
١  

14ماده   –شرایط عمومی پیمان 

مـدت انجـام کـار    ) بعنوان مثال تاخیر در پرداختهـا (چنانچه بدلیل قصور کارفرما )پرسش -011401

و پس از رسیدگی گزارش تـاخیرات  (افزایش یابد و پس از تحویل کار و تعیین مدتهاي مجاز و غیرمجاز 

با ابالغیه بدلیل تاخیر در پرداختهـاي  (تمدید شده ، مدت پیمان برابر مدت اولیه بعالوه مدتهاي )پیمانکار

شرایط عمومی پیمان عمالً سقف تعیـین شـده    50از بند ب ماده  3آن وقت طبق قسمت . باشد) کارفرما

افزایش خواهد یافت در حالیکـه قصـوري هـم    ) یک چهارم مدت پیمان(براي محاسبه خسارت تاخیرات 

  . متوجه پیمانکار نبوده است

شرح پیش گفته، آیا مدت پیمان برابر مدت اولیه بعالوه مدتهاي تمدید شـده ناشـی از قصـور     با توجه به

  کارفرما و یا افزایش مقادیر کار است؟ 

  

  
شرایط عمومی پیمان، مدت پیمـان یـا مـدت اجـراي کـار،       14ماده ) ز(به استناد بند ) پاسخ -011401

شـرایط   30ات احتمالی اسـت کـه براسـاس مـاده     موافقتنامه و تغییر 4ماده  "ب"مدت درج شده در بند 
شـرایط عمـومی    50مـاده   "ب"بنابراین مدت پیمان درج شده در بند . شود عمومی پیمان در آن ایجاد می

  عالوه مدت تاخیرات مجازهست از مدت اولیه پیمان با پیمان عبارت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢  

  16ماده  –شرایط عمومی پیمان 

  ساله آب و هوا، آیا  20شرایط عمومی پیمان در خصوص آمار  16پیرو بند ج ماده)پرسش-011601

ترین و باالترین دما در  ساله بوده و یا پایین 20مالك این آمار مربوط به میانگین آمار حداقل و یا حداکثر 

  بایستی مدنظر قرار داد ؟  سال گذشته را می 20

  

  

پیمان، رویت و بررسی وضعیت آب و هوا  شرایط عمومی 16ماده  "ج"منظور از بند ) پاسخ-011601

اجراي کارهـاي  که در) اعم از گرما، سرما و نزوالت آسمانی(ساله  20از نظر کلیه عوامل جوي براساس آمار 

  .گردد از اینرو در مورد نحوه استنتاج آماري از این اطالعات اظهار نظر نمی. باشد موضوع پیمان موثرند، می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣  

  16ماده  –ومی پیمان شرایط عم

شـرایط عمـومی    16نظر به اینکه در تفسیر و برداشت موضـوع بنـد ج مـاده    )پرسش-011602

 هـاي مختلـف سـال،    پیمان در خصوص وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجـراي کـار در فصـل   

وارد زیـر  از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت مطرح و اعالم گردیـده اسـت، مـ    سال پیش 20باتوجه به آمار 

  : مورد پرسش است 

اي در شهر استان باشد، مالك آمار و اطالعات از داخل پروژه بوده یا از اطالعـات   پروژه چنانچه-1

  رسمی اداره هواشناسی استان مربوطه

سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد، متوسط و میانگین درجه برودت  20مالك درجه برودت هوا در -2

؟  راي محاسبه بایستی در نظر گرفتخواهد بود یا روش دیگري ب

  

  
مـاده  » ج«در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، وفق ضوابط بند ) پاسخ-011602

هـاي   ، پیمانکار تأیید نموده است که از وضعیت آب و هوا، بارنـدگی و امکـان اجـراي کـار در فصـل     16
تواند از مراجع معتبـر   رایه پیشنهاد قیمت، که میاز تاریخ ا سال پیش 20مختلف سال، باتوجه به آمار 

  .نظیر سازمان هواشناسی بدست آید، آگاهی یافته است
        بدیهی است نحوه استنتاج و چگونگی لحاظ آمـار یـاد شـده در امکـان اجـراي کـار در طـول مـدت اجـرا،         

  .         باشد بر عهده پیمانکار می



۴  

  21ماده  -شرایط عمومی پیمان

محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته  1381مرداد ماه سال )پرسش -012101

نظر به اینکه پروژه از طرف شـرکت بیمـه ایـران بیمـه     . که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید

متعاقـب آن  . تمام خطر مهندسی شده بـود، مراتـب بـه مـدیریت شـرکت بیمـه ایـران اطـالع داده شـد         

ناسان شرکت مذکور از محل پروژه بازدید نمـوده و مطـابق شـروط پیوسـت قـرارداد، میـزان مبلـغ        کارش

  . خسارات قابل پرداخت توسط شرکت بیمه ایران را اعالم و تأیید نمودند

الذکر، دستور ترمیم مسیرهاي تخریب شده خطوط لوله به پیمانکار پروژه داده همزمان با انجام موارد فوق

رمیم مسیرهاي تخریب شده شامل لجن برداري از روي خطوط، برداشت خاك سرند شـده  عملیات ت. شد

 عملیات ترمیم بطور. گذاري مجدد بوده استزیر، اطراف و روي لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله

. ه اسـت هاي مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعالم گردیدکامل توسط پیمانکار انجام گرفت و هزینه

لـذا بـا   . هاي انجام شده توسط پیمانکار بیشتر از مبالغ قابل دریافت از شرکت بیمه ایران استمبلغ هزینه

چنانچه خسـارات دریـافتی از   "که شرایط عمومی پیمان مبنی بر این 43ماده  "ب"بند  2توجه به ردیف 

     ".باشـد عهـده کارفرمـا مـی   شرکت بیمه ایران براي جبران خسارتها کافی نباشـد، جبـران خسـارت بـه     

  . گردد التفاوت خسارت یاد شده با توجه به مورد ذکر شده در زیر، چگونه به پیمانکار پرداخت میمابه

بهاي هاي فهرستتوان عملیات ترمیم خطوط لوله تا برگرداندن کار به حالت اولیه را مطابق ردیفآیا می

هاي کارکرد و در قالب                 تی از شرکت بیمه در صورت وضعیتمنضم به قرارداد و پس از کسر خسارت دریاف

تفاوت ال  به پیمانکار پرداخت نمود و یا این که مابه) درصد 25(شرایط عمومی پیمان  29ماده )1-الف(بند 

  . اي به پیمانکار پرداخت گرددجلسات جداگانهباید در قالب صورتیاد شده 

  

  

راردادهاي تابع ضوابط طرحهاي عمرانی که براساس شرایط عمومی جدید منعقد در ق)پاسخ - 012101

ه چنانچه ب. میباشد) تمام خطر مهندسی(بیمه  21ماده  "ج"شده و کارهاي موضوع پیمان دراجراي بند 

وضوع ـخسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه م) نظیر سیل(موجب حوادث قهري

  خـسارتدار جبران  ارفرما عهدهـک 43ماده  )ب -2(افی نباشد طبق بندـبراي جبران آن ک 21اده ـم "ج"بند 



۵  

  21ماده  -شرایط عمومی پیمان

، بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرمـا بـه   بود مزبور خواهد)ادامه پاسخ –012101

غیـر مسـتقیم   یـا هـاي مسـتقیم   اعم از هزینـه ده تمام ش) واقعی(تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه 

خـارج از صورتوضـعیتهاي موقـت    (محل اعتبـار طـرح و از طریـق صورتحسـاب     را از پرداختهاي الزم) باالسري(

  .عمل خواهد آورده ب) کارکرد پروژه



۶  

  25ماده  -شرایط عمومی پیمان

بـرداري از  یع در بهـره در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصـد دارد جهـت تسـر   )پرسش -012501

هاي پروژه با استفاده از ضـوابط تسـریع کـار شـامل     دردست احداث خود و کاهش بخشی از هزینهپروژه

بـرداري از پـروژه را کـاهش و در    زمـان بهـره  ... اجراي کار در شب یا اضافه کـاري عوامـل پیمانکـار و    

طبق بررسی بعمل آمده توسط مشـاور  . ایدبرداري نمکوتاهترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهره

درصـد کـاهش    30تواند حداقل در صورت اجراي کار در شب با یک شیفت اضافی مدت زمان پروژه می

  . هاي اضافی پروژه نیز خواهد شدیابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینه

  هاي اضافی چگونه خواهد بود؟نحوه اعمال و پرداخت هزینه

  

  

یش از موعـد کـار موضـوع    پـ اتمـام  ( چنانچه پیشنهاد کار در شب براي تسریع در کار )پاسخ -012501

شـرایط خصوصـی پیمـان هزینـه تسـریع       )الـف  -50(بوده و در مـاده  ) شرایط عمومی پیمان جدید 50ماده 

پیش بینی نشده باشد موضوع تجدید نظـر در نـرخ پیمـان محسـوب و کارفرمـا بایـد بـراي پرداخـت هزینـه          

الیحه قانونی راجـع بـه اصـالح تبصـره      "ج"به پیمانکار براساس بند ...) ار درشب و اضافه کاري و ک( تسریع 

پیشـنهاد کـار در   کـه   در ضـمن درصـورتی    .، پس از اخذ مجوز الزم اقدام نمایـد 1356قانون بودجه سال  80

باشـد، موضـوع تـابع     کارفرما شب براي جبران تأخیرهاي خارج از قصور پیمانکار، با تشخیص مشاور و تأیید

در شـب براسـاس بنـد    هاي مربوط به کـار  شرایط عمومی پیمان خواهد بود و اضافه هزینه 25ماده  "د"بند 

  .یاد شده، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت خواهد بود



٧  

  28ماده  -شرایط عمومی پیمان 

د پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه اگر در قراردادي مبلغ ریالی قراردا  )پرسش -012801

باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترك مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویـل زمـین   مستقر می

به براي قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه  28قرارداد اولیه مطابق ماده 

  باشد؟ اد جدید الزم میبراي قرارد طور مجدد

  

  

ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمـان اولیـه را انجـام داده منعقـد     که در صورتی)پاسخ -012801

یابـد و نیـازي بـه     باشد لذا با پیمـان جدیـد ادامـه مـی     شود با توجه باینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی

  . تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نیست



٨  

  28ماده  -پیمان شرایط عمومی 

آوري و انتقـال  بهاي واحد پایه رشـته شـبکه جمـع   یک قرارداد براساس فهرست  )پرسش -012802

شرایط خصوصی پیمان تهیه زمـین محـل   ) الف -28(منعقد گردیده است و طبق ماده  81فاضالب سال 

به پیمـان کـه بایـد    بهاي منضم فهرست 5پیوست ) 7-2(با عنایت به بند . تجهیز بر عهده پیمانکار است

هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتی  کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینه

هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار زینههکه هزینه اجاره زمین در 

  ؟باشدبه چه صورت می

  

  

ردادهاي طرحهاي عمرانی تابع شرایط عمومی پیمـان جدیـد و منعقـده بـا     درمورد قرا)پاسخ -012802

چنانچه طبق شـرایط خصوصـی پیمـان، تـأمین زمـین بـراي تجهیـز کارگـاه بعهـده          ، فهارس بهاي واحد پایه 

هاي تجهیز و برچیـدن کارگـاه منظـور نشـده باشـد،       اي بابت اجاره آن در برآورد هزینه پیمانکار باشد و هزینه

  .کارگاه به پیمانکار تعلق نمیگیردعنوان اجاره زمین تجهیزه پرداختی بهیچگونه 



٩  

  28ماده  -شرایط عمومی پیمان 

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق بـه تملـک و تحویـل زمـین و کارگـاه بـه       )  پرسش -012803

مـاده   "ج"بصره بنـد  ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال ت 6بعد از گذشت .پیمانکار نگردیده است

ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه بـه  .شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است 28

  . گیردگونه خسارتی به وي تعلق نمیاین که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچ

  خواهد بود؟ با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه

  

  

که براسـاس شـرایط    تملک دارایی هاي سرمایه ايدر قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ -012803

، اگـر کارفرمـا نتوانـد هـیچ     28مـاده   "ج"موجب تبصره ذیل بنـد  ه ب. اند منعقد شده) جدید(عمومی پیمان 

اسـت نسـبت بـه تـاریخ مبادلـه       هر کـدام کمتـر  (ماه  6درصد مدت پیمان یا  30قسمت از کارگاه را ظرف 

به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجـراي کـار نباشـد    ) پیمان

بدیهی است تقاضاي خاتمـه پیمـان از سـوي پیمانکـار از     . یابد خاتمه می 48با اعالم او قرار داد طبق ماده 

  خسـارت موضـوع تبصـره    موظـف اسـت   در این حالت نیز کارفرمـا  مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و 

  .نماید یاد شده را به پیمانکار پرداخت 



١٠  

  28ماده  -شرایط عمومی پیمان 

شـرایط عمـومی پیمـان در صـورت      28مـاده   "ج"در خصوص تبصره ذیل بنـد    )پرسش -012804

  فرضی ماهانـه بـه پیمانکـار تعلـق      درصد متوسط کارکرد 5/2نسبت به پیمانکار آیا مبلغ  48اعمال ماده 

  گیرد یا خیر؟ می

  

  

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدیـد چنانچـه کارفرمـا نتوانـد     )پاسخ -012804

هـر  مـاه،  6درصد مدت پیمـان یـا    30"هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي 

خاتمـه یابـد،    48قـرار داد طبـق مـاده    عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار به موجب ، "کدام که کمتر است

درصـد   30مـاه تـا    درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي تـأخیر بـیش از یـک    5/2ماهانه مبلغی معادل 

  .به پیمانکار تعلق میگیرد) نسبت به تاریخ مبادله پیمان(ماه هر کدام کمتر باشد  6مدت پیمان یا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١  

  28ماده  –شرایط عمومی پیمان 

شرایط خصوصـی منضـم بـه     20در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده   )پرسش -012805

آن، تأمین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست 

قدیم کارفرما نمود، ولی موضوع تـأمین  تحویل زمین تجهیز کارگاه را بالفاصله پس از ابالغ قرارداد ت

  . ماه به انجام رسید 5/4و تحویل محل تجهیز کارگاه با تأخیر حدود 

نامه محـل   در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره شایان ذکر است

یمان تلقـی گردیـده و   نامه پ موافقت 4تجهیز کارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده 

شـرایط   28لذا با تصویب این تأخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار براساس بنـد ج مـاده   

  . عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت

ربوط پرداخت نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلغ م

نگردید، لذا پیمانکار بطور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نمود و ایشان هم پرداخت مبلغ 

مشخصی را بابت خسارت تأخیر در تحویل زمین به این شـرکت تأییـد نمـود ولـی کارفرمـا تأییدیـه       

یـن خصـوص را بـه    مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجدداً مراتب تأیید خـویش در ا 

  . کارفرما اعالم نمود 

  اکنون با توجه به شرح پیش گفته، نحوه پرداخت خسارت تاخیر به چه صورت می باشد؟

  

  

فصل اول شرایط عمومی پیمان ابالغـی طـی بخشـنامه     12براساس بند ب ماده )پاسخ -012805

رگـاه محسـوب   ، محل تجهیـز کارگـاه جـزو محـل کا    3/3/1378مورخ  1088/102-842/54شماره 

هـاي اضـافی    باشد، هزینه هایی که تأمین محل تجهیز کارگاه به عهده کارفرما می لذا در پیمان. شود می

ایجاد شده براي پیمانکار که ناشی از تأخیر در تحویل محل تجهیـز کارگـاه باشـد طبـق بنـد ج      ) خسارت(

  .گردد شرایط عمومی پیمان محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می 28ماده 

  



١٢  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

حذف یک ردیف از فهرست مقـادیر منضـم بـه پیمـان و ابـالغ ردیـف دیگـر از         )پرسش -012901

درصـد افـزایش پیمـان     25درصد کاهش و  25سقف  وبها به جاي ردیف مذکور به ترتیب آیا جزفهرست

  خواهد بود یا خیر؟  

  

  

 ،آن 29مـاده  ) 1(ید ضمیمه قـرارداد باشـد مطـابق بنـد     اگر شرایط عمومی پیمان جد)پاسخ -012901

 25نبایـد از  ) آن "ج"موضـوع بنـد   (هـاي بـا قیمـت جدیـد     رجمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کا

بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلـغ اولیـه قـرارداد    . درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود

درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولـی در سـایر مـوارد کـه افـزایش مزبـور        25بیشتر از تواند نمیدر هر مرحله 

  .وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد

درصـد   25نبایـد از  حذف آنهـا  مقادیر و کاهش جمع مبلغ مربوط به ماده یاد شده ) 2(بند همچنین مطابق 

و پیمانکار با اتمام کـار بـا نـرخ     بیشتر شودمبلغ از حد تعیین شده  ، اگر این مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود

کـه پیمانکـار    ولی در صورتی. شود پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می

  .شود خاتمه داده می 48مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 



١٣  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست بهاي منضم به پیمان پس از اتمام ) سشپر -012902

هاي مقادیر منضم به پیمان کمتر یـا بیشـتر    کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست

  باشد یا خیر؟درصد کاهش یا افزایش مقادیر می 25شود این کاهش یا افزایش جزء سقف 

  

  

آن  29مـاده  ) 1(اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قـرارداد باشـد مطـابق بنـد     )سخپا -012902

 25نبایـد از  ) آن "ج"موضـوع بنـد   (جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهـاي بـا قیمـت جدیـد     

داد بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلـغ اولیـه قـرار   . درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود

درصد مبلغ اولیه پیمان باشـد ولـی در سـایر مـوارد کـه افـزایش مزبـور         25تواند بیشتر از نمیدر هر مرحله

  .وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد



١۴  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

ه انجام تعهدات درصد کاهش یابد آیا ضمانتنام 25درصورتی که مبلغ اولیه پیمان )پرسش -012903

  پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر ؟ 

  

  

مصـوبه شـماره    (نامه تضمین براي معامالت دولتی                           آیین 5ماده "ب"به استناد بند )پاسخ -012903

ــورخ  28493ت /42956 ـــ م ــران  11/8/1382ه ــات وزی ــدات  ) هی ــام تعه ــمین انج ــاي در تض قرارداده

) موافقتنامـه  3مبلغ منـدرج در مـاده   (درصد مبلغ معامله  5یمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب معادل پ

  .شرایط عمومی پیمان است 29تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده 



١۵  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان  

تواننـد بـا   ایـان مـی  در پیمانهاي منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرم) پرسش -012904

درصد مبلـغ   25کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیفهاي فهرست بهاي منضم به پیمان باعث کاهش 

و از سوي دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگـر از ردیفهـاي   ) نسبت به مبلغ اولیه پیمان(پیمان 

  یمان گردند؟ درصدي مبلغ پ 49باعث افزایش ) و یا ردیفهاي قیمت جدید(فهرست بهاء 

باشـد و پیمانکـار را ملـزم بـه     درصد مبلغ اولیه پیمان می 24در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفاً (

  ).دانداجراي این دستور می

  

  

در شرایط عمومی پیمان جدید افزایش و یا کـاهش مقـادیر بطـور جداگانـه محاسـبه       )پاسخ -012904

نسـبت بـه مبلـغ اولیـه      درصد در جهت افـزایش  25دود به حداکثر محدر نتیجه اختیارات کارفرما شود ومی

باشد ولی در می درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه 25و  پیمان بطور جداگانه

  .سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد



١۶  

  29ماده -شرایط عمومی پیمان 

باشـد، آیـا   در پیمانهایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آنها نافذ می)پرسش -012905

بایست مطابق جمـع  باشد و یا اینکه صرفاً میدرصد می 25پیمانکار محق به عدم انجام کارهاي مازاد بر 

  جبري افزایش و کاهش عمل نماید؟

  

  

افـزایش یـا   (ی پیمـان قـدیم، تغییـرات مقـادیر کـار      شـرایط عمـوم   29مفهوم ماده  )پاسخ -012905

درصـد بیشـتر یـا     25به هر میزان قابل ابالغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از ) کاهش

  .کمتر نشود، بعبارت دیگر جمع جبري تغییرات مالك عمل است



١٧  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

درصـد   25پر شدن حجم ریالی قـرارداد بـا توجـه بـه     دستورالعمل نحوه محاسبه )پرسش -012906

  باشد؟ اضافه آن چگونه می

  

  

در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریـالی قـرارداد بـا توجـه بـه بنـد       ) پاسخ -012906

  :مراتب به شرح زیر است) اگر ضمیمه قرارداد باشد(شرایط عمومی پیمان جدید  29ماده  "الف"

  .ان تغییر کندـمنضم به پیمقادیرـبها و مهرستـادیر درج شده در فـر، ممکن است مقراي کاـن اجـدر ضم

شـود و پـس از تصـویب کارفرمـا بـه پیمانکـار ابـالغ        تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسـبه مـی  

شـرط آنکـه   پیمانکار با دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به . گرددمی

درصد مبلغ اولیـه پیمـان تجـاوز     25جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید از 

  .ننماید



١٨  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

درصد آن به اتمام رسیده ولـی عملیـات           25در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعالوه )پرسش -012907

  برداري نشود ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟بهرهدر دست اجرا تکمیل و قابل 

  

  

درصد آن باتمام رسیده ولی به عللـی عملیـات    25در صورتیکه مبلغ قراردادي بعالوه )پاسخ -012907

معاملـه جدیـد تلقـی شـده و بـا انتخـاب       برداري نشـود، باقیمانـده کـار   بهرهتکمیل و قابل ، در دست اجرا 

توان نسبت بـه عقـد قـرارداد و ارجـاع کـار بـه       یق مناقصه و یا ترك مناقصه میاز طرطبق ضوابط پیمانکار 

درصـد آن انجـام    25بنابراین تمام کارهایی که تا سقف مبلغ قرارداد اولیه به عـالوه  . پیمانکار اقدام نمود

مربـوط  شود باید در این قرارداد منظور و باقیمانده عملیات در قرارداد بعدي مطـابق ضـوابط و مقـررات    می

  .درج شود

هـاي مربـوط آن   مبلغ کارهاي صورت وضعیت شده در هر دوره سه ماهـه طبـق شـاخص   با توجه به این که  

    هـا بـه ترتیبـی کـه     ردیـف ها باید از نظر زمان اجراي هر یـک از  شود، تمامی صورت وضعیتدوره تعدیل می

  .دهاي زمان اجرا مشخص شده، مورد تعدیل قرار گیرندر صورت وضعیت



١٩  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

در خصوص سقف قیمتهاي جدید براي اقالم فـاکتوري   29آیا محدودیتهاي ماده )پرسش -012908

  باشد یا خیر؟نیز قابل اعمال  می

  

  

        شـرایط عمـومی پیمـان     29مشـمول مـاده   تلقـی و  اقـالم فـاکتوري قیمـت جدیـد     ) پاسـخ  -012908

مـاده   "ج"سري به آنها تعلق می گیرد و محدودیتهاي مندرج در تبصره ذیـل بنـد  می گردند و تنها ضریب باال

نبایـد   29ماده  "ج"به عبارت دیگر جمع بهاي قیمتهاي جدید موضوع بند . باید در مورد آنها رعایت گردد 29

  .از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود



٢٠  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

بهـاي واحـد پایـه رسـته     ی که در پیمانی که بر اسـاس فهرسـت هـاي   در صورت)پرسش -012909

ــان                                           ــغ پیم ــقف مبل ــدن س ــم پرش ــه رغ ــروژه ب ــی پ ــات اجرای ــد و عملی ــده باش ــد گردی ــاختمان منعق س

ته و درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـ     50کمتـر از  ) درصد برآورد اولیه25مبلغ افزایش + مبلغ برآورد اولیه(

مشکالت ناشی از اشتباه در برآورد اولیه باشد،در این حالت با توجه به تعهدات طرفین قرارداد، ادامه کار و 

  ؟هاي پیمانکار تا اتمام موضوع پیمان چگونه خواهد بودنحوه پرداخت هزینه

  

  

بـه   انتـو  مـی مبلغ اولیه پیمـان   25/1، حداکثر براساس مفاد شرایط عمومی پیمان)پاسخ -012909

برداري قابل بهره  عملیات در دست اجرا تکمیل و باز هم پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی

یـا  از طریق مناقصـه و  بر اساس ضوابط نشود باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار 

  .شود میام اقد ایشانترك مناقصه نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به 



٢١  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

بهاي راه و باند سـال  قراردادي با موضوع اجراي عملیات خاکی براساس فهرست)  پرسش -012910

درصد سقف پیمان نموده و این حق خود  25کارفرما در آغاز کار اقدام به کاهش .منعقد شده است  1382

کیلومتر و در کل عملیات حمـل خـاك اعمـال     1لومتر به کی 16را صرفاً از طریق کاهش فاصله حمل از 

  . نموده است

صرفاً بـا توسـل بـه    ) حجم و مقادیر عملیات حمل خاك(به بیان دیگر کارفرما بدون کاهش حجم خاك 

  . کاهش مسافت حمل سقف پیمان را کاهش داده است

ت و بدون کاهش مقدار خاك   تواند صرفاً با کاهش مسافاکنون این پرسش مطرح است که آیا کارفرما می

که موجب تسري آن به کل عملیات حمل خاك می باشد اقدام به تغییر سقف پیمان نمایـد  ) حجم خاك(

در عملیات حمل مالك محاسـبه کـار کـرد    ) فیکس(و آیا متوسط فاصله حمل می تواند به صورت ثابت 

  قرار گیرد؟ 

اسبه آن را صرفاً در آیتم حمل خـاك چگونـه   درصد سقف پیمان و مح 25بطور کلی نحوه اعمال کاهش 

  است؟

  

  

 )الف -2(  موجب بنده در قرار دادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، ب)پاسخ -012910

درصد مبلـغ اولیـه    25مبلغ پیمان را تا میزان ، کاهش مقادیر ذف یاحتواند از طریق ، کارفرما می29ماده 

  . دیگري وجود نداردانجام این امر نیز هیچگونه محدودیت تقلیل دهد و درمورد نحوه 



٢٢  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

 29ماده ) 2-الف(و ) 1-الف(آیا با اضافه نمودن یا کاهش دادن مقادیر مطابق بند )پرسش -012911

درصـد مبلـغ    25شوند، افزایش مقادیر تـا سـقف   شرایط عمومی پیمان که بصورت جبري با هم جمع می

مـاده فوق مبنـاي محاسـبه تـا    ) 1-الف(گردد یا این که تنها افزایش مقادیر بند  اولیه پیمان مـحاسبه می

  . باشددرصد مـبلغ اولیه پیمان می 25سقف 

  

  

مبلغ اولیه پیمان در مورد قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید ، )پاسخ -012911

         .درصـد قابـل کـاهش اسـت     25درصـد قابـل افـزایش و     25پیمـان   شـرایط عمـومی   29با توجه بـا مـاده   

در نتیجـه  ، درصـد بصـورت جداگانـه را دارد    25ظرفیت کـاهش تـا میـزان     ،یمانپبه عبارت دیگر مبلغ اولیه 

  .گرددهاي حذف شده نمیهاي ابالغی به پیمانکار جایگزین آیتمآیتم



٢٣  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

درصـد و   15جمع مبلغ کاهش مقـادیر   29ماده ) 2-الف(در صورتیکه مطابق بند )رسشپ -012912

  درصد باشد با توجه به ایـن کـه در مجمـوع    28ماده فوق جمع مبلغ افزایش مقادیر ) 1-الف(مطابق بند 

تـا   تـوان درصد به مبلغ اولیه پیمان افزوده شده و عملیات موضوع پیمان به اتمام نرسیده است آیا می 13

  .باشدمبلغ اولیه پیمان قرارداد را ادامه داد یا این که در این مرحله نیاز به قرارداد الحاقیه می 25/1سقف 

  

  

مبلغ اولیه پیمـان  در مورد قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید ، )پاسخ -012912

  . درصد قابل کاهش است 25و  درصد قابل افزایش 25ومی پیمان ـشرایط عم 29اده ـبا توجه با م

در نتیجـه  .درصـد بصـورت جداگانـه را دارد    25ظرفیـت کـاهش تـا میـزان      ،یمانپبه عبارت دیگر مبلغ اولیه 

بطـور جداگانـه فقـط        بلکـه افـزایش   ، گـردد  هاي حذف شده نمیهاي ابالغی به پیمانکار جایگزین آیتمآیتم

  .باشددرصد مبلغ اولیه پیمان مطرح می 25تا 



٢۴  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان  

، ابالغـی طـی    4311نشـریه شـماره   (با عنایت به تغییر شرایط عمـومی پیمـان  )پرسش -012913

 1-4011-1115/54، آیا اعتبار بخشنامه شماره)1378/ 2/3مورخ  1088/102-842/84بخشنامه شماره 

آن  یتوان از ردیفهاي آخرین فهرستهمچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟ یعنی م 26/3/1360مورخ 

  درصد را رعایت گردد؟  10درصد استفاده نمود یا باید سقف  25معاونت تا سقف 

  

  

کـه بـا اسـتفاده از     اي هـاي سـرمایه   تملک دارایـی در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ -012913

اسـتفاده از   ،اندمنعقد شده 82لی ا 77بهاي واحد پایه سالهاي شرایط عمومی پیمان جدید و فهرست هاي

قیمتهاي پایه در تعیین قیمت جدید تـابع دسـتورالعمل مربوطـه منـدرج در پیوسـت فهـارس بهـاي پایـه         

جمع بهاي قیمتهاي جدیدي که در تعیـین آن هـا از قیمتهـاي پایـه بـه ترتیـب       منضم به پیمان میباشد و 

درصـد مبلـغ    10، نبایـد از  29مـاده   "الف"در بند  عالوه بر رعایت سقف تعیین شدهفوق استفاده نمی شود، 

اولیه پیمان بیشتر شود و بخشنامه یاد شده در پرسش، بـراي قراردادهـاي اشـاره شـده مـورد اسـتفاده قـرار        

  . گیرد نمی



٢۵  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

    معاونتآن بهاي واحد پایه، منتشره توسط نظر به اینکه بعضی از اقالم در فهارس)پرسش -012914

      صـورت فـاکتوري پرداخـت   ه گونه موارد بباشد و با عنایت به اینکه بطور کلی هزینه اینفاقد قیمت می

  .  گردد ضریب باالسري موارد فوق چگونه اعمال می. گرددمی

  

  

که براساس فهـارس  اي هاي سرمایه تملک داراییدر پیمان هاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ -012914

ي واحد پایه و شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده اند چنانچه در چار چوب موضوع پیمـان کارهـایی   بها

به پیمانکار ابالغ شود که براي آنها قیمت و مقدار در فهرست بهاي منضـم بـه پیمـان پـیش بینـی نشـده       

ه براسـاس هزینـه   ، قیمـت جدیـد مربوطـ   )نظیر کارهاي ردیفهاي فاقد بهاي واحد در فهارس بهاي پایه(باشد

شرایط عمومی پیمـان تعیـین و بـا اعمـال ضـریب باالسـري        29واقعی انجام کار در محل طبق بند ج ماده 

  . گیردمورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار می



٢۶  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

ر بـا  در صورت کاهش مبلغ اولیه پیمان در ضمن اجراي کـار و موافقـت پیمانکـا   ) پرسش -012915

باشد درصد مبلغ ا ولیه پیمان می 25درصد مبلغ قرارداد براساس  25ادامه کار، ابالغ کار اضافی در قالب 

  درصد باقیمانده مبلغ اولیه پیمان؟   25یا براساس 

  

  

ابالغـی طـی بخشـنامه    (در قراردادهاي منعقد شده بـا شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد      )پاسخ -012915

ــماره ــورخ  1088/102-842/54ش ــقف )3/3/1378م ــد 25، س ــوع بن ــزایش موض ــد اف ــف -1(درص )    ال

پـس از  باشد و مبلغ اولیه پیمـان  می) موافقتنامه 3مندرج در ماده (، براساس مبلغ اولیه پیمان 29ماده 

 )الـف  -1(درصـد افـزایش بنـد    25، نقشی در تعیـین سـقف مبلـغ    29ماده  )الف -2(موجب بند ه کاهش ب

  .ندارد



٢٧  

  29ماده  -مومی پیمان شرایط ع

در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافتـه و صـورت وضـعیت قطعـی     )پرسش-012916

درصد ابالغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانـده چگونـه    25رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و 

  چیست؟  در فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه درضمن است؟ 

  

  
   در هیچ قـراردادي کارفرمـا مجـاز نیسـت بـیش از مبلـغ اولیـه پیمـان بعـالوه درصـد            )اسخپ-012916

اگر شـرایط عمـومی پیمـان ضـمیمه پیمـان باشـد جمـع مبلـغ مربـوط بـه           (بینی شده در متن پیمانپیش

بـه  ) درصـد مبلـغ اولیـه پیمـان بیشـتر شـود       25افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي بـا قیمـت جدیـد نبایـد از     

که براي تکمیل کـار باقیمانـده و  نکار، کار ارجاع نماید و در صورتیکه شرایط و مقتضیات ایجاب نمایدپیما

التفاوت مبلغ صورت وضـعیت قطعـی از مبلـغ پیمـان بعـالوه درصـد مـذکور در فـوق بـه          یا پرداخت مابه

ري اسـت و  پیمانکار، تحصیل مجوز ترك مناقصه از کمیسیون مربوطه طبق قانون محاسبات عمومی ضـرو 

توضیح اینکه تـاکنون تعریـف خاصـی بـراي     . در این صورت باید براي مازاد بر مبلغ فوق قرارداد تنظیم گردد

  . و تفاوت میان این دو تدوین و ابالغ نشده است "الحاقیه"و  "متمم قرارداد"



٢٨  

  29ماده -شرایط عمومی پیمان

داخت پروژه نیز به طور متناسـب افـزایش   پر آیا با افزایش مبلغ اولیه پیمان، پیش)پرسش-012917

  یابد ؟  می

  
  

) 5(مـاده   "ج"بنـد  ) 1(پیش پرداخت در قراردادهاي پیمانکاري و نصب بـر طبـق جـزء    )پاسخ-012917

ــماره   ــ ــوبه ش ــورخ  28493ت/42956مصــ ـــ مــ ــ ــف  11/8/1382ه ــ ــماره  ) 3(و ردی ــالحیه شــ ــ اص

مـاده   ، موضـوع ز تغییرات مقادیر کارگردد و مستقل ا تعیین می 21/4/1383هـ مورخ 30980ت/20071

  .شرایط عمومی پیمان است 29
  



٢٩  

  29ماده -شرایط عمومی پیمان

     درصـد مـازاد    25شرایط عمومی پیمان در ارتبـاط بـا ابـالغ     29با توجه به ماده )پرسش-012918

قانون برگزاري مناقصات  11ماده ) ب(بر مبلغ و مدت اولیه قراردادها، در مورد قراردادهایی که مطابق بند 

کـه در رده معـامالت متوسـط قـرار     ) هیات محتـرم وزیـران   7/11/1383مورخ  130890مصوبه شماره (

  باشد؟  درصد به چه نحو می 25گیرند، ابالغ  می

    

  

مـورخ   35934/44695نصاب معامالت دولتی موضـوع تصـویب نامـه شـماره     )پاسخ-012918

نامـه پیوسـت بخشـنامه     موافقـت ) 3(مبلغ مندرج در ماده (ت به مبلغ معامله نسب" صرفا22/3/1389

شـود و مسـتقل از تغییـرات مقـادیر کـار       سنجیده می) 3/3/1378مورخ  1088/102-842/54شماره

این پس از انعقاد قرارداد، استفاده از تغییرات مقادیر کار مـاده  نابر، بشرایط عمومی پیمان است 29ماده 

  .عمومی پیمان موجب عدم رعایت نمی گرددشرایط  29
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٠  

  29ماده -شرایط عمومی پیمان

،         گردنـد  در قراردادهاي الحاقیـه کـه در ادامـه اتمـام پـروژه منعقـد مـی        چنانچه)پرسش-012919

الحاقیه درصد مبلغ اولیه 25وضعیت قطعی مبلغ از حد مبلغ اولیه پیمان به عالوه  هنگام تنظیم صورت در

گردنـد    درصد افزایش مبلغ پیمان می 25کند، در این صورت آیا قراردادهاي الحاقیه نیز شامل  نیز تجاوز 

  یا خیر؟
  
  

شـرایط عمـومی پیمـان موضـوع پیوسـت بخشـنامه       ) 29(مـاده   "الـف "بر طبق بند )پاسخ-012919

برابـر مبلـغ اولیـه آن     25/1هر قرارداد حداکثر در سـقف   3/3/1378مورخ  1088/102-842/54شماره 

  .رسد به انتها می) نامه موافقت) 3(مبلغ مندرج در ماده (

براساس ضوابط این معاونت، الحاقیه قرارداد موضوعیت نداشـته و ادامـه اجـراي    شود یادآور می مندر ض

  . باشد کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفاً براساس قرارداد جدید قابل پیگیري می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣١  

  
  29ماده  -شرایط عمومی پیمان

در یک قرارداد ضمیمه برآورد کارفرما  با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوي که )پرسش-012920

از یک سو احجامی . درصد مقدار برآورد کاهش و یا افزایش یافته است 25اي از کار بیش از  احجام عمده

درصد گردیده که اقالمی بوده است کـه   100ی موارد تا درصد در برخ 25از کار مشمول کاهش بیش از 

هاي مضاعف و ضرر و زیـان بـه وي تحمیـل     ها هزینه ها دیده و با کاهش آن پیمانکار سود خود را در آن

  . است گردیده

افزایش داشته که اقالم ضـررده  )درصد  400یا  200گاهی تا (درصد  25سوي دیگر اقالمی بیش از  از 

ها ضرر و زیان بیشتري را تحمل نمـوده اسـت و پیمانکـار     پیمانکار با اضافه شدن حجم آنپروژه بوده و 

هاي اشاره شده،  ادامه کار داده و آن را بـه   در جهت حسن همکاري و امید به جبران ضرر و زیان "صرفا

  . اتمام رسانیده است

  جبران کرد؟توان ضرر و زیان وارده را  اکنون با توجه به شرح پیش گفته چگونه می

  

  

اگـر  (شـرایط عمـومی پیمـان     29مـاده   2و  1مبلغ اولیه پیمان به موجـب بنـدهاي   )پاسخ -012920

بـه  . درصد کاهش را بـه صـورت جداگانـه دارد    25درصد افزایش و  25قابلیت حداکثر ) پیوست قرارداد باشد

هاي کاهش یافته یا حذف شـده  عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهاي با قیمت جدید ابالغی جایگزین آیتم

 25که جمع مبالغ مربوط به کارهاي جدید و افزایش مقادیر معـادل   گردد، به این ترتیب به محض این نمی

در . توان کارهاي جدید و یا افزایش مقـادیر بـه پیمانکـار ابـالغ نمـود      درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نمی

بینـی شـده در    باقیمانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پـیش چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقالم 

 25هـا از   اگر جمع مبلغ مربـوط بـه کـاهش مقـادیر و حـذف آن     . بهاي منضم به پیمان انجام دهد فهرست

درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافـق باشـد، عملیـات موضـوع     

ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبـق  . شود ن انجام میپیمان در چارچوب پیما

  . شود خاتمه داده می 48ماد 



٣٢  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

ــد )پرســـش -013001 ــماره ) 2-1(در بـن ــنامه شـ ــورخ  1-5090/54/11082بخشـ         2/9/1360ـم

اي براي پرداخت قسـط اول رابطـه جداگانـه   ) پرداختنحوه محاسبه تمدید مدت به دلیل تاخیر در پیش(

آورده شده است، در صورتی که کارفرما به هر دلیل قسط اول را یکجا پرداخت نکند نحوه محاسبه مدت 

  تمدید چگونه است؟

  

  

مدت تمدیـد  ،که قسط اول پیش پرداخت در چند مرحله پرداخت شده باشدصورتیدر)پاسخ -013001

بخشـنامه  ) 2-1(پرداخت هر مرحله متناسب با مبلغ آن با استفاده از رابطه مندرج در بنـد   ناشی از دیرکرد در

محاسبه و جمع آنها بـه عنـوان تمدیـد مـدت قسـط اول       2/9/1360مورخ 1-5090/54/11082شماره 

  .شود پیش پرداخت منظور می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٣  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

تـوان تـأخیر مجـاز    در تحویل سیمان به پیمانکار از سوي کارخانه را می آیا تأخیر)پرسش -013002

  پیمانکار تلقی نمود؟

  

  

شرایط عمومی پیمان، اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها  30مطابق ماده )پاسخ - 013002

ژه براي باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود، درصورتی که کارفرما برحسب نیاز پرو "لزوما

پیمانکار حواله سیمان صادر و پیمانکار با توجه به برنامه ریزي تفصیلی براي تهیه آن بموقع اقدام کرده

  تایید اشد و پیمانکار دالیل کتبی مثبته درمورد عدم تحویل بموقع آن به کارفرما ارائه و این مدارك موردب

  .باشد میبالمانع  30ماده  4کارفرما قرار گیرد اقدام مطابق بند 



٣۴  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

یک پروژه عمرانی به علت کمبود سیمان دچـار وقفـه گردیـده و تـالش عوامـل      )پرسش -013003

بـه  . جهت تأمین بموقع سیمان تاکنون بی نتیجـه مانـده اسـت   ) پیمانکار، مشاور و کارفرما(اندرکار دست

توانـد درخواسـت پرداخـت    آیا پیمانکـار مـی  . است ریزي کارگاهها تعطیل گشتههمین دلیل عملیات بتن

  خسارت در قالب تعلیق کند؟ 

  

  

در قراردادهاي طرحهاي عمرانی منعقـده بـا شـرایط عمـومی پیمـان، تـأمین مصـالح        ) پاسخ -013003

مصرفی مورد نیاز اجراي کار به عهده پیمانکار است مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمان ترتیب دیگري بـراي  

بـا  (اي نیز چنانچه با وجود اقدام بموقع پیمانکـار   درمورد مصالح حواله. مصالح پیش بینی شده باشدتأمین 

مـاده   )الف -4(، تحویل مصالح بموقع انجام نگیرد، تأخیر مربوطه طبق بند)توجه به برنامه زمانی تفصیلی

  . هزینه تعلیق ندارد شرایط عمومی پیمان موجب تمدید مدت پیمان خواهد شد و موضوع ارتباطی با 30



٣۵  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

درصد  25شرایط عمومی پیمان، قراردادي به  30ماده  "الف"بند  1مطابق ردیف )پرسش -013004

دستورکار اضافی کشیده شده و توسط مهندس مشاور و کارفرما تأیید و مبلغ آن هم پرداخـت شـده، امـا    

رغم درخواست به استناد اختیار در اتخاذ تصمیم که در متن ماده  رداد علیکارفرما از ابالغ تمدید زمان قرا

آیـا ایـن اختیـار فقـط     . این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی داردکند والذکر آمده خودداري میفوق

شود که در درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل می 25مربوط به قبل از ابالغ و تصویب 

  شمول، مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود؟صورت 

  

  

براسـاس شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد، پیمانکـار در صـورت        در قراردادهاي منعقده )پاسخ -013004

، درخواست تمدید مدت پیمـان را بـا محاسـبات و دالیـل     30ماده  "الف"افزایش مبلغ پیمان بر طبق بند 

کند و مهندس مشاور پس از بررسـی و تأییـد آن، مراتـب را بـراي     می توجیهی خود به مهندس مشاور ارایه

      . نمایـد اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش کرده و سـپس نتیجـه تصـمیم کارفرمـا را بـه پیمانکـار ابـالغ مـی        

در برخـی مـوارد    )29ماده  "ج"و "الف"طبق بندهاي (با عنایت به موارد فوق وقوع افزایش در مبلغ پیمان 

  ولی الزاماً هر افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان باعث تغییر مدت موجب تمدید مدت پیمان گردد واندمیت

  در ضمن چنانچه پیمانکار در مـورد رسـیدگی بـه تـأخیرات اعتـراض داشـته و ایـن اعتـراض         .شود پیمان نمی

شـرایط عمـومی    53ه تواند نسبت به ادعاي خود بر طبق مـاد گیرد میمورد قبول و توجه کارفرما قرار نمی

  . اقدام نمایدپیمان

  

  

  

  

  

  



٣۶  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

  چگونه باید بر خورد کرد؟ "مدت تأخیرات غیر مجاز "با موضوع  )پرسش -013005

  

  

      ) اگـر ضـمیمه قـرار داد باشـد    (شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد     30ماده  "ج"طبق بند )پاسخ -013005

هر تمدید مدت پیمان اگر کار باتمام نرسیده باشد علل تأخیر کار بررسـی و کارفرمـا    در پایان مدت اولیه یا

کند و معادل مدت تأخیر مجـاز،   نظر خود را در مورد مجاز یا و غیر مجاز بودن تأخیر کار به پیمانکار اعالم می

پیمـان باشـد   درصـد مـدت    25در صورتیکه مدت تاخیر غیرمجـاز بـیش از    .نماید مدت پیمان را تمدید می

شـرایط   18مـاده   "ب"موجـب بنـد   ه از طرفی دیگـر اجـراي پـروژه بـ     تواند پیمان را فسخ نماید کارفرما می

مطـابق  . عمومی پیمان باید براساس برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار تا زمان تحویل موقـت ادامـه یابـد   

اولیـه پیمـان بـه عـالوه      شرایط عمومی پیمـان در صـورتی کـه مـدت انجـام کـار، بـیش از مـدت         50ماده

هاي تمدید شده پیمان باشد مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار تعیین و مـالك محاسـبه خسـارت تـأخیر      مدت

  نمایـد و در   هاي مجـاز را بـه مـدت اولیـه پیمـان اضـافه مـی        بعبارت دیگر کارفرما فقط مدت.گیرد  قرار می

خیرهاي غیر مجاز واخذ جریمه متعلقه از پیمانکـار  شرایط عمومی پیمان در مورد تأ 50پایان کار طبق ماده 

  .نماید طبق شرح باال اقدام می



٣٧  

  30ماده -شرایط عمومی پیمان

 در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تـاخیر مجـاز ناشـی از تـاخیر در پرداخـت     )پرسش-013006

شـرایط   30ماده  9و طبق بند تعدیل، با توجه به اینکه تاکنون بخشنامه و دستورالعملی صادر نشده است 

تـوان از   آیـا مـی  باشـد،   عمومی پیمان تاخیر در پرداخت تعدیل جزو تـاخیرات مجـاز و قابـل اعمـال مـی     

ــنامه ــماره  بخش ــاي ش ــورخ  54/11082-5090ه ــورخ  1-5188-54-1300و  2/9/1360م  8/4/1361م

  استفاده نمود؟

  

  

هایی کـه مشـمول تعـدیل     ان، در پیمانشرایط عمومی پیم 37ماده  "ب"طبق بند )پاسخ-013006

آحادبها هستند، پس از تایید هر صورت وضعیت موقت از سوي کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تعـدیل  

نمایـد و بـه منظـور     هاي اعالم شـده محاسـبه مـی    آحاد بهاي آن صورت وضعیت را براساس آخرین شاخص

یـین شـده اسـت بـراي مهنـدس مشـاور ارسـال        تع 37مـاده   "الـف "بررسی و پرداخت به نحوي که در بند 

سه ماهـه اول و دوم و  (اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهاي هر نیمه از سال . کند می

با رعایت ضوابط اشاره شده در این بند، پس از سپري شدن سه مـاه از آن نیمـه سـال، بـا     ) یا سوم و چهارم

  . شرایط عمومی پیمان خواهد بود 30ماده  "9-الف"شمول بند هاي قطعی پرداخت نشود، م شاخص

بـه همـراه بخشـنامه     2/9/1360مـورخ   1-5090/54/11082الزم به یادآوري اسـت بخشـنامه شـماره        

هـاي   وضـعیت  فقط براي محاسبه تـاخیر در پرداخـت صـورت    8/4/1361مورخ  1-1300/54/5188شماره 

اي از  ت و براي تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعـدیل، بخشـنامه  ها قابل عمل اس پرداخت موقت و پیش

  . نشده استسوي این معاونت تدوین و ابالغ

  

  

  

  



٣٨  

  34ماده  –شرایط عمومی پیمان 

درصد  5بایستی ضبط شود  نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان می مبلغ ضمانت)پرسش-013401

  ؟ درصد مبلغ قرارداد 5مبلغ صورت وضعیت است یا 

  

  

ــاده ) پاســخ-013401 ــق م ــماره   ) 34(طب ــنامه ش ــت بخش ــوع پیوس ــان موض ــومی پیم ــرایط عم ش

درصـد مبلـغ   ) 5(نامه انجـام تعهـدات معـادل    میزان ضمانت 3/3/1378مورخ  842/54-1088/102

شرایط عمـومی پیمـان   ) 47(ماده » ب«کارفرما به استناد بند  ،اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان

  .کند غ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز میتمام مبل

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩  

  

  34ماده  –شرایط عمومی پیمان 

شـامل تعـدیل   آیـا  و در قراردادها چه میزان اسـت  حسن انجام کار تضمین مبلغ )پرسش-013402

  ؟ در مورد ضبط این تضمین وضعیت چگونه خواهد بود؟شود یا خیر  قرارداد هم می

  

  

شرایط عمومی پیمان از مبلـغ هـر   ) 35(بابت تضمین حسن انجام کار بر طبق ماده ) پاسخ-013402

  .شود گردد که تعدیل را نیز شامل می درصد کسر می) 10(پرداخت به پیمانکار معادل 

شرایط عمومی پیمان تمام مقدار تضـمین  ) 47(ماده » ب«در صورت فسخ پیمان کارفرما به استناد بند 

  .کند ن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز میحس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴٠  

  37ماده  -شرایط عمومی پیمان 

در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمـومی پیمـان جدیـد، حـداکثر زمـان      ) پرسش -013701

  مشاور براي رسیدگی به صورت وضعیت ماهانه چه مدت است؟ 

  

  

شـوراي محتـرم عـالی     18/12/1381ش ف مـورخ  / 3638صوبه شماره بر اساس م)پاسخ -013701

مربـوط بـه مـاده     33در قسمت اول خـط اول صـفحه     ”س ناظرتاریخ دریافت از سوي مهند"فنی، عبارت 

  .تبدیل گردیده است "تاریخ دریافت از پیمانکار  "شرایط عمومی پیمان به عبارت  37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴١  

  37ده ما -شرایط عمومی پیمان 

ــد   ) پرســش -013702 ــه بن ــتناد ب ــا اس ــاور ب ــین مش ــی از مهندس ــماره   )1-6(برخ ــنامه ش بخش

مبنـاي   8/6/1361مـورخ   1-1300/54/5188و بخشنامه شماره  2/9/1360مورخ  5090/54/11082-1

روز از تـاریخ تسـلیم    10وضـعیت هـا را    محاسبه تاخیرات مجـاز ناشـی از دیرکـرد در پرداخـت صـورت     

به کارفرما، فارغ از از مدت زمان مجاز بررسی صورت وضعیت توسط مشاور، موضوع ماده وضعیت  صورت

پـس از  وضـعیت مربوطـه   شرایط عمومی پیمان درنظر می گیرند، در حالی که ممکن اسـت صـورت   37

از سوي پیمانکار و خارج از قصور پیمانکار، مدتها نزد مهنـدس مشـاور بـاقی     به مهندسین مشاورتحویل

  .تسلیم کارفرما نگردد مانده و

وضـعیت پیمانکـار بـیش از زمـان مجـاز       با توجه به شرح فوق، تاخیر مجاز مذکور، در بازه اي که صورت

  گردد؟ماند چگونه محاسبه میشرایط عمومی پیمان نزد مهندسین مشاور باقی می 37مندرج در ماده 

  

  

شـوراي محتـرم عـالی     18/12/1381ش ف مـورخ  / 3638بر اساس مصوبه شماره )پاسخ -013702

مربـوط بـه مـاده     33در قسـمت اول خـط اول صـفحه      ”س ناظرتاریخ دریافت از سوي مهند"فنی، عبارت

  .تبدیل گردیده است "تاریخ دریافت از پیمانکار  "شرایط عمومی پیمان به عبارت  37

ر بـراي رسـیدگی   بنابراین براساس شرح فوق، تفکیک زمانی براي بررسی مهندس ناظر و مهندس مشـاو 

به صورت وضعیت تسلیمی پیمانکار انجام نگرفته و مجمـوع زمـان پـیش بینـی شـده بـراي رسـیدگی بـه         

  .روز است 10هاي ماهانه براي دستگاه نظارت، حداکثر صورت وضعیت
  

  

  

  

  

  



۴٢  

  39ماده  –شرایط عمومی پیمان

موضـوع پیمـان    جمع آوري و برچیدن کارگاه که جزو عملیات،در یک پروژه)پرسش-013901

مشاور معتقد است شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص . است تا زمان تحویل موقت انجام نشده است

است و بنابراین درصورتی که در کارها عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشـد مشـاهده نشـود    

  .پایان دوره تضمین و تاریخ تحویل قطعی همان تاریخ گواهی رفع نقص است 

جمع آوري و برچیدن کارگاه  جزو عملیات موضوع پیمان بوده و عدم انجـام آن تـا   ن ذکر است شایا

  .شود زمان تحویل موقت جزو نقایص کار محسوب می

ه شروع دوره تضمین چه زمانی است؟تگف با توجه به شرح پیش

  

  

از مـاده   در خصوص تاریخ شروع دوره تضمین، توجه آن شرکت را بـه مفـاد بخشـی   )پاسخ-013901

  : دارد  شرایط عمومی پیمان به شرح زیر معطوف می 39

تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیأت تحویل موقت در محل و تحویل کار به کارفرما است کـه در  «

تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است بـه شـرط   . شود صورتمجلس تحویل موقت درج می

نه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیـأت  گو آنکه هیأت تحویل موقت، هیچ

کنـد، بـیش از مهلـت     تحویل تعیین شده است، رفع شود، اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می

تاریخ تشکیل هیأت و تحویل کار به کارفرما است، ولـی   نتعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت، هما

  .        تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد تاریخ شروع دوره تضمین،

  

  

  

  

  

  



۴٣  

  40ماده  -شرایط عمومی پیمان 

شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسـبت   40بر اساس ماده )پرسش -014001

ع رسانده باشد و قطعی با ارایه دالیل و مدارك یکجا به اطال صورت وضعیتبه نظر کارفرما در خصوص 

از تاریخ وصول نظر پیمانکار اظهارنظر ننماید، آیا این به منزلـه قبـول   ) یک ماه(کارفرما ظرف مدت مقرر 

  نظرات پیمانکار است یا خیر؟

  

  

ــاده  )پاســخ -014001 ــق م ــان،   40طب ــومی پیم ــرایط عم ــماره  ش ــنامه ش ــت بخش ــوع پیوس    موض

ــورخ  842/54-1088/102 ــخ 3/3/1378مـ ــدم پاسـ ــورد  ، عـ ــار در مـ ــراض پیمانکـ ــه اعـت ــا ـب کارفرمـ

تواند براي تعیین  کار میپیمانقطعی، ظرف مهلت مقرر، به منزله پذیرش اعتراض نیست و وضعیت  صورت

  . شرایط عمومی پیمان موضوع را پیگیري نماید 53تکلیف اعتراض خود از طریق ماده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴۴  

  47ماده   -شرایط عمومی پیمان 

یا فسخ قراردادهاي ساختمانی شرکت سهامی مخـابرات کـه از محـل اعتبـارات     آ)پرسش-014702

         باشـد، شـرایط عمـومی پیمـان مـی     47اند مشمول قسمت اخیر بنـد الـف مـاده   داخلی شرکت منعقد شده

در ضمن در صورت مشمولیت با توجه به استقالل مالی شرکت باالترین مقام مذکور در ماده یاد شـده را  

  یید؟مشخص فرما

  

  
         47چنانچـه شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد ضـمیمه قـرار داد باشـد براسـاس مـاده            )پاسخ-014702

شرایط عمـومی   46در صورتی که تصمیم کارفرما براي فسخ پیمان باستناد مواد درج شده در بند الف ماده 

ه انتخاب وزیـر یـا بـاالترین    پیمان باشد موضوع فسخ پیمان باید بدوا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر ب

بررسی و تأییـد شـده و   ) ها نیستند هایی که تابع هیچیک از وزارتخانه درمورد سازمان(مقام سازمان کارفرما 

  .مورد موافقت وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابالغ شود

تبوع میباشد باالترین مقام مذکور در ماده یـاد شـده وزیـر    مخابرات تابع وزارتخانه م نظر به این که شرکت

  .باشد مربوطه می

  



۴۵  

  47ماده -شرایط عمومی پیمان 

منظور از باالترین مقام سازمان کارفرما براي تشکیل هیات سه نفره موضوع بند ) پرسش -014703

    شرایط عمومی پیمان چه کسی است؟  47ماده  )الف(

  

شرایط عمـومی   47ماده  )الف(از باالترین مقام کارفرما مورد استفاده در بند  منظور)پاسخ -014703

هـا و واحـدهاي    براي وزارتخانـه  3/3/1378مورخ  1088/102-842/54پیمان موضوع بخشنامه شماره 

هـا نیسـتند بـاالترین مقـام      هاي مستقل، کـه تـابع هـیچ یـک از وزارتخانـه      تابعه، وزیر دستگاه و در دستگاه

  .    باشد کارفرما می سازمان

  

  



۴۶  

  48ماده  -شرایط عمومی پیمان 

آیـا  . درصد کاهش مقادیر مواجه است 51درصد افزایش مقادیر و  17پروژه اي با )پرسش -014801

شـرایط عمـومی    29مـاده  2-مطابق بند الـف (پیمانکار درخصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان 

  اتمه پیمان از کارفرما محق می باشد؟  و تقاضاي خ) پیمان

  

و حـذف  کاهش مقادیر شرایط عمومی پیمان  29ماده ) الف(از بند  2به استناد ردیف )پاسخ -014801

اگر کاهش مقادیر از حـد تعیـین شـده بیشـتر شـود و      . درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود 25آنها نباید از 

ولـی در  . ملیات موضوع پیمـان در چـارچوب پیمـان انجـام مـی شـود      پیمانکار با ادامه کار موافق باشد، ع

  .خاتمه داده می شود 48که پیمانکار مایل به انجام کار نباشد، پیمان طبق ماده صورتی

درصد براي افزایش مقادیر و کاهش یا حـذف مقـادیر بایـد بـه تفکیـک       25شایان ذکر است محاسبه سقف 

  .صورت پذیرد
  

  



۴٧  

  48ماده -ی پیمانشرایط عموم

شرایط عمومی پیمان، طی اعالم کتبی کارفرما خاتمه  48پیمانی با توجه به ماده  )پرسش -014802

یادآور می شود پروژه مذکور در هشت بلوك ساختمانی بوده وعملیات انجام شده تاکنون . داده شده است

  . باشد می درصد عملیات اجرایی در بلوکهاي مورد قرارداد 50تا  10در مراحل 

باشـد، آیـا پـروژه         بـرداري نمـی    اکنون با توجه به این که هیچیک از بلوکها به اتمام نرسیده و قابل بهـره 

  گردد؟  شرایط عمومی پیمان تحویل قطعی  48ماده ) الف(می تواند به استناد به بند 

  

  

ت بخشـنامه شـماره   پیوسـ (شرایط عمومی پیمـان در قراردادهاي منعقده براساس )پاسخ -014802

سوي کارفرما، همانطور کـه طبـق    از 48در صورت ابالغ ماده ،)3/3/1378مورخ  842/54-1088/102

ماده مذکور تصریح گردیده، کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمـام اسـت طبـق مقـررات درج      )الف(بند 

قـررات تعیـین شـده در مـاده     تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق م 41شده در ماده 

اگر معایبی در مورد کارهاي ناتمام مشاهده شود، پیمانکـار مکلـف اسـت بـه     . گیرد تحویل موقت می 39

شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعـی   هزینه خود، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می

 39است طبـق مقـررات تعیـین شـده در مـاده      آن قسمت از کارها که پایان یافته «منظور از عبارت . دهد

شـرایط عمـومی پیمـان، آن قسـمت از کـار       48در مـاده  » گیـرد  شرایط عمومی پیمان تحویل موقت می

برداري در نظـر گرفتـه    هاي دیگر، مانع کارکرد و بهره باشد که به اتمام رسیده است و ناتمام بودن بخش می

     .و مشخصات فنی پروژه نباشد شده براي قسمت مذکور، براساس پیمان منعقده

      

  



۴٨  

     48ماده -شرایط عمومی پیمان 

کارفرما عملیات را متوقف و خاتمه پیمان را به پیمانکـار   ، در مقطعی از یک پروژه )پرسش -014803

شرایط عمومی پیمان در خصوص محاسـبه ادعاهـاي    48ابالغ نموده است، در این راستا کلیه مفاد ماده 

رعایت گردیده و به جز نحوه محاسبه هزینه مصالح پایکـار موجـود در کارگـاه، سـایر بنـدها بـا        پیمانکار

کارفرمـا  "پیمانکار مورد توافق واقع شده است، ولی در خصوص مورد یاد شده پیمانکـار ادعـا مـی کنـد     

باالسـري  اعمـال ضـریب   در پرداخت هزینه مصالح پایکار عالوه بر هزینه مندرج در فاکتور وبایست  می

هاي متعلقه در خصوص بارگیري، حمـل و تخلیـه مصـالح در محـل کارگـاه را نیـز        قرارداد بر آن، هزینه

هاي حمـل اعمـال    ضریب باالسري قرارداد بر مجموع هزینه فاکتور و هزینهه نحوي که پرداخت نماید ب

  . گردد

بـر روي هزینـه   ) 3/1مثال ضـریب  به عنوان (آیا با اعمال ضریب باالسري قرارداد با توجه به شرح فوق، 

هاي متعلقه نظیر بارگیري، حمل و تخلیـه مصـالح نیـز     مندرج در فاکتور خرید مصالح پایکار، سایر هزینه

  شود یا خیر؟ پوشش داده می

  

  

کـه براسـاس    اي هـاي سـرمایه   تملـک دارایـی  هـاي   قراردادهاي تابع ضـوابط طـرح  در )پاسخ -014803

اند، چنانچه پیش از اتمام کارهاي موضـوع پیمـان، قـرارداد طبـق      ه منعقد شدهبهاي واحد پای ت هاي فهرس

شرایط عمومی پیمان خاتمه یابد، بهاي مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات براي اجـراي   48ماده 

در تاریخ خرید و صرفاً با اعمال ضریب ) مورد توافق دوطرف(اند براساس نرخ متعارف روز  موضوع تهیه شده

  . شود وضعیت قطعی منظور می االسري در صورتب

بهاي واحد پایه مربـوط مشـمول پرداخـت هزینـه حمـل       چنانچه مصالح مزبور طبق ضوابط فهرست در ضمن

هـاي منـدرج در پیمـان     هاي مربوط با اعمـال ضـریب   ها طبق ضوابط و براساس ردیف باشند، هزینه حمل آن

ــه ( ــري، منطق ــار و  باالس ــنهادي پیمانک ــریب   اي، پیش ــایر ض ــورد س ــب م ــوط  حس ــاي مرب ــبه و در ) ه محاس

.شود وضعیت قطعی درج می صورت



۴٩  

     48ماده -شرایط عمومی پیمان

، هزینه تجهیـز و  شرایط عمومی پیمان 48در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده  )پرسش -014804

  گردد؟ برچیدن کارگاه به چه صورت محاسبه و پرداخت می

    

  

پیوسـت بخشـنامه شـماره    (قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمـومی پیمـان    در)پاسخ-014804

ــورخ  842/54-1088/102 ــورت)3/3/1378م ــان ، در ص ــه پیم ــاده ی ک ــق م ــه داده  48طب ــخاتم      ،ودش

  :باشد نحوه محاسبه هزینه تجهیز به شرح زیر می

هـر یـک از ردیـف هـاي تجهیـز و      دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه در صورت تامین  )5-3(براساس بند 

دستورالعمل یاد شده هزینه هر یک از ردیفهـاي تجهیـز و برچیـدن     )4(برچیدن کارگاه و با توجه به مفاد بند 

  .گردد کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها محاسبه شده و در صورت وضعیتها درج می

شـرایط عمـومی پیمـان     48ات پیمان بر اساس مـاده  بنا به شرح یاد شده اگر پیمانی در حین اجراي عملی

خاتمه داده شود، ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده قابـل پرداخـت بـه پیمانکـار     

  .خواهد بودن

تجهیـز کارگـاه   با توجه به این کـه  شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما،  48در ضمن در حالت ابالغ ماده 

  .شود شود، بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نمی ر برچیده نمیتوسط پیمانکا

  

  

  

  

  

  

  

  



۵٠  

  

  48ماده  -شرایط عمومی پیمان

 24/8/1385مـورخ   142825/100شـماره  پروژه اي مطابق با ضـوابط بخشـنامه   )پرسش-014805

  . ی خاتمه داده شده استشرایط عمومی پیمان پس از اجراي پ 48منعقد شده و مطابق ماده 

در جدول ساختار شکست پروژه، درصد ریالی مربوط به فعالیت اجراي صفحه ستون، بولت و متعلقات پاي 

، با توجه به اینکه اجراي این فعالیت به طور کامـل  48با خاتمه کار طبق ماده . اند ستون یکجا آورده شده

ستون به دلیـل عـدم اجـراي     دیده و متعلقات پايآن نصب گر انجام نگرفته و فقط صفحه ستون و بولت

اسکلت، کامل اجرا نگردیده است، هزینه این فعالیت که درصد آن با توجه به جدول شکست کار به طـور  

  گردد؟ کامل انجام نشده است، به چه صورت محاسبه می

  
  

ــماره ) پاســخ-014805 ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــده براس ــاي منعق ــورخ  142825/100در قرارداده م
شرایط عمـومی پیمـان گـردد، صورتوضـعیت      48یا  46، در صورتیکه پیمان مشمول ماده 24/8/1385

محاسـبه   11قطعی براساس کارهاي انجام شده، درصدهاي موقت و بهاي مصالح پایکار موضوع بند ج مـاده  
  .گردد و قطعی می

درج شده اسـت، صـرفاً    2ره در صورت عدم تکمیل یک فعالیت که درصد مشخصی براي آن در پیوست شما
توان از ردیفهاي فهارس بهاي منضم به پیمـان اسـتفاده    اجراي آن فعالیت، می) وزن(در تعیین دقیق درصد

  .نمود

  

  

  

  

  

  

  



۵١  

  48ماده   -شرایط عمومی پیمان 

هـاي مشـمول   کـار در پـروژه  در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پاي)پرسش -014806

  باشد؟پیمان آیا ضریبی قابل اعمال میشرایط عمومی  48ماده 

  

  
شرایط عمومی پیمان ، مصالح موجود در کارگـاه کـه    48در پیمانهاي مشمول ماده  )پاسخ -014701

گیري و بهـاي آنهـا براسـاس    طبق مشخصات فنی بوده و براي اجراي موضوع پیمان تهیه شده است،  اندازه

  . شودق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور مینرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد تواف

باشـد و  به استناد مصوبه شوراي عالی فنی به بهاي مصالح فوق فقط هزینه باالسري پیمان قابل اعمال می

  . گیردسایر ضرایب قرارداد تعلق نمی

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۵٢  

  49ماده   -شرایط عمومی پیمان 

هایی که در مدت اولیه پیمان ابالغ گردیـده   ه پیمانکار به تعلیقآیا هزینه تعلیق ب)پرسش -014901

  گردد؟هاي باالسري در دوره تعلیق چگونه محاسبه میگردد یا خیر؟ هزینهپرداخت می

  

  

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي عمرانی کـه بااسـتفاده از شـرایط عمـومی پیمـان       )پاسخ -014901

مدت منـدرج در  ": ، کارفرما میتواند در مدت پیمان که عبارتست از49اند، بموجب ماده جدید منعقد شده

، بـراي یکبـار وحـداکثر سـه مـاه کـار را       "30موافقتنامه و تغییرات احتمالی براساس ماده  4بند ب ماده 

هاي باالسـري   معلق کند، بنابراین ابالغ تعلیق، محدود به مدت اولیه نمیباشد، در ضمن براي محاسبه هزینه

پیمانهایی که در اسناد و مدارکشان هیچ نوع پیش بینـی بـراي پرداخـت هزینـه مزبـور نشـده       (ان تعلیق دور

درصد متوسـط   10اند، کارفرما ماهانه مبلغی معادل  کارهایی که در حین اجرا بطور کامل معلق شده) است

بنـابراین در  . کار میپردازدرا به پیمان) حاصل تقسیم مبلغ اولیه به مدت اولیه پیمان( کارکرد فرضی ماهانه 

  .این حالت خارج قسمت کارکرد نهایی به مدت واقعی انجام کار مالك عمل نیست



۵٣  

  49ماده   -شرایط عمومی پیمان 

شـرایط عمـومی    49در مـاده   "به تناسب مبلغ کار متوقف شده"منظور از عبارت)پرسش -014902

  ره تعلیق بطور واضح چیست؟پیمان در محاسبه هزینه هاي باالسري پیمانکار در دو

  

  
کـه در شـرایط خصوصـی    (درمورد قراردادهاي منعقده با شرایط عمومی پیمـان جدیـد    )پاسخ -014902

چنانچـه در  ) هاي باالسري پیمانکار براي دوره تعلیق نشده است آنها هیچ نوع پیش بینی براي پرداخت هزینه

معلـق گـردد ولـی بقیـه کـار ادامـه        49طبـق مـاده   درصد از کار باقیمانـده   40مدت پیمان، بعنوان مثال 

بـه   49متوسط کارکرد فرضی را طبـق مـاده   ) 10% * 40= 4(درصد  4داشته باشد ، کارفرما ماهانه معادل 

توضیح اینکه در صورت ابالغ تعلیق در مدت پیمان، میـزان هزینـه باالسـري دوره تعلیـق     . پیمانکار میپردازد

  .ار انجام شده در زمان ابالغ تعلیق نداردپیمانکار ارتباطی با میزان ک



۵۴  

  49ماده   -شرایط عمومی پیمان 

 23موضـوع مـاده    ،نامه استانداردهاي اجرایی طرح هـاي عمرانـی  به استناد آیین) پرسش -014903

مصـوبه شـماره   (هـاي عمرانـی کشـور    قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظـام فنـی و اجرایـی طـرح    

بهاي واحـد پایـه رشـته راه، بانـد فرودگـاه و      فهرست) هیأت وزیران 4/4/75خ هـ مور14898ت/24525

که به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است ) االجراءالزم(از نوع گروه اول  1383آهن سال زیرسازي راه

   آالت مربـوط بـه آن   هـاي سـاعتی ماشـین   ابالغ گردیده و فاقد فهرست دستمزد نیروي انسانی و هزینه

 بـه شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد و نیـاز       49با توجه به تعلیق کارگاه بر اساس ضـوابط مـاده   . شدبامی

برآورد هزینه کارهایی که بعد از  برايآالت مشخص شدن دستمزد نیروي انسانی و هزینه ساعتی ماشین

  ؟گردد هاي تعلیق چگونه محاسبه و پرداخت می  ، هزینهشوندابالغ این بخشنامه تهیه می

  

  
براسـاس شـرایط عمـومی    اي کـه   طرح هاي تملک دارایی هاي سـرمایه در قراردادهاي  )پاسخ -014903

، در صورت احراز شرایط تعلیق 3/3/1378مورخ  1088/102-842/54، پیوست بخشنامه شماره پیمان

لیـق  هـاي تع توسط کارفرما، چنانچه در شرایط خصوصی پیمان روشی براي پرداخت هزینه 49به استناد ماده 

  . شودبینی نشده باشد، این هزینه ها بر طبق ماده مذکور تعیین و به پیمانکار پرداخت میپیش



۵۵  

  49ماده   -شرایط عمومی پیمان 

آالت موجود در کارگاه در زمان تعلیق مورد نیاز پروژه نباشد که ماشیندر صورتی)پرسش -014904

  ت ننماید؟اي بابت آنها پرداختواند هزینهآیا کارفرما می

  

  

اگر مطابق شـرایط بنـد   در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید )پاسخ -014904

با توجه بـه  آن تعداد از ماشین آالتی که ، کارفرما تعلیق را به پیمانکار ابالغ نموده باشد،  49ماده ) الف(

ها از کارگاه بـه پیمانکـار    کارفرما براي خروج آن برنامه زمان بندي اجراي کار مورد نیاز کار باشد ولی از طرف

، اجـاره مربـوط بـه دوران توقـف     مـی ماننـد  در دوران تعلیق درکارگـاه بـاقی  ابالغی به عمل نیامده باشد و 

  .شود پرداخت می49ماده ) ج(آالت یاد شده طبق بند  ماشین



۵۶  

  49ماده  -شرایط عمومی پیمان 

رفرما، عملیات اجرایی پروژه، براي مدت معـین بـدون تادیـه        چنانچه به دستور کا)پرسش -014905

هزینه هاي دوران توقف، معلق و متوقف شود، آیا هزینه هاي دوران توقـف بـراي دوره مـازاد بـر مـدت      

  شرایط عمومی پیمان قابل محاسبه است یا خیر؟ 49تعیین شده براساس ماده 

    

  

تواند در مدت پیمان، اجـراي کـار را    مان کارفرما میشرایط عمومی پی 49طبق ماده )پاسخ -014905

درصـورتی کـه   . مذکور آمده براي یک بار و حداکثر سه مـاه معلـق کنـد    49ماده ) الف(به شرحی که در بند 

تواند با موافقت پیمانکار ، مدت تعلیق را بـراي یـک بـار و     ماه ضروري باشد کارفرما می 3تعلیق بیش از 

. ط یاد شده افزایش دهدحداکثر سه ماه با شرای

عمـل    48مان خاتمه یافته و بر طبق مـاده درصورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پی

.شود می

شرایط عمومی پیمان حداکثر مدت تعلیق شش ماه تعیین شده، اگر مازاد بـر   49نظر به این که در ماده  

هیچگونه هزینه اي از بابت تعلیق اضافه بر شش مـاه بـه او   شش ماه یاد شده پیمانکار به کار ادامه دهد، 

  .گیرد تعلق نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  


