناشی از این عدم موفقیت 

 تنها برای ارضای کامل این عدم  (طرفبا توافق دو ) 1، ممکن است بخواهد که مبلغ کاهش ارزشکارفرما
 طبق )2 پرداخت شود، یا کارفرما به پیمانکار سویاز  ،گواهی تحویلتعیین شده و پیش از صدور ) موفقیت

 .دگردگیری شده و پرداخت  تصمیم،] تصمیمها [5-3 ۀو ماد] دعاوی کارفرما [5-2 ۀماد
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  کارفرما کارها به تحویل  .10فصل
 

 کارها یا بخشهاگرفتن تحویل . 10-1

) بر حسب مورد (بخش یا کارهاشده در این ماده، هیئتی است که برای تحویل گرفتن   برده نام"هیئت تحویل"
 ،مشاور مهندسسوی ای از   و نمایندهطرفای از سوی هر یک از دو   از نماینده،این هیئت. شود  میتشکیل 
و به نموده درا تعیین های خو ، نمایندهکارگاه باید پیش از موعد مقرر، برای حضور در ،طرفدو . شود  میتشکیل 
 خود را ۀ نمایند، باید پیش از موعد یادشده، نیزمشاور مهندس.  اعالم کنند،مشاور مهندس دیگر و طرف
 .دینما اعالم طرفو به دو کند تعیین 

 زمانی کارفرما،  استبیان شده] تکمیل زمان آزمایشهای با موفقیت نگذشتن [4-9استثنای آنچه که در ماده  به
 2-8 ۀ در مادحموارد مشروآن که  از جمله  باشد،تکمیل شدهپیمان  طبق کارها) 1 ،گیرد که  می  در اختیاررا کارها

 پیوست گواهی های  درج شده در فهرست نقصهایمانده ونقص کارهای جزیی باقیاستثنای   به،]تکمیل مدت[
 . باشد صادر شده ویلگواهی تح ،کارهابرای ) 2و .  انجام شده باشد،)بیان شده در زیر(تحویل 

 
 تکمیل و کارها روز زودتر از زمانی که به نظر وی 14 حداقل ،مهندس مشاورتواند با اعالم به   می ،پیمانکار

 ، تقسیم شده باشدبخش به چند کارهااگر .  کندگواهی تحویل صدور درخواست تحویل خواهد بود، ۀآماد
 .   کندگواهی تحویل  صدوردرخواست ،بخشتواند برای هر    می پیمانکار

 
در آن صورت، ظرف (شده باشد نگر در شرایط خصوصی مدت کمتری تعیین ا،  روز28 باید ظرف ،مهندس مشاور

 :  وندکبازدید کامل  ،)بر حسب مورد( را بخش یا کارها ، پیمانکاردرخواست پس از دریافت ،)آن مدت
 

برای ) بر حسب مورد( بخشیا  هاکارسی در  اساالنبودن اشکو  پس از حصول اطمینان از آمادگی )الف
را برای حضور در ت تحویل یئه ،آماده بوده است برای تحویل بخش یا هاکار ی کهتحویل، ضمن تعیین تاریخ

 کند، یا  دعوت ،کارگاه
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 بخشیا  کارها انجام دهد تا پیمانکار  استالزمی که ی دالیل و مشخص ساختن کارهاۀ با ارایتواند  می )ب
 ، مجدددرخواست باید پیش از ارسال پیمانکار ، در این صورت؛ تحویل را نپذیرددرخواست تحویل شود، ۀآماد

 . را انجام دهدشده الزم یادطبق این ماده، کارهای 
 پیمانکاراز زمان درخواست دیرتر  روز 21 ، تاریخی را که حداکثر مشاور مهندس، پس از اعالم کارفرما

 .کند  می تعیین ،کارگاهت تحویل در ئبرای تحویل نخواهد بود، برای حضور هی
  بایدداشته باشد، برای تحویل بخش یا هاکار مبنی بر عدم آمادگی معقولی دالیل کارفرمادر صورتی که 

 و پیمانکار ، در آن صورت. برساندپیمانکار و مشاور مهندس آن دالیل را به اطالع ،ظرف مدت یاد شده
 مشاور مهندس " به عمل آورده و مجددا را مقتضیهای شده، اقدامم به تناسب دالیل اعالمشاور مهندس

 .کند  می اقدام ،طبق بند الف
 در صورتی که عیب و نقصی ،کارها حاضر شده، ضمن بازدید از کارگاه در ، در موعد مقرر،ت تحویلئ هی

 برای بخش یا کارهااساسی بر استفاده از  موجود و کارهای باقیمانده تاثیر های قصنمشاهده نکند یا 
 فهرست" تحویل گواهیبه . کند می اقدام ،تحویل گواهینسبت به تنظیم  موردنظر نداشته باشد، های هدف
 بخش یا کارهای است که بر کارکرد مورد نظر های  نقصمانده و  که فهرستی از کارهای جزیی باقی،"ها نقص

 مانده تکمیل و  مدتی که طی آن باید کارهای باقی،تحویل گواهیدر متن . شود  پیوست می،تاثیر اساسی ندارد
  .دگرد   رفع شود، تعیین میپیمانکار ۀوسیل شده به  یادهای نقص

 ظرف مدتی که در ،را ها  شده در فهرست نقصتعیین های  نقصمانده و  کارهای باقی، موظف استپیمانکار
درنگ پس از تکمیل کارهای   باید بی،پیمانکار. کند برطرف تکمیل و تعیین شده است، تحویل گواهی

د تا این موضوع نمای اعالم کرده واز وی درخواست مشاور مهندس این موضوع را به ها، مانده و رفع نقص باقی
  .را گواهی کند

مانده و  تکمیل کارهای باقیینان از بازدید و حصول اطمدریافت درخواست یادشده و ، پس از مشاور مهندس 
شود، صادر کرده و   نامیده می"گواهی رفع نقص" که  را، باید گواهیها  درج شده درفهرست نقصهای رفع نقص

 نهایی وضعیت صورت بررسی. دنمای ارسال پیمانکارای از آن را برای   نسخهکارفرما،پس از تصویب 
درخواست صدور گواهی [11-14ۀ موارد تعیین شده در ماد عالوه بر ،مشاور مهندس از سوی پیمانکار

 .است  نقص  گواهی رفعۀ، منوط به ارای]پرداخت نهایی
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 تحویل قسمتهایی از کارها. 10-2

ا کارها یگرفتن تحویل  [1-10 ۀ را طبق مادکارهای دایم هر قسمت از تواند می  خود به تشخیص،کارفرما
 . بگیرد تحویل ،]بخشها

 
 یا دو ،مشخص شده استپیمان جز به عنوان اقدامی موقت که در ب  (کارها هیچ قسمت از  از نبایدکارفرما
به هر .  باشدشدهی صادر گواهی تحویل ، مگر و تا زمانی که برای آن قسمتد،نمای، استفاده )کنند توافق طرف

 : مورد استفاده قرار دهد را کارها قسمتی از ،لگواهی تحوی پیش از صدور کارفرماحال، اگر 
 

 د،گرد ، تحویل شده فرض می  است از تاریخی که مورد استفاده قرار گرفتهیادشده، قسمت )الف

منتقل  کارفرما متوقف شده، و آن مسئولیت به، هاکار  مراقبت از آن قسمت ازبرای پیمانکار مسئولیت )ب
 ، و شود می

 .شود صادر گواهی تحویل ، باید برای آن قسمتکند،ست  درخواپیمانکار اگر )پ

 
 امکان انجام زودترین فرصت،، باید در شد صادر گواهی تحویل کارهاکه برای قسمتی از  پس از این

 را در  آزمایشهای زمان تکمیل باید این،پیمانکار.  داده شودپیمانکار به ،های زمان تکمیل باقیمانده آزمایش
 . انجام دهد، مربوطقصن اعالم ۀدور از پایان یافتن پیش و زودترین زمان عملی

 
کارگیری مشخص  ، به غیر از بهکارفرماوسیله   بهکارهاکارگیری قسمتی از  یا به  تصرف وۀ در نتیجپیمانکاراگر 

مهندس  به  آن راباید) 1 ، شود، در آن صورتای هزینهحمل ت، مپیمانکاریا توافق شده با  ،پیمانشده در 
 به اضافه سود  تحمل شدهینۀهز محق به دریافت ،]ی پیمانکاردعاو[ 1-20 ۀطبق ماد) 2 و ،دن اعالم کورمشا

مهندس  پس از دریافت این اعالم، .گنجانده خواهد شدپیمان  غلمبدر  ، جمع این مبالغمعقولی خواهد بود، که 
 . کند اقدام ،]تصمیمها[ 5-3 ۀ باید طبق مادمشاور
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خیر برای أ خسارت تپس، صادر شده باشد، از آن گواهی تحویل ،)بخشنه یک  (کارهااگر برای قسمتی از 
 ،)در صورت وجود (بخش اگر برای قسمتی از یک همین گونه، به.  کاهش خواهد یافت،کارهاتکمیل باقیمانده 
 قرار بخشکه این قسمت در آن نیز،  بخش آن ۀخیر برای باقیماندأ خسارت ت، صادر شده باشدگواهی تحویل

،  است برای آن صادر شدهگواهی تحویلخیر برای قسمتی که أ تیکاهش خسارتها.  کاهش خواهد یافترد،دا
 گواهی تحویل بهای قسمت به تناسب، باید گواهی تحویلشده در این  درجخیر پس از تاریخ أبرای هر مدت ت
 باید طبق ،مهندس مشاور. شود  محاسبه ،)بر حسب مورد( مربوط بخش یا کارهاهای کل شده نسبت به ب

 ی تنها برای نرخهای روزانه خسارتها، این پاراگرافمفاد.  کنداقدام ها این نسبتدر مورد  ،]تصمیمها [5-3 ۀماد
 . گذارد نمیثیر أ ت،یرخأ تی و بر حداکثر مبلغ خسارتهاهدش اعمال ،]خیرأ تیخسارتها [7 -8 ۀخیر طبق مادأت

 مداخله در آزمایشهای زمان تکمیل. 10-3

 برای مدتی بیش  آزمایشهای زمان تکمیل برای انجامپیمانکار مانع ،ست ا مسئول آنکارفرماعلتی که اگر 
 آزمایشهای  در تاریخی که،)بر حسب مورد( مربوط بخش یا کارها چنین فرض خواهد شد که ، روز شود14از 

 .  تحویل شده است،شد داشت، تکمیل می ، اگر علت یاد شده وجود نمیزمان تکمیل
 

 باید در زودترین زمان پیمانکار  مربوط را صادر کرده، وتحویل گواهیدر آن صورت، مهندس مشاور باید 
مهندس .  را انجام دهد آزمایشهای زمان تکمیل، مربوط اعالم نقصۀدورممکن، پیش از انقضای 

 ، آزمایشهای زمان تکمیل را ملزم به انجام، ویپیمانکار به روزه 14 مهلت اخطاری بادن  باید با دا،مشاور
 .کندپیمان طبق مفاد مربوط در 

 
 باید ، شود آزمایشهای زمان تکمیلخیر در انجامأ تۀای در نتیج هزینه  متحملخیر و یاأ تدچار پیمانکاراگر 

 :محق به] دعاوی پیمانکار [1-20 ۀ و طبق ماد،دن اعالم کمهندس مشاورمراتب را به 
 

خیر افتاده و یا أ به تکارها اگر تکمیل ،]تکمیل تمدید مدت [4-8 ۀخیری، طبق مادأتمدید مدت برای چنین ت )الف
 خواهد افتاد، و 
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گنجانده پیمان باید در مبلغ ، لغجمع این مبا سود معقولی که ۀ به عالو،خیرأ ناشی از این تهزینۀدریافت  )ب
 شود،

 . خواهد بود
 .اقدام کند در موارد یاد شده ،]تصمیمها [5-3 ۀ باید طبق مادمهندس مشاورپس از دریافت اعالم یاد شده، 

 

 سطوحی که نیاز به ترمیم دارند. 10-4

 یک گواهی تحویلد،  دیگری بیان شده باشۀ در مورد آنها به گونگواهی تحویلاستثنای مواردی که در  به
 یا دیگرسطوحی که نیاز به ،ی مربوط به محوطهکارها گواهی تکمیل زلۀ، به منکارها یا قسمتی از بخش

 . نیست ،بازسازی دارند
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   نقص مسئولیت .11فصل
 

  تکمیل کار باقی مانده و رفع نقص. 11-1

 یا در زودترین زمان ، مربوط اعالم نقصۀدور در پایان ،بخش و هر پیمانکار مدارک، کارهابرای این که 
قرار داشته باشد، ) معقولاستثنای کهنگی و فرسودگی  به(پیمان  خواسته شده در وضعیتمعقول پس از آن، در 

 :  بایدپیمانکار

 
  مدت مقرر یا ظرف ظرف، راگواهی تحویل پیوست های فهرست نقص شده در تعیین هر کار باقی مانده )الف

 ، و ند تکمیل ک،دهد  دستور میمهندس مشاورزمان معقولی که 

انجام شود،  استالزم ) وییا از جانب (آسیبها، طبق اعالم کارفرما  یا ها  را که برای رفع نقصیی همه کارها)ب
 .  انجام دهد،)دبر حسب مور (بخش یا کارها برای  اعالم نقصۀدورتا پایان 

 
 اعالم پیمانکار به ،)یا از جانب او (کارفرماوسیلۀ به  باید دهد، روی  آسیبی مشاهده شود یا  دیگریاگر نقص

 .شود

 

 هزینه رفع نقص . 11-2

 اشاره شد، باید به هزینه و هابه آن] تکمیل کار باقی مانده و رفع نقص [1-11 ۀب مادبند همه کارهایی که در 
 : باشد مربوط، به موارد زیرهاکارآن  انجام شود، اگر و در حدی که کارپیمانریسک 

 
 ،)در صورت وجود (است مسئول آن کارفرما غیر از قسمتی از طراحی که کارهاطراحی  )الف

 ،پیمان، یا کیفیت اجرا با مصالح، تجهیزات عدم انطباق )ب

-5طبق مواد ( مسئول آنهاست پیمانکار باشد که اموری و نگهداری نادرستی که قابل انتساب به برداری بهره )پ
 ، یا) یا دیگرمواد مربوط7-5 تا 5

 . هر یک از دیگر تعهداتشکردنبرآورده  در ،پیمانکار قصور )ت 
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یا از  (رفرماکا ۀوسیل  به باید مراتبدرنگ بی قابل انتساب به علت دیگری باشد، ییهاکارچنین در صورتی که 
 . کاربرد خواهد داشت،]روش تغییر [3-13 ۀ و مادشده اعالم پیمانکاربه  ،)جانب وی

 

  اعالم نقص ۀتمدید دور. 11-3

 به علت هر ،)بر حسب مورد، و بعد از تحویل (تجهیزات از ای  یا قلم عمدهبخش، کارهااگر و به میزانی که 
 محق به ،]دعاوی کارفرما [5-2 ۀ طبق مادکارفرماتفاده شود،  نتواند برای هدف مورد نظر اس،نقص یا آسیبی

شده ن به گونه دیگری تعیین ،گر در شرایط خصوصیا. است بخش یا کارها  اعالم نقصۀدورتمدید مدت 
 . تواند بیش از دو سال، تمدید شود  نمیقصن اعالم ۀدور باشد،

 
 1-16 ۀیا ماد] تعلیق کار [8-8 ۀطبق ماد  ،مصالح از استفاده  و یاتجهیزاتو یا نصب ) کارگاه  به(اگر تحویل 

ی نقص یا آسیببر  ناشی از این ماده پیمانکار مشمول تعلیق شده باشد، تعهدهای ،]حق پیمانکار برای تعلیق کار[
  با فرض عدم وقوع تعلیق کهی اعالم نقصۀدور از پس یاد شده بیش از دو سال مصالحو تجهیزات برای که

 .یش آمده باشد، کاربرد ندارد پمحاسبه شود،
 

 قصور در رفع نقص. 11-4

 :مده باشد، مفاد این ماده به شرح زیر است نیا دیگری ۀگر در شرایط خصوصی به گونا
] یا شخصی از جانب او [کارفرما در ظرف مدتی معقول، قصور کند، آسیبی در رفع هر نقص یا پیمانکاراگر 
  زمانیۀفاصل باید به ،تاریخ یاد شده.  تعیین کند،نقص یا آسیب باید رفع شودتواند تاریخی را که تا آن تاریخ  می

 . اعالم شودپیمانکار زودتر به ،معقولی
 

 پیمانکار ۀبخشی باید به هزین  در رفع نقص یا آسیب قصور کند و اگر کار عالجپیمانکاراگر تا تاریخ اعالم شده، 
 :تواند  می) به انتخاب خود (ارفرماکانجام شود، ]  رفع نقصۀهزین[ 2-11 ۀطبق ماد
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 اما، هد انجام دپیمانکار ۀ معقول و به هزینی دیگران، به روشۀوسیل  را خود، یا بهرفع نقص یا آسیب )الف
های   هزینه،]دعاوی کارفرما [5-2 ۀ باید طبق مادپیمانکار  ورد،ندا مسئولیتی نسبت به این کار پیمانکار

 . را برای رفع نقص یا آسیب بپردازدکارفرمامنطقی 

 ، یانداقدام ک ،پیمان مبلغ در مورد کاهش معقول ،]تصمیمها [5-3 ۀ بخواهد طبق مادمهندس مشاور از )ب

طور   بهرهاکاای از   یا قسمت عمدهکارها منافع ۀ را از همکارفرماای باشد که  گونه اگر نقص یا آسیب به )پ
طور اساسی قابل  ای که به را کالً یا در حد همان قسمت عمدهپیمان تواند   میکارفرما ،اساسی محروم کند

یا غیر پیمان  طبق کارفرماحقوق ای بر دیگر  آن که خدشهدر این صورت، بدون . دنمای، فسخ نیستاستفاده 
بر ( یا آن قسمت کارها برای ،پیمانکار به  مبالغ پرداختیۀمحق به پس گرفتن هم کارفرما،  وارد شودآن

 کارگاه در حد الزم، پاکسازی کارهااری، دمونتاژ و تخریب زگ های سرمایه  دریافت هزینهۀعالو ، به)حسب مورد
 . خواهد بودپیمانکار به ،مصالح و تجهیزاتو برگشت دادن 

 

 خارج کردن کارهای معیوب از کارگاه . 11-5

، کارفرما قابل انجام نباشد، با رضایت کارگاهسرعت در   به،تجهیزاتالمی از اگر رفع نقص یا آسیب اق
 کارفرمارضایت  . منتقل کندکارگاه به خارج از ،دیده را برای تعمیر تواند اقالم ناقص یا آسیب  میپیمانکار

 یا فراهم  جایگزینی کامل این اقالم،ۀ، تا حد هزینانجام تعهداتتضمین تواند منوط به افزایش مبلغ  می
 .ست، باشدکارفرما که مورد تائید ،پیمانکاردیگری از سوی کردن تضمین مناسب 

 

 آزمایشهای بیشتر. 11-6

 پیمانکارتواند   میمهندس مشاورداشته باشد، را  کارهاثیر در عملکرد أهرگاه رفع هر نقص یا آسیب، احتمال ت
 آزمایشهای زمان تواند  که بر حسب مورد می،کندان پیمرا ملزم به تکرار هر یک از آزمایشهای تعیین شده در 

 روز پس از رفع 28 باید ظرف ،لزوم انجام آزمایشهای بیشتر.  باشدآزمایشهای پس از تکمیل و یا تکمیل
 .نقص یا آسیب اعالم شود

 
یشها به ریسک  این بار آزما،که استثنای این د، بهگرد باید طبق همان شرایط آزمایشهای قبلی انجام ،این آزمایشها

 . است بخشی بوده  مسئول کار عالج،] رفع نقصۀهزین [2-11 ۀ که طبق ماداست طرفی ۀو هزین
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 حق دسترسی. 11-7

 و اطالعات مربوط به کارها قسمتهای ۀ حق دسترسی به همپیمانکار، گواهی عملکردتا زمان صدور 
 ،کارفرمااستثنای آنچه که با محدودیتهای منطقی ایمنی   را خواهد داشت، بهرهاکا و عملکرد برداری بهره

 .ناسازگار باشد

 وسیله پیمانکار   بهتحقیق. 11-8

به .  کندتحقیق، علت هر نقص را مهندس مشاور باید با هدایت پیمانکار، مهندس مشاوربنا به خواست 
تعیین   برای، انجام شودپیمانکار ۀ رفع نقص باید به هزین،] رفع نقصۀهزین [2-11 ۀغیر از مواردی که طبق ماد

اقدام کرده و جمع این  ،]تصمیمها [5-3 ۀطبق مادباید  مهندس مشاور،  سود معقولۀ به عالوتحقیق زینۀه
 .گنجانده شودپیمان  مبلغدر مبالغ 

 

 گواهی عملکرد. 11-9

که به  را گواهی عملکرد ،مهندس مشاور زمانی که، مگر  تکمیل شده تلقی نخواهد شدپیمانکار هایتعهد
 تعهداتش را طبق پیمانکارتاریخی که این گواهی،  در .دن صادر کپیمانکاربرای  رسیده است، کارفرماتایید 

 .شود میدرج است، تکمیل کرده پیمان 
 

 ،نقص اعالم ۀدور تاریخ انقضای دیرترین روز پس از 28 را ظرف عملکرد گواهی باید ،مشاور مهندس
 ۀ شامل رفع هم، ارایه شده و کارها و آزمایشهای مربوطپیمانکار مدارک ۀکه هم اینیا زمانی معقول پس از 

 ، روز14 ظرف مدت کارفرما.  ارسال کندکارفرما نموده و برای تایید تنظیم انجام شده باشد، ها  و نقصها بعی
 و ،دنمای  ارسال میمشاور مهندسز آن را برای و یک نسخه اکند  می ابالغ پیمانکارو به کرده، یا آن را تایید 

 آن دالیل ، باید ظرف مدت پیش گفته، داردعملکرد گواهی مبنی بر عدم تایید موجهییا در صورتی که دالیل 
 به تناسب ،ورمشا مهندس و پیمانکار ،در آن صورت.  برساندپیمانکار و مشاور مهندسرا به اطالع 

 . کند می اقدام ، طبق این مادهمشاور مهندس "به عمل آورده و مجددارا ی  مقتضهای دالیل گفته شده اقدام
 

 . ستکارهامبنای پذیرش  ،گواهی عملکرد که تنها فرض بر این است
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  ایفا نشدههایتعهد. 11-10

 ،نکرده استعهدی که تا آن زمان، هنوز ایفا  مسئول ایفای هر تطرف، هر گواهی عملکردن پس از صادر شد
کماکان نافذ پیمان  ایفا نشده، فرض بر این است که های و میزان تعهدتعیین نوعبه منظور . باقی خواهد بود

 . است
 

 پاکسازی کارگاه . 11-11

، اسقاطی مازاد، مصالح وماشین آالت پیمانکار  ۀهم باید پیمانکار، گواهی عملکردبه محض دریافت 
 . خارج کندکارگاه خود را برچیده و از کارهای موقتزباله، و 

 
تواند با   میکارفرما خارج نشده باشد، گواهی عملکرد روز پس از صدور 28 ظرف مدت ، اقالم یاد شدهۀاگر هم

های متحمل شده   محق به دریافت هزینه،کارفرما. مانده خالص شود فروش یا به هر روش دیگری، از اقالم باقی
 .    یا قابل انتساب به آنها خواهد بود،کارگاه این فروش، خالص شدن و بازسازی ناشی از

 
 کمتر از ،هرگاه مبالغ حاصل از فروش اقالم.  پرداخت شودپیمانکار باید به ،هر مبلغ مانده از فروش یاد شده

 . بپردازدکارفرما باید تفاوت را به پیمانکار باشد، کارفرمای ها هزینه
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 های پس از تکمیل   آزمایش .12فصل
 

 روش انجام آزمایشهای پس از تکمیل  . 12-1

 گر در شرایطا.  تعیین شده باشد، این ماده کاربرد خواهد داشتپیمان آزمایشهای پس از تکمیلاگر در 
 :  بایدکارفرماشده باشد، ن دیگری تعیین ۀبه گون ،خصوصی

 
ای را که برای انجام کارآمد   و کارکنان ذیصالح و با تجربه،برق، تجهیزات، سوخت، ابزار، کارگر، مصالح )الف

  ، و هستند، تامین کندالزم آزمایشهای پس از تکمیل

 7-5 ۀ، موضوع مـادپیمانکار از سویی ارایه شده ها  را براساس دستورالعملآزمایشهای پس از تکمیل  )ب
 پیمانکار آنها در جریان انجام این آزمایشها از ۀهایی که ارای  و راهنمایی،] و نگهداریبرداری بهرههای دستورالعمل[

طور منطقی درخواست کند، انجام   بهطرف که هر یک از دو پیمانکار و در حضور کارکنانی از ،شود خواسته می
 .دهد

 
، انجام کارفرما به بخش یا کارها تحویل  باید در زودترین زمان منطقی پس از،آزمایشهای پس از تکمیل

 حداقل و ، شود تاریخ انجام آن پس ازآزمایشهای پس از تکمیل باید تاریخی را که قرار است ،کارفرما. شود
 14اگر توافق دیگری صورت نگیرد، این آزمایشها باید ظرف .  اعالم کندپیمانکارن تاریخ، به آ روز زودتر از 21

 .کند، انجام شود  تعیین میکارفرما در روز یا روزهایی که ن تاریخ،آروز پس از 

 
 را انجام آزمایشهای پس از تکمیلتواند   میکارفرما، نیابد و زمان مورد توافق حضور مکان در پیمانکاراگر 

وان  باید نتایج آنها را به عنپیمانکاره و گردید انجام پیمانکارشود که آزمایشها در حضور  داده و چنین تلقی می
 . نتایجی دقیق بپذیرد

 
آهنگ، گردآوری شده و مورد تفسیر و ارزیابی هر دو  ای هم گونه  باید به،آزمایشهای پس از تکمیلنتایج 
 . باید به نحو مقتضی در نظر گرفته شود،کارها از کارفرماثیر استفاده قبلی أت.  قرار گیردطرف
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 خیر افتاده أآزمایشهای به ت. 12-2

 متحمل آزمایشهای پس از تکمیل، در انجام  کارفرماخیر غیرموجه أ در اثر هرگونه تپیمانکاراگر 
دعاوی  [1-20 ۀطبق ماد) 2، ندک اعالم مهندس مشاورمراتب را به ) 1:  بایدپیمانکارای شود،  هزینه
باید  ،جمع این مبالغبه عالوه سود معقولی از این بابت، خواهد بود که ، ای هزینه  چنین محق به دریافت،]پیمانکار

 . شودگنجاندهپیمان  مبلغ در
 

 ، و سودهزینهدر مورد این  ،]تصمیمها [5-3 ۀ باید طبق مادمهندس مشاور، پیمانکارپس از دریافت اعالم 
 .اقدام کند

 
 در بخش   یاکارها  یشهای پس از تکمیلآزما، هر یک از پیمانکاراگر به دالیل غیر قابل انتساب به 

 نتواند تکمیل شود، ،) قرار گیردطرف دیگری که مورد توافق دو ۀیا در طول هر دور ( اعالم نقصۀدورطول  
 .گذرانده است با موفقیت  آن آزمایش پس از تکمیل را،بخش یا کارهافرض بر این خواهد بود که 

 

 تکرار کردن آزمایش. 12-3

 :  را با موفقیت بگذراند آزمایشهای پس از تکمیل نتواند  بخش یا کارهااگر 
 

  کاربرد خواهد داشت، و  ،]تکمیل کار باقیمانده و رفع نقص [1-11 ۀبند ب از ماد )الف

آزمایشهای پس از تواند خواستار تکرار آزمایشهای ناموفق و   میطرف هر یک از دو ، در این صورت)ب
 . ق همان شرایط و ضوابط بشود روی هر کار وابسته، طبتکمیل

 
 تاگر و در حدی که این قصور و تکرار آزمایش قابل انتساب به هر یک از موارد فهرست شده در بندهای الف تا 

 ۀ باید طبق مادپیمانکار شود، کارفرمای اضافی برای ها باشد، و منجر به هزینه]  رفع نقصۀهزین [2-11 ۀماد
 . بپردازدکارفرماها را به  ه این هزین،]دعاوی کارفرما [2-5
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 با موفقیت نگذشتن آزمایشهای پس از تکمیل. 12-4

 : برقرار باشد،اگر شرایط درج شده در زیر

 
  را با موفقیت بگذراند،آزمایشهای پس از تکمیل  ۀ نتواند هر یک یا همبخش یا کارها  )الف

یا روش  ( باشد، مبلغی تعیین شدهپیمان در بخش یا کارها ناشی از عدم کارکرد مربوط  بابت جبران خسارت)ب
 ، و ) شده باشدتعیین آن ۀمحاسب

  بپردازد، کارفرما به ،قصناعالم ۀ دور این مبلغ تعیین شده را در طول ،پیمانکار )پ

 را با موفقیت تکمیلآزمایشهای پس از  ،بخشآن  یا کارهادر این صورت، فرض براین خواهد بود که 
 . گذرانده است

 
 پیشنهاد تغییر یا پیمانکار، و بگذراند را با موفقیت آزمایشهای پس از تکمیل  نتواندبخش یا کارهااگر 

 اعالم کند که تا زمانی پیمانکارتواند به  می) یا از جانب وی (کارفرما را داشته باشد، بخش یا کارهااصالح 
 پیمانکاردر این صورت، . دهد  مربوط را نمیبخش یا کارها حق دسترسی به ارپیمانک به ،که مناسب بداند

یا از  (کارفرمامتعهد است تغییر یا اصالح مورد نظر و آزمایش موفقیت آمیز را در مدت معقولی پس از اعالم 
تعیین شده ) ها (  برای تغییر یا اصالح و انجام آزمایشکارفرماکه در آن اعالم، زمان مناسب برای ) جانب وی

 چنین اعالمی را دریافت نکند، از تعهدهای خود ، اعالم نقصۀدور طی پیمانکارهرگاه  ،اما. است، انجام دهد
 ،بخش  آن یاکارها معاف شده و فرض بر این خواهد بود که ،)بر حسب مورد( مربوط بخش یا کارهانسبت به 

 .  را با موفقیت گذرانده استآزمایشهای پس از تکمیل

 
، چه به منظور پیمانکار به تجهیزات یا کارها در دادن اجازه دسترسی به کارفرماخیر ناموجه أ تۀر در نتیجاگ

 متحمل پیمانکارچه به منظور انجام تغییر یا اصالح، ، آزمایشهای پس از تکمیل  یافتن علل ناموفق بودن
دعاوی [ 1-20 دۀطبق ما) 2 کرده، و  اعالممهندس مشاورمراتب را به ) 1 باید پیمانکار، شود اضافی ینۀهز

باید در جمع این مبالغ  که ، به عالوه سود معقولی از این بابت خواهد بودهزینه محق به دریافت این ،]پیمانکار
 . گنجانده شودپیمان مبلغ 

 



 203

 150از  85صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت
 

 ، و سودهزینه در مورد این ،]تصمیمها [5-3 ۀبق ماد باید طمهندس مشاورپس از دریافت این درخواست، 
 .اقدام کند
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 تغییرها واصالحها.13فصل

حق تغییر دادن. 13-1
 طریق از،کارها برای گواهی تحویلدر هر زمان پیش از صدور ، کارفرمابا تایید تواند   میمهندس مشاور

 تغییر. را به جریان اندازد هاتغییر ، برای تسلیم پیشنهادپیمانکار از ن خواستاز طریق یا پیمانکاردستور به 
.شودشامل ، را  دیگرانۀوسیل انجام آن به با هدف  حذف کارینباید

 جزئیاتۀاه با ارایهمر(درنگ  که بی د، مگر ایننرا اجرا ک تغییرمتعهد بوده و آن  تغییرهر به  باید ،پیمانکار
 تدارکتغییربرای این را ی مورد نیاز کاالهاتواند به آسانی  نمی) 1 ، اعالم کند کهمهندس مشاوربه ) پشتیبان

 در رسیدن به، مورد نظرتغییر) 3 را کاهش خواهد داد، یا کارها مورد نظر ایمنی و مطلوبیت تغییر) 2، کرده
 باید اقدام به لغو،مهندس مشاور، پیمانکار پس از دریافت اعالم .ثیر منفی خواهد داشتأ تها تضمین جدول

. دستور کنداصالح یا ،ییدأت

 مهندسی ارزش. 13-2

موجبکارگیری،  در صورت به) پیمانکار نظربه (که را تواند پیشنهادهای مدونی   میپیمانکار ،در هر زمان
بهبود) 3، کارها از برداری بهره یا ،ا، نگهداری در اجرکارفرمای ها کاهش هزینه) 2تسریع در تکمیل، ) 1

 به، خواهد شدکارفرمااز جهات دیگری به نفع ) 4، یا کارفرمای تکمیل شده برای کارهاکارآیی یا ارزش 
 قرارمشاور مهندس مورد پذیرش  هر یک از این پیشنهادهای کهدر صورت.  کندتسلیم مشاور مهندس

 پیشنهاد پیوستدرصد تعیین شده در ( سهمی از مبلغ صرفه جویی  برسد،کارفرماگرفته و به تایید 
. پرداخت خواهد شدپیمانکار به عنوان پاداش به ،)مناقصه

 طبقپیمانکار و ، باشدانجام شده) کارفرمایا از جانب  (کارفرماوسیله  به  قسمتی از طراحیدر صورتی که
منتشره از سوی(جاری  مقررات طبق پیمانکار اگر باشد،این طراحی ملزم به رعایت  کارفرما های خواسته

 ارایه کند که، پیشنهادی مهندسی ارزشبا نگاه تغییر های پیشنهادبرای) ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
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های   و منجر به کاهش هزینهباشد ماکارفر های خواسته  درج شده در مبانییا  طراحیباعث تغییر در این
 و یا دیگرمنافع برای ، تکمیل شدهکارهای یا ارزش ، و نگهداری، ارتقای کارایی،برداری بهره در اجرا، کارفرما
 ا نگاهپیشنهاد تغییر ب به  ضوابط مربوطدر صورت پذیرش، بررسی و ، تغییرهایپیشنهاداین  گردد، کارفرما

 هاکاردر دیگرقسمتهای .  خواهد شد درمورد آنها اعمال،پیمانکارخت پاداش به از جمله پردا ،مهندسی ارزش
پاداش ول طراحی است، ئ مسپیمانکارانجام نشده و قبلی طراحی  ،)یا از جانب او (کارفرما ۀوسیل بهکه 

 پیوستبرابر با نصف درصد تعیین شده در  ، مهندسی ارزشبا نگاه پیشنهاد تغییر ۀارای برای پیمانکار
 .  خواهد بودمناقصه پیشنهاد

 

 روش تغییر. 13-3

ارایه پیشنهادی بخواهد تا  پیمانکار، از تغییر را دستور دهد، برای تغییر پیش از این که مهندس مشاوراگر 
 ۀ با ارای، پیشنهاد مورد درخواستۀبه ارایرا  باید در زودترین زمان ممکن، یا عدم توانایی خود پیمانکارکند، 

 :د،  یانمای اعالم ) باشد صادقصورتی که این حالتدر (دالیل 
 

 که باید انجام شود و برنامه زمانی اجرای آن،  یا کاری  طراحی پیشنهادی وی ازشرح )الف

  و، تکمیل مدت  و،] زمانیۀبرنام[ 3-8 ۀ زمانی طبق مادمۀبرای هر اصالح ضروری در برناخود پیشنهاد  )ب

 ،بلغ پیمانمبرای تغییر را  خود پیشنهاد )پ
 .تسلیم کند

 
، )یاغیر آن] مهندسی ارزش [2-13 ۀماد طبق(پیشنهاد  عملی پس ازدریافت  باید درزودترین زمان،مهندس مشاور

مهندس  نباید در مدتی که در انتظار دریافت پاسخ ،پیمانکار .یید یا نظرات دیگر خود را اعالم کندأیید، عدم تأت
 .ازدنداخیر أ کاری را به ت،است مشاور

 
 به مهندس مشاوروسیله  ها، باید بههزینهای برای ثبت  با هر خواستههمراه ، تغییرهر هر دستور برای اجرای 

 .دنمای باید وصول آن را اعالم پیمانکار و صادر شود، پیمانکار
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 در مورد میزان ،]تصمیمها [5-3 ۀق ماد باید طبمهندس مشاور، تغییریید أدستور یا تصدور به محض 
 را شامل شده پیمانکار باید سود معقول ،اهاین تغییر.  اقدام کند،پرداختها جدولو  پیمان مبلغا در هتغییر

 .  یاد شده اعمال شودۀ مفاد ماد،]مهندسی ارزش [2-13 ۀو یا در صورت کاربرد ماد

 
 2-13 ۀبه استثنای موارد مربوط به ماد ،6-13 ۀ ماد موضوعهای با احتساب تغییرها،لغ ناشی از تغییرامبجمع ) ت
 : بیشتر شود،نباید از حدود تعیین شده در زیر ،]اصالحات به علت تغییر در قوانین [7-13 ۀوماد] مهندسی ارزش[
بیشتر  ،پیمان ۀشد پذیرفته مبلغ درصد 25تواند از   نمیمربوط به کارهای افزایش یافته، مبالغ جمع . 1
 شد؛با
بیشتر باشد،  ،پیمان ۀشد پذیرفته مبلغ درصد 25تواند از  مین ، یافتهکاهشکارهای مربوط به  مبالغ جمع . 2

 در صورتی ،در این حالت. تکمیل کند) وجودم پیمان رابا کارها موافق باشد پیمانکار ،این حالت مگر آن که در
  2-16 ۀ را طبق مادپیمانتواند   میپیمانکار ،نباشدموجود  پیمان با کارها موافق با تکمیل پیمانکارکه 

  .نماید فسخ ،] پیمانکارۀوسیل فسخ پیمان به[
 

  قابل کاربرد پولهای پرداخت به . 13-4

 در این صورت هرگاه ،مشخص شده باشد) محلی و خارجی(بیش از یک نوع پول  ،پیمان مبلغاگر برای پرداخت 
ی قابل ها پولانواع  یا تعیین شود، مبلغ قابل پرداخت به هر یک از ،ییدأق، تترتیبی که در باال آمد، تغییری تواف به

 برای کار تغییر یافته و هاپولانواع  هر یک از  بههاهزینهبرای این منظور، میزان واقعی .  باید مشخص شود،کاربرد
 . گیردبینی شده است، باید مورد مراجعه قرار پیشپیمان  مبلغنسبت پولهایی که برای پرداخت 

 

 مبالغ مشروط . 13-5

 مورد استفاده قرار گرفته، و ،مهندس مشاورتواند طبق دستور  ، میمشروط مبالغاز هر یک از قسمتی همه یا 
 تنها مبالغ ،مشروط مبالغ بابت پیمانکارجمع مبالغ پرداختی به . شود  اصالح ،نیز به تناسبپیمان  مبلغ

است ای  گونه  به و،است به آنها مربوط مشروط مبالغشود که  می شامل  رایهای و خدمت،مربوط به کار، تدارکات
 .  دستور داده استمهندس مشاورکه 

 :تواند دستور دهد که  میمهندس مشاور ،مشروط مبالغدر مورد هر یک از 
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د و و انجام شپیمانکار ۀوسیل به) ی که باید فراهم شودیها و خدمتمصالح، تجهیزات تدارک شامل(کاری  )الف
 د، و یا   گرد تعیین قیمت ،]روش تغییر[  3-13 ۀطبق ماد

موارد زیر  ،پیمان مبلغدر  ، که بابت آنها، خریداری شودپیمانکار ۀوسیل ی بههای یا خدمتمصالح، تجهیزات )ب
 : شودباید گنجانده

 ، و پیمانکار از سوی) هد به پرداختیا متع(مبالغ واقعی پرداخت شده . 1

 ،)درصورت وجود(  درصدی از مبالغ واقعی یادشده که آن درصد، برابرهای باالسری و سود،مبلغی بابت هزینه . 2
پیوست  درصد تعیین شده در ،جدولیدر صورت عدم وجود چنین . است مربوط جدولشده در  درجدرصد 

 . خواهد شدبردهکار  به ،پیشنهاد مناقصه
 

 باید استعالمها، رسیدها و صورتحسابها را برای اثبات ادعای پیمانکار، مهندس مشاوردر صورت درخواست 
 . ارایه کندمهندس مشاور به ،خود

 باید استعالم قیمت پیمانکار اجرای کار،  یا پیش بینی شده است، پیش از سفارش کاالپیماندر مواردی که در 
 ،مشاور مهندس انجام داده و مدارک مربوط را به ،پیمانپیش بینی شده در یا مناقصه مربوط را طبق شرایط 

 . تحویل دهد
 

 کارهای روزمزدی. 13-6

 براساس کارهای روزمزدی اجرا تغییرتواند دستور دهد که   میمهندس مشاوربرای کارهای جزیی و اتفاقی، 
کار خواهد   زیر بهشتعیین شده و روپیمان  کارهای روزمزدی   بهای کار براساس جدول،در این صورت. شود
 .داشت نخواهد کاربرد کارهای روزمزدی باشد، این ماده  فاقد جدولپیمان اگر . رفت

در .  تسلیم کندمهندس مشاور باید استعالم قیمت مربوط را به پیمانکار برای کار، کاالهاپیش از سفارش 
 تسلیم ، راکاالها  مبالغ پرداختی بابتبها یا رسیدهای باید فاکتورها، صورتحساپیمانکارزمان درخواست پرداخت، 

 .کند
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 پیمانکارشود،  استثنای اقالمی که در جدول کارهای روزمزدی مشخص شده که بابت آنها پرداختی انجام نمی به
 در ،ز پیش را، در دو نسخه، شامل جزئیات زیر دقیقی از منابع مصرف شده برای کارهای روۀباید همه روزه اعالمی

 : بگذاردمهندس مشاوراختیار 
 

 ،پیمانکار کارکنان اسامی، مشاغل، و مدت کارکرد )الف

 ، و کارهای موقت و ،ماشین آالت پیمانکار هویت، نوع، و مدت کارکرد )ب

 . استفاده شدهمصالح و تجهیزات مقادیر و انواع )پ

 
 رسیده و به مهندس مشاور در صورت صحت، یا پس از توافق، به امضای یک نسخه از هر اعالمیه،

به  این منابع ۀگذاری شد  قیمتۀ اعالمیتسلیم مبادرت به پیمانکار ،سپس.  خواهد شدبازگردانده پیمانکار
درخواست صدور [ 3-14 ۀ مادموضوع ، آنها در صورت وضعیت بعدیکردنپیش از منظور ، مهندس مشاور

 . کند  می،] میانیگواهی پرداخت

 . بیشتر شود پیمانۀشد پذیرفتهمبلغ  درصد یکتواند از  می ن،مبلغ کارهای روزمزدی
 

  به علت تغییر در قوانین اتاصالح. 13-7

 کشور قوانین تغییر ۀ که در نتیجای هزینهباید با منظور نمودن هر گونه افزایش یا کاهش  ،پیمان مبلغ
 دستگاه قضایی یا از سوی قوانین یا تفسیر این ،) موجودقوانینو یا اصالح  جدید و لغقوانیناز جمله وضع (

 . ثیر بگذارد، اصالح شودأتپیمان   طبق،پیمانکار بر اجرای تعهدهای تاریخ پایهاز   که پس،مراجع رسمی دولتی

 
دهد،   رخ یهتاریخ پا یا تفسیرهایی که پس از قوانین یاد شده در های به علت تغییرپیمانکاردر صورتی که 

 1-20 ۀ اعالم کرده و طبق مادمهندس مشاور اضافی شود، باید مراتب را به ینۀهزیا متحمل  خیر وأدچار ت
 :  محق به ،] پیمانکاردعاوی[

 
 4-8 ۀخیر افتاده یا خواهد افتاد، طبق مادأ به تمدت تکمیلخیر مربوط، هرگاه أتمدید مدتی به ازای ت )الف

 ؛ و  ]تکمیل تمدید مدت[
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  ،گنجانده شودپیمان های مربوط که باید در مبلغ هزینه دریافت )ب

 .خواهد بود
 

 اقدام ،]تصمیمها [5-3 ۀطبق ماد  موارد پیش گفته، نسبت به باید مهندس مشاورپس از دریافت این اعالم، 
 .کند

کاهش  یا تکمیل مدتهای متفاوت موضوع این ماده موجب کاهش  تفسیر با قوانیندر صورتی که تغییر در 
 اقدام ،]دعاوی کارفرما[ 5-2 ۀتوانند طبق ماد می ،مشاور مهندس  یاکارفرماشود،  پیمانکارهای  هزینه
 .کنند

 

  ها تعدیل به علت تغییر در هزینه. 13-8

 در اثر افزایش یا پیمان مبلغشده باشد، نگر پرداخت تعدیل و روش محاسبه آن در شرایط خصوصی پیش بینی ا
 . شود  تعدیل نمی، و دیگر عوامل موثر،کاالهاهای نیروی انسانی،  کاهش هزینه

ها با شرایط این ماده یا دیگر مواد شرایط پیمان پوشش  در صورتی که جبران هرگونه افزایش یا کاهش در هزینه
هایی را پوشش داده   چنین افزایش یا کاهش،پیمان ۀشد پذیرفته مبلغد که گرد داده نشود، چنین تلقی می

 .است 

در صورت پیش بینی تعدیل در شرایط خصوصی، کارهایی که بر اساس قیمت تمام شده یا قیمتهای جاری 
 . شوند، مشمول تعدیل موضوع این ماده نخواهند شد گذاری می ارزش
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 بلغ پیمان و پرداختم .14فصل

 

 مبلغ پیمان. 14-1

 :شده باشدن دیگری تعیین ۀخصوصی به گون گر در شرایطا

 اصالحقابل  ،پیمان و طبق  استپیمان ۀشد ذیرفتهپ مبلغ) lump sum(سرجمع ، پیمان مبلغ) فال
   ؛ است

ری است که طبق های دیگختاد و پر، مالیاتها، حقوق گمرکی، عوارضۀ موظف به پرداخت هم،پیمانکار )ب
 به علت تغییر در اتاصالح [7-13 ۀاستثنای آنچه در ماد به ،پیمان مبلغ و ،قرار است پرداخت کندپیمان 
 ها اصالح نخواهد شد؛ ، برای هیچ یک از این هزینه استبیان شده] قوانین

ر واقعی و ان مقد بوده و نباید به عنواتخمینی  است، آورده شده برای کاریجدول  هر ری که درا مقدهر )پ
 ؛ و ودتلقی ش ،است  موظف به اجرای آنپیمانکارکار که آن صحیح 

 ،جدول شده در آن درجبرای هدف تنها ، است ارایه شده جدول  مربوط به قیمت که در ۀ هر مقدار یا داد)ت
 . کاربرد نخواهد داشت،رگ دیهای  و برای هدفرد،کاربرد دا

 
مین شده یا انجام شده صورت گیرد، چگونگی اندازه أ پرداخت طبق مقادیر تاکارهبرای قسمتی از قرار است اگر 

به  ،پیمانباید طبق پیمان  مبلغ است و پیمان مدارک دیگر یا خصوصی  شرایططبق ،گذاری شگیری و ارز
 .تناسب اصالح شود

  

 پیش پرداخت. 14-2

  تضمینپیمانکار زمانی که در و طراحی، باید پیش پرداختی را به صورت وام بدون بهره برای تجهیز،کارفرما
های  و موعدشمار،مبلغ کل پیش پرداخت، .  پرداخت کندپیمانکار، به کرده باشد را طبق همین ماده تسلیم مربوط
در چه  طبق آن،پولهای قابل پرداخت و نسبت آنهانوع ، )در صورتی که بیش از یک قسط باشد( اقساط پرداخت

 .د، خواهد بو استشدهدرج  پیوست پیشنهاد مناقصه
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پیوست پیشنهاد را دریافت کند، یا اگر مبلغ کل پیش پرداخت در مربوط  تضمین کارفرمامگر و تا زمانی که 
.نخواهد داشت درج نشده باشد، این ماده کاربرد مناقصه

ۀطبق ماد (پیمانکاری اولین قسط را پس از دریافت اعالمیه  برامیانی گواهی پرداخت ،مهندس مشاور
 را طبقتعهدات انجام تضمین کارفرماپس از آن که  و ،)]پرداخت میانیصدور گواهی درخواست  [14-3
)ارز( پول نوعی برابر با مبلغ و طبق تضمین چنین  و همدریافت کرده] تضمین انجام تعهدات [2-4 ۀماد

شخص حقوقی مورد تایید ۀوسیل به باید ، پیش پرداخت تضمین.کند ، صادر میکرده باشدپیش پرداخت دریافت 
تعیین شده در شرایط باید طبق فرم ،همچنین.  صادر شده باشد ، و براساس ضوابط و مقررات مربوطکارفرما
.دگردتهیه  ،خصوصی

،پیمانکار ۀوسیل بهخت کامل پیش پرداخت  تا زمان بازپردا،تضمین یادشده باید اطمینان فراهم کند که ،پیمانکار
از سویبا توجه به مبالغ بازپرداخت شده تواند  می مبلغ آن ،اما .معتبر بوده و از ارزش قانونی برخوردار است

 تاریختضمین،اگر در متن . شودها آمده است، به تدریج کاسته گواهی پرداختی که در میزان به ،پیمانکار
 باید اعتبارپیمانکار روز پیش از این تاریخ بازپرداخت نشده باشد، 28 پیش پرداخت تا انقضا مشخص شده باشد و

.، تمدیدکندخواهدشد را تا زمانی که مبلغ پیش پرداخت، بازپرداخت تضمین

پیوست پیشنهاد در  آن که مگر.  بازپرداخت شودها پرداخت گواهی باید با کسر درصدی از ،پیش پرداخت
:پرداخت دیگری درج شده باشد  کسر پیشهای درصد،مناقصه

،کسر بابت بازپرداخت پیش پرداخت به گونۀ دیگری تعیین نشده باشد،پیوست پیشنهاد مناقصه اگر در ) الف
لغابدون در نظر گرفتن مب( مبلغ تجمعی گواهی پرداختهای میانی ،شود که در آن  آغاز میگواهی پرداختیاز 

 ۀشد پذیرفته مبلغ درصد ده از ،) آنهای بازپرداختو  ، کسور حسن انجام کار،ت بابت پیش پرداخ شدهپرداخت
 بیشتر باشد؛ و،مشروط مبالغمنهای پیمان 

 به میزان و ترتیب تعیین شده در،پرداخت گواهیبا کسرکردن درصدی ازمبلغ هر پرداخت   بازپرداخت پیش)ب
 و، کسور حسن انجام کار،پرداخت اختی بابت پیشدون در نظر گرفتن مبلغ پردب( پیشنهاد مناقصه، پیوست

.شود  میانجام ،پرداخت  پیش پرداخت، تا تادیه کل مبلغ پیش هایپولتناسب نوع  به ،)بازپرداختهای آن
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  پیمانفسخ [15طبق فصل  ،پیمانیا پیش از فسخ گواهی تحویل  کارها تا پیش از صدور پرداخت  اگر پیش
، )بر حسب مورد] (حوادث غیرمترقبه[ 19 یا فصل ،] پیمانکارۀوسیل بهتعلیق و فسخ  [16، فصل ] کارفرماۀوسیل به

 .شود   میکارفرما به ،پیمانکاردرنگ بدهی پرداختنی   بی،بازپرداخت نشده باشد، کل مبلغ بازپرداخت نشده
 

 گواهی پرداخت میانی صدور درخواست . 14-3

 ،)اگر مشخص نشده باشد پس از پایان هر ماه(مشخص شده است پیمان  پرداختی که در ۀز پایان هر دورپس ا
 به شده باشد،ن دیگری تعیین شمارگر در شرایط خصوصی ا،  در شش نسخهصورت وضعیتی باید پیمانکار

 پیمانکار که باشدی مبالغاجزای  ۀدهند  نشانو با جزئیاتی که ، رسیده استمهندس مشاوریید أشکلی که به ت
 ۀ از جمله گزارش پیشرفت مربوط، طبق ماد، کافیداند، همراه با مدارک پشتیبان  میهاخود را محق به دریافت آن

 . تسلیم کندمهندس مشاور، به ]گزارشهای پیشرفت [4-21

 
با آنها یمان پ مبلغهای مختلفی که   باید شامل مواردی از اقالم زیر که کاربرد دارد، به پول،صورت وضعیت
 :  باشد، به توالی فهرست شده در زیر، وقابل پرداخت است

 
شامل ( مربوط ۀ تا آخر دور، تهیه شدهپیمانکار مدارک و ، اجرا شدهکارهایبهای قراردادی برآورد شده از ) الف

 ؛) زیرچ به غیر از موارد مشروح در بندهای ب تا ،هاتغییر

 8-13 و ] به علت تغییر درقوانیناتاصالح [7-13نین و قیمتها، طبق مواد در قوا هر مبلغی که براساس تغییر )ب
 ؛شود باید افزوده یا کاسته ،]ها تعدیل به علت تغییر در هزینه[

پیوست  با اعمال درصدی که در ، این مبلغ.شود حسن انجام کارباید کاسته ۀمبلغی که به عنوان سپرد )پ
شود که مبلغ  می  و تا زمانی اعمال،آید میگفته به دست  لغ پیش جمع مبابر ،تعیین شده پیشنهاد مناقصه

پیوست  که در ،)درصورت وجود ( حسن انجام کارۀسپرد بیشینه به میزان ،کارفرماداشته شده نزد  نگه
  تعیین شده است، برسد؛پیشنهاد مناقصه

 باید افزوده یا ،پرداخت آن بابت پیش پرداخت، یا بابت باز،]پیش پرداخت [2-14 ۀ هر مبلغی که طبق ماد)ت
 کاسته شود؛

 افزوده ،]ها کارمورد نیازو مصالح  تجهیزات [5-14 ۀ طبق مادمصالح و تجهیزات هر مبلغی که باید بابت )ث
 یا کاسته شود،
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 20 از جمله موارد موضوع فصل د؛ضی باش مقت،یا غیر آنپیمان  که ممکن است طبق یهر افزایش یا کاهش )ج
 ؛ و  ]ها و داوریاختالف، دعاوی[

 .قبلی هایگواهی پرداخت ۀ کاستن مبالغ گواهی شده در هم)چ

 

 جدول پرداختها. 14-4

طبق آنها پرداخت پیمان  مبلغ که است اقساطی ۀکنند که مشخصباشد یی جدول پرداختهادارای پیمان اگر 
 :، شده باشدن دیگری تعیین ۀد شده به گون یاجدولگر در اشود،  می
 

 3-14 ۀ مورد نظر در بند الف ماد شدهبهای قراردادی برآوردهمان ، پرداختها جدولاقساط تعیین شده در  )الف
 ، است، ]پرداخت میانی گواهیصدور درخواست [

  و رد؛کاربرد ندا] ها کار مورد نیازتجهیزات و مصالح [5-14 ۀ ماد)ب

  بستگی داشتهکارهاپیشرفت واقعی در اجرای  رسیدن به ه اقساط طوری تعریف نشده باشد که ب اینهرگاه )پ
 براساس آن تنظیم شده پرداختها جدول کمتر از میزانی باشد که کارها و در صورتی که پیشرفت واقعی ،باشد

ها پیشرفت واقعی کمتر که در آن برای مواردی ،]تصمیمها [5-3 ۀتواند طبق ماد  میمهندس مشاورگاه  است، آن
 .اقدام کند  ، تجدید نظر شده متناسباقساط مربوط باشد، نسبت به تعیین از مبلغ اقساط

که به  یاز مبالغکه تعهدآور نباشد، را  برآوردی تخمینی باید پیمانکار نباشد، پرداختها جدولدارای پیمان اگر 
تاریخ  روز بعد از 42 باید ظرف ،اولین برآورد. سلیم کندهای سه ماهه ت برای دورهباید بپردازد،  کارفرمانظر وی 

 ، برآوردهای تجدید نظر شده، باید صادر شودگواهی تحویل تا زمانی که ،هر سه ماه یک بار .تسلیم شود ،آغاز
 .دگردتسلیم 

 

 کارهامورد نیاز تجهیزات و مصالح . 14-5

 .اد این ماده به شرح زیر استشده باشد، مفن دیگری تعیین ۀ به گون،گر در شرایط خصوصیا
مبلغی ) 1 باید شامل ،3-14 ۀ مادث طبق بند ،میانی پرداخت گواهیهایدر صورت کاربرد داشتن این ماده، 

  ارسال شده است، و کارگاه به کارهای دایمکار برده شدن در   که برای بهمصالحی و تجهیزاتبابت 
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 طبق کارهای دایم به عنوان جزیی از مصالح و تجهیزاتدر زمانی که بهای این ستن این مبلغ کا) 2
 . باشداست، گنجانده شده ] پرداخت میانی گواهیصدور درخواست  [3-14 ۀپاراگراف الف ماد

 
 هپیوست پیشنهاد مناقص در ، زیر1  ـپ یا 1  ـب  در پاراگرافهای،ی مورد اشارهها در صورتی که فهرست

 . گنجانده نشده باشند، این ماده کاربرد نخواهد داشت
 

 :کند که شرایط زیر محقق شود  افزوده شدن مبالغ مربوط را به شرطی تعیین و گواهی می،مهندس مشاور
 

 :پیمانکار  )الف

و نموده  ثبت را) مصالح و تجهیزاتها و کاربرد  از جمله سفارشها، رسیدها، صورت هزینه( مدارک کافی. 1
 د، و اش آماده بمهندس مشاورد که برای بازرسی نای نگهداری ک گونه به

 تسلیم نموده ، را همراه مدارک پشتیبانی کافیکارگاه به مصالح و تجهیزات تهیه و حمل ینۀهز  اظهاریه. 2
 باشد؛ 
 : و یا 
 :  مربوطمصالح و تجهیزات  )ب

به عنوان اقالمی که پرداخت بهای آنها  اقصهپیوست پیشنهاد من آنهایی است که فهرستی از آنها در .1
 ، درج شده، استموکول به بارگیری 

  بارگیری شده، و،کارگاه در مسیری در راستای کشور  طبق پیمان، برای حمل به .2

 آمده باشد، این بارنامه و دیگراسناد تجهیزات  و مصالح شرح آن ، حملۀاسناد مثبت در بارنامه و یا دیگر .3
طور معقول خواسته   مدارک دیگری که به و بیمهۀ حمل و هزینۀهای پرداخت کرای گواهیبا همراه باید   حملۀمثبت

یید أ مورد ت ۀموسس ۀوسیل  که بهکارفرمایید أمقتضی و به شکل مورد ت ولنوع پمعادل مبلغ و تضمینی شود و 
 تعیین تضمینتواند مشابه   می،یادشده تضمین . تسلیم شده باشدمهندس مشاور به  وهگردید صادر ،کارفرما

 به ، مربوطمصالح و تجهیزاتبوده و مدت اعتبار آن باید تا زمانی باشد که ] پیش پرداخت [2-14 ۀشده در ماد
 مین شده باشد؛أ ت،ه و حفاظت آنها در برابر از دست رفتن، آسیب دیدن یا زوالگردید انبار کارگاهطرز مناسبی در 

 یا

 :بوط مرمصالح و تجهیزات )پ
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 اقالمی که پرداخت بهای آنها موکول نبه عنوا پیوست پیشنهاد مناقصه آنهایی است که فهرست آنها در . 1
 ه، وگردید شده، درج کارگاهبه ورود به 

 ،دست رفتن، آسیب دیدن یا زوالای مناسب انبار گردیده و در برابر از   تحویل شده و به گونهکارگاه به .2
 .باشدپیمان محافظت شده و ظاهر آنها طبق 

 
 ۀ از هزینمهندس مشاورای که باید طبق این بند گواهی شود، معادل هشتاد درصد میزان تعیینی  مبلغ اضافه
ای  و به،، با درنظرگرفتن مدارک یادشده در این ماده)کارگاهازجمله حمل وتحویل به  (مصالح و تجهیزات

 . استمصالح و تجهیزاتقراردادی این 
 

 درخواست [3-14 ۀ همان پولهایی است که بهای قراردادی مربوط طبق بند الف ماد،های این مبلغ اضافی نوع پول
 باید مبلغ ، نیزگواهی پرداختاز  کاستن درزمان. است تعیین شده آن براساس،]پرداخت میانی گواهیصدور 

 مصالح و تجهیزاتنسبتهای مبلغ اضافی منظور شده برای به همان مان پولها و  که معادل با ه،قابل اعمال
 .مربوط است، منظور شود

 

 صدور گواهی پرداختهای میانی. 14-6

 صادر گواهی پرداختی هیچ ،یید نکرده باشدأ را دریافت و تتعهدات انجام تضمین کارفرماتا زمانی که 
 روز از زمان دریافت 28  باید ظرفمهندس مشاوراز آن پس، . نشده و یا هیچ پرداختی صورت نخواهد گرفت

 را همراه با جزئیات پشتیبان که میانی گواهی پرداخت و مستندات پشتیبان آن، صورت وضعیتهر 
 و برای  نماید صادر،کند  آن را به عنوان بدهی تعیین میمهندس مشاورای است که  دهنده مبلغ منصفانه نشان

 . ارسال کندکارفرما
 

پس از کسر حسن انجام کار و  (گواهی پرداختدر صورتی که مبلغ  ،گواهی تحویل  کارهاتا صدور 
در  (گواهی پرداخت ۀکمین به عنوان پیوست پیشنهاد مناقصهکمتر از مبلغی باشد که در ) دیگرکسور

ز چنین  برودر صورت.  نیستگواهی پرداخت ملزم به صدور مهندس مشاورتعیین شده است، ) صورت وجود
 . اعالم کندپیمانکار باید موضوع را به مهندس مشاور، حالتی
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 : استثنای موارد زیر مجاز نیست  به،میانی گواهی پرداختخودداری از صدور 
 

های اصالح   هزینه،دنباشپیمان  انجام داده منطبق با پیمانکار تدارک کرده یا کاری که پیمانکاراگر آنچه ) الف
 .شود  تا زمانی که اصالح یا جایگزینی انجام نگرفته باشد، پرداخت نمی،یا جایگزینی

 باشد و  قصورقصور کرده یا در شرف ،پیمانش طبق های یا تعهدکارها در انجام هریک از پیمانکاراگر  )ب
 ،یید مبلغ معادل بهای آن کار یا تعهدأ تتوان از  کرده باشد، میاخطار این موارد را به او تر پیش مهندس مشاور

 .تا زمانی که آن کار انجام شده یا به آن تعهد عمل شود، خودداری کرد

 
 اقدام به تصحیح یا تجدید نظر در جهت تدقیق ،میانی گواهی پرداختتواند در هر   می،مهندس مشاور
و یید، أ پذیرش، تۀ نشان دهند،گواهی پرداختنباید چنین تلقی شود که . های قبلی بکندگواهی پرداخت

 .است مهندس مشاوررضایت 

 

 پرداختها. 14-7

 :انجام دهد پیمانکار زیر را به یها پرداخت باید ،کارفرما

 
 روز پس از 21 ظرف    یا،نامه پذیرش  صدور روز پس از تاریخ42نخستین قسط پیش پرداخت ظرف  )الف

 هرکدام که دیرتر باشد،] پرداخت پیش [2-14 ۀ و ماد،] تعهداتانجام تضمین [2-4 ۀدریافت مدارک مربوط به ماد

 و میانی صورت وضعیت روز از تاریخ دریافت 56، ظرف میانی گواهی پرداختمبلغ گواهی شده در هر  )ب
 ؛ و مهندس مشاور ازسوی ،مدارک پشتیبان آن

 ،ی پرداخت نهاییگواه روز پس از دریافت 56، ظرف گواهی پرداخت نهاییمبلغ گواهی شده در  )پ
  .مهندس مشاور سویصادر شده از 

 
 از ،کارفرما ۀبه وسیلپرداخت مبلغ مربوط به هر نوع پول مده باشد، نیا دیگری ۀگر در شرایط خصوصی به گونا

 . شود  انجام می،پیمانکاراز سوی بانکی تعیین شده ) های(طریق واریز به حساب 
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 خیر در پرداخت أت. 14-8

 ماهانه خسارت تاخیر محق به دریافت پیمانکار ،دکن نمبلغی را دریافت پیمانکار ،]پرداختها [7-14 ۀاگر طبق ماد
 7-14 ۀآغاز این دوره، تاریخ پرداخت تعیین شده در ماد. مبلغ پرداخت نشده، برای مدت تاخیر خواهد بود

 . است )7 -14 ۀ پاراگراف ب مادموضوع( گواهی پرداختجه به تاریخ صدور  بدون تو،] پرداختها[
 
باید بر  ،برای پرداختهای ریالییاد شده خسارت تاخیر شده باشد، ن دیگری تعیین ۀگونبه  خصوصی گر در شرایطا

خسارت  .د محاسبه و پرداخت شو)مورد عمل بانک ملی ایران( ی بلند مدت پنج ساله  گذارسود سپردهمبنای نرخ 
 بانک ۀوسیل که به ،سود بین بانکی ارزهای مربوط در بازار بین المللینرخ  برابر با ، بایدتاخیر برای پرداختهای ارزی

 .شود، محاسبه و پرداخت گردد مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می
 

ی رفع مشکل موجود برای ، بدون این که بر دیگر حقوق وی یا راههااست محق به دریافت این وجوه ،پیمانکار
 .ای وارد سازد  خدشه،وی

 حسن انجام کارسپرده پرداخت . 14-9

آزمایشهای از جمله (و انجام موفقیت آمیز همه آزمایشهای تعیین شده گواهی تحویل کارها پس از صدور 
  حسن انجام کار را برایهای سپرده نخست ۀنیم باید مهندس مشاور، ) در صورت وجود،پس از تکمیل

 صادر شده باشد، پس از این که آن بخش  یک برایگواهی تحویلاگر .  گواهی کند،پیمانکارپرداخت به 
 نخست سپرده حسن انجام ۀاز نیم باید ،به آنبا موفقیت بگذراند، پرداخت درصد مربوط   آزمایشها راۀ همبخش

 .دگردکار گواهی شده و پرداخت 
 

مهندس  ۀوسیل  حسن انجام کار باید بهسپردهدرنگ، باقی مانده  بی ، اعالم نقصۀدورپس از انقضای دیرترین 
 صادر شده باشد، پس از بخش  یک برایگواهی تحویلاگر .  گواهی شودپیمانکار برای پرداخت به ،مشاور

  حسن انجامسپرده دوم ۀ از نیم،درنگ درصد مربوط  باید بی،بخش برای آن قصن اعالم ۀدورانقضای تاریخ 
 . دگردده و پرداخت  گواهی شکار
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ی پسها آزمایش [12یا فصل ] نقص  مسئولیت [11 کارهایی هنوز برای اجرا باقی مانده باشد، طبق فصل اگر اما،
 تا،ی تخمینی این کارهاها  هزینهگواهی پرداخت محق به خودداری از صدور مهندس مشاور ،]از تکمیل

.اجرای کامل آنها خواهد بودزمان 

.است بخش برای آن پیوست پیشنهاد مناقصه شده در درجبهای   برابر درصد،بخشدرصد مربوط به هر 
ۀ نشده باشد، هیچ درصدی از هر یک از دو نیمدرج بخشی درصد بهای پیوست پیشنهاد مناقصهاگر در 

.نخواهد شد طبق این ماده، آزاد ،بخشبرای این  سپرده حسن انجام کار

صورت وضعیت زمان تکمیل. 14-10
 زمان تکمیل را، بهصورت وضعیت، باید کارها برای گواهی تحویل روز پس از دریافت 84 ظرف،پیمانکار

، در صورتی، در شش نسخه]ی میانیها پرداخت گواهیصدور درخواست [ 3-14 ۀهمراه مدارک پشتیبان، طبق ماد
 ،صورت وضعیت این . تسلیم کندمهندس مشاور به  تعیین نشده باشد، دیگریشمارکه در شرایط خصوصی 

: باید نشان دهنده 

،کارها برای گواهی تحویلتا تاریخ صدور  ،پیمان کارهای انجام شده طبق ۀ بهای هم)الف
وداند،  می خود را محق به دریافت آنها پیمانکار مبالغ دیگری که )ب
 به صورت جداگانه و،شودکند بستانکار  پیش بینی میپیمان  براساس کارپیمان برآورد مبالغ دیگری که )پ

گردد، تنها به منظور اطالع کارفرما، در صورت وضعیت زمان تکمیل درج می
.باشد

 مربوط راگواهی پرداختباید  ،]ی میانیها گواهی پرداختصدور [ 6-14 ۀ طبق مادمهندس مشاور ،گاه آن
.کند صادر 
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 گواهی پرداخت نهایی صدور درخواست . 14-11

خصوصی  در صورتی که در شرایط،  باید در شش نسخهپیمانکار، گواهی عملکرد روز پس از دریافت 56ظرف 
 به شکل مورد ،مدارک پشتیبانبا  پیش نویس صورت وضعیت نهایی را همراه ، دیگری تعیین نشده باشدۀبه گون

 :ۀ که به تفصیل نشان دهند،مهندس مشاوریید أت
 ، و پیمان شده طبق انجام کار هر بهای )الف

  ،داند  می آنها خود را محق به دریافت،یا به هر صورت دیگریپیمان  براساس پیمانکارمبالغ دیگری که  )ب

 . تسلیم کندمهندس مشاوربه 
 

یی از آن را ها نتواند درستی قسمتیا  اشدق نبفعیت نهایی موا با پیش نویس صورت وضمهندس مشاوراگر 
نویس   تسلیم و پیش،خواهد طور منطقی می  بهمهندس مشاور باید اطالعات بیشتری را که پیمانکاریید کند، أت

 باید پیمانکار ،پس از توافق.  شودممکن ،مهندس مشاور و پیمانکارای تغییر دهد که توافق بین  گونه را به
این .  تسلیم کندمهندس مشاورتهیه و به چه توافق شده است،  عین آن ،ت وضعیت نهایی راصور

 .  نام دارد"نهاییصورت وضعیت  " ،پیمان  شرایط اینوضعیت توافق شده در صورت

 
نویس   پیشدر مورد توافق های و با اعمال تغییرپیمانکار و مهندس مشاور بین گفتگو، اگر پس از انجام اما

 میانی گواهی پرداخت باید مهندس مشاوراختالفی وجود دارد، هنوز  معلوم شود که ،ضعیت نهاییصورت و
 ارایه کارفرماو به کند صادر را برای مبالغ مربوط به قسمتهای مورد توافق صورت وضعیت نهایی پیش نویس 

تصمیم [ 4-20 ۀ طبق ماد"نهایتاسپس، اگر اختالفها ).  ارسال داردپیمانکارو یک نسخه از آن را نیز برای (د نمای
صورت وضعیت  باید پیمانکار، حل شود، ]حل و فصل دوستانه[  5-20 ۀ یا طبق ماد]اختالف حل هیئتگیری 
 .دنمایتسلیم ) مهندس مشاور به  از آن راای و نسخه (کارفرماو به کرده  را تهیه نهایی

 

 اقرار نامه . 14-12

  کل مبنی بر این که مبلغ  باید اقرارنامه کتبییمانکارپ، صورت وضعیت نهاییهمراه با تسلیم 
 یا در ارتباط با پیمان  مبالغی است که طبق ۀ بیانگر تسویه حساب کامل و نهایی هموضعیت نهایی صورت
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شود که اعتبار این اقرارنامه از  درج ممکن است ،در اقرارنامه.  تسلیم کند،گیرد می تعلق پیمانکاربه پیمان 
شده دریافت کرده د طلب خود را از مبلغ کل یاۀ و ماندتضمین انجام تعهدات ،پیمانکارتاریخی است که 

 . ن تاریخی نافذ استا اقرارنامه از چن،باشد، که در این صورت

 

 صدور گواهی پرداخت نهایی. 14-13

درخواست صدور [ 11-14 ۀ مادموضوع و اقرار نامه کتبی یصورت وضعیت نهایاز تاریخ دریافت    روز28ظرف 
 را صادر گواهی پرداخت نهایی باید مهندس مشاور، ]اقرار نامه[ 12-14 ۀ و ماد]نهایی پرداخت گواهی
 : باید مبین موارد زیر باشد، این گواهی.دنمای ارسال ،کارفرماو برای تصویب کرده 

 
 ، واستبه دریافت آن  محق ،پیمانکار " مبلغی که نهایتا)الف

 مبالغی که ۀ پرداخت شده و همکارفرما ۀبه وسیل " مبالغی که قبالۀ برای هم،کارفرمابستانکاری  )ب
 پیمانکار باید به کارفرماکه بنا به مورد، ) در صورت وجود (یالتفاوت  محق به دریافت آن است، و مابه،کارفرما

 .عکسرپرداخت کند و یا ب

 
 درخواست صدور گواهی[ 11-14 ۀ را طبق مادنهایی پرداخت گواهیست صدور  درخواپیمانکاراگر 

 بخواهد که پیمانکار باید از ،مهندس مشاورنکرده باشد،  تسلیم ،]اقرارنامه[ 12-14 ۀو ماد] پرداخت نهایی
ید  بامهندس مشاور روز قصور ورزد، 28 در تسلیم درخواست خود ظرف پیمانکاراگر . در این مورد اقدام کند

 تعیین طرفای منصفانه به عنوان بدهی یکی از دو  گونه  را به مبلغی که خود بهنهایی پرداخت گواهی
 بدهکار شود ، پیمانکارهرگاه براساس این ماده، . نماید ارسال ،کارفرماو برای تصویب کرده کند، صادر  می

 را کارفرما ، طلب کارفرماالم  یا اعنهایی پرداخت گواهی روز از تاریخ صدور 28مکلف است که در مدت 
 حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب کارفرما و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر کند، ،بپردازد

ی ها اقدامها تکافو نکند،   و اگر مبالغ این تضمیننماید وصول ،پیمانکارهای  ها و تضمین خود را از محل سپرده
  .طالبات خود معمول داردقانونی را برای وصول م
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 پایان یافتن مسئولیت کارفرما. 14-14

یا در رابطه با  ،پیمان برای هیچ موضوع یا موردی طبق ،پیمانکار هیچگونه مسئولیتی نسبت به ،کارفرما
 : مبالغی را برای آنها" مشخصاارپیمانک که و به میزانی  جز، بهکارهایا اجرای  ،پیمان

 
  ، و همچنیننهایی وضعیت صورتدر  )الف

منظور  آمده، ]وضعیت زمان تکمیل صورت[ 10-14 ۀ زمان تکمیل به صورتی که در مادصورت وضعیتدر  )ب
 )پیش آمده باشدگواهی تحویل  کارها به جز موارد و چیزهایی که پس از صدور  ( باشد،هکرد

 محدود ،پیماننسبت به تعهد مصون نگهداشتن طبق را  کارفرماا این ماده، مسئولیت  ام. نخواهد داشت
 .کند نمی

 

 ی پرداخت ها نوع پول. 14-15

  :، مفاد این ماده به شرح زیر استشده باشدن دیگری تعیین ۀگر در شرایط خصوصی به گونا
اگر بیش از یک نوع . پرداخت شود ،پیوست پیشنهاد مناقصهبرده در   نام)های (باید به پول ،پیمان مبلغ

 :دگرد انجام ، زیرترتیب بیان شده درشده باشد، پرداختها باید به  برده ور نامظپول به این من
 

 : شده باشددرج به ریالتنها  ،پیمان ۀشد پذیرفته مبلغاگر  )الف
گیرد،  ورد استفاده قرار میی ثابت تبدیلی که برای محاسبه پرداختها مها  و نرخخارجی پول و ریالی ها نسبت. 1

  باشد، پیوست پیشنهاد مناقصهباید طبق 

 باید ،] به علت تغییر در قوانیناتاصالح [7-13 ۀو ماد] مبالغ مشروط [5-13 ۀپرداختها و کسور مربوط به ماد . 2
 د ؛ و اشی قابل کاربرد بها نسبت پول طبق و به

 ،]های میانی درخواست صدور گواهی پرداخت [3-14 ۀماد ت ها و کسور موضوع بندهای الف تا دیگر پرداخت . 3
 . مشخص شده است،1-هایی باشد که در بند الف  به نسبتوی یباید به پولها

هایی که در   به نسبتو، باید به پولها پیوست پیشنهاد مناقصه پرداخت بابت خسارتهای تعیین شده در )ب
 ؛ دگیرصورت  ، مشخص شده استپیوست پیشنهاد مناقصه
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 به آن پول کارفرما باشد که یشود، باید به پول  میکارفرما به پیمانکار از سویهایی که   دیگر پرداخت)پ
 ؛ است قرار گرفتهطرف که مورد توافق دو  باشدهزینه کرده، یا به پول دیگری

 از سوی بیشتر از مبلغ قابل پرداخت ،ی به پول،کارفرما به کارپیمان از سوی اگر هر گونه مبلغ قابل پرداخت )ت
التفاوت این مبالغ را در برابر مبالغ قابل پرداخت  تواند مابه  میکارفرما با همان پول باشد، پیمانکار به کارفرما

 . ی دیگر تسویه کندها  با پول،پیمانکاربه 

تاریخ ولها تعیین نشده باشد، نرخهای تبدیل حاکم در  نرخ تبدیلی برای پ،پیوست پیشنهاد مناقصه اگر در )ج
 . تعیین گردیده، نافذ خواهد بود جمهوری اسالمی ایران  بانک مرکزیۀوسیل  که به،پایه
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 وسیله کارفرما   فسخ پیمان به.15فصل 

 

 حاعالم برای اصال. 15-1

تواند با اعالم به   میمهندس مشاور خود عمل نکند، هایهر یک از تعهد بهپیمان  طبق پیمانکاراگر 
 .  ملزم کند،ای  شده قصور ظرف مدت معقول مشخصرفعرست کردن و د  او را به،پیمانکار

 

  وسیله کارفرما بهفسخ . 15-2

 : پیمانکار، اگر است پیمان محق به فسخ ،کارفرما

 
] اعالم برای اصالح [1-15 ۀیا در مورد اعالمی که طبق ماد  ]تضمین انجام تعهدات[ 2-4 ۀنطباق با ماد در ا)الف

 ، ایفا نکرده باشد خود را هایکند، تعهد دریافت می

 نشان داده ،پیمانطبق را  و یا به هر شکل، قصد خود مبنی بر عدم اجرای تعهداتش  باشد را رها کردهکارها )ب
 ، باشد

ی ها در اجرای مفاد اعالم )2ا  ، ی]تعلیق  و هاآغاز، تاخیر [8، طبق فصل کارهادر انجام ) 1،  دلیل موجه بدون)پ
  روز از تاریخ دریافت آنها،28 ظرف ،]کارهای عالج بخشی [6-7 ۀو ماد] رد کردن [5-7 ۀصادر شده طبق ماد
 عمل نکرده باشد،

 ،  باشدرا به غیر واگذار کردهپیمان  سپرده و یا دوم ستد پیمانکار را به کارها بدون کسب توافق الزم، )ت

یه یا قرار یبر علیه او اجرایا ناتوان در بازپرداخت بدهیها شده یا در شرف انحالل قرار گرفته،   یا  شدهورشکسته )ث
 قوانینبق ط(دهد که   یا رویدادی رخ ،کرده کاری یابازداشت صادر شده باشد، یا با اعتبار دهندگانش تبانی کرده 

  داشته باشد؛ ، یادشدههای یا رویدادهااقدامهر یک از اثـری مشابه با ) مربوط

 یا هر چیز با ارزش دیگری، به هر کس ،اقدام به پرداخت و یا دادن وعده هرگونه رشوه، هدیه، انعام، کمیسیون )ج
  :شویق به  به عنوان قدردانی یا به منظور ترغیب یا ت،)طور غیر مستقیم مستقیم یا به(

 انجام یا خودداری از انجام هرگونه اقدام مرتبط با پیمان، یا  . 1
  نشان دادن عالقه یا مخفی نمودن ناخرسندی اشخاص مرتبط با پیمان، . 2

 کرده باشد،
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 مبالغ و ،ها گونه ترغیب به قصد این ،پیمانکار  دوم دستانپیمانکاریا اگر هر یک از کارکنان، مباشران یا 
 ها آندادن ۀبه هر شخصی پرداخت کرده یا وعد) مستقیم یا غیر مستقیم ( را)ج(بند  در این شده برده نامهای  هدیه

 را ایجاد کارفرما ازسویپیمان ، حق فسخ پیمانکار کارکنان، ترغیبها و پاداشهای قانونی به اما. بدهد را
  ؛ یانخواهد کرد

 .گر مشمول ممنوعیت قانونی منع مداخله شود ا)چ 

 
 روزه به 14 اخطارتواند با   میکارفرما، پیش گفته یک از حالتهای درج شده در بندهای آمدن هر پیشدر صورت 
 کارفرما، ج و  ث، در مورد بندهایاما. دنمای اخراج کارگاه را از پیمانکاررا فسخ کرده و پیمان  ،پیمانکار

 .را فسخ کندپیمان  درنگ بیعالم، تواند با یک ا می
 

 .کند ای وارد نمی خدشهیا غیر آن، پیمان  طبق کارفرمادیگر حقوق  بر ،پیمان به فسخ کارفرماتصمیم 

 
، و دیگر پیمانکار مدارک ۀی الزم، همکاالها ۀ و همکرده را ترک کارگاه باید پیمانکاربا اعالم فسخ پیمان، 

.  تحویل دهدمهندس مشاوربه   یا برای او تهیه شده است،تهیه شده  انکارپیم ۀوسیل که بهرا مدارک طراحی 
برای ) 1 ،کارفرما فوری هر دستور معقولی که در اعالم برآورده کردن باید نهایت سعی خود را در ،پیمانکار اما

،  آمده است، هاکار یا ایمنی ، برای حفاظت از جان، مال)2 به پیمانهای دست دوم، و کارهاواگذاری هر قسمت از 
 .معمول دارد

 
 کارها دیگری ترتیب تکمیل ۀموسس هر ۀوسیل  را تکمیل کرده یا بهکارها "تواند راسا  میکارفرما  پس از فسخ،

مدارک  و دیگر  ،پیمانکار مدارک، کاالهاتوانند از  می ، یادشدههای موسسه و کارفرما ،در این صورت. را بدهد
 ۀ به گون،گر در شرایط خصوصی ا.یا از جانب وی تهیه شده است، استفاده کنند پیمانکار ۀوسیل طراحی که به

 آنچه را که طبق مشخصات بوده و ، پای کارتجهیزات و مصالح از ارفرماک، بینی نشده باشد پیشدیگری 
 متعارف روز که مورد توافق   را بر اساس نرخهاکند و بهای آن  قبول می، تهیه شده استپیمانبرای اجرای 

 . دنمای  منظور می،پیمانکار بستانکاردو طرف باشد ، به حساب 
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 موجود است و به تشخیص کارگاه را که در  وی و وسایل متعلق بهماشین آالت پیمانکار   تواند می ،کارفرما
 ،ناسبی که جایگزین کردن آنها با ماشین آالت دیگر الزم است کار مورد نیاز بداند ، برای مدت ماتمامخود برای 
  یا بهای اجاره آنها را که، معقولیعالوه سود به ، آنها برای در اختیار قراردادنپیمانکار ینۀهز و گرفتهدر اختیار 

تواند   نمیکارفرما. کند منظورپیمانکار بستانکارشود، به حساب   تعیین میطرف یا با توافق دو پیمانطبق مفاد 
 اختیار در ،خصوصی  را بیش از مدتهای تعیین شده در شرایطپیمانکار آالت ماشین ،پیمانکاربدون موافقت 

 .خود بگیرد
 

 یا کارگاه  آن محل، را کهکارهای موقت و ماشین آالت پیمانکار  باید محل تحویل کارفرما ،سپس
 خود، ۀنگ ترتیب خارج کردن آنها را به ریسک و هزیندر  باید بی،پیمانکار.  اعالم کند،حوالی آن خواهد بود

تواند به منظور   میکارفرما   را پرداخت نکرده باشد،کارفرما بدهی خود به پیمانکار، هرگاه تا این زمان اما. بدهد
مبلغ .  به تملک خود در آورده و یا به فروش برساند، این اقالم را با رعایت تشریفات قانونیوصول طلب خود،

 .شود پرداخت پیمانکار باید به ،)در صورت وجود (پیمانکار از مبلغ بدهی ،افه حاصل از فروشاض

  

 ارزیابی در تاریخ فسخ . 15-3

نافذ شود، ]  کارفرماۀوسیل فسخ به[ 2-15 ۀطبق مادپیمان در زودترین زمان عملی پس از آن که اعالم فسخ 
 دیگر و ،پیمانکار مدارک ،کاالها، کارها تعیین بهای  برای،]تصمیمها[ 5-3 ۀ باید طبق مادمهندس مشاور

 .اقدام کندپیمان  طبق ، بابت کارهای انجام شدهپیمانکارمطالبات 

 

  فسخ پرداخت پس از . 15-4

 : تواند  میکارفرمانافذ شود، ]  کارفرماۀوسیل  بهفسخ[ 2-15 ۀطبق مادپیمان پس از این که اعالم فسخ 
 

 ، نداقدام ک] ی کارفرمادعاو [5-2 ۀ طبق ماد)الف

 ی، خسارتهاها  نقصهمه و رفع ،کارهای طراحی، اجرا، تکمیل ها  را تا زمانی که هزینهپیمانکارپرداخت به  )ب
 متحمل شده است، تسویه شود، کارفرماهای دیگری که   هزینهۀهم، و )در صورت وجود (کارها تکمیلخیر در أت

 یا  د، ونمتوقف ک
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 را، پس از کارها اضافی بابت تکمیل ۀ و هر هزینکارفرمالۀ به وسیشده  هرگونه زیان و خسارت تحمل )پ
پس از جبران این .  اخذ کندپیمانکار، از  ]ارزیابی در تاریخ فسخ [3-15 ۀ طبق ماد،پیمانکارکسر هرگونه طلب 

 .  را به وی پرداخت کندپیمانکار طلب ۀ باید ماندکارفرما  ی اضافی،ها خسارتها و هزینه گونه زیانها، 
 

 فسخ حق کارفرما برای . 15-5

.  فسخ کندپیمانکار به ،سخیفرا با اعالم چنین پیمان  خود، در هر زمان، بنا به مصلحتتواند،   می،کارفرما
تضمین انجام ندن  یا بازگرداپیمانکار لۀبه وسی روز پس از تاریخ دریافت اعالم فسخ 28 ،پیمانفسخ 

 دیگری نیامده ۀگون خصوصی به  در صورتی که در شرایط.، هر کدام که دیرتر باشد، نافذ خواهد شدتعهدات
 پیمانکار دیگری انجام ۀ به وسیلکارهاو یا  دهد را انجام کارهاکه خود هدف  این باتواند   نمی کارفرماباشد،
 . را فسخ کندپیمان به استناد این ماده ، شود

 
 و کردهعمل   ،]توقف کار و خارج کردن ماشین آالت پیمانکار [3-16 ۀ باید طبق مادپیمانکارپس از این فسخ، 

 .  انجام شود،]آزادسازی پرداخت و  فسخ اختیاری، [6-19 ۀ باید براساس مادپیمانکارپرداخت به 
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  پیمانکارۀوسیل  تعلیق و فسخ به.16فصل 

.، به شرح زیر استشده باشد، مفاد این فصلن دیگری تعیین ۀگر در شرایط خصوصی به گونا

 حق پیمانکار برای تعلیق کار. 16-1

 قصور،]های میانی پرداخت گواهیصدور [ 6-14 ۀ طبق مادگواهی پرداخت در صدور مهندس مشاوراگر 
 مشروط بر آن که تعهدهای پرداخت نشده طبق این قصور کند،،]پرداختها[ 7-14 ۀ اجرای ماد درکارفرماورزد، یا 

تواند طی یک اعالم حداقل  میپیمانکار  بیشتر باشد،مناقصه پیشنهاد پیوست از مبلغ تعیین شده در ،ماده
 مگر و تا،)را کاهش دهد کارهایا نرخ پیشرفت اجرای ( را به حالت تعلیق در آورد کارها، کارفرما روزه به 42

مبلغ مربوط رایا  ،ند را دریافت کگواهی پرداخت که در اعالم آمده است، ی بر حسب موردپیمانکارزمانی که 
.  دریافت کند رای خودها ای مبنی بر در جریان پرداخت بودن طلبیا نشانهو ، دنمایدریافت 

خیر درأت[ 8-14 ۀ طبق ماد،خسارت تاخیر در پرداخت ۀزین در مورد دریافت هپیمانکارحقوق بر  ،پیمانکاراقدام 
.ای وارد نخواهد کرد  خدشه،] پیمانکارۀوسیل فسخ پیمان به[ 2-16 ۀطبق مادپیمان  و حق فسخ ،]پرداخت

ای مبنی بر در یا نشانه ،دنمای مبلغ مربوط را دریافت یاد، ن را دریافت کگواهی پرداخت   متعاقباً،پیمانکار هرگاه
، باید کار متعارف خود را در زودترین زمان معقول و ممکنی خود دریافت کندها پرداخت طلببودن جریان 
.ازسرگیرد

ایهزینهخیر و یا متحمل أ دچار ت،طبق این بند) یا کاهش آهنگ پیشرفت (کارها تعلیق به خاطر ،پیمانکاراگر 
: محق خواهد بود به ،]دعاوی پیمانکار [1-20 ۀد و طبق ماکند اعالم مهندس مشاورشود، باید مراتب را به 

تمدید مدت [4-8 ۀ طبق ماد خیر افتاده یا خواهد افتاد،أ، اگر تکمیل به تیخیرأچنین ت  تمدید مدت برای )الف
، و]تکمیل

.گنجانده شودپیمان  مبلغ به عالوه سود معقولی که باید در ، مربوط ینۀهزدریافت  )ب

. در این موارد اقدام کند،]تصمیمها [5-3 ۀ باید طبق مادمهندس مشاوراعالم، پس از دریافت این 
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  پیمانکار ۀوسیل فسخ پیمان به. 16-2

 :  اگرخواهدبود،پیمان  محق به فسخ ،پیمانکار

 
بان مربوط، نسبت به  و مدارک پشتیصورت وضعیت روز پس از دریافت 63 ظرف مهندس مشاور )الف

 ، باشد قصور کرده،گواهی پرداختصدور 

خود قابل دریافت  طلب ،]پرداختها [7-14 ۀ روز پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماد84 ظرف پیمانکار )ب
 5-2 ۀاستثنای کسور مربوط به ماد به(شد  می باید انجام مهلت این  در را، که پرداختمیانی گواهی پرداختدر 

 ، دریافت نکرده باشد،)] کارفرمادعاوی[
 84 بیش از ،خود در تحویل زمین، تحصیل مجوزهای الزم مورد تعهد خود نسبت به انجام تعهدهای ،کارفرما )پ

   کوتاهی کرده باشد،،پیمانروز نسبت به زمانهای تعیین شده در 

 مبلغ درصد 25 بیش از ،ماکارفر، جمع مبالغ کاهش یافته از سوی 2بند ] روش تغییر [3-13 ۀ طبق ماد)ت
  نباشد؛، موافقپیمان با نرخهای کارها با تکمیل ،پیمانکار بوده و پیمان ۀشد پذیرفته

  . باشد اثر گذاشتهکارها ۀ بر هم، طوالنی شدن تعلیق ،]طوالنی شدن تعلیق [11-8 ۀطبق ماد )ث

 
 روزه به 42تواند با دادن اخطاری   میپیمانکار  هر یک از این رویدادها یا وضعیتها، آمدن پیشدر صورت 
 . را فسخ کندپیمان ، کارفرما

 
ای وارد  یا غیر آن دارد، خدشهپیمان  طبق ویبه دیگرحقوقی که  ،پیمان در مورد فسخ پیمانکارتصمیم 

 . نخواهد کرد

 

 توقف کار و خارج کردن ماشین آالت پیمانکار  . 16-3

ۀ وسیل به فسخ پیمان[ 2-16 ۀمادیا ، ]فسخکارفرما برای حق [ 5 -15 ۀطبق مادپیمان  فسخ  این که اخطارپس از
 : درنگ  باید بیپیمانکار  ،شود نافذ ،]آزادسازیپرداخت و  اختیاری، فسخ [ 6-19 ۀ یا ماد،]پیمانکار
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 حفاظت از برای ممکن است مهندس مشاورارهایی که استثنای ک  همه کارهای بعدی را متوقف کند، به)الف
  دستور اجرای آنها را بدهد،  ،کارها یا ایمنی ،، مال جان

 شــده ی پرداختپیمانکار یا کارهای دیگری را که بابت آنها به ،مصالح  ،تجهیزات ، پیمانکار مدارک )ب
 ، و د ده، وارد شده استرگاهکا به پیمانکار ۀوسیل به ،پیمان که برای اجـرای را یمصالحاست و 

 را کارگاه و   انتقال داده،کارگاه به خارج ،استثنای آنچه از نظر ایمنی ضروری است  به،ی دیگر راکاالها همه )پ
 . ترک کند

 

 پرداخت پس از فسخ پیمان. 16-4

  :درنگ باید بی کارفرما نافذ شد، ،] پیمانکارۀوسیل فسخ به [2-16 ۀطبق مادپیمان  فسخ اخطارپس از آن که 

 
 ، بازگرداند پیمانکار را به تضمین انجام تعهدات )الف

 د، و ن پرداخت ک،]آزادسازی  و پرداخت  اختیاری، فسخ[ 6-19 ۀ را طبق مادپیمانکاری ها طلب )ب

 .  پرداخت کندپیمانکار این فسخ متحمل شده، به ۀ در نتیجپیمانکار را که هاییخسارتمبلغ  )پ
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  خطر پذیری و مسئولیت .17فصل 

 

   ها مصونیت. 17-1

 دعاوی، ۀ همناشی از ، و کارگزاران ایشان،کارفرما کارکنان، کارفرما  خسارتهای وارده به باید،پیمانکار
جبران کرده وایشان را در را زیر ر ی مشروح د)های حقوقی و قانونی از جمله هزینه(ها  ها، خسارتها و هزینه آسیب

  .رد نگه داانیز  و بی مصون،برابر آنها

 
طراحی، :  و یا به علت، یا در جریان،ی بدنی، بیماری، یا مرگ هر کس، به هر صورت، که ناشی ازها آسیب )الف

لت یا اقدام به غفکرد  را به نوعی منتسب ها، مگر بتوان آن باشدها  و برطرف کردن نقصکارهااجرا، تکمیل 
 ، و کارفرما، یا هر یک از کارگزاران کارفرما کارکنان، کارفرماۀ به وسیلپیمان عمدی، یا نقض 

 :  تا میزانی که چنین خسارت یا زیانی،)کارهابه غیر از ( خسارت یا زیان وارده به اموال یا امالک )ب

 د، و اش بکارها و برطرف کردن نقص ،اکارهطراحی، اجرا، تکمیل :  و یا به علت، یا در جریان،ناشی از. 1
، پیمانکار کارکنان، پیمانکار لۀبه وسیپیمان به هر غفلت، اقدام عمدی، یا نقض کرد بتوان آن را منتسب . 2

 . به کار گمارده شده استپیمانکار ۀبه وسیل ،طور مستقیم یا غیر مستقیم یا مباشران او، یا هر کس که به
 

 دعاوی، ۀ همناشی از ،وی، و کارگزاران پیمانکار کارکنان، پیمانکار بهرا ارده  خسارتهای و باید،کارفرما
 جبران کرده و  را ی مشروح در زیر)ی حقوقی و قانونیها از جمله هزینه(ها  ها، خسارتها، زیانها و هزینه آسیب

 :دارد  نگهبی زیان، مصــون و ایشان را در برابر آنها
 ۀبه وسیل پیمانرگی که بتوان آن را به هر گونه غفلت، اقدام عمدی، یا نقض های بدنی، بیماری یا م  آسیب.1

 ، یا هر یک از کارگزاران آنان نسبت داد، وکارفرما کارکنان، کارفرما
 تعیین پیمان که در است ای   بیمههایخارج از پوشش اما بوده  کارفرمامسئولیت آنها به عهده  مواردی که .2

  .شده است
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 مراقبت پیمانکار از کارها . 17-2

 صادر گواهی تحویل که  استتا تاریخی تاریخ آغاز، از کاالها و کارهامراقبت از تام  مسئول ،پیمانکار
صدور  تاریخ  از.) صادر شده است،] کارها و بخشها گرفتنتحویل[ 1-10 ۀیا فرض بر این است که طبق ماد(شده 

گواهی  ،کارها یا قسمتی از بخش  هراگر برای .گردد  منتقل میکارفرما این مسئولیت به ،تحویل گواهی
 یا قسمت از بخشآن از  مسئولیت مراقبت ،) که صادر شده استباشدیا فرض بر این (  صادر شودتحویل
 . دگرد  منتقل میکارفرما پس از آن به ،کارها

 
فهرست "مربوط در  باقیمانده های مسئولیت مراقبت از کارپیمانکار، کارفرمات به پس از انتقال مسئولی

 . را، تا زمانی که این کارهای باقیمانده تکمیل شود، به عهده داردگواهی تحویل پیوست "ها نقص

 
، ستآنها مسئول مراقبت از پیمانکار در زمانی که ،پیمانکار مدارک، یا کاالها، کارهابر اگر زیان یا خسارتی 

 باید این خسارت یا خرابی را به پیمانکار رخ دهد، ]ی کارفرماها ریسک[ 3-17 ۀخارج از فهرست ماد به هر علت
 .بشودپیمان  منطبق با ،پیمانکار مدارک و کاالها، کارهاای که  گونه  مرتفع سازد، به، خودۀریسک و هزین

 
به . است خود های ن یا خسارت ناشی از اقدام مسئول هر گونه زیاپیمانکار ،گواهی تحویلپس از صدور 

 پدید آمده و برخاسته ،گواهی تحویل که پس از صدور است مسئول هر گونه زیان یا خسارتی پیمانکارعالوه، 
 .  باشدپیمانکاراز رویدادهای قبلی تحت مسئولیت 

 

 ی کارفرماها ریسک. 17-3
 :   به آنها اشاره دارد، شامل موارد زیر است،]ماپیامد ریسکهای کارفر [4-17 ۀ که مادکارفرماریسکهای 

 
 ،، اشغال، اقدام دشمن خارجی)اعم از جنگ اعالم شده یا نشده( جنگ، حالت جنگی )الف

 ،کشور شورش، تروریسم، انقالب، قیام، کودتای نظامی یا غصب قدرت، یا جنگ داخلی در )ب

 و پیمانکار کارکنان ه وسیله افرادی غیر ازب کشور ن نظم درشد ه پاشید  هم  آشوب، اغتشاش یا از)پ
 ،دوم دست انپیمانکار و پیمانکار نادیگرمستخدم
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 مگر آن که ،کشور در ای  مهمات جنگی، مواد منفجره، پرتوهای یونیزه کننده یا آلودگی پرتوهای هسته)ت
 ، باشدپیمانکارۀ  وسیلبهقابل انتساب به کاربرد چنین مواردی 

ت صوت یا مافوق صوت حرکت  که با سرع، امواج فشاری ناشی از سرعت هواپیما یا دیگروسایل هوابرد)ث
 ،کنند می

مشخص  خصوصی شرایطچه که در  ، مگر آنکارفرما از جانب کارهای دایم استفاده یا تصرف قسمتی از )ج
 شده باشد،

 یا کسان دیگری انجام شده که مسئولیت آنها بر کارفرما کارکنان ۀوسیل  که به،کارهاطراحی قسمتی از  )چ
  ؛ و )در صورت وجود(ست کارفرما ۀعهد

 که پیمانکار با ، قابل انتظار نیست" بوده یا منطقاغیر قابل پیش بینی که ت هرگونه عمل نیروهای طبیع)ح
 . روز آنها معمول دارد اقدامهای پیشگیرانه کافی برای جلوگیری از بباشد توانسته ای تجربه

 

 ی کارفرماها پیامد ریسک. 17-4

، منجر به خسارت یا ]های کارفرما ریسک [3-17 ۀی فهرست شده در مادها اگر و تا میزانی که هر یک از ریسک
 مهندس مشاوردرنگ به   باید موضوع را بیپیمانکار شود، پیمانکار مدارک یا کاالها، کارهاآسیب به 

 . کنداقدام ، دهد دستور می مهندس مشاور در حدی که ،ها اصالح این خسارتها یا آسیباعالم کرده و به 

 
 به "یی شود، باید مجددا هزینهخیر و یا متحمل أها دچار ت  بابت اصالح این خسارتها یا آسیب،پیمانکاراگر 

 :  بود به محق خواهد،]دعاوی پیمانکار [1-20 ۀ و براساس مادنمایداعالم مورد را  مهندس مشاور

 
 خیر افتاده یا خواهد افتاد، وأ به تکارها، اگر تکمیل یخیرأتچنین تمدید مدت برای  )الف

 ۀ مـادچ و جدرمورد بندهای . گنجانده شودپیمان که باید درمبلغ ای هزینه چنیـندریافـت ) ب
 . باید ملحوظ شود،ها نیز هزینه، سود معقول بر ]ی کارفرماها ریسک[ 17-3 

 . در این موارد اقدام کند،]تصمیمها [5-3 ۀ باید طبق مادمهندس مشاور، پیمانکارجدد م اعالم یافت پس از در
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 حقوق مالکیت فکری و صنعتی. 17-5

ی ثبت شده، حق امتیاز، از هر حق اختراع، طراح) یا اتهام به تخلف( عبارت است از تخلف "تخلف"در این ماده، 
 ،"ادعا" و ؛کارها مربوط به ،عالمت تجاری، نام تجاری، راز تجاری، یا دیگر حقوق مالکیت فکری یا صنعتی

 . یتخلفهرارایه شده بر ) یا نتایج پیگیری ادعا(عبارت است از ادعای 

 
م نکند، چنین تلقی  دیگر اعالطرف روز پس از دریافت ادعایی، وصول آن را به 28 ظرف طرف  یکهرگاه

 .پوشی کرده است  چشم، از حق خود به مصونیتی که طبق این ماده دارد، اولطرفخواهد شد که 

 
دارد، در صورتی  زیان نگه می  مصون و بی، را در برابر و از هرگونه ادعای ارایه شده بر تخلفپیمانکارکارفرما، 
 : که تخلف 

 
 ، یا اشد بهای کارفرما خواسته از کارپیمان غیر قابل اجتناب اجابت ۀنتیج )الف

 : کارها از هر قسمت از کارفرما ناشی از استفاده )ب

 ، یا استقابل استنباط  ،پیمان از مفاد "به آن اشاره شده یا منطقاپیمان  غیر از آنچه در  باشدبرای منظوری. 1
تاریخ  از پیش ای استفاده چنین هک  فراهم نشده، مگر اینپیمانکار ۀوسیل مربوط به هر چیزی باشد که به. 2

 .درج شده باشدپیمان  روشن بوده یا در پیمانکار برای ،پایه

  
زیان  باشد، مصون و بی  یا در ارتباط با موارد زیر ، را در برابر هر ادعای دیگری که برخاسته ازکارفرما ،پیمانکار

 : دارد می  نگه

 ،پیمانکاروسیله   بهکارها یا اجرای ،ای، ساخت طراحی، ساخت کارخانه .1

 ،ماشین آالت پیمانکار استفاده از  .2
 .کارهاکارگیری درست از  به .3

 
 )  خودۀبه هزین(تواند   مصون کننده میطرف بودن باشد، زیان  طبق این ماده محق به مصون و بی،طرف  یکاگر
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 طرف. ی قضایی یا داوری مورد نیاز شودادعوگونه ده و متوسل به هر ، مذاکراتی انجام داابرای حل و فصل دعو
 ،ا مصون کننده، باید او را در مقابله با این دعوطرف ۀ بنا به درخواست و به هزین،) مصون شوندهطرف(دیگر 

  مصون کننده گردد، مگرطرفکند که موجب تضعیف    نباید اقدامی،)وی کارکنانو ( دیگر طرفاین . یاری کند
، اقدام موثری از طریق مذاکره ا دیگر، برای حل و فصل دعوطرف مصون کننده، در اجرای درخواست این طرف

 . به عمل نیاورده باشد،یا مراجعه به داوری یا دادگاه
 

 محدودیت مسئولیت. 17-6

 از دست دادن النفع، ، عدمکارها برداری بهرهمحروم شدن از خاطر   به، دیگرطرف در برابر ،طرفهیچ یک از دو 
متحمل پیمان  دیگر در ارتباط با طرف که ممکن است ،یا تبعی ، زیان و خسارت غیرمستقیم دیگریهاقرارداد

 .  مسئولیتی ندارد،]مصونیتها [1-17 ۀ و ماد] پیمانپرداخت پس از فسخ[ 4-16 ۀشود، به غیر از موارد ماد

 
برق، آب و [ 19-4در ارتباط با آن، به غیر از مواد و پیمان ، طبق کارفرما در مقابل پیمانکارکل مسئولیت 

و ] مصونیتها [1-17، ]شود  کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار قرار داده می و ابزارآالت ماشین[ 20-4، ]ازـگ
یا اگر چنین مبلغی در ( تعیین شده ، از مبلغی که در شرایط خصوصی]حقوق مالکیت فکری و صنعتی [17-5

 .شود ، بیشتر نمی پیمانۀمبلغ پذیرفته شد، از )نشده باشددرج ی شرایط خصوص

 
کاری  خالف  بدرفتاری و، مسئولیتهای مربوط به هرگونه کالهبرداری، قصور آگاهانهۀکنند  محدود،این ماده

 .یست مقصر نطرف ۀباکانه، به وسیل بی
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  بیمه.18ل فص

 

 ها  عمومی بیمههای الزام. 18-1
 برای ،های الزم نامه  بیمهۀ، موظف به تهیپیمانکارشده باشد، ن دیگری تعیین خصوصی به گونۀ شرایط ردگر ا

 بدون ایجاد ،پیمانکار. است تحویل گواهی تا صدور ،آنها برقرار نگهداشتن درزیر و تعیین شدهپوشش موارد 
  :کند اقدام می ،زیرای  های بیمه ، نسبت به تامین پوششکارفرمای خود و ها  مسئولیت وهامحدودیت در تعهد

 
 .کارگاه ، از محلهای تولید یا فروش ، تا تجهیزات و مصالح حمل ۀ بیم)الف
برای پوشش هر نوع خسارت به  در شرایط خصوصی، تعیین به شرح ،دایم کارهای خطر تمام ۀ بیم)ب

 .تحویل گواهی صدور  تا تاریخ،دایم کارهای  وکارگاهدر  مستقر تجهیزات و مصالح

، برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب  در شرایط خصوصی شده به شرح درج مسئولیتۀ بیم)پ
، دچار حادثه و یا  کارهاای در ارتباط با   و دیگرکارکنانی که به گونهکارفرما کارکنان، پیمانکار کارکنان

 یا زیان و ، یا فوت، بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی، و همچنین،سانحه شوند
 .پیمان در اثر اجرای ،خسارت وارده به اموال

 .موقت کارهای و ماشین آالت پیمانکار  ۀ بیم)ت
 
خسارتهای وارده است و  جبران ۀهزین، تنها به منظور تامین رهااک و تجهیزات و مصالحیمه کردن ب

شده نتعیین  دیگری ۀبه گونخصوصی  گر در شرایطا .کند  را به هیچ وجه از تعهدهای خود مبری نمیپیمانکار
  است پیمانکار ۀ به عهد، از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز،ها  بیمه نامهبرقرار نگه داشتن تهیه و ۀهزین، باشد

 

 ها  قصور در تهیه و تمدید بیمه نامه. 18-2
های   و یا بیمه نامهنکندهای یاد شده را در موعد مقرر تهیه  یا بخشی از بیمه نامه  همه،پیمانکاردر صورتی که 

 های  ها کرده، و هزینه نامه  اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه"تواند راسا  میکارفرماموجود را به موقع تمدید نکند، 
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 بیمه ۀ تهیۀهرگاه، هزین.  منظور دارد،پیمانکارری را، به حساب بدهکار س  باالۀه هزینمربوط، از جمله هرگون
 برای اخذ کارفرماری س های باال  گذاشته شده باشد، تنها هزینهکارفرما ۀها در شرایط خصوصی، به عهد نامه

، کار خسارت دیده تحت رپیمانکاگاه به علت قصور  هر. شود  گذاشته میپیمانکارها، به حساب بدهی  بیمه نامه
 موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعیین شده در پیمانکارهای یاد شده قرار نگرفته باشد،  پوشش بیمه
 .  استمناقصه پیشنهاد پیوست

 

 ها محتوای بیمه نامه. 18-3
 : باید دارای شرایط زیر باشد،های تهیه شده  بیمه نامه

 
درج   به عنوان ذینفعکارفرما ، باید نام ماشین آالت پیمانکار  و کارکنانرد ها، جز در مو  در بیمه نامه)الف
 ، ها  و یا زمان پایان اعتبار بیمه نامهاهر نوع تغییر در محتو.  گرددارایه کارفرما و پیش از آغاز هر کار ، به هشد

مه و طرف ذینفع آن ، باید به ار ، موضوع بیزها، بیمه گ  بیمه نامهۀدر هم.  باشدکارفرماباید با اطالع قبلی 
 .وضوح بیان شده باشد

 .خصوصی را برآورده کند شرایط در )در صورت وجود (های تعیین شده خواستهها، باید   مفاد بیمه نامه)ب
، و کارگاه به کاال ، تا زمان ورود  حمل ۀبیمه نام ،شده باشدن دیگری بیان ۀگونخصوصی به  گر در شرایطا )پ

  باید اعتبار داشته باشد، ،تحویل گواهی صدور ها تا زمان دیگربیمه نامه
 ۀماد براساس کارها ۀهم، پیش از تحویل هاکار از هایی قسمت احتمال تحویل  بایدها،  در متن بیمه نامه)ت
 .، باید تصریح شود] ها در شرایط تحویل قسمتی از کارها نامه بیمه[ 18-6
 خسارت یا خرابی باید به همان پولی باشد که برای جبران خسارت یا خرابی ها، پرداختها در برابر نامه  در بیمه)ث

 .الزم است
 

 ی در تعهد کارفرماها بیمه نامه. 18-4
 نسبت به دریافت  بایدکارفرما باشد، کارفرما، در تعهد خصوصی  شرایطبق طها  هرگاه اخذ برخی از بیمه نامه

 . شده ، اقدام کندتعیین شرایط طبق ،آنها
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 دریافت خسارت از بیمه . 18-5
 :  است زیر شرح  دیگری بیان نشده باشد، ترتیب دریافت خسارتهای بیمه، به ۀگونخصوصی به  هرگاه در شرایط

 تنظیم و آماده فرماکار موظف است اسناد و مدارک الزم را برای دریافت خسارت، با همکاری ،پیمانکار )الف
 . به بیمه گر تحویل دهد،کرده، در موعد مقرر

به  طرف مشترکی که دو  به حساب،گر ، مبالغ پرداختی بیمهستکارفرماهایی که ذینفع آن  در مورد بیمه) ب
 .ط در کارهای خسارت دیده مصرف شود، تا مبالغ مربوشود می، واریز کنند میاین منظور افتتاح 

 ۀشود و هزین می ، اصالح یا تعویض پیمانکار ۀ و به وسیلکارفرما کار ، به دستور ۀت دیدبخشهای خسار) پ
 .گردد  پرداخت میپیمانکارآن از محل مبالغ دریافتی بیمه، به 

گر، برای جبران خسارتهای وارده کافی نباشد و یا برخی از قسمتهای  ه از بیمهد هرگاه مبالغ دریافت ش)ت
 اضافی مورد نیاز، با توجه ۀیل تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد، مسئولیت تامین هزین به هر دل،خسارت دیده

 .  است پیمانکار یا کارفرما ۀ به عهد،، بر حسب مورد]خطر پذیری و مسئولیت[17فصل به 
 

  ها، در شرایط تحویل قسمتی از کارها بیمه نامه. 18-6
 مورد نظر کارفرماۀ به وسیل ،]هایل قسمتهایی از کارتحو[ 2-10  طبق بندهاکارهرگاه تحویل قسمتی از 

 بیمه و به بیمه گر، اطالع داده هاکارقسمت از   موظف است که مراتب را پیش از تحویل آنپیمانکارباشد، 
 . شرایط جدید، از بیمه گر اخذ کند را طبقها نامه

 

 شرایط پیمان  ها با انطباق بیمه نامه. 18-7
 شده به ارایههای  هرگاه بیمه نامه. باشد پیمانبا ا و محدوده پوشش آنها، باید منطبق ه مضمون همه بیمه نامه

ی باشد، مراتب به های  ، دارای اشکال یا نقصپیمان، از نظر انطباق با شرایط پیش بینی شده در پیمانکارۀ وسیل
ز با مراجعه به  موظف است ظرف ده روپیمانکار و ،شود  اعالم میپیمانکار به مشاور مهندس ۀوسیل
 پیمانکاردر هر حال، . ی جدید ، اقدام کندها ، نسبت به رفع نقص و یا جایگزین کردن آنها با بیمه نامهگر بیمه

 .  استپیمان دریافتی ، طبق ی ها ی مفاد بیمه نامهتمسئول درس
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 ها  مراجع صادرکننده بیمه نامه. 18-8
هرگاه مرجع صادرکننده .  تهیه و تسلیم شود،کارفرماات بیمه مورد تایید سسی مورد نیاز، باید از موها مه نامهبی

 یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدهای مالی شود، ، به هر دلیل دچار انحالل، ورشکستگیای  بیمه نامه
نامه از مراجع دیگر مورد قبول  بیمهآن ردن  نسبت به جایگزین ک، روز28 موظف است ظرف حداکثر پیمانکار
 .  تسلیم کندکارفرما جدید را به ۀبیمه نام، اقدام کرده و کارفرما

 

 ها ، ناشی از تغییر کارها تغییر در بیمه نامه. 18-9
 پیمانیا دیگر ویژگیهای اصلی  ،تکمیل مدت ،پیمان مبلغ، کارها منجر به تغییر اساسی در تغییرهرگاه 
 اطالع گران مربوط بیمهبه  ها، مراتب را  شده در متن بیمه نامهدرج موظف است براساس موارد انکارپیمشود، 

 طبق تکمیل مدتدر صورت افزایش  .ها انجام شود  در مفاد بیمه نامه، الزمهایدهد، تا در صورت لزوم، تغییر
 .شود  تمدید میپیمانکار ۀلی مربوط به همان مدت، به وسیها نامه بیمه، ]تمدید مدت تکمیل [4-8 ۀماد
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 ) فورس ماژور( حوادث غیر مترقبه .19فصل 

 

 تعریف فورس ماژور. 19-1

  : از رویداد یا وضعیت استثنایی که  است عبارت، در این فصل"فورس ماژور"

 
 ،اشدب بیرون طرف از کنترل یک )الف

مالحظاتی را برای مقابله با این  ،پیمانتوانسته پیش از وارد شدن به   منطقی نمیای گونه  به، مربوططرف )ب
 رویداد یا وضعیت منظورکند، 

 ، و اشد، یا غلبه بر آن نب آنطور منطقی قادر به جلوگیری از  بهطرف در صورت بروز، آن  )پ

 .  دیگر نیسترفطقابل انتساب به  ،ای اساسی گونه به  )ت

 
 اماباشد که در زیر فهرست شده، دیگری ی استثنایی ها  ممکن است شامل رویدادها یا وضعیت،فورس ماژور

  :محدود به این موارد نیست 

 
 اقدام دشمنان خارجی،   اشغال، ،)که جنگ اعالم شده یا نشده باشد اعم از این(آمیز  درگیریهای خصومت  جنگ،. 1

  یا جنگ داخلی،، یا غصب قدرت،کودتای نظامی  م، انقالب، قیام،تروریس  شورش،. 2

 دیگر و پیمانکار کارکنان افرادی به غیر از ۀوسیل  یا محاصره به،اعتصاب  آشوب، بلوا، هرج و مرج،. 3
 ،دست دومان پیمانکار و پیمانکارشدگان  گمارده کار به

استثنای مواردی    پرتوهای رادیواکتیو، بهۀوسیل  به یا آلودگی،پرتوهای یونیزه کننده  مواد منفجره،  مهمات جنگی،. 4
  و، است رادیواکتیوپرتوهایمواد منفجره یا   گونه مهمات جنگی،  از اینپیمانکار ۀکه مربوط به استفاد

 . یا فعالیت آتشفشانی، طوفان گردباد،  مانند زلزله،  ،تطبیعنیروهای . 5

 

 اخطار فورس ماژور .  19-2

 یا دارد باز بماند، باید رویدادپیمان  که طبق هایی به دلیل فورس ماژور از انجام تعهدطرفدو  از اگر یکی
  و عملیاتی را که هاد و ضمن آن تعهدن دیگر اعالم کطرف به ، استکه فورس ماژور را تشکیل دادهوضعیتی 
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 روز پس14 باید ظرف ،این اعالم. دنمای مشخص ،ر با مانع مواجه شده یا خواهد شدانجام آنها به علت فورس ماژو
.شده، داده شود می منجر به فورس ماژور آگاه شده یا باید آگاه وضعیتی یا رویداد از مربوط طرفکه  از این
انجام از ،شود  میشهای پس از ارسال این اعالم تا زمانی که شرایط فورس ماژور مانع انجام تعهدیادشده، طرف

.است معاف هااین تعهد

یها  نسبت به پرداختطرفی که هر های بر تعهد،بدون توجه به دیگر شرایط درج شده در این فصل، فورس ماژور
.دارد کاربرد ندارد ،پیمان دیگر طبق طرفمورد تعهد به 

 خیرأ به حداقل رساندن تۀوظیف. 19-3

 ناشی از فورسهایخیرأ تبه حداقل رساندنی مقتضی و معقول را برای  اقدامهاۀ باید همیشه هم،طرفهر 
.معمول دارد ،پیمان انجام در ،ماژور

. دیگر اعالم کندطرف باید مراتب را به ، بر وی فورس ماژورمتوقف شدن اثر پس از ،طرفهر 

 ی فورس ماژورها پیامد. 19-4

ۀ طبق مادتر پیش، به دلیل فورس ماژور بازمانده و مراتب را پیمانش نسبت به یاه از انجام تعهدپیمانکاراگر 
ای ناشی از فورس ماژور شده باشد، طبقهزینه  متحملخیر و یاأ تدچار، و ندک اعالم ]اخطار فورس ماژور [19-2
: محق خواهد بود به  ،]دعاوی پیمانکار[ 1-20 ۀماد

تمدید مدت[ 4-8 ۀخیر افتاده، یا خواهد افتاد، طبق مادأت، اگر تکمیل به یخیرأتمدید مدتی به ازای چنین ت )الف
، و]تکمیل

1-19 ۀمــاد 4 تا 1نوعی است که در بندهای   ، اگر رویداد یا وضعیت، بهشده های متحملهزینه دریافــت )ب
اده روی دکشوردر به شرط آن که ،  یادشدهۀماد 4 تا 2 تعریف شده، و در مورد بندهای ]تعریف فورس ماژور[

.باشد
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 . در این موارد اقدام کند،]تصمیمها [5-3 ۀ باید طبق مادمهندس مشاورپس از دریافت این اخطار، 

 

 ثیر فورس ماژور بر پیمانکار دست دومأت. 19-5

 باشد، محق به دریافت کارهای که مربوط به ا نامه ، طبق هر قرارداد یا موافقتدست دوم پیمانکاراگر هر 
کمکی در وضعیت فورس ماژور اضافه، یا گسترده تر از شرایط مشخص شده در این فصل باشد، این شرایط اضافه 

 .بود یا ایجاد حقی برای کمک به وی نخواهد ،پیمانکار  نکردنعمل ای برای  یا گسترده تر در فورس ماژور، بهانه

 

  آزادسازی و ،پرداخت  ی، اختیارفسخ. 19-6

ای،  ی متعدد ناپیوستهها  یا برای دورهای  روزه126 پیوسته ۀ برای دورکارهااگر به علت فورس ماژور، اجرای عموم 
اخطار فورس  [2-19 ۀ طبق ماد   موارد،ۀ، و در همنبوده روز باشد، ممکن 210برای همان علت، که جمع آنها 

در صورت . کندپیمان  دیگر اعالم فسخ طرفتواند به   می،طرفر یک از دو  ه، اخطار صادر شده باشد،]ماژور
کار و  توقف [3-16 ۀ باید طبق مادپیمانکار فسخ نافذ خواهد بود و  ،اخطار روز پس از صدور 7 ،وقوع این امر
 . دنمای اقدام ،] ماشین آالت پیمانکارخارج کردن

 
گواهی باید بهای کارهای انجام شده را تعیین کرده،  مهندس مشاور  در صورت فسخ به ترتیب یاد شده،

 :  صادر کندکارفرما برای تصویب ، را شامل موارد زیرپرداخت

 
 ؛تعیین شده استپیمان ای که بهای آن در   مبالغ قابل پرداخت بابت هر کار انجام شده)الف

 پیمانکارده شده و به  سفارش داپیمانکار لۀبه وسی ،کارها که برای مصالحی و تجهیزات نۀهزی  )ب
 این ،کارفرما ۀوسیل به هزینه پس از پرداخت باشد؛ متعهد به تحویل گرفتن آنها پیمانکارتحویل داده شده، یا 

 کارفرما در اختیار ، باید آنها را به همان صورتپیمانکار و در آمده کارفرما به مالکیت مصالح و تجهیزات 
  خواهد بود؛کارفرماعد از در اختیار گذاشته شدن متوجه  نیز ب، احتمالییها همخاطر. قرار دهد

 ، متحمل شده است؛ کارها در جهت تالش برای تکمیل پیمانکار یا تعهد معقولی که هزینههر  )پ

گرداندن آنها به محل   و باز،کارگاه از ماشین آالت پیمانکار  و انتقال کارهای موقت برچیدن نۀهزی  )ت
 ؛ و )که هزینه بیشتری در بر نداشته باشدبه مقصد دیگری یا (ور خودش  در کشپیمانکارمورد نظر 
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 کارها در ارتباط با وقت تمام ،پیمان و کارگرانی که در تاریخ فسخ پیمانکار بازگرداندن کارمندان نۀهزی )ث
 .به موطن خودشان ، بوده باشنداستخدام 

 

  از انجام کار طبق قانون معافیت. 19-7

 ملهاز ج (طرفبدون توجه به هر شرط دیگر تعیین شده در این ماده، اگر رویداد یا وضعیتی بیرون از کنترل دو 
را، برای یک یا هر پیمان  انجام تعهدهای مربوط به ۀپیش آید که ادام)  نه محدود به آنهااما ، فورس ماژورموارد
 را محق به معافیت از انجام یطرف ، پیمانی کند، یا طبق قانون حاکم بر  غیرممکن یا غیر قانونطرفدو 

چنین  در مورد ای اعالمیه دیگر طرفتواند به   می،طرفدو گاه هر یک از   آن د،نمایپیمان تعهدهای خود در 
 :  و در این صورت   بدهد،یرویداد یا وضعیت

 
 از انجام ،پیمان نسبت به هر نقض قبلی ایشانیک از حقوق هر  ای به ، بدون وارد شدن خدشهطرفهر دو  )الف

 کار بیشتر معاف خواهد شد، و

 اختیاری، فسخ [6-19 ۀطبق ماد  همان مبلغ قابل پرداختکارفرما، از سوی پیمانکار مبلغ قابل پرداخت به )ب
 . شد  فسخ می6-19 ۀطبق مادپیمان  که اگر ، خواهد بود]آزاد سازیپرداخت و 
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 و داوری ها اختالف، دعاوی .20فصل 

 

 دعاوی پیمانکار. 20-1

مدت ، خود را محق به تمدید پیمان دیگری در ارتباط با ۀگون  یا به،شرایطاین  هر یک از مواد طبق پیمانکاراگر 
 اعالم کرده و رویداد یا وضعیتی را که مهندس مشاورراتب را به  و یا دریافت مبالغ بیشتری بداند، باید متکمیل

 28 باید در زودترین زمان ممکن، و به هر حال در ظرف کمتر از ،این اعالم.  شرح دهد،منجر به این ادعا شده است
 .دگردشد، ارسال   آگاه شده، یا باید آگاه میه از رویداد یا وضعیت یادشدپیمانکارروز پس از این که 

 محق به پیمانکار و نشده، تمدید  تکمیلمدت روزه، قصور کند، 28 ۀ ظرف این دورادعا در اعالم پیمانکاراگر 
در غیر این .  معاف خواهد بود، ادعاارتباط با از هرگونه مسئولیتی در کارفرما و یست،ندریافت مبالغ بیشتری 

 .نافذ خواهد بود ،آید که در پی میمفاد این ماده دیگر صورت، 

 
 مربوط به رویداد یا ۀ جزئیات پشتیبانی کنندۀالزم باشد، و همپیمان که طبق  را  اعالم دیگریهر باید ،پیمانکار
 .تسلیم کند  نیز، که منجر به ادعا شده است راوضعیتی

 
محل که ممکن است برای اثبات ادعا الزم باشد، در   زمانیۀدورچنان  را برای ی باید اطالعات و سوابق،پیمانکار
تواند   می،مهندس مشاور.  باشد، نگهداری کندمهندس مشاور یا در محل دیگری که مورد پذیرش کارگاه

روش نگهداری اطالعات و ، پس از دریافت هرگونه اعالمی طبق این ماده، کارفرما برای مسئولیتیبدون پذیرش 
 سوابق بیشتری را ضبط و نگهداری  دستور دهد که اطالعات وپیمانکار را پایش کرده و یا به سوابق یادشده

در صورت ( کرده و فراهم مهندس مشاور برای را اطالعات و سوابق ۀبازرسی همامکان  باید ،پیمانکار. دنمای
 . دنمای تسلیم مهندس مشاور به ، آنها راتصویر) درخواست

 
 یا ظرف ،)شد یا باید آگاه می( از رویداد یا وضعیت منجر به ادعا آگاه شده پیمانکارکه   روز پس از این42ظرف 
 با ی باید گزارش جامعپیمانکار،  باشد بودهمهندس مشاوریید أ و تپیمانکار دیگری که مورد پیشنهاد ۀهر دور

مهندس  برای ، و یا مبالغ بیشتر مورد ادعا را، مدت تمدید، مبانی ادعاۀجزئیات کامل پشتیبان ادعا، ازجمله هم
 . ارسال کندمشاور
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 :   دار باشد ثیر رویداد یا وضعیت منجر به ادعا ادامهأاگر ت

 د،و گزارش جامع یاد شده، گزارش میانی تلقی ش)الف

 هاخیرأ، و در آنها ت کند گزارشهای میانی بعدی مربوط به ادعا را ارسال، یک ماهههای ه باید در فاصل،پیمانکار )ب
، نماید درج ، بخواهدمهندس مشاوری تجمعی ناشی از ادعا و هرگونه جزئیات معقول دیگری را که ها و یا هزینه

 و 

 دیگری که مورد ۀ رویداد یا وضعیت یاد شده، یا ظرف دورآثار روز پس از پایان 28 باید ظرف ،پیمانکار )پ
 .دعا را ارسال کند، گزارش نهایی مربوط به ا باشد بودهمهندس مشاور و پذیرش پیمانکارپیشنهاد 

 
ای که   روز پس از دریافت ادعا یا هر گونه جزئیات پشتیبان جدید در مورد ادعای قبلی، یا ظرف دوره42ظرف 

ییدیا أ دایر بر ت خود را پاسخ  بایدمشاور مهندس برسد، پیمانکاریید أ پیشنهاد کرده و به تمشاور مهندس
ئیات بیشتری را ز ج بخواهد تاپیمانکاراز تواند   می،چنین  وی هم. بدهد، خود تفصیلیهای، همراه با نظر ادعارد

این پاسخ تا تصویب آن .  خود را بر اصول ادعا بدهدنظرهر حال ظرف مدت یاد شده باید   بهاما، ارایه کند
 .کند  تعهدی ایجاد نمیکارفرما برای ،کارفرما ۀوسیل به
 

پیش یا  (مدت تکمیل) درصورت وجود(تمدید ) 1 ،مورد در ،]تصمیمها[ 5-3 ۀ باید طبق ماد،مهندس مشاور
 پیمانکار که ،)درصورت وجود(مبلغ اضافی ) 2یا   و،]تکمیل تمدید مدت[ 4-8 ۀطبق ماد) پس از انقضای آن

 .دنمای، اقدام استمحق به دریافت آن  ،پیمانطبق 
 

 در پیمانکاراگر .  ادعایی کاربرد دارد دیگری است که برۀ عالوه بر شرایط هر ماد،برآورده شدن مقررات این ماده
، در تعیین هر تمدید ، قصور داشته باشد دیگری که به ادعا مربوط استۀدا یا م،ی این مادهها برآورده کردن خواسته
که این قصور مانع انجام تحقق شایسته ادعا شده یا باعث پیشداوری ) درصورت وجود( میزانی ،مدت یا مبلغ اضافی

 .دگرد مستثنی ،نظور خواهد شد، مگر آن که ادعا طبق پاراگراف دوم این ماده م،ه استگردید
 

 انتصاب هیئت حل اختالف . 20-2

 . شود میحل وفصل  هیئت حل اختالف ۀبه وسیل، ]اختالف حل هیئتگیری  تصمیم [4-20 ۀا طبق مادهاختالف
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هیئت حل  دیگر، در مورد قصد ارجاع مورد اختالف به طرف اعالم روز پس از دریافت 28 ظرف ،طرفدو 
یادشده اقدام به انتصاب هیئت "، باید مشترکا] هیئت حل اختالفگیری تصمیم [4-20 ۀ مادبر اساس اختالف

.کنند
ه اعضا خواندهک(، از یک یا سه شخص واجد صالحیت پیوست پیشنهاد مناقصه، طبق هیئت حل اختالف

هیئت حل  حاضر به توافق نباشند، طرفدو  اعضا تعیین نشده باشد و ارمشاگر . شود  تشکیل می،)شوند می
.خواهد داشت سه عضو اختالف

 دیگر معرفیطرفیید أ تبرای یک عضو را ،طرفدو  سه عضو داشته باشد، هر یک از هیئت حل اختالفاگر 
این دو عضو، در مورد انتصاب عضو سوم که به عنوان رئیس هیئت عمل پس از مشورت با ،طرفدو . کند می

.کنند ، توافق میخواهد کرد

برده در فهرست  اعضای بالقوه وجود داشته باشد، اعضا باید از میان افراد نامی ازفهرست ،خصوصی شرایطاگر در 
. نباشند،حل اختالفهیئت یا حاضر به پذیرش انتصاب در   قادر،انتخاب شوند، مگر این افراد

یا هر یک از سه عضو موردعضو، الزحمه قابل پرداخت به یک  در زمان تعیین شرایط انتصاب، باید شرایط و حق
.است مسئول پرداخت نیمی ازاین حق الزحمه ،طرفهر یک از دو .  قرار گیرد،طرفتوافق دو 

 واجد صالحیت را برای جانشینی یک یافردچند توانند یک یا   با هم توافق کنند، میطرفدو اگر در هر زمان 
، انتصابنکرده باشندای دیگر توافق  گونه  بهطرفگر دو ا. ندنمای، منصوب هیئت حل اختالفچند عضو 

د یا به علت مرگ، ناتوانی، استعفا یا خاتمهنزمانی نافذ خواهد شد که یکی از اعضا از انجام کار امتناع کجانشین 
 انتصاب عضو جانشینبرای ،همان ترتیب مشروح در این ماده  به،فرد جانشین. نجام کار نباشدانتصاب، قادر به ا

.گردید، منصوب خواهد طرفدو  از طریق نامزد کردن و توافق ،شده

 به تنهایی حق انجام چنین،پیمانکار یا کارفرما اما عزل شود، طرفتواند با توافق هر دو   می،هر یک از اعضا
،)جمله هر عضو از (هیئت حل اختالف، انتصاب نکرده باشند دیگری توافق ۀگون  بهطرفدو گر ا. ردکاری را ندا



 246

 شرایط عمومی 150از  128صفحه 
 

 به آنها ]حل اختالف  هیئتگیری تصمیم[ ،4-20 ۀ تصمیم در مورد اختالفاتی که طبق مادگرفته شدنپس از 
 اختالف دیگری به هیئت ارجاع شده 4-20 ۀگر اینکه تا آن زمان طبق ماد، میابد پایان می ،ارجاع شده است

 های اختالفۀدربار را  زمانی خواهد بود که تصمیم خود، تاریخ انقضای انتصاب هیئت، که در این صورت؛باشد
 . اعالم کرده باشد،اخیر نیز

 عدم توافق در انتصاب هیئت حل اختالف. 20-3
 : رار باشد برقزیراگر هر یک از شرایط 

 
 یک عضو هیئت حل اختالفدر حالتی که  (هیئت حل اختالف در مورد انتصاب تنها عضو ،طرفدو  )الف
  ، موفق به توافق نشوند،]اختالف حل انتصاب هیئت[ 2-20 ۀ مادپاراگراف یکم تا موعد تعیین شده در ،)دارد
 حل اختالف در ۀر برای هیئت سه نفر دیگطرفیید أ در مورد معرفی یک عضو برای ت،طرفدو  هر یک از )ب

  ،موعد یاد شده، قصور کند
 تا موعد مقرر، موفق به ،)کند که به عنوان رئیس هیئت عمل می( در مورد انتصاب عضو سوم ،طرف دو )پ

 توافق نشوند،
به ا هر یک از سه عضو هیئت از خدمات امتناع ورزد، یا ی روز از تاریخی که تنها عضو 42 ظرف ،طرف دو )ت

 به توافق ، نتوانند قادر به انجام کار نباشد، در مورد فرد جانشین،علت مرگ، ناتوانی، استعفا، یا پایان انتصاب
 .برسند

 
 انتصاب دارد، بنا به درخواست هر یک یا شرایط خصوصی اختیار که در مقامی یا سازمان منصوب کننده ،گاه آن

این . دام به انتصاب اعضای هیئت حل اختالف خواهد کرد، اقطرف و پس از مشاوره با هر دو ،طرفهر دو 
 اختالف حل هیئت الزحمه حق مسئول پرداخت نیمی از ،دو طرفهر یک از . انتصاب نهایی و قطعی خواهد بود

 .خواهد بود
 

 گیری هیئت حل اختالف تصمیم. 20-4
 ، از جمله کارهایا اجرای پیمان از یا برخاسته با در ارتباط ) از هر نوع که باشد( اختالفی ،طرفاگر بین دو 
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، پس از انتصاب مهندس مشاورگذاری   هر نوع گواهی، تصمیم، دستور، دیدگاه، یا ارزشۀاختالفی در زمین
 توافق در انتصاب هیئتعدم [ 3-20 ۀ و ماد]اختالف حل انتصاب هیئت[ 2-20 ۀ، طبق مادهیئت حل اختالف

 تصمیم به گرفتن برای ،تواند اختالف را به صورت مدون  می هریک از دو طرف، به وجود آید،]اختالف حل
در این . دنمای رونوشت آن را ارسال مهندس مشاور دیگر و طرفو برای کند  ارجاع هیئت حل اختالف

 .  ارسال شده است، شود که طبق این مادهدرج باید ،ارجاعیه
 
هیئت، طبق  ۀبه وسیلباشد، تاریخ دریافت ارجاعیه تشکیل شده  متشکل از سه عضو هیئت حل اختالف اگر

 . تلقی خواهد شد،یس هیئتی رۀوسیل تاریخ دریافت آن به
 

، و تسهیالت مقتضی را که هیئت به منظور کارگاه اطالعات، دسترسی به ۀدرنگ هم  باید بی،طرفهر دو 
هیئت نباید فرض شود که .  در مورد این اختالف بخواهد، در اختیار هیئت قرار دهندرسیدگی و گرفتن تصمیم

 .کند اقدام می) ان( به عنوان داور،حل اختالف
 

 تأیید و به اشد ب دیگری که مورد پیشنهاد هیئتۀ، ظرف هر دورای  روز پس از دریافت چنین ارجاعیه84ظرف 
 شده باشد که طبق این ماده درج مدلل بوده و در آن الزم استه  برسد، هیئت باید تصمیم خود را کطرفهر دو 

هر  ۀبه وسیلحسابهای تسلیم شده  صورت طرف، اگر هیچ یک از دو اما. شده است، اعالم کند  گرفتهاین تصمیم 
طور کامل  حسابها به طور کامل پرداخت نکرده باشد، هیئت حل اختالف تا زمانی که این صورت عضو را به

 و استآور   الزامطرف برای هر دو ،این تصمیم.  اجباری به اعالم تصمیم خود نخواهد داشت،شده باشدنپرداخت 
ی أ مگر و تا زمانی که طبق یک توافق دوستانه یا براساس ر؛درنگ به آن ترتیب اثر بدهند  باید بیطرفهر دو 
 ادامه  راکارها، پیمان طبق باید پیمانکار.  در آن تجدید نظر شود، است به صورتی که در زیر آمده،داوری
 .اعتبار و یا فسخ شده باشد ، بیپیمان که آن مگر دهد، 

 
 روز پس از دریافت 28تواند ظرف   میطرف آنگاه  باشد، آنناراضی  از تصمیم هیئت طرف  یک از دواگر هر

 یید شده أمدت تیا ( روز 84اگر هیئت ظرف .  کنداعالم دیگر طرف خود را به رضایتتصمیم، مراتب عدم 
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 روز پس 28تواند ظرف   میطرفگاه هر   آن،پس از دریافت ارجاعیه، در اعالم تصمیم خود قصور کند) یدیگر
 .دنمایدیگر اعالم  طرف خود را به رضایتاز انقضای این دوره، مراتب عدم 

 
 طبق همین رضایت شود که اعالم عدم درج، باید رضایت این اعالم عدم ، دراشاره شده در باالدر هر دو صورت 

 شده درجاستثنای موارد  به. داده شود شرح ،رضایتعدم ) دالیل( داده شده و موضوع مورد اختالف و دلیل ۀماد
 حل  انتصاب هیئتۀ دورۀخاتم[ 8-20 ۀ و ماد]عدم تبعیت از تصمیم هیئت حل اختالف[ 7-20 ۀدر ماد
 ،رضایتکه اعالم عدم   مگر این؛ ندارد،به داوریرا  حق آغاز ارجاع اختالف طرف هیچ یک از دو ،]اختالف

 . داده شده باشدۀطبق این ماد
 

 اعالم کرده باشد، و طرفاختالف به هر دو مورد  تصمیم خود را راجع به موضوع هیئت حل اختالفاگر 
 خود را اعالم نکرده باشد، رضایت عدم طرف دو  هیچ یک از، روز از تاریخ دریافت تصمیم هیئت28ظرف 

 .آور خواهد بود  الزامطرفگاه این تصمیم قطعی و برای دو  آن
 

 حل و فصل دوستانه. 20-5
 دو هر داده شده باشد، ،]هیئت حل اختالفگیری تصمیم[ 4-20 ۀ طبق مادرضایتهر زمان که اعالم عدم 

گر دو ا، اما. ندنمایش از آغاز داوری به صورت دوستانه حل  باید کوشش کنند که چنین اختالفی را پی،طرف
تواند حتی اگر هیچ کوششی برای حل و فصل دوستانه به عمل  کنند، داوری مین دیگری توافق ۀگون  بهطرف

 . شودآغاز ،رضایت یا پس از روز پنجاه و ششم تاریخ ابالغ عدم ، در،نیامده باشد
 

 داوری. 20-6
 که نهایی هیئت حل اختالف در ارتباط با تصمیم تواند  میطرفیک از دو  هر،شودنحل  دوستانه ،گر اختالفا

 به رییس ، شورای عالی فنیۀوسیل داوری بهبرای مورد اختالف را یا موضوعات موضوع  ،آور نشده باشد و الزام
 .یگری توافق کنند دۀگون  بهطرفدو به استثنای مواردی که  .ارجاع دهدکشور ریزی  سازمان مدیریت و برنامه

عالی فنی،   شورایۀکند، داوری به وسیل ریزی کشور، بادرخواست یادشده موافقت اگررییس سازمان مدیریت وبرنامه
 .شود انجام می
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 پس از اعالم نظر .شود جام می و مقررات مربوط انپیمانرسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی، در چارچوب 
 .کنند می بر طبق آن عمل ،طرفشورای یاد شده ،دو 

 و نداده طرف قراردادی دو های مورد اختالف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدهایرجاع موضوع یا موضوعا
 . قراردادی خویش عمل نکندهای به تعهد،طرفشود که یکی از دو  موجب آن نمی

 
گذاری   یا ارزش، کامل برای بررسی و تجدید نظر بر هر گواهی، تصمیم، دستور، دیدگاهاختیار ،شورای عالی فنی

هیچ چیزی .  دارد، راهیئت حل اختالفو هر تصمیم  کارفرما یا مشاورمهندس  ۀبه وسیلانجام شده 
ه به  کی هر مورددر شورای یادشده، را به عنوان شاهد و دادن شهادت به حضور مهندس مشاورصالحیت 

 . برد اختالف مربوط باشد، از بین نمی
 

ثهای ح یا ب،، در مورد شاهد و مدرکهیئت حل اختالف محدود به موارد ارایه شده به ،طرفهیچ یک از دو 
 .یست ن،شده  دادهرضایت تصمیم آن هیئت، یا دالیل عدم اخذ برای ،مطرح شده با آن هیئت

 
هیئت  و مهندس مشاور، طرف دو های تعهد. آغاز شودکارها ممکن است پیش یا پس از تکمیل ،داوری

 .کند ، داوری در جریان است، تغییر نمیکارها به دلیل این که در حین پیشرفت ،حل اختالف
 

 عدم تبعیت از تصمیم هیئت حل اختالف. 20-7
 :در صورتی که 

 
 شده، تعیین ]اختالف لح هیئتگیری تصمیم  [4-20 ۀای که در ماد، در ظرف دورهطرف  هیچ یک از دو)الف

  خود را اعالم نکرده باشد،رضایتعدم 
 قطعی و الزام آور شده باشد، و ) در صورت وجود (هیئت حل اختالف تصمیم )ب
  . در تبعیت از این تصمیم قصور کندطرف یک )پ
 
 



 250

 شرایط عمومی 150از  132صفحه 
 

 ۀین قصور را طبق مادا، ای وارد شود  خدشه حقوقی که دارداین که بر دیگرتواند بدون   دیگر میطرف، گاه آن
حل و فصل [ 5-20 ۀ و ماد]اختالف حل هیئتگیری تصمیم  [4-20 ۀ ماد.ببرد به داوری ،]داوری [20-6

 . کاربرد ندارد،امر برای این ،]دوستانه
 

  انتصاب هیئت حل اختالفۀ دورۀخاتم. 20-8
 انقضای علت به وجود بیاید و به کارهایا اجرای پیمان  یا برخاسته از ا ب اختالفی در ارتباط،طرفاگر بین دو 

 :وجود نداشته باشد یهیئت حل اختالف هر علت دیگر، یا به ، انتصاب هیئترۀدو
 

  کاربرد نخواهد داشت، و ،]اختالف حل هیئتگیری تصمیم [ 4-20 ۀ ماد)الف
 .برده شودداوری  به " مستقیما،]داوری[ 6-20 ۀ اختالف باید طبق ماد)ب
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 شرایط خصوصی
 

 طبـق مـتن     ،شـرایط عمـومی   . تشکیل شده اسـت    خصوصی شرایط و   عمومی شرایط از   ،پیمان شرایط
.  اسـت   در مجموعۀ قـرارداد همـسان طـرح و سـاخت            کشور، ریزی  برنامه سازمان مدیریت و     منتشر شده از سوی   

 .در پی آمده است طبق متنی است که ،شرایط خصوصی
 

 ، کـه مـتن شـرایط عمـومی        ،موادی از شرایط عمومی است    بندها یا     و یا تغییر   ، تکمیل ، توضیح ،شرایط خصوصی 
 ی مـشخص شـود،     دیگـر  ۀ گون آن بندها یا مواد به     ،پیمان یا دیگر مدارک     شرایط خصوصی این را که در      امکان

 ، در شـرایط عمـومی     ا بجز مـوارد مـشخص شـده       تواند شرایط عمومی ر       نمی ،شرایط خصوصی . فراهم کرده است  
مربـوط در شـرایط    ۀمـاد و  بنـد  توجـه بـه مفـاد        بـا مواد مختلف این شرایط خصوصی،      بندها و    تفسیر   .نقض کند 
 . استمعتبرعمومی، 
 در شـرایط    ،ها مربوط به آن   های  مواد این شرایط خصوصی، همان شماره     و   بندهان  ابرای عنو کاررفته    به های  شماره

 .ستعمومی ا
 . نیز همان معانی را دارندخصوصی شرایط، در عمومی شرایطها و عبارتهای تعریف شده در  واژه

بـرای راهنمـایی در تهیـه شـرایط         ، "] داخل کروشـه   )ایتالیک(دار    زیرخط[" عبارتهای   ، در متن شرایط خصوصی   
عدم حذف احتمالی،   درصورت  .  حذف شود  ، و باید از شرایط خصوصی تکمیل شده       ،بینی شده است    خصوصی پیش 

 .ی از شرایط خصوصی تلقی شودئاین عبارتها نباید جز
در صورت نیاز به تبیین شرایطی که در مواد شرایط عمومی وجود ندارد، مشروط بر عدم مغـایرت یـا تنـاقض بـا                        

. ایط مورد نظر را در شرایط خصوصی درج کـرد         رتوان در ادامه آخرین ماده از فصل مربوط، ش          شرایط عمومی، می  
 از روش   ،هـای جدیـد     در شماره بنـدی مـاده     . ای تعیین شود     باید عنوان و شماره    ،برای هر یک از این مواد اضافی      

 ۀشـمار از   بالفاصـله بعـد      ۀ اولین مـاده جدیـد، شـمار       ۀشمار. گردد کار گرفته شده در شرایط عمومی تبعیت می         به
 .آخرین ماده فصل مربوط در شرایط عمومی خواهد بود

 
 تاریخ پایه  .1-1-3-1

 : به شرح زیر است،پایه تاریخ
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 )ارز( پول خارجی .1-1-4-6
 : به شرح زیر استپیماندر این ) ارز (خارجی پول

 
  پول محلی یا پول رایج کشور.1-1-4-8

 کـشور  کـه    ،شـود   ین  تنها در پیمانهایی مجاز است پول محلی غیر از ریال تعی          [:  به شرح زیر است    ،محلی پول
 .] جمهوری اسالمی ایران نباشد

 
 
 
  کشور .1-1-6-2

  نـام کـشور در       ، باشـد  "جمهوری اسالمی ایران  "در صورتی که کشور غیر از       . [است                        ،کشور
 .] شود فاصله خالی درج می

 
 
  قوانین.1-1-6-5

 ] .قوانین و مقررات حاکم بر پیمان را نقض کردتوان   نمیاما ،شود  مطالبی اضافه می،درصورت نیاز[ 
 
 سیر ف ت.1-2

 "ده" مجـاز آن     حـداکثر  خالی درصد مـورد نظـر کـه          ۀدر فاصل  [.         است         ، این ماده  "ت" درصد موضوع بند    
 .]شود ، با حروف درج میاستدرصد 

 
 
  اولویت مدارک .1-5

 : به شرح زیراست،اولویت مدارک
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  پیمانۀ موافقتنام.1-6
 .است طبق فرم پیوست شرایط خصوصی ،پیمان مۀموافقتنافرم 

 
  واگذاری.1-7

 کـه در زیـر      ، خـود  ۀ به هر یک از سـازمانهای تابعـ        ،پیماندر این   را  تواند حقوق و تعهدهای خود         می ،کارفرما
 : واگذار کند،برده شده است نام
 
 
  مدارکۀو ارای نگهداری .1-8

 .      نسخه است ،مشاور مهندس به پیمانکار مدارکی تحویلی ها  نسخهشمار
  

  استفاده کارفرما از  مدارک پیمانکار .1-10
 :کند به شرح زیر استفاده ، دیگری و به روشهای،ی دیگرهای  برای هدف،پیمانکار مدارکتواند از   میکارفرما

 
 
دیگـری  های   هدف  ممکن است به صالحدید کارفرما، برای      ،افزارهای ویژه   مله نرم  از ج  ،برخی از مدارک پیمانکار   [

 .]شود  درج می، گستره و روش استفاده،در  این ماده شرایط خصوصی. مورد استفاده کارفرما قرار گیرد
 
  رعایت قوانین.1-13

 پیمانکـار  و   کارفرمـا  ۀعهد  ه به ترتیب ب   ، اخذ مجوزهای زیر نیز    ، عالوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی       
 :است

 
 
  مسئولیت تضامنی و انفرادی.1-14

 :شود  به شرح زیر اصالح می، مفاد شرایط عمومی
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  محرمانه بودن.1-15

 .]دگرد  درج می، ضوابط مورد نظر برای محرمانه بودن، در صورت صالحدید،در این ماده[
 
 
 وظایف مهندس مشاور و ها اختیار.3-1

 : را داشته باشد کارفرما  قبلی باید تایید، زیرهای برای اعمال اختیار،مشاور مهندس

 ماده یا بند
 ماده یا بند

............. 
 ، که قبل از اعمال آن، تایید کارفرما مورد نظـر اسـت            ،هر یک از  اختیارهای مهندس مشاور      به   مربوط   ۀبندیا ماد [

 ].ج شودباید به طور مشخص در
 
 
  پیمانکاران دست دوم.4-4

 :به شرح زیر است ،دوم دست پیمانکار به هاکارشرایط واگذاری قسمتهایی از 
 
 
  پیمانکار دست دوم منتخب .4-5
 در  ،وم منتخب به مهندس مشاور مورد نظر باشد، این امـر          ددر صورتی که واگذاری اختیار تعیین پیمانکار دست         [ 

 ].شود این قسمت تصریح می
 
 
  همکاری.4-6

 : قراردهدکارفرما امکانات زیر را در اختیار ، باید عالوه بر موارد یاد شده در شرایط عمومی،پیمانکار
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 های ایمنی روش .4-8
 :شود  به شرح زیر اصالح می، شرایط عمومیۀاین ماد

تواند کنتـرل ایمنـی را در اختیـار داشـته              و پیمانکار عمال نمی    استح بزرگتری   در مواردی که کارها جزیی از طر      [
 .]  شود تناسب اصالح میبه  این ماده ،باشد

 
 
  تضمین کیفیت .4-9

 :به شرح زیر است ،پیمانکارنظام تضمین کیفیت مربوط به  شرایط و ویژگیهای

 
 
  پیمانۀکفایت مبلغ پذیرفته شد .4-11
 تعهدهای پیمانکار را  از پیمان برخیۀط خاصی وجود داشته باشد که مبلغ پذیرفته شددر صورتی که شرای[ 

 .] شود  درج می،ی مربوطها پوشش ندهد، آن موارد و روش جبران هزینه

 
 
  حق عبورها و تسهیالت .4-13

  :ستکارفرما ۀ به عهد، و عوارض ناشی از حق عبور ویژه یا موقت زیرها هزینه
 
 
 سترسی راههای د.4-15

 .است به شرح زیر ،شرایط و ضوابط مربوط به راههای دسترسی

 
 
  حمل کاال.4-16

 :شود  به شرح زیر اصالح می،مفاد این ماده

در کارهایی که تجهیزات قابل مالحظه است، ممکن است شرایط دیگری مورد نظر کارفرما باشد، از جملـه ایـن                    [
 .]دس مشاور باشدننوط به صدور مجوز مه م،که  صالح باشد حمل تجهیزات دایم به کارگاه
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  برق ، آب و گاز.4-19

 :دهد می قرار پیمانکار در اختیار ، زیری را به شرح و با شرایط امکانات و خدماتکارفرما

هـای   خواسـته " در ،بهتر است شرح و شرایط امکانات وخدماتی که قرار است کارفرما در اختیار پیمانکار قرار دهد      [
 .]  درج شود"کارفرما

 
  گزارشهای پیشرفت.4-21

 بـا  و ، شـمار،  بایـد بـا چگـونگی   ،های پیـشرفت کـار    شده در شرایط عمومی ، گزارش    درجعالوه بر رعایت موارد     
 : تهیه و ارایه شودپیمانکار ۀوسیل به ،های زمانی تعیین شده در زیر دوره

 
 
  امنیت کارگاه .4-22

 : است به شرح زیر ، در این رابطهپیمانکار و مسئولیت کارگاهراری امنیت در چگونگی برق

 ممکن است مسئولیت پیمانکار را      ،در مواردی که عالوه بر پیمانکار، دیگران نیز در تصرف کارگاه مشارکت دارند            [
 .]کاهش یا افزایش داد

 
 
  مدارک پیمانکار.5-2

 :شود  به شرح زیر اصالح می،مفاد این ماده
 تعیـین  ، تصویب هـر دسـته    ، تایید ، و شرایط متفاوتی برای بررسی     ،دوبندی ش   ممکن است مدارک پیمانکار دسته    [ 

 ] .شود
 
 
  استانداردهای فنی و مقررات.5-4
درج  درصورتی که در زمینه تغییر استانداردهای قابل کاربرد ترتیب دیگری مـورد نظـر باشـد، آن ترتیـب دیگـر                    [

 .] شود می
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  ساعات کار .6-5
 :شود می به شرح زیر اصالح ، شرایط عمومیۀاین ماد

 
 
  تسهیالت برای کارمندان و کارگران.6-6
 یـا شـرایط دیگـری را        ،در صورتی که کارفرما در نظر دارد استفاده پیمانکار را از برخی کارهای دایم مجاز کنـد                [ 

 .]شود تناسب، شرایط موردنظر درج می داند، به صالح می
 سالمت و ایمنیبهداشت، . 6-7
 .]شود  درج می، موارد دیگری مورد نظر است،در صورتی که عالوه بر رعایت شرایط عمومی[ 
  

 
 شرایط تامین مالی . 7-9

غیـر از   ( مـالی    ۀ از سوی موسسه تـامین کننـد       ،در صورتی که تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای کارها            [
 :طبق شرح زیر باشد تواند  می، مثالبرای ،متن آن. تامین شود، این ماده کاربرد دارد) کارفرما

 تـامین   ۀ طبـق دسـتورالعمل موسـس      ،کارگیری منابع مالی تامین شده را       پیمانکار باید شرایط تعیین شده برای به      "
 ] ".رعایت کند،)             شود نام موسسه در فاصله خالی درج می(  مالیۀکنند

 
 
 
  کار آغاز .8-1

 : به شرح زیر است،ها بخشو یا  کارهاتاریخ آغاز

 ،در صورتی که برای شروع کارها شرایطی مورد نظر است که متفاوت با مفاد این ماده در شرایط عمـومی اسـت                     [
 ،ه در صورتی که تحویل گرفتن کارها در چند مرحله مورد نظر باشـد، ایـن مراحـل                 ویژ  به. شود  آن شرایط درج می   

 .]دگرد درج ، مشخص شده ودر پیوست پیشنهاد مناقصه"بخش"باید با توجه به تعریف 
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  برنامه زمانی -8-3

 :شود  به شرح زیر اصالح می، شرایط عمومی، دراین ماده
 .] شرایط عمومی باشد در،مفاد این ماده تکمیل یا تدقیق راستایتواند در  می ،این مادهاصالح [ 

 
 
 تمدید مدت تکمیل-8-4

 :شود  به شرح زیر اصالح می،شرایط عمومیۀ این ماد
 
  تاخیرهای ناشی از مقامهای قانونی.8-5

 :شود  به شرح زیر اصالح می، شرایط عمومیۀاین ماد
 
 
  آهنگ پیشرفت.8-6
 :دگرد  به شرح زیر اصالح می، شرایط عمومیۀن مادای
 
 
 خسارتهای تاخیر.8-7
 ].شود  در صورتی که برای خسارت تاخیر شرایط دیگری مورد نظر است، آن شرایط درج می،در این ماده[

 
 
  پیامدهای تعلیق.8-9

 :دگرد می  محاسبه و پرداخت، زیرروش طبق ، در اثر تعلیقپیمانکارهای متحمل شده  هزینهمبلغ 

 
 
  پاداش برای تکمیل زودتر از موعد.8-13

 :شود  به شرح زیر اصالح می، شرایط عمومیۀاین ماد
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 پیمانکارهای تعهد.9-1
 : دگرد به شرح زیر اصالح می ،تکمیل زمان آزمایشهای چگونگی .1
از آزمایشهای زمان تکمیل است و مسئولیت  طراحی نیـز بـا پیمانکـار اسـت،            جزیی   ،برداری آزمایشی   چون بهره [

ای اسـت،     برداری آزمایشی منوط به برقرارشدن وضع ویژه         یا بهره  ،برای کارهایی که تجهیزات قابل مالحظه دارد      
.]  به تناسب ممکن است اصالح شود،این بند

شرایط ، در طول مدت بهره برداری آزمایشی،        کارها از   مالکیت محصول یا تولید حاصل    در صورتی که برای     [  .2
.]دگرد دیگری مورد نظر است ، آن شرایط درج می

 کارها یا بخشهاگرفتن  تحویل .10-1

شـرح  بـه ،سـت کارفرما که در پایان کار مورد نیاز یموقت کارهای و مازاد  مصالح واگذاری   چگونگیشرایط و   
:استزیر 

م نقص اعالۀ تمدید دور.11-3
: تمدید شودبه شرح زیرتواند  می ،نقص اعالم ۀدور 

 قصور در رفع نقص.11-4
:دگرد می اصالح به شرح زیر ، شرایط عمومیۀاین ماد

  روش آزمایشهای پس از تکمیل.12-1

:شود می اصالح به شرح زیر ، شرایط عمومیۀاین ماد
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 ها هزینه تغییر در  علتبهدیل  تع.13-8

 : استبه شرح زیر  ،ها  دراثر تغییر درهزینهپیمانچگونگی تعدیل قیمتهای 

 
 

  مبلغ پیمان.14-1

 :است به شرح زیر ،پیمان مبلغ و پرداخت ، اندازه گیری،روش ارزیابی

 
داختها، جدول کارهای    پر یا جدولهای  ،)با قیمت یا بدون قیمت    (  مقادیر   جدولهای مانند   جدولهایی توجه شود که     [

گیـری و پرداخـت را       توان مواردی مانند روشهای انـدازه       می ، و از طریق آنها نیز     بوده پیمان   یی از روزمزدی نیز جز  
 .]کردتعیین 

 
 

 : به شرح زیر است ، تامین اجتماعیۀبیمو روش پرداخت مالیاتها، حقوق گمرکی، عوارض، 
 
 

 بـه  ،گیرد و چگونگی ارزیابی و اندازه گیـری آنهـا    انجام شده صورت می    ر کا را پرداختها براساس مقد   ،در موارد زیر  
 : شرح زیر است 

 
 

 پرداخت  پیش.14-2
 پیوسـت شـرایط خـصوصی شـده، یـا           ، در چارچوب مقررات مربـوط     ،فرم مورد نظر برای تضمین پیش پرداخت      [ 

 ].شود مقرراتی که در آن فرم مورد نظر تعیین شده است، درج میو دستورالعمل 
 
 

 گواهی پرداخت میانی صدور  درخواست .14-3

  : است به شرح زیر ، صورت وضعیتهای میانیۀدور
 .] شود  این بند در شرایط خصوصی تعیین می،های میانی ماه شمسی نباشد  صورتوضعیتۀدر صورتی که دور[
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 :  تهیه و تسلیم کند، و شکل تعیین شده در زیرشمارمیانی را به های   باید صورت وضعیت،پیمانکار

 
 

 کارهامورد نیاز تجهیزات و مصالح . 14-5

 مورد نظر باشـد، بـه تناسـب آن شـرایط،     ،ای ازنظر تجهیزات ومصالح مورد نیاز کارها    در صورتی که شرایط ویژه    [
 .]دگرد مفاد شرایط عمومی اصالح می

 
 

  پرداختها.14-7

 :شود  پرداخت میپیمانکار به روش زیر به ،کارفرما از سوی، خارجی و محلی ولپمبالغ 

 
 
 

  تاخیر در پرداخت.14-8

 :است به شرح زیر ،)پول محلی وخارجی( تاخیر در پرداختها  خسارتۀهزین

 .توان مبلغی را به عنوان سقف در نظر گرفت  برای این خسارت می[ 
 
 
 

  صورت وضعیت زمان تکمیل .14-10

 : کند  تهیه و تسلیم ، و جزئیات تعیین شده در زیرشمار باید صورت وضعیت زمان تکمیل را به ،یمانکارپ

 
 

 گواهی پرداخت نهایی صدور  درخواست .14-11

 : دنمای  تهیه و تسلیم ، و جزئیات تعیین شده در زیرشمار باید صورت وضعیت نهایی را به ،پیمانکار
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 پرداخت نوع پولهای  .14-15

 :گیرد به شرح زیر انجام می ،وخارجی محلی پولهایها به  پرداخت

مورد نظـر   ) تامین مالی به وسیله کارفرما    ( به روشی غیر از روش متعارف        ،در صورتی که تامین مالی مبلغ پیمان      [ 
 ].شود  تنظیم می، شرایط خصوصیۀ مادباشد، باتوجه به دستورالعملهای مورد اجرای موسسات تامین مالی، این

 
 
  

 وسیله کارفرما به فسخ .15-2

 ، و مدت تعیـین شـده در زیـر         طبق شرایط   و ، زیر را به شرح   پیمانکار    وابزار آالت ماشینتواند    می ،کارفرما
 . خود بگیردۀدر اجار ،پیمانهنگام فسخ 

 برای فسخ کارفرما حق .15-5

 پیمانکـار  را فسخ اختیاری کرده و کارها را خـود یـا بـا واگـذاری بـه                   یمانپتواند     می کارفرما ،در شرایط زیر  
 : انجام دهد،دیگری

 
 
 

 های کارفرما ریسک.17-3
  : این ماده مستثنی استجاز بند  ،زیر موارد

 
 
 

  محدودیت مسئولیت.17-6

 بـرق ، آب ،      [ 19-4 ، بـه غیـر از مـواد          پیمان، بر طبق و مربوط به       کارفرما در مقابل    پیمانکار مسئولیت   کل
 و  ،]مـصونیتها  [1-17،          ]شود می در اختیار قرار داده      یماشین آالت کارفرما و مصالحی که مجان       [ 20-4 ،   ]گاز
 :دگرد می        ]شود  خالی درج میۀ در فاصل،مبلغ مورد نظر[  محدود به،]حقوق مالکیت فکری و صنعتی [17-5
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  مسئولیت پیمانکار در استفاده از تسهیالت متعلق به کارفرما.17-7
توان اقالم تسهیالت متعلق به کارفرما را که قرار است مورد              در این ماده از شرایط خصوصی، می       ،درصورت نیاز  [

 .] شرایط مربوط را تعیین کرد واستفاده پیمانکار قرار گیرد
 
 

  ها بیمههای عمومیالزام .18-1

 : به شرح زیر است،پیمانکاری در تعهد ها انواع بیمه نامه
ای پیمانکـار در طراحـی را         ای کـه غفلـت حرفـه        در صورت صالحدید کارفرما، ممکن است بیمه مسئولیت حرفه        [

 .]های در تعهد پیمانکار افزوده شود پوشش دهد، به بیمه

 
: 

 :ها، به شرح زیر است نامه مله پرداخت حق بیمه و فرانشیز بیمه از ج،ها مسئولیت تامین هزینه و حفظ بیمه نامه

 .........................................................................ۀبه عهد....................................یها  بیمه نامهۀ هزین.1

2....................................................................................................................... 

 
 ها  محتوای بیمه نامه.18-3

 : باید دارای شرایط زیر باشد،های تهیه شده بیمه نامه 
 
 

 ی در تعهد کارفرماها  بیمه نامه.18-4
 : به شرح زیر است،کارفرمای در تعهد ها بیمه نامه

 
 

  دریافت خسارت از بیمه .18-5

 :استترتیب دریافت خسارتهای بیمه، به شرح زیر  
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 انتصاب هیئت حل اختالف  .20-2

 در این ،در صورتی که افراد معینی برای عضویت در هیئت حل اختالف مورد نظر باشند، نام آنها طی فهرستی[
 .]شود ماده درج می

 
 

 حل اختالفعدم توافق در انتصاب هیئت  .20-3

  حل اختالف را دارد، در این قسمت درج هیئتاب عضو تصنام سازمان یا مقامی که اختیار ان[
 ].شودمی
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پیوست پیشنهاد مناقصه
وسـیله ، بایـد بـه   اسـت گزار تعیین و تکمیـل نـشده   موارد درج شده در جدول زیر، که از سوی مناقصه   ردیفهایی از 

.زمان ارایه پیشنهاد تکمیل گردددر پیشنهاددهنده 
در پیوسـت بایـد    مطلب مورد نظر در ماده یا بندی از شـرایط پیمـان کـه             

 درج شودپیشنهاد مناقصه 

ماده یا بند مربوط
 در شرایط پیمان

سازمان تکمیل کننده

مناقصه گزار  3-1 و 2-2-1-1: نام و نشانی کارفرما 

پیشنهاددهنده 3-1 و 3-2-1-1:   نام و نشانی پیمانکار 

مناقصه گزار 3-1 و 4-2-1-1:نام و نشانی مهندس مشاور

.تکمیل    روزمدت 

1-1-3-3

عمومــا مناقــصه گــذار، 
مگــر آن کــه در اســناد 
مناقصه تکمیـل آن بـه      
ــشنهاددهنده واگــذار  پی

.شده باشد

مناقصه گزار7-3-1-1.دورۀ اعالم نقص    روز

عموما مناقصه گزارالف/ 3-1روشهای ارتباط الکترونیکی

: شرح زیر است بخشها بهاگر پیمان شامل چند بخش باشد،

:تعریف بخشها

شرح بخش

)6-5-1-1بند (

:ارزش بخش

درصدی از مبلغ
.*پیمانپذیرفته شده

مدت تکمیل

)3-3-1-1بند (

خسارتهای تاخیر

)7-8ماده (

. حسن انجام کار نیز به کار برده خواهد شداین درصدها، در آزاد کردن نصف سپرده*

1-1-5-6

گزار مناقصه

درصد ارزش بخش بـه     
ــشنهاددهنده  وســیله پی

شود تکمیل می
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 مناقصه گزار 4-1 حاکم) های(زبان 

 مناقصه گزار 4-1 ارتباطات   ) های(زبان 

 ) ها(دسترسی به کارگاه و در اختیار قرار گرفتن آن) های(تاریخ

      بعد از تاریخ پایه                 )  روز ( 
2-1 

 مناقصه گزار

 مناقصه گزار 2-4 میزان تضمین انجام تعهدات     درصد مبلغ پذیرفته شدۀ پیمان   

 گزارمناقصه 2-4 تاریخ تسلیم تضمین انجام تعهدات         روز پس از دریافت نامۀ پذیرش

 فرم تضمین انجام تعهدات طبق دستورالعمل 

 .لتی مراجعه شودنامه تضمین در معامالت دوبه آیین
4-2 

 گزارمناقصه

هـای کارفرمـا      هـای موجـود در خواسـته      ها و سایر نقـص    مدت اعالم اشتباه ، خطا ، عیب      
 )درصورت وجود (

 )به روز              (

5-1 

 مناقصه گزار

 عموما مناقصه گزار  5-6 :   های متعارف کاری ساعت

 ).وز تاخیرخسارت برای هر ر(خسارت تاخیر در تکمیل کارها 

، بـر  )مبلغ نهایی پیمان بخش بر مدت تکمیل پیمـان      (     درصد مبلغ نهایی روزانه پیمان      
 .داخلی و خارجی و به نسبت قابل پرداخت مبلغ پیمان به آن پولها) های(حسب پول

  ب15-14 و8-7

 مناقصه گزار

 اقصه گزارمن 7-8 .     حداکثر مبلغ خسارت تاخیر         درصد مبلغ نهایی پیمان

 :پاداش تکمیل زودتر از موعد کارها

 

 

 

8-13 

 گزارمناقصه

 .پاداش مهندسی ارزش پیمانکار،            درصد مبلغ صرفه جویی

 .به دستورالعمل تهیه و ارائه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش مراجعه شود
13-2 

 گزارمناقصه

 :در صورت وجود مبالغ مشروط

   باالسری و سود پیمانکار         درصد مبالغ واقعی     های  هزینه
  ب13-5

 عموما مناقصه گرار
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 مناقصه گزار 2-14 مبلغ کل پیش پرداخت        درصد مبلغ پذیرفته شده  پیمان

 پرداخت، از سوی کارفرما های پرداخت اقساط پیش شمار و موعد

         درصد پس از            و           درصد پس از         درصد پـس از               و                          
            درصد پس از     

 .              نامه تضمین در معامالت دولتی مراجعه شودبه آیین

                                                                      

14-2 

 قصه گزارمنا

 

 :محلی و خارجی قابل پرداخت پیش پرداخت ) های(نسبت پول

            درصد به              و         درصد به           و         درصد به   
14-2 

 عموما مناقصه گزار 

 گزارمناقصه )الف (2-14 .شودپرداخت از                آغاز میکسر پیش

 رای استهالک پیش پرداختمبلغ باز پرداخت ب

           درصد 

 .نامه تضمین در معامالت دولتی مراجعه شودبه آیین

 )ب (14-2

 مناقصه گزار

 سپرده حسن انجام کار         درصد 

 .نامه تضمین در معامالت دولتی مراجعه شودبه آیین
14-3 

 مناقصه گذار

 مناقصه گزار 3-14 .د مبلغ پذیرفته شده پیمان استمبلغ بیشینه سپرده حسن انجام کار             درص

 :است فهرست اقالمی که پرداخت بهای آنها موکول به بارگیری 

 

 

 

 )ب (14-5

 عموما مناقصه گزار

 :است اقالمی که پرداخت بهای آنها موکول به ورود به کارگاه فهرست

 

 

 

 )پ (14-5

 عموما مناقصه گزار

 مناقصه گزار 6-14 .            درصد مبلغ پذیرفته شده پیمان است:ربراب پرداخت  گواهیمبلغ کمینه
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 پیوست پیشنهاد مناقصه 150از  150صفحه 
 

تواند به پـول یـا پولهـای مشخـصی کـه در بـرگ                 اگر پرداختها تنها می   
  : شود انجام گردد پیشنهاد مناقصه نام برده می

 ) هاارز یا، ارز یا/و ریال (پولها پول یا  نوع   
 
ها به پول یا پولهایی باشـد کـه در بـرگ پیـشنهاد                اگر بعضی از پرداخت    

 : مناقصه تعیین نشده باشد

 :نوع پولهای پرداختی به شرح زیر است

  واحد پول             درصد قابل پرداخت به پول مورد نظر              نرخ برابری 
 

      1                             ریال                                            
 ]  ارز [
 ]  ارز [
 

14-15 

 عموما مناقصه گزار

 مناقصه گزار 1-16 تعهدهای پرداخت نشده برای تعلیق پیمان 

 قـرار نگرفتـه باشـد،        خسارت دیده تحت پوشش بیمـه      گاه به علت قصور پیمانکار، کار      هر
 .             است   پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان 

 
18-2 

 مناقصه گزار

در جای خالی عـدد یـک یـا         (  استنفر               هیئت حل اختالف     یاعضا شمار
 ). شودنوشتهسه 

20-2 
 مناقصه گزار

 
 پـیش   مناقـصه تکمیل پیوسـت پیـشنهاد  در ی ی برای راهنما، تنهاتالیک زیر خط داری اتهایعبارباال،   متندر  

 .دنشو در نظر گرفته نمی  مناقصه نبوده و در تفسیر پیمان پیوست پیشنهاداز جزیی بینی شده است و
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10 از 1صفحه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

پیش گفتار

این شرح خدمات، محدودۀ خدمات مشاور کارفرما را که باید به وسیله مدیر یا مهندس مشاور طرح، در
.کند کارهای طرح و ساخت انجام شود، تعیین می

شرح«ایش محدودی نسبت به این شرح خدمات، با توجه به مشترک بودن عمده وظایف، با بازنگری و ویر
.، تهیه شده است»های صنعتی، به روش طرح و ساخت خدمات مشاور کارفرما در پروژه

از شرکت مهندسی مهاب قدس، تهیه کننده دستورالعمل، مهندسان مشاور آوند طرح، مدیرطرح، دفتر
گیری، تهیه، و انتشار این  شکلامورفنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله،  دفتر مسئول، که در

.شود اند، قدردانی می شرح خدمات همکاری داشته

معاون امور فنی
1384تابستان 

http : // moamelat.net - سا�� �عامالت
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های طرح و ساختشرح خدمات مشاور کارفرما در کار10 از 2صفحه 
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صفحهعنوان
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4 .....................................................................................................................................مرحله طراحی ـ ساخت. 3
4. .................................................................................................خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار. 3-1
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7.. ..................................................................................................................)کنترل کیفیت(خدمات نظارت . 3-5
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10 از 3صفحه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

، در کارهای طرح و ساخت»مشاور کارفرما«شرح خدمات 

، برای انجام خدمات مدیریت و)مهندس مشاور یا مدیر طرح(، شرح خدمات مشاور کارفرما این شرح خدمات
مهندسی از آغاز تهیه اطالعات و مدارک طرح برای ارجاع کار به پیمانکار، تا تحویل طرح و اتمام دورۀ رفع

، معرفی شده در2 و 1ی ها  که باید به تناسب نیاز گزینۀ انتخاب شده از بین هر یک از گزینه،نقص است
.دستورالعمل تهیه اطالعات و مدارک طرح، برای اجرا به روش طرح و ساخت، مورد استفاده قرار گیرد

شرح خدمات

:گردد  می به سه بخش تقسیم ،شرح خدمات مشاور کارفرما در روش طرح و ساخت

.تهیه اطالعات و مدارک طرح ۀمرحل .1
.) سازنده–طراح (مرحلۀ ارجاع کار به پیمانکار   .2
 . ساخت-مرحلۀ طراحی  .3

 :شوند در زیر تشریح می،این مراحل

تهیه اطالعات و مدارک طرحمرحله  .1
با توجه به گزینۀکارفرما، از سوی  توجیهی طرح و انتخاب روش طرح و ساخت مطالعات شدن تصویبپس از 

 شده در دستورالعمل تهیه اطالعات و معرفی2 یا 1گزینۀ (انتخابی در واگذاری طرح به پیمانکار طرح و ساخت 
کند و براساس دستورالعمل پیشگفته، می اقدام به بررسی مطالعات انجام شده ، مشاور کارفرما)مدارک طرح
.نماید  تهیه می،برای واگذاری کار به پیمانکاررا مدارک الزم 
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شرح خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت10 از 4صفحه 

به پیمانکاره ارجاع کار مرحل  .2
طرح بررسی اطالعات و مدارک . 2-1
. و در صورت لزوم، تکمیل آنطرح، بررسی کفایت اطالعات و مدارک .2-1-1
 ارزیابی توان اجرای کار.2-2
. عضویت در هیئت ارزیابی پیمانکاران و شرکت در جلسات آن .2-2-1
ارزیابی توان اجرای معیارهای زنی ووارکت در تعیین ارزش  همکاری با هیئت ارزیابی پیمانکاران و مش.2-2-2

.کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها
. تهیه مدارک فراخوان نخست.2-2-3
.نامه ارزیابی توان اجرای کار  تهیه مدارک دعوت. 2-2-4
.فهرست کوتاه و تهیه ، همکاری با هیئت ارزیابی پیمانکاران در بررسی توان اجرای کار پیمانکاران. 2-2-5
.ه پیشنهاد، تعیین برنده مناقصیۀ دعوت به ارا. 2-3
 با استفاده از مدارک تهیه شده در پایان،) و اسناد مناقصهها داده( پیشنهاد ارایۀ تهیه مدارک دعوت به . 2-3-1

. انجام شدهمطالعات
. پیشنهادهای ارزیابیها کمیسیون مناقصه، برای تعیین معیارها و روش همکاری با . 2-3-2
.عضویت در کمیته فنی مناقصه، و شرکت در جلسات آن . 2-3-3
های پیشنهاد شده از سوی  و مشارکت در بررسی و ارزیابی طرح، همکاری با کمیته فنی مناقصه. 2-3-4

.پیمانکاران
. و مشارکت در تهیه گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها، همکاری با کمیته فنی مناقصه. 2-3-5
. و تعیین برنده مناقصه، همکاری با کمیسیون مناقصه در ارزیابی پیشنهادها. 2-3-6
 مبادله پیمان  تنظیم اسناد و مدارک پیمان،. 2-4
. به منظور مبادله آن با برنده مناقصه، تنظیم اسناد و مدارک پیمان. 2-4-1

 ساخت- مرحله طراحی . 3

کارشرفت ی خدمات برنامه ریزی و کنترل پ. 3-1
. از سوی پیمانکار،ی کنترل پروژهها  تهیه برنامه سطح بندی کنترل پروژه و نظارت بر ایجاد سیستم. 3-1-1
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 تهیه شده به وسیله ،های مهندسی، تدارک کاال و اجرایی  بررسی و تصویب برنامه تفصیلی فعالیت. 3-1-2
 .پیمانکار

 که توسط پیمانکار تهیه شده و در آن شرح کلی وظایف عوامل ، بررسی نمودار سازمان اجرایی پروژه. 3-1-3
 . تعیین شده است، ارتباط بین آنهاۀاجرایی و نحو

 و مدارک مربوط که به وسیله پیمانکار تهیه ،ها ها، دستورالعمل  بررسی و تأیید روش گردش کارها و فرم. 3-1-4
 .شود می

 .ی پروژه و عوامل اجرایی آنها یجاد و حفظ هماهنگی بین فعالیتا . 3-1-5
 شامل مهندسی، تدارک کاال، اجرا و  های پروژه ،  پیشرفت فعالیتۀ تهیه گزارش ماهانه جمع بندی شد. 3-1-6

 انجام شده با برنامه زمانی و بودجه ، تحلیل انحراف از برنامه زمانی و بودجه ، ۀمقایسه کار و هزین
 . سه ماه آیندهۀ و پیش بینی هزین، راه حل برای جبران آنهاهیارا

 با توجه به پیشرفت ،ی تعیین شده در اسناد و مدارک پیمانها در دوره ها پیگیری بهنگام کردن برنامه .3-1-7
 .ی اصالحیها ۀ پیشنهادایو ار ها ها و تحلیل  و براساس گزارش،کار

 
 خدمات مهندسی . 3-2
 . پیمانکاراز سویهای طراحی ارائه شده  نداردهای مهندسی و روشبررسی و تأیید استا. 3-2-1
 :یند مهندسی و حصول اطمینان از رعایت موارد زیر ا بازرسی فر.3-2-2
 . با منابع و تجهیزات کافی،به کار گماردن افراد واجد صالحیت -

 .ی مهندسی، که با یکدیگر فصل مشترک دارندها وجود سیستم اطالعات مؤثر بین گروه

 .های مهندسی وجود روش بازبینی و کنترل کیفیت فعالیت -
 . و تأیید طبقه بندی آنها،ها دستورالعمل ، ها  بررسی و تأیید کمیت و استاندارد مدارک فنی ، نقشه.3-2-3
 . پیمان ، در امور مهندسیهای کنترل پیگیری انجام تعهد.3-2-4
، آید و در پیمان مربوط  می ضمن انجام خدمات پیش  که، تصمیم گیری در مورد تغییر کارهای مهندسی.3-2-5

 .پیش بینی نشده است
 . و تهیه گزارش توجیهی برای تأیید کارفرما، بررسی و تأیید انحراف از استانداردها.3-2-6
 . بررسی و تأیید فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص.3-2-7
 که طبق پیمان ،شخصات فنی تهیه شده به وسیله پیمانکار مدارک و م  ،ها  کنترل و تأیید بخشی از نقشه.3-2-8

 .باید به تأیید مشاور کارفرما برسد
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شرح خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت10 از 6صفحه 

 با توجه به، و مشخصات فنیها  بررسی و اظهار نظر در مورد تجدید نظر پیشنهادی پیمانکار در نقشه.3-2-9
. و شرایط جدید و تأمین نیازهای برنامه زمانیها ایی و در جهت تطبیق با یافتههای اجر ضرورت

اندازی تجهیزات و ماشین آالت از سوی پیمانکار، و ی نصب و راهها دستورالعملتهیه  بررسی و تأیید .3-2-10
.تأیید کفایت این مدارک

. یا پس از نصب، در کارگاهی نگهداری مصالح و تجهیزاتها  بررسی و تأیید دستورالعمل.3-2-11
،ها  بررسی و تأیید تهیه دستورالعمل.3-2-12 ی نگهداری و راهبری تجهیزات و ماشین آالت از سوی پیمانکار

.تنظیم و تأیید کفایت این مدارک
. و تحویل آنها به کارفرما، تا پایان کارطرح و مدارک فنی تولید شده برای ها  نگهداری نقشه.3-2-13

)مواد، مصالح و تجهیزات(دمات تدارک کاال  خ.3-3
های تدارک مواد ، مصالح و تجهیزات، شامل ساخت، بازرسی فنی، بیمه، فعالیتمراقبت و پیگیری انجام . 3-3-1

.حمل، ترخیص و تحویل در چارچوب برنامه زمانی
خدمات نظارت برامل مراقبت و پیگیری انجام خدمات بازرسی فنی در کارخانۀ سازندۀ تجهیزات، ش .3-3-2

های نهایی تجهیزات، نظارت بر انبارداری و نگهداری درکارخانه ساخت تجهیزات، نظارت بر آزمایش
.بندی و صدور اجازه خروج سازنده، نظارت بر بسته

. به منظور تطابق مشخصات فنی آنها با شرایط پیمان و استانداردهای مجاز، بررسی و تأیید مدارک فنی.3-3-3
های کارخانه ای، به منظور تطابق با پیمان و استانداردهای ی آزمایشها  بررسی و تأیید دستورالعمل.3-3-4

.مجاز
.ی کدگذاری و انبارداری، گردش انبار و مدارک انبارها  تأیید سیستم.3-3-5

 خدمات مربوط به کارهای اجرایی.3-4
.به پیمانکار همکاری با کارفرما و مشارکت در تحویل کارگاه .3-4-1
 بررسی و تأیید طرح جانمایی تجهیز کارگاه ، تهیه شده به وسیله پیمانکار در چارچوب طرح کلی.3-4-2

.تجهیز کارگاه
طرح دیگری که دارای ارتباط و تأثیر متقابل با این ها طرحبا ایجاد و حفظ هماهنگی عملیات طرح،  .3-4-3

.هستند
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ل و موانع ی به طور منظم ، رسیدگی به مساطرحبرنامه ریزی جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در . 3-4-5
 های گرفته شده و پیگیری انجام آنها اجرای کار ، ثبت و صورت جلسه تصمیم

 . کنترل مستمر پیشرفت کار.3-4-5
 .تایید صالحیت پیمانکاران دست دوم. 3-4-6
 و طرح،و اطمینان از تأمین نیروی انسانی و ماشین آالت مورد نیاز اجرای ، ی مستمر و منظم  بررس.3-4-7

 .بندی اجرایی حصول اطمینان از تناسب آنها با برنامۀ زمان
 .طرحله پیش بینی نشده در ئ یا مس، مطلع ساختن فوری کارفرما از هرگونه رویداد غیر متعارف.3-4-8
 . و انبار داری مواد ، مصالح و تجهیزات کنترل نحوه نگهداری.3-4-9
 . و تجهیزات نصب شده، کنترل نحوه نگهداری کارهای اجرا شده.3-4-10
 و آماده بودن کار برای پوشیده ،شود می رسیدگی به درخواست پیمانکار در زمینۀ کارهایی که پوشیده .3-4-11

 .شدن 
 . کنترل تکمیل عملیات اجرایی.3-4-12
رست مدارک ، مواد و مصالح و تجهیزات وسایل ، ماشین آالت و ابزار ، تاسیسات و  تهیه فه.3-4-13

 . و مشخص کردن مالکیت آنها،های موقت باقیمانده پس از اتمام کار ساختمان
های موقت ،  های موقت ، پیگیری برچیدن یا تخریب تاسیسات و ساختمان  تعیین تکلیف ساختمان.3-4-14

 .مواد ، مصالح و پاکسازی کارگاهآوری و خارج نمودن  جمع
 
 )کنترل کیفیت(  خدمات نظارت . 3-5
 و حصول اطمینان از به کارگیری افراد واجد صالحیت با ،بررسی و تأیید سیستم کنترل کیفی پیمانکار. 3-5-1

 .تجهیزات کافی ، برای انجام خدمات نظارت و بازرسی فنی
 .بط کنترل کیفیت کارهای طراحیها و ضوا  حصول اطمینان از رعایت روش.3-5-2
 .ها و ضوابط کنترل کیفیت کارهای اجرایی  حصول اطمینان از رعایت روش.3-5-3
 .ی کنترل کیفیت مواد ، مصالح و تجهیزاتها  حصول اطمینان از رعایت دستورالعمل.3-5-4
 های مناسب برای اجرای کار  حصول اطمینان از کاربرد روش.3-5-5
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 :توضیح 
یی که بر عهده دارد، باید یک سیستم خود کنترلی در درون ها  با توجه به مسئولیت،) سازنده–طراح (پیمانکار 

، کار است که در واقع واحد کنترل کیفی پیمانکار ،این سیستم. سازمان خود برای تضمین کیفیت ایجاد نماید
 در مرحلۀ اجرا نیز عملیات اجرا باید ،مین ترتیب هکند و به می کنترل و تأیید ، طراحی را در مقاطع مختلفواحد

 . کنترل و تأیید گردد،ی اجرایی توسط این واحدها از نظر تطبیق با مشخصات فنی و نقشه
ینان الزم را از نظر کیفیت و تواند اطم می به تنهایی ن،از آنجا که اعمال نظارت و کنترل درون سازمانی پیمانکار

 از ،اندازی نیز  و ساخت و راه، برای کارفرما فراهم آورد، مشاور کارفرما باید در مراحل طراحی،سرعت انجام کارها
 . کارفرما بر کیفیت و کمیت کارها نظارت کند سوی

های الزم بر خدمات کنترل  ررسی با انجام ب، باید در ارتباط مستقیم با واحد کنترل کیفی پیمانکار،مشاور کارفرما
 پس از حصول ، نظارت کند و در مراحل مختلف طراحی و اجرا،شود میکیفیت که از سوی پیمانکار اعمال 

ه  ب، در صورتی که الزم بداند،مشاور کارفرما. ی الزم را صادر نماید ها ییدیهأاطمینان از صحت انجام کار، ت
های الزم ، از صحت کارهای  ها و دستور آزمایش کنترل ها،  م برداشت با انجا،صورت موردی و به طور مستقیم
 . نماید  می اطمینان حاصل ،طراحی و عملیات ساخت و نصب

 
  خدمات راه اندازی و تحویل.3-6
 . با نظر هیئت یاد شده،ی زمان تحویلها  شرکت در هیئت تحویل ، دستور انجام آزمایش.3-6-1
 آزمایشی ، از جمله تاسیسات زیربنایی ، بردای بهرهاندازی و  رک نیازهای دوره راه حصول اطمینان از تدا.3-6-2

تجهیزات آزمایشگاهی ، تجهیزات ایمنی و آتش  ی راه اندازی، ها مانند آب ، برق و گاز ، دستورالعمل
 .نشانی، و سایر ابزار الزم 

ی ها  و بازرسیها مینان از انجام تمام کنترلی قبل از راه اندازی و حصول اطها  نظارت بر انجام آزمایش.3-6-3
 . برای مرحلۀ راه اندازی،ایمنی

 و ها اندازی و تأییدیه های راه اندازی و عوامل درگیر ، نظارت بر انجام آزمایش های راه  هماهنگی فعالیت.3-6-4
 .اندازی های الزم در مراحل مختلف راه گواهی

های عملکردی و  آزمایشی و عوامل دیگر ، نظارت بر انجام آزمایش بردای بهرههای   هماهنگی فعالیت.3-6-5
 و آزمایشهای عملکردی و ، آزمایشیبردای بهرههای الزم در مراحل مختلف   و گواهیها صدور تاییدیه

 اعمال ،مقایسه با ضوابط عملکردی تعیین شده در پیمان، تعیین میزان انحراف آنها و در صورت لزوم
 .جرایم
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 .ی عملکردی طرحها  حصول اطمینان از تهیۀ گزارش نتایج آزمایش.3-6-6
 : شامل ، به بهره بردارطرح نظارت بر انتقال اسناد و مدارک .3-6-7
  .بردای بهرهاندازی و  ی راهها  دستورالعمل.3-6-7-1
 : شامل مدارکی مانند ،ی مهندسیها  کتابچه.3-6-7-2

 .ی چون ساخت ها مبانی طراحی ، نقشه

های  دستورالعمل فنی، های کاتالوگ  وتعمیرات،بردای بهرههای  ،دستورالعملها شامل نقشه(سازندگان  اطالعات فنی
 ) .آموزشی و غیره 

 .ی فنی ها ی دادهها  و برگه،ماشین آالت ها ، مشخصات فنی دستگاه

 .ها ها و واحد ی آزمایش دستگاهها نامه گواهی

 .ی عملیاتی و اطالعات مدیریت ها سیستم
 . و تحویل آن به کارفرما، طی اجرای آنطرح مستند سازی و تهیه تاریخچۀ .3-6-7-3

 
 بردای بهره ۀ خدمات مربوط به دور.3-7
 .بردای بهره ۀ تدارک نیازهای دور.3-7-1

 ۀدور ظور تأمین نیازهای که باید به من،هایی به شرح زیر است  شامل فعالیت،این بخش از خدمات
 تا اطمینان از وجود آمادگی الزم ، عملیات اجرایی و طبق برنامه زمانی انجام شودآغاز با ،بردای بهره

 .د گرد حاصل بردای بهره ۀبرای ورود به موقع به دور
 ، سیستم شامل آب ، برق  برنامه ریزی ، مدیریت و پیگیری تأمین به موقع تسهیالت زیربنایی طرح ،.3-7-1-1

 .بینی شده استپیشطرح مخابرات و ارتباطات ، گاز و جمع آوری فاضالب ، به ترتیبی که در 
  : از جمله موارد زیر ،ی عملیاتی و اطالعات مدیریتها  پیگیری تهیه سیستم.3-7-1-2
 .سیستم تعمیرات و نگهداری -
 .ی اداریها سیستم -
 .بردای بهرهسیستم کنترل ایمنی  -
 .شرح مشاغل و وظایف ی تهیه نمودار سازمان بهره بردار ، شامل مشخصات افراد ، پیگیر.3-7-1-3
 .و تهیه برنامه آموزشی) مواد آموزشی (بردای بهره برای ، تهیه نیازهای آموزشی نیروی انسانی.3-7-1-4
 .بردای بهره ۀ تهیه قراردادهای نمونه ، برای واگذاری خدمات در دور.3-7-1-5
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. خدمات مربوط به دورۀ رفع نقص.3-7-2
. بازرسی و نظارت بر عملکرد طرح ، در دوره رفع نقص.3-7-2-1
. آنها رفع نقص، تهیه فهرست  و پیگیری رفع نقصۀ احتمالی در دورهای ها و نقص عیب رسیدگی به .3-7-2-2
ع نقص و حصول اطمینان از رفع آنها و انجام کارهای ترمیمی از سوی عوامل مربوط ، و نظارت بر رف.3-7-2-3

.ها تایید گزارش بازرسی فنی در مورد رفع نقص
 مربوط به،ا و خدمات مهندسی ، بازرسی فنی و تدارکاتی و اجراییه حصول اطمینان از انجام تعهد.3-7-2-4

. رفع نقصۀدور
. به منظور آزاد کردن تضمین قراردادها، رفع نقصۀ دورصدور گواهی اتمام. 3-7-2-5

ها ، امور حقوقی قراردادها  ، کنترل پرداختها خدمات برآورد هزینه .3-8
 .طرح ۀنگام کردن برآورد هزینه بازبینی و ب.3-8-1
.مالی پروژه  پیش بینی شده ، به منظور اصالح برنامه یاه بررسی و اعالم نظر نسبت به بودجه و اعتبار.3-8-2
 به منظور پرداخت از،ی تهیه شده به وسیله پیمانکارها حساب ها یا صورت  بررسی و تأیید صورت وضعیت.3-8-3

.سوی کارفرما 
. تأیید تغییر کارها و افزایش یا کاهش مبلغ پیمان .3-8-4
 و،های مناسب  در دورهاه  با بودجه مصوب ، بازنگری هزینهطرحی ها  حصول اطمینان از انطباق هزینه.3-8-5

.حصول اطمینان از تأمین و تخصیص مناسب آنها 
 و رسیدگی موارد، تحلیل و بررسی مسایل قراردادی و اعالم نظر در مورد دعاوی پیمانکار و کارفرما.3-8-6

.اختالف 
.ه شده از سوی پیمانکاریی اراها نامه  کنترل و تأیید ضمانت.3-8-7
.ی تسلیم شده از سوی پیمانکارها بیمه نامه کنترل و تأیید .3-8-8
.های جدید پیشنهادی پیمانکار  بررسی و تأیید قیمت.3-8-9
.ط و تهیه گزارش مربو، رسیدگی تأخیر پیمان و تعیین میزان مجاز و غیر مجاز آنها.3-8-10
.مواقع خسارت در ،ی الزم ،پیگیری امور بیمه و وصول خسارتها  پیگیری برقراری انواع بیمه.3-8-11
.ها  قراردادی و رعایت مفاد پیمانیاه کنترل انجام تعهد.3-8-12
.اههای قرارداد ، پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهد  تأیید آزاد کردن تضمین.3-8-13
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291

43 از 1صفحه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

پیش گفتار

 با هدف طرح و ساختکارهای ۀمناقص های مورد نیاز  و فرم،ها گردش کار،یندهاا با تدوین فر،این مجموعه
. تهیه شده است، به عنوان راهنماتسهیل در برگزاری مناقصه،

 تهیه شده، مجلس شورای اسالمی25/01/1383، مصوب  براساس قانون برگزاری مناقصات،راهنمای حاضر
این راهنما، با در نظر گرفتن. های اجرایی باید در استفاده از آن، قانون یادشده را رعایت نمایند است و دستگاه

 داخلی،های هتوانند برای مناقص های اجرایی می  از این رو، دستگاه؛المللی تدوین شده است مناقصه بیننمونه یک 
.ندکن الزم آن را حذف موارد غیر

 تهیه کننده راهنما، مهندسان مشاور آوند طرح، مدیر طرح، دفتر امور فنی،،مهاب قدساز شرکت مهندسی 
مصطفی اشجع مهدویمهندس ل و آقای ئوتدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله،  دفتر مس

.شود  قدردانی می،اند  همکاری داشتهراهنما و انتشار این ،یری، تهیهگ  که در شکل،ولئکارشناس مس

معاون امور فنی
1384 تابستان

http : // moamelat.net - سا�� �عامالت
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ها نافهرست عنو
مقدمه   
3..........................................................................................................................................دامنه کاربرد و کلیات. 1
4..................................................................................................................................مناقصه گران واجد شرایط. 2
5 ................................................................................................................... و کار قابل قبول، تجهیزات،مصالح. 3
5.. .................................................................................................................................هزینه شرکت در مناقصه. 4

اسناد مناقصه   
6.......................................................................................................................................................اسناد مناقصه. 5
6..........................................................................................................................بررسی موضوع و اسناد مناقصه. 6
8.....................................................................................................تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه. 7

تهیه پیشنهاد   
9.......................................................................................................................................................زبان پیشنهاد. 8
9..............................................................................................................مدارک تشکیل دهنده پیشنهاد مناقصه. 9

13............................................................................................................................................قیمتهای پیشنهاد. 10
13..............................................................................................................................................ارزهای پیشنهاد. 11
14....................................................................................................................... شرکت در مناقصهۀنام ضمانت. 12
15..........................................................................................................................مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه. 13
15....................................................................................................................شکل و امضای پیشنهاد مناقصه. 14
م پیشنهادهاتسلی   
16...........................................................................................................الک و مهر و نشانه گذاری پیشنهادها. 15
16.. ..............................................................................................................................مهلت تسلیم پیشنهادها. 16
17.......................................................... و پس گرفتن پیشنهاد مناقصه،اعالم عدم تمایل، اصالح، جایگزینی. 17
گشایش و ارزیابی پیشنهادها   
18.....................................................................................زار گ از سوی مناقصه،گشایش پیشنهادهای مناقصه. 18
19......................................................................................................................................توضیحات پیشنهادها. 19
19....................................................................)..............................ارزیابی شکلی(ررسی مقدماتی پیشنهادها ب. 20
20...........................................................................................................................................تبدیل به ارز واحد. 21
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20......................................................................................................................................ارزیابی فنی بازرگانی. 22
22...................................................................................................................................................مالی ارزیابی. 23
23.........................................................................................................................................اولویت سهم داخل. 24
24......................................................................................................................................گزارتماس با مناقصه. 25
ه پیمانواگذاری و مبادل   
25.................................................................................................................................معیارهای اعطای پیمان. 26
25..............................................................................................................................حق قبول یا رد پیشنهادها. 27
25...............................................................................................................................................واگذاری پیمان. 28
25.......................................................................................................................................امضا و مبادله پیمان. 29
25..............................................................................................................................نامه انجام تعهدات ضمانت. 30
26............................................................................................................فساد و تبانی، مصالحه به زیان دولت. 31
26....................................................................................................................................ها رسیدگی به شکایت. 32

27................................................................................................................................................همناقص کاربرگ
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مقدمه

 کاربرد و کلیاتدامنه. 1
مناقصه پیمانهای طرح و ساخت در. کاربرد داردهای طرح و ساخت  پیماناین دستورالعمل برای مناقصه . 1-1

.رود ای به شمار می  دو مرحله، از نظر مراحل بررسی،تقسیم بندی قانون برگزاری مناقصات
 از سوی،مفاد کاربرگ مناقصه.  و پیوست آن، کاربرگ مناقصه است،ورالعمل شامل متن حاضراین دست. 1-2

.شود  درج یا تکمیل می، با توجه به ویژگی کارهای موضوع هر مناقصه،گزار مناقصه
:دن دارزیر رادر  معانی تعریف شده ،هاها و عبارت در این دستورالعمل، واژه. 1-3

ای که طی آن برگ پیشنهاد مناقصه و هر توافق امضا شده از سوی دو طرف ی نامهیعن ،" پذیرشنامه" .1-3-1
.گزار رسیده است گزار پذیرفته شده و به امضای مناقصه  مناقصهاز سویو پیوست شده به آن، به طور رسمی 

ملگر تکمیل شده و شا  مناقصهاز سوی، یعنی مدرکی با همین عنوان که " پیشنهاد مناقصهبرگ". 1-3-2
.گر برای کارهاست پیشنهاد امضا شده مناقصه

آمده، همراه با ، یعنی مدرکی با همین عنوان به همان گونه که در پیمان"گزار  مناقصههای خواسته". 1-3-3
این مدرک، مشخص کننده هدف و گستره کارها، یا معیارهای طراحی، و. به آن اصالحات و اضافات طبق پیمان

.ستارای کارهیا دیگر مبانی فنی ب
پیشنهاد همراه با برگ گر یعنی مدرکی با همین عنوان که مناقصه ،"گر مناقصه  بازرگانیفنی پیشنهاد". 1-3-4

چنین مدرکی، ممکن است شامل طراحی. آمده است مناقصه اسناددهد، به همان گونه که در  ارایه می مناقصه
.باشد اولیه پیمانکار

همراه با برگ گر و همه مدارک دیگری که مناقصه مناقصه پیشنهاد نی برگیع ،"مناقصه پیشنهاد". 1-3-5
 پیشنهاد مناقصه، ممکن است به.آمده است مناقصه اسنادتسلیم کرده، به همان گونه که در  پیشنهاد مناقصه

.نیز به کار رود» پیشنهاد«منظور اختصار، به صورت 
گزار به تمام شرکت کنندگان رکی است که از سوی مناقصه عنوان مد،"نامه دعوت به ارایه پیشنهاد". 1-3-6

 به،ه پیشنهادی دعوت به اراۀنام. توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند  می،منتخب، فرستاده شده و با وصول آن
.گردد  قسمتی از اسناد مناقصه تلقی می،این نامه. شود هم نامیده می» نامه دعوت«اختصار 

، مجموعه مدارکی با همین عنوان است که در قبال ارایه نامه دعوت به ارایه پیشنهاد،"صهاسناد مناق". 1-3-7
. است5 و حاوی مدارک یاد شده در ماده ،شود گران تحویل می به مناقصه
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مغایرت بین در صورت.  تهیه شده است،"یشنهاد به ارایه پ دعوتنامه"هنگی با ا در هم،این دستورالعمل. 1-4
.نامه اولویت دارد نامه، مفاد دعوت مفاد این دستورالعمل و دعوت

. قرار نخواهد گرفت، نیز و جزیی از اسناد پیماننیستگر  پیشنهاد مناقصهمدارک این دستورالعمل، جزیی از . 1-5
نامه تا دعوتصدور  از مرحله ،ف برگزاری مناقصه توضیح روشهایی است که در مراحل مختل،این دستورالعمل
، یا پیمانمبادلهگران و   مبنی بر واگذاری کارهای موضوع مناقصه به یکی از مناقصهگزار مناقصهمرحله تصمیم 

 به، مناقصهبرای تهیه پیشنهادرا یی ها  و آگاهی،شود می برده کار به ، از واگذاری کارهاگزار مناقصهانصراف 
.دهد میر گ مناقصه

 قانونبه ویژه ، باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران،گران مناقصه. 1-6
 و مجوزهای،12/12/1375     مصوب، و اجرایی کشور، صنعتی، تولیدی،حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی

 تهیه و، در اختیار داردکارهای موضوع مناقصه اجرای  برایگزارمناقصهدر کاربرگ مناقصه که شده مربوط درج 
.تسلیم نمایند

 و،هاگزار، جدول های مناقصه خواسته،  پیمان شرایط کاربرگها، دستورالعملها، فرمها،تمام باید ،گر  مناقصه.1-7
واسته شدهول تامین و تکمیل اطالعات خئ مس،گر مناقصه. کنددیگر اطالعات اسناد مناقصه را به دقت مطالعه 

نقص مدارک.  پاسخگوی کامل اسناد مناقصه باشد، که پیشنهاد تسلیم شدهاست به گونه ای ،در اسناد مناقصه
.شود می به رد پیشنهاد منجر ، یا عدم تکمیل اسناد مناقصهپیشنهاد مناقصه

.استیین شده  تعقصهدر کاربرگ منا ،در انجام امور مناقصه مهندس مشاور های، اختیاراین دستورالعمل در. 1-8
 در پیمان درج شده در اسناد مناقصه، تعریف،، تاریخی است که به عنوان تاریخ مبنای پیمانپایهتاریخ . 1-9

.شده است

گران واجد شرایط مناقصه. 2

ذیصالح تشخیص داده) ن اجرای کاراارزیابی تو(گران  یند ارزیابی کیفی مناقصهاگرانی که در فر  مناقصه.2-1
.ندگرد برای شرکت در مناقصه دعوت می ، و در فهرست کوتاه حضور داشته باشند،هشد
 احرازاز پیششوند  گرانی که به مناقصه دعوت می با توجه به این که صالحیت توان اجرای کار مناقصه. 2-2

تاریخ تسلیم قبل از ،گزار ها، هرگونه تغییر در مشارکت، منوط به تأیید کتبی مناقصه شده است، در مشارکت
.پیشنهاد است
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 پیمانکارتواند به عنوان   میاما . عضو بیش از یک مشارکت باشد،تواند در یک مناقصه  نمی،رکت شهر .2-3
 . شودمعرفی در بیش از یک پیشنهاد ،دست دوم

 برای انجام خدمات گزار مناقصهیم با اشخاصی که توسط  نباید به صورت مستقیم یا غیر مستق،گران مناقصه. 2-4
 ،گزار و سایر مدارک مورد استفاده در کارهای موضوع مناقصه ی مناقصهها مشاوره برای تهیه طرح، خواسته

 . دن داشته باش مشارکت،در زمینه کارهای مربوط به پیمان موضوع مناقصهمنصوب شده اند، 
 

 ابل قبول  قمبادی و ،مصالح و تجهیزات. 3

انجام شوند، باید از  یا  تحت این پیمان تامین و کشورخارجاز ی که قرار است ی و کارها، تجهیزات،مصالح. 3-1
 . دگردتهیه  ،مبدأ کشورهایی که با جمهوری اسالمی ایران روابط تجاری دارند

 ، آنهاۀاجزای تشکیل دهند یا دراین ماده به معنی مکانی است که در آنجا مصالح و تجهیزات ، مبدأۀواژ. 3-2
ای که از طریق ساخت،   یعنی محصول تجاری شناخته شده،تولید.  یا تولید شده است ،ریواستخراج، فرآ

 استفاده، تفاوت کلی ۀی تشکیل دهنده آن از نظر مشخصات و یا نحوها  یا مونتاژ قطعات اصلی، با مولفه،فرآوری
 .دارد

 .ستگر جدا  از ملیت مناقصه، و کار، و تجهیزات،مبدأ مصالح. 3-3
 برای ، و از کارخانه تولید کنندهاشد و اصلی ب، باید نو، غیر مستعمل، تجهیزات و لوازم یدکیتمام. 3-4

 ،پیشنهادی که شامل تجهیزات مستعمل یا دوباره ساخته یا تعمیر شده باشد. شودگزار تهیه و ارسال  مناقصه
 . پذیرفته نخواهد شد

 

 ر مناقصهزینه شرکت ده. 4

 ،گران پرداخت شود، در کاربرگ مناقصه  که بابت خرید آنها باید از سوی مناقصه، تکثیر اسناد مناقصهۀهزین. 4-1
 .درج گردیده است

رتبه دوم و گران   به مناقصه،های تهیه پیشنهاد را  بخشی از هزینهگزار مناقصهدر پیمانهای طرح و ساخت، . 4-2
 این هزینه، به برنده دومی که با امتناع برنده اول، .کند  می پرداخت،اربرگ مناقصهبق مفاد درج شده در کسوم، ط

گران   عالوه بر مناقصه،در صورت لغو مناقصه، هزینه یادشده. د، پرداخت نخواهد شدگرد با او پیمان منعقد می
 .گردد گر رتبه اول نیز پرداخت می  به مناقصه،رتبه دوم و سوم
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 اسناد مناقصه

 

 مناقصهاسناد . 5

 :است زیر  اجزای شامل،اسناد مناقصه
 .)نامه دعوت(ه پیشنهاد ینامه دعوت به ارا .5-1
 های  همراه با کاربرگ،)کاربرگ مناقصه و  حاضرمتن (راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت .5-2

 .تعهدات انجام نامه  ضمانتو ،ه شرکت در مناقصۀنام ضمانت
 . ضمیمه آن است،نیز) در صورت وجود(مناقصه  پیوست پیشنهاد کهمناقصه   برگ پیشنهاد.5-3
  . شرایط عمومی و خصوصی شاملشرایط پیماننامه پیمان و  موافقت .5-4
  .گزار های مناقصه  خواسته.5-5
های  یا شاخص ،اه ، جدول تضمینی کارها جدول زمان از جمله جدول پرداختها،،)درصورت وجود (ها  جدول.5-6

 .مقادیر و قیمتها) یا فهرست( و جدول ،ها  داده  جدولعملکردی،
 از جمله مدارکی که برای آگاهی ،)در صورت وجود( مدارک دیگر  وها ها، تاییدیه  فرمها، گواهی نامه.5-7

گزار خود را  گر است و مناقصه  به عهده مناقصه،نهاتر آ تر و کامل ه شده و مسئولیت بررسی دقیقیگر ارا مناقصه
 .داند متعهد به دقت و صحت آنها نمی

 . در طول برگزاری مناقصه،گزار  مناقصهسویی صادره بعدی از ها  الحاقیه.5-8
 

  اسناد مناقصهبررسی موضوع و. 6

 اطالعات تمام بررسی کرده و ، اسناد مناقصه را به دقت مناقصه باید قبل از تسلیم پیشنهاد،گر مناقصه. 6-1
و  راههای دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن، شرایط محلی، وضعحمل و نقل،  مانندالزم، 

 یا ناآگاهیتواند استناد به   پس از تسلیم پیشنهاد، نمی،گر مناقصه.  به دست آورد،قوانین و مقررات نافذ و جاری را
 .اشتباه خود کند

 بازدید به ،، از محل کارگاه و امکانات موجود)گزار مناقصههنگی ابا هم در صورت لزوم(تواند   می،گر ه مناقص.6-2
  وتاسیسات مربوط رابرای بازدیددر ، ساختمانها،گر اجازه ورودبه زمینها به نمایندگان مناقصه،گزار مناقصه. آورد عمل
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ای برای بازدید در کاربرگ  گزار برنامه در صورتی که از سوی مناقصه. دهد  می،رات و امکانات خودحد اختیا
 و عوامل ،، کارکنانگزار مناقصه.  عمل خواهد شد،مناقصه پیش بینی شده باشد، طبق برنامه پیش بینی شده

 ،این بازدید.  ندارند،ج ناشی از آنو هر گونه عواقب و مخاراز محل کار  بازدید زمینۀولیتی در ئگونه مس  هیچ،وی
  و نباید به عنوان جایگزینی برای،است  کارهای موضوع مناقصهگر از شرایط تر شدن مناقصه در راستای آگاه

 ، یا مهندس مشاورگزار مناقصه از سویاطالعات شفاهی ارایه شده .  تلقی شود، دقیق اسناد مناقصهبررسی
 . شودافزودهکند، مگر آن که طی الحاقیه ای به اسناد مناقصه   نمی ایجادگزار مناقصه برایرا تعهدی 

 اسناد مناقصه را به تمام که مناقصه گر ، به منزله آن تلقی خواهد شد، شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد.6-3
ه رد، بتواند به دست آو گر با تجربه می دقت مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه

از به استثنای موارد اعالم شده  ( ندارد و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود،دست آورده است
 .)4-5-9 دربند ،گر  مناقصهسوی

به تواند   می،گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد  هر یک از مناقصه.6-4
 را مطلع گزار مناقصه ،)استمنظور از الکترونیکی، تلکس، فکس و پست الکترونیکی (الکترونیکی  صورت کتبی یا

اگر به .  در کاربرگ مناقصه مشخص شده است،گزار مناقصهنشانی .  و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنمایدکند
یا محاسبات و غیره داشته گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و  نظر مناقصه
 منعکس ، در مهلت مقرر در کاربرگ مناقصه،قبل از تسلیم پیشنهاد گر باید این اشتباه و اشکال را باشد، مناقصه

ه توضیح یا اصالح ی به درخواستهای اراگزار،مناقصه. ه کندی پیشنهاد اصالحی خود را ارا، در صورت اقتضاونموده 
 پاسخ ، کتباًکند دریافت ،که برای این منظور در کاربرگ مناقصه تعیین شده است در مهلتی که ،اسناد مناقصه

 ، مشخص نشودهاای که منبع درخواست آن به گونه ،اه  و اشکالها پرسش و شرح گزار مناقصهپاسخ . خواهد داد
ر یکسان ارسال  به طو،ده و اعالم انصراف نکرده اندنموگرانی که اسناد مناقصه را دریافت   مناقصهتمامبرای 

 ازنظر وی تلقی ، وواضح بودن اسناد مناقصه،اشکالدون گر، به منزله ب عدم اظهارنظر مناقصه. خواهد شد
 .خواهدشد

 در ،شود گران دعوت می  از نمایندگان منتخب مناقصه، در صورتی که در کاربرگ مناقصه تعیین شده باشد.6-5
  تشکیلهدف از. کنندگردد، شرکت  اربرگ مناقصه برگزار میجلسه توجیهی که در مکان و زمان درج شده در ک

 که ممکن است در ارتباط با اسناد ، استهایی پرسش تشریح کارهای موضوع مناقصه و پاسخ به ،این جلسه
از طریق یا  ی،کتببه طور  را ها در حد امکان، پرسششود که  گران درخواست می از مناقصه. مناقصه مطرح شود

  مطرح شده و های پرسشمتن . کنند گزار مناقصه تسلیم ،حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسهالکترونیکی و 
 



 300

 راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت 43از  9صفحه 
 

 به طور ،اعالم انصراف نکرده اندده و نموکه اسناد مناقصه را دریافت  گرانی تمام مناقصهپاسخ مربوط برای 
با  در نتیجه برگزاری جلسه توجیهی، نیاز به اصالح اسناد مناقصه باشد، این کار ،هرگاه .یکسان ارسال خواهد شد

 .گیرد  انجام می،صدور الحاقیه
 
   تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه.7
 یا در صورتی که در کاربرگ ، تعیین شده در کاربرگ مناقصه تاریختواند در هر زمان تا  می،گزار مناقصه .7-1

 در ،روز قبل از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها) 7 (هفتمدت مناقصه زمانی تعیین نشده است، 
 با صدور ،دید خود  صالحیا به و ، هر دلیل دیگریا به ،گران  مناقصهاز سوی به توضیحات درخواست شده پاسخ

عد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق عمل آورده و یا موه  در اسناد مناقصه تجدید نظر ب،ییها الحاقیه
 .بیاندازد

مراتب طی الحاقیه ای باید  تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، هرگاه .7-2
 ،گران مناقصه.  به ایشان داده شود،و فرصت کافی برای اعمال اصالح و تغییرگردیده به دعوت شدگان اعالم 

 آنها از سوی ،در آنشده  الحاقیه را اعالم کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج دریافت درنگبی باید 
 . مورد توجه قرار خواهد گرفت

 .وندش  اسناد مناقصه محسوب میجدایی ناپذیر اجزای ،ها  الحاقیه.7-3
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 تهیه پیشنهاد
 
  زبان پیشنهاد .8
. باشدتعیین شده در کاربرگ مناقصه ) های( باید به زبان، و مدارک مربوط به آنها ه مکاتبتمام و ، پیشنهاد.8-1

 به زبان بخشهایی از آن که طبق اسناد مناقصه الزم است، رکی به زبان دیگری باشد، باید ترجمها مدهرگاه
 .داشت خواهد اولویت ، ترجمه،در صورت مغایرته شود و ی ارا،تعیین شده نیز

 
  مناقصهپیشنهادتشکیل دهندۀ  مدارک .9

 :باید شامل مدارک زیر باشد ،مناقصهپیشنهاد 
 . دستورالعمل12 طبق ماده ، شرکت در مناقصهۀنام ضمانت .9-1
ورت در ص(مقادیر و قیمتها ) یا فهرست(جدول  ،)در صورت وجود( پیوست پیشنهاد  مناقصه و برگ پیشنهاد.9-2

 .گر  توسط مناقصه، شده و مهر، امضا،تکمیل، )وجود
 ،گر  صاحبان امضای مجاز مناقصهسوی از ، پیشنهاد)گان(هکه امضاکنند نامه محضری دال بر این وکالت .9-3

گر یک سند تعهد آور  ، برای مناقصه13 طبق ماده ، اعتبار آن  و پیشنهاد، در دوره)ندا(ستا مجاز به این کار بوده
 .است

 .گر تکمیل شده است  که از سوی مناقصه،های موجود در اسناد مناقصه جدول. 9-4
 :  شامل،ای های دو مرحله  بازرگانی، در مناقصهپیشنهاد فنی. 9-5
 .شرح تفصیلی طرح پیشنهادی برای انجام کارهای موضوع مناقصه. 9-5-1

توضیحات و نقطه . های تیپ اطع، نماها و نقشه پالنها، مق، مانندگر های تهیه شده از سوی مناقصه نقشه. 9-5-2
 و تشریح چگونگی دستیابی به آنها، به ویژه در مورد اجزای ،گزار های مناقصه گر در مورد خواسته نظرهای مناقصه
 .عمده و مهم آنها

 . لوازم یدکی،مانندهای ویژه و اقالم تجهیزات بروشورها و جزئیات دیگری از مصالح و تکنولوژی. 9-5-3

 ،گزار های مناقصه  برای رفع اشتباه یا اشکال در مواردی از خواسته،شرح تفصیلی راه حلهای پیشنهادی. 9-5-4
، هنوز به نظر او 4-6 طبق بند ،گر گر، اشتباه بوده یا اشکال داشته و با وجود اعالم مناقصه که به نظر مناقصه

 .دارای اشتباه یا اشکال است

 .گر رسیده باشد  که به مهر و امضای مناقصه، مدارک اسناد مناقصهراهنمای مناقصه و سایر. 9-6
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شود،   باید تمام یا قسمتی از اطالعات تکمیلی زیر را نیز که در کاربرگ مناقصه مشخص می،گر مناقصه. 9-7
گزار الزم باشد جزئی از   که به تشخیص مناقصه،این اطالعاتمواردی از .  و به آنها متعهد باشد،تسلیم کند

 .گردد  تعیین می،گر تلقی شود، در کاربرگ مناقصه پیشنهاد فنی بازرگانی مناقصه

این رتباط اکارهای موضوع مناقصه و نحوه انجام  برای ،گر  مناقصهشرح سازمان و ساختار مدیریتی. 9-7-1
 .گر  با سازمان کلی مناقصه،ازمانس

 ،گر های کاری مختلف مناقصه  گروه هر یک از اعضای مشارکت یا که، کارهای موضوع مناقصهتفکیک. 9-7-2
 .انجام خواهند داد ،)در صورت وجود ( دست دومپیمانکارانیا 

 گزار های مناقصه  در مواردی که در خواسته، کارهای موضوع مناقصهروش انجاماطالعات مربوط به . 9-7-3
 :حداقل شاملاشد، تعیین نشده ب

 : مهندسی و طراحی شامل.9-7-3-1
 .های مورد استفاده نوع استانداردها و آیین نامه) 1

 .ای کارر برای طراحی اج،ی پیشنهادیها  رویکردها و راه حل،ها روش) 2

 و بازرسیها و کنترل کیفیتکنندگان،  تامین، شامل امور قراردادی، انتخاب تجهیزات تدارک چگونگی. 9-7-3-2
 . آنهاحمل

 .  برای انجام کارها،آالت مورد نیاز  و ماشین،چگونگی تدارک مصالح، تامین نیروی انسانی. 9-7-3-3
 .های مختلف ونوع فعالیتهای اجرایی  به تفکیک سازه،روش اجرای کارهای ساختمانی. 9-7-3-4
 .اندازی دارد  به آزمایش و راه و سایر کارهایی که نیاز،اندازی تجهیزات  راه،روش نصب، آزمایش. 9-7-3-5
 .ایمنیروش تامین و کنترل . 9-7-3-6

 ).در صورت وجود در کارهای موضوع مناقصه(برداری   برای بهره، کارکنان مناقصه گزارآموزشروش . 9-7-3-7

و طراحی، تدارکات، اجرا، نصب، (رهای موضوع مناقصه ا برنامه زمانی اجرای فعالیتهای مختلف ک.9-7-4
 و ، مصالح،گرآالت مناقصه  از جمله نیروی انسانی، ماشین،ی تخصیص پیشنهادی با نشان دادن منابع)اندازی راه

 .ها به روز رسانی زمانبندی و کنترل پیشرفت کارچگونگی

 . انجام کارهای موضوع مناقصه برای برنامه جامع تضمین و کنترل کیفیت.9-7-5
های  در خواستهبا مشخصات درخواست شده  ، و تجهیزات مصالحمدارک مثبت دال بر این که. 9-7-6

 با ، آنهاأ مصالح و تجهیزات پیشنهادی و کشورهای مبد کهنشان دهدباید  ،این مدارک.  تطبیق دارد،گزار مناقصه
 .  داردتطبیقاسناد مناقصه 
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 و اطالعات ، ممکن است به شکل گزارش، نقشه،ت با اسناد مناقصهق تجهیزای تطبۀ نشان دهندمدارک مثبت
  :بوده و باید موارد زیر را در برداشته باشند

 . عملکردی و فنی تجهیزاتهای ویژگیشرح تفصیلی ) 1
  که برای کار،تهیه قطعات یدکی، ابزار مخصوص و غیره برای  شامل مشخصات کامل منابع موجودفهرستی) 2

 .ناسب تجهیزات ضرورت داردکردن مداوم و م
 و مدارک کافی در مورد قابل قبول بودن ،گزارهای مناقصه  یا خواسته بازرگانی از مشخصات فنیوضیحی ت)3

 .یاد شده بر اساس مشخصات ،مصالح و تجهیزات پیشنهادی

یا نصاب آنها   و، سازنده،دهد که خود تولید کننده یا نصب تجهیزاتی را پیشنهاد می گری که تامین و مناقصه) 4
یا نصب آنها در داخل کشور باشد، و   مجاز به تامین آنها و،نیست، باید از طرف سازنده یا تولیدکننده آن تجهیزات

 .است بر اساس ضوابط این دستورالعمل، یک شرکت واجد شرایط ،اطمینان دهد که سازنده تجهیزات

 برای ،در اسناد مناقصهگزار  از سوی مناقصهی تعیین شده  باید توجه داشته باشند که استانداردها،گران مناقصه
 استفاده کند، دیگریتواند از استانداردهای   می،گرمناقصه. است حداقل ،طراحی، نیروی کار، مصالح و تجهیزات

ی ها  در خواسته، معادل یا برتر از استانداردهای تعیین شده،که نشان دهد که موارد جایگزین شده مشروط بر آن
 .استگزار  ناقصهم
ان دست دوم تامین پیمانکار باید جزئیات اقالم اصلی تجهیزات یا خدماتی را که از طریق ،گر مناقصه. 9-8

 درپیشنهاد ، پیشنهادی شامل فروشندگان هرکدام از آن اقالم، دست دومپیمانکاران نام و ملیت درج با ،کند می
 نرخ و اما . دست دوم معرفی کندپیمانکار بیش از یک ،جام هر کاریتواند برای ان  می،گر مناقصه. نمایده یخود ارا

 باید ، دست دوم کار را انجام دهدپیمانکاراننظر از آن که کدام یک از   صرف، در پیشنهادتعیین شدهقیمتهای 
مصالح و  دست دوم پیشنهاد شده واجد شرایط بوده و پیمانکاران تمامگر باید اطمینان دهد که  مناقصه .ثابت باشد

 حق ،گزار مناقصه. خواهد بود 3 شرایط ماده طبق ،دگردمین تاتجهیزات یا خدماتی که قرار است توسط آنها 
 از پس برای خود محفوظ نگاه داشته و ، دست دوم پیشنهادی را قبل از امضای پیمانپیمانکارانحذف هر یک از 

 ،ید شده، و کارهای مربوط به هر کدام از آنهاأی ت دست دومپیمانکارانگر،  گزار و مناقصه مذاکره بین مناقصه
 .گردیدفهرست خواهد 

 ،گران مناقصه ،طبق کاربرگ مناقصه مگر آن که ،توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند  نمی،گران مناقصه. 9-9
ا انحرافهای متنوعی را ب فنی )های(خواهند گزینه مناقصه گرانی که می .مجاز به ارایه پیشنهاد جایگزین باشند

 در مورد  راپیشنهاد خود  پیشنهاد دهند، ابتدا باید جایگزین) های( به عنوان گزینه،معقول از اسناد مناقصه
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 شود، ارایه ده می نامیپایه گزینه  دارد وتطبیق) های مجاز منظور داشتن انحرافبا (ای که با اسناد مناقصه  گزینه
ها، محاسبات، مشخصات   شامل نقشه،اطالعات الزمفنی جایگزین، ) های(گزینه برای تمام ، عالوه بر آن.کنند

 ارایه، گزار مناقصه از سوی و دیگر جزئیات مربوط را برای ارزیابی کامل ، پیشنهادیاجرای  وفنی، روش نصب
  .ندنمای

  درخواست شده است، باید همراه با پیشنهاد،24 ماده به ویژهلعمل،  این دستوراطبق مدارک دیگری که .9-10
 . دگرد ارایه مناقصه

، کند که دسترسی به آنها را تسهیل ، مناقصهم تشکیل دهنده پیشنهادی مدارک و ضماتمام فهرستی از .9-11
 . ارایه شود،باید به همراه پیشنهاد

 :سلیم شده باشد یک مشارکت تاز سوی پیشنهاد در مواردی که. 9-12
  تعهد، مشارکتی اعضاتمام باید به صورتی امضا شود که قانوناً برای ،گفته پیش مدارک مورد نیاز تمام. 9-12-1

 ،از این رو.  کند، متعهدمشارکت در پیشنهاد مناقصهسوی  و آنان را به تمام تعهدات پذیرفته شده از آور باشد
 سوی از ،که امضا کننده پیشنهاد  مبنی بر این، مشارکتی اعضاتمام ی امضااای ب  باید نامه،پیشنهادبا همراه 

 . ه شودیدارد، ارارا  پیشنهادآنان اختیار تام برای امضای 
نامه  موافقت .دگرده ی ارا،پیشنهادبا باید همراه  ،نیزنامه مشارکت بین اعضا   موافقتای از نسخه. 9-12-2

 :دود به آنها باشد نه محاماشامل موارد زیر،  باید ،مشارکت
 متعهد به اجرای پیمان بوده و در )تضامنی(، به طور انفرادی و اشتراکی  اعضای مشارکت این موضوع که.الف

 .ول باشندئ مس،ییقبال دستگاه اجرا
 . درصد سهام هر یک از اعضا در مشارکت.ب
 .حیطه وظایف و مسئولیتهای هر یک از اعضا. ج

 رهبر به عنوان هست، بایده بخشهای کلیدی پیمان نیز یول ارائکه مسیکی از اعضای مشارکت . 9-12-3
که به امضای مجاز رسمی ای  نامه  باید به صورت وکالت، و مسئولیتهاهااین واگذاری اختیار. مشارکت تعیین شود

ریافت ولیت و دئ باید مجاز به قبول مس، مشارکترهبر. دگرد ارایه ، همراه با پیشنهاد، اعضا رسیده استتمام
 .  مشارکت باشدی اعضاتمام و ، به نمایندگی از هر یکها هها و مکاتبدستور

 .کند می و از افشای آن خودداری دهنمو اطالعات دریافتی را محرمانه تلقی تمام ،گزار مناقصه. 9-13
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 قیمتهای پیشنهاد .10

یا  ،)در صورت وجود (و قیمتها مقادیر) یا فهرست(جدول در  تعیین شده باید به ترتیب ،قیمتهای پیشنهاد. 10-1
 .  شوندارایه ، مناقصهی مشخص شده در اسناد طبق نحوه

هرگاه قیمت .  باید در مقابل آن نوشته شود،مقادیرو قیمتها) یا فهرست(قیمت هر یک از اقالم جدول . 10-2
و   در سایر اقالم جدول مقادیر، قلم این خواهد بود که قیمت آن بر فرض،اشد در مقابل آن نوشته نشده بقلمی
 . منظور گردیده است،قیمتها

 ،های باالسری گر، هزینه سود مناقصهاز جمله  ، شامل قیمتهای کامل کارهای مشروحه،قیمتهای پیشنهاد. 10-3
 و سایر ،ماعی، مزایای قانونی کارکنانتأمین اجتبیمه  سایر عوارض قانونی، ، مالیات، عوارض گمرکیاز جمله
 مستثنی شده به روشنی ،که در اسناد مناقصه ، مگر ایناست )کشور یا خارجداخل مربوط به (های مشابه  هزینه
 هاو برای آنها  اجرای کارجریان  که ممکن است دراست ییها  هزینه شامل تمام،این قیمتها ،چنین  هم.باشند

صراحت یا به  ، مناقصهی است که در اسنادهایولیتها و تعهدو، مسهاهمخاطر تمامرفتن  و با در نظر گ،واقع شوند
و  مقادیر) یا فهرست(جدول . گیرد  صورت میها بر مبنای آن، بیان شده و شرکت در مناقصه،به صورت ضمنی

گران مناقصهدر این صورت،  .باشد تهیه شده سرجمع به صورت  ممکن استدر اسناد مناقصه،شده  درج یقیمتها
آن و کرده  اقدام  طبق اسناد مناقصه، در صورت لزوم، آنو تکمیلتفصیلی ند نسبت به تهیه فهرست  هستموظف

 . ندنمای پیوستبه پیشنهاد خود را 

 آن قلم، قیمت کل  آن قلم، قیمت کلبا ی هر قلم واحد بها حاصل ضرب مقدار ودر صورت تناقض بین. 10-4
با مبلغ پیشنهاد، مبلغ پیشنهاد   اقالم کلهایقیمتجمع   حاصلدر صورت تناقض بین ،نچنیهم .مبنا خواهد بود
  مبنا خواهد بود

، اگر قیمت پیشنهاد جایگزین با قیمت پیشنهاد )در صورت مجاز بودن(در صورت ارایه پیشنهاد جایگزین . 10-5
مقادیر و قیمتهای ) یا فهرست(جدول  یک برگ پیشنهاد مجزا و ،پایه متفاوت باشد، برای هر پیشنهاد جایگزین

 .دشو  قرار داده می ًج ًو همگی در پاکتشده  تهیه ،مربوط به آن
 

 ارزهای پیشنهاد . 11

اگر در اسناد مناقصه . اری شودذگ  قیمت تعیین شده در کاربرگ مناقصه، باید به ترتیب، مناقصهپیشنهاد. 11-1
 . نافذ خواهد بود،زیر دیگری پیش بینی نشده باشد، شرایط هایترتیب

باید براساس ارز مشخص شده در  ،شود  می از خارج کشور تأمینزاتی که و تجهی،، خدمات مصالح.11-1-1
 .  دگرداری ذ قیمت گ،کاربرگ مناقصه
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 . اری شودذ باید به ریال قیمت گ، تجهیزات قابل تأمین از داخل کشور و،خدمات ، مصالح.11-1-2

 و ، و دیگر خدمات جنبی مربوط به حمل مصالح و تجهیزات، عملیات ساختمان، حمل و نقل، بیمه.11-1-3
 .دشواری ذ قیمت گ، طبق شرایط پیمان، باید به ریال یا ارز مورد نظر،نصب و راه اندازی

 .سهم بخش ریالی از قیمت کل پیشنهاد، نباید از درصد مشخص شده در کاربرگ مناقصه کمتر باشد. 11-2
تعیین نشده باشد، نرخهای تبدیل حاکم در تاریخ پایه ) ارزها(اگر در کاربرگ مناقصه، نرخ تبدیلی برای ارز . 11-3

 .خواهد بودکه بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین گردیده، نافذ 

 
  شرکت در مناقصه  ۀنامضمانت. 12

 به ریال یا ،ای به مبلغ تعیین شده در کاربرگ مناقصه نامه باید ضمانت،گر برای شرکت در مناقصهمناقصه. 12-1
تعیین طبق فرم  ،دگرد که اعتبار آن از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها آغاز می ،به ارز خارجی معادل آن

و به کرده  تامین ،در کاربرگ مناقصهشده  درج ضوابط طبق بانکهای ایرانی و  از از یکی،ناد مناقصه اسشده در
 .  ارایه نماید،ضمیمه پیشنهاد خود

 . قابل قبول نبوده و رد خواهند شد، شرکت در مناقصهنامهضمانت پیشنهادهای فاقد .12-2

گری که  به استثنای برنده مناقصه و مناقصه،انپیشنهاددهندگهای شرکت در مناقصه  نامهضمانت. 12-3
 . گران اعالم خواهد گردیده و مراتب به مناقصهگیرد، در اسرع وقت آزاد شد پیشنهاد وی در مرتبه دوم قرار می

 در دارد، در مرتبه دوم قرار اوگری که پیشنهاد  شرکت در مناقصه برنده مناقصه و مناقصهۀنامضمانت. 12-4
این لزوم در صورت  .شود بازگردانده می گرمناقصه به ،نامه انجام تعهداتیمان و تسلیم ضمانت پمبادلهتاریخ 

 .تمدید خواهد شد، آنی مدت تعیین شده برای تمدید در محدوده ،گرانبه هزینه مناقصهضمانت نامه 

 : شود می ضبط ، زیرهای شرکت در مناقصه در حالتۀنامضمانت. 12-5

 . پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد، پس بگیرد،گراقصه منهرگاه .12-5-1

 : در صورتی که، در مورد برنده مناقصه.12-5-2

  . نکندامضا 29پیمان را طبق ماده  .الف

 . نسپارد30 طبق ماده ، اجرای تعهدات راۀنامضمانت .ب
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 مناقصهشنهاد مدت اعتبار پی. 13

برای مدتی که در کاربرگ مناقصه مشخص  ،از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها باید از هر حیث ،پیشنهادها. 13-1
 رد خواهند ،گزار مناقصهاز سوید، نپیشنهادهایی که برای مدت کمتری اعتبار داشته باش.  معتبر باشند،شده است

 . شد
این . کند تمدید مدت اعتبار پیشنهادها را درخواست ،اندهندگپیشنهاد ممکن است از ،گزارمناقصه. 13-2

گری تمدید مدت اعتبار را  مناقصههرگاه.  باید کتباً یا از طریق الکترونیکی صورت گیرد،درخواست و پاسخ به آن
تواند  گری میهر مناقصه.  نمایدتجدید به تناسب ، شرکت در مناقصه خود راۀنامضمانت، باید کندقبول 
گرانی که مناقصه.  شرکت در مناقصه وی ضبط شودنامهضمانتکه   بدون آن،گزار را رد کندواست مناقصهدرخ

 .نخواهند بود ،3-13مگر در موارد درج شده در بند  ، پیشنهاد خوداصالحپذیرند، مجاز به  این درخواست را می

 روز تمدید شود، مبلغ )56(پنجاه و شش  مدت اعتبار پیشنهاد بیش ازهرگاهدر پیمانهای با قیمت ثابت، . 13-3
، تعدیل کرده است درخواست تمدید مشخص گزار دری که مناقصههاییب بر اساس ضر،پیمان برنده مناقصه

روز بعد از انقضای اعتبار پیشنهاد صورت ) 56 (پنجاه و شش نیز بیش از نامه پذیرش ابالغ هرگاهخواهد شد و 
- بر اساس قیمتهای پیشنهاد و بدون توجه به تصحیح،ارزیابی پیشنهادها. شد به همین ترتیب عمل خواهد ،گیرد

 .   انجام خواهد گرفت، اخیریها
 

 مناقصهشکل و امضای پیشنهاد . 14

 و مهر و ، تهیه، تکمیل،15 ماده به ویژهباید به ترتیب تعیین شده در این دستورالعمل و  ،مناقصهپیشنهاد . 14-1
 قرار ، در لفاف مناسب و الک و مهر شده،شده است گری که در این دستورالعمل بیان امضا شود و با اسناد دی

  .داده شود

باید متضمن اطالعات کامل در مورد مناقصه گر و نام کسانی که اختیار امضای اسناد  ،مناقصهپیشنهاد . 14-2
 این 3-9 براساس بند ،گرصهوسیله صاحبان امضای مجاز مناقه  و باید بباشد ،تعهدآور و پیمانها را دارند

 . دستورالعمل امضا شود
گر، مورد  باید با امضای مجاز و مهر مناقصه، یا ارقام،تها یا تغییر در عبار،شدگی، قلم خوردگی هرگونه پاک. 14-3
 .ید قرار گیردأیت

 .سیده و مهر شودگر رمجاز مناقصهی  به امضا باید،و پیشنهاد اسناد مناقصه های برگهو ها  ه صفحتمام. 14-4

 .   باید دارای تاریخ باشد،پیشنهاد. 14-5
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 تسلیم پیشنهادها
 

 الک و مهر و نشانه گذاری پیشنهادها. 15

 :ی سه گانه قرار داده شودها  باید به ترتیب زیر در پاکت، مناقصه و مدارک پیشنهادسنادا. 15-1

 . شرکت در مناقصهنامهضمانتمربوط به  ،الفپاکت  -

 . است1-9 موضوع بند نامهضمانتشود و حاوی  مشـخص می“ الف” پاکت عنواناکتی که با پ

  . بازرگانیمربوط به پیشنهاد فنی ،بپاکت  -

 :استد و حاوی اسناد زیر شو مشخص می“ ب” پاکت عنوانپاکت دیگری که با 

و  مقادیریا فهرست و جدول مناقصه به استثنای برگ پیشنهاد  (5 ماده در تعیین شدهصه یک نسخه از اسناد مناق
 .12-9 تا 3-9موضوع بند  ،پیشنهاد مناقصه مدارک گر، وتمام تکمیل، مهر و امضا شده از سوی مناقصه،)قیمتها

لغ پیشنهادی قابل  و از آن تمام یا بخشی از مبوده مربوط بقیمتاطالعی که به گونه  هیچ،"ب" در پاکت
 . نباید قرار گیرداستخراج باشد،

 .مربوط به پیشنهاد قیمت "ج"پاکت  -

 مقادیریا فهرست ، جدول  مناقصهشود و حاوی برگ پیشنهاد مشخـص می“ ج”پاکت دیگری که با عبارت پاکت 
 .ود خواهد ب،1-24 بند موضوع و اطالعات درخواستی 2-9موضوع بند  ،)در صورت وجود(و قیمتها 

یک نسخه اصل ( مشخص شده در کاربرگ مناقصه شمار باید به ،"ج" و "ب"ی ها  محتویات پاکتتمام. 15-2
 های ه و روی جلد نسخ،“اصل” باید عبارت ،روی جلد نسخه اصل.  تهیه و تسلیم شوند،) رونوشتها هو بقیه نسخ

 در صورت وجود اختالف بین .نوشته شود“ ...رونوشت ”و ،“ 2رونوشت ”، “1رونوشت ” عبارت ،رونوشت
 . مالک عمل خواهد بود، مختلف، نسخه اصلهای هنسخ

 ی  باید الک و مهر شده و جمعاً در لفاف یا پاکت الک و مهر شده"ج" و ،"ب"، "الف"هر یک از سه پاکت 
 و عبارت ،اد دعوت به ارایه پیشنهۀ و شماره نام،گر، عنواندیگری گذارده شوند و روی آنها نام و نشانی مناقصه

 .وضوح نوشته شده باشد ، به“باز نشود)] تاریخ جلسه گشایش پیشنهادها[..../ ..../ .... (تا تاریخ ”
 

 مهلت تسلیم پیشنهادها . 16

 و نموده  تکمیل ،در آنشده  باید پیشنهاد خود را با رعایت این دستورالعمل و به شرح درج ،گرانمناقصه. 16-1
 در کاربرگ مناقصه، تسلیم و رسیدشده  به نشانی پستی درج ،شده در کاربرگ مناقصه تعیینتا ساعت و تاریخ 
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 از آنها ،و تا جلسه گشایش پیشنهادهاکرده ، همه پیشنهادهای دریافت شده را ثبت گزارمناقصه. کننددریافت 
 .نماید یانت میص

  تمدید،1-7  بندطبقمکن است به تشخیص خود، مهلت تسلیم یا گشایش پیشنهادها را  م،گزارمناقصه. 16-2
 . است شده تمدید تابع مهلت، گرانمناقصه و گزارمناقصهتعهدات  و حقوق تمام، حالت این در. کند

 . دریافت نخواهد کرد، تسلیم شودیاد شدهکه دیرتر از مهلت را ی ی پیشنهادها،گزارمناقصه. 16-3
 

 مناقصهگرفتن پیشنهاد   و پس، جایگزینی،اعالم عدم تمایل، اصالح. 17

 باید حداکثر ظرف ،که خریدار اسناد مناقصه به هر علت مایل به شرکت در مناقصه نباشد در صورتی. 17-1
 در ، تکلیفاین در اجرای کوتاهی.  اعالم نمایدگزارمناقصه، مراتب را کتباًَ به مدت تعیین شده در کاربرگ مناقصه

 . مؤثر خواهد بود، بعدیهای هدعوت شده، برای شرکت در مناقصبه  ارجاع کار

 اصالح آن کهشرط به  از تسلیم، اصالح کرده یا پس بگیرد، پستواند پیشنهاد خود را   می،گرمناقصه. 17-2
 ،ی تسلیم پیشنهاد برا، از مهلت تعیین شدهپیش ،3-17پیشنهاد، یا اعالم تمایل به پس گرفتن آن طبق بند 

 .  ه باشدگردیدانجام 

 از آخرین پیش را گزارمناقصه، باید کتباً کندگری که بخواهد پیشنهادی را پس بگیرد و یا اصالح مناقصه. 17-3
 گزارمناقصه باید به نشانی ،درخواست پس گرفتن پیشنهاد.  مطلع سازد،مهلت تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها

.  باشد،“درخواست پس گرفتن پیشنهاد” و عبارت نامهدعوت ۀ عنوان و شمارۀبرگیرندو در شود تسلیم 
 ، از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، نادیده گرفته شده و پیشنهادپس ی،درخواستهای پس گرفتن پیشنهاد دریافت

 . دگردیمعتبر تلقی خواهد 

 ودگذاری ش  تهیه و نشانه،15خص شده در ماده  و به ترتیب مشها ه نسخشمار باید به ،اصالحیه پیشنهاد. 17-4
اصالحیه ” یا ،“ب پاکت –اصالحیه پیشنهاد”، یا “الفپاکت –اصالحیه پیشنهاد” عبارت ،و بر حسب مورد

 یا ، شرکت در مناقصهۀنامضمانتدر پاکت مربوط به به ترتیب  روی آنها نوشته شده و ،“جپاکت –پیشنهاد
 لفاف ، با باید در داخل یک پاکت خارجی،)ها(این پاکت.  گذاشته شوند،هاد قیمت یا پیشن، بازرگانیپیشنهاد فنی

 .، قرار داده شونددارد“ اصالحیه”الک و مهر شده که عالمت 
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 گشایش و ارزیابی پیشنهادها
 

  گزارهمناقص از سوی ،ی مناقصهگشایش پیشنهادها. 18

ها و درخواستهای احتمالی پس گرفتن پیشنهادها را   پیشنهادها، اصالحیهگزارمناقصهی   کمیسیون مناقصه.18-1
 درج و محل ، شرکت در جلسه گشایش پیشنهادها، در ساعت، تاریخبرای که ،گراندر حضور نمایندگان مناقصه

 .کند میاند، باز  شده در کاربرگ مناقصه دعوت شده

 درخواستی برای پس اگرکنندگان در جلسه، ابتدا  گران و شرکتپس از تهیه فهرست اسامی مناقصه. 18-2
پیشنهادهایی که درخواست پس . شود می و نام مناقصه گر خوانده گردد میشده باشد، بازنگرفتن پیشنهاد دریافت 

 .ن مربوط بازگردانده خواهند شدگراه و عیناً به مناقصهشدن باز ، تسلیم شده باشد17 هگرفتن آنها طبق ماد

 به ترتیب زیر یکی پس از ، کمیسیون مناقصهاز سوی ،های آنها ی پیشنهاد و اصالحیهها  پاکت،پس از آن
 :شود میدیگری باز 

هرگاه محتوای این .  و متعاقب آن در صورت وجود، اصالحیه آن باز خواهد شد،"الف" ابتدا پاکت .18-2-1
 پیشنهاد مردود تلقی شده ، و شرایط دیگر این دستورالعمل کامل نباشد،1-15ده در بند پاکت به ترتیب تعیین ش

 .   خواهد شدبازگرداندهگر  به مناقصه، عیناًَ به صورت ناگشوده،"ج" و "ب"ی ها و پاکت

 در پی آن، و "ب" کامل باشد، پاکت ،شرحی که در باال بیان شد ه ب"الف" محتوای پاکت،هر گاه. 18-2-2
 به ، بررسیبرایمحتوای آن ، توسط کمیسیون مناقصه)ها(آنالحیه آن باز خواهد شد و پس از ارزیابی شکلی اص

 .دشو تسلیم میبازرگانی کمیته فنی 

 . شود  نباشد، پیشنهاد رد می1-15 کامل و منطبق با شرایط مندرج در بند "ب"که پاکت  در صورتی

های  پاکت، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش "ب" و "فال"های  پاکت در پایان جلسه گشایش .18-2-3
های  پاکت.  برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید استتنها ،زماناین . ، اعالم خواهد شد"ج"
 . دگرد  صیانت میگزارمناقصه توسط ، در یک لفاف الک و مهر شده،"ج"

 ،"ج"های   اعالم خواهد شد و پاکت،"ب"ی ها رسی پاکت ابتدا نتیجه بر،"ج"ی ها در جلسه افتتاح پاکت
گرانی که  مناقصه "ج"های پاکت  وبرگردانده، عیناًَ  است، که مورد قبول کمیته فنی واقع نشده راپیشنهادهایی

 بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن هرگاه. شود  گشوده می،پیشنهاد فنی آنان مورد قبول واقع شده است
در این صورت، کمیته . کند ارجاع ، بازرگانیتواند بررسی آن را به کمیته فنی باشد، کمیسیون مناقصه میالزم 
 .دنمای  اعالم می،ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصهبازرگانی فنی 
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 ،های صنفی مربوطچنین نمایندگان انجمن و هم،گرانمناقصهک از هر ی مجاز ه دو نفر نمایند،حداکثر. 18-3
در جلسه مربوط به افتتاح .  حضور یابند،و مالیبازرگانی، توانند در جلسه گشایش پیشنهادهای فنی  می

 مورد قبول ،آنهابازرگانی  که پیشنهاد فنی ،گرانی شرکت خواهند کرد نمایندگان مجاز مناقصهمالی،پیشنهادهای 
 .  اقع شده باشدو

گران خریدار  فهرست اسامی مناقصهشاملرا، جلسه گشایش پیشنهادها  بایدصورت،کمیسیون مناقصه. 18-4
 .   تهیه نماید،راها هاطالعات اعالم شده درجلس سایر جلسه، و در گران حاضراسنادمناقصه، مناقصه

اند، تحت هیچ شرایطی  ه نشده و خوانده نشده گشود،ها گشایش پیشنهادهایهپیشنهادهایی که در جلس. 18-5
 .  قرار نخواهند گرفت،مورد ارزیابی مجدد

 
 توضیحات پیشنهادها . 19

گران درخواست ارایه  از مناقصه، ممکن است به تشخیص خودگزارمناقصه، هاهنگام ارزیابی پیشنهاد. 19-1
صورت مکتوب بوده و نباید ه  ب، و پاسخ آندرخواست ارایه توضیحات. توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید

توضیحات یا اطالعات فراهم شده به صورت .  خواسته و یا داده شود،گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهادهیچ
 . شود  پیشنهاد محسوب میجدانشدنیمکتوب، جزء 

 

  )ارزیابی شکلی (بررسی مقدماتی پیشنهادها. 20

های الزم  نامهضمانت، که پیشنهادها کامل هستند  حصول اطمینان از این به منظور،کمیسیون مناقصه. 20-1
و پیشنهادها طبق ضوابط تهیه و تنظیم  ،استامضا شده مهر و ، مدارک به صورت مناسب اندفراهم شده

  را در جلسه گشایش پاکتها انجامبررسی این ،کمیسیون مناقصه . خواهد کردمقدماتیاند، آنها را بررسی  گردیده
 .دهد می

 که ،تواند از بی نظمیهای جزئی عدم اجرای هر یک از تشریفات رسمی در پیشنهاد  می،کمیسیون مناقصه. 20-2
 طبق ، و مالی، بازرگانیشرط این که در نتیجه ارزیابی فنیبه  کند،نظر  صرف،ای نشود  عمدههایشامل انحراف

 . اثری نگذارد،23 و 22مواد 

 و با است که آیا آن پیشنهاد قابل قبول کند می مشخص گزارمناقصه،  مناقصه پیشنهادقبل از ارزیابی هر. 20-3
و ،  پیشنهادی است که بدون مغایرت یا انحراف عمده،پیشنهاد قابل قبول. ق دارد یا خیریاسناد مناقصه تطب

 .  کندتطبیق مناقصه،  غیر قابل قبول با اسنادها و قیدهایشرط

  : غیر قابل قبول، آنهایی هستند کهها و قیدهایشرط مغایرت یا انحراف عمده،

 .گذارند  اثر می،کارهای موضوع مناقصه و عملکرد ،، کیفیتگسترهر ب) 1
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   .، سازگار نیستنددر اسناد مناقصهتعیین شده  ،گر یا تعهدات مناقصهگزارمناقصها حقوق ب) 2

گرانی که پیشنهادهای قابل قبول ارایه  به وضعیت رقابتی مناقصه،انعکاس آنها به صورت غیر منصفانه) 3
 .گذارد  اثر می،کنند می

گر، قابل قبول  مناقصهاز سویاگر پیشنهادی قابل قبول نباشد، بعداً نباید با تصحیح موارد ناهماهنگ . 20-4
 براساس محتویات پیشنهاد و بدون تنها ،رد قابل قبول بودن پیشنهادگزار در موتشخیص مناقصه. شناخته شود

 .   صورت خواهد گرفت،مراجعه به مدارک خارج از آن
 

 تبدیل به ارز واحد . 21

، با نرخ تسعیر هستند قیمتهایی که به ارز خارجی تمامبه منظور سهولت در ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، . 21-1
و شده  به ریال تبدیل ،پایه در تاریخ ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،بهفروش برای معامالت مشا

  .گیرد می قرار مقایسهمالک 
 

 بازرگانیارزیابی فنی . 22

  از پیشنهادهای قابل قبول به منظور تشخیص اینکاملی ارزیابی  بازرگانی، کمیته فنی توسط،گزارمناقصه. 22-1
به منظور رسیدن به چنین . دهد ، انجام میهستند های مناقصه گزار خواستهبق ط  فنینظر از ها پیشنهادکه 

 از سوی براساس اطالعات فراهم شده ،های مختلف فنی پیشنهادها را  جنبه، بازرگانیتشخیصی، کمیته فنی
 :هد داد مورد بررسی و مقایسه قرار خوا، زیرمعیارهای و با توجه به ،10-9 تا 5-9بند گران در مدارک مناقصه

 .گزارهای مناقصه خواستهبا  ،بازرگانی پیشنهاد فنی ق کلییکامل بودن و تطب. 22-1-1
 ، ساختگاه و کیفیت، کارکرد، دوام، با توجه به شرایط زیست محیطی و اقلیمی، پیشنهادیطرحتناسب . 22-1-2

 .برداری از آن و بهره

  .نتظارابی به معیارهای عملکردی و کارآیی مورد ا دستی.22-1-3

 . یدکی و خدمات نگهداریلوازم و دسترسی دراز مدت به ، نوع، مقدار.22-1-4

  .مدت تکمیل پیمان در ، موضوع مناقصه کارهای تکمیل.22-1-5

 . دیگر عوامل مربوط، که در صورت لزوم، در کاربرگ مناقصه فهرست شده است.22-1-6

 نکند، ناقص ه و مشروح بودن قابل قبول را برآورد،یپیشنهادی که حداقل استانداردهای کامل بودن، سازگار
 . دگردیتلقی شده و رد خواهد 
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را  روشی ،تناسب کارهای موضوع مناقصهگفته وبه پیش های دستیابی به هدفبه منظور ،گزارمناقصه. 22-2
. کند  در کاربرگ مناقصه مشخص می،مربوطمعیارها و امتیازهای ن تعیی از جمله ، بازرگانیرای ارزیابی فنیب

 به عنوان راهنما توصیه ،استفاده از جدول زیر .نماید میعین  م،نیزرا  حد نصاب امتیاز پذیرش پیشنهادها ،چنین هم
 .شود می

امتیاز معیار
 25 ساختار و سازمان خاص موضوع مورد مناقصه

  توانمندی مدیریت طراحی

  نمندی مدیریت اجراتوا

  برنامه مدیریت کیفیت

  مدیریت زمان و هزینه

  گران جزءتعامل با مناقصه

  ایمنی

 15 برنامه اجراو زمانی

  شکست مناسب فعالیتهای طراحی و اجرا

   در ابعاد مختلف، کاریار منطقی اجریزی برنامه

  بندی دقیق اجزای کارزمان

 ی ها  به منظور نیل به خواسته،ی طراحیها روشها، رویکردها و راه حل
 گزارمناقصه

60 

 100 جمع
  امتیاز65= حدنصاب امتیاز پذیرش پیشنهاد 

این دستورالعمل پیشنهاد شده  9-9 و طبق بند ،باشده پیشنهادهای جایگزین مجاز یکه ارا در صورتی. 22-3
 برخورد ،اصلیای که با آنها مانند پیشنهادهای   گونه به، ارزیابی مشابهی را انجام خواهد داد،گزارمناقصهباشد،  

 . خواهد شد

  .شود ، پیش از گشودن پاکتهای قیمت انجام می بازرگانیهرگونه ارزیابی فنی. 22-4
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  رزیابی مالیا. 23

 جلویتحویل قیمت  بر اساس ،شوند که از داخل کشور تأمین می ی برای تجهیزات،مقایسه مالی پیشنهادها. 23-1
  برای .است شامل مالیاتها و عوارض مربوط به اجزا و مواد خام وابسته به آن تجهیزات ، سازندهدر کارخانه

ی حمل و نقل ها  به اضافه هزینه، و در هر دو مورد، بر اساس تحویل در مقصد،تجهیزات پیشنهاد شده از خارج
های منتج از ارزیابی مالی   شامل هزینه،مقایسه. شود  پیمان انجام میطبق ، و دیگر خدمات الزم، و نصبداخلی

  .، هست نیز2-23 مشروح در بند

 عالوه بر ،در صورت درج روش مشخص در کاربرگ مناقصه، گزارمناقصه از سویدر ارزیابی پیشنهادها . 23-2
 کاربرگ مناقصه، تعیین شده در به روش ،با استفاده از اطالعات موجود ،های زیر نیز های پیشنهاد، هزینه قیمت

 .  اضافه خواهد شد،گرانو به قیمت پیشنهاد هر یک از مناقصهگردیده محاسبه 

که در   اعم از آن،گزارهای مناقصه خواسته از ،گیری پیشنهاد  قابل اندازهانحرافهای  معادل هزینه.23-2-1
 .ها مجاز شناخته شده باشد این انحراف، در صورتی که در اسناد مناقصهیا خیر،پیشنهاد مشخص شده باشد 

 ،قیتطب  در صورتی که در اسناد مناقصه این عدم،مدت تکمیل پیمانبا منطقی ق یعدم تطبهزینه  .23-2-2
 . باشدمجاز شناخته شده

  . طرحید در طول عمر مف،بینی برداری و نگهداری قابل پیش های بهره  هزینه.23-2-3

  . پیشنهادیکارهای موضوع مناقصه عملکردی های یا شاخصها  تضمین مابه التفاوت هزینه.23-2-4

گزار یا اشخاص ثالث  که الزم است توسط مناقصه، هزینه اضافی کارها، خدمات، تأسیسات و غیره.23-2-5
 . انجام شود

 براساس ، ارزیابی مالی پیشنهادها،ده باشدشن بینی روش دیگری پیشدر صورتی که در کاربرگ مناقصه . 23-3
 .پذیرد  صورت می، به روش تعیین شده در زیرقیمت تراز شده پیشنهادی

C*) امتیاز تراز شده پیشنهاد= 100 –) پیشنهاد-90بازرگانی  حاصل از ارزیابی فنی امتیاز 

 قیمت تراز شده پیشنهاد) =  پیشنهادمبلغ * (100) / امتیاز تراز شده پیشنهاد(

 C  :تا 15/0 بین ،ناقصهم که در کاربرگ مناقصه با توجه به کارهای موضوع است ضریب تاثیر پیشنهاد فنی 
 . شود میتعیین  ،5/0

.  امتیازی داده نخواهد شد،مدت تکمیل پیمانزودتر از تکمیل برای  ،2-2-23به استثنای موضوع بند . 23-4
 در اسناد تعیین شده مدت تکمیل تر از بل مالحظه، طوالنیرا، به طور قامدت تکمیل پیمان پیشنهادهایی که 

 .دگردنمی رد ،کنند ه میی ارامناقصه
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 در کاربرگ مناقصه معیارهای ،ارزیابی مالی برای  مناقصهکارهای موضوع گیهایژویبنا به در صورتی که . 23-5
  . ارزیابی خواهد شد، پیشنهاد به لحاظ آن معیارها نیز،باشد  شدهتعیینمشخص دیگری هم 

 پیشنهادها بوده و قیمتهای   به منظور مقایسهتنها ،گفتهپیشهر گونه تغییر قیمت ناشی از اعمال روشهای . 23-6
 . تغییر باقی خواهد ماند بدون،گران مناقصهاز سویاعالم شده 

 
 ولویت سهم داخل ا. 24

 در اجرای ،ی کشوری و اجرا،ه قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتیتوجه ببا . 24-1
 مصوبه و ، مجلس شورای اسالمی12/12/1375 و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب ها پروژه

رزش قراردادی  از اگزارمناقصهگران، برای اطالع  وزیران، مناقصههیئت 2/6/1381 مورخ 26539/27010شماره 
 ، »ج« در پیشنهاد خود بیان نموده و آن را درپاکت ،کار داخل کشور، باید موارد زیر را به صورت صریح و شفاف

 .قرار دهند

 .شود انجام میو توسط ایرانی  مهندسی که در ایران هایارزش قراردادی کار و میزان. 24-1-1

و منبع  ،، اقالم استاندارد تولید کشور ایران) Bulk Material(ارزش کاال یا مواد اولیه، مواد انبوه . 24-1-2
 .ندرو میکه در اجرای پیمان به کار تأمین آن 

د، به همراه شو می  که ساخت آنها به سازندگان یا تولیدکنندگان ایرانی واگذاریارزش تجهیزات و میزان. 24-1-3
 .  از بین آنها انتخاب خواهد شد،به سازنده  برای ارجاع کار که،)Vendor List(فهرست سازندگان ایرانی 

 در ایران مشارکت ایرانی )های(عضوکه راساًَ توسط ) Break Down(ارزش تفکیکی  و میزان. 24-1-4
 .شود انجام می

 شریک خارجی خود را متعهد و ملزم اماشود،   که در ایران ساخته یا تولید نمیی و ارزش تجهیزاتمیزان. 24-1-5
به طور ( با همکاری سازندگان خارجی این تجهیزات ،بت به سامان دادن تولید آنها در ایراند که نسکن می

 .  دنمای اقدام ،) با سازندگان ایرانیانفرادی یا اشتراکی

 شریک از سوی ، خارجی- به مشارکت ایرانی،های موضوع مناقصهفهرست آنچه که، با ارجاع کار. 24-1-6
 به صورت ماندگار در کشور ایجاد شده و باقی ، به عنوان منافع کشور ایران،انپیمخارجی مشارکت پس از اجرای 

 .)Benefit For Iran(ماند می

به مبلغی  ، و تجهیزات تأمینی از خارج کشور،، خدماتدر ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، به قیمت مصالح. 24-2
که مصالح و  در صورتی.  اضافه خواهد شد،میزان عوارض گمرکی و دیگر مالیاتها و عوارض مربوط به واردات

 .  اعمال خواهد شد،تجهیزات وارداتی مشمول بیش از یک تعرفه گمرکی شوند، تعرفه مناسب هر قلم
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أمین آنها از خارج پیشنهادهایی که متکی به ساخت داخل و استفاده از خدمات داخل کشور است، نسبت به ت
 .   شده استدرجصه  ترجیح، در صورت لزوم، در کاربرگ مناقۀ نحو.کشور ترجیح دارند

 
  گزارمناقصهتماس با . 25

 در مورد گزارمناقصهگر با از زمان گشایش پیشنهادها تا زمان امضای پیمان، هر گونه تماس مناقصه. 25-1
 . بی انجام شود باید به صورت کت،ل مربوط به پیشنهادیمسا
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  پیمانواگذاری ومبادله
 

  پیمان واگذاریمعیارهای . 26

ترین ی که پیشنهاد وی کامل و دارای مناسب گر پیمان را به مناقصه،گزارمناقصه، 27مشروط به ماده . 26-1
 .کرد خواهد واگذاربخش پیمان تشخیص داده باشد، واجد شرایط برای اجرای رضایت ، و عالوه بر آناستقیمت 

 
 حق قبول یا رد پیشنهادها . 27

 و یا دنک از پیشنهادها را قبول یا رد یک هر، در چارچوب قانون برگزاری مناقصات حق دارد،گزارمناقصه. 27-1
 ، و از این بابت؛ رد نماید،ابالغ نامه پذیرش از پیشزمان  پیشنهادها را در هر تمامو کرده فرایند مناقصه را لغو 

 .نخواهد داشتگران،  مناقصهبرابرولیت و تعهدی در ئهیچ مس
 .سازدمی ران را از تصمیم خود مطلعگمناقصهدرنگ  بی گزارمناقصهدر صورت لغو مناقصه، . 27-2
 

  پیمانواگذاری. 28

 با ، الکترونیکیبه صورت کتبی یا برنده مناقصه را ،زارگ مناقصهقبل از انقضای مدت اعتبار پیشنهاد،. 28-1
گزار  باید وصول این ابالغیه را به مناقصه، مناقصهگر برندهمناقصه.  مطلع خواهد ساخت،ارسال نامه پذیرش

 . اعالم کند
 

  پیمان  و مبادلهامضا. 29

 اعمال با) طبق نمونه موجود در اسناد مناقصه(  را پس از ابالغ نامه پذیرش، اسناد پیمان،گزارمناقصه. 29-1
 اسناد تعیین شده دردر مهلت  تا ،دنمای  دعوت می،برنده مناقصهگر مناقصه و از  کرده تهیه،طرفدو  هایتوافق

 .گزار مراجعه کندبه نشانی مناقصه ،آنبرای امضا و مبادله ، مناقصه

 
  انجام تعهداتضمانتنامه. 30

،  پیماننامهنامه پذیرش یا امضای موافقت پس از دریافت کاربرگ مناقصه،شده در ظرف مدت تعیین . 30-1
 شکل طبق ،کاربرگ مناقصه انجام تعهدات را به مبلغ تعیین شده در نامهضمانت باید ،برنده مناقصهگر مناقصه
 .و به وی بسپاردکند  بانکهای ایرانی تأمین  از از یکی، شده در اسناد مناقصهتعیین
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 انجام ۀنامبرنده مناقصه و یا تاخیر غیر موجه وی در امضای پیمان یا سپردن ضمانتگر مناقصهامتناع . 30-2
و با برنده کرده   ضبط ، شرکت در مناقصه رانامهضمانتدهد که وجوه مربوط به  گزار حق می به مناقصه،تعهدات

و مناقصه تجدید شده  وی نیز ضبط نامهضمانتدر صورت امتناع برنده دوم، . دنمای پیمان مبادله مبادرت به ،مدو
 . دگردیخواهد 

 . سازدمیگران را از این امر مطلع  مناقصهبی درنگگزار در صورت تجدید مناقصه، مناقصه. 30-3
 

 ، مصالحه به زیان دولتیفساد و تبان. 31

گزار یا منافع جمهوری گرانی به زیان مناقصه اطالع حاصل شود که مناقصه، جریان مناقصههرگاه در. 31-1
گزار  به تشخیص مناقصهدر صورتی که و ،گزار گزارش شود مصالحه کرده اند و مراتب به مناقصه،اسالمی ایران

گرانی که در  نام مناقصهدرجبا  گزارش امر را ،گزارمناقصه د وگردی خواهد لغو باشد، مناقصه انجام شدهاین امر 
 ارسال ، کشورریزی برنامه اقدام قانونی، به مراجع ذیصالح و سازمان مدیریت و برایاند،  این جریان شرکت داشته

 .کردخواهد 
 

 ها رسیدگی به شکایت. 32

 داشته گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض هر یک از مناقصههرگاه. 32-1
 . شکایت خود را مطرح کند،یاد شدهتواند در چارچوب قانون   می،باشد
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  :کاربرگ مناقصه

 
 

 ،اطالعات کاربرگ مناقصه. شود می تکمیل گزارمناقصه از سوی ،قبل از انتشار مدارک مناقصه ،کاربرگ مناقصه
، که به کاربرگ مناقصه موکول شده راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساختکمیل موادی از در توضیح و ت

 درج شده در این کاربرگ مناقصه، همان شماره بندهای بندهایشماره . است  موادی به آناست، یا اضافه نمودن
 بر ربرگ مناقصهمفاد کادر صورت وجود تناقض، . است راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساختمربوط در 

 . دارداولویت ،راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت مفاد
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 کاربرگ مناقصه 
 
 : ازاند عبارت،مجوزهای مربوط به اجرای کارهای موضوع مناقصه 1-6

 
 در چارچوب این دستورالعمل اقدام ،گزارواند از طرف مناقصهت مواردی که مهندس مشاور می 1-8

 :کند
 
 

 : به شرح زیر است،هزینه تکثیر اسناد مناقصه 4-1
 

 .  شود  طبق ضوابط زیر پرداخت می،های تهیه پیشنهاد بخشی از هزینه 4-2
 

 .دگرد انجام می..........................بازدید از محل کارگاه در تاریخ  6-2
 : به شرح زیر است،گران در مورد اسناد مناقصهمناقصههای پرسشنشانی و مهلت ارسال  6-4

 .)گزار باشدمناقصهاز  به نمایندگی ،تواند نشانی مشاور می(: نشانی
 

 :هاپرسشمهلت پاسخ به 
 

 .شود برگزار می.......... .....................در محل .........ساعت...................جلسه توجیهی در تاریخ 6-5
 و ، روز مانده به آخرین موعد تسلیم پیشنهادها باشد28 نباید زودتر از ،تاریخ برگزاری جلسه(

 .) توام باشد، بهتر است با بازدید از ساختگاه،ساختگاهبازدید از در صورت وجود 
عیین شده برای تسلیم  روز قبل از آخرین روز ت....تا مدت تواند حداکثر  می ،گزارمناقصه 7-1

عمل آورده و یا موعد تسلیم یا ه  در اسناد مناقصه تجدید نظر ب،با صدور الحاقیه ،پیشنهادها
 .اندازد گشایش پیشنهادها را به تعویق

 : به شرح زیر است،اصلی پیشنهاد، مکاتبات و مدارک مربوط به آن) های(زبان 8-1
 
 .) تعیین کردنسبت به سایر مدارک  زبان متفاوتی،توان برای  مدارک فنی می(
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 :گر باید تسلیم کنداطالعات تکمیلی مورد نیاز، که مناقصه 9-7

 
در این قسمت، با توجه به کارهای موضوع مناقصه، ردیفهای مورد نیاز از موارد اشاره شده (

 )شود یگزار مشخص م، توسط مناقصه7-9در بند 
 :مواردی از اطالعات تکمیلی، که جزئی از پیشنهاد فنی بازرگانی تلقی خواهد شد 9-7

 
 .)برخی از اطالعات تکمیلی، ممکن است تنها برای ارزیابی پیشنهاد کاربرد داشته باشد(

 .    نیست.   ارایه پیشنهاد جایگزین، مجاز است 9-9
 :به شرح زیر است نرخ برابری ارز،ی و  ارز پیشنهاد،نحوه قیمت گذاری 11-1

 
 .درصد باشد........بخش ریالی قیمت پیشنهاد، باید حداقل  11-2
نامه، باید زمان شروع اعتبار ضمانت. است...............نامۀ شرکت در مناقصه مبلغ ضمانت 12-1

در ( .نامه، طبق فرم پیوست استاین ضمانت. تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها باشد
 تهیه “هیئت وزیران  مصوب،نامه تضمین برای معامالت دولتی ینیآ“حال حاضر، با توجه به

 .)شود
روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار داشته ..........................پیشنهادها، باید تا 13-1

 ماه 6د آن، نباید بیش از نامه و تمدیاین مدت، با توجه به حداکثر مدت اعتبار ضمانت(. باشد
 .)باشد

نسخه ......نسخه، یک نسخه اصل و ..........، باید به شمار "ج" و "ب"محتویات پاکتهای   15-2
 .رونوشت تهیه شود

 .است...................... تاریخ ..................... آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، ساعت  16-1
 :نشانی تسلیم پیشنهادها 

 
 

های داخلی و این تاریخ، نباید نسبت به آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، در مناقصه(
 .)المللی، به ترتیب از ده روز و یک ماه کمتر باشدبین
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نهاد نباشد، باید حداکثر اگر خریدار اسناد مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه و ارایه پیش 17-1

 .گزار اعالم کندروز بعد از تاریخ خرید اسناد، مراتب را کتباً به مناقصه........ ظرف 
انجام .................................... در محل ................تاریخ ......گشایش پیشنهادها، در ساعت  18-1

 .شود می
 :برد گزار در ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به کار میمعیارهای دیگری که مناقصه 22-1-6

 
روش، عوامل، وزن، و نحوۀ امتیاز دهی در ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، به ترتیب ) الف 22-2

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، باید براساس امتیازبندی و در مقیاس صفر تا  (:زیر است
 .)صد امتیاز، صورت پذیرد

 
 .امتیاز است.........  حدنصاب پذیرش پیشنهادهای فنی بازرگانی )ب

 . نحوۀ تعیین هزینۀ انحرافهای قابل اندازه گیری پیشنهاد، از مشخصات فنی 23-2-1
 
 

 :نحوۀ تعیین هزینه تغییر زمان تکمیل 23-2-2
 

 :برداری نحوۀ تعیین هزینه نگهداری و بهره 23-2-3
 

 :های عملکردی  مابه التفاوت هزینه تضمین، یا شاخصنحوۀ تعیین هزینه 23-2-4
 

 :هزینه اضافی کارها، خدمات، تأسیسات و غیرهنحوۀ تعیین  23-2-5
 

 :روش ارزیابی مالی پیشنهادها، به شکل زیر است) الف 23-3
 
 :، برابر است با)C( بازرگانی ضریب تاثیر پیشنهاد فنیمقدار ) ب
 .)گردد تعیین نشده باشد، قسمت ب تکمیل میدر صورتی که در قسمت الف روشی(
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گزار، در ارزیابی مالی پیشنهادها و روش محاسبه آنها،سایر معیارهای مورد نظر مناقصه 23-5
:عبارتند از 

:جنحوه ترجیح سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات داخلی، نسبت به خار 24-2
 هیئت13/08/1383 هـ مورخ 3075ت/44930متن این قسمت، با توجه به مصوبه شماره (

.)وزیران، تعیین شود
نامهروز از دریافت نامه پذیرش    امضای موافقت...  انجام تعهدات، باید ظرف نامهضمانت 30-1

شکل این.گزار تسلیم شودبه مناقصه....................به مبلغ 
 ،نامه تضمین برای معامالت دولتی آئین“با توجه به( .نامه، طبق فرم پیوست استضمانت
.) تهیه شود“هیئت وزیران مصوب
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ها فهرست عنوان
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6............ .............................................................................................صورت جلسه گشایش پیشنهادها . 3
8...... .................................................................................................فنی بازرگانی صورت جلسه کمیته . 4
 9 ...................................................................................صورت جلسه گشایش پیشنهادهای مالی اسناد . 5
 11...........................................................................................................................پذیرش پیشنهاد نامه . 6
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 بسمه تعالی
 

 ه پیشنهادینـامه دعـوت بـه ارا

 .......................................: .تاریخ 
 )گزارنام مناقصه (: ........................................از 
 )گرنام مناقصه (: ........................................به 

 : ........................................دعوت به مناقصه شماره 
 ...............................................: ...........موضوع مناقصه 

 
 در ارزیابی توان اجرای کـار،       )گر پیشنهاددهنده نام مناقصه (........................................ شود،     تایید می  به این وسیله  

 در  شـرکت   مقتضی اسـت آن    ،از این رو  . ذیصالح تشخیص داده شده و مجاز به شرکت در مناقصه یاد شده است            
، نـسبت بـه     این دعوت نامه  نامه را اطالع داده و با توجه به اطالعات ارایه شده در             اسرع وقت، دریافت این دعوت    

 . و یا مراتب انصراف خویش را در مهلت مقرر اعالم نماید کندخرید اسناد مناقصه اقدام
ـ وصول پیشنهاد ارا  . مان تلقی شود  ، نباید به عنوان دعوت برای عقد پی       )دعوت به ارایه پیشنهاد   (این نامه    ه شـده،   ی

 . گزار را نخواهند داشتگر حق ادعای خسارت از مناقصهگزار تعهدی ایجاد نکرده و مناقصهبرای مناقصه
چنـین   و هـم ،"مناقـصه شـرکت در  دسـتورالعمل  "شود که به نکـات درج شـده در           گران درخواست می  از مناقصه 

 .  توجه کنندتدقبه  ،مواردی که در زیر آمده است

 موضوع مناقصه . 1
ــصه  ــوع مناقــ ــای موضــ ــارت،کارهــ ــد از ا عبــ ............................................................................................ نــ

  که محـدوده  ............................................................. ..................................................................................................
 :   در اسناد مناقصه مشخص شده است،و شرایط آن

 خرید اسناد مناقصه . 2
 توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابـل ارایـه درخواسـت کتبـی و فـیش               می ،مندهگران عالق مناقصه
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..................... در بانـک    ............. بـه نـام     ............. بـه حـساب شـماره       ................................................ واریز مبلـغ    
ازظهر روزهـای   بعـد 4بح تـا  ص 9 از ساعت ،اسناد مناقصه. مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است   . خریداری کنند 
 .استبرای فروش آماده ) بجز ایام تعطیل.......................... (تا ...................... 

 نشانی محل فروش اسناد . 3
 .  به شرح زیر است،نشانی محل فروش اسناد

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

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

 تضمین شرکت در مناقصه . 4
............... روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبـر باشـد و مبلـغ آن              .......  باید به مدت     ، شرکت در مناقصه   ۀنامضمانت
 . تهیه و ارایه شود"نامه تضمین برای معامالت دولتی ینیآ" باید طبق ،نامهاین ضمانت. است

 زبان پیشنهاد. 5
 :زیر تهیه شود) هایزبان( باید به زبان ،مدارک مربوط به آنپیشنهاد، مکاتبات و 

 ارز پیشنهاد. 6
 : به شرح زیر است،پیشنهاد) های(گذاری و ارز قیمتۀنحو

 اعتبار پیشنهاد. 7
 . اعتبار داشته باشد،روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها..........  باید تا ،پیشنهاد

 د مهلت و نشانی تسلیم پیشنها. 8
 .  تحویل شود،ن شده در کاربرگ مناقصهدر نشانی معیّ...................... مورخ ......  باید حداکثر تا ساعت ،پیشنهادها

 .پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود، دریافت نخواهد گردید
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بازکردن پیشنهادها. 9
مـورخ........... گرانی که مایل به حضور باشـند، در سـاعت            پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه      ،گزارقصهمنا

. باز خواهد کرد،ن شده در کاربرگ مناقصهدر نشانی معیّ........................... 

ق بررسیح. 10
 صحت و سقم،گر یا واگذاری پیمان   خاب مناقصه دارد که قبل از انت      این حق را برای خود محفوظ می       ،گزارمناقصه

از سویرا  گر با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی        د و مناقصه  نگر را بررسی ک   اطالعات فراهم شده از سوی مناقصه     
.پذیرد  می،گزارمناقصه
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 بسمه تعالی

 ناقصهبرگ پیشنهاد م
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   : مناقصه  ) موضوع(نام 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           :]گزار نام مناقصه[به  

 
هـای  ، خواستهشرایط پیمان شامل دستورالعمل شرکت در مناقصه، ،کنیم که اسناد مناقصه میاعالم سیله به این و  

هر مدرک دیگـری کـه بـه تـشخیص       .[ .    .     .    .   های شـماره          ، و الحاقیه  هاجدولمناقصه گزار،   
ارهـای   ک] بایـد در فـرم درج شـود   ،عنوان مدارک پیمان الزم است افزوده شود گزار به  مناقصه

 و کنترل کرده و اطمینان حاصـل کـرده ایـم کـه              ،دقت مطالعه، بررسی     به ،برده شده در باال را      موضوع مناقصه نام  
بـرای اجـرا و     را   پیـشنهاد خـود      ه این وسیله  این ب ربناب.  دارای اشتباه یا اشکالی نیست     ،برده شده در باال     مدارک نام 

بـه  (ریال  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     )  به عدد (مبلغ    به ،نهاآ رفع هر گونه عیب و نقص        وتکمیل کارها   
          .     .     .     .    ریــال  و.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   )حــروف

 .کنیم اعالم می)] در صورت وجود) (ها(ارز[ 
 . معتبر است.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  تاریخ  .  .  .  .    .  .   تا آخر ساعت اداری روز، پیشنهاداین

 اجرای تعهدات مشخص شده را در موعد مقرر تسلیم کرده و متعهـد        ۀناماین پیشنهاد، ما ضمانت    در صورت قبول  
و در   ، شروع کرده و طبق مدارک یاد شده در بـاال          هستیم که در زودترین زمان ممکن پس از تاریخ آغاز، کارها را           

ها تطبیـق  کنیم که کارها با جدول تضمین  ما تضمین می  . زمانی کمتر یا برابر با مدت تکمیل، آنها را تکمیل کنیم          
 .داشته باشد

  صـادره از   پذیرش نامه همراه با    ، رسمی بین دو طرف، این برگ پیشنهاد مناقصه        نامه  موافقت ۀتا زمان مبادل  
 . ، برای دو طرف تعهدآور است)گزاردر صورت صدور از سوی مناقصه(گزار سوی مناقصه

گزار در چارچوب قانون برگزاری مناقصات، ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی کـه دریافـت کـرده                   مناقصه
 . نیست،است، از جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ

 ) پیشنهاددهنده(گر نام مناقصه
 مجاز) گان(عنوان امضا کننده خانوادگی و نام و نام

 امضای مجاز 
 گرمهر مناقصه

 تاریخ
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 بسمه تعالی
 لسه گشایش پیشنهادها جصورت

 ...................مورخ ..................... لسه شماره جصورت
 

 موضـوع (.................................. مناقـصه  گران،مناقصهی پیشنهاد   اه  گشایش پاکت  برای   ،مناقصهجلسه کمیسیون   
ــا شــماره )مناقــصه ــاریخ )شــماره مناقــصه(................................  ب در ............... راس ســاعت .....................  در ت

 و  هـا   بررسـی . با حضور اعضای کمیسیون مناقصه تشکیل گردید      .......... .........................................................محل
 :است به شرح زیر ، اتخاذ شدههایتصمیم

 پیوسـت  کـه    ، آنها تهیـه شـد     یو امضا ) ، نام و سمت نماینده    گرمناقصهنام  (فهرست شرکت کنندگان در جلسه      ـ  
 .است

 
 ) و نماینده آنگرمناقصهنام : (ح زیر است به شر، شرکت کننده در مناقصهگران اسامی مناقصهفهرست ـ 

 
 :اند، به شرح زیر استگرانی که به مناقصه دعوت شدهفهرست اسامی مناقصهـ 
 
رخواسـت   د  شـماره نامـه     و ،انی که انصراف خود را در مهلت مقرر اعـالم نمـوده انـد             گراسامی مناقصه هرست  فـ  

 ):است پیوست نصراف ا نامه درخواستتصویر (است به شرح زیر ،انصراف آنها
 
خود را بعـد از مهلـت مقـرر تـسلیم           )  و انصراف  ،اولیه، اصالحی (انی که پیشنهادهای    گراسامی مناقصه فهرست  ـ  

 :است به شرح زیر ،اند کرده
 
گـشوده  شرکت کنندگان در مناقصه     گران  مناقصه ۀ شرکت در مناقص   نامهضمانتمشخصات  ،  "الف"های    پاکتـ  

 : به شرح زیر است ،)دن آنهاو و وضعیت کامل بنامهضمانت، مبلغ گرمناقصهنام (نتیجه بررسی آنها شد، 
 
  یـا ارزیـابی شـکلی      پیشنهادهای رسیده  و مدارک     بررسی کامل بودن اسناد    جهنتیگشوده شد،   » ب«های  پاکتـ  
 :  به شرح زیر است،)، کامل یا ناقص بودن و دلیل نقصگرمناقصهنام (
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ی الزم هـا   تا پس از بررسی،گرددبازرگانی  تحویل کمیته فنی ، زیرگرانمناقصهبازرگانی  د فنی   مقرر شد پیشنها  ـ  
 .یسیون مناقصه منعکس نمایندمکمیته، نتیجه را به کاز سوی آن 

 
ی آنها برای بررسـی بـه کمیتـه         انی که پیشنهادها  گرمناقصه ۀ شرکت در مناقص   نامهضمانتی قیمت و    ها  پاکتـ  

 .ویل ذیحساب گردیدح ت،لفافی نهاده شد و پس از مهر و مومو  در پاکت ،ارسال شدبازرگانی فنی 
 نـاقص شـناخته شـدند و در    باالی ها  انی که پیشنهادهای آنها طی بررسی     گرمناقصه ۀتضمین شرکت در مناقص   ـ  

 ۀ و تـضمین شـرکت در مناقـص        ؛رسـید دریافـت شـد      تحویـل نماینـدگان آنهـا گردیـد و           ،جلسه حـضور داشـتند    
بـه نماینـده آنهـا       ،رسـید دریافـت     تا پـس از    ، تحویل ذیحساب گردید   ،نی که در جلسه حضور نداشتند     گرا مناقصه

 .تحویل شود

 
 :است به شرح زیر ،اذ شدهخ اتهایسایر تصمیمـ 
 
ی قیمـت تـشکیل خواهـد       ها  سی پاکت برای برر بازرگانی  جلسه کمیته فنی    جلسه بعد که پس از دریافت صورت      ـ  
 .گردیدتشکیل خواهد ...................................................... در محل  ....... ساعت........................  تاریخ در ،شد
 . به امضای اعضای کمیسیون مناقصه رسیدآنها که همه ، تنظیم شدنسخه  ............جلسه حاضر درصورتـ 
 
 
 

 نام و سمت و امضای اعضای کمیسیون مناقصه
 
 
 
 
 
 
 
 



ĎĎĎ 

 صورت جلسه کمیته فنی بازرگانی 43از  40صفحه 
 

 بسمه تعالی
 بازرگانیجلسه کمیته فنی صورت
 .........................مورخ جلسه صورت

 
 اقــصهان منگــربازرگــانی مناقــصه  بررســی پیــشنهادهای فنــی    بــرای،بازرگــانی کمیتــه فنــی  ۀجلــس

 در تـاریخ    )شـماره مناقـصه   (.................................  با شـماره     ) مناقصه موضوع( .......................................................
 با حضور همـه اعـضای       ........................................................................ در محل    ...........راس ساعت   .................... 

 .است پیوست ، اتخاذ شدههای و تصمیمها بررسی. تشکیل گردیدبازرگانی کمیته فنی 
 .دش قرائت ،مطرح شده در اسناد مناقصهبازرگانی ی ارزیابی فنی ها  معیارها و روش،ابتداـ 

 
 ان، نتـایج ارزیـابی فنـی   گـر قـصه منانام و مشخصات .  شدبررسی ،ان زیربازرگانی مناقصه گر  های فنی   پیشنهادـ  

 بـه شـرح     ،) بودن قابل قبول یا غیرقابل قبول    (کفایت فنی هر یک از پیشنهادها       نهایی  ، امتیاز و وضعیت     بازرگانی
 :شود زیر اعالم می

 
 :است به شرح زیر ، اتخاذ شدههایمسایر تصمیـ 
 
بازرگـانی   به امضای اعضای کمیتـه فنـی         آنهامه   تنظیم شد که ه    نسخه........................ جلسه حاضر در    صورتـ  

 .مناقصه رسیده است
 
 
 
 

  بازرگانینام و سمت و امضای اعضای کمیته فنی
 
 
 



ĎĎď 

 43از  41صفحه  ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

 
 بسمه تعالی

 جلسه گشایش پیشنهادهای مالیصورت
 ..................مورخ ...................... جلسه شماره صورت

 
............................... ان مناقـصه    گـر مناقـصه  )قیمـت  ("ج"هـای     گـشایش پاکـت    برای کمیسیون مناقصه    ۀجلس

 در محـل    .........راس سـاعت    ...............  در تاریخ    )شماره مناقصه (..............................  با شماره    ) مناقصه موضوع(
 و هــا بررســی.  تــشکیل گردیــد،اعــضای کمیــسیون مناقــصه  بــا حــضور...............................................................

 :به شرح زیر است ، اتخاذ شدههای تصمیم
 کـه   ، آنهـا تهیـه شـد      ی و امضا  ،)، نام و سمت نماینده    گرمناقصهنام  (شرکت کنندگان در جلسه     اسامی  فهرست  ـ  

 .است پیوست

 
 ،چنینو هم )  دلیل بیانبا  (هادهای قابل قبول و غیرقابل قبول       نقرائت گردید و پیش   بازرگانی   گزارش کمیته فنی  ـ  

 :به شرح زیر اعالم گردید ،پیشنهادهای قابل قبولفنی امتیاز 
 
 گشوده شـد و نتـایج       ،آنها قابل قبول شناخته شده بود     بازرگانی  انی که پیشنهاد فنی     گرمناقصهی قیمت   ها  پاکتـ  

 :گردید به شرح زیر اعالم ،یارزیابی مال
 
 :شدند به شرح زیر تعیین ،های مناقصه با توجه به ارزیابی مالی، برندهـ 
 )بـه حـروف   (ریـال   ............................................ بـا مبلـغ پیـشنهادی       ...................................  مـشارکت / شرکتـ  

 .شود  به عنوان برنده اول مناقصه اعالم می)به عدد(  ریال...........................
 )بـه حـروف   (ریـال   ............................................ بـا مبلـغ پیـشنهادی       ...................................  مـشارکت / شرکتـ  

 .شود  اعالم می، مناقصهدوم به عنوان برنده )به عدد( ریال ...........................
 

قانون برگـزاری    تا طبق    ، تحویل ذیحساب گردید   ،ان برنده اول و دوم    گرمناقصه ۀ شرکت در مناقص   ۀنامضمانتـ  
 . عمل شود،مناقصات

 



ĎĎĐ

صورت جلسه گشایش پیشنهادهای مالی43از  42صفحه 

حویل نمایندگان آنهـا ت ،ان غیر برنده که در جلسه حضور داشتند       گرمناقصه تمام ۀ شرکت در مناقص   ۀنامضمانتـ  
 غیر برنده که در جلسه حـضورگرانمناقصه ۀ شرکت در مناقص   نامهضمانت ،چنینهم.  و رسید دریافت شد    ،گردید

. به نماینده آنها تحویل دهد، تا پس از دریافت رسید، تحویل ذیحساب گردید،نداشتند
:است به شرح زیر ، اتخاذ شدههایسایر تصمیمـ

. به امضای اعضای کمیسیون مناقصه رسیدآنها تنظیم شد که همه نسخه.............. ر در  حاضۀجلسصورتـ 

نام و سمت و امضای اعضای کمیسیون مناقصه



ĎĎđ

43ز  ا43صفحه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

بسمه تعالی

................................. : شماره
................................... : تاریخ

...............................: پیوست 

 پیشنهادنامه پذیرش
)گزارنام مناقصه(: ...................... از
)گرنام مناقصه(: ...................... به

ابالغ پذیرش پیشنهاد: موضوع

بـا شـماره)مناقصه موضوع(........................... ر مناقصه    د مشارکت/ شرکت آن   ،رساند می به اطالع    به این وسیله،  
انتخـاب بـه عنـوان برنـده     ریـال،    ............................................. با مبلغ پیشنهادی  ) مناقصهشماره  (...................... 

نسبتروز از دریافت این نامه،      .............. ......... *ظرف مدت    طبق اسناد مناقصه     ، مقتضی است  ،از این رو  . اید شده
. اقدام نمایید،پیمان و تحویل آن به این واحد  انجام تعهداتۀنامضمانتبه تهیه 

 بـه نـشانی)قـسمت یـا اداره مربـوط      نـام   ( ......................................... توانیـد بـه     می ، کسب اطالعات بیشتر   برای
ــه نمای................................. ..................... ــمراجع ــاس   . دی ــن تم ــماره تلف ــار ....................... ش ــماره دورنگ و ش

.است........................ 

)گزارمناقصهنام و سمت و امضای شخص دارای امضای مجاز (

.شود درج ، کاربرگ مناقصه1-30 باید طبق مدت تعیین شده در بند ،این مدت*




