
شرایط عمومی پیمان: مرجع 

یش از به مدت  بدبرنامه زمانی تفصیلی در ارائه تأخیر
18نصف مهلت تعیین شته در بنت ب ماده 

موارد فسخ پیمان
(46ماده )

لیدا  بدرا  شدر ع   تحویل گرفتن کارگاه در تأخیر
اس بندت موضوع پی ان، بیش از مهلت تعیین شته بر اس

(پس از مبادله پی انر ز 30حتاکثر )28ب ماده 

ین شته بیش از نصف مت  تعیتجهیز کارگاه در تأخیر
در ایددن حالددت، فردد  در ). موافقتنامدده4در بنددت م مدداده 

را کده صورتی مجاز است که کارفرما قر تی از پیش پرداخت
.(ه باشتبایت بعت از تحویل کارگاه پرداخت کنت، پرداخت کرد

ک ید، بدیش از شر ع   لیا  موضوع پی داندر تأخیر
مت  ا لیه پی ان یدا د مداه، هرکدتاه کده ک تدر دهم 
.است
در ه از کارها  پیش بیندی شدتهر یک ات اه در تأخیر

ته  فد  برنامه تفصیلی، بیش از نصف مت  تعیدین شد
30ماده 

مدت یک چهاره به مت  بیش از ات اه کار در تأخیر
30پی ان با توجه به ماده 

رفد   ضدعیت قهدر   ته شر ع کار پدس از 
  ابالغ شر ع کار از سو  کارفرما43ماده 

یدل گذاشدتن کارگداه یدا تع بت ن سرپرسدت 
ر ز15بیش از کردن کار، بت ن اجازه کارفرما، 

اصدال  ته انجاه دستور مهنتس مشا ر برا  
. 32، بنت د ماده کارها  انجاه شته معیوب

شرکت پی انکارانحالل

ین آال    توقیف ماشپی انکار یا  رشکرتگی
از سو  محاکم قضایی بده ودور  کده اموال 

.ودسبب توقف یا کنت  پیشرفت کار ش

ران پرداخت دسدت زد کدارگدر یک ماهبیش از تأخیر
17ماده " "وب  بنت 

از سدو  پاداش یدا هدتایااثبا  در نظر گرفتن 
ردن پی انکار برا   وامل کارفرما   یا سهیم کد

آن ها در مناف  خود

ثالث اگذار  پی ان به شخص 

44م نو یت قدانونی مداده پی انکار مش ول 
وجده بات. در ارتباط با قانون من  متاخله شود

:به شرایط ذیل

:44وب  ماده 

Finish

M

ریاست جمهوری 
سازمان ربانمه و بودجه کشور

سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان گلستان
مدرییت نظام فنی و اجرایی و دبیرخاهن شورای فنی

موارد فسخ پیمان
(46ماده )

کدرده مش ول قانون بوده   در مناقصه شدرکتابتتا شرکت از( الف
.  ض انت نامه ها ضبط می گرددفر در این صور  قرارداد 

:مش ول قانون من  متاخله شودبعت از مناقصه ( ب
انکدار پی تغییر در صاحبان سهاه ، متیران یدا بازرسدان شدرکت -1

.می شودفر پیش آیت که پی ان 
ور  ا اله پیش آیت که در صدستگاه د لتی یا کارفرما تغییر در -2

ته  دمدی یابدت   در صدور  خات هپی انکار    ته رف  موان ،پی ان 
.می شودفر به کارفرما، پی ان پی انکار ا اله به موق 


