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 03-ع ص-1401 میچک لیست اسناد مناقصه عمو
  

 کنترل شرح ردیف

  مناقصه و نام و نشانی مناقصه گذار  دستورالعمل شرکت در   1

  نوع و مبلغ تضمین مناقصه )پاکت الف( 2

3 
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد ها و گشایش آن ها و مدت اعتبار 

 پیشنهادات )پاکت ب( 
 

  )پاکت ب(تعهدات  مبلغ پیش پرداخت و تضمین انجام  4

  زمانبندی انجام کار)پاکت ب( برنامه   5

  معیار و روش های ارزیابی کیفی مناقصه گران )پاکت ب( 6

  روش تهیه برای تسلیم پیشنهاد ها )پاکت ب( 7

8 
 شروع کار و خدمات )پاکت ب(  

 
 

  نمونه متن قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، موافقت نامه ها )پاکت ب( 9

  پاکت )ج( پیشنهادات قیمتی   10
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 به نام خدا 
 

 مرحله ای با ارزیابی کیفی  دو شرکت در مناقصه عمومیفراخوان  -1

 شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان  
به   آبه(  6)کریستال   از تأمین کنندگان محترم دعوت می نماییم تا در مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین نیترات نیکل

 شرح ذیل شرکت نمایند.

 ( آبه  6 کریستال) نیترات نیکل تن  100 خرید  : مناقصهموضوع  -1

 دو مرحله ای   عمومی نوع مناقصه: مناقصه  -2

 شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان  : مناقصه گزار -3

    3احد ، طبقه دوم، و7، بلوار آفریقا، بلوار اسفندیار، پالک تهران  :آدرس دفتر مناقصه گزار -4

 4چرمشهر ورامین، شهرک صنعتی ساالریه، بلوار یاسمن، بلوار مینا، خیابان مینا  :آدرس کارخانه مناقصه گزار -5

 4: چرمشهر ورامین، شهرک صنعتی ساالریه، بلوار یاسمن، بلوار مینا، خیابان مینا تحویلمحل    -6

 تنی(  10پارت  10)  قرارداد  تنفیذ از تاریخ  کاریروز 100 : تحویل  مدت  -7

 . خواهد بود کیفیت-از نظر دستگاه مناقصه گزار معیار سنجش برنده مناقصه قیمت -8

. پیشنهادات واصله بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختاراست ازدر رد یا قبول هر یک   ردستگاه مناقصه گزا  -9

اختالف   اسناد مناقصه فاقد تضمین و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در  ، مشروطناقص،   ، به پیشنهادات مبهم -10

 .پس از انقضای مهلت مقرر تسلیم شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد  یا داشته باشد 

  باشد  شدهن دستورالعمل  رعایت آن  بندی  بسته  در  یا شده  تهیه مناقصه  دستورالعمل برخالف که   پیشنهاداتیبه  -11

 . اثر داده نخواهد شد  ترتیب

 .قیمت پیشنهادی خود را در جدول پیشنهاد قیمت ثبت کند  ،  نویس قراردادبر اساس پیش الزم است فروشنده  -12

ابطال   ، مناقصهتشخیص مناقصه گزار بنا به  ،کرده باشند  هندگان تبانید حاصل شود که پیشنهاد  اطمینان هرگاه  -13

شرکت  تضمین و  شوند ی رکت درمناقصه های بعدی محروم مگرفته و از ش قانونی قرار متخلفین تحت پیگرد و خواهد شد 

 کاتالیست ایرانیان ضبط خواهد شد.  گسترش   کنندگان به نفع  شرکت در مناقصه تبانی 

گزار حق تغییر یا اصهالح و یا تجدید نظر در اسهناد و مشهخصهات را قبل از انقضهات مهلت تسهلیم پیشهنهادات مناقصهه  -14

در صههورتی که  لذا مناقصههه گر می بایسههت از نهایی بودن اسههناد، اطمینان حاصههل نماید. برای خود محفوظ می دارد و  

گر حق دارد تقاضای استرداد آن را نموده تا   ده باشد مناقصهگزار ش تسهلیم دسهتگاه مناقصهاصهالح اسهناد پیشهنهادی قبل از  

ار بنماید. در صهورتی که تجدید نظر و زمجدداً در زمان تعیین شهده تحویل مناقصهه گ ،پس از اعمال تغییرات و اصهالحات
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یا تسهلیم اسهناد   اصهالحات مسهتلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشهد در این حالت دسهتگاه مناقصهه گزار می تواند مهلت دریافت

 .را تمدید نماید به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهادات را داشته باشند 

مهندسهی خرید شهرکت گسهترش کاتالیسهت  واحد   د جهت هرگونه سهوال و هماهنگی الزم بانمی توانگران    مناقصهه  -15

گران که نسهبت به مفهوم اسهناد و مدارک مناقصهه    هر یک از مناقصهه  .تماس حاصهل فرمایند   22018044تلفن    ایرانیان

به دسهتگاه مناقصهه گزار اطالع  مراتب را  ابهامی داشهته باشهند بایسهتی حداکتر تا پنو روز قبل از خاتمه مهلت تحویل اسهناد 

 داده و تقاضای توضیح نمایند. 

کار از   انجام  مقتضیاتاز شرایط و   عدم اطالع  دال بربدیهی است در مرحله اجرای قرارداد مربوطه هیچگونه عذری  - 16

 . و پذیرفته نخواهد بود سموع سوی برنده مناقصه م

جناب آقای مهندس صراف زاده    خریدکارفرمانظارت بر حسن اجرای موضوع مناقصه بر عهده مدیر واحد مهندسی  -17

 است. 

 به مهر  و تنظیم  ، تکمیل، حذفیا  بدون تغییر باید  (همه صفحات) مناقصه  تمام اسناد  -18

اسناد   سایر و همراه بارسیده   آگهی آخرین تغییرات(  ت )توسط صاحب / صاحبان امضای مجاز طبق اساسنامه و و امضا

قبول بدون قید و شرط تمام شرایط اسناد مناقصه و مقررات و ضوابط جاری خرید تسلیم پیشنهاد به منزله  . تسلیم شود

 .ی اگر بعضی از قسمت ها توسط پیشنهاد دهنده حذف و یا امضات نشده باشد از طرف پیشنهاد دهنده خواهد بود حت 

کاری با سپردن تضمین انجام  تعهدات بر    روز   10برنده مناقصه باید پس از ابالغ نتیجه مناقصه حداکتر به مدت    - 19

قیمت پیشنهادی خود اقدام به عقد قرارداد نماید در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه بدون    درصد )ده(    10  اساس 

و برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی را    شودقانونی به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط می   هیچگونه تشریفات قضایی و

ارداد با نفر دوم اقدام خواهد نمود. چنانچه نفر  قانون مناقصات نداشته و شرکت نسبت به عقد قر  21  )ب( ماده   بند   برابر

 شود.  دوم نیز حاضر به عقد قرارداد نشود ضمانت نامه شرکت در مناقصه او به نفع مناقصه گر ضبط و مناقصه تجدید می

پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصهه، تضهمین شهرکت در مناقصهه سهایر متقاضهیان با درخواسهت کتبی به نماینده   -20

 ان مسترد خواهد شد. آن

 و امضات مجاز:  نام و نام خانوادگی

 :مهر پیشنهاد دهندهتعهد آور و 

 . .تاریخ:......../........./......
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 ین مناقصهتضمنوع و مبلغ  -2
میلیارد ریال( و به نام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان می    ده) 10،000،000،000مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  

 .گردد  ارائهباشد که می بایست به یکی از صورت های مشروحه ذیل 

 ضمانت نامه بانکی معتبر. -2-1 

 )در وجه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان(ثبت شده   صیادیچک  - 2-2

است که دارای  شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به ذکر است ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه در وجه  الزم

.باشد  ی دیگر نیز مماهه  3و قابل تمدید برای یک دوره د  اسنا افتیاز زمان درماه  3 اعتبار به مدت  

 غیر مشروط باشد باید شفاف و  متن ضمانت نامه 

   تحویل پیشنهادها و گشایش آنها ،زمان و مهلت دریافت اسناد محل، -3
  شودشده به روشی که بیان می   و الک و مهر وط به مناقصه را در پاکت دربسته  مناقصه گر می بایست اسناد مرب - 3-1

مدیریت ، طبقه دوم،  7بلوار اسفندیار، پالک  ،بلوار آفریقا ،تهران  :به آدرس  14الی  11ساعت  از  09/01/1402 در تاریخ 

 .نماید حویل ت ( 22018044مهندسی خرید )شماره تلفن: 
حضور یا عدم حضور   باپاکت ها در زمان مشخص نسبت به گشایش خود خریدار بنا به تشخیص و صالحدید  - 3-2

 . نمایندگان پیشنهاد دهندگان اقدام خواهد کرد

 شته باشد.روز اعتبار دا 60  به مدت هایل پاکت واز زمان تحمیبایست   رمناقصه گپیشنهاد قیمت ارائه شده  - 3-3

 مبلغ پیش پرداخت   -4
مورد تایید خریدار نامه درصد مبلغ کل پیشنهاد شده است که در قبال اخذ ضمانت 25 مبلغ پیش پرداخت معادل  -4-1 

  و درخواست کتبی فروشنده عودت خواهد شد. تعهداتتضمین پیش پرداخت پس از ایفات   قابل پرداخت خواهد بود.

 برنامه زمانبندی انجام کار -5
انجام  جهت  خدمات و ملزومات نسبت به تهیه و ارائه برنامه زمانبندی ،رکا  با شرحمطابق  است موظف (سازنده)ه  فروشند 

 (. شودجداول و نمودارها در این بخش توسط مناقصه گر ارائه می ) .نماید روز اقدام  70 به مدت عاجم ، قرارداد موضوع 

 

 معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران  -6
در قیمت ها تراز می    % 25ب انجام می شود و امتیاز فنی با ضری  کیفیت - ترنده مناقصه براساس ارزیابی قیمب - 6-1

 .شود
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امتیاز است و در صورتی که امتیاز   60 دهنده  هر پیشنهاد "ج"گشایش پاکت حداقل امتیاز مورد نیاز جهت  - 6-2

 کنار گذاشته می شود.   "ج"امتیاز باشد از ادامه مناقصه و گشایش پاکت 60مناقصه گری کمتر از 

محاسبه می گردد. لذا الزم است مناقصه گران مدارک و   شماره یکارزیابی کیفی مناقصه گران بر اساس جدول  - 6-3

 تحویل نماید.  "ب"اسناد خود را براساس موارد قید شده در این جدول به همراه سایر اسناد پاکت 

          T ×100                                         تراز قیمت ها به شکل ذیل خواهد بود: - 6-4
                        L=        

                               100-(i ×(100-t)) 
L قیمت تراز شده : 

T قیمت پیشنهادی مناقصه گر : 

i )ضریب تاثیر فنی)بین صفر تا یک : 

t ( 60: امتیاز فنی مناقصه گر < t < 100 ) 

 

 

 جدول شماره یک 

 حداکتر امتیاز  شرح موضوع  عنوان ردیف 

1 

و وجود   تجربه و سوابق مشابه

با موضوع   دانش فنی مرتبط 

 مناقصه 

 35 امتیاز 5هر سابقه مشابه  

 5 ترازنامه های مالی سه سال اخیر توانایی های مالی  2

 خط تولید نیترات نیکل  و تجهیزات آن تولید    کارگاه 3
 20تا یک تن 

 30بیشتر از یک تن 

4 
حسن سابقه در فعالیت های  

 قبلی 
 20 تایید از کارفرمایان قبلی ارائه 

5 
توانایی تامین نیکل از منابع  

 اصلی
 10 تأمین نیکل با خلوص کافی  توانایی
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 : پیشنهاد ها و تسلیم روش تهیه  -7
بصورت مجزا و الک و مهر شده بشرح    "ج"و    "ب"،    "الف"  پاکت   3های خود را در پیشنهادمناقصه گران بایستی    - 1-7

شده تا پایان مهلت تحویل اسناد   و موم و مهر  قرارداده    کاور اسناد مناقصهدر پاکت  را  ت ها  تمام پاکزیر تهیه و جمعاً  

 دریافت نمایند.  وده و رسید نماه مناقصه گزار تسلیم گ مناقصه به دست

 نوشته شود : تمام پاکات  روی 

   03 -ع ص  - 1401شماره  دو مرحله ای عمومی پیشنههههههاد مناقصه 

 ( آبه 6 کریستال)  نیترات نیکل خرید دو مرحله ای مناقصه عمومی   موضوع: 

 نشانی پیشنهاد دهنده : نام و 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد  :  -

بدون رعایت مفاد این دستورالعمل ارسال شوند  ناقص و یا بعد از تاریخ مقرر و شایان ذکر است به پیشنهادهایی که 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 توجه: هیچ کدام از مناقصه گران نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند. 

دربسته والک و مهرشده فوق الذکر ) حاوی    های کلیه صفحات باید توسط پیشنهاد دهنده امضات شده درپاکت - 2-7

 د.تحویل شو  ه دفتر واحد مهندسی خرید ب 09/01/1402 مورخ 14الی  11ساعت  از   ("ج"و    "ب"و "الف "پاکت های)

 باید محتوی مدارک زیر باشد  "الف"پاکت  - 3-7

ریال  میلیارد ده   متقاضی به میزانضمانت نامه بانکی  بت شده یا  ث صیادی چک اوی اصل تضمین شرکت در مناقصه )ح-

 ( گسترش کاتالیست ایرانیانبنام شرکت  

اسناد باشد مردود و پاکت های )ب( و )ج( آنها   پیشنهاداتی که فاقد تضمین شرکت در مناقصه بشرح مندرج در   :1  تبصره 

 مفتوح نخواهد شد . 

 باید محتوی مدارک زیر باشد: "ب "پاکت  - 4-7

توسط صاحبان امضات مجاز شرکت کننده در   )تمام صفحات(اسناد مناقصه )اسناد حاضر( مهر و امضات شده  -

 مناقصه 

 اساسنامه -

  مجازی اوی معرفی صاحبان امضات هاتصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شرکت حههه -

 پستی و شماره اقتصادی و گواهینامه صالحیت معتبر.کد  و
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 نوع شرکت   -

 اسامی سهامداران و ترکیب سهام شرکت و همچنین تصویر مدارک شناسایی صاحبان امضات مجاز  -

 آخرین سرمایه ثبت شده -

 روزه و ساز و کار اجرایی مربوطه  70ارائه برنامه زمانبندی 

شده  ر فهرست های پر نشده ارائه شده در اسناد مناقصه به شکل کامل امضات و مهو کلیه مدارک و  شخصات فنی م -

ویک نسخه الکترونیکی در لوح    پرینت و مهر و امضا شدهیک نسخه اصلی کاغذی در کلیه مدارک تحویلی )شامل 

ر است مسئولیت  و در لفاف واحد به نشانی تعیین شده در اسناد تسلیم شوند. الزم به ذک  فشرده تهیه و تکمیل شود

مغایرت بین اسناد کاغذی و الکترونیکی به عهده متقاضی می باشد. بدیهی است فقط مدارک و اسناد کاغذی ارسالی  

 ( مالک ارزیابی می باشد.

کارفرما بنا به صالحدید خود پیش از بازگشایی پاکت های ج از کارخانه فروشنده بازدید می نماید و از   :2 تبصره 

 محصول تولیدی جهت تایید و آزمایش نمونه برداری خواهد نمود. 

 باید محتوی مدارک زیر باشد: "ج  "پاکت  - 5-7

 اسناد حاضر(  10)بند  فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت -

قیمتهای پیشنهادی بدون نوشته حروفی    . و شرطی و با حروف و عدد بایستی نوشته شود  قیمت پیشنهادی بدون هیچ قید  

 . گرددمردود خواهد بود و هر گونه خط خوردگی یا الک گرفتگی باعث مردودی می 

ف ارائه شده  است مالک  که به حرو  حروف ،پیشنهادی  و   در صورت مغایرت، قیمت پیشنهادی ارائه شده بین عدد  -تبصره  

   تصمیم گیری خواهد بود.
 

هزینه های الزم  و سایر  قیمت پیشنهادی باید بصورت رقم ناخالص و در بر گیرنده کلیه کسورات ، هزینه ها ، سود  - 6-7

 باشد. 

 ضمانتحاضر به امضات قرارداد نشود  ،مناقصه  در از تاریخ ابالغ برنده شدن روز  10در صورتیکه برنده اول ظرف    - 7-7

وی به نفع کارفرما ضبط و کارفرما چنانچه صالح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام می نماید و اگر  

سپرده سایر پیشنهاد  ، آنها نیزحاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده ایشان نیز به ترتیب ضبط خواهد شد. در پایان مناقصه

 هندگان  آزاد خواهد شد.د

 : شرح کار و خدمات-8

 : با مشخصات زیر  (آبه 6 کریستال)  نیترات نیکلتن   100 - 8-1
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 . )محل تحویل موضوع مناقصه کارخانه خریدار است.( شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان کارخانه  حمل به - 8-2

 می باشد.تن   10مرحله و هر مرحله  10حمل موضوع مناقصه در   :1 تبصره 

فروشنده  اقدام به   در حضور نمایندگانه خریدار، نمایندگان خریدار بپس از تحویل هر پارت از موضوع مناقصه  - 8-3

به هنگام نمونه   می توانند  ، لذا نمایندگان فروشندهخواهند نمود خود )خریدار(نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه 

هیچ ادعایی در خصوص روش نمونه برداری  برداری در محل کارخانه خریدار حضور یابند در غیر اینصورت فروشنده حق 

در صورت بروز اختالف در نتایو آزمایش، نمونه ها به آزمایشگاه مورد توافق طرفین ارسال خواهد شد،  نخواهد داشت. 

 است. نتایو آزمایشگاه توسط واحد کنترل کیفیت خریدار پرداخت مبلغ هر پارت منوط به تایید 

و در مخازن رسوبی   ل می بایست یکنواخت، یکدست و شفاف باشد حممخازن هر پارت از   محتویات  تمام :2 تبصره 

 وجود نداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni(NO3)2 . 6H2O 

 عنوان  میزان مجاز

> % 19  w Ni 

< 50 ppm Fe 

<100 ppm Al 

< 20 ppm Ca 

< 200 ppm Na 

< 20 ppm Mg 

<50 ppm Zn 

< 100 ppm Cu 

< 250 ppm Co 

< 20 ppm Cd 

< 50 ppm Mn 

< 100 ppm S 

< 50 ppm Cl 

< 20 ppm Pb 
 مشخصات ظاهری  رنگ سبز شفاف 
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 متن قرارداد، شرایط عمومی، و خصوصی پیمان، موافقت نامه ها:  -9
 ،شرایط موضوع مناقصه، قرارداد قید شده در این اسناد، عمومی است که به هنگام عقد قرارداد با توجه به  نویس  *پیش

 مالحظات و تجهیزات امکان تغییر دارد. 

 

 نیترات نیکل  قرارداد خرید
 

تاریخ در  قرارداد  کاتالیست    شرکت  بین  ما  ......................  این  خاصگسترش  اقتصادی    (ایرانیان)سهامی  کد  با 

به عنوان مدیرعامل و عضوت هیات ....................................  نمایندگی  به    10320693900ملی و شناسه    411394765114

طبقه   ، 7بلوار اسفندیار، پالک  بلوار آفریقا،تهران،  :آدرس  به عنوان عضوت هیات مدیره به ............................................  مدیره 

طرف  دوم،   یک  از  شود،  می  نامیده  خریدار  شرکتکه  کد  ................................................................................  و  با 

م و  ها  شرکت  ثبت  اداره  در  شده  ..................ثبت  ملی  شناسه  به  تجاری  اقتصادی.....................   غیر  به  وسسات 

به  نمایندگی عنوان.................  به  و...................  مدیرعامل  عنوان  به    ..........................................................                                                        آدرس ....................... 

  طبق  مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده  است،   شودمی  نامیده  روشنده ف  قرارداد  این   که در

 می گردد. منعقد   دیگر طرف  از

 

 : موضوع قرارداد -1ماده 

 آبه(  6)کریستال  نیترات نیکل تن   100خرید عبارت است از 

مدارک منضم به این قرارداد که تمامی آنها به رویت و مهر و امضات فروشنده  مطابق با مشخصات فنی و جدول زیر و 

قرارداد تلقی می شود و فروشنده با اطالع از کمیت و کیفیت آنها مبادرت به فروش   این رسیده است و جزت الینفک

 کاالی موضوع قرارداد به خریدار کرده است. 
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 جهت تولید کاتالیست می باشد. 1نیکل نیترات موضوع قرارداد به شرح مشخصات جدول ماده : مصرف 1تبصره 

Ni(NO3)2 . 6H2O 

 عنوان  میزان مجاز

> % 19  w Ni 

< 50 ppm Fe 

<100 ppm Al 

< 20 ppm Ca 

< 200 ppm Na 

< 20 ppm Mg 

<50 ppm Zn 

< 100 ppm Cu 

< 250 ppm Co 

< 20 ppm Cd 

< 50 ppm Mn 

< 100 ppm S 

< 50 ppm Cl 

< 20 ppm Pb 
 مشخصات ظاهری  رنگ سبز شفاف 
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  خریدار واحد کنترل کیفیت   قرارداد 1در جدول ماده  مشخصات فنی ذکر شدهمرجع تشخیص صحت :  2 تبصره 

 می باشد.

 

 :مبلغ قرارداد -2ماده 

 یالر............... معادل  آبه(   6)کریستال   نیترات نیکل کیلو  خرید هر بابت مبلغ قرارداد

  ریال(          ریال معادل)                               تن معادل    100ریال( است و مبلغ کل قرارداد برای ...................)

 که بر اساس قیمت پیشنهادی فروشنده و با توجه به شرایط این قرارداد محاسبه شده است.است 

قرارداد تنظیمی(    12لغ قرارداد در صورت عدم تغییر در مقادیر اعم از کاهش یا افزایش مقادیر )موضوع ماده  مب(  2-1

مقطوع بوده و شامل هیچگونه تعدیل و یا افزایش قیمت از هر حیث و به هر دلیل نمی شود، فروشنده با امضات ذیل  

ت قیمت بازار و یا سایر علل از خود سلب و ساقط نموده  این قرارداد، حق هر گونه ادعائی را در آتیه به علت نوسانا

و اذعان می نماید که با توجه به جمیع جهات نسبت به اعالم و قبول قیمت مندرج در قرارداد اقدام نموده، بدیهی  

یا ابالغ  مقادیر کار بنا به درخواست خریدار، مبلغ قرارداد بنا به تغییر مقادیر کار و  یا کاهش  است در صورت افزایش  

 کار اضافی، افزایش یا کاهش خواهد یافت.

فروشنده با علم و اطالع از شرایط کار و مشخصات کاالی موضوع قرارداد کاالهای موضوع قرارداد را فروخته  (  2-2

 است و هیچ عذری از جمله عدم اطالع پذیرفته نیست. 

یر قابل پیش بینی جهت اجرای قرارداد به  و تمامی هزینه های قابل پیش بینی و غ  کلیه کسورات قرارداد(  2-3

عهده فروشنده بوده و خریدار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و فروشنده اعالم کرد که به جز مبالغ  

موضوع این ماده محق به هیچ مبلغ دیگر، تحت هیچ عنوان نیست و هیچگونه وجه اضافه بر مبلغ کل قرارداد مندرج  

خریدار به فروشنده پرداخت نخواهد شد. فروشنده با امضات ذیل این قرارداد، مراتب فوق را  در این ماده، از طرف  

 تایید و تصدیق نموده و حق هر گونه ادعائی را در آتیه از خود سلب و ساقط نمود. 

 : شرایط و نحوه پرداخت -3ماده 

ضمانت  مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ  درصد(  بیست) درصد   25( متعاقب ابالغ قرار داد  1-3

ضمانتنامه پیش پرداخت پس از تحویل کاالهای موضوع    و به فروشنده پرداخت خواهد شد  نامه مورد تایید خریدار

مبنی بر صحت و سالمت کاالهای موضوع قرارداد به فروشنده عودت   ناظر قرارداد قرارداد و اخذ تاییدیه کتبی از 

می بایست، تا پایان مدت قرارداد دارای    شد. با عنایت به تکلیف قراردادی مزبور، ضمانت نامه یاد شده خواهد 

اعتبار بوده و قابل تمدید بنا به درخواست خریدار باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه ضمانت نامه مورد نظر از  
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به عنوان پیش پرداخت نخواهد داشت، لیکن   سوی فروشنده به خریدار، خریدار تکلیفی به پرداخت مبلغ مزبور 

 است.  تعهدات فروشنده به خریدار در راستای تامین و تحویل کاالهای موضوع قرارداد به قوت خود باقی

تنی پس از تحویل به خریدار و انجام بررسی های الزم و تایید واحد کنترل کیفیت    10مبلغ هر محموله  ( 3 -2

پس از کسر کسورات قانونی و در قبال صورتحساب رسمی در وجه   معرفی شده، مرجعخریدار و آزمایشگاه های  

 فروشنده پرداخت می شود. 

خواهند کرد و معیار تعیین  قدام به نمونه برداری از هر محموله ارسالی نمایندگان فروشنده و خریدار اتبصره: 

 کیفیت و میزان نیکل موجود آزمایشگاه خریدار است  

 تنی ابتدایی مستهلک خواهد شد. 10پارت   5اخت، پرداخت شده طی  : پیش پردتبصره 

پس   به نام شرکت                               IRحساب شبا                                  به    ( مطالبات فروشنده 3-3

 پرداخت خواهد شد.از کسر کسور قانونی 

 خواهد بود.  آبه  6کریستال  ی موجود در نیترات نیکل مبنای تسویه حساب با پیمانکار میزان نیکل فلز  ( 3-4
                                                                          

تن نیکل   19تن باشد و فروشنده باید مجموعاً حداقل  19نیکل فلزی تحویلی باید حداقل  معادل  میزان  ( 3-5

 به خریدار تحویل دهد. قرارداد 1مطابق با ماده  نیکل نیترات  کریستالدر فلزی  

 

 :محل تحویل کاال و زمان قراردادمدت  -4ماده 

 خواهد بود.  و پرداخت پیش پرداخت ابالغ  روز با مبادله،   70مدت  قراردادمدت 

محل تحویل کاالی موضوع قرارداد کارخانه خریدار واقع در چرمشهر ورامین، شهرک صنعتی ساالریه، بلوار  

کاال پس از بازرسی مرتبط و انجام بسته بندی و    در صورت لزوم  می باشد که 4یاسمن، بلوار مینا، خیابان مینا 

 رؤیت نماینده خریدار به آدرس کارخانه ارسال می شود. 

هزینه های بسته بندی، حمل، بیمه و ... تماماً به عهده فروشنده است و تا تخلیه کامل کاال موضوع   :1تبصره 

 قرارداد در کارخانه مسئولیتی به عهده خریدار نمی باشد.

 تغییر مدت قرارداد: -5ماده 

د   تواندر صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، فروشنده می( 5-1

درخواست تمدید مدت قرارداد را با ارائه محاسبات و دالیل توجیهی، به خریدار ارسال کند. خریدار پس از  

بررسی، نتیجه تصمیمات خود را به فروشنده ابالغ خواهد نمود و فروشنده حق هرگونه اعتراض را در این  

 خصوص از خود سلب و ساقط می کند.
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 ات( حجم خدمات موضوع قرارداد تغییر کند. )تغییر12در صورتیکه طبق ماده ( 5-2

 )فورس ماژور( پیش بینی شده است.18در موارد حوادث قهری و غیر مترقبه که در ماده ( 5-3

 موارد دیگر که به تشخیص خریدار، خارج از قصور فروشنده باشد.( 5-4

مدت قرارداد شود، خریدار کاهش  اگر وقوع بعضی از موارد درج شده در بند اول این ماده، موجب کاهش  (5-5

 مدت قرارداد را تعیین و به فروشنده ابالغ می کند.

 . پذیراست امکان خریدار تشخیص  به بنا مدت، تمدید   یادشده،  موارد از  فارغ تبصره :

 :تعهدات فروشنده -6ماده 

و به  را طبق اسناد و مدارک قرارداد در زمان مشخص شده تهیه   موضوع قرارداد  گردد کاالیمیفروشنده متعهد  -

 .خریدار تحویل نمایند 
 به ارائه کامل مستندات الزم جهت تایید خریدار خواهد بود.  موظف فروشنده -

 دهد.  تحویل  خریدار به و  صادر را  قرارداد  موضوع به مربوط است صورتحساب رسمی متعهد  فروشنده -

بر فرایند باشد را به خریدار معرفی نماید  کافی  خود را که دارای تجربه  یک فرد از طرف  فروشنده موظف است    -

 د. ساعته جهت انجام تعهدات در دسترس باش  24باید بصورت فرد و این  

او موظفند در زمان حضور در شرکت   - ایرانیان   گسترش   فروشنده و تمامی کارکنان  یا کارخانه    کاتالیست  و 

، کلیه موارد ایمنی مطابق دستورالعمل های شرکت را رعایت نمایند. مسئولیت حفاظت و سالمت افراد    شرکت  

 مستقیما بر عهده فروشنده بوده و از این بابت خریدار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.مذکور  

ارائه آنالیز    - به    هر محموله به شرکت  شیمیایی مواد )میزان  ماده موثر(  در زمان ارسال فروشنده موظف  

 کاتالیست ایرانیان است. گسترش 

 .یکسان باشد می بایست کامال کیفیت مواد ارسالی در طول مدت قرارداد  -

کلیه هزینه های بسته بندی، بارگیری، حمل و کلیه عوارض متعلقه از هر حیث و خدمات کاالهای موضوع    -

رداد تا زمان تحویل به خریدار به عهده فروشنده بوده و خریدار در این خصوص از حیث اجرات و یا پرداخت  قرا

مبلغ هزینه های یاد شده تعهدی بر عهده ندارد. مالک عمل برای اصالت و سالمت کاالی مزبور برای خریدار،  

 محل تحویل کاالهای مورد نظر وفق مفاد قرارداد است. 
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بازرسی یا عدم بازرسی کاالی موضوع قرارداد توسط بازرسان و نمایندگان خریدار باعث سلب مسئولیت    تبصره :

 فروشنده نخواهد بود. 

در صورتیکه در هنگام استفاده از مواد شیمیایی موضوع قرارداد، مشخص شود که کاالی موضوع قرارداد دارای    -

ارسال مجدد و خسارات وارد شده به خریدار به عهده    نقص است، تمامی هزینه های مربوط به تعویض، حمل و 

 فروشنده است. 

فروشنده موظف است هرگونه سند ارسالی در رابطه با موضوع قرارداد )مانند فاکتورها، تضامین، نامه ها( را به    -

 . د مراجع مربوطه خریدار تحویل ده

  ناظر قرارداد رداد از باب تعهدات خود وفق نظر  هر گاه فروشنده در اجرای تمام یا قسمتی از موارد مندرج در قرا  -

سهل انگاری یا کوتاهی نماید و از انجام تعهدات که طبق قرارداد بر عهده دارد، خودداری نماید، بنا به تشخیص  

درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان جریمه لحاظ خواهد شد و از مبالغ قرارداد و یا تضامین مربوطه    20خریدار،  

 د شد. تشخیص خریدار در این باب مالک عمل و مورد توافق طرفین می باشد.کسر خواه

در صورتیکه به تشخیص بازرسان و نمایندگان خریدار، کاالی موضوع قرارداد معیوب یا ناقص باشد و یا طبق   -

و هرگونه  مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد، اصالح و یا تعویض آنها به عهده و هزینه فروشنده است  

 تاخیر ناشی از این بابت تأخیر غیرمجاز تلقی می گردد. 

فروشنده موظف است پس از انجام اقدامات الزم برای حمل هر محموله، مشخصات کامل آنرا به شرح زیر و با    -

 قید فوریت به خریدار اطالع دهد:

 شماره و تاریخ بارنامه بدون پس کرایه * 

 مشخصات آن نوع وسیله نقلیه و * 

 تعداد بسته ها، وزن ناخالص و خالص بسته ها * 

 مبدا و مقصد * 

 * تاریخ پیش بینی شده ورود محموله به انبار خریدار 
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أییدیه های قبلی و بعدی خریدار به هیچ وجه رافع مسئولیت های فروشنده  هیچ یک از کنترل ها، نظارت ها و ت  -

 نیست.

 

 :تعهدات خریدار-7ماده 

خریدار متعهد است که کلیه مراحل پرداخت مبالغ قرارداد به فروشنده را مطابق مفاد قرارداد و در صورت  (  1-7

 خریدار رعایت نماید. ایفات تعهدات از سوی فروشنده وفق نظر

کنترل و تایید هرگونه پیشنهاد اصالحی یا تغییر مواد شیمیایی مصرفی برای بهبود برنامه بهسازی شیمیایی  (  2-7

 جهت افزایش کیفیت و کاهش مصارف و هزینه ها بر عهده خریدار می باشد.در 

خریدار در هر زمان مورد نیاز می تواند از انبار ذخیره فروشنده به منظور بازرسی و اطمینان از تامین مواد  (  3-7

 ، بازدید نماید.مورد تایید خریدار   شیمیایی

 

 

 ناظر قرارداد : -8ماده 

کاتالیست    گسترش   شرکتنماینده  تعهدات فی مابین به عهده   و نظارت بر حسن اجرای قراردادمسئولیت  (  8-1

باشد. فروشنده موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین طبق دستورات و   ایرانیان می 

 روشهایی که ناظر یا نماینده ارائه می دهد اجرا نماید.

 صورت می گیرد. واحد کنترل کیفیت خریدار تأیید  پس ازپرداختها به فروشنده ( 8-2

ناظر از سوی خریدار به فروشنده معرفی می شود تا بر حسن اجرای قرارداد، بصورت کمی و کیفی توسط  (  8-3

 .فروشنده، نظارت نماید 

 :قانونی کسورات  – 9ماده 

 کسورات این قرارداد بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران می باشد.

کلیه کسورات قانونی که مطابق قوانین جاری کشور به این قرارداد تعلق می گیرد بعهده فروشنده است و هیچگونه  

 . وجه اضافی بابت تسویه حساب کسورات از طرف خریدار پرداخت نخواهد شد 

مشمول پرداخت  که فروشنده بعنوان مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده کشور ثبت نام کرده باشد و    در صورتی 

 مالیات بر ارزش افزوده گردد، این مبلغ در ازای مدارک متبته، از سوی خریدار پرداخت خواهد شد.
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 تضمین های قرارداد : -10ماده 

)ده(    10  فروشنده برای تضمین انجام تعهدات خود باید یک فقره ضمانتنامه )مورد تایید خریدار( معادل    ( 10-1

 ر طول مدت قرارداد و انجام کارها معتبر باقی بماند، به کارفرما ارایه نماید.درصد کل مبلغ قرارداد که د 

 ضمانتنامه مزبور پس از اتمام قرارداد، و در صورت انجام کامل تعهدات و تایید خریدار مسترد می شود. 

رداد موفق  چنانچه به هر دلیل، فروشنده در انجام جزت یا کل  از تعهدات خود، وفق نظر ناظر قرا  :  1  تبصره 

نگردد، خریدار می تواند بدون طی مراحل اداری و قضایی نسبت به ضبط جزت یا کل تضامین قراردادی اقدام  

 نماید. تشخیص خریدار مالک عمل و مورد توافق طرفین می باشد.

چنانچه به دلیل عدم ایفات تعهدات قراردادی وفق نظر خریدار، قرارداد منتهی به فسخ قرارداد شود و   : 2تبصره 

همچنان خسارتی متوجه خریدار شده باشد، خریدار می تواند نسبت به  ،  علی رغم ضبط ضمانت انجام تعهدات

 مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان وارده از فروشنده اقدام نماید.

 

 تغییر در مقادیر کار:  -11ماده 

درصد( کل مبلغ  25خریدار می تواند نسبت به کاهش یا افزایش مقادیر کار موضوع قرارداد، معادل بیست و پنو )

 اولیه قرارداد، با ابالغ کتبی به فروشنده اقدام نماید. 

تقصیری مت  تبصره: آنکه  بدون  قرارداد، خریدار  کارهای موضوع  اتمام  از  به  هرگاه پیش  بنا  باشد،  فروشنده  وجه 

مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرد، می تواند، خاتمه آن را به فروشنده اعالم نماید. فروشنده  

با دریافت خاتمه اعالمیه قرارداد ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارسال صورت وضعیت تا میزان کار انجامی  

ارسال می نماید، بدیهی است فروشنده مستحق دریافت  برای خریدار  احل بعدی  اقدام و مراتب را جهت طی مر

مبالغ مربوط به کاالهای تحویل شده می باشد. در خصوص این بند صرف تشخیص خریدار کافی بوده و نیازی به  

 نماید.اخذ مجوز از فروشنده نیست و فروشنده حق هرگونه اعتراضی را در حال و آینده از خود سلب و ساقط می 

 :تغییر مدت قرارداد -21ه ماد

 : در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود

 در موارد بروز حوادث قهریه ( 1-13

 . وضع قوانین و مقررات جدیدی که به تشخیص خریدار در مورد تحویل موثر باشد ( 2-13
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 : جریمه تاخیر -31ماده 

  ،داشته باشد  تاخیر  ،قرارداد 3موضوع قرارداد بر طبق برنامه زمانبندی ماده  کاالهرگاه فروشنده در تحویل  

و بدون احتیاج به   وثائقکلیه تضمین ها و  و  جرائمی به شرح زیر به او تعلق خواهد گرفت که از محل مطالبات 

 . ی و اداری توسط خریدار قابل وصول خواهد بودئاقدامات قضا

مضافا بر    تواند   می   روز   50مه هر یک هفته تاخیر در تحویل، یک درصد مبلغ قرارداد بوده و تاخیر بیش از  جری

مبلغ کل قرارداد     %20جریمه مذکور موجب فسخ قرارداد و اخذ تضامین خواهد بود. درهرحال مجموع جرایم، از  

صل تعهد فروشنده نیست و با انجام اصل تعهد  پرداخت جریمه تاخیر به خریدار، بدل از ایفای ا  بیشتر نخواهد بود. 

 وی قابل جمع است و مانع از اعمال سایر حقوق قانونی و قراردادی خریدار از جمله اعمال حق فسخ خریدار نیست. 

 این جرائم شامل تأخیرات خارج از قصور فروشنده نمی باشد. تبصره :

 : اطالع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد-41 ه ماد

  ،وضعیت بازار ، فروشنده با امضای قرارداد تایید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد(  1-14

 معترض شود.   عدم اطالععذر تواند به نمی  قرارداد اجرای  در  و  داشته کامل  اطالع غیره  و  اولیه  موادقیمت 
 است واقف آن به و کرده شناسائی را قرارداد موضوع  اجرای ریسکهای و خطرات تمام فروشنده ( 2-14

در   قرارداد اساس  بر را خود تعهدات اجرای نیازمندیهای سایر و فنی دانش که مینماید  اعالم فروشنده ( 3-14

 نماید تامین را آنها میتواند  یا و دارد اختیار

 : کیفیت کاالی موضوع قرارداد-51ماده 

  قابل غیر  مذکور های کاال  صورت این  غیر در  باشد، شده ساخته  مرغوب اولیه مواد  از  باید  قرارداد موضوع  کاالی

ین می کند  تعی  خریدار که زمانی  مدت  در  و  نموده آن را تعویض متعهد است فروشنده و  شد  خواهد  تلقی  تحویل

 . های متعلقه در این رابطه بر عهده فروشنده خواهد بودو کلیه هزینه  د تحویل خریدار نمای

 قانون حاکم بر روابط قوانین: -61ماده 

قوانین حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران خواهد  

 بود. 

 : حوادث قهریه و غیر مترقبه -71ماده 

  خارج  فروشنده قدرت  حیطه از حادثه ای که رفع آن سیل و طوفان های غیرعادی و به طور کلی هرگونه  ،زلزله 

جزت حوادث قهریه محسوب می شود و فروشنده   برنیاید  آن  رفع  عهده از کارآزموده   و  قابل  فروشنده هیچ و باشد 

مشروط بر آنکه فروشنده ظرف مدت ده روز از   .ناشی از حوادث فوق مسئولیتی نخواهد داشت تاخیرات در مورد 

خریدار باید در صورت احراز حقیقت میزان   .تاریخ شروع حوادث قهریه خریدار را از علت امر مطلع نموده باشد 
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درهرصورت فروشنده باید کوشش و سعی خود را اعمال    .مدت تحویل کاال را تمدید نماید  و را تعیین  هموج  اخیرت

 .کند تا بر عوامل تاخیر فوق فائق آید و تا آنجا که ممکن است اجرای تعهدات خود را ادامه دهد 

و یا    فوق علل طه واس   به خریدار بیابد و یادر هر حال اگر به علل حوادث قهریه فروشنده ادامه قرارداد را غیرعملی 

  10 مدت ظرف  را  مراتب  باید  دهد   تشخیص ممکن غیر را  قرارداد ادامه  خود قدرت حیطه  از خارج  هر یک از علل

و یا    نرودتاخیر ناشی از حوادث قهریه انتظار  یااطالع دهد و اگر برطرف شدن مشکالت کتباً به دیگری روز  

پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد فسخ  اجتناب از آنها ممکن نباشد و یا تحویل کاالی موضوع قرارداد امکان 

 د. روز به طرف دیگر ابالغ نمای 10قراردادرا با اعالم کتبی ظرف مدت 

روشنده پرداخت  شده به مقصد که بر طبق قرارداد انجام شده باشد به ف حملمربوط به کلیه کاالهای   وجه( 1-17

 . می شود

که با فسخ قرارداد به خریدار  است  خریدار بخشی از تضمین های فروشنده را که مربوط به کاالهایی ( 2-17

 .تحویل داده شده در نزد خریدار باقی خواهد ماند و مطابق شرایط قرارداد آزاد خواهد شد 

فروشنده   ،داد از مطالبات فروشنده بیشتر باشد  به خریدار قرار  ه چنانچه مطالبات خریدار و خسارات وارد( 3-17

در صورتی که   د.باید این اضافه دریافتی را به خریدار مسترد نمای ، روز پس از فسخ قرارداد 30ظرف مدت  

 تضمین   محل  از وجوه مذکور  ی ننماید،به استرداد مبالغ اضافی مزبور اقدام نسبتمدت مذکور   ظرففروشنده 

 .شد مستقیماً تحصیل خواهد 

 تحریم ها به عنوان حوادث قهریه و غیرمترقبه محسوب نمی گردد. ( 4-17

 فسخ قرارداد:-81ماده 

 در موارد زیر خریدار می تواند قرارداد را فسخ نماید:

 قرارداد.  10تاخیر در تحویل کاالی موضوع قرارداد به مدتی بیشتر از حد مندرج در ماده ( 1-18

 غیر بدون اجازه کتبی خریدار.واگذاری قرارداد به ( 2-18

 انحالل شرکت. ( 3-18

 ورشکستگی فروشنده.- ( 4-18

 عدم رعایت مشخصات فنی و استاندارد مورد نظر خریدار.( 5-18

هرگاه خریدار، قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ نماید مراتب را کتباً به اطالع فروشنده می رساند و   -

انجام دادن تشریفات قضایی و اداری مبلغ تضمین یا سپرده حسن انجام تعهدات را به سود خود  بدون احتیاج به 

وصول و ضبط نموده و با فروشنده تسویه حساب می نماید. به محض انجام تسویه حساب این قرارداد، الباقی مبلغ  

 تضمین و تضمین پیش پرداخت ماخوذه از فروشنده آزاد خواهد شد. 
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 در صورتی که: 

 فروشنده به هر یک از تعهدات خود در مواعد قراردادی عمل نکند؛ یا -1

 فروشنده مفاد تمام یا قسمتی از این قرارداد را رعایت ننماید؛ یا -2

بدهیهایش گردد، یا در شرف انحالل   فروشنده ورشکسته یا اموال فروشنده توقیف شود؛ یا ناتوان در بازپرداخت -3

 قرار گرفته باشد؛ یا 

 بر علیه فروشنده اجراییه یا قرار بازداشت صادر شده باشد؛ یا -4

بالفاصله پس از آنکه معلوم شود فروشنده توانایی فنی و علمی و تشکیالتی الزم برای ارایه خدمات موضوع این   -5

 قرارداد را نداشته است یا معلوم شود که اعالمات و اقاریر او خالف واقع بوده است.

العمل پاداش یا هدایی اعم  به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه حق   فروشندهثابت شود    در صورتی که  -6

 به آنها داده و آنها را درمنافع خود سهیم نموده است.  غیر نقدی ازنقدی و 

 22/01/1337در معامالت دولتی  دولت  عدم رعایت مفاد تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان -7

 انجام هرگونه معامله خارج از قرارداد و عدم رعایت مفاد تعهد نامه   -8

خریدار حق دارد این قرارداد را بدون نیاز به طی هرگونه تشریفات، از جمله مراجعه به مراجع قضایی و صرفاً با  

مندرج در نامه فسخ ارسالی از سوی خریدار به  ارسال نامه فسخ به نشانی فروشنده فسخ کند. تاریخ فسخ، تاریخ  

 .کند ای بر دیگر حقوق خریدار طبق قرارداد یا غیر آن، وارد نمی فروشنده است. اعمال حق فسخ خریدار، خدشه 

در صورت اعمال حق فسخ خریدار به موجب این قرارداد، فروشنده موظف به پرداخت خسارت معادل ده درصد کل  

تکالیفی برعهده  مبلغ قرارداد به خرید  انحالل قرارداد همچنان  یا  از فسخ، خاتمه  باشد. درصورتی که پس  ار می 

 خریدار باقی مانده باشد، این تکالیف با انحالل یا خاتمه این قرارداد، همچنان به قوت خود باقی است.

در کلیه موارد یاد شده ، تشخیص خریدار ، مالک عمل و مورد تایید و توافق طرفین می باشد . از طرفی    تبصره :

 فروشنده حق هر گونه اعتراضی را در خصوص موضوع در حال و آتیه از خود سلب و ساقط نمود . 

 دقت و کوشش  -19ماده 

  منافع نظرگرفتن  در  و  فنی  متداول   اصول و  روشها بهترین بردن بکار با  را قرارداد   موضوع عملیات بایستی  فروشنده

  را  خود جدیت و  دقت و  مهارت  حداکتر و  داده   انجام معمول  ای حرفه تخصصی  استانداردهای اساس  بر خریدار

 برد.  کار  به  محوله   وظایف انجام  برای
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 :محرمانه بودن قرارداد-02ماده 

اطالعات و مدارک مربوط به این قرارداد را در اختیار اشخاص ثالث قرار  فروشنده تعهد می نماید که هیچگونه 

خریدار عالوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصالح قانونی   ، در صورت وقوع هرگونه تخلف از جانب فروشنده .ندهد 

 که دشو ثابت گاه هرو همچنین   حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت

غیر   و نقدی از اعم یا هدایائی مربوطه تحف متصدیان ودر طول اجرای آن به قرارداد تحصیل بمنظور فروشنده

 داشت حق خواهد  است خریدار کرده سهیم خود منافع در را آنها واسطه های یا  و آنها یا و است داده نقدی

 پیگیری نماید. نموده و مراتب را از طریق مراجع ذیصالح  فسخ را قرارداد

 

 : شرایط انتقال کاال به محل تحویل و تحویل کاالها -12ماده 

که از آسیب دیدگی در حین حمل و  د بندی نمایه بست ی موضوع قرارداد را به نحوکاالی   ستشنده موظف افرو

  حملگذاری نماید که در حین عالمت را طوری  بسته هادر موارد لزوم فروشنده می بایست  صون باشد.تخلیه م

 . وارد شود  الفروشنده ضامن هر گونه خسارتی است که به لحاظ عدم رعایت موارد فوق به کا .آسیب نبینند 

بسته بندی استاندارد با رعایت حجم و وزن بارگیری روی  می بایست در حمل کاالی موضوع قرارداد  :1تبصره 

 باشد. پالت 

 تن انجام می شود.  10مرحله و هر مرحله   10حمل کاالی موضوع قرارداد در  :2تبصره 

 :عدم واگذاری قرارداد-22ماده 

شخص یا اشخاص حقیقی یا  موضوع قرارداد را به  کلی  فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی خریدار حق واگذاری

نسبت به   خویش فروشنده را در قبال تعهدات و مسئولیت های قراردادی نیز اجازه خریدار و   داردرانحقوقی دیگر 

ان، سازندگان و  گدر قبال هر گونه تقصیر و تخلف فروشند فروشنده   مبری نخواهد کرد  خریدار به هیچ وجه

دارد مسئول بوده و  مسئولیت  فروشندگان فرعی)طرف قرارداد با وی( به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد 

نیز در قبال خسارت وارده به خریدار متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت. فروشنده  مذکور اص اشخ

 مکلف است در توافق خود با اشخاص مذکور این شرایط را صراحتاً قید نماید.

 ممنوعیت های قانونی: -32ماده 

خله کارکنان دولت در معامالت دولتی  فروشنده رسماً اعالم مینماید که مشمول ممنوعیت مقرر در قانون منع مدا

و اصالحیه های بعدی آن نمی باشد و اعالم می دارد از مفاد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطالع کامل  

دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آیین نامه یاد شده، عالوه بر لغو قرارداد و ضبط  
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د به مدت پنو سال با دستگاه های دولتی و نیز شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان محروم و  تضمین، از عقد قراردا

 برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد شد. 

 :عدم وجود واسطه -42ماده 

  پرداخته است  نکمیسیون و نظایر آن  ،می نماید که در این قرارداد واسطه وجود نداشته و حق داللی    تعهد فروشنده  

فروشنده را ضبط  امین  ر این مطلب به نحوی از انحا ثابت شود خریدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضغیچنانچه  و  

 . نماید 

 

 

 اختالفات: -52ماده 

خریدار و فروشنده بروز آید اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد یا مربوط به  در صورتی که اختالفاتی بین  

مذاکره فی مابین  باشد، از طریق  و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد   تعبیر و تفسیر هریک از مفاد قرارداد 

  مرجع حل  استان تهران  طرفین حل و فصل گردد و در غیر این صورت اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

 ف خواهد بود. اختال

 مرجع قضایی صالح به رسیدگی اختالفات ناشی از این قرارداد:  -62ماده 

 استان تهران می باشد.حقوقی مرجع صالح به رسیدگی قضایی اختالفات این قرارداد دادگاههای عمومی و 

 خاتمه قرارداد:  -72ماده 

با اعالم کتبی و قبلی خاتمه دهد در این صورت فروشنده محق به دریافت مبالغی  خریدار می تواند این  قرارداد را  

نیز قرار  خریدار  خدمات مربوط به آن قسمت را انجام داده و مراتب مورد تأیید    ، خواهد بود که طبق شرایط قرارداد

 گرفته باشد.

حق فسخ و اعمال آن از سوی خریدار،  خریدار، ایجاد شرایط  از طرفی قرارداد به واسطه انجام موضوع آن و تأیید 

 می تواند متوقف شده و یا خاتمه یابد. ایجاد شرایط فورس ماژور و عدم رفع آن درمدت یک ماه،  

 اقامتگاه قانونی: -82 ه ماد

 3احد ، طبقه دوم، و7، بلوار آفریقا، بلوار اسفندیار، پالک تهران نشانی خریدار : 

 22018044لفن : ت

 فروشنده : ........................ تلفن : ....................... نشانی 
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( روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید  15هر گاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید پانزده )

ات به نشانی قبلی  خود را به طرف دیگر اعالم کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتب

 ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد. 

 

 د:نسخ قراردا   -29ماده 

امضات تحویل فروشنده گردیده و  مهر و این قرارداد در سه نسخه تنظیم گردیده است که یک نسخه ی آن پس از 

 دارند. حکم واحد نیز داد رکلیه نسخ قراسایر نسخ در اختیار خریدار خواهد بود و  

 

 

 
 

 فروشنده  خریدار 

 شرکت ........... شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

 

 مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره 

 صاحبین امضای مجاز

 

 عضوت هیات مدیره 
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Ni(NO3)2 . 6H2O 

 عنوان  میزان مجاز

> % 19  w Ni 

< 50 ppm Fe 

<100 ppm Al 

< 20 ppm Ca 

< 200 ppm Na 

< 20 ppm Mg 

<50 ppm Zn 

< 100 ppm Cu 

< 250 ppm Co 

< 20 ppm Cd 

< 50 ppm Mn 

< 100 ppm S 

< 50 ppm Cl 

< 20 ppm Pb 
 مشخصات ظاهری  رنگ سبز شفاف 
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 شرايط عمومي پيمان  
 

 فصل اول  

 تعاریف و مفاهیم  

 

 . پیمان   1ماده 

 موافقت نامه پیمان درج شده است .   2پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 

 . موافقت نامه 2ماده 

موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان در آن  

 بیان شده است .  

 . شرایط عمومی  3ماده 

 متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میکند .    شرایط عمومی ، مفاد همین

 . شرایط خصوصی  4ماده 

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به وضعیت و  

ایط عمومی را نقض  ماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شر

 کند .  

 . برنامه زمانی اجرای کار  5ماده 

الف( برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن، زمانبندی کلی کار های مورد پیمان بر حسب ماه ، منعکس گشته و   

 در اسناد و مدارک پیمان درج شده است .  

ب( برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمان بندی فعالیت های مختلف کار های موضوع پیمان ، به تفصیل و در  

 برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .   چارچوب

 . کارفرما  6ماده 

کارفرما ، شخص حقوقی است که یک سوی امضات  کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد  و  

 مدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما ، در حکم کارفرما  

 باشد .  می 
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 . پیمانكار 7ماده 

پیمانکار ، شخص حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضات کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس 

 اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشد .  

 . مدیر طرح 8ماده 

دیر طرح ، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک  م

 پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود .  

 . مهندس مشاور ، مهندس ناظر  9ماده 

در چارچوب اختیارات تعیین شده    الف( مهندس مشاور ، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار ،

 در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود . 

ب( مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک  

 پیمان به پیمانکار معرفی میشود .  

 . رئیس کارگاه  10ماده 

 ئیس کارگاه، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه الزم است که پیمانکار ، او را به مهندس مشاور معرفی  ر

 می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند .  

 . پیمانكار جزء  11ماده 

پیمانکار جزت، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کار های اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از  

 عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.  

 . کار ، کارگاه ، تجهیز ، و برچیدن کارگاه 12ماده 

الف( کار ، عبارت است از مجموعه عملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام و پایان دادن عملیات 

موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد  

 و نگه داری موضوع پیمان انجام می شود .  ، و کار های موقتی است که به منظور اجرا   

ب( کارگاه ، محل یا محل هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه  

ی کارفرما از آن استفاده می کنند . کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمین های تحویلی کارفرما ، که  

 به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد  

به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود ، تا   اقدام ها و تدارکاتی است که باید  ج( تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ،

 یمان ، میسر شود .  آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پ
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د( برچیدن کارگاه ، عبارت است از جمع آوری مصالح ، تجهیزات ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، خارج کردن مواد  

زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل های تحویلی  

 کارفرما می باشد .  

صالح ، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آالت و ابزار ، تاسیسات و ساختمان های . م13ماده 

 موقت ، وسایل  

الف( مصالح، عبارت است از مواد ، اجناس و کاالها یی که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی  

 می ماند . 

 ی است که در عملیات موضوع پیمان و در کار باقی می ماند .  ب( تجهیزات، عبارت از دستگاهها و ماشین آالت

ج( مصالح و تجهیزات پای کار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای  

نوان انبار کارگاه یا موضوع پیمان ، تهیه کرده و در محلی یا محلهایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به ع

محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگه داری و حفاظت می کند . مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا 

 نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود .  

ظر مهندسین مشاور ،  قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه ی کارفرما و زیر ن –تبصره 

در کارگاه ها ویا در کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شود نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار 

 می رود .  

د( ماشین آالت و ابزار ، عبارت از دستگاه ها ، تجهیزات ، ماشین آالت  و به طور کلی ، ابزار های اجرای کار است که به  

رای موضوع پیمان به صورت موقت به به کار گرفته می شود . ماشین آالت و ابزار را ممکن است ماشین آالت منظور اج

 نیز به نامند .  

ات آب ، برق ،  سساختمان های موقت ، عبارت از انواع ساختمان ها ، محوطه سازیها ، انبارها ، تاسی تاسیسات وه(  

ات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره  سطور کلی ، تمام تاسی به سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاه ها ، و 

 اجرا تامین شده و جزت کار های تجهیز کارگاه به شمار می رود . 

و( وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ، مسکونی آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و  

   ر می شود .جزو  تجهیز کارگاه منظو

برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پیمان ، نرخ -14ماده 

 پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه 

ه وسیله کارفرما محاسبه و اعالم  الف ( برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، ب 

 شده است .  
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موافقت نامه یا احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار قیمت جدید است .   3ب( مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 

 موافقت نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده  3مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 

 شود .  می  

موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس اسناد و مدارک   3ج(مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 

 پیمان ، در آن ایجاد شده می شود .  

 د( ضریب پیمان ،حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است .  

اقالم کار عبارت است از بهای واحد آن قلم در فهرست بهای منضم به پیمان با اعالم   ه( نرخ پیمان ، در مورد هر یک از

 ضریب پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است .  

در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بهات هستند ، نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته ، پس از اعمال  

 اد بها می باشد .  تعدیل آح

 و( متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .  

موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر   4ز( ، مدت پیمان یا مدت اجرای پیمان ، مدت درج شده در بند ماده  

موافقت نامه   4یمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده در آن ایجاد می شود . مدت پ 30اساس ماده 

 است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود .  

 . روز ، ماه ، تاریخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها 15ماده 

 الف( روز و ماه روز و ماه  تقویمی و شمسی است .  

 ب( تاریخ طبق تقویم رسمی کشور است .  

 ج( هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمه مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارد .  

د( عنوان های به کار رفته در متون موافقت نامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت های اسناد و مدارک پیمان ، صرفاً به  

مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد  منظور راهنمایی و آگاهی از  

 . 

 فصل دوم  

 تاییدات  و تعهدات پیمانكار 

 . تاییدات پیمانكار  16ماده 

 موارد زیر را پیمانکار تعیین می کند :  

 و از مفاد آن کامالً آگاه شده است .  موافقت نامه را مطالعه نموده   2الف ( تمام اسناد و مدارک موضوع ماده 
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ب( نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح ، تجهیزات ، ماشین آالت و ابزار اجرای کار طبق مشخصات 

 در محل با از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است .  

دگی ف و امکان اجرای کار در فصل های  ج( محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا ، بارن

پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار ، اطالع یافته است  20مختلف سال ، با توجه به آمار 

 . 

اریخ د( از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه های اجتماعی، مالیات ها ، عوارض ، و دیگر قوانین  و مقررات ، که تا ت

تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است ، کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت نماید . در هر حال ،  

 مسئولیت عدم رعایت قوانین  و مقررات یاد شده ، بر عهده پیمانکار است .  

ند های باال را در نظر گرفته و بعداً از  ه( در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد ب

 هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد .  

به هر حال ، پیمانکار تایید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده  

 است که بعداً در مورد استناد به جهل خود نماید .  

 . کارکنان  17ماده 

الف ( پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند ،  

انجام دهد . کسانی که در اجرای این پیمان ، خدماتی برای پیمانکار انجام دهند ، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند .  

متخصصان خارجی  پیش بینی شده باشد ، پیمانکار متعهد است قبالً وضعیت  اگر در اسناد و مدارک پیمان ، استفاده از 

استخدام مانند میزان حقوق مزایا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطالع  

اقدام کند . کارفرما  کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی ربط  و تامین هزینه های مربوط ، برای استخدام آنها 

تسهیالت الزم را برای استخدام متخصصان یاد شده  فراهم می نماید . تشخیص لزوم و حدود تسهیالت مزبور با  

 کارفرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد .  

ب( تامین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار  

 است . 

پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران ، اقدامات الزم به عمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصار 

آن باشد محدودیتی وارد   تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی که مایل به تحصیل ایجاد کند و به آزادی کارگران در 

سازد . بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه می شود ، نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یا  

 را به قیمت های خرید اضافه کند .  محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی تواند هزینه های دیگر ، مانند هزینه حمل 

 ج( کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه ، و کارکنان بیگانه باید دارای پروانه اقامت و اجازه مار باشند .
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د( پیمانکار نباید شاغل کارفرما ، وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکت های دولتی و شهرداریها را بدون اجازه  مسئوالن ذی  

استخدام نماید . همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی   ربط 

 مجاز نیست ، خودداری کند .  

ه( پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرار دهد . مهندس ناظر می  

 ار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید .  تواند از ادامه ک

و( پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت نماید . در صورتی که پرداخت  

دستمزد کارگران تاخیری  پیش آید ، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در  

تنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار صورت اس 

پرداخت شده است ، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است ، با توجه به  

ماینده مهندس مشاور و پیمانکار ، از محل مطالبات  پرداخت های علی الحساب  که به آنها شده است ، با حضور ن

درصد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور کند . در صورتی که   15پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 

نماینده پیمانکار ، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور برای پرداخت ها خودداری کند ، کارفرما پرداخت مزبور را  

انجام می دهد ، بدون این که پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی  

آنان داشته باشد . در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ، برای ماهی که صورت  

 ان را فسخ نماید .  وضعیت آن پرداخت شده است ، کارفرما می تواند پیم

ز(پیمانکار می کوشد تا حد ممکن ، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار ، که صالحیت انجام کار  

 های موضوع پیمان را داشته باشند ، انتخاب کند و به کار گمارد.  

ت و دستور العمل های حفاظتی فنی و  ح( پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی ، مقررا 

 بهداشت کار است .  

ط( در اجرای این پیمان ، پیمان کار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است ، هرگاه کارکنان و کارگران  

پیمانکار و پیمانکاران جزت ، صالحیت الزم را برای انجام کار مربوط را نداشته باشد یا باعث اختالل نظم کارگاه شوند ،  

ای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد ، و در صورت تکرار ، می تواند از  مهندس مشاور یا مهندس ناظر ، مراتب را بر

پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند . در این صورت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد  

ئولیت های پیمانکار نمی کاهد و ایجاد  برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد . اجرای این دستور از مس

 حقی برای او نمی کند .  
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مسئولیت حسن اجرای کار ، برنامه کار ، گزارشی پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانكاران دیگر ،  -18ماده 

 رئیس کارگاه  

 عهده دارد .  الف( پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کار های موضوع پیمان  را طبق اسناد و مدارک پیمان به 

ب(پیمانکار متعهد است که سازمان ، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس 

نقشه های موجود  و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان ، یا مدت دیگری که در  

، تسلیم مهندس مشاور نماید  یا پس از اصالح و تصویب کارفرما برای اجرا به  اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است 

پیمانکار ابالغ شود . اگر اسناد و مدارک پیمان ، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن  

 تعیین شده باشد ، پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد .  

جرای کار ، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است ، موظف  ج( در صورتی که حین ا

است پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود ، مراتب را با ذکر دلیل ، به  

ار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می  مهندس مشاور اطالع دهد . مهندس مشاور ، تغییرات مورد تقاضای پیمانک

کند و آنچه را که مورد قبول است ، پس از تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابالغ می کند . بدیهی است که این تغییرات در  

 حدود مندرجات پیمان ، از میزان تعهدات و مسئولیت های پیمان کار نمی کاهد .  

ز سوی مهندس مشاور مطرحشود ، پیمانکار با توجه به نظر مهندس تغییرات برنامه  اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی  ا

زمانی تفصیلی را تهیه می کند و به شرح پیشگفته ، برای طی مراتب بررسی و تصویب ، تسلیم مهندس مشاور می نماید 

 . 

یی متعلق به کارفرما که به نحوی با د ( پیمانکار متعهد است که هماهنگی الزم را با دیگر پیمانکاران یا گرو های اجرا

 موضوع قرارداد مرتبطند به عمل آورد . برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابالغ  

 می شود.  

ه ( پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه ، گزارش کامل کار های انجام شده در آن ماه را تهیه نماید . شکل و  

تهیه گزارش مهندس مشاور تعیین می کند . این گزارش شامل مقدار و درصد فعالیت های انجام شده ، میزان   چگونگی

پیشرفت با تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی ، مشکالت و موانع اجرایی ، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به  

کار ، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطالعات الزم می  آالت موجود و آماده به   کارگاه ، تعداد و نوع ماشین 

باشد . در صورتی که جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد 

 ، پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد .  

ی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئیس  ز(پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واجد صالحیت

کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی ، با مسئولیت و نظارت او  
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کر دلیل ،  انجام شود . اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور با ذ

درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه ، شخص واجد صالحیت دیگری را  

 که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفی نماید .  

رت  پیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صو 

وضعیت های موقت ، اختیارات  کافی به رئیس کارگاه بدهد . هر نوع اخطار و اعالم که مربوط به اجرای کار باشد و از  

 طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابالغ شود ، در حکم  ابالغ به پیمانکار است .  

، مشروط به اینکه پیش از تعویض ، مراتب را به اطالع  پیمانکار می تواند در صورت لزوم ، رئیس کارگاه را عوض کند 

 مهندس مشاور برساند و صالحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد 

 کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها ، اندازه گیری-19ماده 

تطبیق با نشانه ها کنترل نماید الف( پیمانکار ، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، باید نقاط نشانه م مبدات را از لحاظ  

و در صورتی که اختالفی موجود نباشد ، درستی آنها را تائید و اعالم دارد و در صورتی که اختالفی وجود داشته باشد،  

مراتب را به اطالع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورت جلسه شود و مالک شروع  

. بدیهی است که پس از آغاز عملیات ، هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته  عملیات قرار گیرد 

 نیست .  

پس از تحویل هر قسمت از کارگاه ، پیمانکار باید بی درنگ ، نقاط نشانه و مبدات و همچنین عالیم مربوط به آنها را با  

 ی کار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگه داری کند . بتن یا مصالح بنایی تتبیت نماید و در طول مدت اجرا 

ب( پیمانکار متعهد است که نقشه ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با  

فی در مورد  مهندس مشاور صورت جلسه کند . در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها ، امتدادها و محورها ، اختال 

تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورت 

 جلسه می کنند .  

تراز کف پی بناها وزیر سازی راهها تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند و بعداً مرئی نیستند ، یا به هر  

ل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین یا از بین رفتن آثار آنها ،  صورت ، کنتر

صورت مجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد . این صورت مجلسها ، مالک اندازه گیری ها در  

د آزمایش یا بازدید قرار گیرد و تایید شود ، پیش از  تنظیم صورت وضعیت هاست . اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مور 

اینکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند ، موظف است پوشش های انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام  

پوشش مجدد  آزمایشها و بازدیدها و بازدید های الزم و تائید انجام کار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود ، نسبت به 

 و اصالح کار اقدام کند .  
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ج( اندازه گیری ها بر اساس نقشه های اجرایی ، دستور کارهای اجرا شده و صورت جلسه ها ، که شامل کروکی های  

 الزم و روشن است ، انجام می شود .  

 . تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آالت 20ماده 

الف( پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی  

تجهیز کارگاه را ت تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد . تامین آب ، برق ،  

کارگاه ، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان الزم  سوخت  و مخابرات ، و به طور کلی ، تجهیز کامل 

 است ، به عهده پیمانکار می باشد ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .  

 در اسناد و مدارک ب( تامین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آالت و ابزار به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه 

 پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .  

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگه داری می کند ، باید به قرار زیر  

 باشد :

اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده  یا بعداً معین می شود ، باید از همان منابع   (1

تهیه گردد . نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات یابد از نظر تطبیق با مشخصات فنی ، بیش از سفارش ، به  

بیت باید کامالً طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس  تائید مهندس مشاور برسد . در هر حال ، از نظر مرغو

 مشاور قرار بگیرد .  

ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا ، از تعهدات پیمانکار در قبال   (2

افی نسبت به امکانات محلی  تهیه مصالح مرغوب و کافی نمی کاهد . بدین روی ، پیمانکار موظف است با مطالعه ک

و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند . در صورتی که استفاده  

از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار بگیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی است  

دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد . اگر به  که کارفرما این حق را  

مناسبت این تغییر محل ، اضافه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود ، تفاوت بهات  

لزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج  ، به اقتضای مورد ، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود . پیمانکار م

 و بهره برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است .  

نوع ، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورت جلسه شود . مصالح باید به طور   (3

اندازه گیری باشد . انبار مصالح باید از هر   مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا

 لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی و عوامل دیگر مصون باشد .  
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ج( هر گاه تهیه و یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد ، کارفرما تسهیالت الزم را برای تهیه  

د . اگر تهیه بعضی از مصالح و لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر  آن مصالح و لوازم فراهم می کن

نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای  

 پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد .  

تجهیزاتی  باید به وسیله پیمانکار از خارج از کشور تهیه شود ، کارفرما اجازه ورود آنها را از  د( در مواردی که مصالح و  

سازمان های ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید . هر گاه ضمن اجرای کار ، محدودیت های جدیدی پیش آید 

ر را در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاد می کند  که به علت آن ، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کا

از خارج از کشور تهیه و وارد کند ، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطالع کارفرما می  

تصمیم    رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات ،

 گیری نماید .  

ه( در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آالت و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد ، پیمانکار 

باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین کند . هر گاه ضمن اجرای کار ، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین 

ار ، برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار مناسب نیست آالت و ابزار موجود پیمانک

، مراتب را به پیمانکار ابالغ می کند . پیمانکار مکلف است که ماشین آالت و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در  

ه برای این کار ، ادعای خسارت یا هزینه های  مدتی که نامبرده تعیین می نماید ، تکمیل و تقویت کند ، بدون اینک

 اضافی از کارفرما داشته باشد . 

و( پیمانکار نمی تواند ماشین آالت و ابزار را که برای انجام عملیات الزم است ، از کارگاه خارج کند . در مورد بیرون  

دن ماشین آالت مزبور را به مهندس مشاور  بردن ماشین آالت که در کارگاه مورد نیاز نیست ، پیمانکار ، تقاضای بیرون بر 

 تسلیم می کند . مهندس مشاور به تقاضا ی او رسیدگی می کند ، و در صورتی که موجه باشد ، اجازه خروج می دهد .  

ز( در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین اقالمی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و به طور دایم در  

ی بماند ، در تعهد کارفرما باشد ، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات  نیست ، مگر آنکه ثابت کار باق

 شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است .  

ح( اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تکلیفی برای تهیه غذا ، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  

اه در محل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود ، پیمانکار موظف به تامین آنها، طبق شرایط پیش بینی شده ، می  آزمایشگ 

 باشد .
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 .حفاظت از کار و شخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبت های الزم  21ماده 

الف( پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان ، مسئول حفظ و نگه داری کار های انجام  

شده ، مصالح ، ماشین آالت و ابزار ، زمینه ها راه ها ، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد ، و  

برای نگه داری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب  به همین منظور ، اقدامات الزم را 

 رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد .  

ب( پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار ، مسئول خسارت های وارد شده به  

و در هر حال ، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی بر عهده ندارد . کارفرما و   شخص ثالث در محوطه کارگاه است

مهندس مشاور می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار ، دستور توقف  

ده صادر نماید . در این حالت ،  بخشی از کار را که دارای ایمنی الزم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل ای یاد ش 

 پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد .  

پیمانکار متعهد است که تدابیر الزم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به امالک مجاور اتخاذ نماید ، و اگر  

حصول آنها وارد آید ، پیمانکار مسئول جبران آن می  در اثر سهل انگاری او خسارتی به امالک و تاسیسات مجاور یا م

 باشد .

ج( پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار ، تمام یا آن قسمت از کار های موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک  

که مورد    پیمان تعیین شده است ، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد موسسه ای

قبول کارفرما باشد ، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند . بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار 

داشته باشد ، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تمدید کند . کارفرما  

یمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر ، عیناً به بیمه گر  هزینه های مربوط به ب

 پرداخت می کند .  

آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود .  

یا قسمتی از کار های انجام شده و مصالح و تجهیزات پای کار شود ،  در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام 

پیمانکار موظف است که اوالً : مراتب را فراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطالع دهد و  

مانی کار های پیش گفته توسط ثانیاً طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، کارها را به حالت اولیه بازگرداند . برنامه ز 

پیمانکار تهیه می گردد و پس از تائید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا در می آید . کارفرما خسارت های وارد شده بر  

آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصل می نماید و مبلغ وصل شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب 

هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ) باالسری ( ، با تائید مهندس مشاور به  پیشرفت کار و طبق 

تدریو تا اعاده ی کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند . کارفرما باید موضوع پیمان کار را به نحوی بیمه کند  
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عاده کارها  به حالت اولیه کافی باشد ، در صورتی که  که در صورت بروز حادثه ، خسارت دریافتی از بیمه گر برای ا

تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد ، پیش از شروع کار ، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از  

غ می  روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابال 10کارفرما استعالم می نماید  و کارفرما در مدت 

 نماید تا پیمانکار طبق مفاد این بند ، در مورد بیمه کار اقدام نماید .  

اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند ، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارت های وارده شده به عهده او می  

 باشد . 

و ابزار و وسایل کارگاه را ، که متعلق به    د( پیمانکار مکلف است که تمام ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت

اوست و یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار گرفته ، به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه  

 می کند .   ها را به کارفرما تسلیم نماید . ماشین آالت و ابزاری که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد ، کارفرما بیمه 

 ه( پیمانکار موظف است که روشنایی قسمتهایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تامین کند 

و همچنین تمام عالئم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی ، و در صورت لزوم ، حصارکشی را فراهم نماید و تعداد کافی   

 نگهبان و مراقب در هر جا که الزم باشد ، بگمارد .  

و( پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای  

عبور و مرور رهگذران و وسائط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل هایی انبار کند که موجب ناراحتی یا  

فاده از ماشین آالت و ابزار در ساعات عادی کار ، و در نتیجه ، صدای آنها  زحمت ساکنان اطراف ، یا رهگذران نشود . است

 و همچنین استفاده از راه های معین به منظور انجام عملیات ، مزاحمت تلقی نمی شود .  

ا  در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو و یا پیاده رو برای مدت موقت و با اطالع مهندس مشاور ی

مهندس ناظر  به کلی مسدود شود ، پیمانکار با کسب مجوز الزم از مقامات محلی ، عبور و مرور را با راه های انحرافی که  

مسیر آنها باید به تائید مهندس مشاور برسد تامین کند . کارفرما نیز مساعدت الزم را برای تحصیل مجوز های مورد نیاز  

 به عمل می آورد . 

ب و پرداخت هزینه ایجاد و نگه داری راه های انحرافی در اسناد و مدارک پیمان معین نشده باشد این اگر ترتیب احتسا 

هزینه ها به عهده پیمانکار است . همچنین پیمانکار متعهد است که در حمل مصالح و ماشین آالت و عبور آنها از راهها ،  

بکند و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاد کند ، با   پلها و تونلها ، رعایت قوانین ، مقررات و استانداردها را

نظر کارفرما یا مهندس مشاور اقدام نماید . هر گاه پیمانکار بر خالف مفاد این بند ، رفتار نماید مسئول جبران خسارت 

 های وارد شده می باشد .  

ورود اشخاص غیر مجاز و کسانی که باعث اختالل نظم   ز( پیمانکار متعهد است که انتظامات کارگاه را تامین نماید و از 

 کارگاه می شود خود یا توسط مقامات انتظامی جلوگیری کند .  
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ح( هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی  از موارد درج شده در این ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام  

ماید ، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و  تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری ن

درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی   15هزینه های انجام شده و خسارت وارده را به اضافه 

به تشخیص    کسر نماید . در این صورت ، هر گونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت

 کارفرما ، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی ، بی اثر می باشد .  

 . ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها و ابالغ دستور کارها 22ماده 

الف ( تمام نقشه ها ، مشخصات ، دستورالعملها و استاندارهای فنی که دارای مهر و امضای مهندس مشاور است ، به  

سخه های درج شده در اسناد و مدارک پیمان و در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده  تعداد ن

باشد ، در دو نسخه ، بدون دریافت هزینه ، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد . در صورت نیاز پیمانکار ، نسخه های اضافی 

 به هزینه او تکتیر می شود .  

پیمانکار باید یک نسخه از نقشه ها و مشخصات ، با آخرین تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگه داری کند ، تا در  

صورت لزوم ، به منظور بازرسی کارها در اختیار مهندسین مشاور ، کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد. نسخه اصل نقشه  

 ور باقی می ماند .  ها و مدارک ، تا پایان کار نزد مهندس مشا

ب( پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار ، تمام نقشه ها ، دستورالعملها و دیگر اسناد و مدارک فنی  

مربوط به آن قسمت با دقت مطالعه  کند و اندازه درج شده در نقشه ها را کنترل نماید ، به نحوی که هیچ گونه ابهامی ز  

برای خود و کارکنانش باقی نماند . به طور کلی ، کمبود نقشه برای هر قسمت از کار هرگز از  نظر چگونگی اجرای کار 

تعهدات پیمانکار مبنی بر اجرای کامل کار نمی کاهد . در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها یا هرگونه ابهام یا کسری  

نقض آنها را از مهندس مشاور درخواست کند . مهندس در مدارک ، نقشه ها و دستورالعملها ، پیمانکار باید به موقع رفع 

 مشاور موظف است که با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، برای تکمیل نقشه ها و ابالغ به پیمانکار اقدام کند.  

ج( هرگاه پیمانکار در مورد درستی نقشه ها و محاسبات یا دستور کارها ، یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به  

دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایرادی داشته باشد ، باید با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، مراتب را با  

ذکر دلیل به اطالع مهندس مشاور برساند . در صورتی که مشاور ، درستی مدارک پیشگفته را تائید کند ، ولی پیمانکار 

، پیمانکار باید موضوع را به کارفرما منعکس کند و پس از دریافت نظر کارفرما ،  همچنان نسبت به آنها ایراد داشته باشد 

طبق نظر انجام دهد .در چنین حالتی ، پیمانکار فقط مسئول اجرای درست کار است . و در مورد صحت نقشه ها ،  

نین مواردی به عهده  مشخصات ، محاسبات و دستور کار های مربوط ، مسئولیتی ندارد . هزینه رفع عیب و نقص در چ

 پیمانکار نمی باشد . 
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د( پیمانکار ، نقشه های کارگاهی را که نقشه های جزئیات ساخت قطعات و قسمت های از کار است ، در صورت  نیاز  

ضمن اجرای کار ، بر اساس نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان ، تهیه میکند ، و در سه نسخه ،  

تسلیم مهندس مشاور می نماید . مهندس مشاور ، نقشه های یاد شده را پس از  ه آن قابل تکتیر باشد ،که یک نسخ 

بررسی و اصالح الزم ، تائید و در یک نسخه به پیمانکار ابالغ می کند . نسخه قابل تکتیر این مدارک نزد مهندس مشاور  

 نگهداری می شود .  

های انجام شده به نحوی که اجرا شده اند ، می باشند و شامل تمام نقشه  ه( نقشه هایی چون ساخت ، نقشه های کار 

های اجرایی ، اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است . پیمانکار باید نقشه های چون ساخت را به تدریو و طبق نظر  

، به مهندس مشاور  مهندس مشاور در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکتیر باشد تهیه کند و برای بررسی  و تایید  

 بدهد . مهندس مشاور یک نسخه از نقشه های چون ساخت تائید شده را در اختیار پیمانکار قرار دهد .  

و( پیمانکار باید مشخصات فنی ، نقشه ها و دستورالعمل های نصب ، راه اندازی  و بهره برداری  تجهیزاتی را که تامین 

رد و در دو نسخه ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور ، بر اساس مدارک  آنها به عهده اوست ، از سازنده آنها بگی

 نقشه های اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شده را تهیه و برای اجرا به پیمانکار ابالغ می کند .  سازنده ،

رت کتبی ، به پیمانکار  ز( مهندس مشاور ، تمام موافقت ها ، معرفی ها ، تصویبها ، اخطارها ، و دستور کارها را به صو

 ابالغ می کند ، و در مورد لزوم ، به نحوه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان ، به تائید کارفرما نیز  

می رساند و سپس به پیمانکار ابالغ می کند . پیمانکار ، پس از وصول دستور کارها ، می تواند برای اصالح آنها اظهار نظر  

 موظف به اجرای چین دستور کارهایی است .   کند . اما در هر حال ،

در موارد دستور کار شفاهی از سوی مهندس مشاور ، پیمانکار می تواند درخواست ابالغ کتبی آنها را بنماید و مهندس 

مشاور نیز مکلف است که دستور کارها را کتبی به پیمانکار ابالغ نماید . در غیر این صورت ، این دستور کارها برای  

 انکار معتبر نیست .  پیم

مهندس مشاور یک نسخه رو نوشت از تمام نامه های ابالغی ، همراه با نقشه ها ، دستور کارها و صورت جلسه ها را برای  

 کارفرما ارسال می کند .  

همراه   ، پیمانکار دستورالعمل های راه اندازی ، راهبری ، تعمیر و نگه داری را  39ح( پیش از تحویل موقت کار طبق ماده 

با نقشه های چون ساخت در نسخه ، که یک نسخه آن قابل تکتیرباشد ، به مهندس مشاور می دهد . مدارک یاد شده  

باید به نحوی باشد که راهبری ، تعمیر و نگه داری تمام قسمت های موضوع پیمان به سهولت انجام شود  در صورتی که  

ت ویژه ای برای مدارک موضوع این بند تعیین شده باشد ، طبق آن  در اسناد و مدارک پیمان ، تعداد نسخه یا مشخصا

 عمل نماید . 
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 . حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها 23ماده 

پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به نحوی اجرا کند که به تاسیسات زیر بنایی موجود در کارگاه ، مانند خطوط آب  

، برق ، گاز ، مخابرات و مانند اینها ، آسیبی وارد نشود . هرگاه در اثر عمل پیمانکار ، به تاسیسات یاد شده صدماتی وارد  

ترمیم و برقراری مجدد آنها را بپردازد . هرگاه پیمانکار نسبت به جبران خسارت   شود، پیمانکار متعهد است که هزینه

وارد شده اقدام الزم و فوری به عمل نیاورد ، کارفرما می تواند به هر طریق که مصلحت بداند ، برای رفع نقص و خسارت 

ید . پیمانکار ، از این بابت ، حق  درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نما  15اقدام کند و هزینه آن را به اضافه 

 هیچگونه اعتراضی ندارد.  

در صورتی که موقعیت تاسیسات زیرزمینی در اسناد و مدارک پیمان مشخص نشده باشد ، پیمانکار باید با توجه به  

شاور ، برای  برنامه زمانی اجرای کار ، تعیین وضعیت آنها را از مهندس مشاور استعالم کند و بعد از اعالم نظر مهندس م

عملیات حفاری اقدام نماید . بدین ترتیب ، مسئولیت پیمانکار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزینه  

های پیشگفته در مورد تاسیسات زیرزمینی ، منوط به آن است که نوع ، محل یا مسیر تاسیسات مزبور به اطالع پیمانکار 

 مشخص شده باشد .   رسیده یا در اسناد و مدارک پیمان

هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان ، تغییر وضع تاسیسات یاد شده را ایجاب نماید ، پیمانکار به کارفرما اطالع می دهد تا  

 سازمان های ذیربط  برای تغییر وضع اقدام نمایند . هزینه های مربوط به عملیات یاد شده ،به عهده کارفرماست .  

 

 مانكاران جزء  . واگذاری ، پی24ماده 

 الف( پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگری را ندارد .  

ب( پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان ، پیمانهایی با  

صورتی که در اسناد و مدارک   پیمانکاران جزت ببند ، مشروط به آنکه آنان را از واگذاری کار به دیگران ممنوع کند . در

پیمان ، کارفرما، لزوم تائید صالحیت پیمانکاران جزت را پیش بینی کرده باشد ، پیمانکار موظف است که تائید کارفرما را  

در این مورد تحصیل نماید . این واگذاری نباید از پیشرفت کار طبق برنامه زمانی اجرای کار بکاهد ، و به هر حال به هیچ 

ز مسئولیت و تعهدات پیمانکار نمی کاهد . پیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزت یا  روی ا

کارکنان آنها انجام می شود .در پیمان های بین پیمانکار و پیمانکار جزت باید نوشته شود که در صورت بروز اختالف بین  

، به مورد اختالف رسیدگی کند . پیمانکار و پیمانکار جز نیز می  آنها ، کارفرما حق دارد ، در صورتی که مقتضی بداند 

 پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا نمایند . 

هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جز ت با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها ، تاخیری روی دهد ، در صورتی  

که پیمانکار جز ، تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کامالً انجام داده و کار او مورد قبول و تائید 
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بنا بر تقاضای پیمانکار جز با حضور نماینده پیمانکار به کار او رسیدگی کند . اگر  مهندس مشاور باشد ، کارفرما می تواند 

در اثر این رسیدگی ، پیمانکار جز طلبکار باشد و از پرداخت آن خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جز را  

ت پیمانکار بپردازد . در صورتی که با  برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، از محل مطالبا

اخطار کارفرما ، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند کارفرما رسیدگی می کند و به شرح پیشگفته عمل می  

کند و این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است . هرگاه پس از فسخ پیمان ، پیمانکاران جز مطالباتی از پیمانکار داشته  

د ، مهندس مشاور و کارفرما، به شرح پیشگفته موضوع را رسیدگی می کنند . اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت باشن

 حساب نهایی ، پیمانکار مطالباتی داشته باشد ، کارفرما می تواند طلب پیمانکار جز را از محل مطالبات پیمانکار بپردازد.  

 .اجرای کار در شب 25ماده 

 موارد زیر مجاز است :   اجرای کار در شب ، در

 الف( در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده است .  

ب( هر گاه به سبب بروز تاخیرهای از سوی پیمانکار ، انجام کار طبق تشخیص پیمانکار در مدت پیمان امکان پذیر  

مهندس مشاور و موافقت   نباشد ، پیمانکار می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تائید 

 کارفرما ، قسمتی از کار را در شب اجرا کند .  

ج( هرگاه مهندس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوی نیست که همه عملیات در مدت پیمان پایان  

ا کند . در این حالت ،  یابد ، می تواند  پس از موافقت کارفرما ، به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجر

 پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ادعا و یا مطالبه هیچ گونه خسارت و اضافه بها را ندارد .  

د( اگر به تشخیص مهندس مشاور و تائید کارفرما برای جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست ، کار در شب 

ای مربوط به مار در شب ، با تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، پرداخت می شود .  نیز انجام شود ، اضافه هزینه ه

در محاسبه این هزینه ها ، به منظور تعیین این هزینه های اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب ، باید مقررات  

 قانون کار و امور اجتماعی مالک قرار گیرد .  

یب کار را طوری دهد که تا حد امکان ، اجرای کار در شب برای ساکنان مجاور مزاحمتی  پیمانکار متعهد است که ترت

 ایجاد نکند .  

 .آثار تاریخی و اشیای عتیقه  26ماده 

هرگاه ضمن اجرای کار ، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن در محل کار پیدا شود ، پیمانکار  

راتب را از طریق مهندس مشاور به اطالع کارفرما و طبق قوانین به اطالع دستگاه های  متعهد است که بی درنگ م

 انتظامی برساند . کارفرما برای حفظ و نگه داری یا انتقال اشیای عتیقه ،اقدام فوری به عمل می آورد .  
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نگه داری اشیات و آثار مزبور  پیمانکار یابد تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقامات ذیربط ، برای حفظ و 

 مراقبت الزم را به عمل آورد .  

 رفتار می شود.   49هرگاه اجرای این ماده ، موجب توقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد ، طبق ماده  

 .اقامتگاه قانونی 27ماده 

است . در صورتی که یکی از طرفین  اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار همان است که در موافقت نامه پیمان نوشته شده 

روز پیش از تاریخ تغییر ، به طرف دیگر اطالع   15، محل قانونی خود را تغییر دهد ، باید نشانی جدید خود را دست کم 

دهد ، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت تلقی  

 می گردد .  

 

 

 فصل سوم

 تعهدات و اختیارات کارفرما

 

 . تحویل کارگاه 28ماده 

 الف ( کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد . 

اجرای کار در زمینها و محل های تحویلی ، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه  

 و مستحدثات و مانند اینها باشد ، کارفرما متعهد است به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .  

قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار  .اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا1تبصره 

 گذاشته شده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود .  

. در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود  2تبصره 

 رفتار می شود .    49ده است ، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده ، آن قسمت از کار که متوقف ش 

روز از تاریخ مبادله  پیمان باشد ، به    30ب( کارفرما بعد از مبادله پیمان ، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از  

ورت جلسه هایی ، اقدام به  پیمانکار اعالم می کند . پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی ص

روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود   30تحویل گرفتن کارگاه بنماید . در صورتی که حداکتر 

 ، پیمان را فسخ کند .    46، کارفرما حق دارد که طبق ماده 
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 در آنها موضوع پیمان اجرا   در صورت جلسه های تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محل هایی که 

می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد ، درج  

 شود .  

اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات 

موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین 

 روز است .   30یات موضوع پیمان الزم است حداکتر قسمت کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عمل

ج( هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ،  

رگاه ، هزینه  و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کا

های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود پرداخت می کند ، مشروط بر اینکه با تائید 

 مهندس مشاور ، پیمانکار در محل های تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد .  

 
کمتر است بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق می   ماه ، هر کدام که  6درصد مدت پیمان یا  30اگر در مدت تاخیر از 

درصد مبلغ اولیه پیمان باشد   25گیرد ، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا  

  25ر از  روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشت 15، پیمانکار می تواند با اطالع قبلی 

عمل می   48درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، در صورت اعالم خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه و طبق ماده 

شود . هرگاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تاخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید 

 را از خود سلب می نماید .   ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار

درصد تا   30تبصره : اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد ، برای تاخیر بیش از یک ماه تا 

درصد متوسط   5/2ماه ، هر کدام که کمتر است ، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ، ماهانه معادل مبلغ   6مدت پیمان یا 

ماه ، هر    6درصد مدت پیمان یا   30ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند . اگر پیمانکار پس از انقضای  کارکرد فرضی 

خاتمه می یابد و پیمانکار و   48کدام که کمتر است ، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعالم او ، قرارداد طبق ماده  

 هیچ گونه دعاوی دیگری نمی تواند مطرح نماید .  

  6درصد مدت پیمان یا   30خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه ، برای مدت مازاد بر یک ماه ، حداکتر تا  

 ماه ، هر کدام که متر است ، قابل پرداخت است .  

به   د( در مواردی که به استناد این ماده ، قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود ، تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز

 تناسب کاهش داده می شود . 
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ه( پیمانکار نمی تواند جز آنچه طبق نقشها و دستور کارهاست ، در زمینها و محل های متعلق به کارفرما یا ملک غیر که  

از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شده است ، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند . اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر  

رف کارفرما تحویل شده است ، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید ،  که از ط

 طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد .  

گاه به عهده پیمانکار و( در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کار

باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صالحدید خود از محلهایی خارج از محل های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده  

کند ، باید موقعیت آنها را به تائید کارفرما برساند . در این حالت ، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب 

 کار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی ندارد . ملک به عهده پیمان

هرگاه پیمانکار محل های مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد ، باید اجاره نامه آنها ، امکان  

 انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند .  

 ل نرخ پیمان  . تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید ، تعدی29ماده 

الف(در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند . تغیر مقادیر  

به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابالغ می شود . پیمانکار با دریافت ابالغ  

نجام با نرخ پیمان است ، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار ، از حدود تعیین تغییر مقادیر کار ، موظف به ا

 شده در زیر بیشتر نشود . 

افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابالغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و   -1

 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود .   25مبلغ کار های با قیمت جدید ) موضوع بند ج ( نباید از 

مبلغ پیمان به سبب قیمت های جدید   تبصره : اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد ، برای محاسبه افزایش 

 ، ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس مالک محاسبه قرار می گیرد .  

درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ ،   25جمع مبلغ مربوط  به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از  -2

کار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد ، عملیات موضوع پیمان در  از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمان

  48چارچوب پیمان انجام می شود . ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد ، پیمان طبق ماده  

 خاتمه داده می شود .  

حد افزایش یا کاهش مقادیر   ، برای تعیین 28در صورت حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج ماده  - 1تبصره 

، به جای مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کار های حذف شده به وسیله   2و 1طبق بند های 

 پیمانکار ، مالک قرار می گیرد .  



 

 

   آبه( 6)کریستال  مناقصه عمومی خرید نیترات نیکل

 شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

  
 

 72 از 44 صفحه                                                                          03-ع ص   -1401جلد اول اسناد مناقصه عمومی شماره 

 

 

مهندس   درصد با دستور  10( این ماده تا 2-( و )الف 1-. اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بند های )الف2تبصره 

 مشاور عمل می شود ، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است .  

ب(در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت و وضعیت قطعی مشخص شود ، مقادیر کار بدون آنکه از سوی  

( داشته  2- الف کارفرما کم شده باشد ، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند ) 

 باشد ، در این حالت نیز نرخ پیمان مالک عمل است .  

ج( اگر در چارچوب موضوع پیمان ، کارهایی به پیمانکار ابالغ کارهایی به پیمانکار ابالغ شود  که برای آنها قیمت و  

س از دریافت ابالغ  مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است ، پیمانکار باید بی درنگ پ

مهندس مشاور ، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار های یاد شده ، همراه با تجزیه قیمت ، به مهندس مشاور  

تسلیم نماید . قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می شود و به تصویب کارفرما  برسد ، مالک  

صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا   پرداخت است . قیمت های جدیدی که به این

 محاسبه گردد . از این رو ، تنها ضریب هزینه باال سری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود .  

در صورتی که پیمان با استفاده از فهرست های بهای واحد پایه منعقد شده باشد ، چگونگی تعیین قیمت   – تبصره 

تابع دستورالعمل  نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت  الوه بر مفاد این بند ، جدید ، ع

 یاد شده است .  

درصد مبلغ   10د( جمع بهای قیمت های جدید ، عالوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف  است ، نباید از  

 اولیه پیمان بیشتر شود .  

 ه( تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی است  

 . تغییر مدت پیمان 30ماده 

 جب افزایش مدت اجرای کار شود ، پیمانکار الف( در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که مو

می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید . پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و  

دالیل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تائید ، مراتب را برای اتخاذ  

 زارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابالغ می نماید .  تصمیم به کارفرما گ

 ، مبلغ پیمان تغییر می کند .   29در صورتی که بند های الف و ج ماده  -1

 هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند .   -2

بالغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست  هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ا -3

تاخیر کند . تاخیر ابالغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه  

 زمانی تفصیلی ، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد .
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اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که   -4

 پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد .  

  43و  26ی به در مواد  در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخ  -5

 پیش بینی شده است .  

 پیش آید .   20هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند )د( ماده  -6

 به حالت تعلیق درآید .    49در صورتی که طبق ماده  -7

 در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد .  -8

 واند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد .  هرگاه کارفرما نت  -9

 موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد . -10

ب( اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف موجب کاهش مدت پیمان شود ، مهندس مشاور با کسب نظر  

دت پیمان را تعیین می کند . و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید و سپس  پیمانکار ، کاهش م

 نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابالغ می کند .  

ج( در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان ، اگر کار به اتمام نرسیده باشد ، مهندس مشاور با کسب نظر  

ا توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تاخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز  پیمانکار و ب

آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه کار را به کارفرما گزارش می دهد و سپس نظر کارفرما را در مورد  

کند و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید می  میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعالم می 

 نماید . 

د(در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان ، تاخیر های هم زمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند  

 الف ، فقط یک بار محاسبه می شود .  

نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض   ه( در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق 

 برای حل مسئله اقدام نماید .   53باشد ، طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند بر اساس ماده 

 

 .مدیرت اجرا31ماده 

ماید .  کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی ، که مدیر طرح نامیده می شود ، واگذار ن

کارفرما مدیر طرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید . تمام تصمیم گیری های  

 مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده ، در حکم تصمیم کارفرما می باشد .  
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 . نظارت بر اجرای کار32ماده 

الف ( عملیات اجرای پیمانکار ، همیشه باید زیر نظر و با اطالع مهندس مشاور انجام شود ، نظارتی که طرف کارفرما  

 و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید . به هیچ روی ، از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد .  

وارد خاص ) برای ساخت قطعات و تجهیزات ( در خارج  نظارت مستقیم در کار پیمانکار ، در محدوده کارگاه و در م 

از کارگاه انجام می شود .  در هر حال ، پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدامهایی را که در خارج از کارگاه به منظور  

 انجام تعهدات پیمان انجام می دهد ، به مهندس مشاور تسلیم نماید .  

 ار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست .  ب( مهندس مشاور ، تنها مرجع فنی پیمانک

پس از هماهنگی هرگاه تغییرات ، اظهار نظر های فنی و اصالحات مورد نظر پیمانکاران ، سازندگان و بازرسان فنی ، 

با مهندس مشاور انجام می گیرد . توسط وی به پیمانکار ابالغ می شود . مواردی که مهندس مشاور ، موظف به  

 ز از کارفرما ، برای انجام وظایف نظارت است ، در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است .  کسب مجو 

ج( مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای کار ، اقدام آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته می کند .  

ن ترتیب دیگری هم پیش بینی شده  هزینه انجام آزمایشها بر عهده کارفرماست ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیما

باشد . هرگاه نتایو این آزمایشها با آنچه که در مدارک فنی تعیین شده است تطبیق نکند ، پیمانکار متعهد است که  

مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصالح کند . هزینه انجام این اصالحات به عهده پیمانکار است ، مگر  

 ط به مدارک فنی باشد .  آنکه نقص موجود مربو

پیمانکار موظف است که برای نمونه برداری از مصالح یا انجام هر نوع آزمایشی ، تعداد الزم کارگر به صورت موردی  

 و موقت ، به طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد . 

رک دیگر فنی پیمان را در  د( در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی ، نقشه ها و مدا

اجرای کارها مشاهده کند ، با ارسال اخطاریه ای اصالح کار های معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و  

نوع کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد . اگر پس از مهلت تعیین شده پیمانکار نسبت به اصالح ، کارها اقدام  

درصد از   15د خودش کارهای معیوب را اصالح نماید و هزینه های مربوط را به اضافه نکند ، کارفرما می توان

مطالبات پیمانکار کسر نماید . در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصالح هر کار معیوب از سوی  

 فسخ نماید .    46پیمانکار تکرار شود ، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده  

فرما در مدت اجرای پیمان ، هر موقع که الزم بداند ، توسط نمایندگان خود عملیات پیمانکار را بازرسی می  ه( کار

کند .  پیمانکار موظف است که هر نوع اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد ، در اختیار نمایندگان کارفرما  

 سازد .   بگذارد و تسهیالت الزم را برای انجام این بازرسی ها فراهم



 

 

   آبه( 6)کریستال  مناقصه عمومی خرید نیترات نیکل

 شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

  
 

 72 از 47 صفحه                                                                          03-ع ص   -1401جلد اول اسناد مناقصه عمومی شماره 

 

 

و(اگر کارفرما در طول مدت پیمان ، تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد ، این تصمیم باید دست کم یک ماه  

پیشتر به اطالع پیمانکار برساند . پیمانکار و مهندس مشاور ، موظف هستند که تکلیف آزمایش هایی نا تمام ،  

ل رسیدگی را روشن کنند . در صورتی که مهندس  صورت جلسه های در دست اقدام و صورت کارکرد های در حا

مشاور به شرح پیشگفته عمل نکند ، کارفرما مستقیماً به جای مهندس مشاور تکلیف کار های ناتمام را روشن می  

 کند و هزینه های مربوط به این اقدام را به حساب بدهی مهندس مشاور منظور می نماید .  

تغییر مهندس مشاور ، بخشهایی از کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد که    اگر در زمان اعالم کارفرما مبنی بر

اتمام آن بخش منجر به صدور تائیدیه های مهندس مشاور شده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس  

به کارفرما منعکس  مشاور شود ، این گونه موارد ، باید در طول یک هفته از تاریخ اعالم کارفرما ، از سوی پیمانکار 

 شود ، تا کارفرما ترتیب الزم را برای عدم انقطاع آن بخش از کار پیمانکار و صدور به موقع تائیدیه  بدهد .  

کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی میکند و اختیارات او را طبق آنچه که برای مهندس مشاور قبلی  

ربوط را به پیمانکار ابالغ می کند و از آن پس ، تصمیم ها ، و دستورهای  تعیین شده بود ، تنفیذ یا تغییرات م

 مهندس مشاور جدید در چارچوب پیمان برای پیمانکار الزم االجراست .  

 .مهندس ناظر 33ماده 

مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، در اجرای  

کار ، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برساند ، بر اساس نقشه ها و  

مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا  

د . همچنین هر گاه بعضی از ماشین آالت معیوب  چگونگی کار مشاهده کند ، دستور رفع آنها را به پیمانکار بده

باشد به طوری که نتوان با آنها کار کرد ، مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و یا تغییر آنها را از پیمانکار می خواهد . با  

ه  رعایت مفاد بند ب ، هرگونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده می شود ، به متابه دستور های داد 

 شده توسط مهندس مشاور است . پیمانکار ملزم به اجرای آنهاست .  

ب(مهندس ناظر ، به هیچ روی ،حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت  

 اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند .  

ی مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید ، مگر در مواردی که آنها  ج( پیمانکار مکلف است که دستور ها

را بر خالف اسناد و مدارک پیمان تشخیص دهد ، که در این صورت ، موظف است که موضوع را به مهندس مشاور  

 قاطع می شود .    بنویسد و کسب تکلیف کند . هرگاه مهندس مشاور موضوع را فیصله ندهد ، نظر کارفرما در آن مورد

د(با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجرای کارها به عمل می آید ، کارفرما و مهندس مشاور حق دارد  

مصالح مصرفی و کارهای انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند . و اگر مشخصات آنها را مغایر نقشه ها و مشخصات  
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صالح و کارهای معیوب را به هزینه خود تعویض نماید . به هر حال ،  فنی تشخیص دهند ، پیمانکار متعهد است م 

 نظارت مهندس ناظر از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند .  

 

 فصل چهارم 

 تضمین ، پرداخت ، تحویل کار

 

 . تضمین انجام تعهدات 34ماده 

درصد مبلغ    5موقع امضای پیمان ،برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل  

اولیه پیمان صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است ،  

از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد . تا  تسلیم کارفرما کند . ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس 

هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانت نامه یاد شده اقدام نماید . و  

روز پیش از انقاضای مدت اعتبار ضمانتنامه پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده است کارفرما حق   15اگر تا  

ارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه ، به رسم وثیقه نزد خود نگه  د

این ماده   1دارد . کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره 

 آزاد است .  

، بدون منظور داشتن  37وقت ، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده حداکتر تا یک ماه بعد از تحویل م . 1تبصره 

مصالح پای کار تنظیم می شود . هرگاه بر اساس این صورت وضعیت ، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او نصف  

کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانت نامه  انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود. ولی هرگاه میزان  

بدهی پیمانکار ، از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد ، ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق  

 آزاد می شود .   52یا  40شرایط تعیین شده در ماده 

در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد کارفرما باشد ، با رعایت   . 2تبصره 

به جای ضمانت نامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن   مقررات ،

 در هر مورد ، طبق شرایطی است که در این پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است . 

 . تضمین حسن انجام کار  35ماده 

عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد   درصد به  10از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ،معادل 

و نصف دیگر پس از   40کارفرما نگاهداری می شود . نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده  

 ، مسترد می گردد.   52و  42تحویل قطعی ، با رعایت مواد 
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پیمانکار می تواند ،وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که   –تبصره 

 شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است ،دریافت کند .  

 . پیش پرداخت  36ماده 

پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت   کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان 

نماید . میزان ، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن ، بر اساس دستورالعمل مربوط است  

 که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است .  

مل پیشگفته ، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت ، درخواست  پیمانکار در موعد های مقرر در دستورالع

خود را به مهندس مشاور می نویسد . کارفرما پس از تائید مهندس مشاور ، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل  

تضمین تعیین شده در دستورالعمل ، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود ، پرداخت می نماید . مهلت پرداخت هر  

روز از تاریخ   10روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تائید مهندس مشاور رسیده است ، یا   20قسط پیش پرداخت  

 ارائه تضمین از سوی پیمانکار ، هر کدام که بیشتر است ، می باشد .  

 

 . پرداخت ها 37ماده 

ا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی ،  الف(در آخر هر ماه ، پیمانکار ، وضعیت کار های انجام شده از شروع کار ت

دستور کارها و صورت جلسه هاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند ،  

سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان ، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر ماه تسلیم  

س مشاور ، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل  مهندس ناظر می نماید . مهند 

روز از تاریخ دریافت از سوی   10کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصالح می نماید و آن را در مدت حداکتر  

. کارفرما صورت وضعیت   مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطالع پیمانکار می رساند 

کنترل شده از سوی مهندس ناظر ، برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطالع پیمانکار می رساند .  

کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت  

همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان ، باقیمانده  وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و 

روز از تاریخ وصول صورت وضعیت ، با صدور چک به نام پیمانکار   10مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکتر ظرف 

ت مزبور  ، پرداخت می کند . با پرداخت صورت وضعیت موقت ، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعی

درج گردیده است متعلق به کارفرماست ، لیکن به منظور اجرای بقیه کار های موضوع پیمان ، به رسم امانت ، تا  

 موقع تحویل موقت ، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد .  



 

 

   آبه( 6)کریستال  مناقصه عمومی خرید نیترات نیکل

 شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

  
 

 72 از 50 صفحه                                                                          03-ع ص   -1401جلد اول اسناد مناقصه عمومی شماره 

 

 

  مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی

الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها ، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت  

وضعیت قطعی ،اصالح و رفع میشود . به منظور ایجاد امکان برای تهیه ، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی  

و پس از اتمام هر یک از اجزای آن ، نسبت به  پیمانکار باید ضمن اجرای کار   40در مهلت های تعیین شده در ماده 

تهیه متره های قطعی و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورت جلسه ها و مدارک مربوط اقدام  

 نماید ، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیت های موقت نیز مورد استفاده قرار می گیرد .  

ضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تائید کارفرما پس از وضع کسور  هر گاه به عللی صورت و. 1تبصره 

درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علی    70تعیین شده در این ماده ، تا  

یل رد آن ،  الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دال

روز ، دوباره به شرح   5برای تصحیح به مهندس مشاور بر میگرداند ، تا پس از اعمال اصالحات الزم در مدت حداکتر 

یاد شده برای کارفرما اصالح  ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شد به پیمانکار پرداخت گردد . در این  

ز تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم  صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت ا

 کارفرماشود .  

.هرگاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصالح شده است معترض باشد ، اعتراض  2تبصره 

 خود را با ذکر دلیل ، حداکتر ظرف یک ماه ، به کارفرما اعالم میکند تا مورد رسیدگی  قرار گیرد .  

اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند ، مهندس مشاور با   . 3ره تبص 

تائید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب  

سئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط  این ماده به عمل می آورد . در این حالت ، هیچ گونه م

 متوجه کارفرما نیست .  

ب(در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ، پس از تائید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما ،  

ه  پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهای آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین شاخص های اعالم شده محاسب

-می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند الف تعیین شده است ، برای مهندس مشاور ارسال می 

 .کند 

اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار ، تعدیل کارکرد های هر نیمه از سال )سه ماهه اول و دوم و سوم و   – تبصره 

  30ماده   9، با شاخص های قطعی ، پرداخت نشود ، طبق بند   چهارم (پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال

 عمل خواهد شد .  
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ج(برای پرداخت وجوه دیگری که به وجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد ، مهندس مشاور ، ظرف  

روز از تاریخ دریافت صورت حساب پیمانکار ، آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نماید تا طبق   10مدت 

 بند الف برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود .  

 پرداخت های ارزی  . 38ماده 

هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان پیمانکار برای بعضی از هزینه های اجرایی موضوع پیمان ،احتیاج به ارز داشته  

 باشد ، بدین ترتیب رفتار می شود .  

برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان ، پرداخت ارز از   17الف( اگر در اجرای بند الف ماده  

ی کارفرما تعهد شده باشد ، کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانکار، به نرخ  سو

رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت ، در اختیار پیمانکار قرار می دهد ، به شرط آنکه قرارداد آنها ،  

 تر باشد ، به ارز پیش بینی شده باشد . درصد بیش  50قسمتی از حقوق که هیچ گاه نباید از 

ب(برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان ،پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده است و باید از  

خارج کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند ، پیمانکار باید طبق مشخصات  

امه زمانی تفصیلی ، برای تهیه پروفرمای خرید مصالح و  تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برن

روز اعتبار باشد ، اقدام نماید . پیمانکار باید با مسئولیت خود ،   90تجهیزات مورد بحث ، به طوری دست کم دارای 

تائید ،  اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آنها با اسناد و مدارک پیمان ، کنترل نماید ،و پس از 

روز از تاریخ وصول آنها ، نظر کارفرما را به پیمانکار ابالغ نماید . اسناد مربوط به خرید مصالح و   20ظرف مدت  

تجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر شود . کارفرما صادر شود . کارفرما بر اساس اسناد تائید شده به حساب 

ید . پیمانکار با نظارت کارفرما ، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می نما

شده از گمرک ، به هزینه خود ، اقدام می نماید . پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن  

بلی که به صورت  به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای کار در صورت وضعیتها منظور گردید ، پرداخت های ق

 اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است ، از طلب پیمانکار کسر می شود .  

ج( اگر در اجرای بند های )الف( و )ب( نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار  

اری پیمانکار منظور می شود . و در  تغییر کند ، در صورت افزایش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانک

 صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد.  

د( تعدیل نرخ کارهای موضع بند )ب( در صورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طبق  

 دستورالعمل آحاد بها که در مورد این پیمان نافذ است ، می باشد .  
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خرید ماشین آالت و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه آنها در داخل نیست و  ه( اگر برای 

باید خارج از کشور وارد شود ،از سوی کارفرما تسهیالت ارزی در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشد ، در  

امین ماشین آالت و ابزار موضوع این بند ، به  این مورد ، به ترتیب پیش بینی شده عمل می شود . پرداخت هزینه ت

 عهده پیمانکار ، و مالکیت آنها ، متعلق به پیمانکار است .  

 

 .تحویل موقت  39ماده 

الف(پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد ، پیمانکار از مهندس مشاور  

ود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی می نماید . مهندس مشاور ،  تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خ

به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تائید ، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت ،  

که   تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند 

روز از تاریخ آمادگی کار که به تائید مهندس مشاور رسیده است ، در محل کار   20هیات تحویل ، حداکتر در مدت 

حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید . اگر به نظر مهندس مشاور عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری  

نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکمیل  روز از دریافت تقاضای پیمانکار ،  7نباشد ، ظرف مدت 

 شود به اطالع پیمانکار می رساند . 

 هیات تحویل موقت متشکل است از :  

 نماینده کارفرما  

 نمانده مهندس مشاور  

 نماینده پیمانکار 

 کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیات را به اطالع مهندس مشاور و پیمانکار می رساند و تا 

یل هیات ، مهندس مشاور ، برنامه زمان های آزمایشهایی را که برای تحویل کار الزم است تهیه و به پیمانکار  تشک

ابالغ می کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست ، برای روز تشکیل  

 یالت الزم را برای هیات تحویل ، فراهم نماید .  هیات در محل کار آماده کند . پیمانکار موظف است که تسه

آزمایش های الزم به تشخیص و با نظر اعضای هیئت در محل انجام می شود و نتایو آن در صورت مجلس تحویل  

موقت درج می گردد . به جز آزمایشهایی که طبق اسناد و مدارک پیمان هزینه آنها به عهده پیمانکار است ، هزینه  

 کارفرما پرداخت می کند .  آزمایشها را 

 هرگاه هیئت تحویل عیب و نقصی در کارها مشاهده نکنند اقدام تنظیم صورت جلسه تحویل موقت  

می نماید . صورت جلسه تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایش های انجام شده ، برای کارفرما ارسال می کنند و  
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در اختیار پیمانکار قرار می دهد کارفرما بعد از تائید ، تحویل موقت  نسخه ای از آن را نیز تا ابالغ از سوی کارفرما 

 عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابالغ می نماید .  

هرگاه هیئت تحویل عیب و نقصی درکارها مشاهده نمایند ، اقدام به تشکیل صورت جلسه تحویل موقت با تعیین  

مهلتی برای رفع نقص می کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایش هایی که نتیجه آن  

نماید و نسخه ای از آنها را به پیمانکار می   بعداً معلوم می شود را تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحویل موقت می 

دهد . پس از اعالم رفع نقص از جانب پیمانکار ، مهندس مشاور به اتفاق نماینده کارفرما ، دوباره عملیات را بازدید  

می کند و اگر بر اساس فهرست نقایص تعیین شده ، هیچ گونه عیب و ایرادی باقی نمانده باشد ، مهندس مشاور ،  

جلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را به امضا ی نماینده کارفرما ، مهندس مشاور و پیمانکار صورت 

رسیده است ، همراه نتایو آزمایش های خواسته شده برای کارفرما ارسال می کند تا پس از تائید کارفرما ، به  

در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد   پیمانکار ابالغ می شود . اگر به تشخیص کارفرما حضور نماینده او 

 ، به مهندس مشاور نمایندگی می دهد تا به جای نماینده کارفرما اقدام کند .  

تاریخ تحویل موقت ، تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست . که در صورت مجلس تحویل موقت  

خ تحویل موقت است . به شرط آنکه هیات تحویل ، هیچ گونه نقصی  درج می شود . تاریخ شروع دوره تضمین ، تاری

در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیات تعیین شده است رفع می شود . اگر زمانی که پیمانکار 

صرف ، رفع نقایص می کند ، بیش از مهلت تعیین شده باشد ، تاریخ تحویل موقت ، همان تاریخ تشکیل هیات و  

تحویل کار به کارفرماست ، ولی تاریخ شروع دوره تضمین ، تاریخ رفع نقص است که به تائید مهندس مشاور رسیده  

 باشد . 

روز از تاریخ اعالم  آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تائید   20اگر هیات تحویل موقت ، دیر تر از موعد مقرر ) 

برای تحویل موقت اقدام نماید ، تاریخ تحویل موقت ، تاریخ  مهندس مشاور رسیده است (در محل حاضر شود و 

اگر هیات نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایصی  تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست . در این حالت ، 

ار  روز بعد از تاریخ اعالم آمادگی ک 20در مهلتی که از سوی هیئت تعیین شده است رفع شود ، تاریخ شروع تضمین  

از سوی پیمانکار که به تائید مهندس مشاور رسیده است می باشد ، مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می  

کند بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این صورت ، تاریخ شروع دوره تضمین ، برابر تاریخ رفع نقص که به تائید  

روز ( می باشد . کارفرما   20ت در محل ) نسبت به مهلت مهندس مشاور رسیده است منهای مدت تاخیر تشکیل هیا 

روز ( به پیمانکار  20باید هزینه های حفظ و نگه داری از کار برای مدت تاخیر در تحویل موقت )نسبت به مهلت 

 پرداخت کند .  
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مان های  در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، برای تکمیل و تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار ، ز ب(

مجزایی پیش بینی شده باشد ، یا به نظر کارفرما ، بهره برداری از قسمت های مستقلی از کار پیش از تکمیل کل  

کار مورد نیاز باشد ، کارفرما با رعایت این ماده ، قسمت های پیش گفته را تحویل موقت گرفته و اقدام های پس از  

هدات ، شروع دوره تضمین ، تحویل قطعی ، استرداد کسور تضمین  تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تع

حسن انجام کار ، را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است ، طبق اسناد و مدارک  پیمان ، به  

 صورت مستقل انجام می دهد .  

د مبلغ اولیه پیمان انجام شود ، ولی  درص  125، عملیات موضوع پیمان تا حد  29اگر با توجه به بند ) الف ( ماده ج( 

به پیمان   48کار های اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند ، کارفرما طبق ماده 

 خاتمه می دهد .  

کار  در صورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود ، ولی پیمانکار تقاضای تحویل  د( 

نکند ، مهندس مشاور آماده بودن کار برای تحویل موقت را به کارفرما اعالم می نماید تا کارفرما طبق این ماده برای  

روز از تاریخ ابالغ کارفرما ، پیمانکار نماینده خود را برای تحویل   10تشکیل هیات و تحویل کار اقدام کند .اگر بعد از 

ین دلیل به وسیله دادگاه محل ، نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان ، طبق این  موقت معرفی نکند ، کارفرما با تام

 ماده  اقدام می نماید . در این حالت ، پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را در این مورد ندارد .  

د مهندس  پس از تقاضای پیمانکار برای تحویل موقت ، در صورتی که آماده بودن کار برای تحویل موقت مورد تائیه( 

مشاور باشد ولی تدارکات الزم برای راه اندازی و انجام آزمایش های مورد نیاز مانند آب و برق که باید از سوی  

کارفرما تامین شود فراهم نباشد ، نحوه تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کردن تضمین های پیمانکار با رعایت  

نده سازمان برنامه و بودجه ، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار  حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیاتی متشکل از نمای

 می باشد . نظر این هیات قطعی و الزم االجرا است .  

و ( پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت ، وسایل ، ماشین آالت و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در  

مورد قبول مهندس مشاور باشد ، از محل های یاد شده خارج   محل های تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که 

کند . به عالوه پیمانکار ، باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می شود ساختمانها و تاسیسات  

  موقتی را که برای اجرای کار در محل های تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زائد آن 

را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند . در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج نمودن آنها  

به هر نحوی که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید . در این  

 و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی های خود را ندارد .   صورت پیمانکار حق اعتراضی نسبت به اقدام کارفرما 
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با توجه به این که مالکیت های ساختمان های پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمانها و  

ه  تاسیسات تجهیز کارگاه که به وسیله پیمانکار در محل های تحویلی کارفرما نصب یا احداث نموده است ، متعلق ب 

پیمانکار است ، هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان ها و تاسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد ، با  

توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمانها و تاسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود ،  

 خته و تحویل می شود .  قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فرو

 .صورت وضعیت قطعی  40ماده       

پیمانکار باید حداکتر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی کار های انجام شده را بر اساس اسناد  

و مدارک پیمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور  

نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب   تسلیم نماید . مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی 

 کارفرما ارسال می نماید .  

ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن  2کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت 

 ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار ، اعالم می دارد .  

ای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند ، با تایید کارفرما ،  در صورتی که پیمانکار ، ظرف مهلت تعیین شده ، بر

مهندس مشاور به هزینه پیمانکار ، اقدام به تهیه آن می کند و بعد از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال  

ر ،  می دارد . در صورتی که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خودداری کند ، مهندس مشاور بدون امضای پیمانکا

 صورت وضعیت را برای کارفرما می فرستد .  

در حالتی که پیمانکار ، صورت وضعیت را قبالً امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد یا در  

حالتی که صورت وضعیت را قبالً امضا نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداکتر  

ک ماه از تاریخ وصول وضعیت ، با ارائه دلیل و مدرک ، یکجا به اطالع کارفرما می رساند . کارفرما حداکتر  ظرف ی

ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار ، به موارد اعتراض رسیدگی می کند و قبول یا رد آنها را اعالم می  

 نماید . 

ز اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود ، طبق ماده  پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت ا

 اقدام نماید .   53

در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند ، صورت وضعیت قطعی از طرف  

 پیمانکار قبول شده تلقی می شود .  
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د ، به تنهایی قاطع است و ماخذ تسویه حساب مقادیر کارها به ترتیب باال در صورت وضعیت قطعی منظور می شو

قرار می گیرد ، هرچند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیت های موقت منظور گردیده است ، اختالف باشد  

 . 

هرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حساب های پیمانکار ، پیمانکار بدهکار نباشد ، نصف  

 م کار آزاد می شود .  تضمین حسن انجا

پس از فسخ یا خاتمه پیمان ، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می   48یا   47در مواردی که طبق مواد  تبصره . 

شود ، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی ، به ترتیب از تاریخ صورت برداری یا تاریخ تحویل کارهای انجام شده می  

 باشد . 

 . تحویل قطعی  41ماده 

موافقت نامه ، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تائید مهندس مشاور ،   5دوره تضمین تعیین شده در ماده   در پایان

برای تحویل موقت پیش بینی   39اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را ، به همان گونه که در ماده 

، پس از بازدید کارها ، هرگاه عیب و نقصی که   شده است ، معین و به پیمانکار ابالغ می کند . هیات تحویل قطعی 

ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیرد . و بی درنگ صورت جلسه آن را  

تنظیم و برای کارفرما ارسال می کند و نسخه ای از آن را تا ابالغ از سوی کارفرما، به پیمانکار می دهد ، و سپس  

 ما با تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابالغ می نماید .  کارفر

هرگاه هیات تحویل قطعی ، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده  کند ، برای رفع آنها طبق ماده   . 1تبصره 

 رفتار می شود .   42

موافقت نامه ، تقاضای تحویل قطعی کار را    5اگر پیمانکار در  پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده   .  2تبصره 

ود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ  ننماید ، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خ

 تقاضای پیمانکار مالک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است .  

اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار ، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به   . 3تبصره 

د پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه  طول انجامد و پس از درخواست مجد 

اقدامی نکند ، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد  

 آن انجام شود .  

 .مسئولیت های دوره تضمین  42ماده 

کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن  اگر در دوره تضمین ، معایب و نواقصی در 

معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به  
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رفع معایب و نواقص می کند و  روز پس از ابالغ کارفرما ، شروع به  15پیمانکار ابالغ می کند و پیمانکار باید حداکتر 

 آنها را طی مدتی که مرد قبول کارفرماست ، رفع نماید .  

هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند ، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی  

پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده  درصد ، از محل تضمین   15که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه  

 ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید .  

 هزینه های حفاظت ، نگه داری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست .  

 فصل پنجم 

 اب ، حل اختالف حوادث قهری ، فسخ ، ختم ، تعلیق ، هزینه تسریع ، خسارت تاخیر ، تسویه حس

 . بروز حوادث قهری 43ماده 

جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ،انقالب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل ، و  

آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف  ،  طغیان های غیر عادی 

که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزت حوادث قهری به شمار می   پیمان

آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود . در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت 

 های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست .  

انکار موظف است ، که حداکتر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها  پیم الف(

کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار  

کان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار  برد . کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد ام

 پیمانکار قرار دهد .  

در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آالت و   ب(

 ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود .  

باشد برای جبران   21هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده  . 1

 آن ، طبق همان ماده اقدام می شود .  

نیست یا میزان آنها   21اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده  . 2

 افی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست .  برای جبران خسارتها ک

جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه   . 3

 ، به عهده پیمانکار است .   21به بند )د( ماده 
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اده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه  ( ، اع2-(و )ب1- منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ) ب

است . پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند ،  

پیمانکار مکلف است  که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید . در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها  

از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به   به وضع اول ،

 پیمانکار ابالغ می گردد .  

اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه   ج(

 ، به پیمان خاتمه می دهد .   48ه طبق ماد 48یابد ، بدون رعایت بند )د( ماده  

پرداخت می   49کارفرما هزینه توقف  کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های )ب( و )ج( ماده  

 کند 

 . ممنوعیت قانونی 44ماده 

پیمانکار اعالم می کند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بیست و دوم دی ماه هزار و  

رفتار می   47سیصد و هفت نیست و در صورتی که خالف آن برای کارفرما محرز شود ، پیمان فسخ و طبق ماده 

 شود .  

 مشمول قانون پیشگفته می شود :   هرگاه ضمن انجام کار تحویل موقت ، پیمانکار ، به علل زیر

 الف ( تغییراتی که در صاحبان سهام ، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید .  

 ب( تغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید .  

ر مکلف  رفتار می شود . در حالت ب به محض وقوع منع قانونی ، پیمانکا 47در حالت الف پیمان فسخ و طبق ماده 

است که مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و  

با پیمانکار عمل می شود . اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعالم نکند پیمان فسخ و طبق   48طبق ماده 

 رفتار می شود .   47ماده  

 

 حصاری ثبت شده  . حقوق ان45ماده 

الف( پیمانکار ، کارفرما را در مقابل تمام دعاوی ، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده ،  

تالیفات ، عالیم یا نام های تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود ، مصون می  

 دارد .  

اسناد و مدارک پیمان به گونه ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده   ب( کارفرما تائید می کند که مفاد 

شود . در صورتی که برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض  
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ماید تا  حقوق حمایت شده می گردد ، باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس مشاور اعالم ن

کارفرما نسبت به ایجاد تغییرات الزم ، به گونه ای که نقص حقوق حمایت شده برطرف شود ، اقدام نماید  و نتیجه  

 را به پیمانکار ابالغ نماید .  

 . موارد فسخ پیمان 46ماده 

 فسخ نماید : 47الف ( کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده  

اخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند )ب(  ت -1

 .  28ماده  

 تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .   -2

  4تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند )ج( ماده  -3

پیش پرداخت را که باید بعد   موافقت نامه . فسخ پیمان در این حالت ، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از 

 از تحویل کارگاه پرداخت نماید ، پرداخت گرده باشد .  

 تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه ، هر کدام که کمتر است .   -4

تعیین شده برای آن  تاخیر در اتمام هر یک از کار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی ، بیش از نصف مدت  -5

 .   30کار با توجه به ماده 

 .  30تاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به  ماده   -6

 و ابالغ شروع کار از سوی کارفرما .   43عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده  -7

 روز   15رفرما ، بیش از  بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کا -8

 . 32عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصالح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند )د( ماده  -9

 انحالل شرکت پیمانکار  -10

ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آالت و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که   -11

 موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود .  

 .  17تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران ، طبق بند )و ( ماده  -12

هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا   -13

 هدایایی داده است ، یا آنها را واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .  

 احراز موارد زیر ، کارفرما پیمان را فسخ می کند :ب(در صورت 

 واگذاری پیمان به شخص ثالث    -1
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گردد ، به استتنای حالت پیش بینی شده در بند )ب( آن ، برای   44پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده  -2

 .  48شمول ماده 

 . اقدامات فسخ پیمان  47ماده 

، کارفرما پیمان را مشمول   46چند مورد  از حالت های درج شده در ماده الف ( در صورتی که به علت بروز یک یا 

فسخ تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنه پیمانکار را مشمول فسخ می داند ، به پیمانکار  

 ابالغ می کند .  

دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر  روز از تاریخ ابالغ کارفرما ، در صورتی که  10پیمانکار مکلف است که در مدت 

کارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد ، مراتب را به اطالع کارفرما برساند . اگر ظرف مدت تعیین شده ، پاسخی از  

سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دالیل اقامه شده را مردود بداند ، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابالغ می کند و  

 یاج به انجام دادن تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل می نماید .  بدون احت

باشد ، موضوع فسخ   46در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده  

سازمان کارفرما ) در مورد  پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا باالترین مقام 

سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارت خانه ها نیستند ( بررسی و تائید شود و مورد موافقت وزیر یا باالترین مقام  

 سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکاران ابالغ شود .  

و به حساب خزانه واریز می کند و  ب( کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط  

بی درنگ کارگاه و تاسیسات و ساختمان های وقت ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آالت و ابزار و تمام تدارکات موجود  

در آن در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام الزم را معمول می دارد . سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می  

ماینده ای برای صورت برداری و صورت مجلس کار های انجام شده و تمام مصالح و  کند که ظرف یک هفته ن

تجهیزات ، ماشین آالت و ابزار و تدارکات دیگری که در کارگاه موجود است معرفی نماید . هرگاه پیمانکار از معرفی  

د مقرر برای صورت برداری  نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب او در موع

حاضر نشود ، کارفرما به منظور تامین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل ، برای صورت برداری اقدام می نماید و  

اقدام   40پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد ندارد . پس از صورت برداری ، پیمانکار بی درنگ ، طبق ماده 

 از کارهای انجام شده می کند .   به تهیه صورت وضعیت قطعی

ج(کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است ، در اختیار  

می گیرد و بهای آن را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه  

نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود ، به حساب طلب پیمانکار منظور می کند .  در این موارد 

اگر تاسیسات و ساختمان های پیشگفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما بهای اجاره  
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تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار  آنها را با توافق دو طرف تعیین می شود ، برای مدتی که به منظور 

 پرداخت می کند .  

د( کارفرما می تواند ماشین آالت و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه که موجود است و به تشخیص  

ت دیگر الزم است  خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند ، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آال

در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف  تعیین می شود ، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید .  

 کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آالت او را بیش از مدت های تعیین شده در زیر اجاره خود بگیرد .  

ت مانند دستگاه مرکزی بتن ، کارخانه آسفالت و ماشین آالت خاصی که نام آنها در  در مورد ماشین آالت ثاب  -1

 شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است ، برابر مدتی که از رابطه زیر به دست می آید .  

 
 در مورد سایر ماشین آالت ، برابر ده ماه .    -2

ن طلب خود ، اقالمی از ماشین آالت و ابزار و وسائل پیمانکار را  اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد ، کارفرما به میزا

که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری  

 کشور ، به تملک قطعی خود در می آورد .  

برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می   ه( کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و 

کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد به حساب طلب پیمانکار 

 منظور می نماید .  

رایط  و( پیمانکار با دریافت ابالغ فسخ پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح سفارش شده برای اجرای کار را همراه با ش 

روز از دریافت فهرست پیشگفته اقالمی از مصالح و    10خرید آنها برای کارفرما ارسال  می نماید . کارفرما تا 

تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعالم می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را  

د این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است ، در مقابل  به کارفرما منتقل نماید . مبالغی که بابت خری

تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط  

 به آنها به عهده کارفرما خواهد بود .  

ه منظور توافق در اجرای بند های )ج(و )د( و )ه( حاضر  ز(هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابالغ کارفرما ، ب 

نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد ، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید . نظر  

این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی  

 منظور می کند .   پیمانکار
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ح( پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی  

ماه از تاریخ ابالغ کارفرما ، از محل های یاد شده خارج کند . در غیر اینصورت کارفرما    3مانده است ، حداکتر ظرف 

ه هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری های  می تواند برای خارج کردن آنها ب

 پیمانکار منظور دارد .  

ط( از تاریخ ابالغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد ، نصف هزینه  

صف دیگر به عهده پیمانکار است . این مدت نباید از  های مربوط به نگه داری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و ن

سه ماه بیشتر شود ، در غیر این صورت هزینه های مربوط به نگه داری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه به  

 عهده کارفرماست .  

 

 . خاتمه پیمان 48ماده 

بنا به مصلحت خود  هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد ،

یا علل دیگر ، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد ، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ،  

الغ می کند . کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر  رز باشد به پیمانکار اب 15که نباید بیشتر از 

یا زیان مسلم است در این ابالغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت 

 ، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید . 

 خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است : اقدامات بعد از 

تحویل قطعی و آن قسمت   41کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است ، طبق مقررات درج شده در ماده   الف (

تحویل موقت می گیرد . اگر معایبی در مورد کارهای   39را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 

پیمانکار مکلف است ، به هزینه خود ، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود ف  ناتمام مشاهده شود ، 

رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد . در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند ، کارفرما طبق بد 

ارفرماست ،پیمانکار باید نقشه ها ،  اقدام به رفع نقص می نماید . تا حدی که مورد لزوم و درخواست ک 32)د( ماده 

 کاتولوگ ها ، قرارداد های با پیمانکاران جزت و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد .  

 تهیه می شود .  40صورت وضعیت کارهای انجام شده ، طبق ماده  ب(

 در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده ، به شرح زیر اقدام می شود :   ج(

مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است ،   -1

اندازه گیری بهای آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید ، که مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعیت  

 قطعی منظور می شود .  
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پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را   پیمانکار با دریافت ابالغ خاتمه -2

روز از دریافت فهرست پیشگفته ، اقالمی از   10همراه با شرایط خرید آن برای کارفرما ارسال می نماید . کارفرما تا 

پیمانکار قرارداد   مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعالم می کند تا

خرید آنها را به کارفرما منتقل  نماید . مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده  

است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه بقیه ی بهای خرید و  

 کارفرما خواهد بود .   هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده

پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابالغ خاتمه پیمان ، تمام قرارداد های خود را با پیمانکاران جزت و اشخاص  -3

ثالث را خاتمه دهد . خاتمه قرارداد های خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعالم نظر  

 شود .   ، انجام 2کارفرما طبق بند 

د( در صورت یکه پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر  

خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد ، این هزینه ها و خسارتها ، پس از  

 کار منظور می گردد .  رسیدگی و تائید کارفرما به حساب بستانکاری پیمان

 کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقتی را که در کارگاه احداث شده است ، در اختیار می گیرد.  ه(

بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبالً به پیمانکار شده است ، با توافق دو طرف  

می گردد و بابت آن وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی  تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور 

شود . اگر تاسیسات و ساختمان های پیشگفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما  

بهای اجاره آنها را با توافق دو طرف تعیین می شود ، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار داشت به  

 پیمانکار پرداخت می کند .  

پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی  و(

ماه از تاریخ ابالغ کارفرما ، از محل های یاد شده خارج کند . در غیر این صورت ،   3مانده است ، حداکتر ظرف مدت 

ارج کردن آنها به نحوی که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی  کارفرما می تواند برای خ

پیمانکار منظور کند در این صورت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی های خود  

 دعوایی مطرح نماید .  

 ود : در مورد تضمین های پیمانکار ، به ترتیب زیر عمل می ش  ز(

آزاد می شود ، با این تفاوت که   34ماده  1تضمین انجام تعهدات پیمان ، طبق روش تعیین شده در تبصره  -1

آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته  حداکتر تا یک ماه پس از تحویل کار ، اعم از قسمت تحویل  

 ی شود .  موقت شده و تحویل قطعی شده ، با احتساب مصالح پای کار تهیه م
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  35تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده ، هر یک جداگانه طبق ماده  -2

 آزاد می شود .  

 . تعلیق 49ماده 

کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکتر سه ماه معلق کند ، در این صورت باید  الف (

تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطالع دهد . در مدت تعلیق ، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای  مراتب را با تعیین 

انجام شده ، مصالح و تجهیزات پای کار ، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته ،  

 حفاظت و حراست کند .  

تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین  ب(کارفرما هزینه های باالسری پیمانکار را در دوران 

هزینه های یاد شده ، به توافق طرفین در زمان ابالغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار  

ای باالسری  توافق می نماید . در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه ه

درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به    10پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ماهانه مبلغی معادل 

پیمانکار می پردازد . اگر به دستور کارفرما ، قسمتی از کار متوقف شود ، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق ،  

کرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده ، به پیمانکار  در صد متوسط کار  10ماهانه مبلغی معادل 

   پرداخت می شود . برای تعیین هزینه تعلیق ، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود .

درصد    80در صورتیکه پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابالغ شود ،  تبصره :

 طبق این بند ، به پیمانکار پرداخت می شود .   هزینه تعلیق محاسبه شده

کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آالتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید ، بدون   ج(

پرداخت هیچ نوع هزینه ای ، توافق می کنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آالت که در کارگاه  

 اخت می شود .  باقی می ماند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرد

در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار ، مدت تعلیق را برای   د(

ماه   3ماه ، با شرایط پیش گفته افزایش دهد . در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از    3یک بار و حداکتر 

 مل می شود .  ع 48پیمان خاتمه یافته و طبق ماده  

هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه   ه(

 ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابالغ می کند .  

 

 

 



 

 

   آبه( 6)کریستال  مناقصه عمومی خرید نیترات نیکل

 شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

  
 

 72 از 65 صفحه                                                                          03-ع ص   -1401جلد اول اسناد مناقصه عمومی شماره 

 

 

 . هزینه تسریع کار ، خسارت تاخیر کار 50ماده 

و مدارک پیمان ، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار ،   اگر در مقابل پیش از موعد اتمام کار ، در اسناد  الف (

پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان ، عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده  

 تحویل نماید ، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع  طبق شرایط پیش بینی  شده می باشد .  

صورتی که مدت انجام کار ، بیش از مدت اولیه پیمان به عالوه مدت های تمدید شده پیمان  در پایان کار، در  ب(

و رسیدگی به دالیل پیمانکار ، مدت تاخیر غیر مجاز را تعیین می کند ، تا   30باشد ، مهندس مشاور با رعایت ماده 

   پس از تصویب کارفرما ، به شرح زیر ، مالک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد .

هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود ، برای هر روز تاخیر ، یک دو هزارم مبلغ   -1

 باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است .  

و    1هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند  -2

بر آن تا یک چهارم مدت پیمان ،برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر  برای مازاد 

 شده است .  

هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد ، مجموع خسارت   -3

( بیشتر شود و مدت  2خسارت محاسبه شده بر پایه بند  )  های تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع

 اضافه بر یک چهارم مدت پیمان ، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود .  

مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است ، عبارت است از مبلغ پیمان ، منهای مبلغ صورت   -4

 انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان .   وضعیت مربوط به کار های 

، به پیمان خاتمه داده شود ، تاخیر کار نسبت   48فسخ شود ، یا طبق ماده  46در صورتیکه پیمان ، طبق ماده  -5

 بررسی شده ، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین   30به برنامه تفصیلی با رعایت ماده  

 طبق مفاد این بند ، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق  می شود بابت تاخیر غیر مجاز پیمانکار ،

می گیرد . در این حالت ، مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده ، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق   

می شد منهای    برنامه زمان تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام

 مبلغ کار انجام شده .  

در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری می باشد و در اسناد و مدارک    -6

 پیمان ، میزان آن پیش بینی شده باشد ، خسارت تاخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند .  
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 . صورت حساب نهایی  51ماده 

ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می    3ی پیمان که ظرف مدت صورت حساب نهای

تهیه و تصویب میشود و مبلغی که بر اساس  40شود ، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 

آحاد بها ، بهای مصالح   اسناد و مدارک پیمان به مبلغ باال اضافه یا از آن کسر می گردد ، مانند وجوه ناشی از تعدیل

 ، تجهیزات ، ماشین آالت تحویلی کارفرما به پیمانکار ، مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده .  

صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد ، توسط کارفرما و پیمانکار  

صورت حساب نهایی تهیه شده توسط  کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند ، باید  امضا می شود . اگر پیمانکار به 

ظرف یک ماه ، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد و گر نه صورت حساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته  

 شده تلقی میشود . 

قرار می گیرد ، برای دو   52صورت حساب نهایی تائید شده به شرح باال که مالک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده 

طرف پیمان قطعی است و گر نه هر گونه اعتراضی و ادعایی در مورد آن بی تاثیر می باشد . در صورتی که پیمانکار  

باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعالم  نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض 

 اقدام نماید .   53کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد ، پیمانکار می تواند برای حل مسئله ، طبق ماده 

در صورتی که به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر   . 1تبصره 

در تهیه صورت حساب نهایی، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانت نامه های پیمانکار ایجاد شود ، کارفرما این  

کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن  هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده است ، به او پرداخت می 

 ماه بیشتر شود ، کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید .   3هر یک از تضمینها از 

هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آخرین صورت وضعیت موقت ، پیمانکار بدهکار  . 2تبصره 

م کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ،مشخص شود  نبوده یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجا

که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده  

مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را از سوی پیمانکار تامین شده است ، برای  

 که در آزاد نمودن آنها تاخیر ایجاد کرده ، پرداخت کند .  مدتی  

 . تسویه حساب  52ماده 

تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او   51هرگاه بر اساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده  الف(

و به غیر از نصف   حداکتر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعالم کارفرما پرداخت می گردد 

تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند ، دیگر تضمین های پیمانکار ، از هر نوع که  

 باشد ، بی درنگ آزاد می شود.  
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هر گاه بر اساس صورت حساب نهایی ، پیمانکار بدهکار شود ، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ انقضای   ب(

رت حساب نهایی یا اعالم کارفرما ، به شرح باال طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا  صو

تاخیر ورزد ، کارفرما حق دارد ، بدون انجام تشریفات قضایی ، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمین های  

نماید و اگر مبالغ این تضمین ها تکافو ننماید ، با  ضبط نشده باشد ( وصول  47پیمانکار )در صورتی که طبق ماده 

 رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصل کند .  

هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر باال ، طلب کارفرما را پرداخت کند ، به غیر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار ،  

ضمانت نامه ها و سپرده های او ، به هر عنوان که باشد ، بی   که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند ، بقیه 

 زاد می شود .  درنگ آ 

 . حل اختالف 53ماده 

الف ( هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختالف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع  

ه داوری طبق بند )ج( بر حسب مورد ، به روش  آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف ب 

 عمل نماید .   2و  1تعیین شده در بند های  

قانون برنامه و    23در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده  -1

ن برنامه و بودجه چگونگی  بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است ، هر یک از دو طرف از سازما

اجرای بخشنامه مربوطه را استعالم نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعالم می  

 شود ، عمل کنند .  

است ،رسیدگی و اعالم نظر دوباره آنها به کارشناس یا هیات   1در مورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند  -2

طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی ، در   کارشناسی منتخب دو 

 چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعالم می گردد ، عمل کنند .  

، به توافق نرسد یا نظر اعالم   2در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند   ب(

 ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، برای حل اختالف ، طبق بند )ج( اقدام میگردد .   2و 1شده طبق بند های 

هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختالف نظر پیش آید ، هریک از طرفها می تواند درخواست ارجاع   ج(

 ارائه نماید .  موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوری ره به رئیس سازمان برنامه و بودجه 

چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختالف شورای عالی فنی   . 1تبصره 

 خواهد بود .  

رسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود . پس   تبصره :

 ه ، طرفها بر طبق آن عمل می نمایند . از اعالم نظر شورای یاد شد 
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د( ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و  

 موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند .  

   . قوانین و مقررات حاکم بر پیمان54ماده 

 مقررات حاکم بر پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران است .  قوانین و 

نماینده پیمانكار        نماینده کارفرما   

 نام و نام خانوادگی      نام و نام خانوادگی  

امضاء              امضاء   

 

 )پاکت ج(  پیشنهاد قیمتی -10
پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه  امضات کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و 

و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی  مومی شرکت در مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی ع

از لحاظ پس از کنترل کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه  مناقصه و پیمان ، بطور 

 انجام کارهای مورد مناقصه، پیشنهاد می نمایم که: 
 بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه ، به مبلغ   نسبت به تامین  موضوع مناقصه -1

د. ریال  انجام ده           )به حروف( )به عدد(                          

افزوده می باشد که در صورت مشمول شدن قرارداد ، بصورت مجزا مبلغ پیشنهادی بدون مالیات بر ارزش *  

 توسط کارفرما پرداخت می گردد . 

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :  -2

الف: اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضات نموده و همراه تضمین انجام  

 روز از تاریخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه )باستتنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. 10تعهدات حداکتر ظرف مدت 

 مناقصه جزت الینفک این پیشنهاد محسوب می شود. تائید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک   -3

 اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار را به هر یک از پیشنهادات ندارد .   -4

،  اتتحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضات و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد  -5

تقدیم   "الف"را به نفع کارفرما در پاکت   "برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن" 3بند  تضمین موضوع 

   .داشته ام
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 در تهیه نرخ پیشنهادی موارد زیر مورد نظر بوده و در نرخ پیشنهادی منظور شده است .  -6

عملیات و سایر هزینه های مربوطه   نرخ پیشنهادی شامل کلیه هزینه های افراد ، تجهیزات و ماشین آالت ، اجرای - 1-6

 می باشد .  

ارتباط دارد   قرارداد  کلیه اسناد ، مدارک و ضمائم مندرج در سند پیمان و شرایط مناقصه را که با انجام کار موضوع  - 2-6

 مطالعه نموده و از مفاد آن کالً و جزئاً اطالع حاصل شده است .  

 امضات / مهر شرکت :نام و نام خانوادگی صاحبان امضات مجاز / 

 

1                       ....................................................... :2 .......................................................... : 

 

نسبت به امکان تامین افراد و تجهیزات و ماشین آالت و سرویسهای الزم برای اجرای کار اطمینان حاصل نموده و   6-4

همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه های مربوط به تجهیزات و ماشین آالت را در قیمت مذکور از هر جهت منظور  

 نموده است .  

قررات جمهوری اسالمی ایران به طور اعم بویژه قانون کار و آئین نامه های  هزینه های ناشی از اجرای قوانین م  6-5

مربوط به بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و عوارض متعلقه در رابطه با این مناقصه ، همچنین هزینه های حمل و نقل ،  

 بارگیری و باراندازی نیز با توجه به شرایط خصوصی پیمان منظور شده است .  

این پیشنهاد عالوه بر هزینه های ناشی از مفاد فوق الذکر سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته شده و این   در تهیه  6-6

 شرکت تائید می نماید که مطالبات کافی بعمل آورده و هیچ نکته ابهامی باقی نمانده است .  

فرما نسبت به شروع کارهای موضوع  اعالم می نماید که به محض امضات و مبادله پیمان و ابالغ شروع کار از سوی کار  -7

 پیمان اقدام نماید. 

در صورتیکه پیشنهاد این شرکت مورد قبول واقع شود مادام که سند پیمان به امضات طرفین نرسیده است پیشنهاد    -8

 حاضر و اعالم قبولی آن از طرف کارفرما در حکم پیمان معتبر تلقی خواهد شد .  

 ارسال می گردد به قرار زیر می باشد : مدارک و اسنادی که به ضمیمه -9

الک و مهر شده ( در یک پاکت مجزا و بصورت مهر و الک   "ج"و  "ب"،"الف"ت ککلیه اسناد و مدارک مناقصه )پا  9-1

 شده قرار گیرند . 

اختیار کامل  بدینوسیله تائید می نماید که کارفرما در رد یا قبول این پیشنهاد با توجه به آئین نامه معامالتی خود  9-2

 دارد .  

 ماه می باشد.  3ایی پاکت های مالی  مهلت اعتبار این پیشنهاد قیمت، از زمان بازگش  9-3
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 با تائید مجدد مراتب فوق نسبت به امضات این نامه مبادرت می نمایند :  9-4

 نام شرکت / پیشنهاد دهنده : 

 آدرس شرکت / پیشنهاد دهنده : 

پیشنهاد دهنده : کد اقتصادی شرکت /   

 نام و سمت صاحبان مجاز و تعهد آور / پیشنهاد دهنده : 

 امضات / مهر شرکت / پیشنهاد دهنده : 

 تاریخ:....../....../...... 

:*تلفن همراه مدیرعامل  

 *تلفن ثابت شرکت:

 *فکس شرکت: 

ارائه نماید. "ج"پیشنهاد دهنده موظف است پیشنهاد قیمتی خود را در قالب جداول ذیل و در پاکت -10  

 

                  جدول ارائه قیمت  

 ردیف  شرح مقدار  قیمت واحد  قیمت کل 

تن 100   آبه  6کریستال    نیترات نیکل   1 

 

قیمت دالر در روز اعالم قیمت پیشنهادی فروشنده:    

:فروشنده پیشنهادی قیمت  اعالم روز  در  نیکل قیمت   

 

 بسمه تعالی  

 فرم مشخصات و سوابق  پیشنهاد دهنده 

این پیشنهاد دهنده با امضای جدول ذیل، عالوه بر ارائه اطالعات مربوطه، صحت کلیه اطالعات ارائه شده در این بخش را  

نیز تایید میکند. ضمناً پیشنهاد دهنده متعهد می شود در صورت عدم صحت جزیی یا کلی اطالعات ارائه شده، کلیه  

بدون نیاز به اثبات در محکمه ، جبران   -ستگاه راساً تعیین می کند که این د – زیان های وارده به دستگاه اجرایی را  

 نماید. 

 نام شرکت یا موسسه : 
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 شماره ثبت :                                  تاریخ ثبت :                                      محل ثبت : 

 رشته و پایه مندرج در گواهی نامه صالحیت فروشنده )سازنده(ی : 

 ه تشخیص صالحیت :                                              آخرین تاریخ اخذ صالحیت :شمار

 محل اخذ صالحیت : 

 شماره اقتصادی مندرج در گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی :

 شناسه ملی : 

 امضاهای مجاز تعهد آور به شرح جدول ذیل می باشد:

 :نمونه مهر 

ارایه رونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارایه روزنامه آخرین تغییرات شرکت الزامی  

 است. 

 )سازنده(ی الزامی است.ارایه رونوشت گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیات و گواهینامه صالحیت فروشنده 

 خیر         آیا رونوشت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات پیوست می باشد؟                آری  

 خیر         آیا رونوشت گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی پیوست می باشد؟                     آری  

 خیر         آیا رونوشت کارت شناسایی ملی پیوست می باشد؟                                        آری  

 خیر         آری    می باشد؟             آیا رونوشت گواهی نامه صالحیت فروشنده )سازنده(ی پیوست

 

 

 نمونه امضاء  نام پدر صادره از سمت  نام خانوادگی  نام ردیف 

1       

2       

3       
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 بسمه تعالی 

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه وپیمان 

 مربوط به مناقصه: 

بدینوسیله تایید می نماید که مهر و امضات مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطالع کامل   - الف 

کلی اسناد و مدارک  این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور 

 نامبرده شده در بند ج ذیل می باشد .

همچنین بدینوسیله تایید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند ))ج(( ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و    -ب

ن پیشنهاد دهنده بوده، تمامی مسئولیتهای الزم ونیز  متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول ای

 اجرای کامل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل وتعهد می شود. 

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه وپیمان  -ج

 برای برگزاری مناقصات  گسترش کاتالیست ایرانیانآیین نامه ی داخلی شرکت   -1

 مقررات حفاظتی    آیین نامه و  -2

 نمونه پیمان       -3

 نام پیشنهاد دهنده:                                                                                       تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی و امضات مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده: 

تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه، مورد تایید و  مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با 

   قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

 نام و امضای مناقصه گر      

 


