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  پيشگفتار
  

استانداردها از ضروريات صنعت هستند، براي خود كفايي در هر صنعت بايد به تهيه استانداردهاي الزم در آن 
صاد كشور ما نقش كليدي دارد و پيشبرد امور اين صنعت صنعت آب در اقت. اي مبذول گردد صنعت توجه ويژه

شوند و امور  از اينرو استانداردهاي مربوطه نه در روند كارهاي جاري بلكه به صورت طرح تهيه مي. حياتي است
  . آب وزارت نيرو با توجه به مسئوليت خود در زمينه صنعت آب، انجام اين مهم را بعهده گرفته است

  
فق كليه بخشهاي سهيم در صنعت، استانداردها پس از بحث و بررسي با شركت كارشناسان نظر به لزوم توا

›› طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور‹‹از اين رو مبناي تشكيالتي . گردند بخشهاي مربوطه تدوين مي
ا كنون در طرح ت.گردد هاي فني است كه با شركت فعال كليه بخشهاي سهيم در اين صنعت تشكيل مي كميته

بيني شده است كه چهار كميته فني مسئول تهيه و هماهنگي استانداردهاي مربوط به  بيست و دو كميته فني پيش
  . اند هاي تخصصي صنعت آب به تدوين استاندارد مشغول  كميته ديگر در رشته18صنعت آب و 

  
نويس استاندارد  ت فني و علمي، پيشها و نظرا براي جامعيت و مقبوليت بيشتر استانداردها و توجه به همة تجربه

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

طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور كه ) 19(نويس دستورالعمل حاضر توسط كميتة فني شماره  پيش
اين مجموعه . را بعهده دارد، تهيه شده است›› هاي آبي مديريت پروژه‹‹ي وظيفة تهيه استانداردهاي الزم برا

  . باشد هاي آبي مي راهنمائي براي مجري طرح در ارتباط با نحوه مديريت پروژه
  

با ارائه و مندان با بذل توجه، اين گزارش را مورد بررسي دقيق قرار داده   و عالقهاميد است كه صاحبنظران
  .  فرماينددر انجام اين مهم ياري را )19(هاي ارزنده خود كميته فني شماره ييراهنمانظريات و 

  



   
  

  تركيب اعضاء كميته
  

  از شركت مهندس مشاور مهاب قدس    ليسانس راه و ساختمان آقاي عبداهللا زهادي
   دفتر فني آب- از وزارت نيرو     ليسانس آبياري و آباداني فوق  آقاي يوسف سليماني 
  طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشوراز       ليسانس سازه   پيروز  آقاي فريدون صفائي
   دفتر فني آب- وزارت نيرو از     ليسانس مهندسي آب  فوق   آقاي جعفر غفاري 
  از شركت سماكوگاز    فوق ليسانس مكانيك  آقاي همايون فرزانه

  از شركت مهندس مشاور مهاب قدس   ليسانس راه و ساختمان  فوق     آقاي كاوه نقوي
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  مقدمه
  

 استاندارد صنعت آب، كه در آن تشريح تفصيلي روش تفكيكي  46اين دستورالعمل در ادامه مطالب نشريه شماره 
  .قد قرارداد با پيمانكار بيان گرديده تهيه شده استعاملي تا مرحله ع از نوع سه

  
و در چارچوب برنامه زمانبندي كار آن با توجه به ) مديريت پروژه  (19در ادامه فعاليت كميته شماره 

عاملي اصالح گرديد كه بخش اول  اظهارنظرهاي رسيده و بازنگري كميته، بقيه نمودار روش تفكيكي از نوع سه
  .شود نشريه را شامل مي

 
، مطالعاتي )كارفرما(در بخش دوم تشريح تفصيلي بقيه نمودار مذكور، كه فعاليتهاي سه واحد هماهنگي و كنترل 

  .گردد گيرد ارائه مي را در زمان اجراي طرح در بر مي) پيمانكار(و اجرائي ) مشاور(
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 بخش اول

  نمودارهاي مديريت پروژه هاي آبي
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 بخش دوم

  
  )مرحله دوم(تشريح تفصيلي نمودار مديريت پروژه هاي آبي  
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   فراهم آوردن تسهيالت الزم و انجام خدمات جنبي در تعهد كارفرما - 9
  

شده در نمودار  نظر به اينكه در طول مطالعه و طراحي و اجراي هر طرح يا پروژه آبي عالوه بر فعاليتهاي تعيين
تي در رابطه با اجراي صحيح و كامل قراردادهاي مربوطه براي كارفرما وجود دارد لذا الزم است واحد تعهدا

پس از تهيه موافقتنامه طرح و تأمين مالي براي طرح اقدام به انتخاب مشاور و عقد ) كارفرما(هماهنگي و كنترل 
  .هيل كار مهندس مشاور اتخاذ نمايدقرارداد نموده و در طول اجراي قرارداد مشاور تدابير الزم براي تس

  
  :در اين خصوص موارد زير قابل ذكر است

  براي رسيدگي به كارهاي قرارداد(تحصيل پروانه مسافرت كاركنان مشاور در مناطق ممنوعه(  
  در صورت توجيه ضرورت استفاده از (تحصيل رواديد ورود و خروج و پراونه كار و اقامت كاركنان خارجي

  )بيني شدن آن در قرارداد ي وپيشكارشناس خارج
 ترتيب ارتباط و تشريك مساعي با ساير مقامات و ادارات  
  مساعدت براي تسريع و تسهيل امور مربوط به ترخيص كاال و خروج از گمرك در مورد كليه وسايل و

  ها و غيره كه مورد نياز مهندس مشاور باشد آالت و نمونه ماشين
 رك طرحهاي موجود در ارتباط با كار مهندس مشاور به درخواست نامبرده كليه اطالعات و گزارشها و مدا

  شود  مجاناً از طرف كارفرما در اختيار مشاور قرار داده مي
  تسهيالت الزم براي تهيه محل كار و سكونت مهندسين و كاركنان مهندسين مشاور در مرحله نظارت در

  كارگاهها
  

مانبندي قرارداد مهندس مشاور با كارفرما، بايستي خدمات جنبي مورد عالوه بر موارد فوق در چارچوب برنامه ز
 باشد  نياز طرح نظير موارد زير توسط كارفرما و يا به هزينه وي انجام پذيرد، اين خدمات مشتمل بر موارد زير مي

 برداري  نقشه  
  مطالعات ژئوفيزيك و ژئوتكنيك  
 هيدرولوژي و هواشناسي تكميل و نصب وسايل و دستگاههاي مربوط به مطالعات  

  مطالعات مدلهاي هيدروليكي 

  خاكشناسي 

  مطالعات هيدروديناميك خاك 

  آزمايشات كيفي منابع آبي 
 

  .آورد ضمناً كارفرما درطول عمليات اجرائي تسهيالت ذيل را در جهت حسن اجراي طرح براي پيمانكار فراهم مي
 دن آن در زمان مناسب خريداري و استمالك به موقع زمين و در اختيارگذار  
  در ارتباط با طرح(تحصيل پروانه اجراي عمليات در مناطق ممنوعه و مورد عمران(  
 در صورت لزوم(پروانه اقامت و كار براي كاركنان خارجي  خروج و تحصيل رويداد ورود و( 
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 باشد   تهيه آن نميمصالحي كه پيمانكار قادر به تجهيزات و آالت و تسهيالت الزم در ارتباط با تأمين ماشين 

  توسط عامل ذيصالح نظير آزمايشگاه داراي صالحيت(انجام آزمايشات كيفي كار( 
 

    بررسي عوامل نظارت و اجرائي از لحاظ كيفي وكمي جهت تأييد - 10
  

ر، پس از انعقاد قرارداد با پيمانكار برنده و ابالغ نظارت كار به مشاور، كارفرما با در نظر گرفتن ضوابط كلي زي
  .نمايد عوامل نظارت و رئيس كارگاه را از نظر كيفي تأييد مي

  
  تحصيالت مناسب با توجه به مسئوليت محوله    - 1
  تجربه كاري در زمينه طرح مربوطه  - 2
  كارآئي مناسب در كارهاي انجام شده قبلي  - 3
  

قل داراي مدرك رئيس كارگاه و سرپرست نظارت مقيم ضمن برخورداري از شرايط فوق بايد از نظر تحصيلي حدا
تعداد عوامل دستگاه نظارت مقيم نيز با توجه به گستردگي و پيچيدگي طرح از طرف . ليسانس مهندسي باشد

  . مهندس مشاور پيشنهاد و در صورت تأييد به كار گمارده خواهند شد
  

   بررسي و تصويب برنامه نهائي موضوع پيمان - 11
  

كه (يلي و روش اجرائي كار و برنامه تداركاتي پيمانكار از مشاور، كارفرما پس از دريافت برنامه زمانبندي تفص
آن را بررسي و با توجه به نكات عمده زير نظر خود را ) توسط پيمانكار طبق شرايط پيمان  ارائه گرديده است

  :نمايد اعالم مي
  
    رعايت زمانهاي كليدي و الزامي طرح - 1
   طبق برنامه زمانبندي كلي منضم به پيمان   ملحوظ داشتن فعاليتهاي اصلي اجراي كار- 2
    انعكاس روابط كليه فعاليتهاي اصلي با يكديگر- 3
    روش اجراي هر فعاليت اصلي - 4
  آالت و نيروي انساني    سازماندهي ماشين- 5
    منظور نمودن برنامه تداركاتي و برنامه مالي منبعث از برنامه زمانبندي- 6
  

ار در رابطه با برنامه زمانبندي تفصيلي و روش اجراي كار حداكثر تا شصت روز پس                الزم به تذكر است كه پيمانك     
شده به دستگاه نظـارت اقـدام         الذكر نسبت به تسليم برنامه زمانبندي تهيه       از مبـادله پـيمان و با توجه به نكات فوق        

  . و الزامي استاجراي اين برنامه پس از تصويب كارفرما براي طرفين قرارداد تعهدآور. خواهد كرد
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   تحول محل كارگاه- 12
  

بر اساس مفاد شرايط عمومي پيمان كارفرما متعهد است زمينهاي كارگاه را بالمعارض بر اساس برنامه زمانبندي 
  .پيشرفت كار مصوب با حضور نماينده مشاور طي صورتجلساتي به پيمانكار تحويل نمايد

  
  ئي  بازديد و بازرسي ادواري از عمليات اجرا- 13

  
نمايد برحسب مورد مجري طرح يا نماينده وي كه داراي اختيارات كافي و  ماهيت طراحهاي بزرگ آبي ايجاد مي

  .متناسب با مسئوليت وي باشد، در محل كارگاه مستقر گردد
  

مجري طرح يا نمايندگان وي جهت حل و فصل مسائل اجرائي كه خارج از حدود اختيارات دستگاه نظارت و 
باشد و همچنين به منظور انجام بازرسي و كنترلهاي مورد نياز، در موارد عمدة زير بازديدهايي به عمل  ميپيمانكار 

  .آورد مي
  
بازديدهايي كه بنا به درخواست دستگاه نظارت رأساً و يا بنا به تقاضاي پيمانكار از طريق دستگاه نظارت از    - 1

  . گيرد طرف مجري طرح يا نمايندگان وي صورت مي
ديدهايي كه مستقيماً بنا به تشخيص و تصميم مجري طرح با اطالع قبلي دستگاه نظارت و در نتيجه باز - 2

  .آيد پيمانكار به عمل مي
آمد مسائلي، خارج از خواست و اراده مجري، دستگاه نظارت و پيمانكار بايد  بازديدهايي كه به علت پيش - 3

  . توسط مجري طرح و يا نمايندگان وي معمول گردد
  

   بررسي و تصويب برنامه زمانبندي بهنگام شده پيمانكار – 14
  

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

  
  ماژور  فورس - 1
  تعليق - 2
  تغيير اساسي در طرح - 3
االجلهاي اصلي برنامه زمانبندي  يشرفت كار، رعايت ضرباعالم مشاور مبنا بر اينكه با توجه به روند واقعي پ - 4

  .باشد تصويبي عملي نمي
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گيري در مورد نحوه ادامه كار، مجدداً توسط پيمانكار تهيه و پس از  برنامه زمانبندي بهنگام شده فوق، براي تصميم
  .گردد بررسي و تأييد مشاور جهت اتخاذ تصميم به كارفرما ارائه مي

  
   گزارشات مربوط به مسائل ايمني كارگاه و اقدام الزم  رسيدگي به- 15

  
مجري طرح، طرح ايمني كارگاه را كه توسط پيمانكار تهيه شده و به تأييد مشاور رسيده است با توجه به ضوابط 

  :زير
  هاي اجتماعي دستورالعملهاي وزارت كار و بيمه - 1
  مفاد پيمان و دستورالعملهاي منضم به آن  - 2
   شرايط عمومي پيمان - 3
  شرايط خصوصي پيمان  - 4
  مشخصات فني - 5
  

آالت و تجهيزات، اجراي عمليات و حفاظت كارگاه در مقابل ايمني مورد بررسي  در ارتباط با نيروي انساني، ماشين
گردد  يادآوري مي. نمايد و تصويب قرار داده و گزارشات مربوطه را در طول اجراي كار بر اساس آن رسيدگي مي

  . بهداشتي كارگاه نيز بايد مورد توجه قرار گيردكه در اين رابطه مسائل
  

  هاي كارگاهي برحسب مورد  تأييد نقشه- 16
  

كننده جزئيات اجراي عمليات بوده و توسط پيمانكار با ملحوظ  هايي هستند كه منعكس هاي كارگاهي، نقشه نقشه
از كار بايد به تأييد دستگاه نظارت گردند و قبل از شروع هر قسمت  هاي منضم به پيمان تهيه مي داشتن مباني نقشه

  .برسد
  

در مواردي كه مفاد اسناد و مدارك پيمان تصويب كارفرما را ايجاب نمايد، از طريق دستگاه نظارت تصويب الزم 
هاي تهيه شده را با مباني  در مرحله تأييد، دستگاه نظارت موظف است انطباق نقشه. از كارفرما اخذ خواهد گرديد

در هر حال پيمانكار مسئوليت رعايت كليه ابعاد و . ا و مشخصات فني قرارداد بررسي و تأييد نمايده طرح و نقشه
هاي  گيري روشهاي مناسب اجرائي به عهده دارد و نقشه ها و ساير مشخصات فني قرارداد را ضمن به كار اندازه

  .گردد ني تلقي نميكارگاهي به هيچ وجه مجوزي براي تغييرات مقادير و قيمت كار يا مشخصات ف
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    رسيدگي به اعالم نظر مشاور در مورد نيروي انساني و اتخاذ تصميم برحسب مورد- 17
  

 تأثير بسزايي در پيشرفت و نحوه عمليات اجرائي *با در نظر گرفتن اينكه نيروي انساني از لحاظ كمي و كيفي
ه به نمودار سازماني تأييد شده نسبت به تأمين موضوع پيمان دارد، پيمانكار موظف است در طول انجام كار با توج

نيروي انساني الزم اقدام و قبل از شروع هر قسمت از كار در صورتي كه دستگاه نظارت ضروري تشخيص دهد 
اطالعات كامل در مورد نحوة سازماندهي نيروي انساني بخش مورد نظر از كار را جهت بررسي و اعالم نظر به 

  .دستگاه تسليم نمايد
الوه بر آن پيمانكار در پايان هر ماه گزارشي در مورد كيفيت و كميت نيروي انساني شاغل خود در طول ماه به ع

كارفرما پس از تصويب نيروي انساني پيمانكار در طول اجراي عمليات موضوع . نمايد دستگاه نظارت تسليم مي
ب مورد با توجه به تأخيرها و نحوه اجراي كار پيمان از طريق دستگاه نظارت كنترل الزم را معمول داشته و برحس

  .آورد گيري الزم را به عمل مي در جهت رفع مشكالت تصميم
 

 رسيدگي به اعالم نظر مشاور در مورد مصالح، لوازم و تجهيزات و اتخاذ تصميم برحسب - 18
  مورد 

  
 تأمين و با ملحوظ داشتن برنامه به منظور اجراي به موقع عمليات، پيمانكار موظف است با توجه به شرايط منابع

دستگاه نظارت از . زمانبندي تفصيلي اجرائي، مصالح، لوازم و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه را تأمين نمايد
لحاظ كيفي و كمي با تطبيق با برنامه زمانبندي تفصيلي اجرائي مصالح و لوازم و تجهيزات چه از نظر پايكار بودن 

ا سفارش با ارائه مدارك مستند از طرف پيمانكار مورد بررسي و كنترل قرار داده و برحسب و چه از نظر خريد و ي
  . نمايد مورد به كارفرما ارائه مي

  
كارفرما در طول اجراي عمليات موضوع پيمان از طريق دستگاه نظارت كنترل الزم را بر عمليات اجرائي معمول 

گيري الزم را به عمل  حوه اجراي كار در جهت رفع مشكالت تصميمداشته و برحسب مورد با توجه به تأخيرها و ن
  .آورد مي
  
  
  
  

                                                      
  . قوانين حاكم و رعايت سالمت كارگاهرعايت مقررات و* 
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  آالت و اتخاذ تصميم برحسب مورد   رسيدگي به اعالم نظر مشاور در مورد ماشين- 19
  

به منظور اجراي به موقع عمليات، پيمانكار موظف است منطبق با برنامه زمانبندي تفصيلي اجرائي نسبت به تأمين 
دستگاه نظارت از لحاظ كيفي و كمي با تطبيق با برنامه . الت با توجه به فهرست تأييد شده اقدام نمايدآ ماشين

  . دهد آالت مورد نياز پروژه را مورد بررسي و كنترل قرار مي زمانبندي تفصيلي اجرائي ماشين
  

 داشته و برحسب مورد با كارفرما در طول اجراي عمليات موضوع پيمان از طريق دستگاه نظارت كنترل الزم را
  .آورد گيري الزم را به عمل مي توجه به تأخيرها و نحوه اجراي كار در جهت رفع مشكالت تصميم

  
   رسيدگي و نظارت بر نحوه كار دستگاه نظارت - 20

  
 داده كارفرما با توجه به موارد زير كنترلهاي الزم را در ارتباط با نحوه كار دستگاه نظارت به صورت مستمر انجام

و حداكثر هر سه ماه يك بار كار دستگاه نظارت را ارزيابي كرده و بر اساس نتايج حاصله زير تصميم الزم اتخاذ 
  .خواهد نمود

  
  نظارت مستمر بر عمليات اجرائي با به كارگيري نيروي انساني و امكانات تعين شده در قرارداد متبادله  - 1
  .آيد ه در طول عمليات اجرائي پيش ميحل و فصل به موقع مسائل فني و مالي كار ك  - 2
  .....تهيه به موقع مدارك كارگاهي مانند دستور كارها، صورتجلسات و غيره    - 3
  وضعيتها و ارسال به موقع آن طبق مفاد شرايط عمومي پيمان به كارفرما  تهيه و تنظيم به موقع صورت  - 4
  تنظيم و ارائه به موقع گزارشات كامل ادواري  - 5
  اه نمودن به موقع كارفرما از مشكالت احتمالي آتي كاربيني و آگ پيش  - 6

  
   بررسي گزارشات ادواري و اعالم نظر به مشاور برحسب مورد- 21

  
پيمانكار با در نظر گرفتن موارد زير گزارش ماهيانه خود را در پايان هر ماه حد اكثر تا پنجم ماه بعـد بـه دسـتگاه                          

  .نمايد نظارت تسليم مي
  

  كارگاه در طول ماه مورد گزارش و شرايط اقليمي رويدادهاي اساسي   - 1
  نمودار پيشرفت فيزيكي عمليات و شرح اجزاء آن  - 2
  نمودار پيشرفت ريالي عمليات و شرح اجزاء آن   - 3
  مصالح پايكار و تداركات   - 4
  آالت و تجهيزات  ماشين  - 5
  نيروي انساني  - 6
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  تأسيسات كارگاه  - 7
  مسائل و مشكالت خاص  - 8
  شده توسط پيمانكار  ائهحلهاي ار پيشنهادات و راه  - 9

  دهندة پيشرفت كار ارائه عكسهاي نشان  - 10
  

دستگاه نظارت پس از بررسي و تطبيق مفاد گزارش پيمانكار با مدارك مستند كارگاهي خود ضمن اضافه نمودن 
  .نمايد موارد زير حداكثر تا دهم ماه ذكر شده گزارش عمليات اجرائي آن ماه را به كارفرما تسليم مي

  
  نيروي انساني شاغل دستگاه نظارت شامل نظار مقيم كارگاه و نظارت عالي اعالم  - 1
  فهرست وسايل نقليه دستگاه نظارت  - 2
  حلهاي مناسب  اظهار نظر، پيشنهادات و ارائه راه - 3
  

الذكر و تطبيق آن با مشاهدات و مالحضات عوامل مقيم خود، ظرف  كارفرما پس از دريافت گزارش ماهيانه فوق
  .دارد هاي خود به دستگاه نظارت اعالم مي حلها و توصيه ظر خود را توأم با ارائه راهمدت ده روز  ن

  
   رسيدگي به اعالم نظر مشاور در مورد نتايج آزمايشات و اقدام الزم برحسب مورد - 22

  
بمنظور بازرسي كيفيت عمليات اجرائي، از خدمات واحد تخصصي مستقلي استفاده خواهد شدكه عرفاً به نام 

اي كه با توافق  باشد بنا به برنامه اين واحد كه داراي شخيصت حقوقي مستقل مي. مايشگاه مشهور شده استآز
دستگاه نظارت تنظيم خواهد شد عمليات بازرسي خود را انجام داده و نتايج آن را كتباً در اختيار دستگاه نظارت 

  .خواهد گذاشت
  

اي از آن را به انضمام نظرات خود براي پيمانكار و كارفرما  هدستگاه نظارت پس از بررسي نتايج آزمايشات نسخ
در مواردي كه ضرورت امر ايجاب نمايد دستگاه نظارت با توجه به نتايج حاصله از . ارسال خواهد نمود

بازرسيهاي خود از كارفرما درخواست خواهد كرد كه از اختيارات خود جهت اقدام در مواردي كه مداخله 
  .باشد انتخاب آزمايشگاه و مبادله قرارداد مورد لزوم با كارفرما مي. است استفاده نمايدكارفرما ضروري 

  
   بررسي و تصويب تغييرات كار – 23

  
هاي  به علل مختلف در طول عمليات اجرائي، تغييراتي ممكن است در كار به وجود آيد كه بنا به مورد داراي جنبه

  . يك از آنان داراي تبعات مالي نيز باشندكمي، كيفي و زماني بوده كه ممكن است هر
  .توان به دو بخش اصلي ذيل تقسيم نمود با رعايت هدف اصلي طرح، اين تغييرات را مي
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  .گيرند   تغييراتي كه در چارچوب مفاد پيمان و اسناد و مدارك ضميمه آن قرار مي23-1
  

تواند از حدودي كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين  الذكر، تبعات مالي اين تغييرات نمي در ارتباط با موضوع فوق
 .شده است تجاوز نمايد

  
الذكر به كارفرما  تغييرات رديف مزبور، بنا به مورد از طرف پيمانكار و يا دستگاه نظارت و از طريق دستگاه اخير

  .پيشنهاد شده و در صورت تصويب كارفرما، جهت اجرا ابالغ خواهد گرديد
  

ذ تصميم در تغييرات پيشنهادي در حدود اختيارات دستگاه نظارت باشد نيازي به كسب تأييديه در صورتي كه اتخا
). حدود اختيارات دستگاه نظارت در اين مورد در اسناد و مدارك پيمان بايد تصريح گردد(به كارفرما نخواهد بود 

  .باشد گردد كه در چارچوب قرارداد حق هرگونه تغيير براي كارفرما محفوظ مي يادآور مي
  

  .گردند   تغييراتي كه خارج از چارچوب اسناد و مدارك پيمان واقع مي23-2
  

نشده  بيني به طور كلي در اسناد و مدارك پيمان به ويژه در فهرست مقادير و برآورد قيمتها مبلغي براي كارهاي پيش
بيني  گيري و پرداخت كارهاي جديد از محل اين مبلغ پيش اندازه. شود بلغ موقت در نظر گرفته ميبه عنوان م

آيد كه با ملحوظ داشتن رديف ياد شده احتياجي به تهيه قرارداد جديد يا  بدين ترتيب به ندرت پيش مي. شود مي
 بيايد قرارداد جديد تنظيم شده با توافق با چنانچه چنين اتفاق نادري پيش. متمم يا الحاقيه به قرارداد به وجود آيد

  .   پيمانكار با ملحوظ داشتن ضوابط و شرايط قرارداد جديد قابل اجراست
  

الزم به توضيح است كه بيست و پنج درصد ذكر شده در شرايط عمومي پيمان كه حدود اختيارات كارفرما را در 
  .گيرد الذكر را در بر مي  دو بند فوقنمايد جهت كاهش يا افزايش قرارداد تا آن حد مشخص مي

  
   اتخاذ تصميم در مورد پرداختها  و رسيدگي به صورت وضيعتهاي موقت و ضمائم آن-  24

  
  :گيرد رسيدگي به صورت وضعيتهاي موقت و پرداختهاي پيمانكار به شرح زير انجام مي

  .وز اقدام نمايدپيمانكار موظف است روزانه نسبت به تقويم و تنظيم صورت كاركرد همان ر - 1
 24پيمانكار موظف است دو نسخه از كاركرد تنظيم شده روزانه را جهت اطالع نظارت مقيم حداكثر ظرف  - 2

  .ساعت به دستگاه نظارت كارگاه تحويل دهد
اي از آن را   ساعت از تاريخ تحويل صورت كاركرد روزانه نسخه24نظارت مقيم موظف است حداكثر ظرف  - 3

  . اجرائي مقيم كارفرما تحويل نمايدبا اظهار نظر به مدير
پيمانكار با تجمع صورت كاركردهاي روزانه نسبت به تهيه و تنظيم صورت وضعيت موقت ماهانه اقدام  - 4

نموده و در آخر هر ماه شمسي موظف است صورت وضعيت تهيه شده را در نه نسخه كتباً به نظارت مقيم 
  .تحويل دهد
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دهد و بقيه نسخ را رسيدگي  ن را به مدير اجرائي مقيم كارفرما تحويل مينظارت مقيم بالفاصله يك نسخه از آ - 5
  .دهد و حداكثر در عرض پنج روز آنها را به دستگاه نظارت تحويل مي

دستگاه نظارت حداكثر تا دهم ماه بعد صورت وضعيت رسيدگي شده را در هشت نسخه به كارفرما ارسال  - 6
  .دارد مي

ز دريافت نسخه صورت وضعيت رسيدگي نشده آن را با كاركردهاي روزانه مدير اجرائي مقيم كارفرما پس ا - 7
  .دهد شده مقابله و پس از اظهار نظر حداكثر ظرف پنج روز به كارفرما تحويل مي دريافت

  .كارفرما موظف است حداكثر تا بيستم ماه بعد صورت وضعيت مورد تأييد خود را به پيمانكار پرداخت نمايد - 8
  

 
 

  
  

   مربوط به نحوة تنظيم صورت وضعيت موقت و رسيدگي و پرداخت نمودار1- 24
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  هاي از بيلت   وصول نقشه- 25
  

صورت زير تهيه و ه توسط پيمانكار در طول اجراي عمليات اجرائي ب )As-Built(هاي ازبيلت  به طور كلي نقشه
  .گردد پس از تصويب دستگاه نظارت به كارفرما ارسال مي

  
هاي  رسد حداكثر قبل از تحويل موقت آن كار، پيمانكار نقشه ار كه به پايان ميبراي هرقسمت مستقل از ك - 1

  .نمايد بيلت آن قسمت كار را بر روي دو نسخه اوزاليد تهيه و به دستگاه نظارت تحويل مياز
الذكر را جهت پياده كردن در يك نسخه  دستگاه نظارت پس از بررسي و تصويب، يك نسخه از نقشه فوق - 2

  . نمايد به پيمانكار عودت مي) ترانسپارانت (قابل تكثير
رت فوق به اضافه دو نسخه اوزاليد به مهندس مشاور جهت تحويل به وصه نقشه ترانسپارانت تهيه شده ب - 3

  .گردد نكار كتباً ارسال مياكارفرما توسط پيم
شده قبل از صورت فوق تهيه ه هاي ازبيلت كه جهت كل كار ب  نقشهةمهندسين مشاور پس از دريافت كلي - 4

  .نمايد صورت مجلد با تأييد خود به كارفرما تحويل ميه آوري و ب تحويل موقت آنها را جمع
  

  برداري    اقدام به استقرار كادر مورد نياز نگهداري و بهره- 26
  

ياز برداري مورد ن با توجه به اينكه مهندس مشاور در پايان مرحله دوم در گزارش نهائي خود كادر نگهداري و بهره
م با شرح وظايف و نمودار سازماني تعيين نموده است، كادر تعيين شده پس از استخدام و طي تعاليم و أطرح را تو

هاي الزم بايستي حتماً در پايان مرحله سوم و در زمان تحويل موقت در كارگاه مستقر شوند كه در حين  دروه
ت تضميني كه پيمانكار و دستگاه نظارت مشغول تحويل موقت در آزمايشهاي تحويل شركت نموده و در طول مد

  .باشند مشاركت داشته باشند تكميل و رفع معايب و مشكالت كار مي
  

   انجام تشريفات مربوط به تحويل موقت - 27
  

براي كارهاي بزرگ آبي قبل از انجام تشريفات تحويل موقت آزمايـشهاي مشخـصي بايـستي در كارگـاه توسـط                     
 نظارت مقيم در معيت پيمانكار صورت گيرد كـه معمـوالً ايـن نـوع آزمايـشها در شـرايط                   نماينده مقيم كارفرما و   

پـس از حـصول اطمينـان از    . شـوند  خصوصي پيمان و مشخصات فني خصوصي به صراحت تعبين و مشخص مي         
انجام حداقل نود و هفت درصد كار مورد پيمان براي هر بخشي از عمليات موضوع پيمان كه در نظر اسـت مجـزا                       

نمايـد،   تحويل و يا با هم تحويل موقت گردند پيمانكار درخواست تحويل موقت را كتبـاً از دسـتگاه نظـارت مـي                  
دستگاه نظارت پس از بررسي با توجه به نتايج آزمايشهاي انجام شده چنانچه كار آماده تحويل باشد مراتب را بـه                     
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 * شـرايط عمـومي    39 تعيين و بر اسـاس مـاده         اطالع كارفرما خواهد رساند و تاريخ تحويل موقت توسط كارفرما         
  .گيرد پيمان تشريفات تحويل موقت انجام مي

  
    رسيدگي به گزارش مشاور درمورد برچيدن كارگاه - 28

  
پيمانكار پس از انجام تحويل موقت كار، با در نظر گرفتن تجهيز مناسب كارگاه براي رفع معايب و نواقص ذكر 

آالت و  برنامه زمانبندي برچيدن كارگاره را با ذكر اقالم تجهيزات و ماشينشده در صورتجلسه تحويل موقت، 
  .دهد  و از كارگاه خارج نمايد به دستگاه نظارت ارائه ميهتأسيسات و مصالحي كه بايستي برچيد

  
سيسات و ساختمانها و غيره أدستگاه نظارت با توجه به نيازهاي كارفرما در مورد در اختيارگيري برخي از ت

 گزارشي جهت رسيدگي و تصويب  به كارفرما ارائه ،)ي پيمانم شرايط عمو39گراف آخر ماده ا طبق پار(
نموده و پس از تصويب كارفرما مراتب برچيدن كارگاه را به پيمانكار ابالغ و در برچيدن كارگاه نظارت 

  .نمايد كامل مي
  

  برداري   دوره تضمين و آغاز بهره- 29
  

طول اين مدت .  گرديده استتعيين گردد كه مدت آن در پيمان وره تضمين آغاز ميپس از تحويل موقت، د
پيمانكار موظف است هرگونه نقصي كه ناشي از عدم اجراي صحيح كار موضوع پيمان باشد رفع نمايد و همچنين 

  .گردد برداري از طرح آبي آغاز مي سب نوع پروژه، بهرهحپس از تحويل موقت بر

                                                      
  .رجوع شود به ضمائم پيوست  *
 
  دوره تضمين كارها-5ماده  

ماه شمسي از طرف پيمانكار تضمين /روزه.. .........حسن انجام كار كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت
  .ودش ناميده مي» دوره تضمين«نام ه گردد و اين مدت ب مي
  

كار بردن مصالح بد و يا ه اگر در دوره تضمين معايب و نقايصي در كار مشهود شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات و يا ب
 براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب . خود رفع كندةنامرغوب باشد پيمانكار مكلف است آن معايب و نقايص را به هزين

غ مراتب شروع به رفع معايب و كند و پيمانكار بايد حداكثر پانزده روز بعد از ابال  به پيمانكار ابالغ ميص و محل آنها كتباًيو نقا
  .شود رفع نمايد ص كند و آنها را طي مدتي كه با تراضي كارفرما معين ميينقا
  

ساً و يا به هر أيب و نقايص را رآن معا هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد خود قصور ورزد و يا مسامحه كند كارفرما حق دارد
اي كه  را به اضافه پانزده درصد از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالب و سپرده بداند رفع كند و هزينه آنقتضي ترتيب كه 

  . كندپيمانكار نزد او دارد برداشت
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  نمودار تهيه صورت وضعيت قطعي و تصفيه حساب1- 30
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پيمان و روشن به حسابهاي مربوط  ورت وضعيت قطعي، انجام تصفيه رسيدگي به ص- 30
  ها  نمودن وضعيت ضمانت نامه

  
  :شود پس از تحويل موقت هر قسمت از كار براي تهيه صورت وضعيت قطعي مراحل زير انجام مي

متره و مايد، ن گيري نهائي و تهيه متره قطعي كار مي پيمانكار پس از رفع معايب احتمالي مبادرت به اندازه   - 1
 .دارد قطعي هر قسمت از كار را جهت رسيدگي به دستگاه نظارت و يا جانشين آن در سه نسخه ارسال مي

  
  
مجلسها و  گيريهاي مورد تأييد خود و دستور كارها و صورت براساس اندازه) يا جانشيني آن(دستگاه نظارت  - 2

گيري نهائي پيمانكار انجام، و پس از اعمال  فهرست مقادير منضم پيمان، رسيدگي خود را در مورد اندازه
  .   دارد كار و نسخه ديگر را به كارفرما ارسال مينرا به پيما نظرات و اصالحات، يك نسخه از آن

  
 پيمانكار پس از دريافت مقادير قطعي مصوب مشاور به طريق فوق صورت وضعيت قطعي را بر اساس   -3

جلسها و قيمتهاي جديد م  منضم به پيمان دستور كارها و صورتبهاء مدارك و اسناد موجود شامل فهرست
و در سه نسخه به ) همراه با اعتراضات احتمالي خود در مورد مقادير تصويب شده دستگاه نظارت(تهيه 

  . دهد دستگاه نظارت تحويل مي
 و سپس با دارد  دستگاه نظارت يك نسخه از صورت وضعيت دريافتي فوق را به كارفرما عيناً ارسال مي  - 4

را جهت تكثير به   و يك نسخه آنهاالختيار پيمانكار صورت وضعيت قطعي را تهيه نمود حضور نماينده تام
  .دهد پيمانكار عودت مي

را در نه نسخه تهيه و پس از مهر   پيمانكار صورت وضعيت قطعي نهائي شده با دستگاه نظارت يا جانشين آن - 5
  .دهد دت ميو امضاء به دستگاه نظارت عو

كارفرما ارسال به  امضاء نموده و  ورا مهر  تصحيح و نهائي شده آن، دستگاه نظارت پس از مطابقت با نسخه -6
  .دارد مي

  .نمايد  كارفرما نيز پس از رسيدگي و تصويت آنها را براساس نمودار ذيل توزيع مي - 7
يت قطعي مورد تصويب كارفرما داشته باشد  چنانچه پيمانكار اعتراضات و يا ادعائي بيشتر از صورت وض - 8

  .احل حل اختالف ارجاع دهدر پيمان به م عمومي شرايط 53تواند موضوع را بر اساس ماده  مي
  .گردد شرايط عمومي پيمان اجرا مي 52 و  40 بقيه موارد عيناً طبق ماده  - 9

حساب  ي كاركرد، با پيمانكار تصفيه پس از تهيه و تصويب صورت وضعيت كليه كار و صورتحساب قطع - 10
  . گردد ه آزاد ميدهاي نامبر نامه تنامنموده و ض

  

                                                      
  ون رسيدگي به صورت يشده داشته باشد موارد را با كميس تي نسبت به صورت وضيت رسيدگيچنانچه كارفرما نقطه نظرا

  .نمايد وضعيت قطعي مندرج در پيمان اعالم مي
 رجوع شود به ضمائم پيوست  
  
 
 
  



  

 

 
  
  

19

  حويل قطعي ت  انجام تشريفات مربوط به - 31
  

  .گيرد  شرايط عمومي پيمان انجام مي 41تشريفات مربوط به تحويل قطعي براساس ماده 
  

  حساب نهائي با مشاور و پيمانكار   تصفيه- 32
  
  .گيرد ساب نهائي كارفرما با مشاور براساس مفاد قرارداد خدمات مهندسي مرحله سوم انجام ميح  تصفيه  - 1
  .گيرد  شرايط عمومي پيمان انجام مي  52حساب نهائي كارفرما با پيمانكار براساس ماده  تصفيه  - 2
  
  
  

                                                      
 رجوع شود به ضمائم پيوست 
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  : ضمائم پيوست - 33
  

   تحويل موقت-39ماده 
  

ها و ساير اسناد  ت درصد عمليات موضوع پيمان را طبق مشخصات و نقشهپس از آنكه پيمانكار الاقل نود و هف
اي از يك كار اساسي و  ص كارها مربوط به قسمت عمدهيضميمه پيمان انجام داد مشروط برآنكه باقيمانده و يا نقا

ت تقاضاي تواند از طريق دستگاه نظار ممكن سازد مي شده را غير صورتي نباشد كه استفاده از كار انجامه يا ب
دستگاه نظارت مراتب را . ون تحويل معرفي نمايدي خود را براي عضويت در كميسةموقت كند و نمايند تحويل

جهت تحويل تقاضاي تشكيل كميسيون  مورد رسيدگي قرار داده و در صورت تأييد با تعيين تاريخ آمادگي كار
  .نمايد تحويل موقت را از كارفرما مي

  
  :د بود از اين كميسيون مركب خواه

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

  نفر     يك از طرف دستگاه نظارت                                 
  نفر       يك   از طرف پيمانكار                                     

  
تا تشكيل  را كتباً با اطالع پيمانكاري خواهد رسانيد و كار فرما اعضا كميسيون و همچنين تاريخ تشكيل آن

اي براي انجام آزمايشهايي كه براي عمل تحويل طبق اصول فني الزم  كميسيون تحويل موقت دستگاه نظارت برنامه
 اوست براي روز ةعهده ن قسمت از وسائل را كه تدارك آنها طبق پيمان بكند تا آ باشد تهيه و به پيمانكار ابالغ مي

  .تشكيل كميسيون در محل كار آماده نمايد
  

شود و نتايج آن در صورت مجلس  آزمايشهاي الزم با حضور اعضاي كميسيون توسط دستگاه نظارت انجام مي
  .گردد تحويل موقت قيد مي

  
 آن بعداً معلوم ةي كه نتيجيمعايب كارها و عمليات ناتمام و آزمايشها وص يكميسيون تحويل موقت فهرستي از نقا

ص و معايب و تكميل يمنظور رفع نقاه مجلس تحويل موقت خواهد نمود و ب گردد تنظيم و ضميمه صورت مي
كارهاي ناتمام مهلتي براي پيمانكار معين و به دستگاه نظارت مأموريت خواهد داد كه در رأس مهلت مزبور 

و كار ناتمامي گونه عيب و نقص  هيچالذكر  ص فوقيليات را مجددا ً بازديد كند و اگر بر اساس فهرست نقاعم
مجلس موقت و گواهي رفع نقائص و معايب و همچنين نتيجه آزمايشهاي خواسته شده را  باقي نمانده باشد صورت

  . تصويب او به پيمانكار ابالغ شودخواهد داشت تا پس از مجلس است براي كارفرما ارسال كه مكمل آن صورت
  

تقاضاي پيمانكار به منظور انجام تحويل موقت بايد با توجه به تشريفات اداري تشكيل كميسيون الاقل  - 1ةتبصر
  . به دستگاه نظارت تسليم گرددتبيست روز قبل از آمادگي كارها براي تحويل موق
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داد كه كميسيون تحويل حداكثر در مدت بيست روز پس دستگاه نظارت و كارفرما ترتيب كار را طوري خواهند 

چنانچه كميسيون تحويل ديرتر از . از تاريخ تقاضاي پيمانكار در محل كار حاضر و براي تحويل موقت اقدام نمايد
ن شده است يرف دستگاه نظارت تعيطكه از تحويل  در اين صورت تاريخ آمادگي كار جهت ،موعد حاضر شود

 پيمان 5تعهدات پيمانكار در مورد تحويل كارها و همچنين شروع دوره تنظيم موضوع ماده قبول شده تلقي و 
مجلس مربوطه  جرائم تأخير آن تاريخ احتساب خواهد شد مشروط بر اينكه كميسيون تحويل موقت ضمن صورت

 تاريخ تعيين شده نظر دستگاه نظارت را در مورد تاريخ آمادگي كار جهت تحويل تأييد نمايد و در غير اين صورت
  .جلس تحويل مالك عمل خواهد بودم از كميسيون مزبور ضمن صورت

  
شده از طرف كميسيون تحويل به  جلس تحويل موقت و يا تاريخ تعيينم چنانچه تاريخ تنظيم صورت - 2 ةتبصر

ار حاظر ل ديرتر از موعد مقرر در محل كيدر صورتي كه كميسيون تحو(عنوان تاريخ آمادگي كار جهت تحويل 
 50ماده  در مؤخر بر تاريخ خاتمه مدت پيمان باشد در فاصله اين دو تاريخ پيمانكار مشمول جريمه مقرر) شود

  .خواهد بود
ص باشد يخر بر تاريخ خاتمه مدت پيمان به اضافه مهلت مقرر براي رفع نقاؤچنانچه تاريخ واقعي رفع نواقص م

ص و تاريخ واقعي رفع آنها مشمول جريمه مقرر ييين شده براي رفع نقازمان بين تاريخ تعنسبت به فاصله  كارپيمان
  . خواهدبود50در ماده 

  
آالت و مصالح اضافي متعلق به خود را در ظرف   ماشينةظف است بعد از تحويل موقت كليوپيمانكار م - 3ةتبصر

پيمانكار بايد طبق دستور به عالوه . باشد از محل كار خارج نمايدمدت مناسبي كه مورد قبول دستگاه نظارت 
جهت اجراي كارها در محل كار ساخته است تخريب و يا پياده نموده و كه ساختمانهاي موقتي را دستگاه نظارت 

  . خود تميز كندةمصالح آنرا از محل كار خارج كند و كارگاه را به هزين
  

ما باشد قيمت آن با تراضي طرفين تعيين ات موقتي پيمانكار مورد احتياج كارفرسسيأهرگاه قسمتي از ساختمانها و ت
  .و اين تأسيسات و ساختمانها به كارفرما فروخته و تحويل خواهد شد

  
   صورت وضعيت فعلي – 40 ةماد

  
 پيمانكار ةبه معيت نمايند) با جانشين آن(به محض آنكه تحويل موقت كليه كارها انجام گرفت دستگاه نظارت 

مقادير و ارقامي كه در صورت . رت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده خواهد كرد صوةگيري و تهي اقدام به اندازه
خذ تصفيه قطعي محاسبات قرار خواهد Ĥْي قاطع خواهد بود و يكي از ميشود به تنها وضعيت قطعي منظور مي

  .دگرفت ولو آنكه بين آنها و مقادير يا ارقامي كه در صورت وضعيتهاي موقت منظور گرديده اختالفاتي باش
  

در صورتي كه پيمانكار با وجود اخطار قبلي ده روز دستگاه نظارت يا جانشين آن براي تهية صورت وضعيت 
  . قطعي خواهد نمود قطعي حاضر نشود و يا نمايندة خود را به دستگاه نظارت رأساً اقدام به تهية صورت وضعيت
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ق محاسبه ضمن نامه براي پيمانكار ارسال شود با ضمائم و اورا ترتيب تنظيم مي صورت وضعيت قطعي كه بدين
خواهد گرديد تا اگر مشاراليه نسبت به محاسبه ارقام صورت وضعيت قطعي اعتراضي داشته باشد منتهي در مدت 
دو ماه از تاريخ ارسال، اعتراضات خود را كتباً تسليم دستگاه نظارت كند و در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت 

شده تلقي  حاسبه صورت وضعيت قطعي اعتراضي ننمايد صورت وضعيت مزبور قبولمقرر در باال نسبت به م
  .خواهد شد

  
پيمانكار اعتراضاتي را كه احياناً نسبت به محاسبه صورت وضعيت قطعي دارد بايد با مدارك مثبته و ذكر دليل كتباً 

ه و نسبت به اقالم مورد اختالف به دستگاه نظارت اعالم دارد تا از طرف دستگاه مزبور مورد رسيدگي قرار گرفت
  .تصميم نهائي اتخاذ شود

  
 53شود طبق ماده   واند آن قسمت از اعتراضات را كه مورد قبول دستگاه نظارت و كارفرما واقع نميت پيمانكار مي

  .به مرجع حل اختالف ارجاع دهد
  

چنين مهلتي كه طبق اين ماده  صورت وضعيت قطعي و همةگيري كارها و تهي  حداكثر جمع مدت اندازه- 1 ةتبصر
الخره تصويب صورت ابراي اعتراضات احتمالي پيمانكار در نظر گرفته شده و رسيدگي به اين اعتراضات و ب

  .ص است تجاوز كنديوضعيت قطعي نبايد از شش ماه كه شروع آن تاريخ رفع نقا
  

كار برده شده در ه راي اجراي عمليات بطور موقت به يك از مصالح و تأسيساتي كه ب  در پايان كار هيچ- 2 ةتبصر
باشد مگر در مواردي كه خالف آن در اسناد و  شود و متعلق به پيمانكار مي صورت وضعيت قطعي منظور نمي

  .مدارك پيمان تصريح شده باشد و يا آنكه در صورت اقتضا براي واگذاري آنها به كارفرما توافق شود
  

طور ناتمام تحويل ه بكار ور و تقصير پيمانكار نباشد به دستور كارفرما عللي كه ناشي از قصه  اگر ب-3 ةتبصر
سيسات سفارش شده از طرف پيمانكار و همچنين أكار و مصالح و ت گرفته شود نسبت به احتساب بهاي مصالح پاي

  .گردد  اقدام و در صورت وضعيت قطعي منظور مي48سيسات و تجهيزات متعلق به پيمانكار طبق ماده أت
  
   تحويل قطعي -41 ةادم
  

 پيمان كارفرما به تقاضاي پيمانكار اعضاي كميسيون تحويل قطعي و 5در پايان دوره تضمين مندرج در ماده 
بيني شده است معين و به   براي تحويل موقت پيش39همچنين تاريخ تشكيل كميسيون را به همان نحو كه در ماده 

ازديد كارها هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده سيون پس از بيكم. نمايد پيمانكار ابالغ مي
د و كارفرما تصويب ننماي را تنظيم مي مجلس مربوط به آن ننمايد تحويل قطعي خواهد گرفت و بالفاصله صورت

  .آن را به پيمانكار ابالغ مي كند
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ت موضوع پيمان مشاهده نمايد براي رفع  هرگاه كميسون عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار در عمليا–تبصره 
  . پيمان رفتار خواهد شد5آنها طبق ماده 

  
   هزينه نگاهداري در دوره تضمين -42ماده 

  
هاي ناشي از نقص  ولي هزينه. باشد برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان به عهده كارفرما مي هاي بهره هزينه

  . پيمان رفتار خواهد شد5 طبق ماده عمل پيمانكار بعهده اوست و نسبت به آنها
  

   صورتحساب قطعي و تصفيه حساب پيمانكار -52ماده 
  

 تهيه و تنظيم مي شود و 40صورتحساب قطعي پيمان عبارتست از مبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده 
فه و يا از آن كسر مي مبالغي كه براساس مواد پيمان و شرايط عمومي و ساير اسناد منضم به پيمان به مبلغ باال اضا

  .شود
آالت تحويلي پيمانكار به   و احتماالً بهاي مصالح و تاسيسات و ماشين37اين مبلغ شامل كشور مندرج در ماده ( 

  ). دعاوي پيمانكار نسبت به كارفرما و بر عكس و غيره مي باشد–جرائم -  جبران خسارات–كارفرما 
  

گردد مأخذ تسويه حساب نهائي پيمانكار خواهد بود و پس از  صورتحساب قطعي كه به ترتيب باال تنظيم مي
  .امضاي آن از طرف كارفرما و پيمانكار براي طرفين قطعي بوده و هرگونه اعتراضي نسبت به آن بال اثر خواهد بود

  
هرگاه بر اساس اين صورت حساب قطعي پيمانكار بستانكار شود طلب او منتها در مدت يك ماه از تاريخ امضاي 

الضمان كه بصورت نقد يا ضمانتنامه تا تحويل  گردد و به غير از نصف كسور وجه صورتحساب قطعي پرداخت مي
  .شود هاي پيمانكار از هر قبيل كه باشد بالفاصله آزاد مي قطعي بايد نزد كارفرما باقي بماند ساير ضمانتنامه

  
مكلف است در مدت يك ماه از تاريخ هرگاه براساس است صورتحساب قطعي پيمانكار مبلغي بدهكار شود 

امضاي صورتحساب قطعي طلب كارفرما را بپردازد و اگر در اين پرداخت تأخير نمايد و يا استنكاف ورزد كارفرما 
هاي پيمانكار و يا دارائي  حق خواهد داشت بدون احتياج به انجام تشريفات قضائي طلب خود را از محل ضمانتنامه

ها يا دارائي مزبور تكافو ننمايد طبق قوانين جاريه  ول كند و اگر مبالغ اين ضمانتنامهموجود او در كارگاه وص
  .كشور از ساير دارائي او وصل كند

  
الضمان كه تا تحويل  هرگاه پيمانكار در مهلت مقرر يكماه طلب كارفرما را پرداخت كند بغير از نصف كسور وجه

هاي او به هر عنوان كه باشد بالفاصله از طرف كارفرما آزاد  نامهماند بقيه ضمانت  قطعي نزد كارفرما باقي مي
  .گردد مي
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 بدون منظور داشتن هيچ 37 روز بعد از تاريخ تحويل موقت صورت وضعيت موقتي طبق ماده 15 منتهي تا - تبصره
مع مبلغ هرگاه براساس اسن صورت وضعيت پيمانكار بدهكار نباشد و يا ج. نوع مصالح پاي كار تنظيم مي شود

نامه انجام تعهدات بالفاصله پس از  اضمان كمتر باشد پنج درصد مربوط به ضمانت بدهي او نصف كسور وجه
ولي اگر جمع بدهي پيمانكار بيش از نصف . شود  آزاد مي34تصويب صورت مجلس تحويل موقت طبق ماده 

مانت نامه مزبور تا هنگام تصفيه حساب الضمان باشد و پيمانكار در پرداخت اين بدهي اقدامي ننمايد ض كسوروجه
  .تمديد مي شود و نزد كارفرما باقي ماند

  
   حل اختالف-53ماده 

  
در صورتي كه اختالفاتي بين كارفرما و پيمانكار پيش آمد كند اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع 

مومي وساير اسناد و مدارك پيوست پيمان باشد پيمان و يا مربوز به تفسير و تعبير هر يك از مواد پيمان و ظرايط ع
چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمايند از طريق مراجعه به محاكم و مراجع صالحه 

  .دادگستري حل وفصل خواهد شد
  

 در غير اينصورت پيمانكار ملزم است كه تا حل اختالف تعهداتي را كه به موجب پيمان به عهده دارد اجرا نمايد و
بديهي است . كارفرما طبق پيمان و شرايط عمومي آن به تشخيص خود نسبت به پيمانكار عمل خواهد نمود

كارفرما نيز در طول مدت حل اختالف تعهدات خود را براساس پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن به تشخيص 
  .خود نسبت به پيمانكار انجام خواهد داد

 


