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  به نام خدا
 شگفتاريپ

  
هاي الزم در آن دهاي صنعت هستند، براي خودكفايي در هر صنعت بايد به تهيه استاندار استانداردها از پايه
صنعت آب در اقتصاد كشور ما نقش كليدي دارد و خودكفايي در اين .  مبذول گردداي هصنعت توجه ويژ

 هاي مربوطه نه در روند كارهاي جاري بلكه به صورت طرح تهيهداز اين رو استاندار. صنعت حياتي است

ه شوند و امور آب وزارت نيرو با توجه به مسئوليت خود در زمينه صنعت آب، انجام اين مهم را به عهد مي
 .گرفته است

  
ها در طي بحث و بررسي با شركت كارشناسان دنظر به لزوم توافق كليه بخشهاي سهيم در صنعت، استاندار

بيني شده است  طرح تاكنون بيست و دو كميته فني پيشاين در . گردد مي بخشهاي سهيم در اين صنعت تشكيل
ط به چهار شاخه عمده صنعت آب يعني كه چهار كميته فني مسئول تهيه و هماهنگي استانداردهاي مربو

 18هستند و “ آب و فاضالب شهري”، “آبياري و زهكشي”، “سدسازي”، “ظت منابع آبابرداري و حف بهره”
  . مشغولندد چهار كميته فني مذكور به تدوين استاندارازهاي تخصصي و برحسب ني كميته فني ديگر در رشته

  
نويس  ها و نظرات فني و علمي، پيش ها و با توجه به همه تجربهبراي جامعيت و مقبوليت بيشتر استاندارد

ها براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات واصله پس از بررسي در كميته فني مربوطه در نسخه نهايي  استاندارد
  .منظور خواهد شد

  
ر كه طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشو) 19 (ةنويس دستورالعمل حاضر توسط كميته فني شمار پيش

اين مجموعه . را به عهده دارد، تهيه شده است“ هاي آبي مديريت پروژه”وظيفه تهيه استانداردهاي الزم براي 
  .باشد مي هاي آبي راهنمايي براي مجري طرح در ارتباط با نحوه مديريت پروژه

  
داده و با ارائه  اميد است كه صاحبنظران و عالقمندان با بذل توجه، اين گزارش را مورد بررسي دقيق قرار

  .را در انجام اين مهم ياري فرمايند) 19 (ةهاي ارزنده خود كميته فني شمار نظريات و راهنمايي
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 آقاي عبداهللا زهادي قدس شركت مهندس مشاور مهاب ليسانس راه و ساختمان

 آقاي يوسف سلماني  وزارت نيرو ليسانس آبياري و آباداني فوق

طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب  س سازهليسان
 كشور

 پيروز فريدون صفايي آقاي

 آقاي جعفر غفاري وزارت نيرو ليسانس مهندسي آب فوق

 آقاي همايون فرزانه  شركت سماكوگاز ليسانس مكانيك فوق

 آقاي كاوه نقوي  آزاد ساختمان و ليسانس راه فوق
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  مقدمه

  
هاي آبي طبعاً روشهاي مختلف مديريت پروژه را كه متناسب با اين  خصوصيات و شرايط متفاوت پروژه

  .كند مي خصوصيات و شرايط باشند طلب

  
بندي آن برحسب عوامل درگير در  بقه، طبندي روشها  از انواع تقسيمها يكي در روش شناسايي مديريت پروژه

  .كار مديريت است

  
و عامل و سه عامل و چهار عامل و ، د بندي عوامل سهيم در مديريت پروژه ممكن است يك عامل در اين طبقه

  .در مواردي تا پنج عامل باشد

  
طرح (شود و به آن روش تلفيقي  مي  عامل انجامدر اين نشريه به معرفي روشي كه مديريت پروژه از طريق دو

  .اهيم پرداختخو ،كنيم اطالق مي) و اجرا
هاي آب و فاضالب كه به علت مشخص نبودن نوع و  خانه فيه، تصآبي  نظير نيروگاههاي برقيهاي ماهيت پروژه

 كشور خريداري شود هاي خريد تجهيزات كه غالباً بايستي از خارج از جزييات تجهيزات قبل از انجام مناقصه
شده توسط سازندگان تجهيزات مطرح است زمان  و انطباق آن با طراحي و اينكه در اصل ظرفيتهاي تضمين

عاملي انجام  توان طرح به سادگي طرح و اجرا كار را به صورت سه اجرا و تداخل كار به نحوي است كه نمي
اي امروز  شود و در دنياي حرفه داده مي الح تشخيصتر و ص صرفه وش تلفيقي بسيار مطلوبتر و مقرون به، رداد

  .بسيار معمول گرديده است

  
طرح و (در اين نشريه سعي شده است كه موارد و نحوه استفاده و نيز توضيح كاملي از فعاليتهاي روش تلفيقي 

اي اين  وژهدر دسترس مجريان قرار داده شود تا همگان با اطالع از خصوصيات آن در صورتي كه در پر) اجرا 
روش را مناسب تشخيص دادند و به عبارت ديگر خصوصيات پروژه خود را در انطباق با موارد استفاده از اين 

  . آن را مورد عمل قرار دهند،ديدند با رعايت مقررات مربوط
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  ):طرح و اجرا(تعريف روش تلفيقي - 1

  
 عاملي حفظ  طور كامل مانند روش سه خود را بهه كارفرما مسئوليتها و وظايف مربوط ب،در روش تلفيقي

در . نمايد مي نمايد و براي انجام يك طرح از مرحله مطالعه تا اجرا با يك شخصيت حقوقي قرارداد مبادله مي
اين ارتباط ممكن است طرح تا حد مرحله يك توسط مهندس مشاور تهيه گردد و فقط مرحله طراحي نهايي و 

  . انجام گيرد،گردد مي كه از طريق مناقصه يا مذاكره انتخابالذكر  اجرا توسط شخصيت حقوقي فوق

  
 از خدمات مهندسي باشد و يا اينكه رأساً مي  داراي دفتر طراحي كاملي،در اين روش پيمانكار طرف قرارداد

نمايد و يا در مواردي پيمانكار طرف قرارداد براي انجام كار با  مي مشاور مستقل به صورت دست دوم استفاده
  .يا چند شركت مستقل مهندس مشاور شراكت دارديك 

  
هاي اصلي و كلي كار خدمات  باشد كه بر اساس داده شده در اين نوع قراردادها موظف مي پيمانكار انتخاب

 مصالح مورد نياز را ،طراحي را به صورت كامل انجام داده و روش اجرايي مورد نظر خود را تنظيم نموده
راي كار را بر اساس طرح پيشنهادي خود به عهده بگيرد در سالهاي اخير در انتخاب و مسئوليت كامل اج

هزينه و زمان كه با درهم آميختن طرح و  جويي در كارفرمايان اين روش را به دليل صرفه، بعضي از كشورها
ند تلفيق تجربه و تخصص پيمانكاري به فراي. اند يش پذيرفته و به كار بردهپگردد بيش از  اجرا حاصل مي

  .نمانيد جويي در هزينه را براي كارفرما در صورت نظارت مسلط فراهم مي طراحي امكان صرفه

  
باشد كه طيف وسيعتري از مسئوليتهاي  يا كليد در دست مي“ Turnkey” يكي از روشهاي تلفيقي روش

  .شود كارفرما به عهده پيمانكار گذارده مي

  
ات طراحي و اجراي طرح غالباً خدماتي از قبيل انتخاب و عالوه بر خدم“ Turnkey” قرارداد :براي مثال

برداري از تأسيسات تكميل  آالت و بهره تهيه ماشين، طرح گذاري در تحصيل اراضي؛ تأمين منابع مالي يا سرمايه
  .گيرد بر مي نيز درشده جهت بازگشت سرمايه را 

  
به طور عام توصيه “ Turnkey” از روش  استفاده،الزم به توضيح است كه با توجه به ماهيت طرحهاي آبي 

آبي روش  هاي آب و فاضالب و نيروگاههاي برق خانه تصفيه، هاي آبي مانند گردد ولي در برخي از پروژه نمي
  .باشد تلفيقي با محدوديتهايي قابل اجرا مي
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  : تعريف مجري طرح- 3

  
دار به انجام  منصوب گرديده و عهدهمجري طرح شخصي است حقيقي كه توسط باالترين مقام دستگاه اجرايي 

  .باشد رساندن مراحل مختلف يك طرح عمراني در چارچوب اختيارات و مسئوليتهاي محوله مي

  
  : شرايط انتخاب مجري طرح- 4

  
مجري طرح با توجه به شرايط اصلي زير در چارچوب قوانين و مقررات جاري توسط رييس دستگاه اجرايي 

  .گردد انتخاب مي

  
  يران تابيعت ا -
  )ترجيحاً دستگاه اجرايي ذيربط(مستخدم دولت  -
  داراي تحصيالت حداقل ليسانس مهندسي در رشته مرتبط با طرح  -
اصلح است اين (هاي آبي  داشتن حدود ده سال تجربه در كارهاي مطالعاتي و اجرايي پروژه -

 .)قسمتي از يك پروژه شروع شده باشدمسئوليت   تجربه از حد 

  
 : ارات و مسئوليتهاي مجري طرح اختي،وظايف  - 5

  
  مطالعه و بررسي سوابق طرح به منظور پيشنهاد نحوه انتخاب واحد طرح و اجرا  -
  تهيه نمودار سازماني طرح همكاري امور تشكيالت دستگاه اجرايي و تأمين نيروي انساني الزم  -
  شركت در انتخاب واحد طرح و اجرا و تهيه قرارداد و ضمائم آن جهت مبادله  -
  آوري اطالعات و تهيه طرحهاي مختلف  مكاري با واحد طرح و اجرا در جمعه -
   تصويب آن نظارت بر تهيه طرح و نهايتاً -
برداري، آزمايشات مكانيك  در صورت لزوم تنظيم و تهيه برنامه خدمات جنبي از قبيل نقشه -

  .شناسي و غيره و نظارت بر انجام آنها  زمين، خاكشناسي،خاك
   تأييد بودجه ساالنه طرح بر اساس برنامه عمليات مصوب نظارت در تهيه و -
  )طرح و اجرا(جانبه طرح  نظارت در حسن اجراي همه -
  هاي اجرايي  طرحهاي در دست اجرا و ايجاد هماهنگي الزم در انجام برنامه ريزي برنامه -
  هاي اجرايي پيشنهادي از طرف واحد طرح و اجرا  بررسي و تصويب برنامه -
   تصميم در مورد گزارشات پيشرفت طرح و اجرا بررسي و اتخاذ -
   كننده برداري شركت در تحويل موقت و تحويل قطعي طرح و تحويل آن به دستگاه بهره -
  تصويب دستورالعملهاي داخلي به منظور تسهيل گردش كار و اداره امور طرح  -
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 ،حقوق  اضافه،رفيع ت،ها از آن جمله استخدام لي مسئولين پروژهنبررسي و تأييد درخواستهاي پرس -
 مرخصي و اقدامات انضباطي بر اساس مقررات و دستورالعملهاي ،تشويق،  نقل و انتقال،پاداش

  مصوب 
 با مقامات وزارتخانه براي تنويس مكاتبا امضاي كليه مكاتبات مربوط به طرح و تهيه پيش -

  امضاي رييس دستگاه اجرايي 
  پرستي طرح امضاي احكام مأموريتهاي روزانه افراد تحت سر -
صدور اجازه بازديدهاي جمعي از اجراي عمليات طرح با رعايت دستورالعملهاي حفاظتي و  -

  ايمني 
 اسناد و اوراق مالي و تعهدات و فرم ،پاراف كليه اوراق قراردادها و امضاء كليه چكها -

  هاي طرح  موافقتنامه
شده از طرف دستگاه  هاي جاري طرح بر اساس اختيارات تفويض صدور دستور پرداخت هزينه -

  اجرايي 
   اجرا  ووضعيتهاي ماهانه واحد طرح حسابها و صورت تأييد و صدور دستور پرداخت صورت -
  نهاي مورد نياز طرح يهمكاري در خريد اراضي و تملك زم -
  اعمال تعهدات الزم در حفظ و حراست اموال طرح  -
 بررسي مسائل حقوقي رسيدگي به دعاوي و شكايات و اختالفات مربوط به طرح و همچنين -

 طرح با همكاري دفترحقوقي دستگاه اجرايي

  

àÞBkYB jÔÌB àÈCÌ Ó ßjBfB jÔÌB

^k¥ ßkXÌ

àÞBkYB ×CÃPsf

  
  
  

 مجري طرح جهت اعمال وظايف ،همان طوري كه در نمودار سازماني مشخص شده است -
 .ندك  اجرايي استفاده مي والذكر از دو امور اداري و مالي فوق

  
و مالي انجام خدمات معمول اداري و مالي مربوط به پروژه  وظايف امور اداري ،امور اداري و مالي - 1

  . باشد مي
  : وظايف امور اجرايي شامل،امور اجرايي - 2

  نظارت بر انجام طراحي و تأييد اسناد و مدارك اجرايي  - الف 
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  .نظارت بر اجراي عمليات برحسب مورد عالي و كارگاهي و يا توأماً - ب 

  
  .و يا خاص از خدمات مهندس مشاور ذيصالح استفاده به عمل آيدالبته ممكن است در كارهاي بزرگ 

  
  : تهيه مشخصات كلي، شرح خدمات و براورد اوليه پروژه- 6

  
شرح ، شده تا اين مرحله حدود كارها به منظور انتخاب واحد طرح و اجرا الزم است بر اساس مطالعات انجام

  اي در اختيار يه تهيه و به صورت مجموعهخدمات و مشخصات كلي طرح به انضمام برآورد هزينه اول
ح و اجرا در اين ربايد سعي شود كه پارامترهاي اصلي و زمان ط، دهندگان طرح و اجرا قرار داده شود-پيشنهاد

  .مجموعه به وضوح گنجانده شود
  

   :ارزشيابي پيشنهادات و انتخاب واحد طرح و اجرا- 7

  
   : انتخاب واحد طرح و اجرا اقدام نمودو طريق عمده نسبت به دتوان به الشعار مي پس از تهيه مجموعه فوق

  انجام مناقصه به صورت عام يا محدود  - 1
  .انتخاب به صورت ترك مناقصه و مذاكره - 2

  
  :عقد قرارداد- 8

  
نويس قرارداد پيشنهادي واحد مذكور بررسي الزم توسط  پس از تعيين واحد طرح و اجرا و دريافت پيش  

العملها و ضوابط منصوب انجام گرفته و قرارداد در صورت لزوم اصالح و راس دستومجري طرح بر اس
  .گردد امضاء و مبادله مي

  
  : فراهم آوردن تسهيالت و خدمات جنبي و انجام پرداختهاي الزم در تعهد كارفرما- 9

  
شده در نمودار  ه و طراحي و اجراي هر طرح يا پروژه آبي عالوه بر فعاليتهاي تعيينعنظر به اينكه در طول مطال

تعهداتي در رابطه با اجراي صحيح و كامل قراردادهاي مربوطه براي كارفرما وجود دارد لذا الزم است واحد 
به انتخاب واحد طرح پس از تهيه موافقتنامه طرح و تأمين اعتبار مالي طرح اقدام ) كارفرما(هماهنگي و كنترل 

  .الذكر اتخاذ نمايد و اجرا و عقد قرارداد نموده در طول اجراي قرار داد تدابير الزم براي تسهيل كار واحد فوق

  
  :  استذكردر اين خصوص موارد زير قابل 

  انجام كارهاي حقوقي و خريد اراضي و مستحدثات واقع در منطقه پروژه  -
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رك و اسناد موجود در ارتباط با طرح به واحد طرح و اجرا و ارائه كليه اطالعات و آمار و مدا -
 ،در صورت كافي نبودن آمار و اطالعات مزبور با توجه به شرح خدمات واحد طرح و اجراء

واحد طرح و اجرا  بندي كارفرما موظف به تهيه مابقي اطالعات الزم در چارچوب برنامه زمان
  .است

براي رسيدگي به (رح و اجراء در مناطق ممنوعه تحصيل پروانه مسافرت كاركنان واحد ط -
  )كارهاي قرارداد

در صورت توجيه (تحصيل رواديد ورود و خروج و پروانه كار و اقامت كاركنان خارجي  -
  )ضرورت استفاده از كارشناس خارجي و پايدارشدن آن در قرارداد

   ارتباط و تشريك مساعي با ساير مقامات و ادارات بترتي -
تسريع و تسهيل امور مربوط به ترخيص كاال و خروج از گمرك در مورد كليه مساعدت براي  -

  .ها و غيره كه مورد نياز واحد طرح و اجرا باشد آالت نمونه وسايل و ماشين
كليه اطالعات و گزارشات و مدارك طرحهاي موجود در ارتباط با كار واحد طرح و اجرا به  -

  .شود ر اختيار وي قرار داده مي از طرف كارفرما ددرخواست نامبرده مجاناً
  )در ارتباط با طرح(تحصيل پروانه اجراي عمليات در مناطق ممنوعه در مورد عمران  -
آالت و تجهيزات و مصالحي كه واحد طرح و اجرا قادر به  تسهيالت الزم در ارتباط با ماشين -

  .باشد تهيه آن نمي
شبكه كارگاهي و برق اضطراري به عهده البته هزينه مصرف برق و ايجاد (تأمين برق در پايكار  -

  .)باشد واحد طرح و اجرا مي
  )توسط عامل ذيصالح نظير آزمايشگاه داراي صالحيت(نجام آزمايشات كيفي كار ا -
كارفرما از طريق واحد طرح و ، در صورت استفاده از خدمات مهندسين مشاور براي نظارت -

ت مهندسين و كاركنان مهندسين مشاور در اجراء تسهيالت الزم را براي تهيه محل كار و سكون
 .وردآ مرحله نظارت در كارگاه فراهم مي

  
بايستي خدمات ، عالوه بر موارد فوق در چارچوب برنامه زمانبندي قرارداد واحد طرح و اجراء با كارفرما

توان  خدمات مياز جمله اين ، ير موارد زير توسط كارفرما بايد هزينة وي انجام پذيردظجنبي مورد نياز طرح ن
  .موارد زير را نام برد

  برداري  نقشه -
  مطالعات ژئوفيزيك و ژئوتكنيك  -
  تكميل  و نصب وسايل و دستگاههاي مربوط به مطالعات هيدرولوژي و هواشناسي  -
  مطالعات مدلهاي هيدروليكي  -
  خاكشناسي  -
  آزمايشات كيفي منابع آبي  -
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 .رح و اجراانجام پرداختهاي الزم طبق مفاد قرارداد متبادله ط -

  
  : نحوه انجام كار و برنامه زمانبندي  آن،  خطوط كلييببررسي و تصو- 10

  
باشد نسبت به تهيه و ارائه پيشنهاد خطوط  واحد طرح و اجرا همان طوري كه در قرارداد متبادله منعكس مي  

ليدي و زمان انجام آنها در در اين پيشنهاد بايد فعاليتهاي ك. كلي نحوه انجام كار به كارفرما اقدام خواهد نمود
پيشنهاد فوق را بررسي و ، واحد هماهنگي و كنترل بر اساس نيازهاي طرح .مورد طرح و اجرا مشخص باشد

توسط واحد طرح و اجرا ) و كنترل واحد هماهنگي(اظهارنظر خواهد نمود پس از اعمال نظرات كارفرما 
 كار را شروع ، و اجرا بر اساس برنامه كلي فوقگردد و واحد طرح شده تلقي مي برنامه كلي فوق تصويت

خواهد نمود اين برنامه به مرور بهنگام شده و نهايتاً به صورت تفصيلي تهيه و در اختيار مجري طرح قرار 
  .گيرد مي

  
  : كنترل و اتخاذ تصميم در مورد كارهاي طراحي در طول مدت انجام آن- 11

  
امه مصوب طراحي قسمتهاي مختلف كار را انجام داده وگزارش واحد طرح و اجرا موظف است بر اساس برن  

ه دپيشرفت كار خود را ماهيانه به مجري طرح تسليم نمايد و بر اساس آنچه در قرارداد متبادله مشخص ش
مجري طرح بر اساس گزارشهاي واصله ، شده ارائه نمايد است گزارشات فني خود را در زمانهاي تعيين

ا در مورد چگونگي انطباق طراحي با نيازهاي طرح به موقع ارائه نمايد تا واحد بايستي تصميمات خود ر
  .طرح و اجرا به مرور حك و اصالح الزم را معمول دارد

  
   :ها و هزينه اجراي طرح نقشه، بررسي گزارش نهايي- 12

  
ارد عمده زير واحد طرح و اجراء در پايان مرحله طراحي بايستي گزارش نهايي اين مرحله را كه شامل مو 

  :  كارفرما ارائه دهدهاست ب
  گزارش توجيهي  -
  هاي تفصيلي اجرايي  نقشه -
  مشخصات فني عمومي و خصوصي  -
  نحوه اجرا و تكنولوژي ساخت  -
  برآورد هزينه اجرايي  -

كارفرما بر اساس كنترلهاي به عمل آمده قبلي و تصميمات  متخذه كه در طول انجام طراحي به عمل آمده 
مواردي احتياج به تجديد نظر داشته در در صورتي كه ، نمايد هايي را بررسي و اعالم نظر مياست گزارش ن
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نمايد در غير اين صورت طرح جهت اجرا تصويب  باشد واحد طرح و اجرا مبادرت به تجديد نظر مي
  .گردد مي

  
  : ابالغ شروع مرحله اجرا- 13

  
ه واحد طرح و اجرا توسط كارفرما كتباً ابالغ چنانچه اعتبار طرح پايدار باشد طرح مصوب جهت اجرا ب

  .گردد مي

  
  : شده اجرايي بررسي و تصويت برنامه زمانبندي تفصيلي بهنگام- 14

  
باشد كه در موارد عمده  تجديد نظر در برنامه زمانبندي تفصيلي واحد طرح و اجرا مي، منظور از بهنگام نمودن
  : كند زير ضرورت پيدا مي

  ماژور  فورس -
  تعليق  -
  تغيير اساسي در طرح  -
يا دستگاه نظارت مبني بر اينكه با توجه به روند واقعي پيشرفت كار،  اعالم واحد طرح و اجرا -

 .باشد جلهاي اصلي برنامه زمانبندي تصويبي عملي نمياال رعايت ضرب

  
و اجرا  د طرحگيري در مورد نحوه ادامه كار مجدداً توسط واح براي تصميم، شده فوق برنامه زمانبندي بهنگام

  .گردد تهيه و پس از بررسي و تأييد دستگاه نظارت جهت اتخاذ تصميم به كارفرما ارائه مي

  
  : كنترل كيفي و كمي كار و دستور پرداختها- 15

  
ده چه از لحاظ طراحي و چه از لحاظ اجراء در مقاطع مشخص به كارفرما گزارش خواهد شد و مفعاليتهاي ع

شده هزينه انجام هريك از اين اجزا برآورد و طبق قرارداد اقساط مربوطه به  تهاي انجامبا توجه به پيشرفت فعالي
  .گردد واحد طرح و اجرا پرداخت مي

  
  : انجام تشريفات مربوط به تحويل موقت- 16

  
شود قبل از انجام تشريفات تحويل موقت  انجام مي )طرح و اجرا(صورت تلفيقي  براي كارهاي آبي كه به

مشخصي بايستي در كارگاه توسط كارفرما يا دستگاه نظارت در معيت واحد طرح و اجرا صورت آزمايشهاي 
 اين نوع آزمايشها در شرايط خصوصي پيمان و مشخصات فني خصوصي به صراحت تعيين و گيرد كه معموالً
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 بخش از پس از حصول اطمينان از انجام حداقل نود و هفت درصد كار مورد پيمان براي هر. شوند مشخص مي
عمليات موضوع پيمان كه در نظر است مجزا تحويل و يا با هم تحويل موقت گردند واحد طرح و اجرا 

نمايد، كارفرما يا دستگاه نظارت پس از   از كارفرما يا دستگاه نظارت ميدرخواست تحويل موقت را كتباً
 باشد تاريخ تحويل موقت را تعيين و بررسي با توجه به نتايج آزمايشهاي انجام شده چنانچه كار آماده تحويل

  .گردد  شرايط عمومي پيمان تشريفات تحويل موقت انجام مي39بر اساس ماده 

  
  : بردار انجام تشريفات تحويل به بهره- 17

  
واحد طرح و اجزا كار را به ، پس از انجام تشريفات تحويل موقت با واحد طرح و اجرا و انجام رفع نواقص

كه آمادگي الزم را از (بردار با جايگزين كردن پرسنل ذيصالح  ويل خواهد داد و واحد بهرهبردار تح واحد بهره
  .نمايد برداري در محل مستقر مي از لحاظ بهره) قبل به دست آورند

  
  : نظارت در دوره تضمين- 18

  
خارج از مجري طرح در دوره تضمين به صورت موردي از كارگاه بازديد به عمل آورده و چنانچه نواقصي   

خارج از (بردار گزارشي دال بر نقص در واحد  شاهده نمايد و يا از طرف بهرهمبردار در كار  قصور بهره
  .دريافت دارد نسبت به اصالح آن از طريق مقتضي بايستي اقدام به عمل آورد) بردار قصور بهره

رالعملها در مرحله مطالعه و كارفرما از گزارشات تنظيمي در دوره تضمين نسبت به اصالح روشها و دستو  
   .طراحي و اجرا اقدام خواهد نمود

  : انجام تشريفات مربوط به تحويل قطعي- 19

  
  .گيرد  شرايط عمومي پيمان صورت مي41تشريفات مربوط به تحويل قطعي بر اساس ماده 

  
  : حساب نهايي با واحد طرح و اجرا تصفيه- 20

  
 اجرا با توجه به مواد موجود در شرايط عمومي پيمان انجام حساب نهايي كارفرما با واحد طرح و تصفيه

  .گيرد مي
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  ضميمه
  تحويل موقت -39ماده 

  
ها و ساير  پس از آنكه پيمانكار الاقل نود و هفت درصد عمليات موضوع پيمان را طبق مشخصات و نقشه

اي از يك  ط به قسمت عمدهاسناد ضميمه پيمان انجام داد مشروط بر آنكه باقيمانده و يا نقايص كارها مربو
تواند از طريق دستگاه  شده را غيرممكن سازد مي كار اساسي و يا به صورتي باشد كه استفاده از كار انجام

دستگاه . نظارت تقاضاي تحويل موقت كند و نماينده خود را براي عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد
صورت تأييد با تعيين تاريخ آمادگي كار جهت تحويل نظارت مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و در 

 .نمايد تقاضاي تشكيل كميسيون تحويل موقت را ازكارفرما مي

  
  :اين كميسيون مركب خواهد بود از

  از طرف كارفرما                                           يك نفر 
  از طرف اداره حسابداري دستگاه كارفرما            يك نفر 

  ز طرف دستگاه نظارت                                  يك نفر ا
  ز طرف پيمانكار                                          يك نفر ا

 به اطالع پيمانكار خواهد رساند و تا تشكيل كارفرما اعضاي كميسيون و همچنين تاريخ تشكيل آن را كتباً
 براي انجام آزمايشهايي كه براي عمل تحويل طبق اصول فني اي امهكميسيون تحويل موقت دستگاه نظارت برن

كند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق پيمان به عهده اوست  الزم باشد تهيه و به پيمانكار ابالغ مي
 .براي روز تشكيل كميسيون در محل كار آماده نمايد

  
شود و نتايج آن در صورت مجلس  ارت انجام ميظاه نآزمايشهاي الزم با حضور اعضاي كميسيون توسط دستگ

 .گردد تحويل موقت قيد مي

  
  كارها و عمليات ناتمام و آزمايشهايي كه نتيجة آن بعداًبكميسيون تحويل موقت فهرستي از نقايص و معاي

و مجلس تحويل موقت خواهد نمود و به منظور رفع نقايص و معايب  گردد تنظيم و ضميمه صورت معلوم مي
تكميل كارهاي ناتمام مهلتي براي پيمانكار معين و به دستگاه نظارت مأموريت خواهد داد كه در رأس مهلت 

الذكر هيچ گونه عيب و نقص و كار   بازديد كند و اگر بر اساس فهرست نقائص فوقمزبور عمليات را مجدداً
 و معايب و همچنين نتيجه مجلس تحويل موقت و گواهي رفع نقائص ناتمامي باقي نمانده باشد صورت

مجلس است براي كارفرما ارسال خواهد داشت تا پس از  شده را كه مكمل آن صورت آزمايشهاي خواسته
 .تصويب او به پيمانكار ابالغ شود
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 تقاضاي پيمانكار به منظور انجام تحويل موقت بايد با توجه به تشريفات اداري تشكيل كميسيون - 1تبصرة 
  .بل از آمادگي كارها براي تحويل موقت به دستگاه نظارت تسليم گرددالاقل بيست روز ق

 كار را طوري خواهند داد كه كميسيون تحويل حداكثر در مدت بيست روز بدستگاه نظارت و كارفرما ترتي
چنانچه كميسيون تحويل . پس از تاريخ تقاضاي پيمانكار در محل كار حاضر و براي تحويل موقت اقدام نمايد

در اين صورت تاريخ آمادگي كار جهت تحويل كه از طرف دستگاه نظارت ،  از موعد فوق حاضر شودديرتر
شده تلقي و تعهدات پيمانكار در مورد تحويل كارها و همچنين شروع دوره تضمين  تعيين شده است قبول

يون تحويل موقت  پيمان و جرائم تأخير از آن تاريخ احتساب خواهد شد مشروط بر اينكه كميس5موضوع ماده 
مجلس مربوطه نظر دستگاه نظارت را در مورد تاريخ آمادگي كار جهت تحويل تأييد نمايد و در  ضمن صورت

 .مجلس تحويل مالك عمل خواهد بود شده از كميسيون مزبور ضمن صورت غير اين صورت تاريخ تعيين

  
شده از طرف كميسيون تحويل به  عيينمجلس تحويل موقت و يا تاريخ ت  چنانچه تاريخ تنظيم صورت- 2تبصره 

در صورتي كه كميسيون تحويل ديرتر از موعد مقرر در محل كار (عنوان تاريخ آمادگي كار جهت تحويل 
ين اين دو تاريخ پيمانكار مشمول جريمه مقرر بمؤخر بر تاريخ خاتمه مدت پيمان باشد در فاصله ) حاضر شود

 . خواهد بود50در ماده 

  
واقعي رفع نواقص مؤخر بر تاريخ خاتمه مدت پيمان به اضافه مهلت مقرر براي رفع نقايص چنانچه تاريخ 

آنها مشمول جريمه ص و تاريخ واقعي رفع ينقاشده براي رفع  پيمانكار نسبت به فاصله زمان بين تاريخ تعيين
 . خواهد بود50مقرر در ماده 

  
آالت و مصالح اضافي متعلق به خود را در  ماشين پيمانكار موظف است بعد از تحويل موقت كليه -3تبصره 

بعالوه پيمانكار بايد طبق . ظرف مدت مناسبي كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل كار خارج نمايد
 و يا بها در محل كار ساخته است تخري دستور دستگاه نظارت ساختمانهاي موقتي را كه جهت اجراي كار

 .ز محل كار خارج كند و كارگاه را به هزينة خود تميز كندپياده نموده و مصالح آن را ا

  
 طرفين رضايتهرگاه قسمتي از ساختمانها و تأسيسات موقتي پيمانكار مورد احتياج كارفرما باشد قيمت آن با 

  .تعيين و اين تأسيسات و ساختمانها به كارفرما فروخته و تحويل خواهد شد

  
   تحويل قطعي -41ماده 

  
 پيمان كارفرما به تقاضاي پيمانكار اعضاي كميسيون تحويل قطعي و 5ه تضمين مندرج در ماده در پايان دور

بيني شده است معين   براي تحويل موقت پيش39همچنين تاريخ تشكيل كميسيون را به همان نحو كه در ماده 
اشي از كار پيمانكار كميسيون پس از بازديد كارها هرگاه عيب و نقصي كه ن. نمايد و به پيمانكار ابالغ مي
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نمايد و  مجلس مربوط به آن را تنظيم مي باشد مشاهده ننمايد تحويل قطعي خواهد گرفت و بالفاصله صورت
 .كند ار ابالغ ميككارفرما تصويب آن را به پيمان

  
 هرگاه كميسيون عيب  و نقصي ناشي از كار پيمانكار در عمليات موضوع پيمان مشاهده نمايد براي -تبصره

  . پيمان رفتار خواهد شد5طبق ماده  فع نقص آنهار
  


