
(قرارداد)نمایپیط عمومیشرا

فصل اول
مانیپ-1ماده 

.مان درج شده استیموافقت نامه پ2است که در ماده یمان مجموعه اسناد و مدارکیپ

هموافقت نام-2ماده 
مان یمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیپیاست که مشخصات اصليموافقت نامه سند

.ان شده استیآن بدر

یط عمومیشرا-3ماده 

.کندین مییمان را تعیحاکم بر پیط عمومین متن است که شرای، مفاد همیط عمومیشرا

یط خصوصیشرا-4ماده 
ت یمان، با توجه به وضعین پیاي، برایط عمومیل شرایاست که به منظور تکمیط خاصی، شرایط خصوصیشرا

یط عمومیتواند مواد شرایچ گاه نمی، هیط خصوصیدر شرام شده است. موارد درج شده یت آن، تنظیو ماه
.را نقض کند

کارياجرایبرنامه زمان-5ماده 
مان بر حسب ماه، منعکس یمورد پيکارهایکلياست که در آن، زمانبندي: برنامه ایکلیبرنامه زمان-الف

.مان درج شده استیدر اسناد و مدارك پگشته و
مان، به یموضوع پيمختلف کار هايت هایفعالياست که زمان بندي: برنامه ایلیتفصیبرنامه زمان-ب

.، در آن آمده استیکلیل و در چارچوب برنامه زمانیتفص

کارفرما-6ماده 
مان را بر اساس اسنادیات موضوع پیمان است و عملیکننده پامضاءيک سویاست که یکارفرما، شخص حقوق

یکارفرما، در حکم کارفرما میقانونين هایندگان و جانشینما.مانکار واگذار کرده استیمان، به پیمدارك پو
باشد.



رمانکایپ-7ماده 
مان را بر یموضوع پيمان است و اجرایگر امضاء کننده پیدياست که سویا حقوقییقیمانکار، شخص حقیپ

مانکار یمانکار، در حکم پیپیقانونين هایجانشندگان و یمان، به عهده گرفته است. نمایاساس اسناد و مدارك پ
باشد.یم

ر طرحیمد-8ماده 
ن شده در اسناد ییارات تعیکار، در چارچوب اختيت اجرایریاست که به منظور مدیر طرح، شخص حقوقیمد

.شودیمیمانکار معرفیکارفرما به پيمان، از سویو مدارك پ

مهندس مشاور، مهندس ناظر-9ماده 

ارات یکار، در چارچوب اختينظارت بر اجراياست که برایا حقوقییقیمهندس مشاور، شخص حق-الف
.شودیمیمانکار معرفیکارفرما به پيمان، از سوین شده در اسناد و مدارك پییتع
اسناد ن شده در ییارات تعیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختینده مقیمهندس ناظر، نما-ب

.شودیمیمانکار معرفیمان به پیو مدارك پ

س کارگاهیرئ-10ماده 

یمانکار، او را به مهندس مشاور معرفیتخصص و تجربه الزم است که پيدارایقیحقیس کارگاه، شخصیرئ
.کندیمان در کارگاه را سرپرستیموضوع پيکند تا اجرایم

مانکار جزءیپ-11ماده 
ياجرايمانکار برایدارد و پییاجراياست که تخصص در کار هایا حقوقییقیحقمانکار جزء، شخصیپ

بندد.یمان، با او قرارداد میات موضوع پیعملازیبخش



دن کارگاهیز، و برچیکار، کارگاه، تجه-12ماده 
ان دادنیانجام و پاآغاز کردن، ياز، برایا اقدامات مورد نیات، خدمات ی، عبارت است از مجموعه عملکار-الف
ل یمان تحویخواهد ماند و به عنوان موضوع پیاست که باقیمیدايمان است و شامل کارهایات موضوع پیعمل

.شودیمان انجام میموضوع پياست که به منظور اجرا و نگه داریموقتيگردد، و کارهایکارفرما م
يا به منظور اجرایشود یمان در آن اجرا میات موضوع پیاست که عملییا محل های، محل کارگاه-ب 

ن یخارج از محلها و زميدیتوليا کارخانه هایکنند. کارگاهها یکارفرما از آن استفاده ميمان، با اجازه یپ
که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار یا قطعاتیزات یکارفرما، که به منظور ساخت تجهیلیتحويها
.ردیگیم

دوره اجرا انجام يد به صورت موقت برایاست که بایات، اقدام ها و تدارکاتیکارگاه، عبارت از عملز یتجه-ج 
.سر شودیمان، میمان، طبق اسناد و مدارك پیات موضوع پیشود، تا آغاز کردن و انجام دادن عمل

موقت، خارج يسات و ساختمان هایزات، تاسیمصالح، تجهي، عبارت است از جمع آوردن کارگاهیبرچ-د 
ز کردن یح و تمیمانکار از کارگاه و تسطیگر تدارکات پین آالت و دیزات، ماشید، مصالح، تجهیکردن مواد زا

د.باشیکارفرما میلیتحويمحل ها

ساختمانتاسیسات وماشین آالت وابزار،تجهیزات پاي کار،مصالح وتجهیزات،مصالح،–13ماده
وسایلهاي موقت،

ا نصب شده و یمان مصرف یات موضوع پیکه در عملییعبارت است از مواد، اجناس و کاالهامصالح،-الف
.ماندیمیدر کار باق

.ماندیمیمان و در کار باقیات موضوع پیاست که در عملین آالتی، عبارت از دستگاهها و ماشزاتیتجه-ب 

مان یمانکار، با توجه به اسناد و مدارك پیکه پیتزای، عبارت از مصالح و تجهکاريزات پایمصالح و تجه-ج 
ز کارگاه به یتجهییاز کارگاه که در طرح جانماییا محلهاییه کرده و در محلیمان، تهیموضوع پياجرايبرا

زات یکند. مصالح و تجهیو حفاظت ميده است، نگه دارین گردییا محل انباشت مصالح تعیکارگاه عنوان انبار
.شودیده میکار ناميزات پایز مصالح و تجهیا نصب نیموجود در محل مصرف 

ن مشاور، یر نظر مهندسیکارفرما و زيمان، با اجازه یموضوع پيکه در اجرایزاتیش ساخته و تجهیقطعات پ
کار يزات پایز در حکم مصالح و تجهیخارج از کارگاه ساخته شود نيدیتوليا در کارخانه هایدر کارگاه ها و

.رودیبه شمار م



کار ياجراي، ابزار هاین آالت و به طور کلیزات، ماشی، عبارت از دستگاه ها، تجهن آالت و ابزاریماش-د 
ن آالت و ابزار را ممکن یشود. ماشیمان به صورت موقت به به کار گرفته میموضوع پياست که به منظور اجرا

.ز به نامندین آالت نیاست ماش
سات یها، انبارها، تاسي، عبارت از انواع ساختمان ها، محوطه سازموقتيسات و ساختمان هایتاس-ه 

است که به صورت ییسات و بناهای، تمام تاسیآب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاه ها، و به طور کل
د.رویز کارگاه به شمار میتجهين شده و جزء کار هایدوره اجرا تاميموقت، برا

ن یدوره اجرا تامياست که برايازیگر لوازم مورد نیآشپزخانه و دی، مسکونيه اداری، عبارت از اثاثلیوسا-و 
.شودیز کارگاه منظور میشده و جزو تجه

ضریب پیمان،غ نهایی پیمان،لمبمبلغ اولیه پیمان،مبلغ پیمان،هزینه اجراي کار،برآورد–14ماده
فرضی ماهانهمتوسط کارکردمدت اولیه پیمان،مدت پیمان،نرخ پیمان،

له کارفرما محاسبه یمان، به وسیموضوع پينه اجرایاست که به عنوان هزیکار، مبلغينه اجرایبرآورد هز-الف 
.و اعالم شده است

مت یر کار قیر مقادییاز تغیا احتساب مبلغ ناشیموافقت نامه 3، مبلغ درج شده در ماده مانیمبلغ پ-ب
ه یموافقت نامه است که مبلغ اول3مان، همان مبلغ درج شده در ماده یمان هنگام مبادله پید است. مبلغ پیجد

.شودیده میمان نامیپ
است که بر اساس اسناد یرات احتمالییموافقت نامه و تغ3، مبلغ درج شده در ماده مانیپییمبلغ نها-ج

.شودیجاد شده میمان، در آن ایو مدارك پ
.کار استينه اجرایمان به مبلغ برآورد هزیه پیم مبلغ اولیحاصل تقس،مانیب پیضر-د 

منظم به يواحد آن قلم در فهرست بهايک از اقالم کار عبارت است از بهای، در مورد هر مانینرخ پ-ه 
.ر کار استیشده در فهرست بها و مقادینیش بیپيب هایمان و ضریب پیمان با اعالم ضریپ

گفته، پس از شیمان، نرخ محاسبه شده به روش پیل آحاد بهاء هستند، نرخ پیکه مشمول تعدییمانهایدر پ
.باشدیل آحاد بها میاعمال تعد

.مان استیه پیمان به مدت اولیه پیم مبلغ اولی، عبارت است از حاصل تقسماهانهیمتوسط کارکرد فرض-و 

است یرات احتمالییموافقت نامه و تغ4، مدت درج شده در بند ماده مانیپيا مدت اجرایمان یمدت پ-ز 
مان، همان مدت درج شده در ماده یمان هنگام مبادله پیشود. مدت پیجاد میدر آن ا30که بر اساس ماده 

.شودیده میمان نامیه پیموافقت نامه است که مدت اول4



هاخ ها، مفرد و جمع، عنوانیروز، ماه، تار-15ماده 

.استیو شمسیمیتقوروز و ماه روز و ماه-الف
.کشور استیم رسمیخ طبق تقویتار-ب 

.مفرد دارديجمع و کلمات جمع معنايجاب کند، کلمه مفرد معنایعبارت ايهر جا که معنا-ج 

مان،یاسناد و مدارك پيگر قسمت هایو دیط عمومیا شرایبه کار رفته در متون موافقت نامه يعنوان ها-د 
مان، یر اسناد و مدارك پیتوان در تفسیاز مفاد اسناد و مدارك است و نمیو آگاهییصرفاً به منظور راهنما

.از آنها استفاده کرد

فصل دوم
مانکاریدات پییتا-16ماده 

د:کنید مییمانکار تأیر را پیموارد ز
.موافقت نامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده -الف 

کار طبق ين آالت و ابزار اجرایزات، ماشیاز و تدارك مصالح، تجهیمورد نیانسانيروین نینسبت به تام-ب 
.افته استینان یگر، اطمیمشخصات در محل با از نقاط د

کار در فصل يو امکان اجرایت آب و هوا، بارندگیاز وضعکرده است و یده و بررسیکار را ديمحل اجرا-ج 
کار، يمت و در نظر گرفتن مدت اجرایشنهاد قیخ ارائه پیش از تاریپ20مختلف سال، با توجه به آمار يها

.افته استیاطالع 
مقررات، که تا و نیگر قوانیات ها، عوارض، و دی، مالیاجتماعيمه هاین و مقررات مربوط به کار، بیاز قوان-د 
د. یت نمایشنهاد معمول و مجرا بوده است، کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایم پیخ تسلیتار

.مانکار استیاد شده، بر عهده پین و مقررات یت قوانیت عدم رعایدر هر حال، مسئول
باال را در نظر گرفته ياز مفاد بند هایناشينه هایمت، سود مورد نظر خود و تمام هزیشنهاد قیه پیدر ته-ه 

د.نداریچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختیو بعداً از ه
یباقيچ موردیانجام داده و هیشنهاد، مطالعات کافیم پیکند که هنگام تسلید مییمانکار تایبه هر حال، پ

.دیبعداً در مورد استناد به جهل خود نمانمانده است که



کارکنان-17ماده 

که در کار خود تخصص و تجربه يله افرادیمان را به وسیات موضوع پیمانکار متعهد است که عملیپ-الف 
مانکاریکارکنان پمانکار انجام دهند، یپيبرایمان، خدماتین پیايکه در اجرایدارند، انجام دهد. کسانیکاف

مانکار یشده باشد، پینیش بیپیاز متخصصان خارجمان، استفاده یشوند. اگر در اسناد و مدارك پیشناخته م
ا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را یزان حقوق مزایت استخدام مانند میمتعهد است قبالً وضع

يمربوط، براينه هاین هزیربط و تامیت مقررات ذیرما برساند و با رعاله مهندس مشاور به اطالع کارفیبه وس
ص ید. تشخینمایاد شده فراهم میاستخدام متخصصان يالت الزم را برایکارفرما تسه. استخدام آنها اقدام کند

.کاهدیمانکار نمیت پین مساعدت از مسئولیالت مزبور با کارفرماست و ایلزوم و حدود تسه
آنها به عهده يبرایکافییو روشنایدنیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیمورد نیانسانيروین نیتام-ب 

.مانکار استیپ
حق يوين اقدام برایآذوقه کارگران، اقدامات الزم به عمل آورد، بدون آنکه ایمیتدارك دايد برایمانکار بایپ

آن باشد لیل به تحصیکه مایاز آنها، از هر منبعین مواد مورد نیکارگران در تاميجاد کند و به آزادیانحصار ا
جنس مشابه يد از بهایشود، نبایه میمانکار تهیب از طرف پین ترتیآذوقه که بديوارد سازد. بهایتیمحدود
مت ینه حمل را به قیگر، مانند هزیدينه هایتواند هزیمانکار نمیا محل گرانتر باشد و پین شهر یکتریدر نزد

.د اضافه کندیخريها
.ار باشندکپروانه اقامت و اجازه يد دارایگانه بایشناسنامه، و کارکنان بيد دارایکارگاه بایرانیکارکنان ا-ج 

ها را بدون اجازه یدارو شهریدولتيسازمانها و شرکت ها،د شاغل کارفرما، وزارتخانه هایمانکار نبایپ-د 
نها از نظر که استخدام آید از به کار گماشتن اشخاصیمانکار باین پید. همچنیربط استخدام نمایمسئوالن ذ

.کنديست، خودداریمجاز نیفه عمومیاداره وظ
ار آنان قرار دهد. مهندس یکارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختيمانکار موظف است که برایپ-ه 

.دینمايریتواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیناظر م
که ید. در صورتیکارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت نمامانکار متعهد است که دستمزد یپ-و 

کند که طلب کارگران را یمانکار اخطار مید، مهندس مشاور به پیش آیپيریپرداخت دستمزد کارگران تاخ
که ییا ماه هایماه يتواند دستمزد کارگران را برایمانکار، کارفرما مید. در صورت استنکاف پیپرداخت نما

يکه در دست کارگران و دارايکارگريمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه هایت آن به پیرت وضعصو
نده یکه به آنها شده است، با حضور نماالحسابیعليس کارگاه است، با توجه به پرداخت هایرئيامضا

درصد، به 15را به اضافه یمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختیمانکار، از محل مطالبات پیمهندس مشاور و پ
د.مانکار منظور کنیپیحساب بده



کند، يپرداخت ها خودداريمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور براینده پیکه نمایدر صورت
و ین عمل و مبلغ پرداختیبر ایمانکار حق اعتراضین که پیدهد، بدون ایکارفرما پرداخت مزبور را انجام م

ر در پرداخت دستمزد کارگران به یآنان داشته باشد. در صورت تکرار تاخیزان استحقاقیان و متعداد کارگر
مان را فسخ یتواند پیت آن پرداخت شده است، کارفرما میکه صورت وضعیماهيک ماه، برایش از یمدت ب

.دینما
ت یکار، که صالحيمنطقه اجران ساکنان یاز خود را از بیکوشد تا حد ممکن، کارگران مورد نیمانکار میپ-ز

مان را داشته باشند، انتخاب کند و به کار گمارد.یموضوع پيانجام کار ها
یحفاظتي، مقررات و دستور العمل هایو اجتماعیدرمانيمه هایمقررات بيمانکار موظف به اجرایپ-ح 
.و بهداشت کار استیفن

رفرما مسئول اعمال کارکنان خود است، هرگاه کارکنان و مان کار در مقابل کایمان، پین پیايدر اجرا-ط 
ا باعث اختالل یانجام کار مربوط را نداشته باشد يت الزم را برایمانکاران جزء، صالحیمانکار و پیکارگران پ

دهد، و در یس کارگاه تذکر میبار اول به رئيا مهندس ناظر، مراتب را براینظم کارگاه شوند، مهندس مشاور 
مانکار مکلف به ین صورت پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. در ایتواند از پیصورت تکرار، م

ن دستور یايگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجراین دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیاياجرا
.کندیاو نميبرایقجاد حیکاهد و ایمانکار نمیپيت هایاز مسئول

پیمانکاران هماهنگی باگزارش پیشرفت کار،برنامه کار،مسئولیت حسن اجراي کار،-18ماده 
رئیس کارگاهدیگر،

مان به عهده یمان را طبق اسناد و مدارك پیموضوع پيهاکاريحسن اجرات کاملیمانکار مسئولیپ-الف
دارد.

کار را طبق نظر مهندس مشاور ياجرایلیتفصیروش اجرا و برنامه زمانمانکار متعهد است که سازمان، یپ-ب
ا مدت یمان، یخ مبادله پیک ماه از تاریه کند و ظرف مدت یتهیکلیموجود و برنامه زمانيبر اساس نقشه ها

ب یا پس از اصالح و تصوید یم مهندس مشاور نماین شده است، تسلییمان تعیکه در اسناد و مدارك پيگرید
یه برنامه زمانیتهیچگونگيبرایاتیمان، جزئیمانکار ابالغ شود. اگر اسناد و مدارك پیاجرا به پيکارفرما برا

.باشدیت آن میمانکار ملزم به رعاین شده باشد، پییو به هنگام کردن آن تعیلیتفص
يضروریلیتفصیدر برنامه زمانیراتییص دهد که تغیمانکار تشخیکار، پين اجرایکه حیدر صورت-ج

ر داده شود، مراتب یید در برنامه آن تغیکه به نظر او باییدن موعد انجام کارهایش از رسیاست، موظف است پ
مانکار را در قالب برنامه یپيرات مورد تقاضاییل، به مهندس مشاور اطالع دهد. مهندس مشاور، تغیرا با ذکر دل

کند. یمانکار ابالغ میب کارفرما، به پیآنچه را که مورد قبول است، پس از تصوکند ویمیدگیرسیکلیزمان



یمان کار نمیپيت هایزان تعهدات و مسئولیمان، از میرات در حدود مندرجات پیین تغیاست که ایهیبد
.کاهد
رات ییمهندس تغمانکار با توجه به نظر یمهندس مشاور مطرح شود، پياز سویلیتفصیر برنامه زمانییاگر تغ

م مهندس یب، تسلیو تصویمراتب بررسیطيگفته، براشیکند و به شرح پیه میرا تهیلیتفصیبرنامه زمان
.دینمایمشاور م

متعلق به کارفرما که به ییاجرايا گرو هایمانکاران یگر پیالزم را با دیمانکار متعهد است که هماهنگیپ-د 
توسط مهندس مشاور به ین هماهنگیایچگونگيزیند به عمل آورد. برنامه رابا موضوع قرارداد مرتبطينحو

شود.یمانکار ابالغ میپ
د. شکل یه نمایانجام شده در آن ماه را تهيها، گزارش کامل کاران هر ماهیمانکار مکلف است که در پایپ-ه 

انجام يت هایو درصد فعالن گزارش شامل مقدار یکند. این مییه گزارش مهندس مشاور تعیتهیو چگونگ
، نوع و مقدار مصالح و یی، مشکالت و موانع اجرایلیتفصیر نسبت به برنامه زمانیشرفت با تاخیزان پیشده، م

یانسانيروین آالت موجود و آماده به کار، تعداد و تخصص نیزات وارد شده به کارگاه، تعداد و نوع ماشیتجه
شرفت کار یه گزارش پیتهیچگونگيبرايگریات دیکه جزئیدر صورتباشد.یگر اطالعات الزم میموجود و د

.باشدیت آن میمانکار موظف به رعاین شده باشد، پییمان تعیدر اسناد و مدارك پ
را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان یتیات، شخص واجد صالحیش از آغاز عملید پیمانکار بایپ-ز
ت ی، با مسئولییات اجراید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیس کارگاه بایرئد. ینمایس کارگاه معرفیرئ

ست، مهندس یف خود نیس کارگاه قادر به انجام وظایو نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئ
ک ماه، یف مانکار مکلف است ظریمانکار خواهد کرد و پیض او را از پیل، درخواست تعویمشاور با ذکر دل

.دینمایرا که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفيگریت دیشخص واجد صالح
م یتنظين برایافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنیکار و دريد به منظور اجرایمانکار بایپ

يمربوط به اجراس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعالم کهیبه رئیارات کافیموقت، اختيت هایصورت وضع
.مانکار استیس کارگاه ابالغ شود، در حکم ابالغ به پینده او به رئیا نمایکار باشد و از طرف مهندس مشاور 

ض، مراتب را به یش از تعوینکه پیس کارگاه را عوض کند، مشروط به ایتواند در صورت لزوم، رئیمانکار میپ
.مورد قبول نامبرده باشدن اویت جانشیاطالع مهندس مشاور برساند و صالح

يریاده کردن نقشه ها، اندازه گیکنترل نقاط نشانه، پ-19ماده 

ق با نشانه ها کنترل ید نقاط نشانه مبداء را از لحاظ تطبیمان، بایات موضوع پیش از آغاز عملیمانکار، پیپ-الف
وجود یکه اختالفیاعالم دارد و در صورتد و یآنها را تائیموجود نباشد، درستیکه اختالفید و در صورتینما



داشته باشد، مراتب را به اطالع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورت جلسه 
از جانب یچ گونه اعتراضیات، هیاست که پس از آغاز عملیهیبد.ردیات قرار گیشود و مالك شروع عمل

.ستینرفته ینه پذین زمیمانکار در ایپ
م مربوط به ین عالیدرنگ، نقاط نشانه و مبداء و همچنید بیمانکار بایل هر قسمت از کارگاه، پیپس از تحو

نه خود، حفظ و یل موقت، به هزیکار تا تحويد و در طول مدت اجرایت نمایتثبییا مصالح بنایآنها را با بتن 
کند.ينگه دار

آنها یاده کند و درستیامتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پمانکار متعهد است که نقشه ها، یپ-ب 
یاده کردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختالفیکه هنگام پیرا با مهندس مشاور صورت جلسه کند. در صورت

شاور مانکار و مهندس میمشاهده شود، وضع موجود را پیبا تراز آنها در مدارك فنیعین طبیدر مورد تراز زم
.کنندیو کارفرما صورت جلسه م

ستند، ینیشوند و بعداً مرئیده میکه پس از انجام کار پوشیاتیها تمام عملراهير سازیبناها وزیتراز کف پ
ن یا از بین یا از بیده شدن یش از پوشید پیسر نباشد، بایکامل آنها ميریا به هر صورت، کنترل و اندازه گی

ها، ن صورت مجلسیس کارگاه برسد. ایمهندس ناظر و رئيمجلس شود و به امضارفتن آثار آنها، صورت
د یا بازدیش ید مورد آزمایرا که بایاتیمانکار عملیت هاست. اگر پیم صورت وضعیها در تنظيریمالك اندازه گ

انجام يهاگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوشش شینکه اقدامات پیش از اید شود، پییرد و تایقرار گ
يد انجام کار از سویالزم و تائيد هایدها و بازدیها و بازدشینه خود بردارد و پس از انجام آزمایشده را به هز

د.نه خود، نسبت به پوشش مجدد و اصالح کار اقدام کنیمهندس ناظر، به هز
یاجرا شده و صورت جلسه ها، که شامل کروکي، دستور کارهاییاجرايها بر اساس نقشه هايریاندازه گ-ج 
.شودیالزم و روشن است، انجام ميها

ن آالتیزات و ماشیز کارگاه، تدارك مصالح، تجهیتجه-20ماده 

ز، طرح یتجهين شده براییل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیمانکار موظف است که پس از تحویپ-الف
ن یز کارگاه قرار دهد. تامیتجهيد مهندس مشاور، آن را مبنایکرده و پس از تائهیز کارگاه را تهیتجهییجانما

کار طبق اسناد و ياجرايکه برايز کامل کارگاه، به نحوی، تجهیآب، برق، سوخت و مخابرات، و به طور کل
شیپيگریدبیمان، ترتیباشد، مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمانکار میمان الزم است، به عهده پیمدارك پ

.شده باشدینیب
مانکار است، مگر آنکه در اسناد ین آالت و ابزار به عهده پیزات، ماشی، مصالح و تجهیانسانيروین نیتام-ب

.شده باشدینیش بیپيگریب دیمان، ترتیو مدارك پ



د به یکند، بایميه و در کارگاه نگه داریمان تهیات موضوع پیانجام عمليمانکار برایکه پیزاتیمصالح و تجه
:ر باشدیقرار ز

د از یشود، باین میا بعداً معین شده ییمان تعیزات در اسناد و مدارك پیه مصالح و تجهیاگر منابع ته-1
، یق با مشخصات فنید از نظر تطبیزات بایمصالح و تجهیا کاتالوگ فنیه گردد. نمونه یهمان منابع ته

د کامالً طبق مشخصات یت بایبرسد. در هر حال، از نظر مرغوبد مهندس مشاور یش از سفارش، به تائیب
.ردید مهندس مشاور قرار بگیباشد و مورد تائیفن

مانکار ین آنها ضمن اجرا، از تعهدات پییا تعیمان یزات در اسناد و مدارك پیه مصالح و تجهیذکر منابع ته-2
نسبت یار موظف است با مطالعه کافمانکی، پين رویکاهد. بدینمیه مصالح مرغوب و کافیدر قبال ته

م مهندس مشاور یشنهاد خود را تسلیزات، نظر و پیه مصالح و تجهیت منابع تهیفیو کیبه امکانات محل
رد، اقدام یل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار بگین قبیکه استفاده از ایدر صورت.کند

ر دهد ییه مصالح را تغین حق را دارد که منابع تهیاست که کارفرما ایهید. بدیه و حمل آنها نمایبه ته
بابت ينه ایا کسر هزیر محل، اضافه یین تغیباشد. اگر به مناسبت ایت آن میمانکار موظف به رعایو پ
ا به او یمانکار کسر یمورد، از پيجاد شود، تفاوت بهاء، به اقتضایگر ایا عوامل دیر مسافت حمل ییتغ

گر یشن و ماسه و ديت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداریمانکار ملزم به رعایشود. پیت مپرداخ
است. یمصالح معدن

د ید با مهندس ناظر صورت جلسه شود. مصالح بایزات به کارگاه بایخ ورود مصالح و تجهینوع، مقدار و تار-3
باشد. انبار يریا اندازه گی، شمارش یبازرسانبار شود که تمام آن به سهولت قابل يبه طور مرتب به نحو

.گر مصون باشدیو عوامل ديد از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جویمصالح با
الت الزم رایدر داخل کشور در انحصار دولت باشد، کارفرما تسهیع مصالح و لوازمیا توزیه و یهر گاه ته-ج 
ربط در داخل یاز مصالح و لوازم، طبق مشخصات ذیه بعضیکند. اگر تهیلوازم فراهم مه آن مصالح و یتهيبرا

ا خودش اجازه ورود مصالح و یا بشود، کارفرما یسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یکشور م
.دهدیر مییا مشخصات را تغیکند یل میمانکار تحصیپيلوازم مزبور را برا

ه شود، کارفرما اجازه ورود یمانکار از خارج از کشور تهیله پید به وسیبایزاتیکه مصالح و تجهيدر موارد-د
يت هایکار، محدوديد. هر گاه ضمن اجراینمایل میمانکار تحصینه پیربط به هزیذيآنها را از سازمان ها

که برنامه یکار را در مدتياجرااز یزات مورد نیمانکار نتواند مصالح و تجهید که به علت آن، پیش آیپيدیجد
ق یل و ارائه اسناد از طریه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیکند از خارج از کشور تهیجاد میشرفت کار ایپ

یکار، کارفرما در مورد چگونگياجرایرساند تا با توجه به برنامه زمانیمهندس مشاور به اطالع کارفرما م
.دینمايریم گیزات، تصمیل مصالح و تجهین قبین ایتام



ن شده باشد، ییکار تعين آالت و ابزار اجرایماشيبرایمان، مشخصاتیکه در اسناد و مدارك پیدر صورت-ه 
ص یمهندس مشاور تشخ،کارين کند. هر گاه ضمن اجراین شده، تامیید آنها را طبق مشخصات تعیمانکار بایپ

يا مشخصات آنها برایست ینیمان کافیاتمام کار در مدت پيمانکار، براین آالت و ابزار موجود پیدهد که ماش
ن آالت و ابزار خود یمانکار مکلف است که ماشیکند. پیمانکار ابالغ میست، مراتب را به پیکار مناسب نياجرا

يبرانکهیت کند، بدون ایل و تقوید، تکمینماین مییکه نامبرده تعیرا طبق نظر مهندس مشاور و در مدت
.از کارفرما داشته باشدیاضافينه هایا هزیخسارت ين کار، ادعایا

ات الزم است، از کارگاه خارج کند. در مورد یانجام عملين آالت و ابزار را که برایتواند ماشیمانکار نمیپ-و 
ن آالت مزبور را یرون بردن ماشیبيمانکار، تقاضایست، پیاز نین آالت که در کارگاه مورد نیرون بردن ماشیب

که موجه یکند، و در صورتیمیدگیاو رسيکند. مهندس مشاور به تقاضایم میبه مهندس مشاور تسل
دهد. یباشد، اجازه خروج م

د نصب کند و به طور یمانکار بایزات که پیاز تجهین اقالمیمان، تامیکه طبق اسناد و مدارك پیدر صورت-ز
ست، یزات نین تجهیایمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالیبماند، در تعهد کارفرما باشد، پیم در کار باقیدا

.مانکار استیمگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پ
ه غذا، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما، مهندس مشاور یتهيبرایفیمان، تکلیاگر در اسناد و مدارك پ-ح

ش یط پین آنها، طبق شرایمانکار موظف به تامیمانکار گذاشته شود، پیل کار به عهده پشگاه در محیو آزما
باشد.یشده، مینیب

الزميمه کار، مراقبت هایحفاظت از کار و شخص ثالث، ب-21ماده 

کار يمان، مسئول حفظ و نگه داریات موضوع پیل موقت عملیل کارگاه تا روز تحویمانکار از روز تحویپ-لفا
ر نظر و یباشد که زیمییسات و بناهاینه ها راه ها، تاسین آالت و ابزار، زمیانجام شده، مصالح، ماشيها

و حفاظت آنها در داخل کارگاه در ينگه دارين منظور، اقدامات الزم را برایمراقبت او قرار دارد، و به هم
آورد.ینها به عمل میمانند اق و یان آب رودخانه ها و سرقت و حریو طغيمقابل عوامل جو

وارد يو بهداشت کار، مسئول خسارت هایحفاظت فنيمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل هایپ-ب
بر عهده یتیچ نوع مسئولین مورد هیشده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما در ا

و یحفاظت فنيت دستورالعمل هایتوانند در صورت مشاهده عدم رعایندارد.کارفرما و مهندس مشاور م
العمل طبق دستوریمنیايست تا برقراریالزم نیمنیاياز کار را که دارایبهداشت کار، دستور توقف بخش

مانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.ین حالت، پید. در ایاد شده صادر نمایيا



ب به امالك مجاور اتخاذ یاز وارد شدن خسارت و آسيریجلوگير الزم را برایر متعهد است که تدابمانکایپ
مانکار ید، پیا محصول آنها وارد آیسات مجاور یبه امالك و تاسیاو خسارتيد، و اگر در اثر سهل انگارینما

باشد.یمسئول جبران آن م
مان را که در اسناد یموضوع پيا آن قسمت از کار هایام ش از شروع کار، تمیمانکار مکلف است که پیپ-ج 

اد شده به نفع کارفرما نزد یاز حوادث مذکور در اسناد ين شده است، در مقابل مواردییمان تعیو مدارك پ
د یمه نامه ها بایم کند. بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیمه نموده و بیکه مورد قبول کارفرما باشد، بيموسسه ا

مانکار مکلف است که یل موقت انجام نشده است، پیکه تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانیخ تحویتارتا 
شگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر یمه به شرح پیمربوط به بينه هاید کند. کارفرما هزیمه نامه ها را تمدیب

ر یمه که مربوط به مدت تاخینه بیمت از هزکند. آن قسیمه گر پرداخت میناً به بیعمه گر،یبيشده از سو
شود.یمانکار منظور میپیمانکار باشد، به حساب بدهیر مجاز پیغ

يزات پایانجام شده و مصالح و تجهياز کارهایا قسمتین رفتن تمام یکه باعث از بيدر صورت بروز حادثه ا
مه یمه به بیکارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بمانکار موظف است که اوالً : مراتب را فوراً به یکار شود، پ

یه بازگرداند. برنامه زمانیا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیاً طبق دستور کارفرما یثانگر اطالع دهد و
د. یآید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا در میگردد و پس از تائیه میمانکار تهیش گفته توسط پیپيکارها

د و مبلغ وصل شده از ینمایمه گر وصل میمه شده است از بیوارد شده بر آنچه را که بيخسارت هاکارفرما
ر یا غیم یمستقنهینه تمام شده، اعم از هزیشرفت کار و طبق هزیات به تناسب پید عملیتجديمه گر را برایب

یمانکار پرداخت میه به پیکار به حالت اوليج تا اعاده ید مهندس مشاور به تدری)، با تائيم ( باالسریمستق
مه یاز بیافتیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریبيمان کار را به نحوید موضوع پیکند. کارفرما با

ن ییمان تعیمه کار در اسناد و مدارك پیف بیکه تکلیباشد، در صورتیه کافیاعاده کارها به حالت اوليگر برا
د و کارفرما در مدت ینمایمه کار را از کارفرما استعالم میبیمانکار چگونگیاز شروع کار، پش ینشده باشد، پ

ن بند، در یمانکار طبق مفاد اید تا پینمایمانکار ابالغ مین و به پییمه را تعیروز کارها و حوادث مشمول ب10
د.یمه کار اقدام نمایمورد ب

وارده شده به يکند، در صورت وقوع حادثه، جبران خسارت هامه نیمان را بیات موضوع پیاگر کارفرما عمل
باشد.یعهده او م

ل کارگاه را، که ین آالت و ابزار و وسایسات موقت، ماشیمانکار مکلف است که تمام ساختمانها و تاسیپ-د 
مه یخود بنهیمان به کار گرفته، به هزیات موضوع پیانجام عمليار اوست و برایا در اختیمتعلق به اوست و 

مانکار قرار یار پیکه کارفرما در اختين آالت و ابزارید. ماشیم نمایمه ها را به کارفرما تسلیبکند و رونوشت
کند.یمه میدهد، کارفرما بیم



ن یو همچندن کنید روشن باشد تامیاز داخل کارگاه را که باییقسمتهاییمانکار موظف است که روشنایپ-ه 
ید و تعداد کافیرا فراهم نمای، و در صورت لزوم، حصارکشیل حفاظتیو خطر و وساییتمام عالئم راهنما

نگهبان و مراقب در هر جا که الزم باشد، بگمارد.
اده رو و سواره یدر پیانجام دهد که راه عبور مناسبيخود را طورییات اجرایمانکار متعهد است که عملیپ-و 

انبار کند که ییه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل هایائط نقلعبور و مرور رهگذران و وسيرو برا
ين آالت و ابزار در ساعات عادیا رهگذران نشود. استفاده از ماشیا زحمت ساکنان اطراف، ییموجب ناراحت

ینمیات، مزاحمت تلقین به منظور انجام عملیمعين استفاده از راه هایآنها و همچنيجه، صدایکار، و در نت
شود.

مدت موقت و با اطالع مهندس ياده رو برایا پیاز سواره رو و یجاب کند که قسمتیکار ايکه اجرايدر موارد
، عبور و مرور را با یمانکار با کسب مجوز الزم از مقامات محلیمسدود شود، پیبه کلا مهندس ناظریمشاور 
ز مساعدت الزم را ین کند. کارفرما نیمشاور برسد تامد مهندسید به تائیر آنها بایکه مسیانحرافيراه ها

آورد.یاز به عمل میمورد نيل مجوز هایتحصيبرا
ن نشده یمان معیدر اسناد و مدارك پیانحرافيراه هايجاد و نگه دارینه ایب احتساب و پرداخت هزیاگر ترت
ن آالت یاست که در حمل مصالح و ماشمانکار متعهد ین پیمانکار است. همچنینه ها به عهده پین هزیباشد ا

ا ین ین، مقررات و استانداردها را بکند و اگر عبور ماشیت قوانیها، رعاها و تونلها، پلو عبور آنها از راه
مانکار بر خالف ید. هر گاه پیا مهندس مشاور اقدام نمایجاد کند، با نظر کارفرما یرا ایب خاصیترتیمصالح
باشد.یوارد شده ميد مسئول جبران خسارت هاینمان بند، رفتار یمفاد ا

که باعث یر مجاز و کسانید و از ورود اشخاص غین نمایمانکار متعهد است که انتظامات کارگاه را تامیپ-ز 
.کنديریجلوگیا توسط مقامات انتظامیشود خود یاختالل نظم کارگاه م

کند و از یا کوتاهیين ماده سهل انگاریموارد درج شده در ااز یا قسمتیتمام يمانکار در اجرایهرگاه پ-ح 
يد، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاینمايکه طبق آن به عهده گرفته است خودداریانجام تعهدات

مانکار یپیدرصد به حساب بده15Uانجام شده و خسارت وارده را به اضافهينه هایمانکار انجام دهد و هزیپ
ل پرداخت ین قبیمانکار نسبت به ایپين صورت، هر گونه ادعاید. در ایکسر نمايه و از مطالبات وکردمنظور

ن نسبت یها و همچن
باشد.یاثر می، بیمبلغ پرداختص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظریبه تشخ

ب گردش مدارك، نقشه ها و ابالغ دستور کارهایترت-22ماده 
مهندس مشاور يمهر و امضايکه دارایفنيتمام نقشه ها، مشخصات، دستورالعملها و استاندارها-الف 

مان تعداد یکه در اسناد و مدارك پیمان و در صورتیدرج شده در اسناد و مدارك پياست، به تعداد نسخه ها



از یدر صورت نمیگیرد،مانکار قرار یار پینه، در اختیافت هزین نشده باشد، در دو نسخه، بدون درینسخه مع
شود.یر مینه او تکثیبه هزیاضافيمانکار، نسخه هایپ
کند، تا يشه در کارگاه نگه داریرات آنها را همیین تغیک نسخه از نقشه ها و مشخصات، با آخرید یمانکار بایپ

رد. نسخه یندگان آنها قرار گینمااین مشاور، کارفرما یار مهندسیکارها در اختیدر صورت لزوم، به منظور بازرس
ماند.یمیان کار نزد مهندس مشاور باقیاصل نقشه ها و مدارك، تا پا

گر اسناد و یش از آغاز هر قسمت از کار، تمام نقشه ها، دستورالعملها و دیمانکار موظف است که پیپ-ب 
يد، به نحویمربوط به آن قسمت با دقت مطالعه کند و اندازه درج شده در نقشه ها را کنترل نمایمدارك فن

، کمبود نقشه ینماند. به طور کلیخود و کارکنانش باقيکار براياجرایز نظر چگونگایچ گونه ابهامیکه ه
کاهد. در صورت مشاهده اشتباه یکامل کار نميبر اجرایمانکار مبنیهر قسمت از کار هرگز از تعهدات پيبرا

د به موقع رفع نقض یمانکار بایها، پدر مدارك، نقشه ها و دستورالعمليا کسریا هرگونه ابهام یدر اندازه ها 
کار، ياجرایآنها را از مهندس مشاور درخواست کند. مهندس مشاور موظف است که با توجه به برنامه زمان

مانکار اقدام کند.یپل نقشه ها و ابالغ به یتکميبرا
که یزاتیا مشخصات مصالح و تجهیا دستور کارها، ینقشه ها و محاسبات یمانکار در مورد درستیهرگاه پ-ج 

، یلیتفصید با توجه به برنامه زمانیداشته باشد، بايرادیشود ایل میتحصینیبنا به دستور کارفرما از منابع مع
د یشگفته را تائیمدارك پیکه مشاور، درستیمهندس مشاور برساند. در صورتل به اطالع یمراتب را با ذکر دل

د موضوع را به کارفرما منعکس کند و یمانکار بایراد داشته باشد، پیمانکار همچنان نسبت به آنها ایپیکند، ول
رست کار ديمانکار فقط مسئول اجرای، پیحالتنیدر چنافت نظر کارفرما، طبق نظر انجام دهد.یپس از در

نه رفع یندارد. هزیتیمربوط، مسئولياست. و در مورد صحت نقشه ها، مشخصات، محاسبات و دستور کار ها
باشد.یمانکار نمیبه عهده پين مواردیب و نقص در چنیع

از کار است، در يات ساخت قطعات و قسمت هایجزئيرا که نقشه هایکارگاهيمانکار، نقشه هایپ-د 
یه میو دستورالعمل سازندگان، تهی، مشخصات فنییاجرايکار، بر اساس نقشه هاياجرااز ضمنیصورت ن

د. مهندس مشاور، ینمایم مهندس مشاور میر باشد، تسلیک نسخه آن قابل تکثیکند، و در سه نسخه، که 
کند. نسخه قابل یمانکار ابالغ میک نسخه به پید و در یو اصالح الزم، تائیاد شده را پس از بررسیينقشه ها

شود.یمين مدارك نزد مهندس مشاور نگهداریر ایتکث
باشند و شامل یکه اجرا شده اند، ميانجام شده به نحويکار هايچون ساخت، نقشه هایینقشه ها-ه 

چون ساخت را به يد نقشه هایمانکار بایر است. پییا بدون تغیافته یر یی، اعم از تغییاجرايتمام نقشه ها
و یبررسيه کند و برایر باشد تهیک نسخه آن قابل تکثیج و طبق نظر مهندس مشاور در سه نسخه که یتدر

ار ید شده را در اختیچون ساخت تائيک نسخه از نقشه هاید، به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور ییتا
مانکار قرار دهد.یپ



را که یزاتیتجهيو بهره بردارينصب، راه اندازي، نقشه ها و دستورالعمل هاید مشخصات فنیمانکار بایپ-و 
رد و در دو نسخه، به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور، بر ین آنها به عهده اوست، از سازنده آنها بگیتام

مانکار ابالغ یاجرا به پيه و برایاد شده را تهیزات یمحل استقرار تجهییاجراياساس مدارك سازنده، نقشه ها
کند.یم

، به یها، اخطارها، و دستور کارها را به صورت کتببیها، تصویمهندس مشاور، تمام موافقت ها، معرف-ز 
د کارفرما یمان، به تائیشده در اسناد و مدارك پینیش بیکند، و در مورد لزوم، به نحوه پیمانکار ابالغ میپ
اصالح يتواند برایول دستور کارها، ممانکار، پس از وصیکند. پیمانکار ابالغ میرساند و سپس به پیمزین

است.یین دستور کارهایچيآنها اظهار نظر کند. اما در هر حال، موظف به اجرا

د و یآنها را بنمایتواند درخواست ابالغ کتبیمانکار میمهندس مشاور، پياز سویدر موارد دستور کار شفاه
ن دستور ین صورت، ایر اید. در غیمانکار ابالغ نمایبه پیز مکلف است که دستور کارها را کتبیمهندس مشاور ن

ست.یمانکار معتبر نیپيکارها برا
، همراه با نقشه ها، دستور کارها و صورت جلسه یابالغيک نسخه رو نوشت از تمام نامه هایمهندس مشاور 

کند.یکارفرما ارسال ميها را برا
ر و نگه ی، تعمي، راهبريراه اندازيانکار دستورالعمل هامی، پ39ل موقت کار طبق ماده یش از تحویپ-ح 
یباشد، به مهندس مشاور مریک نسخه آن قابل تکثیچون ساخت در نسخه، که يرا همراه با نقشه هايدار

مان به یموضوع پيتمام قسمت هاير و نگه داری، تعميباشد که راهبريد به نحویاد شده بایدهد. مدارك 
مدارك يبرايژه ایا مشخصات ویمان، تعداد نسخه یکه در اسناد و مدارك پیدر صورتسهولت انجام شود 

د.ین شده باشد، طبق آن عمل نمایین بند تعیموضوع ا

ر وضع آنهاییو تغییر بنایسات زیحفاظت تاس-23ماده 

موجود در کارگاه، مانند ییر بنایسات زیاجرا کند که به تاسيمان را به نحویات موضوع پید عملیمانکار بایپ
اد یسات یمانکار، به تاسیوارد نشود. هرگاه در اثر عمل پیبینها، آسیخطوط آب، برق، گاز، مخابرات و مانند ا

مانکار یمجدد آنها را بپردازد. هرگاه پيم و برقرارینه ترمیمانکار متعهد است که هزیوارد شود، پیشده صدمات
ق که مصلحت یتواند به هر طریاورد، کارفرما میبه عمل نياقدام الزم و فورنسبت به جبران خسارت وارد شده 

مانکار منظور یپیدرصد به حساب بده15نه آن را به اضافه یرفع نقص و خسارت اقدام کند و هزيبداند، برا
.نداردیچگونه اعتراضیحق هن بابت،یمانکار، از اید. پینما



د با یمانکار بایمان مشخص نشده باشد، پیدر اسناد و مدارك پینیرزمیسات زیت تاسیکه موقعیدر صورت
ت آنها را از مهندس مشاور استعالم کند و بعد از اعالم نظر ین وضعییکار، تعياجرایتوجه به برنامه زمان
مانکار در مورد بروز هر نوع حادثه یت پیب، مسئولین ترتید. بدیاقدام نمايات حفاریعمليمهندس مشاور، برا

ا ی، منوط به آن است که نوع، محل ینیزمریسات زیگفته در مورد تاسشیپينه هایو پرداخت خسارت و هز
مان مشخص شده باشد.یا در اسناد و مدارك پیده یمانکار رسیسات مزبور به اطالع پیر تاسیمس

مانکار به کارفرما اطالع ید، پیجاب نمایاد شده را ایسات یر وضع تاسییمان، تغیات موضوع پیهرگاه انجام عمل
به عهده اد شده،یات یمربوط به عملينه هایند. هزیر وضع اقدام نماییتغيربط برایذنهايدهد تا سازمایم

کارفرماست.

مانکاران جزءی، پيواگذار-24ماده 

را ندارد.يگریمان به دیپيمانکار حق واگذاریپ-الف

مان، یات موضوع پیاز عملییا قسمتهایقسمت يع در اجرایو تسرل یتواند به منظور تسهیمانکار میپ-ب
یگران ممنوع کند. در صورتیکار به ديمانکاران جزء ببند، مشروط به آنکه آنان را از واگذاریبا پییهامانیپ

مانکار یکرده باشد، پینیش بیمانکاران جزء را پیت پید صالحیمان، کارفرما، لزوم تائیکه در اسناد و مدارك پ
شرفت کار طبق برنامه ید از پینباين واگذارید. ایل نماین مورد تحصید کارفرما را در ایموظف است که تائ

مانکار مسئول یکاهد. پیمانکار نمیت و تعهدات پیاز مسئوليچ رویکار بکاهد، و به هر حال به هياجرایزمان
مانکار و ین پیبيمان هایدر پشود.ینها انجام ما کارکنان آیمانکاران جزء یاست که توسط پیاتیتمام عمل

یکه مقتضین آنها، کارفرما حق دارد، در صورتید نوشته شود که در صورت بروز اختالف بیمانکار جزء بایپ
ین مورد قطعیرند که نظر کارفرما در ایپذیز میمانکار جز نیمانکار و پیکند. پیدگیبداند، به مورد اختالف رس

ند.یکنند که الزاماً آن را اجرا نمایاست و تعهد م

دهد، در يرويریمان آنها، تاخیط درج شده در پیء با توجه به شرامانکاران جزیداخت مطالبات پهرگاه در پر
مانکار کامالً انجام داده و کار او یخود با پیمیمان تنظیمانکار جز، تعهدات خود را بر اساس پیکه پیصورت

مانکار ینده پیمانکار جز با حضور نمایپيتواند بنا بر تقاضاید مهندس مشاور باشد، کارفرما میل و تائمورد قبو
کند يمانکار جز طلبکار باشد و از پرداخت آن خودداری، پیدگین رسیکند. اگر در اثر ایدگیبه کار او رس

مانکار پرداخت شده است، از یبه پت آنیکه صورت وضعییکارهايمانکار جز را برایکارفرما حق دارد طلب پ
حاضر یدگیرسينده او برایا نمایمانکار یکه با اخطار کارفرما، پیمانکار بپردازد. در صورتیمحل مطالبات پ

ر قابل اعتراض یو غین عمل قطعیکند و ایگفته عمل مشیکند و به شرح پیمیدگینشوند کارفرما رس



مانکار داشته باشند، مهندس مشاور و کارفرما، یاز پیاران جز مطالباتمانکیمان، پیاست. هرگاه پس از فسخ پ
مانکار ی، پییه صورت حساب نهایو تهیدگیکنند. اگر پس از رسیمیدگیگفته موضوع را رسشیبه شرح پ

مانکار بپردازد.یمانکار جز را از محل مطالبات پیتواند طلب پیداشته باشد، کارفرما میمطالبات

کار در شبياجرا-25ماده 

:ر مجاز استیکار در شب، در موارد زياجرا

شده است.ینیش بیپیلیتفصیدر برنامه زمان-الف

مان امکان یمانکار در مدت پیص پیمانکار، انجام کار طبق تشخیپياز سويرهایهر گاه به سبب بروز تاخ-ب 
د مهندس مشاور ینه کار را داشته باشد با تائیهزافت اضافهیتواند بدون آنکه حق دریمانکار میر نباشد، پیپذ

از کار را در شب اجرا کند.یو موافقت کارفرما، قسمت
ات در مدت یست که همه عملینيمانکار به نحویشرفت کار پیص دهد که پیهرگاه مهندس مشاور تشخ-ج 

از کار را در شب اجرا یکه قسمتمانکار دستور دهد یتواند پس از موافقت کارفرما، به پیابد، میان یمان پایپ
چ گونه خسارت و اضافه یا مطالبه هین دستور است و حق ادعا و یايمانکار مکلف به اجراین حالت، پیکند. در ا

بها را ندارد.
ست، یمانکار نیاز قصور پیکه ناشییرهایجبران تاخيد کارفرما برایص مهندس مشاور و تائیاگر به تشخ-د 

ب کارفرما، ید مهندس مشاور و تصویار در شب، با تائکمربوط به ينه هایانجام شود، اضافه هزز یکار در شب ن
یانسانيرویدستمزد نیاضافينه هاین هزین ایینه ها، به منظور تعین هزیشود. در محاسبه ایپرداخت م

رد.یمالك قرار گید مقررات قانون کار و امور اجتماعیکار در شب، بايبرا
ساکنان يکار در شب برايدهد که تا حد امکان، اجراانجام يب کار را طوریمتعهد است که ترتمانکاریپ

جاد نکند.یایمجاور مزاحمت

قهیعتيایو اشیخیآثار تار-26ماده 

دا شود، یو مانند آن در محل کار پیمیو مسکوکات قدیخیا آثار تاریقه یعتيایکار، اشيهرگاه ضمن اجرا
ن به اطالع یق مهندس مشاور به اطالع کارفرما و طبق قوانیدرنگ مراتب را از طریمتعهد است که بمانکار یپ

یبه عمل مياقدام فورقه،یعتيایا انتقال اشیيحفظ و نگه داريبرساند. کارفرما برایانتظاميدستگاه ها
آورد.



اء و آثار یاشيحفظ و نگه داريربط، برایذا مقامات یکارفرما يابد تا زمان اقدام به حفاظت از سویمانکار یپ
مزبور مراقبت الزم را به عمل آورد.

شود.یرفتار م49مان گردد، طبق ماده یات موضوع پیل عملیا تعطین ماده، موجب توقف یايهرگاه اجرا

یاقامتگاه قانون-27ماده 

یکیکه یمان نوشته شده است. در صورتیمانکار همان است که در موافقت نامه پیکارفرما و پیاقامتگاه قانون
ر، به ییخ تغیش از تاریروز پ15د خود را دست کم یجدید نشانیر دهد، باییخود را تغین، محل قانونیاز طرف

ارسال یقبلیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانید به طرف دیجدیکه نشانیگر اطالع دهد، تا وقتیطرف د
گردد.یمیافت تلقیشود و دریم

فصل سوم 

ل کارگاه  یتحو-28ماده 

ها نیکار در زميمانکار دهد. اجرایل پیعوض و بدون معارض تحویکارفرما متعهد است که کارگاه را ب-الف 
شه و مستحدثات ی، حق ريل عوارض شهرداریاز قبیا پرداخت حقوقی، مستلزم اخذ پروانه یلیتحويو محل ها
ل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است.یکارفرما متعهد است به تحصها باشد، نیو مانند ا

ز کارگاه به عهده یتجهياز براین مورد نیاز زمیا قسمتین تمام یمان، تامیاگر در اسناد و مدارك پ-1تبصره 
شود.یمان عمل میشده در پینیش بیط پیمانکار گذاشته شده باشد، طبق شرایپ

ا یتمام يدا کند و موجب توقف اجرایمانکار معارض پیل شده به پیکه محل تحویدر صورت-2تبصره 
رفتار 49گردد و طبق ماده یق میاز کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیقسمت

شود.یم
مان باشد، یخ مبادله پیروز از تار30شتر از ید بیل کارگاه را که نبایخ تحویمان، تاریکارفرما بعد از مبادله پ-ب 
صورت جلسه ین شده در محل کار حاضر شود و طییخ تعید در تاریمانکار بایکند. پیمانکار اعالم میبه پ
ل یتحوين شده براییخ تعیروز از تار30که حداکثر ید. در صورتیل گرفتن کارگاه بنمای، اقدام به تحوییها

مان را فسخ کند.ی، پ46حق دارد که طبق ماده گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما



مان اجرا یکه در آنها موضوع پیینها و محل هایت زمید حدود و موقعیل کارگاه بایتحويدر صورت جلسه ها
د ید در کارگاه تولیکه بایه مصالحیات و محل منابع تهیشود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محور عملیم

گردد، درج شود.
مانکار بتواند یل دهد که پیتحویبید کارگاه را به ترتیسر نباشد کارفرما بایکجا میل کارگاه به طور یاگر تحو

ل یتحويز مهلت کارفرما براین حالت نیانجام دهد. در ایلیتفصیمان را طبق برنامه زمانیات موضوع پیعمل
30مان الزم است حداکثر یع پات موضویز کارگاه و شروع عملیتجهين قسمت کارگاه که برایدست کم اول

روز است.
یلیتفصیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانیل دهد که پیتحویبیهرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترت-ج 

ر یک ماه شود، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیش از یل کارگاه بیر در تحویانجام دهد، و مدت تاخ
شود یر محاسبه میمانکار را که طبق رابطه زیپيجاد شده برایایاضافيهانهیل کارگاه، هزیدر تحو

ر یر غیه تاخل شدیتحويمانکار در محل هاید مهندس مشاور، پینکه با تائیکند، مشروط بر ایپرداخت م
مجاز نداشته باشد. 

تحویل محلمبلغ کارهایی که در

5/7به ماه) اجراي آن تاخیرشده است (مدت تاخیر

هکارگاتاخیرتحویلخسارتمبلغ= –—) ماهانهکارکردفرضیمتوسط)(–————————(

100یک ماه) مبلغ اولیه پیمان (پس ازکسر

مانکار یبه پیشتر شود، حقوقیماه، هر کدام که کمتر است ب6ا یمان یدرصد مدت پ30ر از یاگر در مدت تاخ
درصد 25ل نشده تا یتحويشده در محل هاینیش بیپيب که اگر مبلغ کارهاین ترتیرد، بدیگیتعلق م

روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف 15یتواند با اطالع قبلیمانکار میمان باشد، پیه پیمبلغ اول
يمان از سویمان باشد، در صورت اعالم خاتمه پیه پیدرصد مبلغ اول25شتر از ین مبلغ بیاگر ایکند ول

ش از یل آنها بیکه در تحوییمانکار در محلهایشود. هرگاه پیعمل م48طبق ماده مان خاتمه ویمانکار، پیپ
د، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از یرا شروع نماییر شده است، کار اجرایگفته تاخشیمدت پ

د.ینمایخود سلب م
30ک ماه تا یش از یر بیتاخيبرال دهد،یمانکار تحویچ قسمت از کارگاه را به پیاگر کارفرما نتواند ه-تبصره 

5/2مان، ماهانه معادل مبلغ یخ مبادله پیماه، هر کدام که کمتر است، نسبت به تار6ا یمان یدرصد تا مدت پ
درصد 30يمانکار پس از انقضایکند. اگر پیمانکار پرداخت میماهانه را به پیدرصد متوسط کارکرد فرض



کار نباشد، با اعالم او، قرارداد طبق مادهيا اجرایل به ادامه یکمتر است، ماماه، هر کدام که 6ا یمان یمدت پ
د.یتواند مطرح نماینميگریديچ گونه دعاویمانکار و هیابد و پییخاتمه م48

درصد مدت 30ک ماه، حداکثر تا یمدت مازاد بر ياز کارگاه، برایا قسمتیل تمام یر در تحویخسارت تاخ
ماه، هر کدام که متر است، قابل پرداخت است.6ا یمان یپ

ن انجام تعهدات یمانکار حذف شود، تضمیاز تعهدات پین ماده، قسمتیکه به استناد ايدر موارد-د 
.شودیز به تناسب کاهش داده میمانکار نیپ

متعلق به کارفرما ينها و محل هایتواند جز آنچه طبق نقشها و دستور کارهاست، در زمیمانکار نمیپ-ه 
ا ساختمان کند. اگر در یل شده است، اقدام به احداث بنا یمانکار تحویر که از طرف کارفرما به پیا ملک غی

ل شده است، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست یر که از طرف کارفرما تحویکار در ملک غياثر اجرا
در يت و تعهدیچ گونه مسئولیمانکار هیو پد، طرف ادعا کارفرماستیو توقف کار نمايریخسارت و جلوگ

ن مورد ندارد.یا
ز کارگاه به یاز تجهین مورد نیاز زمیا قسمتین تمام یمان، تامیکه طبق اسناد و مدارك پیدر صورت-و 

کارفرما یلیتحويخارج از محل هایید خود از محلهایمانکار بخواهد طبق صالحدیا پیمانکار باشد یعهده پ
ت هر ین حالت، مسئولید کارفرما برساند. در ایت آنها را به تائید موقعیز کارگاه استفاده کند، بایتجهيبرا

یتین موارد مسئولیمانکار است و کارفرما در ایصاحب ملک به عهده پينوع ادعا و طلب خسارت از سو
ندارد.

د اجاره نامه یرد، بایار بگیدر اختيز کارگاه را به صورت اجاره ایاز تجهیمورد نيمانکار محل هایهرگاه پ
کند.ینیش بیآنها، امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پ

مانیل نرخ پید، تعدیجديمت هایر کار، قیر مقادییتغ-29ماده 
ر کند. ییمان تغیر منضم به پیر درج شده در فهرست بها و مقادیکار، ممکن است مقاديدر ضمن اجرا-الف
شود. یمانکار ابالغ میب کارفرما به پیشود و پس از تصویله مهندس مشاور محاسبه میر به وسیمقادر یتغ
از یمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشیر کار، موظف به انجام با نرخ پیر مقادییافت ابالغ تغیمانکار با دریپ

شتر نشود.یر بین شده در زییر کار، از حدود تعیر مقادییتغ
ش یمانکار ابالغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایمان به پید در چارچوب موضوع پیر بایش مقادیفزاا-1

شتر یمان بیه پیدرصد مبلغ اول25د از ید ( موضوع بند ج ) نبایمت جدیبا قير و مبلغ کار هایمقاد
شود.



مت یسبب قمان بهیش مبلغ پیمحاسبه افزايل آحاد بها باشد، برایمان مشمول تعدیتبصره : اگر نرخ پ
یشود و سپس مالك محاسبه قرار میل میمان تبدینرخ پيد به مبنایجديمت هاید، ابتدا قیجديها
رد.یگ
شتر شود. یمان بیه پیدرصد مبلغ اول25د از یر و حذف آنها نبایبه کاهش مقادجمع مبلغ مربوط-2

مان موافق باشد، یبا نرخ پمانکار با اتمام کار یشتر شود و پین شده بیین مبلغ، از حد تعیاگر ا
ل به اتمام یمانکار مایکه پیدر صورتیشود. ولیمان انجام میمان در چارچوب پیات موضوع پیعمل

شود.یخاتمه داده م48مان طبق ماده یکار نباشد، پ
ا کاهش یش ین حد افزاییتعي، برا28از کار به استناد بند ج ماده ییهادر صورت حذف قسمت-1تبصره 

حذف شده يمان پس از کسر مبلغ کار هایه پیمان، مبلغ اولیه پیمبلغ اولي، به جا2و1ير طبق بند هایمقاد
رد.یگیمانکار، مالك قرار میله پیبه وس

درصد با 10ن ماده تا ی) ا2-) و (الف1-(الفير کار طبق مفاد بند هایا کاهش مقادیاضافه -2تبصره 
ب کارفرما قابل اجرا است.یاضافه بر آن با تصویشود، ولیدستور مهندس مشاور عمل م

ر کار بدون آنکه یمشخص شود، مقادیت قطعیب صورت و وضعیل کار و تصویکه پس از تکمیدر صورت-ب
الفن شده در بند (ییش از حد تعیبیشمان کاهیر منضم به پیکارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادياز سو

مان مالك عمل است.یز نرخ پین حالت نیدر ا) داشته باشد، 2-
آنها يکه برامانکار ابالغ شودیبه پییمانکار ابالغ کارهایبه پییمان، کارهایاگر در چارچوب موضوع پ-ج 

درنگ پس از ید بیمانکار باینشده است، پینیش بیمان پیر منضم به پیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیق
مت، یه قیاد شده، همراه با تجزیيکار هاياجرايخود را برايشنهادیمت پیمشاور، قافت ابالغ مهندس یدر

ب یشود و به تصوین مییمانکار و مهندس مشاور تعیکه با توافق پیمتید. قیم نمایبه مهندس مشاور تسل
نه یهزد بر حسب یشود باین میین صورت تعیکه به ايدیجديمت هایبرسد، مالك پرداخت است. قکارفرما

د اعمال یجديمتهایمان به قیپينه باال سریب هزین رو، تنها ضریکار در محل اجرا محاسبه گردد. از اياجرا
شود.یم

ن ییتعیه منعقد شده باشد، چگونگیواحد پايبهايمان با استفاده از فهرست هایکه پیدر صورت-تبصره 
د یمت جدین قییه در تعیپايمت هاینحوه استفاده از قن بند، تابع دستورالعملید، عالوه بر مفاد ایمت جدیق

اد شده است.یت یبا اولو
درصد 10د از ین شده در بند الف است، نبایید، عالوه بر آنکه تابع سقف تعیجديمت هایقيجمع بها-د 

شتر شود.یمان بیه پیمبلغ اول
ت.اسیط خصوصیشده در شراینیش بیط پیمان طبق شرایل نرخ پیتعد-ه 



مانیر مدت پییتغ-30ماده 
تواند یمانکار میکار شود، پيش مدت اجرایر که موجب افزایک از موارد زیدر صورت وقوع هر -الف

ل یمان را با ارائه محاسبات و دالید مدت پیمانکار درخواست تمدید. پیمان را بنماید مدت پیدرخواست تمد
اتخاذ يد، مراتب را برایو تائیمهندس مشاور پس از بررسکند و یم می، به مهندس مشاور تسلیهیتوج
د.ینمایمانکار ابالغ میم کارفرما را به پیجه تصمیکند و سپس نتیم به کارفرما گزارش میتصم

کند.یر مییمان تغی، مبلغ پ29الف و ج ماده يکه بند هایدر صورت-1

کند.یر اساسییتغیا مشخصات فنیییاجرايا مهندس مشاور نقشه هایهرگاه به دستور کارفرما -2

ه آنها به عهده یکه تهیل مصالحیا نقشه و تحویل کارگاه، ابالغ دستور کارها یهرگاه کارفرما در تحو-3
مانکار با ین بند است که پیمشمول ایر ابالغ دستور کارها و نقشه ها به شرطیر کند. تاخیاوست تاخ

هندس مشاور درخواست کرده باشد.، آنها را از میلیتفصیتوجه به برنامه زمان
یشرطجاد شود به یر ایرد تاخید با حواله کارفرما صورت گیکه فروش آنها لزوماً بایل مصالحیاگر در تحو-4

ه آنها به موقع اقدام کرده باشد.یتهيبرایلیتفصیمانکار با توجه به برنامه زمانیکه پ
26به در مواد یخیقه و آثار تاریعتيایکشف اشن در موارد مربوط به یو همچنيدر موارد حوادث قهر-5

شده است.ینیش بیپ43و 

د.یش آیپ20زات طبق بند (د) ماده یورود مصالح و تجهيت برایهرگاه محدود-6

د.یق درآیبه حالت تعل49که طبق ماده یدر صورت-7

کار موثر باشد.ير مدت اجراییوضع شود که در تغيدین و مقررات جدیکه قوانیدر صورت-8

مان انجام دهد.یدرج شده در اسناد و مدارك پيخود را در موعد هایهرگاه کارفرما نتواند تعهدات مال-9

مانکار باشد.یص کارفرما خارج از قصور پیکه به تشخيگریموارد د-10

کسب مان شود، مهندس مشاور با یاز موارد درج شده در بند الف موجب کاهش مدت پیاگر وقوع برخ-ب 
یم به کارفرما گزارش میاتخاذ تصميکند. و مراتب را براین مییمان را تعیمانکار، کاهش مدت پینظر پ

کند.یمانکار ابالغ میم کارفرما را به پیجه تصمید و سپس نتینما

ده باشد، مهندس مشاور با یمان، اگر کار به اتمام نرسید مدت پیا هر تمدیمان یه پیان مدت اولیدر پا-ج 
زان مدت یکند و میمیر کار را بررسین شده در بند الف علل تاخییمانکار و با توجه به موارد تعیکسب نظر پ

دهد و سپس یجه کار را به کارفرما گزارش مید و نتینماین مییمانکار تعیر مجاز آن را با توافق پیمجاز و غ



ر یکند و معادل مدت تاخیمانکار اعالم میه پر کار بیر مجاز تاخیا غیزان مجاز ینظر کارفرما را در مورد م
د.ینماید میمان را تمدیمجاز، مدت پ

از عوامل مختلف درج شده یهم زمان ناشير هایمان، تاخید مدت پیتمدين ماده برایمفاد ايدر اجرا-د
شود.یک بار محاسبه میدر بند الف، فقط 

م کارفرما یا نسبت به تصمیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد ین ماده، اگر پیمفاد ايدر اجرا-ه 
حل مسئله اقدام يبرا53تواند بر اساس ماده یمانکار میشود و پیمعترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل م

د.ینما

رت اجرایمد-31ماده 

د. یشود، واگذار نمایده میطرح نامر ی، که مدیارات خود را به شخص حقوقیاز اختیتواند قسمتیکارفرما م
يریم گید. تمام تصمینمایمیمانکار معرفیارات واگذار شده به پین حدود اختییر طرح را با تعیکارفرما مد

باشد.یم کارفرما میارات واگذار شده، در حکم تصمیر طرح در چارچوب اختیمديها

کارينظارت بر اجرا-32ماده 
که طرف یر نظر و با اطالع مهندس مشاور انجام شود، نظارتید زیشه بایمانکار، همیپيات اجرایعمل-الف 

کاهد.یمانکار نمیت پیزان مسئولی، از ميچ روید. به هیآیکارها به عمل ميکارفرما و مهندس مشاور در اجرا
) در زاتیساخت قطعات و تجهيارد خاص (برامانکار، در محدوده کارگاه و در مویم در کار پینظارت مستق

را که در خارج از کارگاه ییهاشرفت اقدامید گزارش پیمانکار بایشود. در هر حال، پیخارج از کارگاه انجام م
د.یم نمایدهد، به مهندس مشاور تسلیمان انجام میبه منظور انجام تعهدات پ

رات، ییهرگاه تغکارفرماست.يمان از سویموضوع پياجرايمانکار برایپیمهندس مشاور، تنها مرجع فن-ب 
با مهندس یپس از هماهنگ،یمانکاران، سازندگان و بازرسان فنیو اصالحات مورد نظر پیفنياظهار نظر ها

که مهندس مشاور، موظف به کسب مجوز يشود. مواردیمانکار ابالغ میبه پيرد. توسط ویگیمشاور انجام م
ن شده است.ییمان تعیف نظارت است، در اسناد و مدارك پیانجام وظاياز کارفرما، برا

یافته میانجام يا کارهایش مصالح یکار، اقدام آزماينان از صحت اجرایمهندس مشاور به منظور اطم-ج 
هم يگریب دیمان ترتیها بر عهده کارفرماست، مگر آنکه در اسناد و مدارك پشینه انجام آزمایکند. هز

ق نکند، ین شده است تطبییتعیها با آنچه که در مدارك فنشین آزمایج ایشده باشد. هرگاه نتاینیش بیپ



ن اصالحات ینه انجام ایمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصالح کند. هزیپ
باشد.یمانکار است، مگر آنکه نقص موجود مربوط به مدارك فنیبه عهده پ

، تعداد الزم کارگر به صورت یشیا انجام هر نوع آزمایاز مصالح ينمونه بردارير موظف است که برامانکایپ
ار مهندس مشاور بگذارد.یگان در اختیو موقت، به طور رايمورد

مان یپیگر فنی، نقشه ها و مدارك دیت مشخصات فنیاز عدم رعايکه مهندس مشاور مواردیدر صورت-د 
که با توجه یوب را در مدت مناسبیمعياصالح کار هايه ایکارها مشاهده کند، با ارسال اخطاريرا در اجرا

مانکار نسبت به ین شده پییخواهد. اگر پس از مهلت تعیمانکار مید از پینماین مییبه حجم و نوع کار تع
مربوط را به ينه هاید و هزیوب را اصالح نمایمعيتواند خودش کارهایاصالح، کارها اقدام نکند، کارفرما م

يکه عدم توجه به اخطار مهندس مشاور براید. در صورتیمانکار کسر نمایدرصد از مطالبات پ15اضافه 
د.یفسخ نما46مان را طبق ماده یتواند پیمانکار تکرار شود، کارفرما میپيوب از سویاصالح هر کار مع

یمانکار را بازرسیات پیندگان خود عملیالزم بداند، توسط نمامان، هر موقع که یپيکارفرما در مدت اجرا-ه 
ندگان یار نمایاز باشد، در اختیرا که مورد نیمانکار موظف است که هر نوع اطالعات و مدارکیپکند.یم

ها فراهم سازد.ین بازرسیانجام ايالت الزم را برایکارفرما بگذارد و تسه
ک ید دست کم یم باین تصمیرد، ایر مهندس مشاور بگییم به تغیتصممان، یاگر کارفرما در طول مدت پ-و

ناتمام، ییش هایف آزمایمانکار و مهندس مشاور، موظف هستند که تکلیمانکار برساند. پیشتر به اطالع پیماه پ
که یرا روشن کنند. در صورتیدگیدر حال رسيدر دست اقدام و صورت کارکرد هايصورت جلسه ها

ناتمام يف کار هایمهندس مشاور تکليماً به جایشگفته عمل نکند، کارفرما مستقیمهندس مشاور به شرح پ
د.ینمایمهندس مشاور منظور مین اقدام را به حساب بدهیمربوط به اينه هایکند و هزیرا روشن م

مانکار در حال اجرا باشد یتوسط پاز کار ییر مهندس مشاور، بخشهاییبر تغیاگر در زمان اعالم کارفرما مبن
ر یین امر موکول به زمان پس از تغیمهندس مشاور شده و ايه هایدیکه اتمام آن بخش منجر به صدور تائ

مانکار به کارفرما یپيخ اعالم کارفرما، از سویک هفته از تارید در طول ین گونه موارد، بایمهندس مشاور شود، ا
ه یدیمانکار و صدور به موقع تائیعدم انقطاع آن بخش از کار پيالزم را براب یمنعکس شود، تا کارفرما ترت

بدهد.
مهندس يارات او را طبق آنچه که برایکند و اختیمیمانکار معرفید را به پیکارفرما مهندس مشاور جد

م ها، یکند و از آن پس، تصمیمانکار ابالغ میرات مربوط را به پییا تغیذ ین شده بود، تنفییتعیمشاور قبل
مانکار الزم االجراست.یپيمان براید در چارچوب پیمهندس مشاور جديو دستورها



مهندس ناظر-33ماده 
مان، یفه دارد که با توجه به اسناد و مدارك پینده مهندس مشاور در کارگاه است وظیمهندس ناظر که نما

د به مصرف برساند، بر یرا که بایزاتیعمل آورد و مصالح و تجهق به یکار، نظارت و مراقبت دقيدر اجرا
ا در یدر آنها یب و نقصیش قرار دهد و هرگاه عیو آزمایدگیمورد رسیاساس نقشه ها و مشخصات فن

ن هر گاه یمانکار بدهد. همچنیکار مشاهده کند، دستور رفع آنها را به پیا چگونگینحوه مهارت کارکنان 
ا یض و یا تعویر یکه نتوان با آنها کار کرد، مهندس ناظر تعميوب باشد به طوریآالت معن یاز ماشیبعض

که از طرف مهندس ناظر به يت مفاد بند ب، هرگونه دستوریخواهد. با رعایمانکار میر آنها را از پییتغ
يملزم به اجرامانکار یداده شده توسط مهندس مشاور است. پيشود، به مثابه دستورهایمانکار داده میپ

آنهاست.
ا یمان ید مدت پیا موجب تمدیمانکار بکاهد ی،حق ندارد که از تعهدات پيچ رویمهندس ناظر، به ه-ب

را صادر کند.ير کارییا هر نوع دستور تغیمانکار شود یبه پیپرداخت اضاف
يد، مگر در مواردیرا نمان ماده اجیمهندس ناظر را در حدود مفاد ايمانکار مکلف است که دستور هایپ-ج

ن صورت، موظف است که موضوع را به یص دهد، که در ایمان تشخیکه آنها را بر خالف اسناد و مدارك پ
صله ندهد، نظر کارفرما در آن یف کند. هرگاه مهندس مشاور موضوع را فیسد و کسب تکلیمهندس مشاور بنو

شود.یمورد قاطع م
د، کارفرما و مهندس مشاور حق یآیکارها به عمل ميکه از طرف مهندس ناظر در اجرایبا وجود نظارت-د

ر نقشه ها یقرار دهند. و اگر مشخصات آنها را مغایدگیافته را مورد رسیانجام يو کارهایدارد مصالح مصرف
ض یتعونه خودیوب را به هزیمعيمانکار متعهد است مصالح و کارهایص دهند، پیتشخیو مشخصات فن

.دینما
کاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس یمانکار نمیپيت هایبه هر حال، نظارت مهندس ناظر از مسئول

کند.یمشاور نم

فصل چهارم

ن انجام تعهدات  یتضم-34ماده 

درصد 5معادل يد ضمانت نامه ایمانکار بایاز آن، پین انجام تعهدات ناشیتضميبرامان،یپيموقع امضا
مه اسناد مناقصه بوده یکه ضميمان صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ایه پیمبلغ اول

مان معتبر یل موقت موضوع پیخ تحویک ماه پس از تارید تا یاد شده بایم کارفرما کند. ضمانتنامه یاست، تسل



اد شده ید ضمانت نامه یتمديمکلف است برامانکاریل موقت انجام نشده است، پیکه تحویباشد. تا هنگام
د آن را فراهم یمانکار موجبات تمدیمدت اعتبار ضمانتنامه پيش از انقاضایروز پ15د. و اگر تا یاقدام نما

ضمانتنامه، يافت کند و وجه آن را به جاینکرده است کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن در
، ل موقتیب صورت مجلس تحویس از تصون انجام تعهدات را پیخود نگه دارد. کارفرما تضمقه نزدیبه رسم وث

ن ماده آزاد است.یا1با توجه به تبصره 
، بدون منظور 37ت موقت طبق ماده ین صورت وضعیل موقت، آخریک ماه بعد از تحویحداکثر تا -1تبصره

ا جمع یمانکار بدهکار نباشد یت، پین صورت وضعیشود. هرگاه بر اساس ایم میکار تنظيداشتن مصالح پا
.شودیدرنگ آزاد مین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات بیاو نصف کسور تضمیبده

شتر باشد، ضمانت نامه انجام تعهدات ین حسن انجام کار بیمانکار، از نصف کسور تضمیپیزان بدهیهرگاه میول
شود.یآزاد م52ا ی40ن شده در ماده ییتعطیبر حسب مورد طبق شرا

ت ین انجام تعهدات، به صورت نقد نزد کارفرما باشد، با رعایاز تضمیا قسمتیکه تمام یدر صورت-2تبصره
ن و استرداد یگرفتن تضمیگر اوراق بهادار استفاده شود، چگونگیاز انواع دیضمانت نامه بانکيمقررات، به جا

ن شده است.ییتعیضمانتنامه بانکيمان براین پیاست که در ایطیطبق شراآن در هر مورد، 

ن حسن انجام کار  یتضم-35ماده

ن حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده یدرصد به عنوان تضم10مانکار،معادل یاز مبلغ هر پرداخت به پ
و نصف 40طبق ماده یقطعتیب صورت وضعین مبلغ پس از تصویشود. نصف ایمينزد کارفرما نگاهدار

گردد.ی، مسترد م52و 42ت مواد ی، با رعایل قطعیگر پس از تحوید
ن حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع یوجوه سپرده تضمتواند،یمانکار میپ-تبصره

افت کند.یدرمان درج شده است،یخ آن در اسناد و مدارك پیکار که شماره و تار

ش پرداختیپ-36ماده 
مانکار یش پرداخت به پیبه عنوان پیمانکار، مبلغیپیه مالیت بنیکارفرما موافقت دارد که به منظور تقو

گر ضوابط آن، بر اساس دستورالعمل یش پرداخت و دیز پیواریزان، روش پرداخت و چگونگید. میپرداخت نما
مان درج شده است.یخ آن در اسناد و مدارك پیشماره و تارمربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و 



ش پرداخت، یک از اقساط پیافت هر یدريشگفته، برایمقرر در دستورالعمل پيمانکار در موعد هایپ
ش پرداخت ید مهندس مشاور، هر قسط پیسد. کارفرما پس از تائینویدرخواست خود را به مهندس مشاور م

د.ینمایاز آن کسر شود، پرداخت مینکه وجوهیشده در دستورالعمل، بدون ان یین تعیرا در مقابل تضم
د مهندس مشاور یمانکار که به تائیخ درخواست پیروز از تار20ش پرداخت یمهلت پرداخت هر قسط پ

باشد.یشتر است، میمانکار، هر کدام که بیپين از سویخ ارائه تضمیروز از تار10ا یده است، یرس

پرداخت ها  -37ماده 

، ییاجرايخ را طبق نقشه هایانجام شده از شروع کار تا آن تاريت کارهایمانکار، وضعیدر آخر هر ماه، پ-الف
ین مییکار را تعيزات پاید و مقدار مصالح و تجهینمایميریدستور کارها و صورت جلسه هاست اندازه گ

ت را محاسبه کرده و آنرا در آخر ماه یصورت وضعمان، مبلغ یمنضم به پيکند، سپس بر اساس فهرست بها
ق با اسناد و مدارك یمانکار را از نظر تطبیت پید. مهندس مشاور، صورت وضعینمایم مهندس ناظر میتسل

خ یروز از تار10د و آن را در مدت حداکثر ینمایل اصالح مین دلییمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیپ
رساند. یمانکار میز به اطالع پید و مراتب را نینمایکارفرما ارسال ميمهندس ناظر برايافت از سویدر

ز به ید و مراتب را نینمایکارفرما ارسال ميمهندس ناظر، برايت کنترل شده از سویکارفرما صورت وضع
کرده و بعد یدگیمهندس مشاور را رسيت کنترل شده از سویرساند. کارفرما صورت وضعیمانکار میاطالع پ

ین اعمال کسور قانونیپرداخت شده است و همچنیموقت قبليت هایکه بابت صورت وضعیاز کسر وجوه
خ وصول یروز از تار10مانکار را حداکثر ظرف یمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمان، باقیو کسور متعلقه طبق پ

ت موقت، تمام کارها یکند. با پرداخت صورت وضعیمانکار، پرداخت میت، با صدور چک به نام پیصورت وضع
کن به منظور یده است متعلق به کارفرماست، لیت مزبور درج گردیکه در صورت وضعیزاتیو مصالح و تجه

رد.یگیمانکار قرار میار پیل موقت، در اختیمان، به رسم امانت، تا موقع تحویموضوع پيه کار هایبقياجرا
د جنبه موقت و یآیکه بابت آنها به عمل مییموقت و پرداخت هايت هایوضعر درج شده در صورتیمقاد

ا یيبعديت هایها، در صورت وضعنیو جز ایو محاسباتيریالحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیعل
ب صورت یو تصویدگیه، رسیتهيجاد امکان برایشود. به منظور ایاصالح و رفع م،یت قطعیدر صورت وضع

ک یکار و پس از اتمام هر يد ضمن اجرایمانکار بایپ40ن شده در ماده ییتعيدر مهلت هایت قطعیوضع
همراه با صورت یدگیرسيو ارائه آنها به مهندس مشاور برایقطعيه متره هایآن، نسبت به تهياز اجزا

ز مورد استفاده یموقت نيات هیه صورت وضعید در تهین اسناد باید، ایجلسه ها و مدارك مربوط اقدام نما
رد.یگیقرار م



د کارفرما پس از وضع یاز طرف مهندس مشاور مورد تائیت ارسالیصورت وضعیهر گاه به علل-1تبصره
را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به یتیدرصد مبلغ صورت وضع70ن ماده، تا ین شده در اییکسور تع
ت را همراه یکند و صورت وضعیمانکار پرداخت مین ماده در وجه پیالحساب و در مدت مقرر در ایعنوان عل

گرداند، تا پس از اعمال اصالحات الزم در مدت حداکثر یح به مهندس مشاور بر میتصحيل رد آن، برایبا دال
مانکار یکه گفته شد به پیبیترته مبلغ بهیکارفرما اصالح ارسال شود و بقياد شده برایروز، دوباره به شرح 5

شود که صورت یشروع میخیت از تارین صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیپرداخت گردد. در ا
شود. م کارفرمایح شده تسلیت تصحیوضع

گفته اصالح شده است معترض باشد، شیکه به شرح پیتیمانکار نسبت به صورت وضعیپاگر-2تبصره
رد.یقرار گیدگیکند تا مورد رسیک ماه، به کارفرما اعالم میل، حداکثر ظرف یذکر دلاعتراض خود را با 

م مهندس ناظر نکند، مهندس یه و تسلیت موقت را تهیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیاگر پ-3تبصره
و یدگیرسيبرايکند و اقدامات بعدیه آن میمانکار اقدام به تهینه پید کارفرما و به هزیمشاور با تائ

ر در یاز نظر تاخیتیچ گونه مسئولین حالت، هیآورد. در این ماده به عمل میب ایپرداخت آن را به ترت
ست.یت مربوط متوجه کارفرما نیپرداخت صورت وضع

يت موقت از سوید هر صورت وضعیل آحاد بها هستند، پس از تائیکه مشمول تعدییهامانیدر پ-ب
ين شاخص هایت را بر اساس آخریآن صورت وضعيل آحاد بهایت تعدیت وضعمانکار صوریکارفرما، پ

ين شده است، براییکه در بند الف تعيو پرداخت به نحوید و به منظور بررسینمایاعالم شده محاسبه م
کند.یمهندس مشاور ارسال م

از سال (سه ماهه اول و دوم مه یهر نيل کارکرد هایمانکار، تعدیر از قصور پیل و غیاگر به هر دل-تبصره 
، پرداخت نشود، طبق یقطعيمه سال، با شاخص هایشدن سه ماه از آن نيو سوم و چهارم )پس از سپر

عمل خواهد شد.30ماده 9بند 
رد، مهندس یگیمانکار تعلق میمان به پیوجب اسناد و مدارك پمکه به يگریپرداخت وجوه ديبرا-ج

کند و به کارفرما یمیدگیمانکار، آن را رسیافت صورت حساب پیخ دریتارروز از10مشاور، ظرف مدت 
و پرداخت آن اقدام شود.یدگیرسيد تا طبق بند الف براینمایم میتسل

يارزيپرداخت ها-38ماده 

اج به ارزیاحتمان،یموضوع پییاجراينه هایاز هزیبعضيمانکار برایمان پیهرگاه طبق اسناد و مدارك پ
شود.یب رفتار مین ترتیداشته باشد، بد



مان، پرداخت یدر اسناد و مدارك پیاستخدام متخصصان خارجيبرا17بند الف ماده ياگر در اجرا-الف
يآن از سویالیاز را در مقابل پرداخت معادل ریکارفرما تعهد شده باشد، کارفرما ارز مورد نيارز از سو

دهد، به یمانکار قرار میار پیخ پرداخت، در اختیران در تاریايانک مرکزفروش بیبه نرخ رسممانکار،یپ
شده ینیش بیشتر باشد، به ارز پیدرصد ب50د از یچ گاه نبایاز حقوق که هیشرط آنکه قرارداد آنها، قسمت

باشد.
کارفرما تعهد شده يپرداخت ارز از سومان،یکه در اسناد و مدارك پیزاتیه مصالح و تجهیتهيبرا-ب

مانکار یبماند، پیده و در کار باقیمان مصرف گردیات موضوع پید از خارج کشور وارد شود و در عملیاست و با
ه یتهي، برایلیتفصیمان و با توجه به برنامه زمانین شده در اسناد و مدارك پیید طبق مشخصات تعیبا

د. یروز اعتبار باشد، اقدام نما90يدست کم دارايزات مورد بحث، به طورید مصالح و تجهیخريپروفرما
ر و مشخصات آنها با اسناد و مدارك یت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادید با مسئولیمانکار بایپ
مانکار ابالغ یخ وصول آنها، نظر کارفرما را به پیروز از تار20د، ظرف مدت یو پس از تائد،یمان، کنترل نمایپ

د به نام کارفرما صادر شود. کارفرما صادر شود. یشگفته بایزات پید مصالح و تجهید. اسناد مربوط به خرینما
مانکار با نظارت ید. پینمایش اعتبار میمانکار اقدام به گشاید شده به حساب پیکارفرما بر اساس اسناد تائ

د. پس ینماینه خود، اقدام میززات سفارش شده از گمرك، به هیص مصالح و تجهیکارفرما، نسبت به ترخ
کار يزات پایا مصالح و تجهیآن به صورت کار ياد شده وارد کارگاه شد و بهایزات یاز آنکه مصالح و تجه

که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است، یقبليد، پرداخت هایتها منظور گردیدر صورت وضع
شود.یمانکار کسر میاز طلب پ

مت یشنهاد قیم پیخ تسلیر ارز نسبت به نرخ آن در تاری(الف) و (ب) نرخ تسعيبند هاياجرااگر در-ج 
مانکار منظور یپير ارز به حساب بستانکاریش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیر کند، در صورت افزاییمانکار تغیپ
گردد.یمانکار منظور میپیشود. و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهیم

ل خاص یمان، تابع مقررات تعدین پیل به ایموضع بند (ب) در صورت شمول تعديل نرخ کارهایتعد-د 
باشد.یمان نافذ است، مین پیطبق دستورالعمل آحاد بها که در مورد ا

ه آنها در داخل یاز است و امکان تهیکار مورد نياجرايکه براین آالت و ابزار خاصید ماشیخرياگر برا-ه 
ینیش بیمان پیدر اسناد و مدارك پيالت ارزیکارفرما تسهياز سود خارج از کشور وارد شود،یست و باین

ن آالت و ابزار ین ماشینه تامیشود. پرداخت هزیشده عمل مینیش بیب پین مورد، به ترتیشده باشد، در ا
مانکار است.یت آنها، متعلق به پیمانکار، و مالکین بند، به عهده پیموضوع ا



ل موقتیتحو-39ه ماد

مانکار از مهندس یشد، پيد و کار آماده بهره برداریل گردیمان تکمیات موضوع پیپس از آنکه عمل-الف
د. ینمایمیل معرفیات تحویت در هیعضوينده خود را برایکند و نمایل موقت میتحويمشاور تقاضا

کار یخ آمادگین تاریید، ضمن تعیکند و در صورت تائیمیدگیمانکار رسیمهندس مشاور، به درخواست پ
ب کار یترتيد. کارفرما به گونه اینمایل موقت را از کارفرما میات تحویل هیتشکيل موقت، تقاضایتحويبرا

د مهندس مشاور یکار که به تائیخ آمادگیروز از تار20ل، حداکثر در مدت یات تحویکند که هیرا فراهم م
ات ید. اگر به نظر مهندس مشاور عملیل موقت اقدام نمایتحوير محل کار حاضر شود و براده است، دیرس

را ییمانکار، نواقص و کارهایپيافت تقاضایروز از در7نباشد، ظرف مدت يمان آماده بهره برداریموضوع پ
رساند.یمانکار میل شود به اطالع پیل موقت تکمیش از تحوید پیکه با

متشکل است از :ل موقتیات تحویه

نده کارفرماینما،
مهندس مشاوردهیننما،
مانکارینده پینما

ات، یل هیرساند و تا تشکیمانکار میات را به اطالع مهندس مشاور و پیل هیخ و محل تشکیکارفرما تار
یابالغ ممانکار یه و به پیل کار الزم است تهیتحويرا که براییهاشیآزمايمهندس مشاور، برنامه زمان ها

ل یروز تشکيمان به عهده اوست، برایل را که تدارك آنها طبق اسناد و مدارك پیکند تا آن قسمت از وسا
د.یل، فراهم نمایات تحویهيالت الزم را برایمانکار موظف است که تسهیات در محل کار آماده کند. پیه

ج آن در صورت مجلس یشود و نتایئت در محل انجام میهيص و با نظر اعضایالزم به تشخيش هایآزما
نه آنها به عهده یمان هزیکه طبق اسناد و مدارك پییهاشیگردد. به جز آزمایل موقت درج میتحو

کند.یشها را کارفرما پرداخت مینه آزمایمانکار است، هزیپ
د. ینمایمل موقت یم صورت جلسه تحویدر کارها مشاهده نکنند اقدام تنظیب و نقصیل عیئت تحویهرگاه ه

کنند و نسخه یکارفرما ارسال ميانجام شده، برايش هایجه آزمایل موقت را به همراه نتیصورت جلسه تحو
ل موقت ید، تحویدهد کارفرما بعد از تائیمانکار قرار میار پیکارفرما در اختيز تا ابالغ از سویاز آن را نيا

د.ینمایمانکار ابالغ میمان را به پیات موضوع پیعمل
ل موقت با یل صورت جلسه تحویند، اقدام به تشکیدرکارها مشاهده نمایب و نقصیل عیئت تحویهرگاه ه

ییش هایات ناتمام و آزمایب کارها و عملیص و معایاز نقایکند و فهرستیرفع نقص ميبراین مهلتییتع
از يد و نسخه اینمایمل موقتیمه صورت جلسه تحویم و ضمیشود را تنظیجه آن بعداً معلوم میکه نت

نده کارفرما، یمانکار، مهندس مشاور به اتفاق نمایدهد. پس از اعالم رفع نقص از جانب پیمانکار میآنها را به پ



یباقيرادیب و ایچ گونه عین شده، هییص تعیکند و اگر بر اساس فهرست نقاید میات را بازدیدوباره عمل
نده ینمايب را به امضایص و معایرفع نقایهل موقت و گوایه تحونمانده باشد، مهندس مشاور، صورت جلس

کارفرما ارسال يخواسته شده برايش هایج آزمایده است، همراه نتایمانکار رسیکارفرما، مهندس مشاور و پ
نده او در یص کارفرما حضور نمایشود. اگر به تشخیمانکار ابالغ مید کارفرما، به پیکند تا پس از تائیم

نده ینمايدهد تا به جایمیندگینباشد، به مهندس مشاور نمايرفع نقص ضرورید از کار و گواهیبازد
کارفرما اقدام کند.

ل یل کار به کارفرماست. که در صورت مجلس تحویات در محل و تحویل هیخ تشکیل موقت، تاریخ تحویتار
چ یل، هیات تحویت. به شرط آنکه هل موقت اسیخ تحوین، تاریخ شروع دوره تضمیشود. تاریموقت درج م

شود. اگر ین شده است رفع مییات تعیکه از طرف هیص در مهلتیا نقایدر کار مشاهده نکند یگونه نقص
ل موقت، همان یخ تحوین شده باشد، تارییش از مهلت تعیکند، بیص میمانکار صرف، رفع نقایکه پیزمان
خ رفع نقص است که ین، تاریخ شروع دوره تضمیتاریکارفرماست، ولل کار به یات و تحویل هیخ تشکیتار

ده باشد.ید مهندس مشاور رسیبه تائ
د یمانکار که به تائیپيکار از سویآمادگخ اعالمیروز از تار20ر تر از موعد مقرر (یل موقت، دیوات تحیاگر ه

خ یل موقت، تاریخ تحوید، تاریم نمال موقت اقدایتحويدر محل حاضر شود و براده است)یمهندس مشاور رس
ا یدر کار مشاهده نکند یات نقصین حالت، اگر هیل کار به کارفرماست. در ایات در محل و تحویل هیتشک
خ یروز بعد از تار20ن یخ شروع تضمین شده است رفع شود، تارییئت تعیهيکه از سویدر مهلتیصینقا

کهیباشد، مگر آنکه زمانیده است مید مهندس مشاور رسیتائمانکار که به یپيکار از سویاعالم آمادگ
ن، یخ شروع دوره تضمین صورت، تارین شده باشد که در اییش از مهلت تعیکند بیمانکار صرف رفع نقص میپ

نسبت ات در محل (یل هیر تشکیمدت تاخيده است منهاید مهندس مشاور رسیخ رفع نقص که به تائیبرابر تار
ل موقت یر در تحویمدت تاخياز کار برايحفظ و نگه دارينه هاید هزیباشد. کارفرما بای) مزرو20به مهلت 

مانکار پرداخت کند.ی) به پروز20(نسبت به مهلت 
از کار، زمان یمستقليل موقت قسمت هایل و تحویتکميمان، برایکه در اسناد و مدارك پیدر صورت-ب 
ش از یاز کار پیمستقلياز قسمت هايا به نظر کارفرما، بهره برداریشده باشد، ینیش بیپییمجزايها

ل موقت گرفته و یش گفته را تحویپين ماده، قسمت هایت ایاز باشد، کارفرما با رعایل کل کار مورد نیتکم
، یل قطعین، تحوین انجام تعهدات، شروع دوره تضمیل موقت مانند آزاد نمودن تضمیپس از تحوياقدام ها

ده است، طبق یل موقت گردین حسن انجام کار، را به تناسب آن قسمت از کار که تحویاسترداد کسور تضم
دهد.یمان، به صورت مستقل انجام میپاسناد و مدارك



مان انجام یه پیدرصد مبلغ اول125مان تا حد یات موضوع پی، عمل29اگر با توجه به بند ( الف ) ماده -ج 
ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق يمانکار براینباشد و پيرا شده قابل بهره برداراجيکار هایشود، ول

دهد.یمان خاتمه میبه پ48ماده 
يمانکار تقاضایپیل موقت شود، ولین ماده آماده تحویمان طبق ایات موضوع پیکه عملیدر صورت-د 

د تا کارفرما ینمایموقت را به کارفرما اعالم مل یتحويل کار نکند، مهندس مشاور آماده بودن کار برایتحو
مانکار یخ ابالغ کارفرما، پیروز از تار10اگر بعد از ل کار اقدام کند.یات و تحویل هیتشکين ماده برایطبق ا

ل یله دادگاه محل، نسبت به تحویل به وسین دلینکند، کارفرما با تامیل موقت معرفیتحوينده خود را براینما
را در یچ گونه اعتراضیمانکار حق هین حالت، پید. در اینمایماقدامن مادهیمان، طبق ایوع پموقت موض

ن مورد ندارد.یا
د یل موقت مورد تائیتحويکه آماده بودن کار برایل موقت، در صورتیتحويمانکار برایپيپس از تقاضا-ه 

از مانند آب و برق که یمورد نيش هایو انجام آزمايراه اندازيتدارکات الزم برایمهندس مشاور باشد ول
ين هایو آزاد کردن تضمیل قطعیل موقت و تحوین شود فراهم نباشد، نحوه تحویکارفرما تاميد از سویبا
نده ینده سازمان برنامه و بودجه، نمایمتشکل از نمایاتیمان طبق نظر هین پیت حقوق طرفیمانکار با رعایپ

و الزم االجرا است.یات قطعین هیباشد. نظر ایمانکار میپندهیکارفرما و نما
متعلق به ین آالت و ابزار و مصالح اضافیل، ماشیل موقت، وسایمانکار موظف است که پس از تحویپ-و 

يکه مورد قبول مهندس مشاور باشد، از محل هایکارفرما را ظرف مدت مناسبیلیتحويخود در محل ها
.شودین مییکه توسط مهندس مشاور تعینید ظرف مدت معیمانکار، بایبه عالوه پاد شده خارج کند. ی

ا یب یکارفرما ساخته است تخریلیتحويکار در محل هاياجرايرا که برایسات موقتیساختمانها و تاس
ن صورت یر ایز کند. در غینه خود تمیاده کند و مصالح و مواد زائد آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزیپ

آن را به ينه هاید و هزیبداند عمل نمایکه مقتضيخارج نمودن آنها به هر نحويتواند برایکارفرما م
ينسبت به اقدام کارفرما و ادعایمانکار حق اعتراضین صورت پید. در ایمانکار منظور نمایپيحساب بدهکار

خود را ندارد.يهاییان به اموال و دارایضرر و ز
ش ساخته ساختمانها یو قطعات پیافتیش ساخته و مصالح بازیپيساختمان هايت هاین که مالکیتوجه به ابا 

ا احداث نموده است، یکارفرما نصب یلیتحويمانکار در محل هایله پیز کارگاه که به وسیسات تجهیو تاس
اج یمانکار مورد احتیت موقت پساین ساختمان ها و تاسیاز ایا قسمتیمانکار است، هرگاه تمام یمتعلق به پ

اد شده به یسات یدن ساختمانها و تاسیبابت برچید وجهین حالت نباینکه در ایکارفرما باشد، با توجه به ا
شود.یل مین و به کارفرما فروخته و تحویین تعیطرفیمت آن با تراضیمانکار پرداخت شود، قیپ



یت قطعیصورت وضع-40ماده 

انجام شده را بر يکار هایت قطعیل موقت، صورت وضعیخ تحویک ماه از تارید حداکثر تا یمانکار بایپ
به یدگیرسيه کند و برایکار تهيزات پایمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیاساس اسناد و مدارك پ

نموده و ظرف مدت یدگیافت شده را رسیت درید. مهندس مشاور صورت وضعیم نمایمهندس مشاور تسل
د.ینمایب کارفرما ارسال میتصويسه ماه برا

خود ییکند و نظر نهایمیدگیخ وصول رسیماه از تار2افت شده را ظرف مدت یت دریکارفرما صورت وضع
دارد.یمانکار، اعالم میک نسخه از آن به پیرا ضمن ارسال 

د کارفرما، ییاقدام نکند، با تایت قطعیصورت وضعهیتهين شده، براییمانکار، ظرف مهلت تعیکه پیدر صورت
ب کارفرما یتصويمانکار برایپيکند و بعد از امضایه آن میمانکار، اقدام به تهینه پیمهندس مشاور به هز

يکند، مهندس مشاور بدون امضايت خودداریصورت وضعيمانکار از امضایکه پیدارد. در صورتیارسال م
فرستد.یکارفرما ميت را برایمانکار، صورت وضعیپ

نسبت به نظر کارفرما داشته یت را قبالً امضا نموده است اگر اعتراضیمانکار، صورت وضعیکه پیدر حالت
ت را قبالً امضا نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد، اعتراض یکه صورت وضعیا در حالتیباشد 

یکجا به اطالع کارفرما میل و مدرك، یت، با ارائه دلیول وضعخ وصیک ماه از تاریخود را حداکثر ظرف 
.رساند

کند و قبول یمیدگیمانکار، به موارد اعتراض رسیخ وصول نظر پیک ماه از تاریکارفرما حداکثر ظرف مدت 
د.ینمایا رد آنها را اعالم می
شود، یقبول کارفرما واقع نمف آن قسمت از اعتراض خود که مورد ین تکلییتعيتواند برایمانکار میپ

د.یاقدام نما53طبق ماده 
از طرف یت قطعیت اعتراض نکند، صورت وضعین شده به صورت وضعییمانکار ظرف مدت تعیکه پیدر صورت

شود.یمیمانکار قبول شده تلقیپ
ه یذ تسوقاطع است و ماخییشود، به تنهایمنظور میت قطعیب باال در صورت وضعیر کارها به ترتیمقاد

ده است، یموقت منظور گرديت هایکه در صورت وضعيرین آنها و مقادیرد، هرچند که بیگیحساب قرار م
اختالف باشد.

مانکار بدهکار نباشد، یمانکار، پیپير حساب هایب شده و سایتصویت قطعیهرگاه با توجه به صورت وضع
شود.ین حسن انجام کار آزاد مینصف تضم



یت قطعیه صورت وضعیمان، اقدام به تهیا خاتمه پیپس از فسخ 48ا ی47که طبق مواد يدر موارد-تبصره
انجام يل کارهایخ تحویا تاریيخ صورت برداریب از تاری، به ترتیت قطعیه صورت وضعیشود، مهلت تهیم

باشد.یشده م

یل قطعیتحو-41ماده 
د مهندس یمانکار و تائیپيموافقت نامه، کارفرما بنا به تقاضا5ن شده در ماده یین تعیان دوره تضمیدر پا

ل موقت یتحويبرا39ات را، به همان گونه که در ماده یل هیخ تشکیو تاریل قطعیات تحویهيمشاور، اعضا
ب ید کارها، هرگاه عی، پس از بازدیل قطعیات تحویکند. هیمانکار ابالغ مین و به پیشده است، معینیش بیپ

درنگ یرد. و بیگیمیل قطعیمان را تحوید موضوع پیمانکار باشد مشاهده ننمایاز کار پیکه ناشیصو نق
کارفرما، به ياز آن را تا ابالغ از سويکند و نسخه ایکارفرما ارسال ميم و برایصورت جلسه آن را تنظ

د.ینمایمانکار ابالغ میکار را به پیل قطعیب تحویدهد، و سپس کارفرما با تصویمانکار میپ
رفع آنها طبق يمانکار مشاهده کند، برایاز کار پیناشیب و نقصی، عیل قطعیات تحویهرگاه ه-1تبصره 

شود.یرفتار م42ماده 
کار یل قطعیتحويموافقت نامه، تقاضا5ن شده در ماده یین تعیان دوره تضمیمانکار در پایاگر پ-2تبصره 
باشد یبروز کرده است میل قطعیتحويخ تقاضایاز کار خود که تا تاریرفع نواقص ناشد، مکلف به یرا ننما

است.یل قطعیمانکار مالك اقدامات مربوط به تحویپيخ تقاضایو تار
ش از دو یر بین تاخیل نکند و ایات تحویمانکار، اقدام به اعزام هیپياگر کارفرما با وجود تقاضا-3تبصره 

مجدد کارفرما در يخ تقاضایک ماه از تاریيمانکار و انقضایو پس از درخواست مجدد پماه به طول انجامد
د اقدامات پس از یگردد و بایمیشده تلقیل قطعیمان تحویات موضوع پینکند، عملینه اقدامین زمیا

در مورد آن انجام شود.یل قطعیتحو

نیدوره تضميت هایمسئول-42ماده 

مانکار مکلف است که آنیمانکار باشد، پیاز کار پیند که ناشیدر کار ببیب و نواقصیمعان، یاگر در دوره تضم
ب و نواقص و محل ین منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایاينه خود رفع کند. برایب و نواقص را به هزیمعا

ب و یروز پس از ابالغ کارفرما، شروع به رفع معا15د حداکثر یمانکار بایکند و پیمانکار ابالغ میآنها به پ
د.یکه مرد قبول کارفرماست، رفع نمایمدتیکند و آنها را طینواقص م



ا یب را خودش یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معاین تعهد قصور ورزد یمانکار در انجام ایهرگاه پ
ا هر یمانکار ین پیدرصد، از محل تضم15اضافه نه آن را بهید و هزیبداند رفع نمایکه مقتضیبیبه ترت

د.یمانکار نزد او دارد، برداشت نمایکه پينوع مطالبات و سپرده ا
کارفرماست.ن به عهدهیل موقت شده در دوره تضمیتحويکارهايو بهره برداريحفاظت، نگه دارينه هایهز

فصل پنجم  
يبروز حوادث قهر-43ماده 

ل، یر دار، زلزله، سیواگيهايماریوع بی، شیعموميانقالب ها و اعتصاب هاا نشده،یجنگ، اعم از اعالم شده 
، طوفان، و حوادث مشابه خارج از کنترل یدامنه دار و مهار نشدنيهاي، آتش سوزير عادیغيان هایو طغ

مانکار ناممکن سازد جزء حوادث یپيبراابد و ادامه کار را یکار وقوع يمان که در منطقه اجرایدو طرف پ
ک از یچ ی، هيشود. در بروز حوادث قهریر عمل میب زید و در صورت بروز آنها، به ترتیآیبه شمار ميقهر

ست.ین حوادث نیگر در اثر ایوارده به طرف ديدو طرف مسئول خسارت ها
ت یاجرا شده که در وضعيکارهاحفاظت ازيمانکار موظف است، که حداکثر کوشش خود را برایپ-الف
مطمئن يکار به محل هايزات پایشود و انتقال مصالح و تجهیميان جدیرها کردن آنها منجر به زيقهر
ن یع در ایتسريد تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برایز بایمن، به کار برد. کارفرما نیو ا

دهد.مانکار قرار یار پیامر، در اخت
ن یموقت، ماشيسات و ساختمان هایمان، تاسیموضوع پيوارد شده به کار هايدر مورد خسارت ها-ب

شود.یر عمل میمانکار به شرح زیآالت و ابزار و وسائل پ
باشد 21مه موضوع بند (ج) ماده یمان، مشمول بیموضوع پيوارد شده به کارهايهرگاه خسارت ها-1

شود.یماده اقدام مجبران آن، طبق همانيبرا
ست ین21مه موضوع بند (ج) ماده یمان، مشمول بیموضوع پيوارد شده به کارهاياگر خسارت ها-2

نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست.یجبران خسارتها کافيزان آنها برایا می
مانکار، یل پیوسان آالت و ابزار و یسات موقت، ماشیوارد شده به ساختمانها و تاسيجبران خسارت ها-3

مانکار است.ی، به عهده پ21با توجه به بند (د) ماده 
ش از وقوع ی)، اعاده کارها به صورت پ2-)و (ب1-( بياد شده، در بند هایيمنظور از جبران خسارت ها
سر یش از وقوع حادثه الزم و می، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پيت قهریحادثه است. پس از رفع وضع

يبراید مدت مناسبین صورت، تمدید. در ایدرنگ آغاز نمایکارها را بيمانکار مکلف است که اجرایبداند، پ



د مهندس مشاور و یو تائیدگیشود که پس از رسیشنهاد میمانکار پیپياعاده کارها به وضع اول، از سو
گردد.یمانکار ابالغ میب کارفرما، به پیتصو

ش از شش یبيت قهریا اگر وضعیص ندهد، یتشخيه را ضروریاگر کارفرما ادامه کارها به وضع اول-ج
دهد.یمان خاتمه می، به پ48طبق ماده 48ت بند (د) ماده یابد، بدون رعایماه ادامه 

پرداخت 49(ب) و (ج) ماده يک ماه،طبق بند هایمدت مازاد بر يمانکار را براینه توقف کار پیکارفرما هز
کند.یم

یت قانونیممنوع-44ماده 
ماه هزار يست و دوم دیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیکند که در موقع عقد پیمانکار اعالم میپ

رفتار 47مان فسخ و طبق ماده یکارفرما محرز شود، پيکه خالف آن برایست و در صورتیصد و هفت نیو س
شود.یم

شود:یشگفته میر مشمول قانون پیمانکار، به علل زیل موقت، پیکار تحوهرگاه ضمن انجام

د.یش آیمانکار پیا بازرسان شرکت پیر یکه در صاحبان سهام، مدیراتییتغ-الف 

د.یش آیا کارفرما پیدولت يکه در دستگاه هایراتییتغ-ب

مانکار ی، پیبه محض وقوع منع قانونبشود. در حالتیرفتار م47مان فسخ و طبق ماده یدر حالت الف پ
مان خاتمه یرفع نشود کارفرما به پیکه منع قانونیمکلف است که مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورت

مان یمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعالم نکند پیشود. اگر پیمانکار عمل میبا پ48دهد و طبق ماده یم
شود.یتار مرف47فسخ و طبق ماده 

ثبت شدهيحقوق انحصار-45ماده 

حقوق ثبت ی، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتماليمانکار، کارفرما را در مقابل تمام دعاویپ-الف
جاد شود، یمان ایموضوع پيت شده که در اجرایگر حقوق حمایو ديتجاريا نام هایم یفات، عالیشده، تال
دارد.یمصون م

ت یست که موجب نقض حقوق حماینيمان به گونه ایکند که مفاد اسناد و مدارك پید میکارفرما تائ-ب
موجب ير در مواردیمان ناگزیت اسناد و مدارك پیمانکار معلوم شود که رعایپيکه برایشده شود. در صورت

ب را به مهندس مشاور اعالم ش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتید پیگردد، بایت شده مینقض حقوق حما



ت شده برطرف شود، اقدام یکه نقص حقوق حمايرات الزم، به گونه اییجاد تغید تا کارفرما نسبت به اینما
د.یمانکار ابالغ نمایجه را به پیو نتدینما

مانیموارد فسخ پ-46ماده 

:دیفسخ نما47مان را طبق ماده یر پیک از موارد زیتواند در صورت تحقق هر یکارفرما م-الف 

ن شده در ییش از نصف مدت تعیمان، بیات موضوع پیشروع عمليل گرفتن کارگاه برایر در تحویتاخ-1
بند 

.28(ب) ماده -2

م آن.یتسلين شده براییش از نصف مهلت تعیبه مدت بیلیتفصیر در ارائه برنامه زمانیتاخ-3

ن شده در بند (ج) ییش از نصف مدت تعیمان، بیموضوع پات یشروع عمليز کارگاه برایر در تجهیتاخ-4
ماده 

ش پرداخت را یاز پیمجاز است که کارفرما قسمتین حالت، در صورتیمان در ایموافقت نامه. فسخ پ-5
د، پرداخت گرده باشد.یل کارگاه پرداخت نماید بعد از تحویکه با

ا دو ماه، هر کدام که کمتر یمان یه پیولک دهم مدت ایش از یمان، بیات موضوع پیر در شروع عملیتاخ-6
است.

ن شده ییش از نصف مدت تعی، بیلیشده در برنامه تفصینیش بیپيک از کار هایر در اتمام هر یتاخ-7
.30آن کار با توجه به ماده يبرا

.30ماده مان با توجه بهیک چهارم مدت پیش از یر در اتمام به مدت بیتاخ-8

کارفرما.يو ابالغ شروع کار از سو43موضوع ماده يت قهریوضععدم شروع کار پس از رفع -9

روز15ش از یل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیا تعطیبدون سرپرست گذاشتن کارگاه -10

.32وب، طبق بند (د) ماده یانجام شده معياصالح کارهايعدم انجام دستور مهندس مشاور برا-11

.مانکاریانحالل شرکت پ-12

که ي، به گونه اییمحاکم قضايمانکار از سوین آالت و اموال پیف ماشیا توقیمانکار یپیورشکستگ-13
شرفت کار شود.یپيا کندیموجب توقف 



.17ک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، طبق بند (و ) ماده یش از یر بیتاخ-14

ا یآن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش يا اجرایمان یل پیتحصيمانکار برایهرگاه ثابت شود که پ-15
م کرده است.یآنها را در منافع خود سهيا آنها را واسطه هایداده است، ییایهدا

:کندیمان را فسخ میر، کارفرما پیدر صورت احراز موارد ز-ب

مان به شخص ثالثیپيواگذار-1

شده در بند (ب) آن، ینیش بیحالت پيگردد، به استثنا44ماده یت قانونیمانکار مشمول ممنوعیپ-2
.48شمول ماده يبرا

مانیاقدامات فسخ پ-47ماده 

مان را ی، کارفرما پ46درج شده در ماده ياز حالت هاا چند موردیک یکه به علت بروز یدر صورت-الف 
داند، یمشمول فسخ ممانکار را یکه به استناد آنه پيص دهد، نظر خود را با ذکر مواردیمشمول فسخ تشخ

کند.یمانکار ابالغ میبه پ
از عدم انطباق یحاکیلیکه دالیخ ابالغ کارفرما، در صورتیروز از تار10مانکار مکلف است که در مدت یپ

ن شده، یینظر کارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد، مراتب را به اطالع کارفرما برساند. اگر ظرف مدت تع
مانکار یمان را به پیل اقامه شده را مردود بداند، کارفرما فسخ پیا کارفرما دالیمانکار نرسد یپياز سویپاسخ

د.ینماین ماده، عمل میب مفاد ای، به ترتییفات قضایاج به انجام دادن تشریکند و بدون احتیابالغ م
باشد، موضوع 46لف ماده مان به استناد موارد درج شده در بند ایفسخ پيم کارفرما برایکه تصمیدر صورت

ن مقام سازمان کارفرما (در یا باالتریر یمتشکل از سه نفر به انتخاب وزیاتیله هید بدواً به وسیمان بایفسخ پ
ا یر ید شود و مورد موافقت وزیو تائیستند) بررسیک از وزارت خانه ها نیچ یکه تابع هییمورد سازمانها

مانکاران ابالغ شود.یرد و سپس به پیگن مقام سازمان کارفرما قرار یباالتر
یز مین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه وارین انجام تعهدات و تضمیکارفرما تضم-ب

ن آالت و ابزار و تمام یزات، ماشیوقت، مصالح و تجهيسات و ساختمان هایدرنگ کارگاه و تاسیکند و ب
درنگ یدارد. سپس بیحفاظت آن اقدام الزم را معمول ميرد و برایگیار میتدارکات موجود در آن در اخت

انجام يو صورت مجلس کار هايصورت برداريبراينده ایک هفته نمایکند که ظرف یمانکار دعوت میاز پ
د. ینمایکه در کارگاه موجود است معرفيگرین آالت و ابزار و تدارکات دیزات، ماشیشده و تمام مصالح و تجه

شده از جانب او ینده معرفیا نماید ینماين شده خودداریینده ظرف مدت تعینمایمانکار از معرفیاه پهرگ
نده دادگاه محل، یل با حضور نماین دلیحاضر نشود، کارفرما به منظور تاميصورت برداريدر موعد مقرر برا



ن مورد ندارد. پس از صورت یدر ایچ گونه اعتراضیمانکار حق هید و پینمایاقدام ميصورت برداريبرا
کند.یانجام شده مياز کارهایت قطعیه صورت وضعیاقدام به ته40درنگ، طبق ماده یمانکار بی، پيبردار

از است، یادامه کار مورد نيموقت را که در کارگاه احداث شده و برايسات و ساختمان هایکارفرما تاس-ج
شود ین مییکه با توافق دو طرف تعیافتیزات بازیآن را برابر ارزش مصالح و تجهيرد و بهایگیار میدر اخت

مانکار پرداخت شود، به حساب طلب یدن کارگاه به پیبابت برچید وجهین موارد نباینکه در ایبا توجه به ا
رفرما کایلیتحويشگفته در خارج از محل هایپيسات و ساختمان هایکند. اگر تاسیمانکار منظور میپ
ل یکه به منظور تکمیمدتيشود، براین مییاجاره آنها را با توافق دو طرف تعيجاد شده باشد، کارفرما بهایا

کند.یمانکار پرداخت میار خواهد داشت به پیکار در اخت
به مانکار را که در کارگاه که موجود است و یل متعلق به پین آالت و ابزار و وسایتواند ماشیکارفرما م-د

ن آالت ین کردن آنها با ماشیگزیجايکه برایمدت مناسبياز بداند، برایاتمام کار مورد نيص خود برایتشخ
شود، به حساب طلب ین مییتعنه اجاره آنها را که با توافق دو طرفیرد و هزیار بگیگر الزم است در اختید
ن ییتعيش از مدت هاین آالت او را بیار ماشمانکیتواند بدون موافقت پیکارفرما نمد.یمانکار منظور نمایپ

رد.یر اجاره خود بگیشده در ز
که نام ین آالت خاصیبتن، کارخانه آسفالت و ماشين آالت ثابت مانند دستگاه مرکزیدر مورد ماش-١

د.یآیر به دست میکه از رابطه زیشده است، برابر مدتینیش بیمان پیپیط خصوصیآنها در شرا

وضعیت قطعیمبلغ صورت 

براي اجارها ماه = مدت اختیارکارفرم3) + 1–————————(مدت اولیه پیمان * 

مبلغ پیمان

ن آالت، برابر ده ماه.یر ماشیدر مورد سا-٢

ن آالت و ابزار و وسائل یاز ماشیزان طلب خود، اقالمیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میاگر پ
رد و با یگیار میشود در اختیمیابین ارزیا کارشناسان منتخب طرفیشناس مانکار را که توسط کاریپ

آورد.یخود در میکشور، به تملک قطعين جاریت قوانیرعا
ه شده است یمان تهیپياجرايکار آنچه طبق مشخصات بوده و برايزات پایکارفرما از مصالح و تجه-ه 

د که مورد توافق دو طرف باشد به یخ خریآن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاريکند و بهایقبول م
د.ینمایمانکار منظور میحساب طلب پ



کار را همراه ياجرايدرنگ فهرست مصالح سفارش شده برایمان، بیافت ابالغ فسخ پیمانکار با دریپ-و 
یگفته اقالمشیافت فهرست پیروز از در10د. کارفرما تا ینمایکارفرما ارسال ميد آنها برایط خریباشرا

مانکار ید تا پینمایمانکار اعالم میدهد به پیص میاز تشخیزات سفارش شده را که مورد نیاز مصالح و تجه
مانکار یپيزات از سوین مصالح و تجهید ایکه بابت خرید. مبالغید آنها را به کارفرما منتقل نمایقرارداد خر

ه یه بقیگردد و تادیمانکار منظور میم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پیشده است، در مقابل تسلهیتاد
د و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.یخريبها
و (د) و (ه) (ج)يبند هايخ ابالغ کارفرما، به منظور توافق در اجرایمانکار ظرف دو هفته از تاریهرگاه پ-ز

یانتخاب ميدادگستریا چند کارشناس رسمیک ین حاصل نگردد، کارفرما ین طرفیا توافق بیحاضر نشود 
د.ینما

پردازد و به یاست و حق الزحمه آنان را کارفرما مین قطعیطرفيا کارشناسان براین کارشناس ینظر ا
کند.یمانکار منظور میپیحساب بده

کارفرما یلیتحويگر تدارکات خود را که در محل هایزات و دیکه مازاد مصالح و تجهمانکار مکلف استیپ-ح 
نصورت یر ایاد شده خارج کند. در غیيخ ابالغ کارفرما، از محل هایماه از تار3مانده است، حداکثر ظرف یباق

آن را به حساب ينه هاید و هزیبداند عمل نمایخارج کردن آنها به هر نحو که مقتضيتواند برایکارفرما م
مانکار منظور دارد.یپيهايبدهکار

ابد، نصف ییان مین ماده پایطبق ایابیها و ارزيکه صورت برداریخیمان تا تاریخ ابالغ فسخ پیاز تار-ط 
ن یمانکار است. ایگر به عهده پیو حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف ديمربوط به نگه دارينه هایهز

يو حفاظت کارگاه برايمربوط به نگه دارينه هاین صورت هزیر ایشتر شود، در غید از سه ماه بیمدت نبا
ش از سه ماه به عهده کارفرماست.یام بیا

خاتمه پیمان–48ماده
مانکار باشد، بنا به مصلحت یمتوجه پيریمان، کارفرما بدون آنکه تقصیموضوع پيش از اتمام کارهایهرگاه پ

خ آماده کردن کارگاه ین تارییمان را با تعیرد، خاتمه پیمان بگیم به خاتمه دادن پیگر، تصمیدا عللیخود 
را که ناتمام ماندن ییکند. کارفرما کارهایمانکار ابالغ میرز باشد به پ15شتر از ید بیل، که نبایتحويبرا

دهد یمانکار میبه پيشتریکند و مهلت بین میین ابالغ تعیان مسلم است در ایا زیآنها موجب بروز خطر 
د.یل نمایل کند و کارگاه را آماده تحوین گونه کارها را تکمیمانکار بتواند در آن مهلت، ایتا پ

:ر استیمان به شرح زیاقدامات بعد از خاتمه دادن پ

و آن یل قطعیتحو41کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است، طبق مقررات درج شده در ماده -الف
در یبیرد. اگر معایگیل موقت میتحو39ن شده در ماده ییافته است طبق مقررات تعیان یقسمت را که پا



که با توافق کارفرما ینه خود، در مدت مناسبیمانکار مکلف است، به هزیناتمام مشاهده شود، پيمورد کارها
مانکار در مهلت مقرر رفع نقص یکه پیدر صورتدهد.یل قطعید و سپس تحویب نمایشود رفع عین مییتع

که مورد لزوم و درخواست يد. تا حدینمایاقدام به رفع نقص م32نکند، کارفرما طبق بد (د) ماده 
کار را ير مدارك اجرایمانکاران جزء و سایبا پيد نقشه ها، کاتولوگ ها، قرارداد هایمانکار بایپکارفرماست،

ل کارفرما دهد.یتحو
.شودیه میته40انجام شده، طبق ماده يت کارهایصورت وضع-ب 

:شودیر اقدام میزات موجود و سفارش شده، به شرح زیدر مورد مصالح و تجه-ج 

ه یمان تهیموضوع پياجرايبوده و برایزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنیمصالح و تجه-1
د، که مورد توافق دو طرف یخ خریآنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاريبهايریشده است، اندازه گ

شود.یمنظور میت قطعیباشد، در صورت وضع
ياجرايزات سفارش شده برایدرنگ فهرست مصالح و تجهیمان، بیافت ابالغ خاتمه پیمانکار با دریپ-2

افت فهرست یروز از در10د. کارفرما تا ینمایکارفرما ارسال ميد آن برایط خریکار را همراه با شرا
مانکار یدهد به پیص میاز تشخیزات سفارش شده را که مورد نیاز مصالح و تجهیشگفته، اقالمیپ

ن ید ایکه بابت خرید. مبالغید آنها را به کارفرما منتقل نمایمانکار قرارداد خریکند تا پیاعالم م
م اسناد و مدارك آن به حساب یده است، در مقابل تسله شیمانکار تادیپيزات از سویمصالح و تجه

د و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده یخريبهايه یبقهیگردد و تادیمانکار منظور میطلب پ
کارفرما خواهد بود.

مانکاران جزء یخود را با پيمان، تمام قرارداد هایافت ابالغ خاتمه پیدرنگ پس از درید بیمانکار بایپ-3
از کارفرما یکه مورد نیزاتید مصالح و تجهیخرياشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قرارداد هاو
، انجام شود.2ست پس از اعالم نظر کارفرما طبق بند ین

کرده است و در یمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتیموضوع پيمانکار به منظور اجرایکه پیدر صورت-د
اثر 

نه ها و خسارتها، ین هزیابه آن اشخاص گردد،یینه و خسارتهایملزم به پرداخت هزمانیخاتمه دادن به پ
گردد.یمانکار منظور میپيد کارفرما به حساب بستانکاریو تائیدگیپس از رس

رد.یگیار میرا که در کارگاه احداث شده است، در اختیموقتيسات و ساختمان هایکارفرما تاس-ه

مانکار شده است، با توافق دو طرف یکه قبالً به پییو ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهاسات ین تاسیايبها
دن کارگاه پرداخت یبه عنوان برچیگردد و بابت آن وجهیمانکار منظور میشود و به حساب طلب پین مییتع



جاد شده باشد، یاکارفرمایلیتحويشگفته در خارج از محل هایپيسات و ساختمان هایشود. اگر تاسینم
ار یل کار در اختیکه به منظور تکمیمدتيشود، براین مییاجاره آنها را با توافق دو طرف تعيکارفرما بها
کند.یمانکار پرداخت میداشت به پ

کارفرما یلیتحويگر تدارکات خود را که در محل هایزات و دیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیپ-و 
ر یاد شده خارج کند. در غیيخ ابالغ کارفرما، از محل هایماه از تار3مانده است، حداکثر ظرف مدت یباق

آن ينه هاید و هزیبداند عمل نمایکه مقتضيخارج کردن آنها به نحويتواند براین صورت، کارفرما میا
ان وارد شده به یتواند نسبت به ضرر و زیمانکار نمین صورت پیمانکار منظور کند در ایپیرا به حساب بده

د.یمطرح نماییخود دعوايهاییاموال و دارا
شود : یر عمل میب زیمانکار، به ترتیپين هایدر مورد تضم-ز

ن تفاوت یشود، با ایآزاد م34ماده 1ن شده در تبصره ییمان، طبق روش تعین انجام تعهدات پیتضم-1
ل کار، اعم یک ماه پس از تحویحداکثر تا شگفتهیضوع تبصره پت موقت موین صورت وضعیکه آخر

شود.یه میکار تهيشده، با احتساب مصالح پایل قطعیل موقت شده و تحویاز قسمت تحو
ک جداگانه یشده، هر یل قطعیل موقت شده و قسمت تحوین حسن انجام کار قسمت تحویتضم-2

شود.یآزاد م35ماده طبق

تعلیق–49ماده 
ن صورت یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در ایيکار را برايمان، اجرایتواند در مدت پیکارفرما م-الف 

مانکار مکلف است که یق، پیمانکار اطالع دهد. در مدت تعلیق به پیخ شروع تعلین تاریید مراتب را با تعیبا
مان به یموقت را بر اساس پيساختمان هاسات و یکار، تاسيزات پایانجام شده، مصالح و تجهيتمام کارها

سته، حفاظت و حراست کند.یطور شا
مان، ین شده در اسناد و مدارك پییزان تعیق به میمانکار را در دوران تعلیپيباالسرينه هایکارفرما هز-ب
زان یمورد مق موکول شده باشد، کارفرما در ین در زمان ابالغ تعلیاد شده، به توافق طرفیينه هاین هزییتع

پرداخت يبراینیش بیچ نوع پیمان، هیکه در اسناد و مدارك پید. در صورتینمایمانکار توافق میآن با پ
درصد متوسط 10معادل یق نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغیمانکار در دوره تعلیپيباالسرينه هایهز

نه یاز کار متوقف شود، بابت هزیر کارفرما، قسمتپردازد. اگر به دستویمانکار میماهانه را به پیکارکرد فرض
ماهانه، به تناسب یدر صد متوسط کارکرد فرض10معادل یق، ماهانه مبلغیگفته در مدت تعلشیپيها

ق، کسر ماه به تناسب محاسبه ینه تعلین هزییتعيشود. برایمانکار پرداخت میمبلغ کار متوقف شده، به پ
شود.یم



درصد 80کارفرما ابالغ شود، يمان از سویق پیمان، تعلیات موضوع پیش از آغاز عملیکه پیدر صورت-تبصره
شود.یمانکار پرداخت مین بند، به پیق محاسبه شده طبق اینه تعلیهز
د، یق از کارگاه خارج نمایل است در مدت تعلیمانکار مایکه پین آالتیمانکار در مورد ماشیکارفرما و پ-ج 

ن آالت یکنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشی، توافق مينه ایچ نوع هزیبدون پرداخت ه
شود.یمانکار پرداخت مین به پیماند، بر اساس توافق طرفیمیکه در کارگاه باق

ق رایمانکار، مدت تعلیتواند با موافقت پیباشد، کارفرما ميش از سه ماه ضروریق بیکه تعلیدر صورت-د 
ق یمانکار با تعلیش دهد. در صورت عدم موافقت پیش گفته افزایط پیماه، با شرا3ک بار و حداکثر یيبرا

شود.یعمل م48افته و طبق ماده یمان خاتمه یماه پ3ش از یب
مانکار به منظور آماده یپيبراین مهلتییق کار برطرف شود، کارفرما با تعیهرگاه عوامل موجب تعل-ه 

کند.یمانکار ابالغ میخ شروع مجدد کار را به پیتارنمودن کارگاه،

کارخیرخسارت تاهزینه تسریع کار،–50ماده 
مانکار، یع کار به پینه تسریمان، پرداخت هزیش از موعد اتمام کار، در اسناد و مدارك پیاگر در مقابل پ-الف

ل کند و یمان را تکمیات موضوع پیمان، عملیشدن مدت پيش از سپریمانکار پیشده باشد و پینیش بیپ
باشد.یشده مینیش بیط پیطبق شراعینه تسریافت هزیمانکار محق به درید، پیل نمایآماده تحو

د شده یتمديمان به عالوه مدت هایه پیش از مدت اولیکه مدت انجام کار، بیان کار، در صورتیدر پا-ب
ن ییر مجاز را تعیر غیمانکار، مدت تاخیل پیبه دالیدگیو رس30ت ماده یمان باشد، مهندس مشاور با رعایپ
رد.یر قرار گیر، مالك محاسبه خسارت تاخیب کارفرما، به شرح زیکند، تا پس از تصویم

ک دو یر، یهر روز تاخيشتر نشود، برایمان بیک دهم مدت پیر مجاز از یر غیهرگاه جمع مدت تاخ-1
ر شده است.یتاخآنيمانده کار که در اجرایهزارم مبلغ باق

مان طبق یک دهم مدت پیشتر شود، تا یمان بیک دهم مدت پیر مجاز از یر غیهرگاه جمع مدت تاخ-2
مانده کار یک هزارم مبلغ باقیر یهر روز تاخيمان،برایک چهارم مدت پیمازاد بر آن تا يو برا1بند 

ر شده است.یآن تاخيکه در اجرا
ابد، مجموع یمان ادامه یپیشتر شود ولیمان بیک چهارم مدت پیر مجاز از یر غیهرگاه جمع مدت تاخ-3

) 2(ه بندیتواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایمانکار نمیافت از پیر قابل دریتاخيخسارت ها
افت خسارت یادامه و انجام کار بدون دريمان، برایک چهارم مدت پیشتر شود و مدت اضافه بر یب

شود. یمنظور م
مبلغ صورت يمان، منهایر شده است، عبارت است از مبلغ پیآن تاخيمانده کار که در اجرایمبلغ باق-4

مان.ین روز مدت پیافته تا آخریانجام يت مربوط به کار هایوضع



ر کار یمان خاتمه داده شود، تاخی، به پ48ا طبق ماده یفسخ شود، 46مان، طبق ماده یکه پیدر صورت-5
بابت شودی ن مییر مجاز آن تعیزان مجاز و غیشده، میبررس30ت ماده یا رعابیلینسبت به برنامه تفص

ن یرد. در ایگیمانکار تعلق میر به پین بند، پرداخت خسارت تاخیمانکار، طبق مفاد ایر مجاز پیر غیتاخ
که طبق برنامه ییر شده، عبارت است از مبلغ کارهایآن تاخيمانده کار که در اجرایحالت، مبلغ باق

شد یمان انجام میا خاتمه پیخ فسخ ید تا تاریمانکار بایر مجاز پیو با در نظر گرفتن تاخیلیزمان تفص
مبلغ کار انجام شده.يمنها

باشد و در اسناد و یمين ماده ضروریش از ارقام درج شده در ایر بیکه اخذ خسارت تاخيدر موارد-6
کنند.یر را بر اساس آن محاسبه میشده باشد، خسارت تاخینیش بیزان آن پیمان، میمدارك پ

صورتحساب نهایی–51ماده

ه یتوسط کارفرما تهیت قطعیب صورت وضعیخ تصویماه از تار3مان که ظرف مدت یپییصورت حساب نها
که یشود و مبلغیب میه و تصویته40که طبق ماده یت قطعیشود، عبارت است از مبلغ صورت وضعیم

ل آحاد یاز تعدیگردد، مانند وجوه ناشیا از آن کسر میمان به مبلغ باال اضافه یبر اساس اسناد و مدارك پ
يمه هایا جریمانکار، مبلغ جبران خسارت یکارفرما به پیلین آالت تحویزات، ماشیمصالح، تجهيبها، بها

شده.یو قطعیدگیرس
مانکار باشد، توسط کارفرما و یکه مورد قبول پیدر صورته شده توسط کارفرما یتهییصورت حساب نها

کارفرما معترض باشد و آن را ه شده توسطیتهییمانکار به صورت حساب نهایشود. اگر پیمانکار امضا میپ
ییسد و گر نه صورت حساب نهایبه کارفرما بنویک ماه، نظر خود را با مدارك کافید ظرف یامضا نکند، با

.شودیمیرفته شده تلقیر پذمانکایاز طرف پ
رد، یگیقرار م52مانکار طبق ماده یه حساب پید شده به شرح باال که مالك تسویتائییصورت حساب نها

باشد. در یمریتاثیدر مورد آن بییو ادعایاست و گر نه هر گونه اعتراضیمان قطعیدو طرف پيبرا
ه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود یتهییمانکار نسبت به صورت حساب نهایکه پیصورت

يتواند برایمانکار میرد، پیرش کارفرما قرار نگین شده اعالم کند و اعتراض او مورد پذییرا در مهلت تع
د.یاقدام نما53حل مسئله، طبق ماده 

یقطعت یا صورت وضعیت موقت ین صورت وضعیآخریدگیر در رسیکه به علت تاخیدر صورت-1تبصره 
جاد یمانکار ایپيد ضمانت نامه هایبابت تمدیاضافينه های، هزییه صورت حساب نهایر در تهیا تاخی

کند و اگر ین شده است، به او پرداخت میمانکار تامیپيرا که از سویاضافينه هاین هزیشود، کارفرما ا
د.ینماین مربوط را آزاد میکارفرما تضمشتر شود، یماه ب3نها از یک از تضمیر در آزاد کردن هر یمدت تاخ



مانکار یت موقت، پین صورت وضعی، معلوم شود که در آخریت قطعیهر گاه بر اساس صورت وضع-2تبصره 
ا طبق صورت حساب ین حسن انجام کار بوده است یاو کمتر از نصف کسور تضمیا بدهیبدهکار نبوده 

د یمانکار بدهکار نبوده است، کارفرما بایپیت قطعیب صورت وضعیمشخص شود که در زمان تصو،یینها
د آنها را از ینه تمدیاد شده را آزاد کرده و هزیک از مدارك ین آزاد نشده مربوط به هر یدرنگ تضمیب

جاد کرده، پرداخت کند.یر ایکه در آزاد نمودن آنها تاخیمدتين شده است، برایمانکار تامیپيسو

تسویه حساب–52ماده 
مانکار بستانکار شود، طلب یه شده است، پیته51که به شرح ماده ییهرگاه بر اساس صورت حساب نها-الف

ر یگردد و به غیا اعالم کارفرما پرداخت میییصورت حساب نهايخ امضایک ماه از تاریاو حداکثر در مدت 
مانکار، یپين هایگر تضمیماند، دبید نزد کارفرما باقیبایل قطعین حسن انجام کار، که تا تحویاز نصف تضم

شود.یدرنگ آزاد میاز هر نوع که باشد، ب
خ یک ماه از تاریمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت ی، پییهر گاه بر اساس صورت حساب نها-ب

ن پرداخت استنکاف یا اعالم کارفرما، به شرح باال طلب کارفرما را بپردازد و اگر از ایییصورت حساب نهايانقضا
ن ی، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمییفات قضایر ورزد، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریا تاخیورزد 

نها تکافو ین تضمید و اگر مبالغ ایضبط نشده باشد ) وصول نما47که طبق ماده یمانکار (در صورتیپيها
او وصل کند.يهاییگر دارایکشور از دين جاریت قوانید، با رعایننما

ن حسن انجام یر از نصف کسور تضمیمانکار در مهلت مقرر باال، طلب کارفرما را پرداخت کند، به غیهرگاه پ
به هر عنوان که او،يه ضمانت نامه ها و سپرده هایماند، بقیمینزد کارفرما باقیل قطعیکار، که تا تحو

شود.یزاد مدرنگ آیباشد، ب

اختالفحل –53ماده 
حل يتوانند براید، دو طرف میش آین دو طرف اختالف نظر پیمان بیر مفاد پیا تفسیهرگاه در اجرا -الف 
طبق بند (ج) بر حسب مورد، يا موضوعات مورد اختالف به داوریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یسر

د.یعمل نما2و1ين شده در بند هاییبه روش تع
23که به استناد ماده ییاز برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایناشدر مورد مسائل -١

ک از دو طرف از سازمان یسازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است، هر يقانون برنامه و بودجه از سو
يکه از سويد و دو طرف طبق نظریبخشنامه مربوطه را استعالم نماياجرایبرنامه و بودجه چگونگ

شود، عمل کنند.ین برنامه و بودجه اعالم مسازما



و اعالم نظر دوباره آنها به یدگیرساست،1که خارج از شمول بند ییدر مورد اختالف نظرها-٢
کارشناس يکه از سويمنتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظریات کارشناسیا هیکارشناس 

گردد، عمل کنند. یمقررات مربوط اعالم من ویمان و قوانی، در چارچوب پیات کارشناسیا هی
ا نظر ی، به توافق نرسد 2موضوع بند یات کارشناسیا هیکه دو طرف در انتخاب کارشناس یدر صورت-ب 

حل اختالف، طبق بند (ج) يک از دو طرف نباشد، برای، مورد قبول هر 2و1ياعالم شده طبق بند ها
گردد.یاقدام م

تواند درخواست یک از طرفها مید، هریش آیمان دو طرف اختالف نظر پیر مفاد پیا تفسیهرگاه در اجرا -ج 
د.یس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایبه رئاريموضوعات مورد اختالف به داورایارجاع موضوع 

يمورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختالف شوراياد شده با تقاضایس سازمان یچنانچه رئ-1تبصره 
خواهد بود.یفنیعال

ین و مقررات مربوط انجام میمان و قوانی، در چارچوب پیفنیعاليو اعالم نظر شورایدگیرس-2تبصره 
ند.ینمایاد شده، طرفها بر طبق آن عمل میيشود. پس از اعالم نظر شورا

دو طرف يدر تعهدات قرارداديریی، تغیفنیعاليمورد اختالف به شوراا موضوعات یارجاع موضوع -د
ش عمل نکند.یخوياز دو طرف به تعهدات قراردادیکیشود که یدهد و موجب آن نمینم

پیمانمقررات حاکم برقوانین و–54ماده 

ران است.یایاسالمين و مقررات کشور جمهوریمان منحصراً قوانین و مقررات حاکم بر پیقوان


