
امروز کارهایی را انجام می دهم که 

د نیستند انجام دهنحاضردیگران 

تا فردا بتوانم کارهایی رو انجام 

ام نباشند انجقادردهم که دیگران 

دهند



دوره شرایط عمومی پیمان های 
سه عاملی



سواالت

مواردیچهشاملپروژهتحویلهایسیستمانواع•
هستند؟

هستند؟مواردیچهشاملپرداختهایروشانواع•
یرد؟گمیتعلقتعدیلمقطوعقیمتقراردادبهآیا•
یبهایفهرستومقطوعقیمتپرداختروشتفاوت•
چیست؟در
راکاریتغییردستورناظرمهندسکهصورتیدر•

چیست؟تکلیفنمایدصادر



سواالت
مواردیچهشاملعمرانیهایپروژهدربیمهانواع•

هستند؟
پیمانکاربهکاریشبهایهزینهصورتچهدر•

شود؟میپرداخت
نشودلتحویرپیمانکابهموقعبهزمینصورتیکهدر•

شود؟پرداختایشانبهبایستیهاییهزینهچه
؟چیستدرجدیدقیمتودارستارهقیمتتفاوت•
غمبلبامتناسببایدتاخیراتجریمهمیزانآیا•

باشد؟قرارداد



تعریف قراردادها

اییککهاینازاستعبارتعقد:مدنیقانون183ماده

امریبرتعهددیگرنفرچندیایکمقابلدرنفرچند

.باشدهاآنقبولموردونمایند

دارایتواندمیحقوقیشخص:تجارتقانون588ماده

استلقائافرادبرایقانونکهشودتکالیفیوحقوقکلیه

استممکنانسانفقطبالطبیعهکهوظایفیوحقوقمگر

امثالوبنوتابوتوظایفوحقوقمانندباشدآندارای

.ذلک



انواع قراردادها

پروژهسیستم تحویل 

امانی

دوعاملی

سه عاملی

PPP

نوع قرارداد

فهرست بهایی

قیمت مقطوع

COST+



انتخاب سیستم اجرای پروژه

دادقرارنوعوپروژهتحویلسیستمانتخابکهشدهاثبات

.ودشمیمحسوبپروژهموفقیتتعییندرمهمیبسیارعامل

رتیبتبهرازمانوهزینهپروژهتحویلسیستمدرستانتخاب

.دهدمیکاهش%30و%12میزانبه



(PDS)پروژه سیستم تحویل 

 مسئولیت مهم داریم4در هر پروژه:

تامین مالی-1

شامل )انجام مطالعات و طراحی -2

(سه فاز

ساخت-3

مدیریت-4



– In( )امانی)خود اجرا یا تک عاملی -1 House)

انجام هر چهار مسئولیت پروژه توسط کارفرما

 آیا استفاده از روش خود اجرا در پروژه های

عمرانی مناسب است؟







(سه عاملی)متعارف -2
Design – Bid – Build))

.در این روش دو برون سپاری انجام می شود

.طراحی را انجام می دهد% 100مشاور -1

.اجرا را انجام می دهد% 100پیمانکار -2

آیا استفاده از روش سه عاملی در پروژه های عمرانی مناسب

است؟



(DBیا EPC)روش دو عاملی -3

فازاز30حدود)طراحیومطالعاتیکیا0فازانتهایتا

میاستخراجکارفرماهایخواستهشودمیانجام(مطالعات

وطرحپیمانکاروشودمیگزاردهمناقصهبهکارسپسشود

.شودمیانتخابساخت

شود؟مطرحتواندمیشکلچندبهکارفرماهایخواسته

صحیحمیزانچهبهحاصلهبرآوردمطالعات،%30انجامبا

است؟



روش دو عاملی

کیلومتر2به طول احداث تونلمناقصه طرح و

 1و 0مرحله فاز:

متر500در فواصل : حفر گمانه



(PDS)انواع روشهای اجرا 

خصوصی-عمومیبخشمشارکت(PPP)

3خانوادهP:شاملBOT،BOO،BLTو....



(یا قیمت گذاری)انواع روشهای پرداخت 

+cost: یکی از روشهای پرداخت

هزینه اجرا
(فاکتور)

حق الزحمه

Cost +

percentage of 
cost

fix fee 

fix fee 

+incentive 

fee/penalty



(یا قیمت گذاری)انواع روشهای پرداخت 

مقدار*بهای واحد : قیمت کل

چه موضوعی ریسک تغییر بهای واحد را پوشش می دهد؟

پرداختمبنای زمان انجام متره

قیمت مقطوع
براساس مقادیر حین 

مناقصه
حین مناقصه

بهاییفهرست
مقدار واقعی کار براساس

انجام شده
حین اجرای کار



تعدیل



فرمول تعدیل



مترمکعب1000به میزان اجرای بتن ریزی: موضوع پروژه: مثال
 به ازای هر )میلیون تومان240: پیشنهادی در مرحله مناقصهقیمت

(هزار تومان240مترمکعب 
95/01/05: پیشنهاد قیمتآخرین مهلت تسلیم -ماه15: مدت اولیه
95/01/15: تحویل زمین
 ؟99تعدیل سه ماهه اول سال

تعدیل

94زمستان95بهار 95تابستان 95پاییز 95زمستان 95بهار95تابستان 

40100504024
کارکرد 
میلیون

شاخص310290280300250200

24



آخرین موعد تسلیم پیشنهاد -بتن ریزی: قراردادموضوع: مثال
95/01/10: تاریخ تحویل زمین-95/01/05:قیمت

ماه شمسی12: مدت زمان اولیه قرارداد
بتن ریزی: ماه، نوع کار6: ماه، تاخیر غیرمجاز3: تاخیرات مجاز

تعدیل در دوره تاخیرات

پاییز 
96

تابستان
96

بهار
96

زمستان 
95

پاییز 
95

تابستان
95

بهار 
95

زمستان
94

204030701040400
کارکرد

(میلیون)

220400190186176172170166
شاخص 

ها



محاسبه تعدیل در دوره تاخیرات غیر مجاز



4311نشریه 

شرایط عمومی پیمان های سه عاملی 

(فهرست بهایی: روش پرداخت)



اهمیت تعاریف



سوله بمنظور اشیانه هواپیما10پروژه احداث : مثال

60عمقبهکانالازنیمیحذفجهتناظرمهندستوسطکاردستورصدور

سانت60عرضو

کانالحذفبودناشتباهبرمبنیموقتتحویلدربرداربهرهاعتراض

تومانمیلیون800میزانبهپروژهبهخسارتتحمیل

پیمانکار؟یامشاوریاکارفرماناظر،مهندساست؟کسیچهمقصر



است؟کسیچهمشاورمهندساست؟کسیچهناظرمهندس4311در

درنمایدامضابایدناظرمهندسشدهعنوانمواردبرخیدر4311در

دارند؟فرقهمبادواینآیا.مشاورمهندسمواردبرخی



مهندس ناظر

33مادهالفبند:

نیرویوآالتماشینمصالح،اجرا،برنظارت:ناظرمهندساختیاراتحدود

.داردعهدهبهراانسانی

پیمانکارتعهداتازکهنداردحقروی،هیچبهناظر،مهندس:33مادهببند

نوعهریاشودپیمانکاربهاضافیپرداختیاپیمانمدتتمدیدموجبیابکاهد

.کندصادرراکاریتغییردستور



مهندس ناظر
ارناظرمهندسدستورهایکهاستمكلفپیمانكار:33مادهجبند

برخالفراآنهاکهمواردیدرمگرنماید،اجرامادهاینمفادحدوددر

کهاستموظفصورت،درایندهد،کهتشخیصپیمانمداركواسناد

سمهندهرگاه.کندتکلیفکسبوبنویسدمشاورمهندسبهراموضوع

.باشدمیقاطعموردآندرنظرکارفرماندهد،فیصلهراموضوعمشاور

کار؟ابتدایسوالجواب



ماده
پیمانكاردعاوی کنندهخنثی 

ماده ای پرکاربرد برای مشاوران و 
کارفرمایان



(تاییدات پیمانکار)16ماده 

ردپیمانکار،ساریشهردرایپروژهدر:مثال
تانتابسدرکهبودکردهادعاتاخیراتالیحه
شتربیحقوقبدلیلکارگرانشازنفر100تعداد

دهشمجبورایشانوکردهتركراکارشالیکاری
%20بارامسرشهرازرانیازشموردکارگران

نمایدمیادعاایشانلذا.کندتهیهبیشترقیمت
تهیهمدتدرتاخیراتشدنمجازبرعالوه

به%20اینبایستیجدیدکارگرینیروی
انایشبهپرداختبایدایاشود؟پرداختایشان
شود؟انجام



چیست؟ Claimادعا، دعاوی یا 

Claimهبچیزییمطالبه»معنیبه،آکسفوردلغتفرهنگدر

راClaim،کاناداحقوقیفرهنگ.است«حقوطلبعنوان

ازشدنمبراوخسارتجبرانمال،کسببرایحقمطالبه »

یک»،Claimویکیپدیاآزادیدانشنامهدر.استکردهتعریف«قصور

گروهبرابردرحقاجراییاومالپول،کسببرایحقوقیاقدام

جبرانیمطالبهادعا،تر،سادهبیانبه.استشدهتعریف«دیگر

.استگروهیکبهشدهتحمیلخسارت



(تاییدات پیمانکار)16ماده 

موردسانیاننیرویتامینبهنسبتکهنمایدمیتاییدپیمانکار(ب

قطبکاراجرایابزاروآالتماشینتجهیزات،مصالح،تداركونیاز

.استیافتهاطمیناندیگر،نقاطازیامحلدرمشخصات



(تاییدات پیمانکار)16ماده 

درپیمانکاراردبیل،شهردرایپروژهدر:مثال

فصلدرکهاستکردهادعاتاخیراتالیحه

سلسیوس-20زیردماچونزمستان،وپاییز

ذال.نمایدریزیبتننتوانستهاست،بوده

اینایا.شودمجازویتاخیراتماه6بایستی

است؟صحیحادعا



(تاییدات پیمانکار)16ماده 

کردهبررسیودیدهراکاراجرایمحلکهنمایدمیتاییدپیمانکار(ج

درفصلهایکاراجرایامکانوبارندگیهوا،وآبوضعیتازو

پیشنهادارائهتاریخازپیشسال20آماربهباتوجهسال،مختلف

.استیافتهاطالعکار،اجرایمدتگرفتننظردروقیمت



(تاییدات پیمانکار)16ماده 

مالیاتکیش،زیبایجزیرهجملهازآزادمناطقدر:مثال

اینبهو(کشورمناطقبقیهدر%3)استصفرمستقیم

ومدنفراختالف.استنشدهاشارهمناقصهاسناددرموضوع

ازکندمیادعادومنفرواستدرصد2اولنفربامناقصه

مناقصههبرندایشانبایستیونداشتهاطالعیمالیاتموضوع

است؟صحیحایشانادعایایاشود



(تاییدات پیمانکار)16ماده 

بیمهار،کبهمربوطمقرراتوقوانینازکهنمایدمیتاییدپیمانکار(د

ختاریتاکهمقررات،وقوانیندیگروعوارضمالیاتها،اجتماعی،های

کهتاسمتعهدوبودهمطلعاست،کامالًبودهمعمولپیشنهادتسلیم

وقوانینرعایتعدممسئولیتحال،هردر.کندرعایتراآنهاهمه

.استپیمانکاربرعهدهیادشده،مقررات



(مصالح)20ماده 
فالنکهباشدکردهدیکتهکارفرمامثالاجرا،خصوصدراگر

امانجراکارهمینهمپیمانکاروشودتهیهجافالنازنمااجر
است؟کسیچهمقصربزند،شورهاجربعداًودهد
یامشاورمهندسبها،فهارسکاربرددستوالعمل6بند

مصالح،کاملمشخصاتباید،برآوردکنندهتهیهواحد
یاطالعاتنوعهرکلیطوربهوهاآنتهیهمنبعووتجهیزات

استالزموبودهمؤثرقیمتنظرازکهرا،هاآندرباره
داشتهآگاهیآنبهنسبتقیمتپیشنهادارائهبرایپیمانکار

.دکندرجپیمانخصوصیفنیمشخصاتدروتهیهباشد،



(مصالح)20ماده 

مداركواسناددرتجهیزاتومصالحتهیهمنابعذکر(2-ب

بالقدرپیمانکارتعهداتازاجرا،ضمنآنهاتعیینیاپیمان

.کاهدنمیکافیومرغوبتجهیزاتومصالحتهیه

.استپیمانکارباتجهیزاتومصالحکیفیتمسئولیت



(مصالح)20ماده 

ودهدتغییررامصالحتهیهمنبعداردحقکارفرما(2-ب

وابحسالتفاوتمابهوباشدمیآنرعایتبهموظفپیمانکار

.شودمیکتاب



بیمه جهت چه مواردی ایجاد شده است؟-21ماده 

انسانینیرویساپورت-1

خسارتجبران-2

ماژورفورس-الف

پیمانکارتوسطایمنیرعایتعدم-ب



(43)مسئول جبران خسارت در حوادث قهری 

کسیچهعهدهبهاموالوپروژهبهواردهخسارتجبرانمسئول

است؟



بیمه نامه های در تعهد کارفرما 

اموالوپروژهشامل)پیمانموضوعخطرتمامبیمه

(ثالثاشخاصاموالومجاور

کارشروعازقبل:تهیهزمان

چیست؟خطرتمامبیمهخصوصدرپیمانکاروظیفه

ود
نم

ی 
ور

دآ
 یا

ن
شا

 ای
به

را 
ما 

فر
ار

ف ک
ظای

ی و
رخ

ی ب
ست

بای



حفاظت تاسیسات زیربنایی وتغییروضع آنها:23ماده 

در صورت خسارت وارده به تاسیسات زیربنایی در اثر حفاری

مسئولیت خسارت با کیست؟

وظیفه پیمانکار در این خصوص چیست؟



(25ماده )اجرای کار در شب 

تکارفرما عالقمند به انجام شب کاری توسط پیمانکار نیس.
 مجاز استمجوز کارفرما شب کاری فقط در دو حالت با:
1- (چه مجاز چه غیر مجاز)پروژه تاخیر داشته باشد
2-در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.

:  جبران هزینه ها فقط در صورت تاخیرات مجاز
ه توافقسایر هزینه ها بنا ب+هزینه های نیروی انسانی طبق قانون کار

رجوع به آنالیز هزینه پیمانکار



(اثار تاریخی و اشیای عتیقه)26ماده 

وظیفه پیمانکار هنگام یافتن اشیای عتیقه؟

از مصادیق تعلیق اجباری

دو نوع تعلیق داریم:

1 )با ابالغ کارفرما=اختیاری

2 )مین، معارض داشتن ز: اجباری بدون نیاز به ابالغ کارفرما شامل

پیدا شدن اشیای عتیقه، فورس ماژور 



49ماده 

ق عدم ابالغ نقشه یا دستور کار یا عدم پرداخت پول به نحوی از مصادی

این موارد از 4311خوابیدن کار و تعلیق اجباری می باشند ولی از دید 

.مصادیق تعلیق نیستند

در هنگام تعلیق چه هزینه هایی به پیمانکار تحمیل می شود؟

 (هزینه های نیروهای کارگری+خواب ماشین االت)هزینه های مستقیم

 هزینه های %(+5)خواب نیروی مهندسی کارگاه )هزینه های غیر مستقیم

(صورت وضعیت% 7.5%((=2.5)دفترمرکزی 



انواع هزینه ها

1- هزینه مستقیم کار

2- (باالسری)هزینه های غیر مستقیم

باالسری:

1- عمومی

2-کار



شرح هزینه های باالسری

میزان باالسریشرح
درصد2.5 دفتر مرکزی

درصد5 چارت کارگاهی

درصد2.5 هزینه های جانبی مستمر کارگاه

درصد1.5 هزینه ضمانت نامه ها

درصد0.5 پیمانکارآزمایشگاه

درصد8 سود

درصد3 مالیات بر سود

درصد23 جمع

1.3=23-100/100



شروع فصل سوم(=تحویل کارگاه)28ماده 

بدون کارفرما باید کارگاه را بدون معارض و . بند الف

رما تحویل دهد و مجوزهای الزم بایستی توسط کارفعوض 

.اخذ شود

 فال"بند )تامین زمین تجهیز کارگاه به عهده کیست؟"

(28ماده 



28ادامه ماده 

یک ماه از ابالغ قرارداد: فرصت کارفرما در تحویل کارگاه

به ترتیبی اگرتحویل کارگاه به طوریکجا میسر نباشد،کارفرما باید کارگاه را

مه زمانی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنا

.تفصیلی انجام دهد



اهعدم تحویل کل کارگاه توسط کارفرما بیش از یک م

می در صورت عدم تحویل کل کارگاه چه هزینه هایی به پیمانکار تحمیل

درصد 2.5)پوشش داده می شود؟ 4311ایا این هزینه ها توسط . شود

(مدت پیمان، هر کدام کمتر است% 30ماه یا 6متوسط فرضی ماهیانه تا 

48ماده =در صورت عدم تمایل پیمانکار به ادامه



حویلتتفصیلیزمانیبرنامهمطابقکارگاهکهصورتیدر
نشودتحویلبرنامهاینمطابقانازبخشیاماشود

ی در این صورت چه هزینه هایی به پیمانکار تحمیل می شود؟ چه هزینه های

درصد متوسط فرضی کارهایی که 7.5)پوشش داده می شود؟ 4311توسط 

(کافی است فرمول زیر را ساده کنید: در تحویل ان تاخیر شده است



مثال

A B

C D

 پروژه ای شامل چهار بلوك مطابق شکل
Aدر ابتدای پیمان بلوك. روبرو می باشد

C وD تحویل شده اماB تحویل نشده
میزان (. میلیون100مبلغ هر بلوك )است 

شد؟خسارت دریافتی پیمانکار چقدر می با



حویل در صورتی که کارگاه مطابق برنامه زمانی تفصیلی ت
شود اما بخشی از ان مطابق این برنامه تحویل نشود

پیمانمدت%30یاماه6تاوضعیتاینشدندارادامهصورتایندر:

بابخشاینباشد،باشدپیماناولیهمبلغ%25تاشدهنتحویلقسمتمبلغاگر

.شودمیحذفپیمانکارتعهداتازپیمانکاردرخواست

باباشدپیماناولیهمبلغ%25ازبیشقسمتایندرشدهبینیپیشکارهایمبلغاگر

.شودمی48مادهپیمانکاردرخواست



(، قیمت جدید، تعدیل نرخ پیمانتغییر مقادیر)29ماده 

ا مقادیر قبل از آشنا شدن با مفهوم تغییر مقادیر بایستی ب

.آشنا شویم



طراحی تفصیلی زیر را در نظر بگیرید: مثال



طراحی تفصیلی زیر را در نظر بگیرید: مثال



متره: گام اول برآورد

 (:نطنزسفید گرانیتسنگ )شمالی نمای

 16 ∗ 6 − 2 ∗ 2 ∗ 1 − 3 ∗ 3 =83m2

(: سیرجانسفید چینیسنگ پالك )جنوبی نمای 

 16 ∗ 6 − 2 ∗ 2 ∗ 1 = 92𝑚2



برآورد اولیه بدون احتساب ضرایب و تجهیز و برچیدن کارگاه

(ریال)بهای کل مقدار (ریال)بهای واحد واحد شرح شماره 

010503
ه با برچیدن سنگ پله ها یا سنگ کف یا دیوار ک

هسنگ پالك اجرا شده اند همراه به مالت مربوط
56,6001759,905,000مترمربع

220407
رجان تهیه و نصب سنگ پالك چینی سفید سی

سانت2تا 1.5به ضخامت سطوح افقی در 
842,0009277,464,000مترمربع

220505
ر دتهیه و نصب سنگ گرانیت سفید نطنز 

سانت2تا 1.5به ضخامت سطوح افقی 
1,553,00083128,899,000مترمربع

220601

نسبت به ردیف های تهیه و نصباضافه بها 
سنگ پالك در سطوح افقی، در صورتی که 
سنگ پالک در سطوح قایم نصب شود

39,3001756,877,500مترمربع

220602

اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب
اسكوپسنگ پالك برای تهیه و اجرای کامل 

به جز سنگ های گرانیتدر سنگ های پالك 
در سطوح قایم

43,000923,956,000مترمربع

220603

اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب
اسكوپسنگ پالك برای تهیه و اجرای کامل 

برای سطوح قایمدر سنگ های گرانیت 
73,000836,059,000مترمربع

233,160,500



محاسبه ضرایب برآورد

ضرایب موجود:

 1/41(: عمرانی بودن طرحغیربا فرض)باالسری

1/00: با فرض اجرای پروژه در تهران: منطقه

 (:مترمربع10*16زیربنای هر طبقه )طبقات

 1 +
1∗16∗10

100∗(2∗16∗10)
= 1.005



بدون احتساب تجهیز و محاسبه برآورد اولیه
برچیدن کارگاه

 233,160,500 ∗ 1.41 ∗ 1 ∗ 1.005 = 330,400,087



محاسبه برآورد اولیه

فهرست بها 4تجهیز کارگاه ضریب ندارد و براساس پیوست : تجهیز کارگاه

:محاسبه شده و به برآورد اضافه می شود

مبلغواحد شرح شماره 

420101
تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و

کارکنان پیمانکار
2.000.000مقطوع

420102
تامین و تجهیز محل سکونت کارگران 

پیمانکار
5.000.000مقطوع

420202
اظتی تامین لباس کار کفش کار و کاله حف

کارگران
1.000.000مقطوع

2.000.000برچیدن کارگاه421302
10.000.000



ه فهرست بها و مقادیر منضم ب)محاسبه برآورد اولیه پیمان 
(پیمان

 330,400,087 + 10,000,000 = 340,400,087



ر ارایه شده به پیمانكا)جداول الف، ب و پ موجود در اسناد مناقصه 
(76574براساس بخشنامه )جهت ارایه پیشنهادی قیمت 

مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل(: الف)جدول 
رشته ابنیه

مبلغ فصلعنوان فصلفصل
ز برآورد فصل پس ا
اعمال تمامی 

ضرایب

مبلغ پیشنهادی
پیمانکار با 

احتساب تمامی 
ضرایب

ضریب 
پیشنهاد
ی جزء

9,905,00014,035,88012,000,0000.8550تخریباول

بیست
و دوم

کارهای 
سنگی با 

سنگ پالك
223,255,500316,364,206390,600,0001.2347

*233,160,500330,400,087402,600,000جمع



ارایه شده به )جداول الف، ب و پ موجود در اسناد مناقصه 
براساس بخشنامه )پیمانكار جهت ارایه پیشنهادی قیمت 

76574)

مبلغ پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه. جدول ب

کارمبلغ پیشنهادی پیمانمبلغ برآوردعنوان
ضریب 

پیشنهادی جزء

تجهیز و برچیدن
کارگاه

10,000,0009,600,0000.96



ارایه شده به )جداول الف، ب و پ موجود در اسناد مناقصه 
براساس بخشنامه )پیمانكار جهت ارایه پیشنهادی قیمت 

76574)

مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب . جدول پ
پیشنهادی کل

عنوان رشتهردیف
ز مبلغ رشته پس ا
اعمال تمامی 

ضرایب

مبلغ پیشنهادی 
ب پیمانکار با احتسا
تمامی ضرایب

ضریب پیشنهادی کل

330,400,087402,600,000ابنیه1

*
2

تجهیز و 
برچیدن 

کارگاه
10,000,0009,600,000

340,400,087412,200,0001.2109جمع



همفهوم بحثهای حقوقی تغییر مقادیر به زبان ساده و عامیان

 ا رتعریف مهم و یک اصل مهم قبل از ورود به این بحث بایستی یک

بدانیم

نضم نرخ پیمان برای هر یک از آیتم های فهرست بها و مقادیر م: نرخ پیمان 

رایب تمامی ض* به پیمان تعریف می شود و برابر است با بهای واحد آن قلم 

شنهادی ضریب پی*پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان

پیمانکار



ت قیمت پیشنهادی پیمانکار جه: زبان عامیانهجهت هر کار به پیمان نرخ 

کارانجام یک واحد از آن 

ه نرخ پیمان اصوال قابل تغییر نرخ نیست چون از مناقص: اصل مهم

.حاصل شده است

همفهوم بحثهای حقوقی تغییر مقادیر به زبان ساده و عامیان



ک با ی)یک حجم مشخص پیمانکار نرخ پیمان را برای : به لحاظ منطقی

.از آن کار ارایه می کند( -و %+ 25: تلورانس مشخص

ی در صورتیکه از این حجم کمتر شود، چون کار به خرده فروشی تبدیل م

می شود لذا به ضرر پیمانکار خواهد بود، اما در صورت موافقت پیمانکار کار

.تواند ادامه یابد

همفهوم بحثهای حقوقی تغییر مقادیر به زبان ساده و عامیان



ل می فروشی تبدیعمده شود، چون کار به بیشتر در صورتیکه از این حجم 

ار را ایا با موافقت کارفرما می توان کخواهد بود، اما کارفرما شود لذا به ضرر 

ادامه داد؟

خیر چون در واقع بودجه از سازمان برنامه تزریق شده است کارفرما حق 

.چنین کاری را ندارد و بایستی قرارداد خاتمه یابد

همفهوم بحثهای حقوقی تغییر مقادیر به زبان ساده و عامیان



خ تغییر مقادیر، قیمت جدید، تعدیل نر)29ماده 
(پیمان

 فهرست بها و مقادیر ممکن است حین اجرای کار مقادیر درج شده در

له مهندس تغییر نماید، در این صورت تغییر مقادیر بوسیمنضم به پیمان 

.مشاور محاسبه و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار اعالم می گردد

طبق پیمانکار پس از دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار موظف به انجام کار

(ر نشودبشرطی که تغییر مقادیر از حدی بیشت)می باشد نرخ پیمان 



شرایط تغییر مقادیر

.باید در چهارچوب موضوع پیمان باشد-1

مبلغ % 25مبلغ افزایش مقادیر و قیمت جدید نمی تواند از -2

.پیمان بیشتر شود

مبلغ اولیه % 25مبلغ کاهش و یا حذف مقادیر نمی تواند از -3

.پیمان بیشتر باشد



:ادامه مثال

ریال412.200.000: مبلغ اولیه پیمان

25 %103.050.000: مبلغ اولیه پیمان



د که ابتدای پیمان یا حین پیمان، به پیمانكار ابالغ می شودر : 1سوال 

ه آیا پیمانكار موظف ب. تغییرات ذیل را در نمای جنوبی اعمال نماید

اجرای این دستور کار می باشد؟با چه مبلغی؟

سنگ 
گرانیت

متر مربع و 18=3*6کاهش مقادیر سنگ پالک چینی به ابعاد 
متر مربع18افزایش مقادیر سنگ گرانیت به میزان 



محاسبه مبلغ کاهش مقادیر

 (:متر مربع18سنگ چینی به میزان )مبلغ کاهش مقادیر

 18 ∗842,000*1.41*1.005*1*1.2347=26,517,417

 18 ∗39,300*1.41*1.005*1*1.2347=1,237,689 (اضافه بها)

 18*43,000*1.41*1.005*1*1.2347=1,354,214 (اسکوپ)

 →103,050,000>29,109,320=جمع 𝑜𝑘



محاسبه مبلغ افزایش مقادیر

 (:متر مربع سنگ گرانیت18)مبلغ افزایش مقادیر

 18 ∗1,553,000*1.41*1*1.005*1.2347=48,909,203

 18 ∗39,300*1.41*1*1.005*1.2347=1,237,690 (اضافه بها)

 (اسكوپ) 2,299,016=1.2347*1.005*1.41*73,000*18

 →103,050,000>52,445,908=جمع 𝑜𝑘



پیمان،نرخبااستموظفپیمانکار:1سوالنتیجه

.دهدانجامراشدهابالغتغییرات



الغابپیمانکاربهپیمانابتداییاپیمانحین:2سوال

92)شودمیحذفکارازجنوبینمایکلکهشودمی

پیمانكارآیا.(شودحذفچینیسنگمربعمتر

چهباشد؟بامیکاردستورایناجرایبهموظف

مبلغی؟



محاسبه مبلغ کاهش مقادیر

مبلغ کاهش مقادیر:

 92 ∗842,000*1.41*1.005*1*1.2347=135,533,465

 92 ∗39,300*1.41*1.005*1*1.2347=6,325,968                                                (اضافه بها)

 92*43,000*1.41*1.005*1*1.2347=6,921,543 (اسكوپ)

 →103,050,000<148,780,976=جمع 𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑘

ی پیمانكار م
تواند در 
خواست 

خاتمه 
د پیمان نمای

اگر با ادامه 
پیمان 

موافقت 
نماید موظف
است با نرخ

پیمان 
پیمان را 

.انجام دهد



الغابپیمانکاربهپیمانابتداییاپیمانحین:3سوال

سنگچینی،سنگبجایجنوبینمایدرکهشودمی

.کنداجراگرانیت



محاسبه مبلغ کاهش مقادیر

پیمانكار می 
تواند در 

خواست خاتمه 
پیمان نماید 
اگر با ادامه 

پیمان موافقت
نماید موظف 
است با نرخ 
را پیمان پیمان

.انجام دهد
م فرض کنی
ا پیمانكار ب
ادامه کار 
موافقت 
.می کند

مبلغ کاهش مقادیر:

 92 ∗842,000*1.41*1.005*1*1.2347=135,533,465

 92 ∗39,300*1.41*1.005*1*1.2347=6,325,968                                                (اضافه بها)

 (اسكوپ) 6,921,543=1.2347*1*1.005*1.41*43,000*92

 →103,050,000<148,780,976=جمع 𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑘



محاسبه مبلغ افزایش مقادیر

مبلغ افزایش مقادیر:

 92 ∗1,553,000*1.41*1.005*1*1.2347=249,980,369

 92 ∗39,300*1.41*1.005*1.2347=6,325,968

 92*73,000*1.41*1.005*1*1.2347=11,750,526

 →103,050,000<268,056,863=جمع 𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑘

کارفرما فقط می
تواند تا مبلغ 
103.050.000

ه سنگ گرانیت ب
پیمانكار ابالغ

مازاد ان –کند 
وارد پیمان 

.جدید می شود



رخ ، تعدیل نقیمت جدیدتغییر مقادیر، )29ماده 
(پیمان

رایبکهشودابالغپیمانکاربهکارهاییپیمانموضوعچهارچوبدراگر:29مادهجبند

ایتم:اشدبنشدهبینیپیشپیمانبهمنضممقادیروبهافهرستدرمقداروقیمتآن

.استجدیدقیمتمذکور

مقادیروبهافهرستدرکهشودابالغپیمانکاربهجدیدیکاراگر:بهافهرست5پیوست

بندمطابقنآقیمتتعیینبرایباشدنشدهبینیپیشمقداریاقیمتپیمانبهمنضم

.شودمیعمل29مادهج



، تعدیلقیمت جدیدتغییر مقادیر، )29ماده 
(نرخ پیمان

 ه ، در صورتیکه کار جدیدی به پیمانکار ابالغ شود ک76574بخشنامه 3-5بند

های برای آن شرح و بهای واحد در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان باشد، از ب

داخت واحد ردیف های مربوطه با اعمال ضریب جزء یا کل پیشنهادی پیمانکار، پر

.انجام می شود

 این بخشنامه به عنوان بخشی از 76574بخشنامه 6باستناد بند ،

.موافقتنامه می باشد



الغابپیمانکاربهپیمانابتداییاپیمانحین:3سوال

سنگچینی،سنگبجایجنوبینمایدرکهشودمی

.کنداجراسانت2ضخامتبهسفیدتراورتن

است؟جدیدقیمتتراورتنسنگایا



تعدیل نرخ تغییر مقادیر، قیمت جدید و )29ماده 
(پیمان

.قبال مورد بررسی قرار گرفت



شرایط عمومی پیمان30ماده 

قبل از شروع این ماده باید تعاریف مربوط به مدت اولیه و

مدت پیمان و دوره انجام کار را بدانیم

مدت اولیه پیمان:

مدت پیمان:

دوره انجام کار:



شرایط عمومی پیمان30ماده 

موارد تمدید مدت پیمان

تغییرپیمانمبلغ،29ماده”ج"و”الف"بندهایطبقکهدرصورتی(1

.کند

افزایشبتناسبهپیمانمدتبایستیپیمانمبلغافزایشباآیا.سوال

یابد؟



شرایط عمومی پیمان30ماده 

ب کاهش آیا افزایش مبلغ پیمان ناشی از تغییر مقادیر می تواند سب

مدت پیمان شود؟



شرایط عمومی پیمان30ماده 

ت شود، در صورتیکه آیتم تاخیری سبب افزایش مدت زمان یک فعالی

آیا باید مدت پیمان افزایش یابد؟

گودبرداری
روز4

قالب بندی
روز3

آروماتوربندی
روز5

بتن ریزی
روز2



شرایط عمومی پیمان30ماده 

دراسنادشدهدرجموعدهایدرراخودمالیتعهداتنتواندکارفرماهرگاه(2

.دهدانجامپیمانمداركو

بررسیراوضعیتصورتداردفرصتروزچندمشاورمهندس.1سوال

پرداختوبررسیراوضعیتصورتداردفرصتروزچندنماید؟کارفرما

نماید؟

شود؟میتمدیدپیمانمدتتاخیر،میزانبهآیا.2سوال



مدت تمدید ناشی از دیرکرد در پرداخت صورت 
وضعیت

پیمانکار سرعت =
وضعیت ناخالصصورت مبلغ

وضعیت صورت مدت

پیمان سرعت =
راردادق اولیه مبلغ

اولیه مدت

وزر به تمدید مدت =
پیمانکار سرعت

پیمان سرعت
∗ پرداخت در تاخیر مدت ∗ 0.697



مدت تمدید ناشی از دیرکرد در پرداخت صورت 
وضعیت

؟شودمیتمدیدچقدرپیمانمدتذیلشرایطباقراردادیدر:مثال
تومانمیلیارد10:قرارداداولیهمبلغ
ماه10:اولیهمدت
99/01/01:زمینتحویلتاریخ
99/01/31:وضعیتصورتنخستینتاریخ
تومانمیلیارد1:وضعیتصورتنخستینمبلغ
تمدید؟مدت

وزر به تمدید مدت =
1/1

10/10
∗ 10 ∗ روز 7=0.697



ادامه موارد تمدید مدت پیمان

فنیمشخصاتیاهانقشهاساسیتغییر(3

لهحوابابایدلزوماًآنهافروشکهمصالحیتحویلدراگر(4

کهشرطیبهشود،ایجادتاخیرگیردصورتکارفرما

تهیهایبرتفصیلیزمانیبرنامهبهتوجهباپیمانكار

.باشدکردهاقدامموقعبهآنها
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(موارد تعلیق)ادامه موارد تمدید مدت پیمان 

تعلیق)درآیدتعلیقبه49مادهطبقکارکهدرصورتی(5

.(اختیاری

زمینداشتنمعارض+عتیقهاشیایکشف+قهریحوادثموارددر(6

(اجباریتعلیق)



ادامه موارد تمدید مدت پیمان

هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق ( 7

(.مثال تحریم ها)پیش آید 20ماده ” د"بند

درصورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که ( 8

.درتغییر مدت اجرای کار موثر باشد



ادامه موارد تمدید مدت پیمان

یلتحویاهانقشهیاکارهادستورابالغکارگاه،تحویلدرتاخیر(9

وهادستورکارابالغتغییردر.کارفرماستعهدهبهکهمصالحی

توجهباپیمانكارکهاستبنداینمشمولشرطیبههانقشه

تمشاوردرخواسمهندسازراآنهاتفصیلی،زمانیبرنامهبه

.باشدکرده

.باشدموارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج ازقصور پیمانکار( 10



محاسبه مدت تمدید نهایی

بازیمثال)کنیم؟جمعیکدیگرباراآمدهبدستتاخیراتایا-

(فوتبال

در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تاخیر هاای (د

هم زمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الاف، فقاط 

(تهیه نمودار همپوشانی). یک بار محاسبه می شود 



زمان تهیه الیحه تأخیرات

در یک بازی فوتبال داور چند بار وقت تلف شده می گیرد؟-سوال

ار بهه ، اگر کپایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیماندر ( ج

با توجه وبا کسب نظر پیمانكار اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور 

.کندبه موارد تعیین شده در بند الف، علل تأخیر کار را بررسی می



(36و 35، 34مواد )تضمین ها 



(34ماده )تضمین انجام تعهدات 

چقدر است؟

ایا با افزایش و کاهش مبلغ پیمان تغییر می نماید؟

تا چه زمانی بایستی اعتبار داشته باشد؟

در چه زمانی آزاد می شود؟



(35ماده )تضمین حسن انجام کار 

چقدر است؟

چه زمانی آزاد می شود؟



:نحوه پرداخت
بعد از تحویل کارگاه% 40: قسط اول
بعد از تجهیز کارگاه% 30: قسط دوم
پروژه بدون در نظر گرفتن % 30بعد از پیشرفت ریالی % 30: قسط سوم

مصالح پای کار



نحوه باز پرداخت پیش پرداخت در ایین نامه 
تضمین

کل درصد پیش میزانبه پرداخت قسط اول و دوم پس از : آغاز

.صورت وضعیت های موقتپرداخت 

 ل میزان کبه میزان یکصد و چهارده درصد پس از پرداخت قسط سوم

.کسر می شدپیش پرداخت 



پرداخت پیش پرداختمهلت 

پیمانکاردرخواستتاریخازروز20پرداختپیشهرقسطپرداختمهلت

تضمینارائهتاریخازروز10یااست،مشاوررسیدهمهندستاًییدبهکه

.باشدمی،استبیشترکههرکدامپیمانکار،ازسوی



37ماده 
طبق)شدهانجامکارهایوضعیتپیمانکاردرآخرهرماه،(الف

آنتاکارشروعاز(صورتمجلسوکاردستورنقشه،
تجهیزاتومصالحمقدارونمایدمیگیریاندازهراتاریخ

یبهافهرستبراساسسپسکند،میتعیینراکارپای
نوآکردهرامحاسبهوضعیتصورتمبلغپیمان،بهمنضم

مشاورمهندس.نمایدمیناظرمهندستسلیمماهرادرآخرآن
سویازدریافتتاریخازروز10حداکثرمدتدرآنرا

زنیرامراتبونمایدمیارسالکارفرمابرایناظرمهندس
.رساندمیپیمانکاراطالعبه



پایگاه )مجموعه پرسشها و پاسخها در امور پیمانكاری
(الكترونیكی سازمان برنامه و بودجه کشور

37ماده-شرایط عمومی پیمان
در قراردادهای منعقهده بهر اسهاس شهرایط عمهومی (رسشپ-013701

یت پیمان جدید، حداکثر زمان مشاور برای رسیدگی به صهورت وضهع
ماهانه چه مدت است؟

ش ف مهورخ /3638بهر اسهاس مصهوبه شهماره( خاسهپ-013701
تهاریخ دریافهت از "شورای محترم عالی فنی، عبهارت1381/12/18

مربهوط بهه 33در قسمت اول خط اول صهفحه ”سوی مهندس ناظر
تهاریخ دریافهت از  "شهرایط عمهومی پیمهان بهه عبهارت37مهاده 

تبدیل گردیده است "پیمانکار



موعد پرداخت صورت وضعیت های موقت 

 شرایط عمومی37ماده:

کردهرسیدگیرامشاورمهندسازسویشدهکنترلوضعیتصورتکارفرما

دهشپرداختقبلیموقتوضعیتهایصورتبابتکهازکسروجوهیوپس

یماندهباقپیمان،طبقمتعلقهوکسورقانونیکسوراعمالهمچنینواست

وصولتاریخازروز10مدتظرفحداکثرراپیمانکاربهپرداختقابلمبلغ

.کندمیپرداختپیمانکار،نامبهچکباصدوروضعیت،صورت



تاریخ : سوال
پرداخت 
چه زمانی 
می باشد؟



ه درصورتیك: سوال
ز پیمانكار کمتر ا
یک ماه صورت 
وضعیت ارسال 

ه نمود نحوه محاسب
زمان پرداخت 

چگونه می باشد؟



ه سوال در صورتیكه دوره صورت وضعیت بیش از یک ما
باشد چطور؟

دو حالت پیش می اید:
1-کارفرماتاییدازپسمشاوراگر،37ماده3تبصرهباستناد

واندتنمیپیمانکارکند،وضعیتصورتتهیهبهاقدامخودش
.نمایدمطرحرامالیوزمانیدعاویهیچگونه

2-بررسیمدتفقطوفقط،1موردانجامعدمصورتدر
.کندمیپیداافزایشتناسببهروز،10بجایکارفرما



در صورتیكه: سوال
مهندس مشاور در 

روز 10کمتر از 
صورت وضعیت 

پیمانكار را بررسی
نماید، مدت زمان 
بررسی و پرداخت 

ر توسط کارفرما چقد
می شود؟



کارکردمبلغ%70تاپرداختسپسکسورات،کسرابتدا

وضعیتصورت

ما اگر صورت وضعیت ارسالی از سوی مهندس مشاور مور تایید کارفر
قرار نگیرد تکلیف چیست؟



مهندسپیمان،مداركواسنادطبقدیگروجوهپرداختجهت

.دارندفرصتروز10یکهرکارفرماومشاور

37بند ج ماده 



محاسبهزمانیچهتاخیراتجریمههزینه(پرسش

شود؟می

یهاولمدتازیشبکارانجاممدتکهصورتیدرکارپایاندر

ابمشاورمهندسباشدشدهتمدیدمدتهایعالوهبهپیمان

ازسپتاکندمیتعیینراپیمانکارمجازغیرتاخیرمدترعایت

.گیردقرارتاخیرخسارتمحاسبهمالكکارفرماتصویب



نحوه محاسبه هزینه تاخیرات:

یبرانشود،بیشترپیمانمدتدهمیکازغیرمجازتأخیرمدتجمعهرگاه-1

شدهتأخیرآناجرایدرکهکارباقیماندهمبلغدوهزارمیکتأخیر،روزهر

.است

لغمبمنهای،(قطعیوضعیتصورتمبلغ)پیمانمبلغ:باقیماندهکارمبلغ

پیمانمدتروزآخرینتایافتهانجامکارهایبهمربوطوضعیتصورت

.(مجازتاخیر+اولیهمدت)

اتیافتهانجامکارهایبهمربوطوضعیتصورتمبلغازمنظور(پرسش

چیست؟پیمانمدتروزآخرین



هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان -2

و برای « 1»بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 

مازاد آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یک 

.تهزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده اس



هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود-3
نکار ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت از پیما

بیشتر شود و « 2»نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند 
مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون 

.دریافت خسارت منظور می شود

.دمدت پیمان می تواند باش¼ یعنی حداکثر خسارت دریافتی تا 
ارقامازبیشتاًخیرخسارتاخذکهدرمواردی،50ماده6-ببندبراساس
آنمیزانپیمانمداركواسناددروباشدضروریمادهایندرشدهدرج

.دکننمیمحاسبهآنتاًخیررابراساسخسارتباشدشدهبینیپیش



ایطشردراگرخصوصی،برعمومیشرایطاولویتبهتوجهبا(پرسش

فتكلیباشدشدهعنوانبیشتریاکمترخساراتمیزانخصوصی

چیست؟

مادهایندرشدهدرجارقامازبیشتأخیرخسارتاخذکهمواردیدر(پاسخ

پیش بینیآنمیزان،خصوصیشرایطه6هبه50مادهدروباشدضروری

.می کنندمحاسبهآنبراساسراتأخیرخسارتباشد،شده



ان ایا خسارت تاخیر باید متناسب با مبلغ پیم
باشد؟

ویندگالتزاموجهحقوقدانانکنندمیتعیینطرفینراآنمیزانکهخسارتیبه.

نمایدتعیینراخسارتتواندمینیزدادگاه.



مثال

 قراردادی با مشخصات زیر که واجد شرایط یادشده بوده و در اسناد و در
ماده مدارک پیمان پیش بینی برای خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در

:ه استنشده باشد خسارت تاخیر بترتیبی که در زیر می آید قابل محاسب50

 روز                 50: ریال                مدت اولیه پیمان200،000،000پیماناولیه مبلغ
روز105: دوره انجام کارروز30: مدت تاخیر مجاز

 30+50=80:روزمدت پیمان به
ریال220،000،000 :مبلغ صورت وضعیت قطعی
ریال180،000،000 :مبلغ کارکرد تا آخرین روز مدت پیمان
مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده: 

40،000،000=180،000،000-220،000،000
 روز20 :یک چهارم مدت پیمانروز8 :دهم مدت پیمانیک
 مبلغ خسارت تأخیر ریال=



پاداش تسریع



تسریع در اجرا
هزینهمحاسبهنحوهومیزانخصوصدرایبخشنامهآیا(پرسش

یهکلمشمولآیاواستیافتهانتشارسازمانآنسویازتسریع
بود؟خواهندپیمانبهمتعلقهقانونیکسورات

پیمانكاروشودپیمانمدتتمدیدمشمولقراردادیاگر(پرسش
هب(شدهتمدیدزمانمدتنسبتبه)مقررموعداززودترراپروژه
پاداشمحاسبهمشمول،ماندهباقیزمانمدتآیابرسانداتمام

؟می گرددکاراتمامدرتسریع



تنامه دستورالعمل نحوه تكمیل و تنظیم موافق11-3بند 

...و 

 پیمانهایی که دستگاههای اجرایی در نظر دارند باه منظاور ایجااد در

اخات انگیزه برای تسریع در کار، هزینه تسریع کاار باه پیمانكاار پرد

باید میزان و شرایط ماوردنظر بارای پرداخات آن را هماراه باا کنند، 

ا در ، به سازمان برنامه و بودجه منعكس نمایناد تامشخصات اصلی کار

ان، صورت تصویب شرایط و میزان هزینه تسریع کار از سوی این سازم

شارایط خصوصای پیماان مرباوط درج « الاف-50»مراتب در مااده 

نی شاده طبق شرایط پیش بیهزینه تسریعپیمانكار محق به دریافت و

.باشدمی 



شرایط تحویل موقت

1-100 %عملیات پیمان به اتمام رسیده باشد.

2-کار آماده بهره برداری باشد.

اساسی، جزیی: ایرادها دو دسته اند

ی اگر در ساختمانی اسانسور خراب باشد آیا کار قابل بهره برداری م

باشد؟

تحویل موقت-39ماده 



د توجه به اهداف پروژه در اینكه ایا پروژه قابل بهره برداری می باش

.بسیار مهم است

ای در پروژه ای هدف اندازه گیری دبی و پساب آب رودخانه می باشد، بر: مثال

این منظور پیمانکار سازه ای روی رودخانه اجرا کرده و سیستم و تجهیزات

رار گرفته در اتاق کنترل، کامپیوتری ق. مختلف و ابزار دقیق را نصب کرده است

نرم . تو نرم افزاری جهت محاسبه پساب و دبی بر روی کامپیوتر نصب شده اس

آیا می توان پروژه را تحویل موقت گرفت؟. افزار قفل ندارد

تحویل موقت-39ماده 



ز در پروژه سدسازی، در شرایط خصوصی عنوان شده که دوره تضمین ا: مثال

سال از پروژه گذشته 10رسیدن آب به سطوح نرمال شروع می شود، اکنون 

.ولی هنوز اب به سطوح نرمال نرسیده است

 دوم حسن انجام % 50پیمانکار ادعا می کند که کارفرما بایستی خواب سرمایه

کار ایشان را بپردازد؟

دوره تضمین از چه زمانی شروع می شود؟

تحویل موقت-39ماده 



اکثر در کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیات تحویل حد

اور به تایید مهندس مشکهپیمانکارروز از تاریخ آمادگی کار 20مدت 

.رسیده است در محل کارحاضر می شود و برای تحویل موقت اقدام نماید

تاریخ شروع دوره تضمین



 هم 94/1/10پروژه تمام و اماده بهره برداری شده است، 94/1/1فرض کنیم پروژه

ت مشاور به کارفرما نامه زده و اماده بودن پروژه جهت تحویل موقت را تایید نموده اس

رر تحویل گرفته است یا نقص در موعد مق( بدون نقص)پروژه را 96/1/1ولی کارفرما 

.برطرف شده است و دوره تضمین هم یکساله بوده است

 اغاز می شود94/1/20در این صورت دوره تضمین از.

 استتاریخ تشكیل هیاتهمواره تاریخ تحویل موقت.

مطابق خط اخر بند الف )دو سال نگهداری کارگاه: دعاوی پیمانکار در این خصوص

، هزینه تمدید ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن انجام کار (پرداخت می شود

(.  پرداخت این موارد بخشنامه ای نیست)

یل آیا ممكن است تاریخ تحویل موقت بعد از تاریخ تحو

قطعی شود؟



رددر صورت پیش بینی در شرایط خصوصی بایستی تحویل بگی.

ختیار در صورت عدم پیش بینی تحویل موقت قسمتهای مختلف کار در ا

کارفرماست

،اجازه اما پیمانكار می تواند در قسمتهایی که تحویل انجام نشده

.بهره برداری به کارفرما را ندهد

کار هزینه های نگهداری و حفاظت کارگاه تا تحویل موقت به عهده پیمان

.است

پیش بینی تحویل های قسمت های مستقل کار 

در شرایط خصوصی



1-ماه از تحویل موقت 1= مهلت پیمانکار جهت تنظیم صورت وضعیت قطعی

(ارفرمادر غیر اینصورت انجام توسط مشاور به هزینه پیمانکار پس از تایید ک)

2-ماه3=مهلت مشاور جهت بررسی

3-ماه2=مهلت کارفرما جهت بررسی

4-1=مهلت پیمانکار جهت اعتراض و ارسال به کارفرما

5-ماه1= مهلت کارفرما جهت بررسی مجدد

مراجعه به حل اختالف: در صورت اعتراض پیمانکار

صورت وضعیت قطعی-40ماده 



تمدید ضمانت نامه انجام تعهدات توسط پیمانکار: عواقب

ارعدم ازاد سازی سپرده حسن انجام ک+پرداخت هزینه تمدید: دعاوی پیمانکار

 (51ماده )پرداخت هزینه تمدید ضمانت نامه ها : 4311پاسخ به ریسک توسط

ریسک تاخیر در رسیدگی به اخرین صورت وضعیت موقت

و قطعی



حویلتهیاتاعزامبهاقدامپیمانکارتقاضایوجودباکارفرمااگر

ازپسوانجامدطولبهماهدوازبیشتاًخیراینونکند

تقاضایازتاریخماهیکانقضایوپیمانکارمجدددرخواست

یمانپموضوععملیاتنکنداقدامیزمینهایندرکارفرمامجدد،

حویلتازپساقداماتبایدوگرددمیتلقیشدهقطعیتحویل

.شودانجامآندرموردقطعی

عدم اعزام هیات تحویل قطعی توسط کارفرما 

(41ماده )



تنادباستضمیندورهدرکارگاهبرداریبهرهونگهداریحفاظت،مسئولیت

.کارفرماستبا42ماده

است؟کسیچهبامسئولیتآیدوجودبهایراداتیتضمیندورهدراگر

داد؟افزایشتوانمیراتضمیندورهآیا

بودشدهگذاشتهکار(الستیک)انبساطدرزیکمتر100هرنیایشپلدر:مثال

داشتهنمشکلیطراحیدانیممی.گردیدشدهمواجهاشکالباتضمیندورهدرکه

اینگینسناالتماشینعبوربدلیلفقطوباشدمیخوبهاالستیککیفیتو

اای.گردیدمتوقفمدتیبرایبرداریبهرهدلیلاینبه.استدادهرویاتفاق

دورهبایستیشدهمتوقفبرداریبهرهچونکهنمایدادعاتواندمیکارفرما

یابد؟افزایشتضمین

(42ماده )مسئولیت های دوره تضمین 



اموالبهواردهخسارتمسئولکسهرقهریحوادثبروزصورتدر

.باشدمیخودش

قهریحوادثحینپیمانكاروظیفه

صالحمانتقال+شدهانجامکارهایحفاظتبرایکوششحداکثربستنبکار

ایمنمحلبهپایکار

قهریحوادثحینکارفرماوظیفه

درفوقمورددرتسریعبرایامکان،حدتارامحلدرخودامکاناتتمام

.بدهدقرارپیمانکاراختیار

از مصادیق تعلیق اجباری(=43ماده )حوادث قهری 



اولیهحالتبهکارهابرگرداندنکارفرما،درخواستصورتدر

تعلیقمصادیقازچونبینجامدطولبهماه6ازبیشقهریحادثهاگر

.یابدمیخاتمه48مادهطبقپیماناستاجباری

طبقبازنداندضروریرااولیهحالتبهکارهابرگرداندننیزکارفرمااگرو

هکزمانهردرتوانستمیکارفرماکهچرا)یابدمیخاتمهپیمان48ماده

.(دهدخاتمهپیمانبهبداندصالح

:وظیفه پیمانكار پس از وقوع حوادث قهری



تعریف )قانون منع مداخله کارکنان دولتی 
قانون منع 1ماده 6الی 1بند :کارکنان دولتی 

(مداخله



اشخاص حقوقی مشمول قانون منع مداخله

1-کارمندیهبهمتعلقسهامشدرصد5ازبیشکهشرکتیهر

.باشد

کارمندچندبهمتعلقسهامش%20ازبیشکهشرکتیهر

تعاونیگیممیباشندکارمند150ازبیشاگهولیباشد،

.ندارداشکالیوشدهمحسوب

مدیر)مدیرانشیابازرسانشیامدیرشهیاتاعضایکهشرکتی

.باشندکارمند(...وپروژش



اشخاص حقوقی مشمول قانون
منع مداخله

فرزند+داماد+عروس+بردار+خواهر+مادر+پدر)یکدرجهفامیلکهشرکتی

ومدیرههیاتاعضاییا(....یا%20ازبیشسهام)سهامدارانش(بالفصل

لفامیکهشخصییا)باشندوزیریامعاونمدیر،دولتدربازرسانش،

انهاهکدستگاهیباتوانندنمی(باشدمعاونیامدیردولتدریکشدرجه

.بشوندمعاملهواردهستندمعاونیامدیر



ممنوعیت قانونی-44ماده 

 دو حالت دارد44ماده:
1-کرده، شرکتی که از ابتدا مشمول قانون بوده و در مناقصه شرکت

که در این صورت قرارداد وی فسخ و ضمانت نامه های او ضبط می 
.شود

2-بعد از مناقصه مشمول قانون منع مداخله می شود که خود این
:مورد نیز دو حالت دارد



ممنوعیت قانونی-44ماده 

ورانمدییاسهام،صاحباندرتغییرایجادباپیمانکار.الف
درکهاست،شدهمداخلهمنعقانونمشمولخود،بازرسان

بازه،پذیرفتصورتکاراینعمدبهکهانجاییازحالتاین
.شودمیقراردادفسخمشمولهم

پیشکارفرمایادولتدستگاهدرکهتغییراتیخاطربه.ب
قصوریچوناینجادراست،شدهقانونمشمولآمده

یابدمیخاتمه48مادهمطابقپیماننیستپیمانکارمتوجه
طالعاکارفرمابهبموقعراموضوعاینپیمانکاراینکهمگر

.ندهد



موارد فسخ پیمان -46ماده 

مورد15اینکهنمودفسخراپیمانتوانمیمورد15در

هروییکهربرایواستشدهبندیتقسیمبخشدوبه

ابالغازقبلاول،مورد13برای.استشدهمطرحجداگانه

شودیمتهیهگزارشوشودمیتشکیلفسخکمیتهفسخ

صتشخیفسخمشمولراپیمانکارگزارشمواردطبقکه

.شودمیدادهدفاعیهاجازهنیزپیمانکاربهودهدمی



موارد فسخ ناشی از تاخیر

شش مورد از موارد فسخ در خصوص تاخیر در 

:پروژه 

ه مدت تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی ب(1

لیم آنبیش از نصف مهلت تعیین شده برای تس

(18باستناد بند ب ماده )

مان، برای شروع عملیات موضوع پیتاخیر در تحویل گرفتن کارگاه ( 2

.  28ماده ( ب)بیش از نصف مدت تعیین شده در بند 



موارد فسخ ناشی از تاخیر

بیش ،تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان( 3

. موافقت نامه 4ماده ( ج)از نصف مدت تعیین شده در بند 

، بیش از یک دهم مدت تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان( 4

. اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است 

در برنامه تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده ( 5

.  30ه ماده تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه ب

ه به  با توجتاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان ( 6

.  30ماده 



سایر موارد فسخ

سط عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری پس از ابالغ شروع کار تو( 7

کارفرما

جازه بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کارگاه بدون ا( 8

روز15کارفرما به مدت بیش از 

“  د”طبق بند )عدم انجام دستور مشاور برای اصالح کارهای معیوب ( 9

رت رفع عیب در مدت تعیین شده توسط مشاور، در غیر اینصو(= 32ماده 

در صورت تکرار فسخ پیمان%(+15جریمه )رفع عیب توسط کارفرما 



سایر موارد فسخ

انحالل شرکت پیمانکار( 10

سط ورشستگی پیمانکار یا توقیف ماشین االت وی تو( 11

شرفت مراجع قضایی به گونه ای که سبب توقف یا کندی پی

.کار شود

تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران( 12

پاداش در نظر گرفتن برای عوامل کارفرما( 13



دو مورد فسخ بدون نیاز 
به تشریفات

واگذاری پیمان به شخص ثالث-1

شود44پیمانکار مشمول ماده -2



48و 47-46ماده
فسخ پیمان: 47و46مواد خاتمه پیمان: 48ماده 

بنا به مصلحت کارفرما و علت
بدون قصور پیمانكار

مورد قصور پیمانكار15در 

قابل)کارهای تمام شده . الفتعیین تكلیف کارها
بهره برداری اند و عملكردش

ت تحویل موق(: قابل سنجشه
:  کارهای تمام نشده. ب

تحویل قطعی

ه تحویل قطعی تلقی می ش
چون دیگه کارفرما ضمانت)

نامشو ضبط می کنه و 
(ارتباطش

نامه تعیین تكلیف ضمانت
ها

ضبط می شهبه تناسب ازاد میشه

در هر دو به قیمت روز باید از پیمانكار خریداری بشهارمصالح و تجهیزات پایك



48و 47ماده 

فسخ پیمان: 47و46مواد خاتمه پیمان: 48ماده 
ارت طبق بند د به پیمانكار خسخسارت

پرداخت )تعلق می گیره 
خسارت اشخاص ثالثی که 
(تهپیمانكار با انها قرارداد بس

امه مطرح نیست فقط ضمانت ن
ها ضبط می شه

ه اگه پیمانكار ب: 47بند د ماده 
زان کارفرما بدهكار باشد به می

طلب، کارفرما از ماشین االت
د پیمانكار در اختیار می گیر

پاداش +خسارت تاخیر
تسریع

(50ماده 5-بند ب)در هر دو بررسی و اعمال می شود 

زمان تهیه صورت وضعیت 
قطعی

:47بند ب ماده 40طبق ماده 
دعوت کارفرما از پیمانكار 

جهت 
صورت برداری، سپس تهیه 

صورت وضعیت قطعی



48و 47ماده 
فسخ پیمان: 47و46مواد خاتمه پیمان: 48ماده 

هزینه نگهداری 
غ پیمان از تاریخ ابال

فسخ تا صورت 
برداری

نصف پیمانكار
نصف کارفرما

ه ماه بیشتر شد هزین3اگر این مدت از 
مازاد بر سه ماه به عهده کارفرماست

در اختیار گرفتن 
ماشین االت و ابزار 

پیمانكار

هزینه اجاره توافق می شود: بند د
:مدت اجاره برای ماشین االت حداکثر

ماه بعالوه درصدی 3ماشین االت ثابت 
از مدت پیمان است که باقیمانده 

ماه10: سایر ماشین االت
در هر دو بهای مصالح بازیافتی با پیمانكار توافق میشهتجهیز کارگاه

رهو وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانكار تعلق نمی گی



عنوان 4311عبارت تامین دلیل در کدامیک از ماده های 
شده و به چه معناست؟

انجام می 39و 47در ماده )در جای امن گذاشتن یا حفظ دالیل 

(شود

نده تامین دلیل جایگزین صورتمجلس است حتما باید با نمای

.دادگاه انجام شود

لس در واقع وقتی یکی از طرفین ذینفع برای تنظیم صورتمج

یشان حاضر نشود، نماینده دادگاه جایگزین ایشان می شود تا حق ا

.دضایع نشود و طرف ذینفع ادعایی خالف واقعیت مطرح ننمای



به منظور جلوگیری از 4311تامین دلیل در 
:دعاوی پیمانكار مطرح می شود

با ( اربه منظور جلوگیری از دعاوی پیمانک)در جای امن گذاشتن یا حفظ دالیل 

اریم صورتجلسه ند=در اینجا چون دیگر پیمانکار حضور ندارد)نماینده دادگاه 

(صورت برداری داریم، چون در صورتجلسه باید امضای پیمانکار باشد 

.انجام می شود39و 47در ماده 

باشد چراکه ادامه کار قرار است توسط پیمانکار دیگری انجام شود باید مشخص

یزان از برای مثال چه م)چه میزان کار توسط پیمانکار اول صورت پذیرفته است 

(.گچکاری انجام شده است

.انجام می شودنماینده دادگاه تامین دلیل معموال بوسیله 

.ه استدر نظر گرفته شدپاسخ به ریسک پیمانكارتامین دلیل به منظور 



صورتحساب نهایی

چه زمانی تهیه می شود؟

چه کسی تهیه می کند؟

شامل چه مواردی است؟

در صورت اعتراض پیمانکار تکلیف چیست؟



(53ماده )حل اختالف 

ازماناستعالم از س: تفسیر مفاد پیمان یا بخشنامه های سازمان

هیات کارشناسی منتخب دو طرف=سایر اختالفات

ارجاع به داوری : 2و 1در صورت عدم سرانجام رسیدن موارد 

به سازمان 

ایا می توان به دادگاه شکایت نمود؟




