




  :گفتار پیش
 2/20-626به شماره  "دوار هايانجام تعمیرات اساسی ماشین نحوه نامهشیوه"با موضوع  نفت راستاي ابالغیه وزیر محترمدر 

فرایندها و عملیات قابل واگذاري به  يسپاربرونو همچنین قوانین و مقررات مربوطه در رابطه با لزوم  26/08/1397 مورخ
موثر در  کلیدي معیارهاينتایج مطلوب از  به بهتر هرچه دستیابی منظوره و ب نفت صنعت ساتیتاساشخاص حقوقی در 

گیري هاي ذیربط، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري با بهرهپیمان اجرایی تسهیل روندهايمدیریت، فرایندها و عملیات و نیز 
هاي وزارت نفت و همچنین نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحهاي فیزیکی و از متخصصین مربوط در ادارات کل نظام دارایی

ري، نگهداري و تعمیرات برداهاي سایر متخصصین در صنعت نفت، اسناد همسان پیمان بهرهاستفاده از نظرات و راهنمایی
)O&M.مربوطه را تهیه نموده است (  

 يساز چابکها و وري و همچنین استفاده از فرصتافزایی و ایجاد توازن در هزینه، ریسک و بهرهارزش هدف با این سند
  گردیده است.  تدوین ،نفت صنعت در ارزش رهیزنج يهاندیفرآ

هاي بهره برداري، نگهداري و بخش خصوصی صنعت نفت، کلیات شرح خدمات پیمانبنابر نیاز دست اندرکاران بخش دولتی و 
ها و روند اطمینان بخشی به عملکرد هاي مدیریتی، فرایندها، عملیات اجرایی، پایش، کنترل) در قالب برنامهO&Mتعمیرات (

سند بیان گردیده است، بطوریکه شرح  پیمانکاران و ذینفعان، به صورت کلیات شرح خدمات مرتبط با واحدهاي مختلف در این
ها، تجهیزات، ماشین آالت وتاسیسات موجود در سازي آن منطبق با دستگاهخدمات هر پیمان با توجه به مفاد این سند و بومی

   گردد.محدوده قراردادي، به روزرسانی می
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم 
 نامه، شرایط عمومی، شرایطموافقت

  هاو پیوست اختصاصی



  در صنعت نفت              )O&M(برداري، نگهداري و تعمیراتبهرهو تنظیم اسناد همسان پیمان  دستورالعمل نحوه تکمیل
 

نامـه، شـرایط   کارفرمایـان و پیمانکـاران در تکمیـل و تنظـیم موافقـت      راهنماییوحدت رویه و  ایجاد منظور این دستورالعمل به
  است. شدههیته پیمان هايو پیوست اختصاصیعمومی، شرایط 

  کلیات .1
 )O&M( راتیـ تعم و ينگهـدار  ،يبـردار هـره هـاي ب این سند همسان و دستورالعمل آن، صرفاً جهت انعقـاد پیمـان   -1- 1

 باشد.معین می کار و مشخص فعالیت براساس
 د.بر اساس کار معین اقدام نمای هاتیفعالباید ابتدا نسبت به تعریف دقیق و جامع  کارفرما -2- 1
یک اجزاء قیمت در پیمـان درج  هاي پیشنهادي پیمانکاران را بر اساس مجوزهاي صادره و به تفکباید قیمتکارفرما  -3- 1

  د.نمای
هـاي  و متناسب با نوع خدمات در دستورالعمل 27ي واقعی بر اساس ماده هايازمندینبر اساس  HSEبرآورد هزینه  -4- 1

  . شودمی ارایه 17و  2 ،1 شمارهي هاوستیپمربوط در 
 نامه  موافقت .2

 درج شود. تغییر دادن، کاستن شدهینیبشیهاي پطور کامل و روشن، در محلنامه باید بهاطالعات مربوط به موافقت -1- 2
  تکمیل شود. هاي خالی بایدنامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلاي از موافقتعبارت یا کلمه

 دو طرف پیمان درج شود. ثبتیباید عنوان رسمی یا  شدهنییهاي تعنامه و در محلدر موافقت -2- 2
 نـوع  هـر  هاي اصلی پیمان به نحـوي درج شـود کـه محـدوده    نامه، موضوع، محل اجرا و مشخصهموافقت 1ماده در  -3- 2

 معین باشد.مطابق با شرح کارهاي پیوست پیمان  ،فعالیت
 مهر و امضا کنند. م آن رایضما نامه وهاي موافقتهاي پیمان باید تمام صفحهطرف -4- 2

 هاپیوست .3
در صـورت   هاي ضمیمه پیمـان تطبیـق داده و  هاي پیمان را با فهرست پیوستبایست کلیه اسناد پیوستکارفرما می -1- 3

 هـا حـذف نمایـد.   توضیحات از فهرست پیوست با، چنانچه مواردي از آن کاربرد نداردها را تکمیل و کمبود، پیوست
  ها مجاز نیست.شرایط عمومی، در پیوست نامه وموافقت در شدهنییخارج از چارچوب تع درج شرایطی

و همچنین انبارها، تجهیـزات و دفـاتر   مخابرات  ،و نحوه تأمین آب، برق، سوخت محل کارباید چگونگی دسترسی به   -2- 3
خـود را ارایـه   ها تعیین شود تا پیمانکار بتواند بر اساس آن، قیمت پیشنهادي در اسناد پیوست اجراي کار ازین مورد

و در اختیـار   کند نیبه هزینه خود تأم محل کارتجهیز زمینه  دارد در دهد. تعهدات و تسهیالتی که کارفرما در نظر
  صورت روشن مشخص گردد. پیمان، به 14پیمانکار قرار دهد، در پیوست شماره 

کند و در اختیار پیمانکـار قـرار دهـد، اقـالم      نیتأم ساًرأآالت را خود و ماشین کاالز اگر کارفرما در نظر دارد اقالمی ا -3- 3
  صورت روشن مشخص گردد.به پیمان 14ها در پیوست شماره موردنظر و شرایط واگذاري آن

پیمان، حـوادث احتمـالی را کـه باعـث      7 کارهاي موضوع پیمان، کارفرما باید در پیوست شماره منظور بیمه کردنهب -4- 3
هایی از کار را که ممکـن اسـت در اثـر حادثـه دچـار خسـارت شـود،        قسمتشود و تمام یا بروز خسارت در کار می

  د.شرایط عمومی، پیمانکار آن را بیمه کن 4فصل مشخص نماید تا پیش از شروع کار طبق 
  عمومی شرایط .4

. تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطلبی بـه آن  شود استفاده شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییرياز  ،هادر پیمان -1- 4
  مجاز نیست. 

هاي واگذاري مندرج در قانون برگزاري است کلیه روش شده حیتصریا  در شرایط عمومی، هر جا که به مناقصه اشاره -2- 4
 شود.را نیز شامل میمناقصات 

  اختصاصیشرایط  .5
تکمیل شرایط عمومی، براي هر پیمان و با توجـه بـه وضـعیت و     منظوربه، شرایط خاصی است که اختصاصیشرایط  -1- 5



  در صنعت نفت              )O&M(برداري، نگهداري و تعمیراتبهرهو تنظیم اسناد همسان پیمان  دستورالعمل نحوه تکمیل
 

مواد شـرایط عمـومی را نقـض     تواندینم گاهچیه، اختصاصیدر شرایط  شدهدرجاست. موارد  شدهمیتنظماهیت آن، 
  کند.

مـواد   رونیـ ا است که پاسخگوي نیاز کارهاي مختلف باشـد. از  شدهمیبه نحوي تنظ اختصاصیمواد مربوط به شرایط  -2- 5
کـه کـاربردي   شود و موادي از آنربط، تکمیل میبرحسب نیاز هر کار، با رعایت تمام مقررات ذي اختصاصیشرایط 

  شود.*** پر می در پیمان موردنظر ندارد با عالمت
، منـابع و  ، نحـوه محاسـبه  قـرار گیـرد  ها مـورد عمـل   با توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل باید براي پیمان -3- 5

  شود.درج می اختصاصیشرایط  در نداتمست
ها) نافذ است، مورد عمـل  هاي مربوط که در زمان پیشنهاد قیمت (بازگشایی پاکتها و دستورالعملنامهبخش آخرین -4- 5

  گیرد.قرار می
 پیمان موضوعی کاربرد موارد .6

بـرداري و  بهـره  اساس نوع پروژه در بخشهاي صنعت نفت، بر ها و پروژهنظام فنی و اجرایی طرح 3طبق ماده  ،پیمان اسناداین 
ار) با محوریت ماشینO&Mو تعمیرات ( نگهداري دارد کاربرد هاي دو .  
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  نامهموافقت

  
                               

  



  2صفحه    صنعت نفت             در  )O&M(برداري، نگهداري و تعمیراتبهرهنامه اسناد همسان پیمان موافقت
 

 

  نامهموافقت
، به شناسـه ملـی   ...ثبت.................................... رهشمابه  شرکت................................................یخ..................... بین رتا در ،نامهموافقت ینا

.......................بـه  ................................................................... و کدپسـتی  نشانی به ...........................، به شماره اقتصادي.............................. و
ــدگی خ ــهنماینــــــــ ــوانانم/آقاي.....................................بــــــــ ــاء) ............................عنــــــــ ــاحب امضــــــــ و  (صــــــــ

 و طـرف کیـ  از ،شـود یمه نامید ما»رفرکا« نپیما ینا در که (صاحب امضاء)وان............................عنخانم/آقاي.....................................به
ــت شر ــه  .......................................کـ ــت.................................... رهشمابـ ــه ،...ثبـ ــه ملـــ  بـ ــه شناسـ ــماره ی ...........................، بـ شـ

 ایران اسالمی جمهوري قوانین طبقکه ................  در تاریخ........................ کشور و ..شهر........................ اقتصادي..............................که در
ــت هسیدر ثبت به ــه   اســـ ــتی نشانیو بـــ ــدگی   ..........................................................................................و کدپســـ ــه نماینـــ بـــ

 ینا در و، باشدمیعنوان............................   عنوان............................ و خانم/آقاي.....................................بهخانم/آقاي.....................................به
 ،ستاشـده  درج پیمـان  ینا اركمد و دسناا در که یطیارــ ش و راترــ مق بقــ طاز طرف دیگـر،   شودیم هنامید »ر«پیمانکا نپیما

 "پیمـان " مجمـوع  در و بـوده  تفکیک غیرقابل مجموعه یک پیمان، مدارك و اسناد سایر همراه به نامهموافقت این .گرددیم منعقد
  .شودمی نامیده

اطـالق شـده    هـا آنپیمان به  اختصاصیمعانی هستند که در شرایط عمومی و همان ها، داراي ، کلمات و عبارتنامهموافقتدر این 
  است.

  پیمان عموضو  - 1 ماده 
  : مربوط بهبرداري، نگهداري و تعمیرات بهره انجام عبارت است از یطورکلموضوع پیمان به

.............................................................................................................................................................................................................................................
، هاوستسایر پیلحاظ پیمان و  11پیوست شماره شرح کار طبق در محل ........................................................ .. .................................

  ا.و استاندارده هادستورالعمل ،اختصاصیشرایط  شرایط عمومی،
 بـا  مطابق را و کلیه اسناد و مدارك اجراي کار مانیپ به مربوط یجانب و یاصل ساتیتأس مان،یپ مدت اتمام با است موظف مانکارپی

 و زاتیتجه بودن کار به آماده و سالمت و صحت ضمن 10شماره  وستیپمندرج در  تحول و لیتحو نحوههاي فرایند و صورتجلسه
  .دهد کارفرما لیتحو يا صورتجلسه یط کارفرماست، دییتأ مورد که نحوي به قرارداد موضوع جانبی و اصلی تاسیسات

  
  پیمان اركمد و دسناا  - 2 ماده 
 تشکیل را رپیمانکا و فرمارکا بین پیمـان  به عنوان یک مجموعه غیرقابل تفکیک و یکپارچـه بـوده و   ،درمجموع یرز اركمد و دسناا
ایـن   اولویـت پیمـان،   مـدارك  و اسناد بین دوگانگی وجود صورت در .دشویم بمحسو نپیمااز  ییجز عنوانبه یک هر و دهندیم

  باشد:اسناد به صورت زیر می
  نامه موافقت -الف
   مناقصه تشریفات برگزاري حین اسناد و ها اطالعیه -ب
  شرایط عمومی پیمان -ج
  پیمان اختصاصیشرایط  -ج
  )شودمیها بر یکدیگر توسط کارفرما مشخص (اولویت پیوست هاپیوست -د

 در که اسنادي یا و آن چارچوب در و پیمان مفاد اساس بر یا و کار اجراي فرایند در که مدارکی و مصوبات اسناد، ریسا هـ
  .رسدیمدو طرف پیمان (صاحبان امضا مجاز دو طرف پیمان)  تاییدو به  تنظیم پیمان اجراي مدت

  نپیما مبلغ  - 3 ماده 
 نامـه و  موافقـت  1پیمـان منـدرج در مـاده     موضـوع  اتیعمل و خدمات انجام به مربوط يهانهیهزکلیه  مبلغ پیمان شامل 3-1

........................................ (بــه عــدد)، کــه در مجمــوع  کارفرمــا درخواســت و دییــتأ مــورد مــانیپ بــه منضــم مــدارك و اســناد
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ارزي .................... (به حروف) ..................................................................... (به حروف) ریالی و ................................................. (به عدد)، ..
  .و غیر مشروط است مبالغ مشروط غ مجموعکه این مبل، باشدمی 

    واحد (یا واحدهاي) ارز در این پیمان ....................... است.
 تهیـه،  ،يباالسـر  يهـا نـه یهز از اعم مانیپ موضوع يهانهیهز هیکل مانکاریپ .ستا 3و  2، 1 پیوست طبقن، پیما مبلغ تفکیک
 مـه یب مربوطـه،  پرسنل میمستق ریغ و میمستق مخارج و هانهیهز یتمام و آموزش خدمات ارائه زات،یتجهو  کاال حملو  تامین

 پیشـنهادي  مبلـغ  در را است يضرور مانیپ انجام يبرای که یها نهیهز هیکل و گمرك عوارض، ز،یفرانش و مهیب ،یاجتماعنیتأم
  .وده استنم منظور خود

)، کارفرما می تواند حـداکثر تـا مبلـغ مشـخص     (بیست 20طبق مفاد پیوست شماره  کلیدي عملکرد: هايپاداش شاخص 3-2
  پاداش شاخص کلیدي عملکرد پرداخت نماید. اختصاصیشده در شرایط 

  .ستا عمقطو ،یرز اردمو با طتباار در جز باشدن که شامل انجام کامل شرح کار پیمان حاضر میپیما مبلغ 3-3
  .عمومی یطاشر 48ماده  عموضو رکا تغییر 1- 3-3

  .شودیم محاسبه 2و  1 پیوست بقـط ،اـهرکا اتیرـتغی نهـهزی
 منجاا و اتتجهیز و مصالح تأمین ايبر ،)2-55 بنـد  عموضو( وطمشر مبلغعنوان به ،رـیز حرـش هـب) بالغـم( بلغـم 2- 3-3

 خدمات کارها، تناسببه مشروط مبلغ محل از پرداخت نوع هر .ستاشده در نظر گرفته 3شماره  پیوست حشر به ت،خدما
 در مشـروط  مبلـغ  درج. باشـد  شـده  درخواسـت  پیمانکار از کارفرما دستور با که ردیگیم صورت یزاتیتجه و کاال نیتأم یا
  .کندینم ایجاد پیمانکار برابر در کارفرما براي يتعهد گونهچیه مان،یپ
  (به عدد)، ............................................ (به حروف) ...................................................:یالیر مبلغ 
  (به عدد)، ............................................ (به حروف) ....................................................:ارزي مبلغ 
  .بهایی فهرست يهارکا 3- 3-3
 لیهاو مبلغ ،اـهرکا از شـبخ نـیا در نپیما مبلغ ،باشد بهایی فهرست مقالاصورت به نپیما مبلغ از بخشی هـک ارديوـم در
 محاسبه ،)2 پیوست( هارکا حدوا يبهافهرست و نپیما طبق شدهانجامي هارکا يریگبر اساس اندازه آن نهایی مبلغ و دهبو
  .شودیم
  تعدیل. 4- 3-3

  .باشد تعدیل لمشمو نپیما مبلغ از بخشی یا متمان، پیما اختصاصی یطاشر طبق ههرگا
  ختداپر هنحو  - 4 ماده 

  .شودیم منجاا  20و شاخص هاي کلیدي عملکرد مطابق پیوست  5 پیوست مطابق ر،پیمانکا بهها پرداخت  4-1
  .ستا 8 تپیوس طبق ط،مربوکاربرگ  و رعتباا گشایش هنحو ،ستا ارزي رعتباا گشایش به زنیا که ارديمو در 4-2
   می باشد. 5نرخ تسعیر ارز و مرجع اعالم آن مطابق پیوست شماره  4-3

  پیمان تمد و رکا وعشر ،تنفیذ یخرتا  - 5 ماده 
 تاریخ نافذ شدن پیمان 5-1

   .است ریز در مطروحه طیشرا هیکل تحقق تاریخ نافذ شدن پیمان
  .مانکاریپ ياز سونامه تضمین معامالت دولتی طبق آیین تعهدات انجامتضمین  میتسلالف) 
  توسط طرفین مانیپ نیاامضا و مبادله ب)  

 رکا وعشر یخرتا 5-2
، شـروع  تصـور اینغیردر  .کندیمغ بالا رپیمانکا به را رکاوعشر ن،پیما تنفیذ یخرتا از پس روز )30( سی فظر کثراحد فرمارکا

     .شودتنفیذ پیمان تلقی میتاریخ روز پس از  )30(سی  کار
  پیمان تمد 5-3
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 يهاقسمت یـمانز اطعـمق تیاـجزئ .ستا تا پایان برچیدن کارگاه روزماه معادل ............. ......... ر،کا وعشر نماز ت پیمان ازمد
مـدت پیمـان    .دبو هداخو عمومی یطاشر 50 ماده تابع ر،کا ايجرا تمد اتتغییر .ستاشده مشخص 15 پیوست در ر،کا صلیا

  شامل موارد ذیل خواهد بود:
  .گرددمی محاسبه کار شروع ابالغ تاریخ از که روز..............  کارگاه تجهیز و لیتحو دورهالف) 
  .گرددمی محاسبه کارگاه زیتجه از پس که روز............. عملیات اجراي دورهب) 

  باشد.می روز............. کارگاه  برچیدن دورهج)      
  کار  موقعبهدر انجام  ریتأخخسارت  5-4

پیش آیـد،   ریتأخي اصلی آن، هاقسمتکار یا  شرایط عمومی) در انجام 53مادهپیمانکار (تخلف و هرگاه به دلیل قصور، تقصیر 
سقف مجمـوع مبلـغ   شود. ، از پیمانکار وصول میاختصاصیدر شرایط  شدهنییتعکار، به میزان  موقعبه در انجام ریتأخخسارت 
  باشد.) مبلغ پیمان می%10درصد ( ده رهایتأخاین نوع 

   رپیمانکا مالی مسئولیت حد  - 6 ماده 
درصـد مبلـغ    100مـی و معـادل   عمو یطاشر 68طبق مفاد مـاده   نپیما ینا در فرمارکا برابر در رپیمانکا مالی مسئولیت ثرـکاحد

  .ستاپیمان 
  دستگاه نظارت   - 7 ماده 

  ست.ا شدهانیب 9 پیوست د دریرگقرار  مورداستفادهچنانچه در این پیمان  دستگاه نظارت راتختیاا ودحد
  .ستا....................................................  نشانی به ،.................................................. عمومی یطاشر 46ماده  با طتباار در دستگاه نظارت

نسخه تکثیر و کلیه  4 شود درکه پیمان نامیده میهاي آنو پیوست میماده تنظیم و به همراه کلیه ضما 7نامه در این موافقت
یک نسخه آن نزد پیمانکار و سه  ،است داراي اعتبار یکسانهاي آن به امضا طرفین پیمان رسیده است و تمامی نسخ آن نسخه

  نسخه دیگر نزد کارفرما قرار دارد.
  پیمانکار  کارفرما

  نام شرکت:  نام شرکت:
  شناسه ملی:  شناسه ملی:

  کد اقتصادي شرکت:  کد اقتصادي شرکت:
  امضاي مجاز: (ان)نام و نام خانوادگی صاحب

1.  
2.  
3.  

  امضاي مجاز: (ان)نام و نام خانوادگی صاحب

1.  
2.  
3.  

  :صاحب(ان) امضاي مجاز کد ملی
1.  
2.  
3.  

  :صاحب(ان) امضاي مجاز کد ملی
1.  
2.  
3.  

  سمت:
1.  
2.  
3.  

  سمت:
1.  
2.  
3.  



  5صفحه    صنعت نفت             در  )O&M(برداري، نگهداري و تعمیراتبهرهنامه اسناد همسان پیمان موافقت
 

 

  آدرس/کدپستی/شماره تلفن:  آدرس/کدپستی/شماره تلفن:
  :حوزه مالیاتی  :حوزه مالیاتی

  :(ها)امضا  :(ها)امضا
  :مهــر  :)در صورت وجود(مهــر 

  



 

 

  
  
  
  
  

    
  
  

    
  

  هاوستیپ
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 مانیپ مبلغ کیتفک جدول: کی وستیپ - 1
 يمبنـا  بـر  هـا آن مبلغ از یبخش که ییهامانیپ يبراو نرخ عوامل  کارها واحد يهاب و ریمقاد فهرست: دو وستیپ -2

 .شودیم محاسبه بهافهرست
 نیتأم مانکاریپ لهیوسبه مشروط مبالغ محل از که زاتیتجه و مصالح نیتأم خدمات، کارها، از یاقالم: سه وستیپ - 3

   .شودیم
 هاي صنعت نفت)(طبق دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان لیتعد روش: چهار وستیپ -4
 ها: پرداختپنج وستیپ - 5

 پرداخت نحوه -1- 5
 هاپرداخت یزمان برنامه -2- 5
 مبناي نرخ تسعیر   -3- 5

 : نحوه محاسبه جرایم تاخیر و شرایط تعلیقششپیوست  - 6
  ها مهیب: هفت وستیپ -7

 مانکاریپ تعهد در يهانامهمهیب انواع -1- 7
 کارفرما تعهد در يهانامهمهیب انواع -2- 7

 ياسناد اعتبار و تضامین برگکار: هشت وستیپ -8
 پرداختشیپ تضامین کاربرگ -1- 8
 تعهدات انجام تضامین کاربرگ -2- 8
 کارحسن اجراي  کسور استرداد تضامین کاربرگ -3- 8
 اعتبار شیگشا بیترت و ياسناد اعتبار کاربرگ -4- 8

 فنی و بازرس دستگاه نظارت اراتیاخت و فیوظاشرح : نه وستیپ -9
  هاي تحویل و تحول کارفرایند و صورتجلسه: ده وستیپ - 10
 مانکاریپ تعهد در يکارها شرح: ازدهی وستیپ -11

 ،هـا دسـتورالعمل الزامـات،   تعیـین جهت تجهیز کارگاه و نیز  آالتماشین و تجهیزات ،ابزارها( کارگاه تجهیز - 1- 11
  )مربوط هايرویه

 شرح کار مدیریت بهره برداري - 2- 11
  اطمینانشرح کار مهندسی و قابلیت  - 3- 11
  مربوط آالتماشین و تجهیزات ،ابزارها و برداريبهره شرح کار خدمات - 4- 11
 و تجهیـزات  ،ابزارهـا  مصـرفی،  مـواد  یـدکی،  قطعـات  ،لوازمو لیست  راتیتعم و ينگهدار خدماتشرح کار  - 5- 11

 مربوط آالتماشین
 تعمیرات اساسی ماشین آالت دوار و لیست قطعات یدکی و مصرفی مربوطهخدمات شرح کار  -6- 11
 اندي که تعمیر اساسی شدهدوار يهانیماش و زاتیتجه نقص رفع مسئولیت دورهدر شرح وظایف پیمانکار  - 7- 11
  برداري، نگهداري و تعمیرات  تضمین بهره مسئولیت دورهشرح وظایف پیمانکار در  - 8- 11
     لجستیک و ریزيبرنامه ،یاجرائ و فنی مدیریت خدماتشرح  - 9- 11
  اطالعات حفاظت و حراست خدماتشرح  - 10- 11
 فنی بازرسی الزامات و خدماتشرح  - 11- 11
 یم مربوطجرا جدولو عامل ریغ پدافند و) HSE( ستیز طیمح و یمنیا بهداشت، الزامات و خدماتشرح  - 12- 11
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 محل کار تنظیفات خدماتشرح  - 13- 11
 در تعهد پیمانکار یمصرف مواد و یدکیلوازم یعموم فهرست: دوازده وستیپ - 12
 مانکاریپو مدیریت دانش  گردش کارها ، نحوهکارکنان آموزشساختار سازمانی، : زدهیس وستیپ - 13

 هـاي در بخـش  هاي کلیدي پیمانکارو شرح وظایف پست حداقل تعداد پرسنل مورد نیاز ،ساختار سازمانی  - 1- 13
 HSE، و نگهداري و تعمیراتبرداري، بهره

 اي حرفه صالحیت گواهینامهو معیارهاي مهارت و تعهد پیمانکار،  در آموزشدوره هاي و زمانبندي لیست  - 2- 13
  کارکنان پیمانکار 

 نحوه گردش کارها  - 3- 13
 مدیریت دانش   - 4- 13

  کارها انجام و زاتیتجه و کاال نیتأم کار، ياجرا محل لیتحو در کارفرما تعهدات: چهارده وستیپ - 14
  کارفرما تعهد در زاتیتجه و کاال نیتأم و ، امکاناتکارها شرح  - 1- 14
  کارفرما تعهدات یزمان برنامه - 2- 14

 کار ياجرا جامع یزمان برنامه: پانزده وستیپ -15
  دومدست مانکارانیپ و /سازندگانکنندگانتامین فهرست: شانزده وستیپ -16
  یفن مدارك و اسناد: هفده وستیپ - 17

 استانداردها و کدها - 1- 17
  مانیپ یفن اسناد ریساي و هانقشه، یفن مشخصات - 2- 17
 برداري، تعمیرات و نگهداريهاي بهرهدستورالعمل - 3- 17
 .شودیم ابالغ مانکاریپ به و هیته کارفرما لهیوسبه کار ياجرا طول در که یفن مدارك و اسناد - 4- 17
 .رسدیم کارفرما اطالع ای بیتصو به و هیته مانکاریپ لهیوسبه کار ياجرا طول در که یفن مدارك و اسناد - 5- 17
 اسناد و صورتجلسات دوره مسئولیت رفع نقص -6- 17
  کارفرما موردنظر يوتریکامپ يهابرنامه فهرست - 7- 17
  HSEمدیریت  يهاهیروضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و  - 8- 17
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  یرهاتفسها و یفتعر : 1فصل 
  هاریفعت  - 1 ماده 

. شده در زیر هستند زیر، در هر جاي این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان، داراي معانی تشریح يهاعبارتکلمات یا 
  جمع، به کار روند: به مفهوم مفرد و یا توانندیماین معانی، برحسب مورد 

  پیمان/قرارداد  1-1
 1و پیمانکار، براي اجراي موضـوع پیمـان و مشـتمل بـر اسـناد پیمـان بـه شـرح مـاده           کارفرمابین  نامهموافقتشامل 
  است. نامهموافقت

 نامهموافقت 1-2
ماننـد   پیمـان و مشخصـات اصـلی    شـود یممبادله  پیمانکاربین کارفرما و پس از امضا طرفین پیمان، سندي است که  

  است. شدهانیبدر آن  پیمانمشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت 
 شرایط عمومی 1-3

  .کندیمکه شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین مفاد همین متن است 
 اختصاصیشرایط  1-4

سندي است که در توضیح یا تکمیل یا تعیین تکلیف موارد خاص و بندهایی از شرایط عمومی تنظـیم گردیـده اسـت.     
  مواد شرایط عمومی را نقض کند. تواندینم گاهچیه اختصاصیدر شرایط  شدهدرجمواد 

   پیوست 1-5
و  نامـه موافقـت  تکمیل مفـاد  منظوربه، پیماندر این  اختصاصاًاجرایی و مدارك تکمیلی است که  يهاهیروت و مشخصا

  است.  شدهمیتنظپیمان شرایط عمومی 
 کارفرما 1-6

براساس اسناد و مدارك پیمـان بـه   عملیات موضوع پیمان را طرف قرارداد با پیمانکار است و که  است شخصی حقوقی 
در حکم کارفرمـا  در حدود اختیارات تفویض شده قانونی کارفرما،  يهانیجانشو  ندگانینما پیمانکار محول کرده است.

  هستند.
 کارفرمانماینده  1-7

 بـر مدیریت و یـا نظـارت    منظوربه که از طرف کارفرما به صورت مکتوب هستند شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی 
نماینده کارفرما در چارچوب مفـاد پیمـان    .گرددیماجراي موضوع پیمان و امور مربوط به آن به پیمانکار معرفی  حسن

و  جلسـات صـورت و  هـا توافـق و بـر ایـن اسـاس،     باشـد یمـ از طرف کارفرما  شدهفیتعرو  شدهمشخصداراي اختیارات 
مکاتبات کارفرما  حکم در ،کندمیبا پیمانکار شده و وظایف محول شده  در حدود اختیارات تفویض مکاتباتی که نامبرده

   با پیمانکار است.
 پیمانکار 1-8

 واسـت، نماینـدگان    گرفتـه برعهـده را  پیمـان  موضوع يکارهااجراي  و است کارفرمابا  پیمان طرف که حقوقی یشخص
  .هستند پیمانکار حکم دردر حدود اختیارات تفویض شده  ،راپیمانک قانونی يهانیجانش

  نماینده پیمانکار   1-9
و  کتبـاً بـه کارفرمـا معرفـی شـود     بایسـت  میکه است حقیقی با وظایف و اختیارات مشخص از طرف پیمانکار  شخصی

  پیمان درج گردیده است. اختصاصیشرایط احراز وي در شرایط 
  تأسیساتیس یر 1-10

 معرفـی  کارفرما به کتباً پیمان، موضوع اجراي مسئول عنوان به آن نماینده یا پیمانکار طرف از که حقیقی است شخصی
شرح  و ساتیتأس رئیس احراز شرایط حداقل. پردازدمی به انجام وظیفه سات،یتأس محل در کارفرما، تأیید از پس و شده
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  .گرددیم ابالغ پیمانکار به کارفرما توسط 11 وستیپ طبق ويوظایف 
 جزء/پیمانکار یفرع مانکاریپ/دومدستپیمانکار  1-11

طبـق مـاده   یی از کـار  هابخشانجام بخش یا  منظوربهشخص حقیقی یا حقوقی است که با اجازه قبلی و کتبی کارفرما 
وظـایف محولـه بـه پیمانکـاران     انجـام   .شـود یمبه کار گمارده  (هاي) فرعیپیمانپیمانکار و از طریق عقد  لهیوسبه 32

  نخواهد بود.دوم به هیچ وجه رافع مسئولیت پیمانکار دست
 دستگاه نظارت 1-12

 هـا، نامـه  وهیشـ  هـا، دسـتورالعمل  با مطابق کارهاي موضوع پیمان نهیزم در نظارتبراي انجام است که حقوقی شخصی 
 در مـاده  شود وکارگرفته می، توسط کارفرما به46، به شرح ماده مانیپ مستندات ریسا و مقررات استانداردها، ها، نقشه

   گردیده است.نامه، معرفی موافقت 7
 بازرس 1-13

از  شـده انجامکنترل کیفی کارهاي  يهاتیفعالنظارت بر  منظوربها که از سوي کارفرم شخصی است حقیقی یا حقوقی 
 بازرسـی ، فنـی  یبازرس اقداماتی از جمله 9 طبق پیوست شمارهکارفرما  تا زیر نظر شودیمگمارده کاربهسوي پیمانکار، 

 .را انجام دهد ها و خدمات، فعالیتهانظارت بر انجام آزمایش و شده انجام کارهاي مجدد
 کارفرما HSEامور نماینده 1-14

 نظـام  يهـا رویـه  و الزامات« مجموعه اجراي حسن بر نظارت به مربوط وظایف کلیه که حقوقی یا حقیقی است شخصی
 . دارد عهده به يو ندهینما ای نظر کارفرما تحت و یهماهنگ با را» HSE مدیریت

 HSE ايجریمه اخطار  1-15
 عـدم  یا و پیمان تعهدات از مفادي رعایت و اجرا عدم علت به وي HSE نماینده یا کارفرما نماینده که است اخطارهایی

 وستیپ در شدهنییتع الزامات و دستورالعمل و پیمان اختصاصی شرایط طبق اختصاصی و عمومی HSE الزامات اجراي
17 HSE شد خواهد کسر مانکاریپ يهاتیوضعصورت از شدهنییتع میجرا و ندکمی ابالغ پیمانکار به مانیپ. 

 فسخ پیمان/ کارفرما يتقاضا به فسخ به منجر HSE قراردادي اخطار 1-16
 نحـوه  از رضـایت  عدم استمرار و تذکرات اي،جریمه اخطارهاي کثرت و پیمان تعهدات اجراي عدم اثر در که اخطارهایی

 .شودمی ابالغ پیمانکار به و صادر کارفرما توسط نوبت سه در حداکثر پیمانکار کار
 صنعت در رایج و مناسب هايروش 1-17

 اي،حرفـه  هايشرکت توسط عموماً که پیمان موضوع کار شرح انجام در معمول هايروش و هاشیوه اقدامات، تجربیات، 
 هـاي زمـان  در کـه  الزم، يهايسازنهیبه و تسهیالت گیرند،می قرار مورداستفاده مشابه کار شرح با ارتباط در تخصصی

ـ  شود، کسب باید گیريتصمیم زمان در که اطالعاتی یا شدهکسب اطالعات و منطقی دالیل و تجربه بر هیتک با خاص  اب
 بـه  منضـم  فنـی  مدارك و هااستاندارد بر منطبق که مطلوب نتایج به رسیدن منظوربه علمی نوین هايشیوه از استفاده
 اقتصادي جوییصرفه و کارفرما) HSE( ستیزطیمح ایمنی، بهداشت، الزامات و مقررات مطابق اطمینان، قابلیت پیمان

 واجـد  کارکنان کارگرفتن بهو نیز  .باشند قرارگرفته کارفرما تایید مورد همچنین و باشد کشور مقاومتی اقتصاد تقویت و
 هـاي روش و هـا ابـزار  تجهیـزات،  از استفاده نیهمچن و کافی، اطالعات و دانش داراي مجرب، و دیده آموزش صالحیت،

 بـا  مـرتبط  و شـده  تأییـد  هـاي دسـتورالعمل  و راهنمـا  هايکتابچه در مندرج هايروش و هااستاندارد رعایت و مناسب
هـاي رایـج   از روش زاتیـ تجه سازنده يشرکتها هاياستاندارد و المللیبین هاياستاندارد نگهداري، و تعمیر برداري،بهره

 باشد. در صنعت می
 پیمان در عمومی HSE الزامات 1-18

 و هـا رویـه  و استانداردها و HSE هايدستورالعمل رعایت با» HSE مدیریت نظام هايرویه و الزامات«  مجموعه  انجام
 تعهـد  بـا  عمـومی  HSE الزامات انجام هزینه. است پیمانکار توسط ،پیمان موضوع کار انجام ایمن و مهندسی هايروش
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 و هـا فیـ رد اجـراي  بـراي  پیمانکـار  پیشـنهادي  مـت یق در انسـانی  نیـروي  و مصـرفی  غیـر  و مصرفی اقالم کلیه تأمین
 فرآینـد  اجـراي  بـراي  و کارفرمـا  اسـت  شدهینیبشیپ هاآن انجام هزینه یا و مستتر پیمان موضوع عملیات يهاتیفعال

HSE داشت نخواهد مستقل پرداخت موارد گونهنیا در. 
 پیمان در اختصاصی HSE الزامات 1-19

 و مقـادیر  اختصاصـی  در جـداول  هـا آن انجـام  هزینـه  کـه  اسـت » HSE مـدیریت  نظـام  يهارویه و الزامات« مجموعه
  است. گردیده درج پیمان به منضم هافعالیت و خدمات مصرفی، کاالي هايقیمت

  خاص ثالثاش 1-20
و عوامـل ایشـان، اشـخاص     و کارکنـان کارفرما، پیمانکار  از ریغبهکلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی، خصوصی یا دولتی 

  شوند.ثالث نامیده می
 فروشنده 1-21

بـا پیمانکـار، متعهـد بـه      قـرارداد یا عامل فروش است که از طریق انعقاد  کنندهعیتوز، کنندهنیتأم، سازنده، دکنندهیتول
 کننـدگان عیـ توزیا  کنندگاننیتأم، سازندگان، دکنندگانیتولاجراي کار است.  ازیموردنو تجهیزات کاال ز تأمین اقالمی ا

  .شوندیمنامیده  کار فروشندگان نیز، فروشنده ازیموردنو تجهیزات کاال اقالمی از 
 کار  1-22

 يریکـارگ ب با پیمانکار کهبرداري، نگهداري و تعمیرات بهرهاز مهندسی، مدیریت اجراي خدمات،  ها اعمفعالیتمجموعه 
 و مـدارك  و اسناد طبق الزم عوامل ریو سا تجهیزات و ابزارآالت آالت،ماشین ،واد مصرفی و غیرمصرفیم انسانی، نیروي
   باشد.آن می انجام به متعهد پیمان، این کار شرح

 مبلغ پیمان 1-23
 بـر اسـاس   تواندیم . این مبلغشودمیکه شامل مبالغ مشروط نیز  است نامهموافقت 3در ماده  شدهدرجعبارت از مبلغ  

   تغییر یابد. 1-57 ماده
   مشروط مبلغ 1-24

 و کارهـا  انجام يبرا کارفرما دستور به مشروط آن، پرداخت و است شدهدرج نامهموافقت 2-3-3 بند در که است یمبلغ
 گونـه چیهـ  مـان، یپ در مشـروط  مبلغ درج .است 55 ماده براساس مانکاریپ لهیوسبه زاتیتجه و مصالح دیخر ای خدمات

 .کندینم ایجاد پیمانکار برابر در کارفرما براي يتعهد
 ت پیمانمد 1-25

  کارو اتمام  لیتکم منظوربه، 50 مادهطبق و تغییرات بعدي آن  نامهموافقت 3-5در ماده  شدهدرجاز مدت  عبارت است
 نافذ شدن پیمان 1-26

  است. نامهموافقت 1-5طبق بند  پیمان به معناي شروع تعهدات دو طرف
 ابالغ شروع کار 1-27

  است. نامهموافقت 2-5به پیمانکار مبنی بر شروع کار، طبق بند  کارفرما دستور
   جامع يبندزمانبرنامه  1-28

 يهـا تیـ فعالاولیـه شـروع و خاتمـه انجـام      يبندزمانو حاوي جدول  شدههیتهاز سوي کارفرما  کلی يبندزمانبرنامه 
 ،پیمـان  15 مطابق پیوست شـماره  ناسنادي است که همراه اسناد پیما این برنامه یکی از .استمختلف موضوع پیمان 

  .شودمیامضا و مبادله 
  تفصیلی اجرایی يبندزمانبرنامه  1-29

مختلـف موضـوع پیمـان     يهـا تیـ فعال بندي مشـروح اجـراي جزئیـات   تفصیلی، برنامه زمان يبندزمانمنظور از برنامه 
از طرف چارچوب برنامه زمانی کلی  در زمان شروع و خاتمه هر جز از عملیات موضوع پیمان بایدباشد. در این برنامه می
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ایـن برنامـه در طـول مـدت پیمـان بـا تاییـد         .گیرد قرار عمل موردکارفرما  تاییدپس از پیمانکار به کارفرما پیشنهاد و 
  کارفرما قابل تغییر است. 

 هاي دوارتجهیزات و ماشین رفع نقصمسئولیت دوره  1-30
ذکـر شـده اسـت و     11براي تعمیرات اساسی تجهیزاتی است که در پیوست شـماره   60ماده در  شدهنییتعدوره زمانی 

موعد اتمام دوره مسئولیت رفـع   طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست.
ف بـه ارائـه خـدمات    مفاد پیمان موظ نقص می تواند پس از اتمام مدت پیمان ادامه یابد که در اینصورت پیمانکار طبق

  باشد.    جهت رفع نقص می
 گواهی رفع نقص 1-31

صدور گواهینامه پایان کـار  و  رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت تاییداز گواهی است عبارت  
  .شودیمصادر  59ماده که با توجه به 

  دوره مسئولیت تضمین بهره برداري، نگهداري و تعمیرات 1-32
 62طبق ماده  شودمیبیان  اختصاصییا مدتی که در شرایط ماه  6، به مدت کار انیپا نامهیگواه صدور از پس مانکاریپ

برداري، نگهداري و تعمیرات نامناسب دوره پیمـان اسـت،   متعهد به رفع هر گونه اشکالی که ناشی از بهره 11و پیوست 
  باشد. می

  گواهینامه پایان کار 1-33
 موضـوع  تعهـدات  هیـ کل مانکاریپ که یصورت در و برداري، نگهداري و تعمیراتبهره اتیعمل انیپا در کارانیپا نامهیگواه

ع نقص تجهیـزات و  کار منوط به اتمام دوره مسئولیت رفصدور گواهینامه پایان .گرددیم صادر باشد داده انجام را مانیپ
  باشد.  اند، نمیکه تعمیر اساسی شدههاي دواري ماشین

 مدارك فنیاسناد و  1-34
و سـایر مـدارك بـه شـرح      هـا نقشه، مشخصات فنی، هانامهنییآاز مجموعه اسناد فنی، استاندارها، کدها،  است عبارت 

  پیمانکار انجام شود. لهیوسبه، هاآنکه کار موضوع پیمان باید طبق  ،17پیوست 
 جراي کارا محل ای محدوده/هیناح 1-35

 اختیـار  در کارفرمـا  توسط که است هاییمحل و اراضی تمام مان،یپ موضوع کار اجرايیا محل  محدوده/هیناح از منظور
  است. شده داده قرار پیمانکار

   ساتیتأس 1-36
 هیـ ناح ایـ  مجتمع یک در واقعاست و  دوار زاتیتجه و هانیماش که داراي فیزیکی دارایی از بخشی سات،یتأس از منظور
هماننـد   دارد سـپاري  بـرون  قابلیـت بوده کـه   رانیا یاسالم يجمهور نفت وزارت تیمالک و تیحاکم تحتیا  به متعلق

  ها.اهشگیپاال و گاز صادرات يواحدها، فرآورش ساتیتأس، خانه تلمبه ،گاز قیتزر ستگاهیا ر،فشا تیتقو  ساتیتأس
 مجاور ساتیتأس 1-37

 و حـریم  رعایت به مکلف پیمانکار. دارد وجودیا محل اجراي کار  محدودهمجاورت  در که گرددمی اطالق ساتییتأس به 
 . اشدبمی 11 وستیپهاي مندرج در قوانین و دستورالعمل طبق قانونی فواصل

 تجهیزات 1-38
 انجـام  جهـت  کـه  اسـت  ادواتی و وسایل و دقیق ابزار برقی، کمکی، و اصلی آالتماشین ،اهدستگاه هیکلعبارت است از 

  بکارگرفته خواهد شد. مانیپ خدمات شرح به مربوط مفاد
  ابزار مخصوص   1-39

 برخـی تجهیـزات   تعمیـرات آزمـایش و  مخصوص تنظیم، ها و ابزارهایی هستند که دستگاه ،منظور از ابزارهاي مخصوص
پیمـان در   14  کارفرما ابزارهاي مخصوص موجود خود را به شرح برنامـه منـدرج در پیوسـت شـماره     شوند.طراحی می
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هزینـه بـراي    گونـه چیهابزارهاي مخصوص و عمومی ضروري دیگر بدون ایجاد سایر  نیتأمدهد. اختیار پیمانکار قرار می
   دارد. تعهد پیمانکار قرار در کارفرما،

  لوازم و قطعات یدکی اختصاصی 1-40
 کهکه فقط در نگهداري و تعمیرات این تجهیزات کاربرد دارداست هاي دوار تجهیزات ماشین اختصاصی لوازم و قطعات

  .است ریپذامکانها و تجهیزات دستگاهسازندگان اولیه  از هاتهیه آنعمداتاً 
  قطعات یدکی و مصالح عمومی  ،لوازم 1-41

و به همـین   استخصوصیات استاندارد در تولید است که داراي  لوازم و قطعات یدکی ،مصرفیغیرو مصرفی  مواد تمامی
 هـا، هـا، پـیچ  اورینگ از قبیل( نمودتهیه از طریق فروشندگان، تولیدکنندگان و سازندگان مختلف  ها راتوان آنعلت می

   .)هابست
   گاهکارتجهیز  1-42

بـرداري و  انجام مراحل بهره جهتو کلیه امکانات سایر ادوات  و قطعات ،آالتابزار ،آالتنیماشها، تمام دستگاه نیتأمبه 
   . گرددمیاطالق  پذیردمی 11نگهداري و تعمیرات ماشین دوار که به صورت موقت طبق پیوست 

 تعمیراتنگهداري و  1-43
اقدامات فنی، اجرایی، سرپرستی و مدیریتی بر روي دارایی فیزیکی اعم از تاسیسات، سیستم، دستگاه، تجهیـز،   مجموعه

ر و یا قطعه به منظور حفظ و یا برگرداندن آن به وضعیتی کـه بتوانـد عملکـرد مـورد انتظـار را      خطوط لوله، وسیله، ابزا
 انجام دهد. 

 اساسی تعمیرات 1-44
 دوارماشـین  کـردن  بسـته  و بـاز  فرآینـد  کـردن، خارج  سرویس از جمله از تعمیراتی هايفعالیت کلیه اساسی، تعمیرات

)Assembling& Disassembling(،  ،الزم تغییرات انجام یا و اصالحات تعمیرات، ،یفن بازرسیحمل و نقل استاندارد 
 شـرکت  شـده  رفتهیپذ و روزبه يهاهیرو و هادستورالعمل ای و 17 وستیپ در مندرج کارفرما يها دستورالعمل اساس بر
 و وضـعیت  تحلیـل  مبنـاي  بـر تواند که می باشد.می شانیا مصوب ییاجرا يها نامه نییآ نیآخر با مطابق سازنده يها

  .شوندیم انجام یراتیتعم مختلف سطوح در و مشخص يکارکردها ساعت در دوارماشین اطمینان قابلیت
 يبردار بهره 1-45

 هـا، دسـتورالعمل  اساس بر شود کهاطالق میکه به منظور بهره برداري از تاسیسات در محدوده کار ییهاتیفعال کلیه به
بـه کارفرمـا اطمینـان     وگیـرد  توسط پیمانکـار انجـام مـی    مانیپ در مندرج ياستانداردها و فرآیندها ها،هیرو ها،هیابالغ
  پذیرد.  صورت می 20هاي عملکرد مدیریتی، فرایندي و عملیاتی طبق پیوست دهد که شاخصمی

 دانش تیریمد  1-46
 ينـدها یفرا در اطالعـات  زیآنـال  از حاصـل  جینتـا  اخـذ  زین و ، اعمال تغییرات،اطالعات و هاداده هیکل ندم نظام تیریمد

 و بوده دانش کشف و استفاده انتشار، ،یسازمانده جاد،یا بر مشتمل حداقل که شودمی شامل را مانیپ موضوع به مربوط
 يسـاز ادهیپ اجرا، نحوه ابزارها، به مربوط اطالعات. گردد يساز ادهیپ مانیپ ياجرا ندیفرا در مانکاریپ توسط ستیبا یم
 13 شـماره  وسـت یپ در منضـم  يهـا هیـ رو و هـا  دستورالعمل اساس بر دانش تیریمد به مربوط جینتا استنباط و اخذ و

  .است دهیگرد مستند دانش تیریمد به مربوط
 )RCM  )Reliability Centered Maintenanceیا نانیاطم تیقابل بر مبتنی راتیتعم و ينگهدار 1-47

و  رانهیشـگ یپاز جمله تعمیرات  زاتیتجه مناسب ریتعم و ينگهدار يها روش از استفاده و انتخاب جهت ي استندیفرا
 يهاهیرو و استانداردها با مطابق نظر مورد نانِیاطم تیقابل به یابیدست هدف با ،ه به صورت یکپارچهانیشگویپتعمیرات 

   .ممکن نهیهز ترینبهینه با و جیرا
   )CBM )Condition-Based Maintenance یا تیوضع شیپا مبناي بر راتیتعم و ينگهدار 1-48
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 یابیـ ارز بمنظـور  زات،یتجه مداوم شیپا از استفاده با که زاتیتجه و هادستگاه راتیتعم و ينگهدار يتهایفعال مجموعه
 را نـده یآ و یفعل طیشرا در دستگاه یاحتمال يهایخراب بود خواهد قادر که گرددمی انجام کار حال در دستگاه تیوضع

ـ  وقـوع  از اپراتور، به هشدار با و داده نشان انسان يبرا درك قابل یصورته ب  يکـار  طیشـرا  در دسـتگاه  توقـف  و یخراب
 قـرار  دیـ تول ندیفرآ در مناسب يعملکرد طیشرا در را زاتیتجه تواند،می آن تحلیل از حاصل نتایج لذا نماید، يریجلوگ
 . دهد

  )RBI )Risk Based Inspection یا سکیر يمبنا بر یبازرس  1-49
 دمـا  فشار، تحت زاتیتجه همانند ثابت هايدستگاه به مربوط يهاسکیر يبندتیاولو و صیتشخ يبرا روشی است که

 يبرمبنا یبازرس برنامه ارائه و کمپرسور و پمپ پوسته همانند دوار هاي ماشین فشار تحت بخشهاي نیز و یبحران و باال
 شده محاسبه زاتیتجه یافتادگ کار از يجهینت و احتمال زانیم روش نیا در. به کار می رود شده محاسبه يها سکیر
 آنهـا  يبـرا  یبازرسـ  برنامه آمده، بدست سکیر اندازه براساس و دیآیم بدست سکیر زانیم  فاکتور، دو نیا ضرب از و

  .شودیم نیتدو و فیتعر
 )RCA )Root Cause Analysisکمیته  ی یاخراب يا شهیر علل لیتحل تهیکم 1-50

مـورد تاییـد کارفرمـا و    متخصـص   ثالـث  شـخص  و مانکاریپ ،کارفرما ندگانینما ازکه تیم تخصصی متشکل این کمیته 
 بـر  RCA تهیکم مسئول نظر ریز 21 شمارهپیوست  مطابق را هایخراب ياشهیر علل لیتحل تیمسئولباشد میپیمانکار 

  .دارد عهده
 )PMO )Preventive Maintenance Optimization یا پیشگیرانه راتیتعم و ينگهدار يها برنامه يساز نهیبه   1-51

 یبررس به شکست آثار و پنهان يهاشکست يجستجو از پس و شودمی یبررس PM فیوظافرایندي است که طی آن  
صـورت  17 شـماره پیوسـت   مطـابق   PMO. پـردازد یم داد، انجام شکست از يریجلوگ و ینیبشیپ يبرا توانیم آنچه
  پذیرد.می

 )PM )Preventive Maintenance یا رانهیشگیپ راتیتعمنگهداري و  1-52
باشـد.  اي و یا در ازاي مدت زمـان کـارکرد مـی   اي منظم به صورت دورهروشی براي نگهداري تجهیزات بر مبناي برنامه

ها، پـیش از بـروز آن، بـا اسـتفاده از     یا خرابی دستگاه هدف از به کارگیري این روش، جلوگیري از مشکالت تعمیرات و
تـر  بینـی  تـر و قابـل پـیش    کمتـر، کوتـاه   روشهاي روتین و جامع نگهداري است، که در نتیجه دستیابی به تعداد توقف

 ، پـس از  مانکـار یپ توسـط  شـده  ارائـه  برنامـه  رانه مطابقیشگیپ راتیتعمنگهداري و  .واحدها و تجهیزات را محقق سازد
  .شودیم انجام شده يزیربرنامه زمان در کارفرما دییتأ

 )PdM)Predictive Maintenance یا و تعمیرات پیشگویانه هداري نگ 1-53
 انجام يبردار بهره نیح درا یک تجهیز اجز کارکرد یفن طیشرا نییتع جهت گرددکهیم اطالق ییهاتیفعال مجموعه به

 براسـاس  لـذا ایـن روش  . گرددیم نییتع نگهداري و تعمیرات تیفعال نوع و زمان آن، از حاصله جینتا براساس و دهیگرد
  پذیرد.تجهیز صورت می اجزا کارکرد طیشرا

 )CM )Corrective Maintenance یا اصالحی راتیتعم 1-54
 ینـ یب شیپـ  و یاتفـاق  صـورت بهو  شوندیم ریتعم یخراب وقوع از پس زاتیتجه آن در که است ينگهدار روش از ینوع

  .  پذیردصورت می نشده
 دستور تغییر کار 1-55

    سندي است که افزایش،کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آنها در آن درج شده است.  
  مقادیر اوزان و 1-56

در اسـناد و   کـه آنسیستم متریک خواهد بود، مگـر   بر اساسجمهوري اسالمی ایران مقررات کلیه اوزان و مقادیر طبق 
  باشد.شده  قرارگرفته توافق موردمدارك پیمان سیستم دیگري 
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  رهایتفس  - 2 ماده 
 :لسا ه،ما روز، 2-1

 نکـه یا مگـر  ست.ا ایران رکشو سمیر تقویم طبق ،شمسی لسا و هما ل،سا و هما از رمنظو و تقویمی روز روز، از رمنظو 
 .باشد شده اشاره يگرید به نحومانیپ در

 :جمع و دمفر 2-2
 دارد. دمفر معنی ،جمع تکلما و جمع معنی د،مفر تکلما ،کند بیجاا رتعبا معنی هر جا 

 :هاعنوان 2-3
 مشـترك  صـورت بـه  هــ ک تـسا اديوـم دمفا از عطالا و هنماییرا منظوربه تنها ،عمومی یطاشر در شدهدرج يهاعنوان

  .دکر دهستفاا ادمو تفسیر در هاآن از توانینم و اندقرارگرفته اننوـع آن رـیز
 :آن ضمائم و قرارداد این سرتاسر در 2-4

  . است یالزام یمعن به آنها نظایر سایر و "بایست یم" ،"یبایست" ،"باید" کلمات
 نشـده،  ذکر و شده ذکر از اعم مصادیق یتمام برگیرنده در آنها نظایر سایر و "جمله از" ،"بر مشتمل" ،"شامل" کلمات
 . باشند یم یمحدودیت هیچگونه بدون

 غیرقانونی یا شود باطل یا شود ساقط اعتبار از یا برسد پایان به قرارداد این موضوع از بخش یا قسمت هر که صورتی در 2-5
 در و گـذارد نمی تأثیري قرارداد این دیگر هايبخش بر شرایط این گردد، توافق دیگري نحو به یا و گردد اجرا غیرقابل یا و باشد
 توازن بر اقدام این اینکه شرط به است، نداشته وجود قسمتی چنین ابتدا از گویی که شودمی اجرا همانطور قرارداد اخیر، فرض
 .نباشد معامله صحت اساسی شرایط یناف شروط جمله از مزبور قسمت شروط و نزده صدمه طرفین تعهدات و حقوق میان

 باشـد،  ازین کار اتمام منظور به ای و باشد مانکاریپ عهده بر قرارداد اسناد در يا فهیوظ/يتعهد/یفیتکل/يکار انجام هرگاه 2-6
 .است هانرخ و هامتیق و قرارداد مبلغ در ملحوظ و مانکاریپ عهده بر زین آنها انجام يها نهیهز
 بـروز  صـورت  در و بوده امر تسهیل براي تنها قرارداد مختلف قسمتهاي یا و بخشها به مربوط عناوین و مطالب فصل سر 2-7

 مالحظـه  مورد قرارداد، طرفین نیت و قصد تعیین زمینه در یا و طرفین تعهدات یا و ها مسئولیت وظایف، با ارتباط در اختالف
 .باشند نمی موثر یا و گیرند نمی قرار
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  اولیه يهااقدام   :2فصل 
  نپیما عقد از پس لیهاو يهااقدام  - 3 ماده 

  پرداختپیش تضمین تسلیم 3-1
 و تهیه را 11ع مـاده  وــ موض تضـامین  از طرف پیمانکار، پیمانکار پرداختشیپدر صورت درخواست  ،پس از امضا پیمان 

  .کندیم فرمارکا تسلیم
  رکا وعشر 3-2

نسبت به شروع کار  بالغیها در شدهنییتع نماز در فرمارکا يسو از رکا وعشر غبالا یافتدر از پس ستا موظف رپیمانکا
 روز) 30( سی ،شودصادر می فرمارکا يسو ازتوسط پیمانکار که  رکا وعشر بالغیهاعدم دریافت  رتصو در. اقدام نماید

  .شودتلقی می رکا به وعشر تاریخ ن،پیما تنفیذ یخرتا ازپس 
. کندیم لیمـتس فرمارکا سیربر ايبر ر،کا وعشرابالغ  یخرتا از پس روز )15( دهپانز کثراحد فظر را یرز دسناا ر،پیمانکا

 رحضو با ياجلسه طی را دخو موردنظر تصالحاا اردمو روز، )7( هفت فظر کثراحد ارك،مد یافتدر از پس فرمارکا
 و تصالحاابایست ر میپیمانکا ،هاآن جلسهصورت تهیه و اردمو نهایی يبندجمعاز  پس و کندیم حمطر ر،پیمانکا
 در .کند تسلیم فرمارکا به نهایی تایید ايبر و دهنمو لعماا ،تیوضعصورت لیناو تـساخودر از بلـق تا را بمصو اتتغییر

  د.ش خواهند یتلق شده دییتأ اسناد، کارفرما، توسط جهینت اعالم و پاسخ عدم صورت
در  شـده درج اجـراي کـار   جـامع برنامـه   هاي کار بر اسـاس هاي اصلی هر یک از بخشاجراي فعالیت یـمانزبرنامه  1- 3-2

  15پیوست 
  رپیمانکا تسلیمی اركمد تحویل مانیز برنامه 2- 3-2
 شـده مشـخص  ،باهم نناآ طتباار و رکا مختلف يهابخش يکلید ملاعو آن در که رپیمانکا مانیزسا دارنموجزییات  3- 3-2

  .باشد
  هانامهمهیب تسلیم و تهیه 3-3

 ییهانامهمهیب ن،پیما 7 شماره پیوست به هـتوج اـب فرـط دو ،اـهرکا یـعمل وعرـش از یشـپپس از نافذ شدن پیمان و 
  .کنندیم تسلیم یگرد طرفبه و تهیه بیمه جعامر از ،هستند آن تهیه به مملز یک هر هـک را

 اولیه يهایهماهنگ 3-4
 از پیمان مفاد يمورداجرا در تفاهم حصول وی تیریمد ،ینظارت ،يزیر برنامه، نیباقیمانده موارد ف ابهامات رفع منظوربه 

 در ،و دستگاه نظارت پیمانکار کارفرما، حضور با جلساتی طی کار، شروع از پس روز )15( پانزده  ظرف دو طرف، سوي
 :گیرد عمل قرار مالك پیمان اجراي طول در تا شودیم يریگمیتصم زیر، موارد

 15برنامه زمانی پیوست  تناسببهدر اسناد و مدارك فنی  شدهدرجاطالعات تکمیلی،  ارایهرفع ابهامات احتمالی و  1- 3-4
  کارها گردش نحوه 2- 3-4

اولیه،  يهایهماهنگدر هنگام عقد پیمان، ضمیمه نشده باشد، در جلسه  )19(پیوست  کارها و روابط متقابلهرگاه گردش 
  .گرددیم، به پیمان منضم 19پیوست  عنوانبهدر زیر،  شدهمشخصموارد  ازجملهنحوه گردش کارها 

  بط با اجراي پیمان، در صورت لزومو سایر مراجع مرت دستگاه نظارتگردش کار مکاتبات بین کارفرما، پیمانکار،  -
  آن از پس يهااقدامگردش کار ابالغ دستور تغییر کار از سوي کارفرما و  -
  پیمانکار يهاتیوضعصورتو پرداخت  تاییدگردش کار تهیه، تحویل،  -
 مدارك فنی پیمانگردش کار تحویل  -
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 پیماناسناد    :3فصل 

  نپیما دسناا فهد  - 4 ماده 
 وکـاال   عنو هر نیتـأم  و رکا هر منجاا. دشو اجرا نپیما دسناا طبق باید که ستا نپیما عموضو رکا توصیف ،نیماــ پ دناـسا فدـه

  .ستا رپیمانکا هعهد به ،باشد زمال نپیما عموضو منجاا ايبر ريتجا وفنی  فعر طبق یا و نپیما دسناا از طستنباا با که ات،تجهیز
  دسناا لویتاو  - 5 ماده 
 نپیما دسناا سایر به نسبت نامـه موافقـت  ،کند وزبر شتباهیا یا و فختالا ،تناقض ن،یماــ پ دناـسا نموـمض و داـمف نـبی هرگاـه 

  .شودمیاقدام  نامهموافقت 2موارد مطابق ماده  ری. در سادارند تیاولو
  جعامر و کدها ،هااردستاندا  - 6 ماده 

 ویـرایش صـورت پـذیرد.    17سـایر اسـتانداردهاي مـذکور در پیوسـت      طبـق اسـتانداردهاي وزارت نفـت ایـران و     بایدکلیه کارها 
 عقد نماز در هاآن دنظریتجد خرینآ ،ستا شدهینیبشیپ نپیما در که رکا ايجرا ازیموردن جعامر و )کدها( هاشناسه ،هااردستاندا

ي هااردستانداویـرایش   خرینآ از ن،پیما در تکوــ مس اردوـم در. باشد شدهحیتصر نپیما در يیگرد نحو به نکهآ مگر ،ستا نپیما
ده ستفااکارفرمـا  بـا نظـر نهـایی     ن،پیما در شـده ینیبشیپ يهااردستاندایگر دبا  هماهنگ یالمللنیب معتبر يکدها و صنعت نفت

 ،ندانسـت  اجـرا قابـل کارفرمـا را  توسـط   شـده یمعرفـ هایی از استانداردهاي پیمانکار بخش یا بخش کهیدرصورتهمچنین  .شودیم
 باشدمی موظف پیمانکارهمچنین  .اقدام نمایدطبق نظر کارفرما به کارفرما منعکس نموده و  کتباًنظر و پیشنهاد خود را  بایستمی
 مربوطـه  استانداردهاي از استفاده به نفت وزارت فیزیکی هاي دارایی مدیریت نظام سازي جاري به مربوط اهداف تحقق راستاي در

 اخـذ  را الزم تاییدات و ساخته مطلع فیزیکی داراییهاي مدیریت هاي شاخص تحقق از را کارفرما خود گزارشات کلیه در و پرداخته
  .نماید

  فنی اركمد و دسناا  - 7 ماده 
در چارچوب برنامه زمانی از سـوي پیمانکـار    شدهنییتع نقص یا تناقض در اسناد و مدارك فنی باید ظرف مدت هرگونه 7-1

و رفع نقص، تحت نگارش جدید، جـایگزین مـدارك    منعکس شود. تا پس از بررسی کارفرمادستگاه نظارت/بررسی و به 
  به پیمانکار ابالغ شود. قبلی شده و 

از کارفرمـا  را پیمـان   17مـذکور در پیوسـت شـماره    ، اسناد و مـدارك فنـی   هاپیمانکار موظف است یک سري از نقشه 7-2
 صورت نیاز . درنماینده کارفرما اقدام نماید تاییدنماید با میالحظه ها مدریافت نموده و چنانچه ضرورت تغییراتی در آن

  .خواهد بودبه عهده و هزینه پیمانکار  فنی دیگر تهیه آنهاي تهیه نقشهبه 
  هاهیابالغ  - 8 ماده 

کتبی معتبر اسـت. رسـید دبیرخانـه     صورتبهو موارد مشابه، تنها  فسخ پیماننظر، ابالغ تعلیق،  ، اعالمدستور کارهرگونه اطالعیه، 
  ) است.ها، مدارك و مکاتباتها (گزارشهر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، مالك تسلیم ابالغ

  شدهثبت قحقو ،هاآن از دمجد و استفاده دسناا مالکیت  - 9 ماده 
 فرماسترکا متعلق به ،ستا شدههیته در طول مدت پیمان یا پیش از آن فرمارکا لهیوسبه کهارك فنی مدکلیه  مالکیت 9-1

 ینکها مگر، کند دهستفاا نپیما ینا عموضو از رجخا يهارکا منظـور بـه  هاآن از ،فرمارکا زهجاا ونبد تواندینمر پیمانکا و
کارفرما حـق کامـل در اسـتفاده و دسترسـی بـه کلیـه اسـناد،         .باشد دهکر کسب ردمو ینا در را فرمارکاکتبی  فقتامو

افزارهاي مورد استفاده در انجام خدمات و عملیات را در هر زمـانی کـه   افزارها و سختها و اطالعات و نرممدارك و داده
 ها و ملزومات مورد نیاز را در این ارتباط فراهم آورد.بخواهد، دارد و پیمانکار بایستی به هماهنگی

 ،است ازیموردن نپیما عموضو يهارکا منجاابراي  قحقو سایر و تألیف آوري،نو اع،بدا اع،خترا از دهتفاـسا که ارديوـم در 9-2
 يهاعنوان تحت شدهثبت قحقو تـخداپر هـب وطرـمش هاآن از دهتفاـسابوده و  رماـفرکا عالـطا بایست بااین موارد می
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 دهستفاا زمجو تأمین به موظف رپیمانکا اسـت.  هاآن مانند و نشر حق ،عالمت ثبت حق اع،خترا ثبت حق ،لیسانس حق
 .هاستآن به طمربو يهانهیپرداخت هز و قحقو گونهنیازا

 قوــ حق ناحباــ ص ياز سـو  رتخسا و نیاز مطالبه اض،عترا ،عااد هرگونه برابر در را فرمارکا تــ سا فـموظ ر،یمانکاـپ 9-3
 هنشد تعیین نپیما دسناا در شـده ثبـت  قحقو گونهنیا رـگا یـحت( نیماـپ عوـموض ياـهرکا در مورداستفاده شدهثبت
 بـا  طتباار در شـده ثبت قحقو نصاحبا رتخسا و نیاز عنو هر انجبر و پاسخگویی ئولیتـمس و نگه دارد نمصو ،)دباش

  .ستا وي عهده رب ن،پیما عموضو يکارها
  حاکم نباز  - 10 ماده 

 فطر دو يمضاا به نپیما عقد نماز در بـوده کـه   نپیما دسناا مختلف يهـا بخـش  بر اکمـح ناـبزو این  زبان پیمان فارسی است
ــ پیمانکــار بایــد مــدارك و  .ستا عمل كمال سیرفا نباز باشــد شــدهمیتنظــ نباز دو به ارداديقر نمتو که ارديمو در. رســدیم

  تهیه کند. و در صورت درخواست کارفرما به زبان انگلیسی هاي پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسیگزارش
  

 

 هانامهیمهبو تضامین   : 4فصل 
  پرداختشیپ تضمین  - 11 ماده 

طبق و مبلغ ن به هما ینیتضـم  مانکـار یپ ،دولتیمعامالت مین ضت نامهنییآبر اساس  3-55 بند موضوع پرداختشیپست اخودربا 
 تناسـب بـه  تضـمین . مبلغ کنـد یمرما ـفراکتسلیم و تهیه  ،فرمارکا تاییدرد مومراجع  یا و بانک، از 8 تـپیوسدر  شدهدرجکاربرگ 
  .کامل مستهلک شود صورتبهتا  شودیمداده کاهش  ،رپیمانکا موقت يهاتیوضعصورتمحل از  پرداختشیپغ کسر مبل

  کار حسن اجرايتضمین   - 12 ماده 
 بنـد  موضـوع کار حسن اجراي سپرده  عنوانبهدر طول مدت اجراي پیمان، تمام یا بخشی از مبالغ نگهداري شده  تواندیمپیمانکار 

معادل همـان مبلـغ و    ،تضمین معامالت دولتی نامهنییآبر اساس کارفرما و  تاییدمورد معتبر  تضمینلیم در مقابل تسا ر 55-8-1
   دریافت کند.، از کارفرما 8در پیوست  شدهدرجطبق فرم 

  اتتعهد منجاا تضمین  - 13 ماده 
 نامـه نیـی آ ر بـر اسـاس  پیمانکا، اسـت  شدهدرج نپیماد سناا ر که درپیمانکاات تعهدم نجااتضمین  منظوربهن، پیماي مضااز ا یشپ

فرما تهیه رکا تاییـد رد موو مراجع  هابانک، از 8پیوستدر  شدهدرجکاربرگ طبق  ات راتعهد منجاا تضمین ،دولتیمعامالت  نیتضم
در  شـده ینـ یبشیپـ به شـرح  کار و تا صدور گواهینامه پایان پایان مدت پیمانباید تا پس از  ،تضمیناین . کندیمفرما رتسلیم کاو 

خود را انجام نداده  پیمانخود وفق قابل تمدید باشد و مادام که پیمانکار کلیه تعهدات  و معتبر 14ماده پیمان و  8پیوست شماره 
   تمدید گردد.توسط و با هزینه پیمانکار الذکر باید فوقتضمین  است،

 رامقتضی  اقداماتکارفرما حق دارد حاضر به تمدید آن نگردد،  ،تضمینروز قبل از انقضا مدت اعتبار  )15پانزده (چنانچه پیمانکار 
تا پایان تعهدات پیمانی پیمانکار انجام تعهدات  تضمین عنوانبه ،تضمینوجه آن را بجاي  وتضمین انجام داده  مبلغجهت دریافت 

   .در صندوق خود نگهداري کند
 .کماکان ثابت خواهد بود مدت نهایی پیمانتا پایان  ،تضمینافزایش یا کاهش گردد مبلغ این  %25پیمان مشمول چنانچه مبلغ 

  تضامین  زيساآزاد  - 14 ماده 
 دمستر رپیمانکابـه   و شـود یمـ  آزاد ،11مـاده   در شدهدرج ترتیب به آن مبلغ كستهالا از پس ،پرداختشیپتضمین   14-1

   .گرددیم
  .شود آزادپرداخت می تواند به تناسب استهالك آن بنا به درخواست پیمانکار تضمین پیشتبصره: 

از هـر صـورت   یا مدت مشـخص شـده در شـرایط اختصاصـی     حسن اجراي کار از کسر مبلغ ماه  6سپري شدن پس از  14-2
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 . مسترد خواهد شد 2-58با رعایت بند ، 12 مادهآن مطابق با  میناتضو یا کسر شده کار حسن اجراي  مبلغوضعیت، 
 مبلغ کسور حسن اجراي کار چنانچه در مدت پیمان، تعمیر اساسی تجهیزات و ماشین دوار صورت گرفته باشد،تبصره: 

  .شودیمبازگردانده  ماشین دوارتجهیزات و آن تحویل قطعی پس از  مربوط به صورت وضعیت تعمیر اساسی
 از پس ،باشد نشـده ینـ یبشیپـ  اتدــ تعه ماــ نجا تضمین زيساآزاد ايرـب يرـیگد روش اختصاصی یطارـش در هرگاـه 14-3

 آزاد 58 مـاده  عایتر با اتدــ تعه ماـنجا تضمین ،نهایی تیوضعصورتبه  سیدگیرپس از  وصدور گواهینامه پایان کار 
  .شودیم

  .شودیم عمل ،3-64 دبن طبق ات،تعهد منجااتضمین  ردمو در د،شون فسخ پیما 64ماده  طبق هرگاـه 14-4
  :شودیم عمل یرز ترتیب به د،شو داده خاتمه 66 و 65و 63مواد  طبق ن،پیما ههرگا 14-5

  .شودیم آزاد 3-14 بند عایتر با ات،تعهد منجااتضمین   مبلغ 14-5-1
و  هاي دواري که  تعمیر اساسی شدهتجهیزات و ماشین تناسب به، معادل آن تضامینکار و یا حسن اجراي سپرده  14-5-2

  .شودیمآزاد  2-14، بر اساس بنددوره مسئولیت رفع نقص آن سپري شده است
  هاآن تهیه مسئولیت ،هانامهمهیب اعنوا  - 15 ماده 

 اــ ب نیماــ پ اــ ب هــ بطرا در دخو عمومی اتتعهد اردمو پوشش ايبر زمال يهـا نامـه مـه یب یهـته هـب فـموظ ر،یمانکاـپ 15-1
 موظفنیـز   به کارفرما بـوده و  نامهمهیباز  يانسخه ارایهوي موظف به  ،همچنین. تـسا 7 تـپیوس بر اساس و رماـفرکا
 دیجاا ونبد رپیمانکا بـا تقبـل هزینـه اسـت.     آن از پـس  يدهایـ تمد ،نیز و هـا آن رباـعتا تدـم در هانامهمهیب حفظ به

 ینا پوشش. کنـد یمـ ام قدا يامـه یب يهاپوشش نیتأم به نسبت ،فرمارکا و دخو يهاتیمسئول و اتتعهد در یتودمحد
  :ستا یرز حشر به ارديمو ازجمله ،هانامهمهیب

و  حملشـوند، بیمـه   حمل و باربري تجهیزات و ماشین آالتی که به خارج از کارگاه موضوع پیمان حمـل مـی   بیمه 15-1-1
زمـان   تا )ونقـل حملاز محل آغاز  فرآیند و اجاره ( وشفر یا تولید هايمحل از ،کار اتتجهیز و مصالحکاال،  باربري

 هیـ بـه کل  رتخسا عنو هر پوشش دیـ مـذکور با  مـه یب .هـا به میزان ارزش جایگزینی آن هگارکا يهارنباااستقرار در 
تبط مـر مجاز  يکارها ای يبازساز ر،یتعم يبرا مانکاریتوسط پکه  یدکیقطعات و  آالت نیماش زات،یها، تجهدستگاه

 را شامل شود. است خارج شده ل انجام کاراز مح مانیپموضوع  با
 یا و هگارکا يهارباـنا کارگاه و در مستقر اتتجهیز و مصالح به رتخسا عنو هر پوشش ايبر خطر متما یمهـب 15-1-2

به نحو دیگري  7مگر اینکه در پیوست ریخ صدور گواهینامه پایان کارتا تافعالیت  دوران ايبر انجام کار يهامحل
  .هابه میزان ارزش جایگزینی آنمشخص شده باشد و 

 فرمارکا ر،پیمانکا نکنارکا گمر یا و یدگیدبیآس به منجرو دیه  رتخسا عنو رـه شـپوش ايرـب ،ئولیتـمس یمهـب 15-1-3
 ن،پیما عموضو يکارها با طباـتار در يوـنح هـب هـکنانی کرکا سایر و رپیمانکا دومدست رانپیمانکا نکنارکا و
 تفو یا جانی تصدما از ناشی مسئولیت پوشش ايبر ثالث صشخاا بیمه همچنین و شوند سانحه یا و ثهدحا رچاد
باید به صورتی باشد که  نامهمهیباین  .پذیردصورت می نپیما ايجرا ثرا درکه  الموا به وارده رتخسا و نیاز یا

قانون با مواد مرتبط  ) با تصریحنامیب(حداقل یک نفر) از کارکنان پیمانکار، بیمه مسئولیت مدنی ( %10براي تعداد 
  شود. نیتأم درمان و دیه) ،فوت ،یازکارافتادگاجتماعی (مستمري  نیتأم

ن ـهمچنی و موضوع پیمان ياـهرکا ايجرا ايبر ،ازیموردن ساتیتأس و تتسهیال سایر وتخصصی  آالتنیماش یمهـب 15-1-4
بـه میـزان    نپیما عموضو يهارکا به طمربو وي، دومدسـت  رانپیمانکا و رپیمانکا به تعلقــ م یهـنقل ایلـسو یمهـب

در محوطـه  قـرار    زینی از زمان ورود به محوطه اجراي کار تا زمانی که براي اجراي تعهـدات قـراردادي  ارزش جایگ
  .دارند

 از وجـه چیهـ بـه  را رپیمانکا و ستا وارده يهـا خسـارت  نیتأم منظوربه نهاـت ،اـهرکا و اتیزـتجه و الحـمص کردن مهیب 15-2
  .کندینم يمبر دخو اتتعهد
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ــه هــانامــهمــهیب حفظ و تهیه هزینه 15-3 ــا مگر ستا رپیمانکا هعهد به نشیزافر و بیمه حق ختداپر ازجمل  یطاشر در کــهنی
  .باشد شده ینیبشیپ يیگرد هنحو اختصاصی

 را دموجو يهـا نامـه مـه یب یا و ننماید تهیه رمقر موعد در را ادشدهی يهانامهمهیب از بخشی یا متما رپیمانکا کهیدرصورت 15-4
 یا و تهیه به امقدا ساًرأاي بـه پیمانکـار،   پـس از اخطـار کتبـی و مهلـت دو هفتـه      تواندیم فرمارکا ،نکند تمدید موقعبه

 رنظوــ م ریمانکاــ پ راـبدهک حساببه ي،باالسر هزینه هرگونه جمله از را، طمربو يهانهیهز و دهرـک هانامهمهیب دـتمدی
رساند تا ضمن رعایت آنها در صـورت  نامه را به اطالع پیمانکار میهمچنین کارفرما مفاد و الزامات مندرج در بیمه دارد.

 رماــ فرکا هدـعه هـب ن،یماـپ اختصاصی یطاشر در هانامهمهیب تهیه هزینه ه،رگاـه نیز تهیه شود.لزوم بیمه نامه تکمیلی 
. شـود یمـ  شتهاگذ رپیمانکا بدهی حسـاب بـه  ،هـا نامهمهیب خذا ايبر فرمارکا يباالسر يهانهیهز تنها ،باشد شدهگذاشته

 ،باشد نگرفته ارقر ادشـده ی يهـا مـه یب پوشش تـتح دهیدکار خسارت ر،پیمانکا (تقصیر و کوتاهی) رقصو علت به ههرگا
نامـه توسـط کارفرمـا رافـع     و تهیه بیمـه  ستا 68ماده  در شدهنییتع انمیز تا وارده رتخسا انجبر به موظف رپیمانکا

      هاي قراردادي پیمانکار نخواهد بود.مسئولیت
  هانامهمهیب محتواي  - 16 ماده 

 رماــ فرکا ماــ ن ایدــ ب ر،پیمانکا به متعلق سـات یتأس و ساختمانی آالتنیماشـ  و نکنارکا ردمو در جز ،هـا نامـه مهیب در 16-1
 نپایا نماز یا و يمحتو در تغییر عوــ ن رــ ه ددرـگ لیمـتس به کارفرما ر،کا هر وعشر از قبل و دشو درج ینفعذ عنوانبه
 آن، از ینفعذ فطر و بیمه عموضو ،گـذار مـه یب ،هـا نامهمهیب متما در. باشد فرمارکا قبلی اطالع با باید ،هانامهمهیب رعتباا

  .باشند شدهانیب وضوحبه باید
بایـد بـر   ها نامههمچنین تمامی بیمه .باشند منطبق ن،پیما7 پیوست در شدهدرج يهايازمندین با باید ،هانامهمهیب دمفا 16-2

  گردد صادر شود.که به عنوان ارزش واقعی نیز تلقی می 7مبناي ارزش اعالمی در پیوست 
 ،باشد شتهدا رعتباا باید تحویل موقت نماز تا هانامهمهیب سایر و هگارکا يهارنباا به کاال ورود ناـمز اـت ،لـحم نامهمهیب 16-3

  .باشد شدهانیب يیگرد نحو به اختصاصی یطاشر در نکهآ مگر
  فرمارکا تعهد در يهانامهمهیب  - 17 ماده 
 بطاضو طبق هــاآن یافتدر به نسبت فرمارکا ،باشد فرمارکا تعهد در ،7 پیوست 2بند طبق هــانامــهمــهیب از برخی خذا هرگاـــه
  .خواهد نمود امقدا ،پیوست ینا در شدهینیبشیپ
  دریافت خسارت از بیمه  - 18 ماده 

، بـه ایـن نحـو عمـل     باشـد،   نشـده  انیـ ببه نحو دیگـري   ي بیمههاخسارتترتیب دریافت  اختصاصیهرگاه در شرایط  18-1
  :شودمی

در  و ،کاري کارفرما تنظیم و آمـاده نمایـد  با هم پیمانکار موظف است اسناد و مدارك الزم را براي دریافت خسارت، 18-1-1
  تحویل دهد. گرمهیبموعد مقرر به 

که ذینفع آن کارفرماست، به حسابی که کارفرما بـه ایـن منظـور افتتـاح      ییهامهیبپرداختی شرکت بیمه در مورد  18-1-2
  ، صرف نماید.دهیدخسارتمعتمد، مبالغ مربوط را در کارهاي  عنوانبهتا وي  شودیمکرده است، واریز 

و هزینـه آن از محـل    شـود یمپیمانکار، اصالح یا تعویض  لهیوسبهکار، به دستور کارفرما و  دهیدخسارت يهابخش 18-1-3
  .گرددیممبالغ دریافتی بیمه، به پیمانکار پرداخت 

 دهیـ دخسارت يهاقسمتوارده کافی نباشد و یا برخی از  يهاخسارت، براي جبران گرمهیبهرگاه مبالغ دریافت شده از  18-2
، 68و  67، بـا توجـه بـه مـواد     ازیـ موردنمسئولیت تأمین هزینه اضافی  تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد،به هر دلیل 

  مورد به عهده کارفرما یا پیمانکار است. برحسب
  از ادعاي خسارت اضافی، مرتبط با موارد بیمه یپوشچشم  - 19 ماده 
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 از، حق هر نـوع ادعـا را بـیش    ردیگیمقرار  ادشدهی يهامهیبکه اموال و دارایی آنان تحت پوشش  دومدستپیمانکار و پیمانکاران 
  .کنندیماست، از خود سلب  شدهپرداختکه از سوي بیمه  آنچه

  ، با شرایط پیمانهانامهمهیبو  میناتضانطباق متن   - 20 ماده 
آن باشـد.   8 و 7شـماره   يهـا وسـت یپ، باید منطبق با اسناد پیمـان و  هاآنو محدوده پوشش  هانامهمهیبو  میناتضمضمون تمام 

در پیمـان، داراي اشـکال یـا     شـده ینـ یبشیپـ انطباق با شـرایط   ازنظراز سوي پیمانکار،  شدهمیتسل يهانامهمهیبو  میناتضهرگاه 
روز با مراجعـه بـه مراجـع     )10( و پیمانکار موظف است ظرف ده شودیمکارفرما به پیمانکار اعالم  لهیوسبهنواقصی باشند، مراتب 

هاي جدید، اقدام کنـد،  نامهو بیمه تضامینبا  هاآن، نسبت بــه رفع نواقص و یــا جایگزین کردن هانامهمهیبو  میناتض صادرکننده
  اسناد پیمان است. دریافتی، طبق تضامینو  هانامهمهیبمفــاد (صحت)  درستی، پیمانکار مسئول درهرحال

  هانامهمهیبو تضامین  صادرکنندهمراجع   - 21 ماده 
کارفرما تهیه و تسـلیم شـوند. هرگـاه مرجـع      تاییدبیمه مورد  هايو شرکت هابانک، باید از ازین مورد يهانامهمهیبو تضامین تمام 

به هر دلیل، دچار انحالل، ورشکستگی یا عدم توانایی بـراي انجـام برخـی از تعهـدات مـالی شـود،        نامهمهیبو  تضمین صادرکننده
 موردقبـول از مراجـع دیگـر    هـا نامـه مـه یبو مین اتضـ روز نسبت به جایگزین کردن ) 30(پیمانکار موظف است ظرف حداکثر سی 

 جدید را به کارفرما تسلیم نماید. تضمینکارفرما، اقدام کرده و 
  ، ناشی از تغییر کارهاهانامهمهیبییر در تغ  - 22 ماده 

هرگاه تغییر کاري منجر به تغییر اساسی در شرح کارها، قیمت، مدت و سایر شرایط پیمان شود، پیمانکار موظف اسـت بـر اسـاس    
تا در صورت لزوم، تغییـرات الزم در مفـاد    اطالع دهد هانامهمهیب صادرکننده، مراتب را به مراجع هانامهمهیبدر متن  دشدهیقموارد 

   انجام شود. هانامهمهیب
   .شودیممربوط به همان مدت، از سوي پیمانکار تمدید  يهانامهمهیب، 50 ماده موضوعدر صورت افزایش مدت پیمان، 
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  پیمانکار يهاتیمسئولتعهدات و    :5فصل 
  کلیات  - 23 ماده 

 يهـا روشو  هـا برنامـه و مدارك فنـی،   ، مشخصاتهانقشه اساس برو  11طبق پیوست نیز و  تعهدات پیمانکار در چارچوب پیمان
 10کارها به کارفرما طبق پیوست  و تحول هاي عملکردي و تکمیل و تحویلآزمایشهمچنین  است. 17در پیوست  شدهینیبشیپ

جـزو   14که طبـق پیوسـت    انجام کارها  و تجهیزاتال و باشد. مواردي از تامین کامی 13آموزش کارکنان کارفرما طبق پیوست و 
تعهدات کارفرماست، از محدوده تعهدات پیمانکار مستثنی هستند. اما در مواردي که پیمان به تأمین برخـی خـدمات و یـا تـأمین     

ن، بــراي تکمیل کـار و  و نیز سایر مواردي که با استنتاج منطقی از پیمــا تعهدات پیمانکار عنوانبهبرخی از اقالم کاال و تجهیزات 
  . شودیمي طبق مشخصات فنی الزم باشند صراحت نداشته باشد، این موارد جزو تعهدات پیمانکار محسوب اندازراه

  فنی  يهانقشهاسناد، مدارك و    - 24 ماده 
بررسـی  مـورد   نمـوده  دریافـت  کارفرماکه از  را راتیتعم و نگهداري ،يبرداربهره يهادستورالعمل است موظف پیمانکار 24-1

 در. نمایـد  اعمال را راتییتغ آن کارفرما یکتب دییتأ با باشد، داشته ضرورت هاآن در تغییراتی جادیا چنانچه و قرار دهد
بـر عهـده    17طبق پیوست شماره  کارفرما تاییدبا  آن تأمینو اسناد جدید،  هانقشه ها،دستورالعمل تهیه به نیاز صورت

  پیمانکار خواهد بود.
و  هـا ، دسـتورالعمل اسـناد  ی، تمـام است حداکثر تــا تاریخ جلسه تحویل کارها و تجهیزات بـه کارفرمـا   موظفپیمانکار  24-2

. ما تسلیم کنـد ، به کارفر17پیوست در  شدهدرجالزم به شرح  يهانسخهبه تعداد را  فنی يهانقشهمدارك فنی همانند 
 از سوي پیمانکار است.مذکور  فنیاسناد و مدارك منوط به تسلیم صدور گواهینامه پایان کار 

و اسـناد کنتـرل کیفـی     هـا نقشـه ، اسناد و مدارك پیمان، دستور تغییر کارهـا،  هانقشهپیمانکار، باید یک نسخه از تمام  24-3
براي مراجعـه وي  و دستگاه نظارت  کارفرما دسترسهمواره در  کهينحوبهمناسب نگهداري کند، محل  دررا  اجراي کار

  باشد.
 و اجراي کار و نظارت بر خدمات و عملیاتمدیریت   - 25 ماده 

 برنامه دقیق رعایت به موظف پیمانکار باشد،یم وستهیپ و مستمر صورت به يبردار بهره و دیتول برنامه نکهیا به توجه با 25-1
 .باشدیم کار اجراي نیح در کارفرما، دییتأ مورد یلیتفص زمانی

 شـروع  از قبـل  مـاه  کیـ  را خود یراتیتعم بنديزمان برنامه د،یتول توقف از يریجلوگ يراستا در است موظف پیمانکار  25-2
 .نماید ارایه کارفرما به تأیید جهت فعالیت نوع تفکیک به ریتعم

 مطـابق  مربوطـه  يهـا  فرمـت  اسـاس  بر را کارفرما نیاز مورد دیتول تحقق و کار شرفتیپ گزارش است موظف پیمانکار  25-3
  .نماید تسلیم و تهیه کارفرما نظر مورد زمانی هايدوره در ،11 پیوست

افـراد واجـد صـالحیت اسـت.      لهیوسـ بـه پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجـراي صـحیح کارهـا،     25-4
کیفیـت و پیشـرفت کارهـا را طبـق      کهينحوبهاجرایی مناسب و رعایت توالی کارها  يهاروشمسئولیت به کار گرفتن 

  پیمان تأمین کند، به عهده پیمانکار است.
به کارفرما  رئیس تاسیسات عنوانبهرا ، فردي واجد صالحیت به کارفرما تحویل کارهاتاریخ  تاز شروع پیمان پیمانکار، ا  25-5

بایـد  تاسیسـات  رئـیس   .ع نمایدشرو 11مطابق پیوست شماره کارفرما، کار خود را کتبی  تاییدتا پس از  کندیممعرفی 
در و نظـارت نمایـد.    کنترل اتیعمل بر ،تاسیساتو ضمن مدیریت و سرپرستی  باشد داشته حضور تاسیساتهمواره در 

  کتباً و بینیپیش جایگزین نفر یک باید مانکاریپ باشد حضورداشته محل انجام کارنتواند در تاسیسات مواردي که رئیس 
 فقطو کارفرما  نظارت دستگاه و اخذ نماید را کارفرما دییتأ و نموده معرفی شان،یا صیترخ یا محل ترك از قبل روز 10

 کارفرمـا  اجازه و اطالع به سات،یتأس رئیس حضور عدم که پذیرفت، خواهد را ساتیتأس رئیس جایگزین مکاتبات زمانی
 عـدم  .دینما ارسال مانکاریپ به را نیگزیجا دار تیاولو افراد ای نفر دییتأ هیابالغ روز، سه تا ستیبا یم کارفرما. باشد بوده



  24صفحه            در صنعت نفت   )O&M(برداري، نگهداري و تعمیراتبهرهشرایط عمومی اسناد همسان پیمان 
 

 

دسـتگاه  بـدون اطـالع نماینـده کارفرمـا و یـا      تاسیسات رئیس  چنانچه .باشد یم) ات(نفر دییتأ منزله به هیابالغ ارسال
 اختصاصیطبق شرایط ریمه جنسبت به تعیین  تواندیترك نماید کارفرما مبدون عذر موجه را  محل اجراي کار، نظارت
   نماید.اقدام 

گردد براي مرتبه اول توسـط   محل اجراي کارباعث درگیري و اخالل در نظم و ایجاد تشنج در رئیس تاسیسات چنانچه  25-6
 تعویضرئیس تاسیسات که  گرددیمو در صورت تکرار به پیمانکار ابالغ  شودیمنماینده کارفرما به پیمانکار اخطار داده 

اخـراج شـده اقـدام نمایـد.      رئیس تاسیساتنسبت به جایگزینی  بایدد. پیمانکار موظف به اجراي این دستور بوده و گرد
  کاهد.نمی پیمانکار هاياجراي این ماده از مسئولیت

را  و هرگونه تغییرات بعدي در آنمرتبط با کار ، نمودار سازمانی شرایط عمومی 3 -2-3نماینده پیمانکار، باید طبق بند  25-7
  راد کلیدي، به کارفرما تسلیم کندبا مشخصات اف

  تأمین نیروي کار  - 26 ماده 
بـراي   ازیـ موردنشغلی  يهاردهکمی و کیفی در تمام  نظر ازپیمانکار، متعهد است نسبت به تأمین نیروي انسانی کافی،  26-1

، اعـم از  ازیموردناقدام کند. نیروي انسانی  11مطابق پیوست شماره عملیات موضوع پیمان  موقعبهحسن اجرا و تکمیل 
مختلف، بایـد از تخصـص، مهـارت و صـالحیت      يهابخشکارکنان مستقیم اجراي کار و یا گروه سرپرستی و پشتیبانی 

، مناسـب باشـند. پرداخـت تمـام     مربـوط شوند که براي اجراي کـار   یدهسازمانکاري الزم برخوردار باشند و به نحوي 
و هـر نـوع مزایـاي     بیمه، مالیاتتامین اجتماعی،  نیروي کار، از قبیل حقوق، يریکارگبهز استخدام و ناشی ا يهانهیهز

  ، به عهده پیمانکار است.مشاغل يبند طبقه جمله از هاآنقانونی 
مطـابق پیوسـت    موضـوع پیمـان را   مربوط بههاي کلیه آموزش قبالًپیمانکار موظف است، کارکنانی را به کار گمارد که  26-2

 ،تحت هیچ شرایطی نباید پیمانکار به کارکنان خودباشند و  دوره اتمام معتبر نامهیگواه يدارادیده باشند و  13شماره 
و  و یا داراي توان جسمی و سالمت روحـی  فرانگرفتهآن آموزش کافی را  مؤثرکاري واگذار نماید که براي انجام ایمن و 

هـاي  که با تشخیص کارفرما انجام شود، هزینه کارفرماتوسط  پیمانکارمناسب نباشند. در صورت آموزش کارکنان  یروان
  منظور خواهد شد.وي بدهی  حساببهپیمانکار بوده و به عهده  آموزشی

بـا تشـخیص و توسـط کارفرمـا، کارکنـان پیمانکـار ملـزم بـه حضـور در           خاص هاي آموزشیدر صورت تشکیل کالس  26-3
کارکنـان پیمانکـار موفـق بـه     هر یک از  کهیدرصورتباشند. ها میدر این دورهو کسب حداقل نمرات  مربوطهاي کالس
 .باشـد یمـ  )دودمـر  (فرد دفراین پیمانکار ملزم به جایگزینی  شودوزشی کارکنان پیمانکار نآم تاییدگواهی مبنی بر اخذ 

. همچنین بابت صرف وقـت کارکنـان پیمانکـار در    گرددیمبدهکار پیمانکار منظور  حساببههزینه آموزش افراد مردود 
  گونه اضافه پرداختی به پیمانکار صورت نخواهد گرفت. هاي کارفرما هیچآموزش

کارفرمـا و سـایر    تاییـد ایرانی نیاز باشد، پیمانکار موظف اسـت پـس از    از کار که به نیروي کار غیر ییهابخشدر مورد  26-4
 لیت رعایت قـوانین و مقـررات کشـور،   کارکنان را به کار گمارده و مسئو گونهنیامراحل قانونی،  و طی ربطيذ يهامقام

، محل انجام کار شئون اخالقی در محدودهکارکنان، طبق  نیاحسن رفتار تحصیل مجوزهاي خاص این قبیل کارکنان و 
  عهده پیمانکار است. بر

کارفرمـا   ، ازنظـر محـل انجـام کـار    در کـار تخصـص، مهـارت و یـا صـالحیت      ازنظـر هریک از کارکنان پیمانکار، هرگاه  26-5
و به کـار گمـاردن    موردنظرنسبت به تعویض فرد در اسرع وقت پیمانکار موظف است  تشخیص داده شود، قبولرقابلیغ

، بـه عهـده پیمانکـار اسـت و     هـا ییجاجابهناشی از این نوع  يهانهیهزاو، اقدام کند. تمام  يجابهواجد صالحیت  فردي
. مسئولیت اجراي مفاد ایـن بنـد، در مـورد پیمانکـاران     ردیگینمپرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق  گونهچیه

   ، به عهده پیمانکار است.دومدست
و غـذاي   اسـکان  منظوربه، ایجاد امکانات الزم تا محل انجام کار وآمدرفتتأمین امکانات در خصوص کارکنان پیمانکار،  26-6

به عهـده پیمانکـار اسـت و وي موظـف      امکانات اولیه پزشکی، تأمین ،، تأمین امکانات بهداشتیحد متعارفکارکنان در 
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، 14ی از تسهیالت بـاال را طبـق پیوسـت    را پرداخت کند، مگر آنکه کارفرما تأمین برخ هاآنمربوط به  يهانهیهزاست 
 شـده انجـام هـاي درمـانی   هزینه هیکلهرگونه استفاده از خدمات بهداشت و درمان کارفرما،  در صورت تعهد کرده باشد.

بـا احتسـاب هزینـه    و هزینه پیمانکار بوده و از مطالبات پیمانکار  به عهدهجهت کارکنان پیمانکار در طول مدت پیمان 
    پذیرد.گونه مسئولیتی را نمیکسر خواهد شد و کارفرما در این رابطه هیچباالسري کارفرما 

 پیمـان  موضـوع  عملیات انجام براي غیرقانونی خارجی اتباع یا دولتی ادارات سایر و کارفرما اخراجی کارکنان بکارگیري 26-7
 توسط پیمانکار ممنوع می باشد.

توسـط   پیمـان  موضـوع  عملیـات  انجام برايغل در صنعت نفت اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي کارکنان شا بکارگیري 26-8
 پیمانکار ممنوع می باشد.

یـا هزینـه پیمانکـار     محل انجـام کـار  تمزد کارکنان مستقر در ، در پرداخت دسدومدستیمانکار و یا پیمانکاران هرگاه پ 26-9
که طلـب   کندیمتأخیر کند و یــا قصور ورزد، کارفرما به وي اخطار  هاآن نیمابیف پیمانیا  ، طبق قانون کاردومدست

 توانـد یمـ و در صورت خـودداري پیمانکـار، کارفرمـا     را پرداخت نماید دومدستپیمانکار  پیمانیا مبلغ  کارکنان خــود
 شـده پرداخـت آن بـه پیمانکـار    تیوضـع صورتکه  يادورهرا براي  دومدستیا پیمانکار براي بار اول دستمزد کارکنان 

و بـا حضـور نماینـده وي، از محـل مطالبـات و تضـمین        پیمانکار دشدهییتأ تیوضعصورتیا  هافهرست است، بر اساس
بدهی پیمانکار منظور نمایـد.   حساببه ،)% 5درصد ( پنج اضافهبهپیمانکار، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را 

، مهلتی را براي پرداخت دستمزد کارکنـان  ياهیاخطاردر پرداخت دستمزد کارکنان، کارفرما طی در صورت تکرار تأخیر 
 ،64بـر اسـاس مـاده     توانـد یم. در صورت خودداري پیمانکار در مهلت مقرر، کارفرما سازدیماز سوي پیمانکار مشخص 

پیمانکار، به هر دلیلـی از سـوي کارفرمـا بـا تـأخیر       دشدهییتأ يهاتیوضعصورتپیمانکار را برکنار کند. هرگاه پرداخت 
پیمانکـار را معـادل دسـتمزد کارکنـان وي،      دشـده ییتأ يهـا تیوضـع صورتکارفرما متعهد است بخشی از  مواجه شود،

  پرداخت کند.
هاي کارکنان خود از هر حیث و تحت هر عنـوان بـوده و کارفرمـا از    مشکالت و ادعا پیمانکار پاسخگوي مسائل و 26-10

  هرگونه مسئولیتی در قبال کارکنان پیمانکار مبرا خواهد بود.
 در اولویـت قـرار دهـد   علمـی و فنـی،    ا در شرایط برابـر نیروهاي بومی استانی ر يریکارگبهموظف است پیمانکار  26-11

 ).دنباشبه محل انجام موضوع پیمان در اولویت می ترنزدیک محل سکونتنیروهاي با  يریکارگبه(
کارنامه روزانه صادر کرده و نحوه اجـرا و پـر    و ابیحضوروغپیمانکار موظف است که براي کارکنان خود امکانات ثبت  26-12

    ها را کنترل نماید.شدن آن
از کارکنان کلیدي خود را که داراي سمت هستند و بر عملکرد کار تأثیر بسـزایی دارنـد را    کیچیه تواندینمپیمانکار  26-13

  .نمایند کتبی کارفرما تعویض وبدون اجازه قبلی 
مشخصات فردي، شماره  ازجملهپیمانکار باید به درخواست کارفرما هر نوع اطالعات الزم در خصوص کارکنان خود را  26-14

  پاسپورت و غیره را در اختیار کارفرما قرار دهد. 
پیمانکـار در هـر زمـان     نـان تعویض هر یک از کارک قبلی کارفرما، نافی حق کارفرما مبنی بر درخواست برکناري تایید 26-15

  نخواهد بود و این تایید رافع مسئولیت پیمانکار در ارتباط با عملکرد کارکنان خود نخواهد بود.
مرخصی چرخشی و جدول زمانی جایگزینی کارکنان پیمانکار باید به توافق پیمانکـار و کارفرمـا رسـیده باشـد و زمـان      26-16

اند وجود محل اجراي کار به کارکنانی که جهت جایگزینی آمده کنندهتركکافی جهت تحویل کار و وظایف از کارکنان 
  داشته باشد.

  و مقررات کارگاهی HSE مدیریت يهاهیرو و الزامات  - 27 ماده 
. باشـد یمـ  17 پیوسـت  8بنـد  مطابق  HSEمدیریت  يهاهیروو  کاربهداشتموظف به رعایت مقررات حفاظت فنی و  پیمانکار

هاي صنعت نفـت بـه شـرح ذیـل رعایـت      پیمانرا در  HSEهاي عمومی حداقل الزامات و رویهر موظف است همچنین پیمانکا
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  هاي ناشی از آن را نیز بپذیرد:نموده و حداقل مسئولیت
، هـا یمشـ خـط مکلف و ملزم به پیروي کامـل از مقـررات،    دومدستپیمانکار اصلی و کلیه کارکنان، پیمانکاران فرعی و  27-1

انجـام ایـن    منظـور بـه باشـند.  کارفرما مـی  HSEي نظام مدیریت هارویه الزامات واستانداردها و رعایت و اجراي دقیق 
به رعایـت    را نسبت پیمانحسن اجراي آن، پیمانکار مکلف است کلیه کارکنان خود، پیمانکاران فرعی در این  تعهدات و

پیوست  8بند ( پیمان HSEمفاد مندرج در پیوست و  ا به شرح این مادهکارفرم HSE ي نظام مدیریتهارویه و الزامات
 نماید.  ارایه هاآنالزم را به  يهاآموزشبه هر طریق ممکن و مقتضی مطلع و توجیه نموده و  )17

در  شـده نیـی تعبه کـار حـداکثر ظـرف مهلـت      پیمانکار موظف است پس از ابالغ پیمان و قبل از تجهیز کارگاه و شروع 27-2
 کارفرما اقدام نماید.   HSEبه امور HSE (HSE PLAN)برنامه  ارایهابالغیه نسبت به 

بـه  » HSEمسـئول  « عنـوان بـه  باشـد یم کارفرما دییتا موردکه و واجد شرایط را  باتجربهفردي  پیمانکار، موظف است 27-3
  کارفرما معرفی کند.

و واجد صـالحیت و نمـودار    ازیموردنپیمانکار موظف است پس از ابالغ پیمان و قبل از شروع کار، حداقل نیروي انسانی  27-4
بـه امـور    پیمـان را کتبـاً   HSEمقـرر در پیوسـت    HSEي نظام مدیریت هارویه الزامات وجهت اجراي  HSEسازمانی 

HSE  کارفرما معرفی نماید. کفایت سازمان و صالحیت پرسنلHSE       تاییـد پیمانکار پیش از شـروع بـه کـار بایـد بـه 
  کارفرما برسد. HSEنماینده 

/ تحت نظارت مستقیم که توسط HSEآموزشی توجیهی  يهاکالسکلیه کارکنان پیمانکار قبل از شروع به کار باید در  27-5
یه گذراندن دوره را اخذ نمایند. نحوه برگزاري تایید، شرکت نموده و شودیمن برگزار رایگا صورتبهریزي و کارفرما طرح

 . ه استدیدرج گرد) 17پیمان (پیوست HSE پیوستحسب موضوع پیمان در  HSEهاي آموزشی تخصصی دوره
باید قبل از شروع کار مجهز به وسایل و تجهیـزات حفاظـت    دومدستکلیه کارکنان پیمانکار اصلی، پیمانکاران فرعی و  27-6

پیمان شوند. البسه کار باید متحدالشکل و متناسب بـا شـرایط جـوي     HSEهاي مذکور در الزامات فردي بر اساس رویه
 محیط بوده و محل فعالیت و نام شرکت به نحو مقتضی روي آن مشخص شود. 

هـا، رسـتوران، تجهیـزات تـامین آب آشـامیدنی و غیـره       شامل دفاتر، کمـپ کلیه تاسیسات و مستحدثات تجهیز کارگاه  27-7
  پیمان تجهیز شوند. HSEدر پیوست  دشدهیقمطابق استانداردهاي رایج صنعت نفت و ضوابط و الزامات 

  .استاستفاده از کانتینرهاي باربري براي دفتر کار، محل اقامت، رستوران ممنوع  27-8
  .باشدیمممنوع  داًیاکاستعمال دخانیات در کلیه اماکن محل اجراي کار اعم از اماکن عمومی، روباز و سربسته  27-9
پیمـان   HSE کارفرما مطـابق پیوسـت   ونقلحمل HSE يهادستورالعملها و پیمانکار موظف به رعایت الزامات، رویه 27-10

 . باشدیم) 17(پیوست 
، سـیلندرهاي  فشـار تحت، ادوات برقی، تجهیزات آالتنیماشکلیه تجهیزات باالبر، جرثقیل، لیفتراك، ابزار و تجهیزات،  27-11

 هـا آنو از سـالمت فنـی    قرارگرفتـه  بازرسـی  موردگاز و غیره قبل از ورود به محل اجراي کار باید توسط مراجع معتبر 
مطلقاً ممنوع بوده و در صورت مشاهده موارد تخلـف   تاییدبازرسی و  تجهیزات قبل از يریکارگبهاطمینان حاصل گردد. 

 از محل اجراي کار خارج خواهد شد.  مربوطضمن توقف فوري کار، ابزار و تجهیزات 
 پیمـان  HSE پیوسـت  کارفرمـا مطـابق   HSEهـاي  رویـه  الزامات وکار بر اساس  اخذ پروانهبا  تعمیراتانجام فعالیت  27-12

  است.الزامی ) 17(پیوست 
 صـورت بـه ، ابزار و لوازم پیمانکـار حسـب موضـوع پیمـان     آالتنیماشهاي کاري، کارفرما از محل HSEنماینده امور  27-13

، ضـمن صـدور دسـتور    HSEو تخلف از اجـراي الزامـات    منینااادواري بازدید و در صورت مشاهده عدم انطباق، موارد 
پیمانکار اعـالم خواهـد    HSEرا به نماینده کارفرما و نماینده  منیناا، گزارش تخلف/ موارد پرمخاطرههاي توقف فعالیت

و خسارت توقف کار ناشی از این موضوع  باشدمی شدهگزارش/ تخلفات منیناانمود. پیمانکار موظف به رفع فوري موارد 
 تعهدي نخواهد داشت. گونهچیهبر عهده و هزینه پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص 
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ــار موظــ 27-14 ــه و     پیمانک ــه تهی ــار نســبت ب ــول انجــام ک ــار و در ط ــل از شــروع ک ــان و قب ــالغ پیم ــس از اب   ف اســت پ
) 17پیمان (پیوست  HSEمندرج در پیوست  HSEها و الزامات رویه ح و برنامه بهداشتی خود بر اساسطر یروزرسانبه

  اقدام نماید.
 ارکنان شامل معاینـات بـدو اسـتخدام   ک کلیه براي شغلی معاینات هزینه خود نسبت به انجام پیمانکار موظف است با 27-15

 HSE) و معاینات مراقبتی اقدام و گواهی سالمت ایشـان را تسـلیم نماینـده امـور    بارکیاي (حداقل سالی معاینات دوره
  کارفرما نماید.

واحـدهاي   از هرکـدام  بـراي  صـنعتی  بهداشـت  شناسـنامه  یروزرسانبهپیمانکار موظف است نسبت به تهیه، تکمیل و  27-16
  کارگاه اقدام نماید./مربوط

 جلساتصورتپیمانکار موظف است نسبت به تشکیل کمیته حفاظت فنی ماهانه بر اساس مواد قانونی اقدام و نتایج و  27-17
  نماید. ارایهکارفرما  HSEرا به نماینده 

ه توسط کارفرما شد ارایهتعمیراتی و مشاوره خود را مطابق طرح  ،پیمانکار موظف است کلیه کارهاي اجرایی، خدماتی 27-18
پیمـان بـه   ) 17(پیوسـت   HSEدر پیوسـت   (HSE)هاي محیط زیسـتی  و الزامات مندرج در شرح کار، ضوابط و رویه

  جلوگیري شود.  ستیزطیمحمواد، انتشار آلودگی و آسیب به  وپاشختیراز  دهد کهنحوي انجام 
  پیمانکار موظف است از وسایط نقلیه موتوري داراي برگ معاینه فنی استفاده نماید.  27-19
و از هرگونـه انباشـت زبالـه و     داده قـرار  توجـه  مـورد پیمانکار موظف است وضعیت ظاهري محل اجراي کار خـود را   27-20

شده توسط  ارایهضایعات در کارگاه و محل اجراي کار خودداري نموده و عملیات مدیریت پسماندها را بر اساس الزامات 
  کارفرما اجرا نماید.

وده پیمانکار در مورد مصرف منابع و مدیریت انرژي در محل اجراي کار اهتمام ویژه داشته باشد و از روشن ماندن بیه 27-21
  و ایجاد صدا و مصرف بیهوده آب و برق و سوخت خودداري نماید.  آالتنیماشتجهیزات و 

کار کند که از هرگونه آسیب به فضاي سـبز و پوشـش گیـاهی موجـود در محـل اجـراي کـار         ياگونهبهپیمانکار باید  27-22
ن نـوع در محـل و بـا رعایـت     جلوگیري شود. در صورت اجبار به تخریب پوشش گیاهی، دو برابر پوشش گیاهی از همـا 

 توسط پیمانکار ایجاد شود. یطیمحستیزشرایط 
بـه   پیمـان خود را ماهانـه و در پایـان    HSEهاي مدیریت پیمانکار موظف است گزارش عملکرد اجراي الزامات و رویه 27-23

پیمانکار لحـاظ گـردد بـه شـرح      HSEنماید. رئوس مطالبی که باید در گزارش ماهانه عملکرد  ارایهکارفرما  HSEامور 
  .باشدیم) 17پیمان (پیوست  HSEمفاد مندرج در پیوست 

و مصـالح و تجهیـزات،    شـده انجـام ، امـوال، کارهـاي   محـل انجـام کـار   پیمانکار موظف به حفاظت از افراد شـاغل در   27-24
وال و مستحدثات و تسهیالت موجود ، انبار، محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر امکاريپا، اعم از موجود در آالتنیماش

  ، فضاي سبز و تأسیسات زیرزمینی است.هاساختمانها، از قبیل جاده در کارگاه
، مصالح و تجهیزات و سـایر  شدهانجامکارهاي  ، در موارد اضطراري که ایمنی کارکنان ور مدت اجراي کارهاي پیماند 27-25

درنگ و بدون نیـاز  به مخاطره بیفتد، پیمانکار موظف است بی محل انجام کاراموال و مستحدثات و تسهیالت موجود در 
  آورد. به عملهاي حفاظتی و ایمنی الزم را به دریافت دستور از کارفرما و یا مهندس مشاور، وارد عمل شده و اقدام

 HSEدر تأمین و رعایت تعهدات و الزامات  پیمانکارمسئولیت  27-26
در که  دومدستفرعی و پیمانکاران  تخلفات و قصور کارکنان خود و افعال، ل،اعما یت در مقابلمسئولعالوه بر پیمانکار 

الزامـات و   ازجملـه در محل اجراي کار  مربوطباید ایشان را موظف به رعایت قوانین و مقررات  ،دنباشرابطه با پیمان می
  .نیز مسئولیت خواهد داشت هاآنو پیمانکار در مقابل  نماید کارفرما HSEي مدیریت هارویه

   HSEولیت پیمانکار در مقابل تأخیر در تأمین تعهدات و الزامات مسئ 27-27
بر اساس برنامه کلی و تفصیلی به دلیل قصـور   انجام تمام یا بخشی از کار ،پس از ابالغ شروع به کار پیمان کهیدرصورت
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صـورت   يکنـد بـه و یا  شدهمتوقف (HSE)هاي مدیریت و یا عدم رعایت الزامات و رویه پیمانکار در انجام تعهدات خود
نبـوده و پیمانکـار ملـزم بـه      بـدون قصـور پیمانکـار    مشمول تمدید مدت پیمـان  تاخیر محسوب شده و عنوانبه ،پذیرد

 . باشدمیبه کارفرما  جادشدهیاپرداخت خسارت تاخیر 
  حوادث ناشی از کار کارکنان مسئولیت پیمانکار در  27-28

، تصادفات و سـوانح مربـوط   منینااوقوع هرگونه حادثه انسانی، دستگاهی، حریق، شرایط پیمانکار موظف است بالفاصله 
کارفرما اطالع داده و حداکثر  HSE اموررا به و امراض واگیر  هايماریبها، به وسایط نقلیه، حوادث بهداشتی، مسمومیت

تکمیـل فـرم مـدون     تهیـه و  کارفرما اقدام به HSEامورنظر نماینده پیمانکار، زیر  HSEساعت نماینده  24ظرف مدت 
نسخه نموده و جهت کارکنان پیمانکار و اشخاص ثالث اقدام به انعکـاس موضـوع در موعـد مقـرر      )4حادثه در ( گزارش

د مانـد و  خواهـ  قانونی به سازمان تامین اجتماعی نماید. دو نسخه از این فرم نزد کارفرمـا و یـک نسـخه نـزد پیمانکـار     
و از ایـن بابـت    باشـد مـی ذمه پیمانکار  و بر عهده و جبران آن مربوط به حادثه هايو هزینه اداري ،هاي حقوقیپیگیري

 مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود. گونهچیه
 هاي دوار و ماشین تجهیزات ياندازراه/ ياندازراهپیمانکار در پیش HSEمسئولیت  27-29

 HSE، بایـد ضـمن اطـالع بـه امـور     هاي دوارو ماشین تجهیزات ياندازراه/ياندازراه شیپهرگونه عملیات  قبل از انجام 
، کارفرمـا  HSEنامه کتبـی امـور  اقدام و در صورت صدور اجازه ياندازراه/ياندازراهبه انجام ممیزي پیش  کارفرما نسبت

  .باشدمیکار پیمانکار مجاز به انجام عملیات/
    HSEي مدیریتهارویهجرایم عدم اجراي الزامات و  27-30

تخلف، قصور و استنکاف پیمانکار در اجراي هرکدام از بندهاي الزامات و  ازجملهدر صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق 
کارفرما اختیار دارد با هماهنگی نماینـده کارفرمـا، ضـمن دسـتور توقـف کـار،        HSE، نماینده HSE هاي مدیریترویه

) 17پیمـان (پیوسـت    HSEپیوست در  شدهینیبشیپاي از طریق نماینده کارفرما ابالغ و مطابق جداول اخطار جریمه
پیمانکار را با ذکر مـوارد،   HSEجریمه اعمال نماید. کارفرما نیز موظف است در پایان پیمان، وضعیت جرایم و تخلفات 

  شرکت اصلی اعالم نماید. HSEجهت درج در پرونده پیمانکار به مدیریت 
  محوطه  کردن زیتمو  کارگاه و تجهیزات محل اجراي کاربرچیدن  27-31

 و لوازمآوري به جمع پس از پایان عملیات موضوع پیمان نسبت پیمانکار موظف است طبق برنامه تنظیمی کارفرماالف) 
 اقـدام  خـود  تـدارکات  سایر و نخاله و زاید مواد موقت،  ساتیتأس آالت،ماشین تجهیزات، و ابزارها و مواد یدکی، اتقطع

 ازهـا  نسـبت بـه خـارج نمـودن آن     ،کارفرمـا  HSEنماینده امـور   با هماهنگی و دستگاه نظارت. سپس طبق نظر نماید
 کارفرمـا  ندهینما ای و نظارت دستگاه قبول قابل و مطلوب وضع به و کرده يپاکساز را محوطه و اقدام ساتیتأس محوطه

دریافـت  محاسـبه و   عـالوه بـر   توانـد یمدر غیر این صورت کارفرما . )بود خواهد سنجش مالك سابق وضعیت( آورد در
هزینه باالسري بـه   عالوهبههاي آن را ها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نموده و هزینهخسارت، براي خارج نمودن آن

هرگونه اعتـراض نسـبت بـه اقـدام      بدهکاري پیمانکار منظور نماید. در این صورت پیمانکار حق حساببهتشخیص خود 
  .نمایدمیهاي خویش را از خود سلب و ساقط موال و داراییاکارفرما و طرح ادعاي ضرر و زیان به 

هاي احتمالی دفن، انتقال یا امحاء مـواد و ضـایعات را در نظـر    نهپیشنهاد، هزی ارایههنگام  پیمانکار موظف است درب) 
براي خارج نمودن و یا امحاء ضایعات بند فـوق نیـاز    کارفرما HSE امور ناظر مقیم و یا نماینده طبق نظرگیرد. چنانچه 

هزینـه خـود نسـبت بـه تهیـه و       اپیمانکار موظف است ب ،دیگري باشد به اخذ هرگونه دستورالعمل و یا مجوز از مراجع
  .ها اقدام نمایدکسب آن

 .باشندمی کارفرما یابالغ حفاظتی و حراستی مقررات رعایت به مکلف وي کارکنان و پیمانکار 27-32
، تاسیسـات و امـاکن و امـوال متعلـق بـه      آالتنیماشـ (کلیه  پاالیشگاه يهیابن و نفتی تأسیسات از حراست مسئولیت 27-33

 از تخریـب  بـه  اقـدام  یـا  و سرقت تعرض، هرگونه کهیدرصورت است موظف پیمانکار اما است، کارفرما عهده بهکارفرما) 
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 ممکـن  وسیله هر به درنگبی را موضوع پذیرد صورت کارفرما تأسیسات و آالتماشین اموال، در خصوص اشخاص طرف
 کتبی صورتبه فرصت اولین در را مراتب سپس و داده اطالع کار اجراي محل در مستقر حراست یا و کارفرما نماینده به

  .دهد گزارش
 همچنـین  و پیمانکـار  بـه  شـده لیـ تحو مصالح و آالتماشین اموال، کلیه نگهداري و حفظبراي  فنی و حفاظتی تدابیر 27-34

 تعهـدات  از آن مفقـودي  از ناشـی  خسـارات  جبران و بوده پیمانکار وظایف از کار اجراي محل محوطه در پیمانکار اموال
 .ندارد مسئولیتی گونههیچ کارفرما و باشدمی پیمانکار

 پیمـان،  اجـراي  هـاي محل و کار محل در وي کارکنان و پیمانکار تردد و خروج و ورود مجوزهاي کلیه اخذ و پیگیري 27-35
 از باید کار اجراي محل در است پیمانکار اختیار در که کارفرما اموال یا و پیمانکار خودروهاي و اموال کلیه خروج و ورود

 .پذیرد صورت کارفرما حراست مجوز طریق
 الزم مـدارك  با همراه کامل، مشخصات قید با را خود کارکنان اسامی صورت بکار، شروع از قبل است موظف پیمانکار 27-36

 مـدت  طـول  در چنانچـه . نمایـد  تسـلیم ) حراست( کارفرما نماینده به شناسایی کارت صدور و نگهداري پذیرش، جهت
 تغییر ،ایشان کار شروع از قبل است موظف پیمانکار یابد، کاهش یا افزایش پیمانکار کارکنان تعداد یلیهر دل به پیمان،

 .نماید منعکس کارفرما نماینده به الزم مدارك به منضم کتباً را افتهیکاهش یا جدید کارکنان کامل مشخصات
 در تواننـد یمـ  مجاز افراد فقط و آوردهعمل به جلوگیري رمجازیغ هايمحل به خود افراد تردد از است موظف پیمانکار 27-37

 طبـق  پیمـان  بند این رعایت عدم از ناشی خسارت هرگونه پرداخت. باشند حضورداشته کار اجراي محل در کار ساعات
 .باشدمی وارده خسارت جبران به موظف پیمانکار و بوده پیمانکار عهده به کارفرما نظر

 .آورد خواهـد  عمـل  به جلوگیري رمجازیغ محل یا کار اجراي محل داخل به مجوز بدون افراد تردد از کارفرما حراست 27-38
  .باشدمی پیمانکار عهده به بند این رعایت عدم از ناشی جانی و مالی خسارت گونه هر پرداخت مسئولیت

 مکتـوب  صورتبه کارفرما طریق از بایستمی دارد عهده بر را کارها تمامی مسئولیت که پیمانکاري شرکت رعاملیمد 27-39
 .گردد معرفی حراست به

 بـه  کتباً را باشندمی نفرات و تجهیزات کاال، خروج و ورود جهت مجاز امضاء داراي که اشخاصی است موظف پیمانکار 27-40
 .باشد کارفرما حراست تایید و مجاز امضاء با باید مراکز این در تجهیزات و اقالم کلیه خروج و ورود و معرفی حراست

 عمـل  بـه  دعوت کار محل از بازدید منظوربه خارجی کارشناسان از کاري شرایط حسب دارد نظر در پیمانکار چنانچه 27-41
 .دارد معمول را الزم هايهماهنگی) حراست( کارفرما نماینده با قبالً دیآورد با

 مربوط حراست با قبالً باید نماید يبردارلمیف/يبردارعکس خود شدهانجام هايفعالیت از نظر دارد در پیمانکار چنانچه 27-42
 .نماید هماهنگی

 و پیمانکار بین نیاز برحسب یا ماهانه جلسات کارفرما نماینده اعالم صورت در کاري امور در بیشتر هماهنگی منظوربه 27-43
 .شد خواهد برگزار کارفرما حراست

 حراسـت  بـا  بایـد  پیمانکـار  محیطـی،  و کـاري  شرایط حسب است نگردیده درج باال يهادر بند که موارد سایر جهت 27-44
 .آورد عمل به هماهنگی کارفرما

  هاآنو تجهیزات، حمل و انبارداري کاال تأمین   - 28 ماده 
منابع  اززمانی  برنامه اساسو بر  و مشخصات فنی پیمان 12را طبق پیوست  یدکیلوازمو تجهیزات و کاال پیمانکار، باید  28-1

   کارفرما، تأمین کند. تایید، یا سایر منابع مورد 16در پیوست  شده دیق
و بـه محـل    يبندبسته، 18در پیوست  شدهنییتعو تجهیزات را به نام کارفرما، طبق مشخصات کاال پیمانکار، باید تمام  28-2

  کار ارسال کند.
، ترخیص کاالهاي وارده در گمرکـات کشـور، بـه    نیهمچن و و تجهیزات به محل انجام کارکاال و تخلیه  بارگیري، حمل 28-3

و کاال باشد. در مواردي که حمل  شده حیتصربه نحو دیگري  18مسئولیت و هزینه پیمانکار است، مگر آنکه در پیوست 
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و تسـهیالت   هـا پـل ، هـا جـاده تجهیزات در داخل کشور به عهده پیمانکار باشد، مسئولیت جبران هر نـوع خسـارت بـه    
بـراي  الزم هماهنگی و همکـاري  تا حد امکان  نیز کارفرما و تجهیزات، به عهده پیمانکار است.کاال اثر حمل ترافیکی در 

  .آوردیم عمل بهو تجهیزات و اخذ مجوزهاي الزم را کاال ترخیص 
تجهیـزات در شـرایط و دمـاي الزم و بـر      و کاالپروژه را طبق اصول نگهداري  یدکیلوازمو  زاتیتجه کاال،پیمانکار، باید  28-4

وارد نشود و یا در  هاآن، به نحوي نگهداري کند که آسیبی به 18 شماره و مطابق پیوست اساس دستورالعمل سازندگان
را  ازیـ موردنهمواره قطعات یدکی  پیمانکار موظف استبه پایان نرسیده باشد.  هاآن، دوره مجاز انبارداري استفادهزمان 

در محل و یا در مکان نزدیـک بـه محـل اجـراي کـار       هادستگاه دهیدبیآسهاي تعداد کافی جهت جایگزینی قسمتبه 
کارفرمـا   کـه یدرصـورت همچنـین  دیگـر توافـق نماینـد.     ياگونـه بهمکتوب  صورتبهنگهداري نماید، مگر اینکه طرفین 

، پیمانکار باید نسبت به نیست موضوع پیمان کافی موقعبهجهت انجام  ازیموردنآالت و لوازم تشخیص دهد ابزار، ماشین
  اقدام نماید.در اسرع وقت  هاآنافزایش 

به انبار در برابـر سـرقت و یـا     واردشدهو تجهیزات  قطعات، لوازم مسئولیت انبارداري حفظ و نگهداري و حراست از کاال،
  .باشدیم و با هزینه وي خسارت به عهده پیمانکار

و مراحـل بازرسـی    نو و طبق مشخصات فنی تـأمین کنـد   صورتبهو تجهیزات موضوع پیمان را کاال پیمانکار، باید تمام  28-5
. مسئولیت برگشت تجهیزات مستعمل صورت پذیرد )Inspection Test Plan( و بازرسیآزمون بایست طبق برنامه می

و هر نوع تأخیر در اتمام کارهاي ناشـی از آن، بـه   /کارفرما دستگاه نظارت قبول موردبا تجهیزات نوي  هاآنو جایگزینی 
کـاال و تجهیـزات   نامه کیفیت (گارانتی) هاي ضمانتباشد برگههمچنین پیمانکار ملزم می عهده و هزینه پیمانکار است.

   دهد. در پیمان را به کارفرما ارایه شدهبکار گرفته
که کارفرما در حدود امکانات و مقدورات خود محل مشخصی را فقـط بـراي مـدت اجـراي پیمـان و منحصـراً       درصورتی 28-6

 بـا  آالتنیماشـ ، ابـزارآالت و  (تمـامی ادوات آالت مربوط به این پیمـان  نگهداري ادوات، ابزارآالت کار و ماشین منظوربه
 ،قـرار دهـد  امانی و رایگان در اختیار پیمانکـار   ورتصبه، )شوندیممجوز مکتوب حراست وارد محدوده محل اجراي کار 

تجهیزات به عهده وي بوده و با پایان یافتن پیمان و تحویـل   و آالتنیماشکه حفظ و حراست  گرددمیپیمانکار متعهد 
روزه، نسبت بـه تخلیـه و    )5( پنج پیمان، یا در هر شرایطی پس از ابالغ کتبی کارفرما با مهلتفسخ  در صورتکار و یا 

در صـورت   کارفرمـا، بـه کارفرمـا اقـدام نمایـد.      تاییـد رفع تصرف و تحویل محل موصوف به همان شکل اولیـه و مـورد   
ر خواهد بود روزانه مبلغ  بابـت  را  اختصاصـی  طیدر شرا شدهنییتعاستنکاف پیمانکار از اجراي ابالغ کتبی، کارفرما مخی

مدت  از از مطالبات و یا تضامین پیمانکار کسر نماید، بعد) روز 30سی ( تا مدتوصوف محل م لیدر تحوخسارت تأخیر 
 عـالوه بـه هـاي آن را  و هزینـه  ایدبه هر نحو مقتضی عمل نم هاآنبراي خارج نمودن کارفرما مجاز است  ) روز30سی (

اعتـراض   هرگونهصورت پیمانکار حق نماید. در این بدهکاري پیمانکار منظور  حساببههزینه باالسري به تشخیص خود 
  .دینمایمهاي خویش را از خود سلب و ساقط موال و داراییانسبت به اقدام کارفرما و طرح ادعاي ضرر و زیان به 

توسـط پیمانکـار،    راسـتاندارد یغچنانچه به تشخیص کارفرما به علت استفاده از لوازم و قطعات خراب، معیوب، ناقص یا  28-7
هـا و  کارفرمـا وارد گـردد جبـران هزینـه     و خطوط لولـه  آالتنیماشتأسیسات، ها و یا خسارتی به سایر قطعات، دستگاه

  و به عهده و مسئولیت پیمانکار خواهد بود. اعتراض رقابلیغخسارات وارده به تشخیص کارفرما قطعی و 
  

  کار ازیموردن، ابزار، مواد مصرفی و تسهیالت تخصصی  آالتنیماش  - 29 ماده 
موارد  ازجملهموارد سایر ، در تعهد کارفرماست، پیمانکار موظف به تأمین 14طبق پیوست  هاآنمواردي که تأمین  جزبه 29-1

  باشد:زیر می
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  14پیوست  کاراجراي  ازیموردنتخصصی  آالتنیماشتمام  29-1-1
  و با نظر کارفرما مجاز است. هاآن بهپایان نیاز  از پستنها  از کارگاه، تجهیزاتتبصره: خروج 

  12و مصالح مصرفی الزم، براي انجام کار طبق پیوست شماره  یاختصاصعمومی و  ابزارآالتتمام  29-1-2
 معیوب قطعات و لوازم  - 30 ماده 

 غیـر  یـا  نـاقص  معیـوب،  یدکی قطعاتو  آالت نیماش زات،یتجه از استفاده علت به ،RCA تهیکم تشخیص به چنانچه  30-1
 و هـا هزینـه  جبـران  گـردد،  واردکارفرمـا   تولیـد  فرآینـد  یـا  و هادستگاه قطعات، به خسارتی پیمانکار، توسط استاندارد
 بود خواهد پیمانکار مسئولیت و عهده بر  RCAتهیکم تشخیص طبق وارده خسارات
 داشته وجود نهفته عیب هاآن در که دهد قرار پیمانکار اختیار در تجهیزاتی یا و قطعات  تشتعهدا طبق کارفرما چنانچه

 یـا  و عیب رفع هزینه صورت این در شود، شناخته معیوب قطعه آن RCA تهیکم و کارفرما تشخیص به نصب، از پس و
 بـه  اضـافی  کـار  انجـام  دلیـل  بـه  کـاري  دوباره اجراي هزینه. شود پرداخت پیمانکار به باید فوق قطعات مجدد تعویض
 .گرددمی پرداخت پیمانکار

 بـه  آن عین عودت به نسبت فاصلهبال است موظف پیمانکار کارفرما، تحویلی کاالي در مشهود عیب یا خرابی صورت در  30-2
 کاال عودت از استنکاف حق وجه چیه به مانکاریپ بگیرد، تحویل نقص و عیب بدون و سالم کاالي و نموده اقدام کارفرما

 مشهود عیب که معیوب قطعات و لوازم نصب و استفاده به نسبت تواندینم هرگز و نداشته را کارفرما به وبیمع زیتجه ای
 پیمانکـار،  توسـط  معیـوب  یا خراب قطعه از استفاده دلیل به اگر. نماید اقدام دارند، را یفن بازرسان توسط شده دییتأ ای

 و هـا هزینـه  جبـران  گـردد،  وارد انتقـال  لولـه  خـط  ویا تجهیزات یا و تولید فرآیند ها،دستگاه قطعات، سایر به خسارتی
 .بود خواهد تا سقف پیمان پیمانکار مسئولیت و عهده به RCAتهیکم تشخیص به وارده خسارات

   اطمینان قابلیت و مهندسی خدمات  - 31 ماده 
 تـا  نماید ایجاد " یابیارز و اطمینان قابلیت و مهندسی خدمات" عنوان تحت را بخشی یا و واحد  است موظف پیمانکار 31-1

 ارائـه  و آنهـا   تحلیـل  و تجزیـه  و RCA ,RBI ,RCM ,CBM جملـه  از کنترلـی  و تحلیلی امور کلیه انجام مسئولیت
 .باشد داشته عهده به کارفرما با همگام را ها بخش سایر  با هماهنگی و گزارشات

 مهندسـی  و طراحـی  کارهـاي  تمـام  آالت، نیماشـ  ارتقاء ای و دیجد زاتیتجه از استفاده ای ینیگزیجا به ازین صورت در 31-2
 اسـاس  بر ، کارفرما دییتأ مورد و ياقتصاد يریپذ هیتوج و ارزش یمهندس به توجه با ،پیمان موضوع با منطبق و مرتبط
 .گردد انجام مهندسی صحیح اصول رعایت با ستیبا یم و شده تهیه مانکاریپ توسط که یاصالح طراحی اسناد

 در شـده تعیین خدمات محدوده به توجه با را  پیمان موضوع مهندسی و طراحی اتیعمل کارفرما، دییتأ از پس پیمانکار 31-3
 محـدوده  در فنـی  مـدارك  و هـا نقشـه  در کمبـود  یـا  و نقص نوع هر مسئولیت. کندمی تکمیل و شروع ذیربط، پیوست
 . است پیمانکار عهده به خصوص، نیپیمانکارا خدمات

 بـراي  و تهیـه  مـورد،  برحسـب  ،الزم هـاي نسـخه  در را مهندسـی  خدمات موضوع مدارك و اسناد است موظف پیمانکار 31-4
 فقـط  دارنـد،  کارفرما تصویب به نیاز که مدارکی و هانقشه به مربوط کارهاي انجام. کند ارسال کارفرما اطالع یا تصویب
 .است مجاز کارفرما، تصویب اخذ از پس

 مطالعـه  یـک  کـم دسـت  بایـد  طراحـی،  تکمیـل  براي اقدام از پیش و پیمان به منضم طراحی، اسناد اساس بر پیمانکار 31-5
 گـزارش  و انجـام  کارفرمـا،  تأیید مورد ارزش مهندسی واحدهاي طریق از بهبود و طراحی خصوص در را ارزش مهندسی
 .نماید ارائه کارفرما به را مربوطه

 و لیسانس صاحبان به مهندسی و طراحی کارهاي از بخشهایی نهایی تصویب شده، تعیین مهندسی خدمات طبق هرگاه 31-6
 مـدارك  ارسال به نسبت باید پیمانکار نصورتیا در باشد؛ شده واگذار کارفرما با قراردادطرف مهندسی شرکتهاي سایر یا
 کارفرمـا  تصـویب  منزلـه  بـه  ،یادشـده  مراجع توسط مدارك تصویب. نماید اقدام کارفرما طریق از آنان، از تصویب اخذ و

 .شودنمی تلقی
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 پیمانکـار،  ارسالی طراحی و مهندسی فنی، مدارك و اسناد دریافت تاریخ از کاري روز) 14( چهارده مدت ظرف کارفرما 31-7
 :کندمی عمل زیر روش دو از یکی به تصویب براي

 پیمانکـار  بـه  آنهـا،  از امضاشـده  نسـخه  یک عودت با همراه را دریافتی طراحی و مهندسی فنی، مدارك و اسناد تصویب 31-8
 .داردمی اعالم

 روشـهاي  یـا  و پیمـان  مفـاد  بـا  مغـایرت ( آن دالیـل  و طراحی و مهندسی فنی، مدارك و اسناد تصویب عدم صورت در 31-9
 یکبـاره  ،مـدارك  از بخش هر براي و وضوح به را خود پیشنهادي اصالحات ، کارفرما توسط) مهندسی و طراحی متداول

 اعمـال  طراحـی  و مهندسـی  فنـی،  مدارك و اسناد در را کارفرما نظر مورد اصالحات پیمانکار،. کندمی اعالم پیمانکار به
 . کندمی ارسال کارفرما نهایی تصویب براي ،یادشده ترتیببه مجدداً ،نموده

 صـورت بـه  را خـود  نظـرات  اسـت  موظـف  نداند، قبول قابل دلیلی هر به را کارفرما نظر مورد اصالحات پیمانکار هرگاه 31-10
 شـود مـی  انجام طرف دو بین الزم مذاکرات آن از پس و نماید اعالم کارفرما به کاري روز 7 مدت ظرف حداکثر مکتوب

 ایـن  در طـرف  دو کـه  صـورتی  در. شود فراهم کار پیشرفت روند در وقفه بدون کار ادامه امکان و یابد فیصله موضوع تا
 این خالل در. شودمی داده ارجاع پیمان، اختصاصی شرایط در شده تعیین فنی مراجع به موضوع نرسند، توافق به مورد
 دسـتور  بـا  نظـر  این هرگاه ،فنی مرجع نظر اعالم از پس. کند اجرا کارفرما نظر طبق را کار است موظف پیمانکار ،مدت

 مرجـع  بـه  شـده ارجـاع  کارهاي با ارتباط در پیمانکار سوي از شدهانجام اضافی هايهزینه باشد، نداشته تطبیق کارفرما
 .  شودمی پرداخت کارفرما توسط طرفین توافق با ،فنی

 پیمانکار مانییپ تعهدات و مسئولیتها از هیچکدام از کارفرما، سوي از طراحی و مهندسی فنی، مدارك و اسناد تصویب 31-11
 فنـی  مرجـع  نظـر  مـورد  روش به پیمانکار، نظر رغم به کارها که فنی مرجع به شده ارجاع موارد استثناي به کاهد،نمی
 .باشد شده انجام

 از اسـتفاده  حـق  واگذاري و فنی دانش تأمین به موظف پیمانکار باشد، پیمانکار عهده بر لیسانس تأمین که صورتی در 31-12
 . کارفرماست به مربوطه لیسانس

 فنـی  اسـناد  و پایه طراحی براساس طرح تفصیلی طراحی انجام مبنا، اطالعات تکمیل و آوريجمع به موظف پیمانکار، 31-13
 طرفین توافق طبق ،تصویب و تأیید براي مختلف مقاطع در کارفرما به آنها تسلیم و هانقشه و مدارك و اسناد تهیه ه،یپا
 .است مربوطه زمانی برنامه و

 ،تنـاقض  و اشـتباه  هرگونـه  بـروز  مسـئولیت . دهد انجام فنی اسناد طبق و دقت با را مهندسی و طراحی باید پیمانکار 31-14
 بـه  باشـد،  نشـده  یا شده تأیید کارفرما سوي از اینکه از اعم ،وي توسط شدهتهیه اطالعات و فنی مدارك و اسناد کمبود
 موجـود  اشـتباهات  و  کارفرما وسیله به شده تسلیم اطالعات از ناشی نواقص و اشتباه موارد استثناي به. است وي عهده

 کـه  باشـد  شده انجام کارفرما نظر زیر ،پروژه با مرتبط دیگر پیمانکاران یا و کارفرما وسیله به که طراحی از بخشهایی در
 .بود خواهد کارفرما عهده به آنها مسئولیت ،صورت هر در

  پیمان با پیمانکار يهاطرفو سایر  دومدستفروشندگان، پیمانکاران   - 32 ماده 
تماماً به عهـده پیمانکـار اسـت و     ،دومدستفروشندگان و پیمانکاران  لهیوسبه شدهانجامو خدمات  کارهاتماممسئولیت  32-1

همچنین مسئولیت رفتار و اعمال کارکنـان   ها از مسئولیت و تعهدات و وظایف وي نخواهد کاست. پیمانکاراین واگذاري
  را به عهده دارد. هاآن

 لهیوسبهتنها  ،دومدستکارهاي موضوع پیمان، فروشندگان و پیمانکاران  ٔنهیزم درو ارتباط با کارفرما  هایهماهنگتمام  32-2
  .شودیمپیمانکار انجام 

 .شودیمانجام  16کارفرما، به شرح پیوست  تاییدتجهیزات، از بین فهرست فروشندگان مورد کاال و انتخاب فروشندگان  32-3
 کننـده  نیتـأم  دییتأ عدم ای دییتأ و یبررس از پس کارفرما ستیبا یم مانکار،یپ توسط کننده نیتأم شنهادیپ صورت در

 بـه  يکـار  روز 14 مدت ظرف مان،یپ موضوع به مربوط امور لیتسه جهت را مراتب مانکار،یپ يشنهادیپ خدمات و کاال
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  .دینما ابالغ مانکاریپ
و پـس از معرفـی بـه     واجـد شـرایط  پیمانکاران بومی  با اولویتبایست می دومدستان پیمانکاردر شرایط برابر، انتخاب  32-4

  .ردیگوي، صورت  تاییدکارفرما و 
آنان نیسـت و   وی بین کارفرما پیماندلیل وجود  ارتباط ، دومدستو تجهیزات و پیمانکاران کاال فروشندگان  يریکارگبه 32-5

رداخـت دسـتمزد   در مـورد پ  جـز بـه تعهدات پیمانکار نسبت به آنـان نـدارد،    مسئولیتی در قبال انجام گونهچیهکارفرما 
فروشـندگان مصـالح و تجهیـزات و پیمانکـاران      تاییـد همچنین،  .شودیمعمل  9-26بند ، که طبق کارکنان پیمانکاران

  هاي پیمانکار نیست.، از سوي کارفرما، رافع مسئولیتدومدست
ـ یا يکـاال  از تیـ حما و کشـور  یخدمات و يدیتول توان از استفاده حداکثر قانونمطابق با  32-6 پیمانکـار موظـف اسـت    ی، ران

 را در اولویت قرار دهد.ها و مؤسسات معتبر داخلی مورد تایید کارفرما شرکتاستفاده از 
  مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی  - 33 ماده 

پرداخت هر نـوع مالیـات، عـوارض، حـق بیمـه تـأمین       . شودیمپرداخت  45حقوق و عوارض گمرکی طبق ماده هزینه  33-1
از  ییهابخشموضوع پیمان در داخل کشور و یا در سایر کشورهایی که  کار بااجتماعی و سایر حقوق دولتی، در ارتباط 

حساب  رتباط پیمانکار راساً مسئول تصفیهدر این ا ، به عهده پیمانکار است.شودیمو تجهیزات در آنجا انجام کاال  نیتأم
نخواهـد داشـت. بـا توجـه بـه      خصوص کارفرما هیچگونه مسئولیتی در اینمالیاتی با وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده و 

پیمانکار هر گونه ادعا و یا اعتراضی نسبت به مبلغ و یا هر مورد دیگـر در خصـوص مالیـات را    چنانچه الذکر مراتب فوق
اي در ایـن زمینـه بـا پیمانکـار     ربط مراجعه نماید و کارفرما هیچگونه مـذاکره داشته باشد بایستی مستقیماً به اداره ذي

     رد.آو خواهدعمل نبه
و یـا   هرگاه در مدت اجراي کار، میزان مالیات، عوارض و یا سایر حقوق دولتی در داخل کشور افزایش یـا کـاهش یابـد    33-2

ناشـی از   يهانهیهز، به پیمانکار تعلق گیرد، موضوع پیمان کار باکه در ارتباط هاي جدیدي وضع شود عوارض و مالیات
  .شودیمبستانکاري یا بدهکاري وي منظور  حساببهبرحسب مورد،  باشندمی االجراالزمکه  این تغییرات

که موضوع پیمان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیمانکار مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات در صورتی 33-3
مقـررات قـانون    کارفرمـا وفـق  هاي خود درج نمایـد،  بر ارزش افزوده را از تاریخ تعلق، محاسبه و در ذیل صورت حساب

صـورت ارائـه گـواهی     در )شودمیمالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت مبلغ مزبور (که جداي از مبلغ پیمان لحاظ 
مالیاتی کشور مبنی بر ثبت نام پیمانکار در نظام مالیات بر ارزش افزوده و مشمول بـودن   معتبر مورد تایید سازمان امور

  اقدام خواهد نمود. وي
  اسناد و مدارك پیمان داشتننگهمحرمانه   - 34 ماده 

تجارب و دانش فنی را که از طرف کارفرمـا   هاي تکنیکی،، دادهفنی يهاو نقشه کلیه آمار، اطالعات، مدارك کندمیپیمانکار تعهد 
بعد از خاتمـه  سال  5حداقل تا در طول مدت پیمان و  ،یابدبه آن دسترسی می تهیه و یا  گیرد و یا ضمن کاردر اختیار او قرار می

و تمام کسانی که به لحاظ ارتباط فرعی  کلیه کارکنان پیمانکار و پیمانکاران این موضوع شامل د.محرمانه تلقی نموده و فاش ننمای
 پیمانکـار از . در صورت تخلـف  شودمینیز نمایند به اسناد فوق را پیدا میامکان دسترسی  آنان قصور یا تساهل براثربا نامبردگان و 

قـرار  قـانونی نیـز   ، تحت پیگـرد  (به تشخیص کارفرما) اطالعات محرمانهبه دلیل افشاء  کلیه خسارات وارده این امر عالوه بر جبران
 پیمانکار موظف است ماهیت محرمانه بودن اطالعات را به اشخاص فوق اطالع داده و نسبت به عـدم افشـاي مـوارد،    خواهد گرفت.

  زم را به عمل آورد.کنترل و نظارت ال
 
  ات پیمانکارتایید  - 35 ماده 

اسناد و مدارکی که پس از  ياستثنابه( نامهموافقت 2تمام اسناد و مدارك پیمان را به شرح ماده  کندیمپیمانکار تایید  35-1
 کامـل  بطور را ساتیتاس موجود تیوضع از ثالث شخص بازرس گزارشو  )شوندیمامضاي پیمان تهیه و ضمیمه پیمان 
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 تجهیـزات  آالت، نیماشـ  هـا، دستگاه قیدق مشخصاتهمچنین با  کامالً آگاه است. هاآنمطالعه کرده، از مفاد  دقتبهو 
 يبـرا  مربوطـه  نهیهز هرگونه و ی به عمل آورده استلیتفص و یکلرا کامالً آگاه بوده و از آنها بازدید  موضوع ساتیوتاس

  .است نموده لحاظ مانیپ مبلغ در را ساتیتاس از يبرداربهره و ریتعم و ينگهدار
، وهـوا آبوضعیت  ازجمله، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه، آوردهعملاز محل کار بازدید به  کندیمپیمانکار تایید  35-2

 ایاب و نقل و حمل هايهزینه، از محل نیتأمقابل تخصصی  آالتنیماشو یدکی  لوازمهاي دسترسی، نیروي انسانی، راه
 اجـراي  تجهیـزات  و عوامل و امکانات و نیاز مورد امکانات سایر و اسکان محل انرژي، سوخت، آب، آذوقه، تهیه ذهاب، و

، آگاهی مؤثرندآن  تیفیک وو سایر شرایطی که به نحوي در قیمت، سرعت پیشرفت کار  سال مختلف فصول در عملیات
   کافی حاصل نموده است.

 و قـوانین و مقـررات مربـوط بـه کـار      ازجملهکشور  قوانین و مقرراتکلیه  تاییدعالوه بر اطالع و  کندیمپیمانکار تایید  35-3
 مشـاغل مقـررات   بنـدي مشـاغل،  مسئولیت مدنی کارکنان پیمانکار و اشخاص ثالث، طرح طبقـه بیمه تامین اجتماعی، 

شـت، ایمنـی و   مـات بهدا االز«با اجـراي کامـل   هاي مرتبطهزینه همچنینحفاظت فنی و کارآموزي و  ،آورانیزسخت و 
و سـایر  محلـی   اي، ملـی و منطقـه  یطیمحستیز، از قوانین و مقررات »کارفرما HSE هاي مدیریتو رویه زیستمحیط

و  مقـررات  ،قـوانین  الزامـات،  عـدم اجـراي   پرداخت خسارات و جـرائم  کامالً مطلع بوده و مسئولیتهم  مصوبات قانونی
اطـالع از قـوانین و مقـررات    آگاهی و به عدم  اظهار نخواهد توانست وي الذکر متوجه پیمانکار خواهد بود وفوق مصوبات
  ارتباط و تعهدي در این زمینه نخواهد داشت. گونهچیهو کارفرما  متعذر و مدعی گردد نموده و مربوط

و تجهیـزات  آالت ت، تجهیزات، وسـایل و ماشـین  چنانچه کارفرما تشخیص دهد هر یک از ابزارآال کندمی تاییدپیمانکار  35-4
دسـتور  دریافت  محضبه، نمایدمیاز قبول آن خودداري  و باشد منینااپیمانکار، ناسالم و غیرقابل استفاده و یا حفاظتی 

اجـراي  ها از محل کارفرما، با هزینه خود نسبت به تعویض و یا خروج آن HSEامور  نماینده ناظر مقیم کارفرما یا یکتب
ایـن صـورت    ، جـایگزین نمایـد، در  باشـد  کارفرمـا  موردقبـول آالتی که ماشین ابزارآالت، تجهیزات، وسایل و کار اقدام و

و تجهیـزات را   آالتنیماشـ  گونـه نیاها و جابجایی اي بابت تعمیر، جایگزینی، توقف دستگاهپیمانکار حق مطالبه هزینه
  نخواهد شد. در پیمان هاي پیمانکارمسئولیت تعهدات و کارفرما موجب کاهش تاییدیا عدم  تایید .ندارد

ن دولت رمنداکاوزراء، نمایندگان مجلسین و که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله  کندیماعالم  پیمانکار، 35-5
محرز شود، بـا توجـه بـه    خالف آن براي کارفرما  کهیدرصورت نیست. 1337و کشوري، مصوب سال  در معامالت دولتی

را بـه پیمانکـار ابـالغ     شـده انجـام تحویل گرفتن کار، زمان تحویل قطعـی کارهـاي    منظوربهباطل بودن پیمان، کارفرما 
را مبلـغ آن کـرده و  ضـبط  کـار کسـر شـده را    حسـن اجـراي   تضمین انجام تعهدات پیمان و تضمین  درنگ،یب. کندیم
تـا   1-63پیمانکار، طبق بندهاي  حسابتصفیهو  شدهانجام. کارفرما، براي تحویل کارهاي دینمایمخزانه واریز  حساببه

 . دینمایمعمل  63-9
که در صاحبان سهام، میـزان سـهام،    تغییراتیبه علت  ، پیمانکارکارر تا صدور گواهینامه پایانضمن انجام کا هرگاه 35-5-1

ن رمنـدا کاوزراء، نماینـدگان مجلسـین و   قانون منع مداخلـه  مشمول  مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید
  .شودیمرفتار  5-35 بند، طبق شود 1337و کشوري، مصوب سال  دولت در معامالت دولتی

دولت یا کارفرمـا پـیش آیـد،     يهادستگاهتغییراتی که در به علت  ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار هرگاه 35-5-2
و کشوري، مصوب سال  ن دولت در معامالت دولتیرمنداکاوزراء، نمایندگان مجلسین و قانون منع مداخله مشمول 

مـانع   کهیدرصورتوقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعالم کند و  محضبه، شود 1337
بـه کارفرمـا اعـالم     موقعبهب را . اگر پیمانکار مراترا فسخ می نمایدپیمان ، 63 مادهقانونی رفع نشود، کارفرما طبق 

  .شودیمرفتار  5-35نکند، طبق بند
اي وجـود  رابطه با انعقاد و اجراي این پیمـان واسـطه   مرحله برگزاري مناقصه و یا در در نمایدیم و تعهد تایید پیمانکار 35-6

 ارایـه  ،نقـدي، جنسـی   صـورت بـه ، پاداش، تحفه، هدیه، رشوه و نظایر آن العملحقنداشته و حق داللی یا کمیسیون یا 
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بنـا بـه تشـخیص کارفرمـا،      کـه یدرصـورت  است. خدمت، سهیم کردن در منافع خود و یا به هر طریق دیگري نپرداخته
هـاي اجرایـی گـردد،    نامه پیشگیري و مبـارزه بـا رشـوه در دسـتگاه    آیین در شدهاشارهیکی از تخلفات پیمانکار مرتکب 

را تضمین حسن اجراي کار کسر شده و تضمین انجام تعهدات پیمانکار  ،را فسخ نمودهکارفرما حق خواهد داشت پیمان 
هـاي پیمانکـار وصـول نمایـد.     مین مـذکور، مطالبـات و دارایـی   انماید و خسارات وارده را از محل تض ضبطبه نفع خود 

پیمانکار مرتکب یکی از اعمـال  هاي اجرایی چنانچه نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههمچنین در اجراي آیین
 5نامه مذکور شود، کارفرما ضمن استفاده از ضمانت اجراي فوق، مجاز به عقد پیمان جدید بـا پیمانکـار بـه مـدت     آیین
عمـل   9-63تـا   1-63بنـدهاي  پیمانکار، طبـق   حسابتصفیهو  شدهانجامکارفرما، براي تحویل کارهاي  .باشدینمسال 

 . دینمایم
و  قید و شـرط اسـت   ، بدونپیمان مفاد ، طبقپیمان این موضوع ءاجرا حسن پیمانکار در برابر هايمسئولیتو  تعهدات 35-7

  .کندنمی ایجاد نامبرده در تعهدات و خللی خدشه، از موارد زیر هر یک انجام
  کارفرما وسیله کارها به بازدید و یا بازرسی 35-7-1
  نهاییا ی موقت هايوضعیتصورت تپرداخ 35-7-2
  موقت تحویل صدور گواهی 35-7-3
  کارفرما  وسیله تأیید کارها به هر نوع 35-7-4
  کارفرما پیمانکار، از سوي ارسالی و یا تأیید مدارك بررسی هر نوع 35-7-5
  ثالث کارفرما و اشخاص وسیله و یا تأیید، به ، آزمایشبازرسی هر نوع 6- 35-7
 کارفرما سوي، از شده انجام در کارهاي عیب رفع هر نوع 35-7-7
 توقف، کاهش یا افزایش تکلیفی تولید از سوي وزارت نفت یا شرکتهاي اصلی 35-7-8
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  کارفرما يهاتیمسئول وتعهدات  :6فصل 
  تعیین نماینده  - 36 ماده 

نده کارفرما نمای عنوانبه، ف ويیوظا ، فردي را همراه حدود اختیارات وشدن پیمان روز از تاریخ نافذ )15پانزده (ظرف  کارفرما
وي  يجـا بـه شـخص دیگـري را    تعـویض و  را خودنماینده  تواندیم، طول اجراي پیمان رما در. کارفکندیمبه پیمانکار معرفی 

  به پیمانکار معرفی کند. تعیین نموده و
و تمـام   کنـد یمـ مدت پیمان در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرمـا اقـدام    طول در، همواره نماینده کارفرما

کارفرما و خطـاب   عنوانبهپیمانکار،  يهادرخواستو  گرددیموي صادر  لهیوسبه، هابیتصو، کارها دستور ها،ابالغیه ها،اطالعیه
  .گرددیمبه وي صادر 

و  شخص یا اشخاص دیگري واگـذار کنـد   به راخود  اراتیاخت وف بخشی از وظای تواندیمنماینده کارفرما در طول مدت پیمان 
ف مربـوط، بـه پیمانکـار معرفـی     را همراه با حـدود اختیـارات وظـای    ادشدهیشخص یا اشخاص  ياهیاطالع، طی صورت نیا در
نماینـده کارفرمـا تلقـی     يهااقدام ودستور، ابالغیه  منزلهبهکارفرما، جانشین قانونی  يهااقدام ودستور، ابالغیه  نوع هر. کندیم
آنان تغییر کنـد،   فیوظا وحدود اختیارات  ای ومدت پیمان تعویض شود  طول درکارفرما، ممکن است  قانونی . جانشینشودیم

 صورت، باید مراتب به پیمانکار اعالم شود. نیا درکه 
مشـاورین خـود را همزمـان بـا شـروع کـار       کارفرما می بایست دستگاه نظارت، کمیته مهندسی و قابلیـت اطمینـان،   همچنین 

 مشخص نموده و به پیمانکار اعالم نماید.
  اطالعات مرتبط با آن ارایه و مشخص نمودن محل انجام کار  - 37 ماده 

 دعـ مو دررا کـار   موردنیـاز انجـام   يهامحلدسترسی پیمانکار به عملی  ، امکان قانونی و14 پیوستکارفرما، باید طبق  37-1
، یجلسـات صـورت محل کار حاضر شود و طی  در شدهنییتع يهاخیتارپیمانکار باید در  کند. برنامه زمانی فراهم مقرر در

براي تحویل گـرفتن   شدهنییتعروز از تاریخ  )5پنج (حداکثر  کهیدرصورتکار نماید.  نجاماقدام به تحویل گرفتن محل ا
در  .فسـخ نمایـد  را  انشـرایط عمـومی، پیمـ    64 حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق مـاده پیمانکار کار  نجاممحل ا
 ،شـود ها موضوع پیمان اجرا مـی هایی که در آناجراي کار باید حدود و موقعیت محلمشخص نمودن  يهاجلسهصورت

  درج شود.
هاي متعلق به کارفرما یا ملک غیـر کـه از طـرف    ها و دستور کارهاست، در محلطبق نقشه آنچهتواند جز نمیپیمانکار 

  ها نماید.است، اقدام به اشغال محوطه و راه شدهلیتحوکارفرما به پیمانکار 
ق برنامه زمانی تفصیلی هرگاه کارفرما نتواند محل اجراي کار را به پیمانکار به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار کار را طب 37-2

  خواهد بود. ریپذامکانپیمان به درخواست پیمانکار  فسخ 2-1-65 بند، با لحاظ شرایط انجام دهد
  هاآنتحویل باقیمانده اسناد و مدارك فنی و مسئولیت صحت   - 38 ماده 

. باشـد یمـ  15پیوسـت   در شدهدرج زمانی برنامه پیمانکار طبق پیمان به فنی اسناد و مدارك باقیمانده ارایه کارفرما متعهد به
هرگونـه هزینـه اضـافی،    . تعهد کارفرماسـت  در 17 و 14 يهاوستیپ مورد طبق این درکه کارفرما و پیمانکار  تعهداتتفکیک 

  ، متوجه کارفرما خواهد بود.به پیمانکار شدهدادهقت اطالعات یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت یا د و طوالنی شدن کار
  هاتیوضعصورتپرداخت   - 39 ماده 

و با لحـاظ شـاخص هـاي کلیـدي      (نحوه پرداخت) 5را طبق پیوست  58و  55پیمانکار، موضوع مواد  يهاتیوضعصورتکارفرما، 
  .کندیممقرر به وي پرداخت  عدمو در، 20عملکرد طبق پیوست 

   مدارك تسلیمی پیمانکار موقعبهبررسی   - 40 ماده 
 ، درشودیمپیمانکار تحویل  طرف از، شرایط عمومی 2-2-3 بند موضوعکارفرما، مدارك تسلیمی پیمانکار را که طبق برنامه زمانی 

  .کندیمرا اعالم  مورد، نظر خود برحسب زمانی رسیدگی و برنامه درمقرر  موعد
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  هانامهمهیبدریافت   - 41 ماده 
پیوسـت   2 بنـد  موضـوع زمـانی   برنامه درمقرر  موعد دررا،  7پیوست  2بند و  17مادهخود، موضوع  تعهد در يهانامهمهیب کارفرما

  .کندیم، تهیه 14
  مجوزها صدور  - 42 ماده 

مجوزهاي الزم  بنا به درخواست کتبی پیمانکار به برنامه زمانی انجام تعهدات پیمانکار، توجه با، در زمان مناسب رفرماکا 42-1
همکـاري الزم را   ربطيذ يهاسازمانوزهاي قانونی از اخذ مج یا در پیمانکار را صادر کرده و لهیوسبهبراي اجراي کارها 

  .آوردیمبه عمل 
و صـادر نمایـد   پروانـه عبـور    بـرداري براي وسایط نقلیه مورد بهرهو کارت شناسایی کارفرما باید براي کارکنان پیمانکار  42-2

هاي شناسایی مذکور را روي سـینه خـود نصـب نماینـد.     کارت هاي کارفرماکارکنان پیمانکار باید هنگام کار در محوطه
هـا بـه کارفرمـا بـه     و استرداد آن ارایهالذکر و نیز هاي عبور فوقهاي شناسایی و پروانهو نگهداري کارت مسئولیت حفظ

عهده پیمانکار است. در صورت مفقودي کارت شناسایی یا کارت تردد مطابق مقررات حراست کارفرما با پیمانکار رفتـار  
  خواهد شد.

  توسط کارفرمابراي کار تسهیالت   - 43 ماده 
 خـود  تعهـد  در دیگرنوع تسهیالت  هر و تلفن گاز، بخار، برق، آب، ،تخصصیآالت ، ماشین15 پیوستاساس  بر کارفرما،

در صورت عـدم وجـود هرگونـه تعهـدي در      .کندیم نیتأم، 14 پیوست 2 بندموضوعبرنامه زمانی  موعد مقرر در در را،
  پیوست مذکور، تامین آن تسهیالت برعهده و هزینه پیمانکار است. 

  کارفرما تعهد در زاتیتجه ومصالح  نیتأم و کار موقعبهانجام   - 44 ماده 
از  ییهـا بخـش  نیتـأم و یـا   از عملیات اجرایـی  ییهابخشاجراي ل قبی از خود تعهد نسبت به انجام کارهاي درکارفرما  44-1

پیوسـت   2 بنـد  موضـوع برنامه زمانی  اساس براست،  شدهگذاشته، به عهده وي 14که طبق پیوست  زاتیتجه ومصالح 
  .کندیم، اقدام 14

بـه  باشـد، مراتـب   میسـر ن  موعد مقرر، براي او در کارفرما تعهد مصالح مورد یا هرگاه امکان تحویل بخشی از تجهیزات و 44-2
اتمـام   در ریخاتـ ، از ممکن حد تا کهينحوبهبرنامه زمانی اقدام کند،  تا او نسبت به تجدیدنظر در شودیمپیمانکار ابالغ 

   .  شودیممجاز پیمانکار در اجراي پیمان محسوب  يرهایخات عنوانبه ریخات يهازمانکار جلوگیري شود و این 
  عوارض گمرکی پرداخت حقوق و  - 45 ماده 

خواه به اسم کارفرما و یا بـه اسـم    ،تجهیزات موضوع پیمان و کاالگمرکی براي واردات  عوارض وحقوق  نوع هرپرداخت  45-1
   باشد. شدهحیتصربه نحو دیگري  اختصاصیدر شرایط  کهنیامگر ت به عهده پیمانکار اس ،پیمانکار باشد

 طیشـرا ، طبـق  موضـوع پیمـان   ازیـ موردنابـزارآالت تخصصـی    و لیوسـا عوارض گمرکی براي واردات  حقوق و مورد در 45-2
  عمل شود. اختصاصی
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  رکا کیفی لکنتر و سیزربا ،دستگاه نظارت : 7فصل 
  دستگاه نظارت   - 46 ماده 

و  مهندسـی  استفاده از خدمات فنی و منظوربه، نامه راموافقت 7موضوع ماده  "دستگاه نظارت" کارفرما، ، پیماندر  نیازدر صورت 
، کارفرما ممکن است . همچنیناست شدهدرج 9 وستیدر پ مهندس مشاور، اراتیو اختف . حدود وظایگماردبه کار میوي  نظارت

ر نظ ریز، که واگذار کندفنی ذیصالح  مؤسساتهایی از کارهاي موضوع پیمان را به اشخاص یا خدمات تخصصی بازرسی فنی بخش
  نمایند. فهیوظ انجام، دستگاه نظارت

، عمـومی  طیشـرا مختلف ایـن   در مواردم تصمی اخذ یا ، تصویب وتاییدبر یا اختیارات کارفرما مبنی  ف وبرخی از وظای کهیدرصورت
  .استدستگاه نظارت اع این موارد به ، پیمانکار موظف به ارجصورت در آنتفویض شده باشد، دستگاه نظارت  به

  پذیرد.انجام می توسط کارفرما رأساًدر این پیمان دستگاه نظارت وظایف محول به دستگاه نظارت،  يریکارگبهصورت عدم در 
فرما باید بـه همـراه   جدید کاردستگاه نظارت  ،صورت نیدر ارا تعویض کند. دستگاه نظارت ، طول مدت پیمان در تواندیمارفرما، ک

  ، به پیمانکار معرفی شود.ويوظایف شرح 
  رکا کیفی لکنتر و سیزربا  - 47 ماده 

و رایـج در صـنعت نفـت و اصـول     مناسـب  هاي فنی پیمان را با استفاده از روش نکار موظف است تعهدات ناشی ازپیما 47-1
پیمان انجام دهد و حداکثر مهارت،  17اي معمول و مطابق پیوست شماره متداول، طبق استانداردهاي تخصصی و حرفه

براي اجراي کارهاي خاص که به نظـر نماینـده    گیرد. کار به ادشدهیدقت و کوشش و جدیت خود را براي ارایه خدمات 
تهیـه و پـس از    ازیـ موردن آالتنیی نوین یا خاصی دارد، روش موردنظر را با امکانـات و ماشـ  کارفرما نیاز به روش اجرای

   تایید نماینده کارفرما با مسئولیت خود به همان روش اقدام نماید.
هاي مـوردي  و امکان بازرسی ابدـی رحضو ،هارکا فنی يهایبازرس و هاشیآزما حلامر متما در تواندیم ،کارفرما هنمایند 47-2

 تتسهیال و تمکاناا نیتأم هـب فـموظ ر،یمانکاـپ در طول مدت پیمان در هر زمان بنا به درخواست کارفرما وجود دارد.
   .ستا کارفرما هنمایند ايبرکار  ايجرا لـمح در زم،ال يهایهماهنگ منجاا و

 به که د،شو همشاهد هارکا از ییهـا بخـش  یا بخش در رمکر قصانو و هـا مشکل ،هایبازرس و هاشیآزما جهیدرنت هرگاـه 47-3
 روش یا ب،نامرغو اتتجهیز و کـاال  یا ،ماهر نسانیا وينیر يریکـارگ به معد از ناشی RCAو با تائید کمیته  کارفرما نظر

ــه معد یا ،نامناسب ــارگب ــا ،باشد رکا ايبر مناسب اتتجهیز يریک ــ کارفرم ــدیم  یا بخش آن ايجرا توقف رستود توان
 منظوربه ر،پیمانکا ايبر را حقی هیچ ع،موضو ینا. کند درصا ر،پیمانکا يسو از هامشکل ملاعو فعر تا را، رکا يهابخش

  .کندینم دیجاا نپیما تمد یشافزا یا و ضافیا هزینه يعااد
 ،شـوند یم ساخته فرمارکا دییتأ ردمو نندگازسا لهیوسبه ر،پیمانکا رشسفا به بنا که تیاتجهیز و کاال لـحم و يیرـگربا 47-4

  ست.ا زمجا کارفرما توسط حمل زِمجو ورصد و نهایی لکنتر و ساخت سیزربا اركمد سیربر از پس تنها
کسـب نظـر    از پس پیمانکار ،آمدهعملبه فنی يهایبازرس و هاشیآزما از يریگجهینت اـی و یرـتفس در ماـبها اردوـم در 47-5

  .ندکیم لنباد سساا آن بر را هارکا و فعر را تبهاماا و مدارك فنی، اختصاصی یطاشر در شدهنییتع مرجع فنی
گیري بـازرس شـخص ثالـث داشـته     نظارت بر اجراي کار نیاز به بکارکارفرما با توجه به نوع خدمات جهت  کهیدرصورت 47-6

 ارایـه  9تخـاب و ارزیـابی آن در پیوسـت    و نحوه ان گرددیمدرج  اختصاصیدر شرایط  آنابط احراز ومعیارها و ضباشد، 
 .شودیم
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  ، تعلیقریتأخ، تغییرات مدت پیمان، کارها در:   تغییر 8فصل 
  کارها درتغییر   - 48 ماده 

کـار،  ی در طول مدت پیمـان تـا پـیش از صـدور گواهینامـه پایـان      هرزمانکلی موضوع پیمان، در  چارچوب درکارفرما،  48-1
را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف بـه   هاآنکاهش، افزایش، حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخصات  تواندیم

  ، با رعایت سایر بندهاي این ماده و مفاد پیمان است.هاآن انجام
ا پیشنهاد کند. کارفرما براي افزایش کیفیت، بازدهی و یا ایمنی کارها، تغییراتی را در کارها به کارفرم تواندیمپیمانکار،  48-2

تغییرات را قبول یا رد کند. عـدم پـذیرش تغییـرات پیشـنهادي پیمانکـار از سـوي کارفرمـا، رافـع          گونهنیامحق است 
  مسئولیت پیمانکار در اتمام و تحویل کارها طبق مشخصات فنی پیمان نیست.

 درانجام تغییـرات   ریتأث، پیمانکار موظف است، 2-48و  1-48با بندهاي  انطباق دربا دریافت دستور و یا تایید کارفرما،  48-3
  :شودیمبه نحو زیر محاسبه  کارها رییتغو مدت پیمان را محاسبه و به کارفرما منعکس کند. هزینه  نهیهز

موجود باشد برحسب مورد، از قیمت  2یا  1هاي شماره نقصانی در پیوست ای وي کارهاي اضافی بها ي کهموارد در  48-3-1
  .شودیمي یادشده استفاده هافهرست

 سـت یبا یمـ  پیمانکـار  موجود نباشد 2یا  1هاي شماره در مواردي که بهاي کارهاي اضافی و یا نقصانی در پیوست 48-3-2
 بـه  قیمـت،  تجزیه با همراه شده یاد کارهاي اجراي براي را خود پیشنهادي قیمت ه،یابالغ دریافت از پس درنگبی

قیمتی که با توافق کارفرما و پیمانکار تعیین شود و به تصویب کارفرما برسـد مـالك پرداخـت     .کند تسلیم کارفرما
   است.

 پیمان) مبلغ %25یست و پنج درصد (، نباید بیش از ب6-48 بند موضوعتغییرات  احتساب با افتهیشیافزامبالغ کارهاي 
) %25و مبلغ کارهاي کاهش یافته نباید بـیش از بیسـت و پـنج درصـد (     شود در دو بخش مبالغ غیرمشروط و مشروط

دستور کارفرما به تغییراتی کـه   صورت در. مبلغ پیمان در بخش کارهاي غیرمشروط (متناظر با مبالغ غیرمشروط) شود
ضـمن   نـد توایمـ شود، پیمانکار در کارهاي غیرمشروط ) مبلغ پیمان %25منجر به کاهش بیش از بیست و پنج درصد (

، بنماید و یا کاهش یـاد شـده را پذیرفتـه و تبعـات     65پیمان را طبق ماده  ارهاي در دست اقدام، تقاضاي فسخاتمام ک
 مـان، یپ در مشروط مبلغ درجبا توجه به اینکه بپذیرد.  ادشدهناشی از اثر این کاهش را بر ادامه عملیات اجرایی پیمان ی

مبنی بـر   پیمانکاربراي  حقی، عدم ابالغ کارهاي مشروط کندینم ایجاد پیمانکار بربرا در کارفرما براي يتعهد گونهچیه
 .شودیم، تعیین 50ماده  اساس برتغییرات مدت پیمان ناشی از تغییر کارها،  .پیمان ایجاد نمی نماید فسختقاضاي 

، جزییـات کامـل   آن درکـه   "دستور تغییـر کـار  "، پس از صدور 3-48تا  1-48ي بندها موضوعانجام تغییرات کارهاي  48-4
 شـده درجبرابـر مفـاد پیمـان،     ازیـ موردنو هر نوع تغییر در قیمت و یا تغییر در مدت پیمان و سایر اصالحات  کار رییتغ

  .گرددیمیکی از ضمایم پیمان محسوب  عنوانبهو  رسدیمو به امضاي نمایندگان دو طرف  شودیماست، تنظیم 
، ظرف مـدت معقـولی کـه اجـراي کارهـاي      کارها رییتغتغییرات هزینه و مدت پیمان، ناشی از  مورد در طرف دوهرگاه  48-5

نکند، به توافق نرسند، در این صورت کارفرما انجام و یا عدم انجـام تغییـرات توسـط     ریتأخدیگر موضوع پیمان را دچار 
 درعـدم حصـول توافـق     رغـم بهمبنی بر اجــــراي تغییرات،  کارفرما وردست صورت در. کندیمپیمانکار را به وي ابالغ 

و متعاقب آن مذاکرات خود را با کارفرما براي حصول  باشدیمهزینه و مدت، پیمانکار موظف به انجام تغییرات کار  مورد
نرسـند، مـوارد طبـق    به توافق نهـایی   طرف دو) روز، کماکان 30ظرف مدت سی ( کهیدرصورت. دهدیمبه توافق ادامه 

 برپیمان،  افتهیرییتغ. تا قبل از حل اختالف، پرداخت به پیمانکار، طبق مبلغ شودیم، رسیدگی و تعیین تکلیف 70ماده 
  .شودیمپرداخت انجام  الحسابیعل عنوانبهمحاسبات کارفرما  اساس

طبق پیمـان،   شدهانجامباشد، اختالف مقادیر کارهاي  شده برآورد بهافهرست اساس بربراي مواردي که بخشی از کارها  48-6
ندارد و تغییرات مبلغ پیمان،  4-48 بند موضوع کار رییتغدر مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان، نیاز به صدور دستور 

  .گرددیم، تعیین 3-48 در بند شدهنییتعو ضرایب پیمان با رعایت سقف  بهافهرستي هامتیق اساس بر
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و پیمانکار موظف بـه   شودینمدر انجام کارهاي اصلی و مورد تعهد وي، تغییر کار تلقی  پیمانکار قصوریرات ناشی از تغی 48-7
  کارفرما، به هزینه خود و در مدت پیمان است. دییتأتغییرات پس از  گونهنیاانجام 

 بـه  را ابالغـی  کار مقادیریا کاهش  افزایش از ناشی هايهزینه مجموع خود انهیماه يهاگزارش در است موظف پیمانکار 48-8
 . نماید میتسل کتباً کارفرما

  ي پیمانهازمان  - 49 ماده 
تـاریخ   نیا درو پیمانکار موظف به شروع کارها  است نامهموافقت 2-5 در بند شدهنییتعتاریخ شروع کارهاي موضوع پیمان، تاریخ 

اسـت. هریـک از    نامـه موافقت 3-5در بند  شدهنییتع مدت درکار  لیتکم وعمومی  طیشرااین  2-3بند در  شدهنییتعو به ترتیب 
  .شودیماصلی پیمان محسوب  براي کارهاي موضوع پیمان، مانند مدت پیمان از ارکان شدهنییتعمقاطع زمانی اصلی 

  تغییرات مدت پیمان  - 50 ماده 
وقـوع   صورت دربراي شروع و خاتمه و مقاطع اصلی کارها،  شدهینیبشیپي هامدت و هازمانتمام  تمدید مدت پیمان: 50-1

  افزایش یابند.  توانندیمزیر،  طیشراهریک از 
  ، که منجر به افزایش مدت پیمان شود.4-48 بند موضوع کار رییتغصدور دستور  50-1-1
 و تیـ رعا بـا  ،15و 14هـاي شـماره   پیوسـت  و 44موضـوع مـاده    کار باعدم انجام برخی از تعهدات کارفرما مرتبط  50-1-2

  شود. آن ازیی هابخشکارهاي موضوع پیمان و یا  موقعبه انجام از، که مانع آن در شدهینیبشیپ مالحظات
  69بروز شرایط قهري، موضوع ماده  50-1-3
  یی از کار شود.هابخشدر انجام  ریتأخمستقیم باعث  طوربه که ،مقررات وقوانین  در تغییروضع یا  50-1-4
  بروز شرایط جوي استثنایی مانع انجام کار، که باید مورد تایید و پذیرش کارفرما باشد.  50-1-5
  52و  51 تعلیق و توقف مدت پیمان، موضوع ماده 6- 50-1
 ي کار شود.اجرا در ریتأخ باعث وی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده نیبشیپرقابلیغ طیشراوقوع سایر عوامل و  50-1-7
  پیمانکاریا تقصیر تاخیر ناشی از قصور  50-1-8

مثبته به کارفرما تسلیم  مدارك و، پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را همراه با اسناد ادشدهی طیشراهریک از  اثر در
ي هابرنامه، تناسببهو  ردیگ قرارتا پس از بررسی کارفرما و توافق دو طرف، مدت تمدید مشخص و مالك عمل  کندیم

و مجموعه مدارك ضمیمه پیمان گردد.  شده اصالحپیمانکار  لهیوسبهزمانی کارهاي باقیمانده بر اساس برنامه زمانی جدید، 
 .شودیمدر نظر گرفته  رمجازیغمجاز یا  صورتبهو قصور یا عدم قصور پیمانکار  ریتأخمتناسب با علل  زمانمدت

به مدت پیمان اضافه  رمجازیغتاخیر  عنوانبهقصور پیمانکار، کار دچار تاخیر شود مدت این تاخیر  براثر کهیدرصورت
قصور یا تقصیر پیمانکار در وقوع تاخیرات پیمانکار منظور خواهد بود.  حساببه  رمجازیغتاخیر  بهشود و جرایم مربوط می

نه مازاد هزینه یا خسارتی براي طول مدت تاخیرات غیرمجاز غیرمجاز، منتج به استحقاق پیمانکار نسبت به پرداخت هرگو
  نماید.گردد و کارفرما هیچگونه هزینه یا مبلغی مازادي را از مبالغ پیمان پرداخت نمیمازاد نمی

 بنـد  موضـوع تواند با صدور دستور تغییر کـار  پیمان میدر  شدهینیبشیپي هامدتو  هازمانتمام  کاهش مدت پیمان: 50-2
  .، کاهش یابدشرایط عمومی 48-4

. شـود یمـ تاریخ اتمـام پیمـان تعیـین     عنوانبهمدت پیمان، تاریخ جدید  کاهش برپس از توافق کارفرما و پیمانکار دایر 
 دنظریتجدشرایط و تاریخ جدید اتمام پیمان، مورد  تناسببهپیمانکار باید برنامه زمانی اجراي کارهاي موضوع پیمان را، 

ي بررسی کارفرما و تایید او، تسلیم کند. برنامه زمانی جدید پـس از تصـویب کارفرمـا، بـه پیمانکـار ابـالغ       قرار داده، برا
  . بود خواهدپیمان در مورد اتمام به هنگام کار، بر مبناي تاریخ جدید، نافذ  مفاد ریسا، پسازآنو  شودیم

 

  تعلیق   - 51 ماده 
بـراي   حداکثر ورا در یک نوبت  کار تمام ای وقسمتی از کار  مدت اجراي پیمان، دستور تعلیق طول در تواندیمکارفرما  51-1
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 هیـ ابالغ در) روز دیگر قابل تمدیـد اسـت.   90( این مدت، نود طرف دو توافق. در صورت کند صادر) روز، 90( نودمدت 
کارفرما، باید تاریخ شروع تعلیق، مشخص شود. پیمانکار، موظف است پس از دریافت دستور کارفرما، اجراي آن قسـمت  

) روز قبـل از پایـان ایـن مـدت، پیمانکـار موضـوع را       7کل کار را فوراً به حالت تعلیق درآورد. ظرف هفـت (  ای واز کار 
) روز از دریافت درخواسـت پیمانکـار،   7. هرگاه پس از هفت (کندیمبـــــراي اتخاذ تصمیم نهایی، به کارفرما منعکس 

قسـمت   ایـ  وپیمـان را درخواسـت کنـد     فسـخ  تواندیم،  پیمانکار نشود صادراز سوي کارفرما  کار مجدددستور شروع 
  . شودیمانجام  63طبق ماده  ي متعاقب آن،هااقدامصورت،  نیا درکار را، از موضوع پیمان حذف نماید، که  شدهمتوقف

بـراي   ازیموردنآالت و نفرات ، شرح وظایف کارهاي الزم و حداقل ماشینتماممهینتکلیف کارهاي  شدهنییتعبرنامه کار  51-2
، پیمانکـار  ازجملـه . هاسـت آناز پیـروي  بـه  و پیمانکار، موظـف   شودیمدوران تعلیق، از سوي کارفرما به پیمانکار ابالغ 

و نیز حراست از محل انجام  در محل انجام کار یا هر جاي دیگر است هاآنزات و نگهداري از موظف به حفاظت از تجهی
  ایمن، با اوست.  طیشرا در اجراشدهکار و نگهداري از کارهاي 

آالت و ماشـین  در زمان تعلیق، کارفرما از پیمانکار خواهد خواست نسبت به انجام کارهاي الزم و کاهش تعداد نفـرات و  51-3
و نیروي انسـانی کـه در دوره تعلیـق در     آالتنیخود طبق نظر کارفرما اقدام نماید. هزینه تعلیق فقط به ماشتجهیزات 

هاي نگهداري کارها در دوره تعلیق نحوه محاسبه هزینه گیرد.ماند تعلق میمحل اجراي کار حسب نظر کارفرما باقی می
  ذیل خواهد بود.به شرح باشد میناشی از تعلیق  که تایید کارفرما مورد

 

  تعلیق روزانهمبلغ هزینه =  )مدت تعلیق (روزانه)( × ]آالتنیکرایه روزانه ماش %70دستمزد روزانه نیروي انسانی + 100% [

 
ساعت کار روزانـه   )8( هشت آالت و دستمزد روزانه نیروي انسانی در دوره تعلیق اساس حداکثرکرایه روزانه ماشین 51-3-1

   محاسبه خواهد شد.
  .شودمحاسبه و پرداخت می 2و  1شماره نیروي انسانی مطابق پیوست  و دستمزد آالتنیماشنرخ  51-3-2
منظور  قطعی نیز تیوضعپرداخت و در صورت در پایان دوره تعلیق به پیمانکار تیوضعهاي تعلیق طی صورتهزینه 51-3-3

 .شودمی
رعایت نکردن مقررات ایمنـی   ای وصات فنی کارها طبق مشخ انجام دري که توقف کار، ناشی از قصور پیمانکار موارد در 51-4

باشـد، مشـمول تعلیـق     شـده ینـ یبشیپـ زمانی منضم به پیمـان   برنامه در ای و نامناسب آب و هوایی باشد طیشراو نیز 
  .شودینم 3-51تا  1-51يبندها موضوع

 از تاسیسات دیتول یفیکاهش تکل ای دیتول ای عملیات توقف  - 52 ماده 
 عنوان تعلیقکار، انجام تمام یا بخشی از کار به دالیل مشروحه ذیل متوقف شود و این امر به نجامدر دوره ا کهیدرصورت

در صورت  شده وعنوان تاخیر خارج از قصور پیمانکار (توقف) شناختهبه پیمانکار ابالغ نگردد، مدت توقف ناشی از آن به
  اقدام خواهد شد. مربوطدوران توقف  هايبه تمدید مدت پیمان و پرداخت هزینه درخواست پیمانکار نسبت

 17مطابق پیوست شماره  توسط کارفرما هامدارك فنی و دستورالعمل ها،تاخیر در تحویل نقشه -
 14مطابق پیوست  کارفرماتعهد  در کارها، تامین کاال و تجهیزات درتاخیر  -
 در تعهد کارفرماتاخیر ناشی از جابجایی تجهیزات و تاسیسات  -
 پیمانکار خارج از قصورکار انجام  محلعدم دسترسی به  -
 بنديهاي زمانتوسط کارفرما خارج از مفاد مندرج پیمان و برنامهانجام هر نوع کنترل و آزمایش مکرر  -
 دستور کارفرما مبنی بر توقف تولید یا کاهش تولید از تاسیسات -

هـایی  کارفرما و دیگر مستندات کتبی نسبت به بخشقبول  هاي روزانه کارگاهی موردهاي توقف مستند به گزارش: مدت 1تبصره 
  .باشدیم رشیموردپذ ،شده است که متوقف
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  شوند مشمول این بند نخواهند بود.: کارهایی که از برنامه و پیمان حذف می2تبصره 
آالت و ماشـین  هاي معطلی نیروي انسـانی، هاي مدت توقف عبارت است از هزینههزینه محاسبه هزینه دوره توقف: 52-1-1

  محاسبه و پرداخت خواهد بود.به شرح ذیل قابلتجهیزات کار که 
  

  بلغ هزینه توقف ساعتیم= ساعات توقف)] ×آالتنیکرایه ساعتی ماش %70ساعات توقف) +( ×دستمزد ساعتی نیروي انسانی %100[( ×ضریب پیمان 

  
  ساعت کار روزانه محاسبه خواهد شد.  )8هشت (مدت توقف (ساعت) بر مبناي حداکثر  1-1- 52-1
  مطـابق  نفـت  صـنعت  اختصاصـی  عوامل يبهافهرست نرخ اساس بر انسانی نیروي دستمزد و آالتنیماشنرخ  1-2- 52-1

 .شودمی پرداخت و محاسبه 2 و 1 پیوست
، ضـرایب  شـده در صورت استفاده از نرخ فهرست بهاي عوامل اختصاصی صنعت نفت، به مبالغ توقـف محاسـبه   1-3- 52-1

در مربـوط  ضریب باالسري و ضریب جبرانی بیمه مندرج در فهرست بهاي رشـته  ازجمله  بهادر فهرستمتعلقه 
 .شودمینیز اعمال  (مرتبط با آن بخش از کار)  صنعت نفت

 ماهانـه بـه پیمانکـار    يهـا تیوضـع طی صـورت حداکثر تا ده درصد مبلغ اولیه پیمان  جمعاً ،هاي توقفهزینه 1-4- 52-1
   .شودمیمنظور  وضعیت قطعی نیزصورت در پرداخت و

پیمانکار در انجـام کارهـا طبـق مشخصـات فنـی، رعایـت        یا تقصیر در مواردي که دستور توقف کار، ناشی از قصور 52-1-2
 شـده ینـ یبشیپو یا در برنامه زمانی منضم به پیمان  ، شرایط نامناسب آب و هوایی HSEو الزامات نکردن مقررات

 گردد.و هیچگونه هزینه یا مبلغی در ارتباط به پیمانکار پرداخت نمی شودینمباشد، مشمول مدت توقف 
  کار موقعبه اتمام در ریتأخ  - 53 ماده 

 خیتـار  درتجدیـدنظرهاي آن اسـت. هرگـاه     نیآخـر  وتفصـیلی  پیمانکار، موظف به انجام کارهـا، طبـق برنامـه زمـانی      53-1
، کارفرمـا بـه پیمانکـار    ، انجام کارها صورت نپذیردآن دنظریتجدآخرین  ای وزمانی منضم به پیمان  برنامه در شدهنییتع

ین مدت بایـد  ا طول در، پیمانکار کارها را به پایان برساند. شده در اخطاریهمشخص در زمان که حداکثر  کندیماخطار 
، درخواسـت  1-50م، تمدید مـدت پیمـان را طبـق بنـد     الز مدارك وبا ارسال اسناد  ای و اقدام کند نسبت به انجام کار

، یا عدم قبول دالیل وي از سوي کارفرما بـراي تمدیـد، پیمانکـار    ادشدهمدت ی طول درعدم اتمام کار  صورت درنماید. 
. حداکثر مبلغ خسـارت نیـز،   بود خواهد اختصاصی طیشرادر  شدهدرج، به میزان کار در ریتأخملزم به پرداخت خسارت 

 2-50یا 1-50 بندطبق  افتهیرییتغ، آخرین تاریخ رهایتأخاست. تاریخ مبناي محاسبه  شدهدرج نامهموافقت 4-5 بنددر 
 است.

 هـاي گزارش و مستندات زمانی، برنامه پیمان، مدارك و اسناد اساس بر کارفرما نظر مورد زمانی مقاطع در ریتأخ میزان 53-2
 پیمانکار ریتأخ دلیل به که خسارتی مبلغ محاسبه براي الزم اقدام سپس و تعیین شده انجام مکاتبات و کارگاهی روزانه
  .گیردمی صورت شود منظور او بدهی حساب به باید

 4-5 بنـد در  شـده مشـخص حدي باشد که کارفرما را محق به دریافت حداکثر خسارت  از شتریبپیمانکار،  ریتأخهرگاه  53-3
  فسخ نماید.را ، پیمان 64 مادهبا اخطار قبلی، طبق  تواندیمبنماید، کارفرما  نامهموافقت

  تغییرات مبلغ پیمانبه پیمانکار،  يهاپرداخت  : 9فصل 
  شمول مبلغ پیمان  - 54 ماده 

برابـر انجـام تعهـدات     ، کـه در اسـت  57تغییرات موضـوع مـاده    و نامهموافقت 3ماده  در شدهدرج، عبارت از مبلغ مبلغ پیمان
زیـر،   يهـا نـه یهزشامل جبران  ازجمله، . مبلغ پیمانشودیممانکار پرداخت بعدي، به پی مواد در شدهدرجبه ترتیب  پیمانکار و

  است. نیز سود پیمانکار پیمانکار و لهیوسبهانجام کارهاي موضوع پیمان  منظوربه
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نیروهـاي   از نیروهـاي مسـتقیم و   موضـوع پیمـان   مختلف کارهـاي  يهابخشهزینه نیروي انسانی موردنیاز براي انجام  54-1
 و، که شـامل دسـتمزد   کار بامرتبط  يهامحلسایر  ای و محل انجام کار درعوامل مدیریتی مستقر  لیقب ازغیرمستقیم، 

  آنان است. يریکارگبهمرتبط با استخدام و  يهانهیهز ریسا ومزایاي قانونی  تمام
 12طبق پیوست یدکی لوازم نیتأم ، براي انجام کار وازین موردسایر مواد  تجهیزات و ،کاالهزینه تهیه  54-2
  3طبق پیوست  مبالغ مشروط محل از، زاتیتجه وکاال  نیتأمهزینه انجام کارها، خدمات و  54-3
  اجراي کار ازین مورد مواد ریسا و یدکی لوازم وکاال  وتجهیزات  يانباردار و ونقلحملهزینه  54-4
  لزوم موارد در، محل انجام کار درفروشندگان تجهیزات  دماتهزینه خ 54-5
، هـا شیآزمـا ، کارهـاي خریـد کـاال، نصـب    از  ییهـا بخـش انجـام   منظوربه دومدستپرداختی به پیمانکاران  يهانهیهز 54-6

  ازیموردنخدمات  ریسا و هایبازرس
  تجهیزات موردنیاز اجراي کار و آالتنیماشهزینه کرایه  54-7
  متفرقه دیگر، شامل: يهانهیهز 54-8

  13 کارفرما، طبق پیوستاعم از پیمانکار و ش کارکنان هزینه آموز 54-8-1
  کارهاي موضوع پیمان ياجرا درکارکنان پیمانکار،  وانتقالنقل وهزینه مسافرت  54-8-2
 ابـزارآالت  و آالتنیماشـ  و زاتیتجه و ساتیتأسبرچیدن انواع  مرتبط با بارگیري، حمل، تخلیه، نصب و يهانهیهز 54-8-3

  هاآنمصرفی موردنیاز  مواد وتخصصی 
محـل   درمحل اسکان موقت کارکنـان  و برچیدن  يبرداربهره ،حفاظت ،نگهداري احداث، براي ،ازیموردن يهانهیهز 54-8-4

  هاآننیاز  جاري مورد يهاسیسرو و خدمات و آنان کار دفاتر ویا جاهاي دیگر  وانجام کار 
 وآب، بـرق، تلفـن، گـاز، بـراي کارگـاه       نیتـأم هـاي  موقت، از قبیل سیستم ساتیتأسمربوط به احداث  يهانهیهز 54-8-5

  هاآنجاري  يهانهیهز
  هانامهمهیب و میناتضهزینه تهیه انواع  6- 54-8
  با پیمان مرتبط و عوارض قانونی، متعلق به پیمانکار ریسا و هااتیمالهزینه انواع  54-8-7
 ، به عهده پیمانکاراست.اختصاصی طیشراکه طبق  ییهانهیهز ریسا 54-8-8

 
  موقت يهاپرداخت  - 55 ماده 

 مختلـف  يهـا بخـش پیمـان بـراي    مبلغ تفکیک جدول"اساس بر ،نامهموافقت 4 موضوع ماده پیمانکار،به  يهاپرداخت 55-1
جه به میزان کار تو با و 2در پیوست  شدهدرج بها مقادیر و فهرست اساس بر مورد، برحسب یا و 1 پیوست موضوع ،"کار

صـورت   20و با لحاظ شاخص هاي کلیدي عملکرد مطـابق پیوسـت    5در پیوست  شده درج، به روش شده انجامواقعی 
 .ردیگیم

 کارهـا،  انجام براي مبلغ این باشد، شدهینیبشیپ مشروط مبلغ عنوانبه مبلغی نامه،موافقت 2-3-3 بند در کهیدرصورت 55-2
 لهیوسـ بـه  مربوط کارهاي کارفرما، دستور صورت در که است 3شماره  پیوست شرح به زات،یتجه و کاال نیتأم خدمات،
 صورت یزاتیتجه و کاال نیتأم یا خدمات کارها، تناسببه مشروط مبلغ محل از پرداخت نوع هر .شودیم انجام پیمانکار

 بـراي  يتعهـد  گونـه چیهـ  مـان، یپ در مشروط مبلغ درج. باشد شده درخواست پیمانکار از کارفرما دستور با که ردیگیم
   .کندینم ایجاد پیمانکار برابر در کارفرما

معـامالت  تضـمین   نامـه نیـی آ بر اسـاس اجراي کار،  ازینشیپامکانات  نیتأمبراي  و تقویت بنیه مالی پیمانکار منظوربه 55-3
 معتبـر و  تضـمین برابـر دریافـت    در شـود یمـ مشخص  5پیوست  که میزان آن در پرداختشیپ عنوانبهمبلغی دولتی، 

پیمانکار می بایست لیستی از مخارج پـیش بینـی شـده     .شودیم، به پیمانکار پرداخت 11کارفرما، طبق ماده  قبولقابل
بـه   5که قرار است با مبلغ پیش پرداخت پوشش داده شود را به کارفرما ارائه نماید. مبلغ پیش پرداخت طبـق پیوسـت   
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قسـط اول پـیش پرداخـت     اطمینـان حاصـل گـردد.   پرداخت شود تا از هزینه نمودن آن با پیشرفت کار صورت اقساط 
  ذکر شده است به پیمانکار پرداخت شود.  3-5حداکثر باید تا پایان دوره تحویل و تجهیز کارگاه که مدت آن در بند 

آن تاریخ  تا شدهانجامکارهاي  تیوضعصورت، پیمانکار 5پیوست  2 در بند شدهنییتعیا مقاطع زمانی  و هرماهپایان  در 55-4
. کنـد یملیم تس در قبال اخذ رسید به نماینده کارفرما ، تهیه وشودیمتنظیم کارفرما توافق  که با ییهابرگطبق کار، را
مـواد اعـم از   پیمانکـار، قیمـت   . شـود یم، طبق مفاد پیمان تحویل ازیموردن، تمام اسناد مثبته تیوضعصورت مهیضمبه

 در و بیمـه حمـل   اسـناد مثبتـه حمـل و    ارایـه را، با  انجام کار محلتجهیزات حمل شده به نیز  و مصرفی و غیرمصرفی
 پوشـش  و هـا آنبه کارفرما وعدم وجود مدعی براي  هاآندال بر انتقال مالکیت  مدارك و هاآنصورت بدون عیب بودن 

همچنـین،   موقت و يهاتیوضعصورت در شدهدرجمقادیر  . ارقام وکندیمدرج  هاتیوضعصورت، در هاآنبراي  يامهیب
مقایسه بـا مقـادیر واقعـی از     غیرقطعی دارد، اما الزم است که این مقادیر در جنبه موقت و هاآنمربوط به  يهاپرداخت

 وموقـت   يهـا تیوضع صورتبهصرف وقت به هنگام رسیدگی  از بروز مشکالت و کهينحوبهدقت کافی برخوردار باشد، 
، بـه عهـده   ادشـده ی، ناشی از عدم اعمال موارد هاتیوضعصورت به یدگیرس در ریتأخ، جلوگیري شود. مسئولیت یقطع

  پیمانکاراست.
 اشـکال در  صورت وجود در روز، بررسی و )10( ده ظرف دریافت شده را حداکثر تیوضعصورت، دستگاه نظارت/کارفرما 55-5

دریافـت   تیوضـع صـورت  کهیدرصورت. دهدیمموارد اشکال، آن را براي اصالح به پیمانکار عودت  و لیدالتعیین  آن، با
تشخیص داده شود مراتـب   قبولقابلدستگاه نظارت/کارفرما  طرف ازبررسی شود،  شدهنییتع، که باید ظرف مهلت شده

، مبلـغ  تیوضـع صـورت  روز از تـاریخ تاییـد   )20بیسـت (  کارفرما، ظـرف مهلـت  سپس . شودیمبه پیمانکار اطالع داده 
 روز )20بیسـت ( بیش از  کارفرماپرداخت  دلیل، مدت زمان . هرگاه به هرکندیمرا به پیمانکار پرداخت  تیوضعصورت

 تیوضـع صـورت مبلـغ   )%70درصـد (  هفتـاد درخواسـت پیمانکـار،    بـه  بنـا که  کندیمطول انجامد، کارفرما موافقت  به
در ایـن صـورت بایـد     به پیمانکار پرداخت نمایـد.  الحسابیعل صورتبهکارفرما را پس از کسر کسور مربوط،  دشدهییتأ

که پیمانکار از دریافت بعدي تعیین تکلیف گردد. درصورتی تیوضعصورت تاییدتا قبل از  ذکرشدهموقت  تیوضعصورت
) شـرایط عمـومی   9-55( در بنـد پرداخـت منـدرج    ریتـأخ تواند مدعی دریافت خسارت مبلغ فوق خودداري نماید، نمی

  پیمان شود.
 یـا  بعدي و يهایبازرس و هاشیآزماتوجه به انجام  با وزیان وارده به خود  و جلوگیري از ضرر منظوربه تواندیمکارفرما، 

صـورت   در خودداري کند و تیوضعصورتقسمتی از  ای وزیر، از پرداخت تمام  موارد درجدید  شواهد وکسب اطالعات 
  بدهی پیمانکار منظور نماید. حساببهقبلی را نیز  يهاپرداختلزوم، 

 قبلی دچار صدمه شده و شدهلیتکمیا کارهاي  داراي نقص بوده و شدهانجاممواردي که تمام یا بخشی از کارهاي  در 55-5-1
  یا جایگزینی داشته باشد. نیاز به اصالح و

 يهـا تیوضعصورت و این کاهش در باشد افتهیکاهشتغییر کارها  دستور مبلغ پیمان به علت صدور کهیدرصورت 55-5-2
  قبلی منظور نشده باشد.

  شود. 64، طبق ماده یک از شرایطی که منجر به فسخ پیمانوقوع هردر صورت  55-5-3
 یطـورکل بـه  ادعاي مالکیت علیه کارفرما، ناشی از عملکرد پیمانکـار و  نوع هرادعا، ازجمله  نوع هربروز  صورت در 55-5-4

  اجراي پیمان.
  پیمانکار شود. تیوضعصورت ازیا قسمتی  تمام و باعث کسرمنطقی  طوربه که دیگري عامل هر 55-5-5
کارهاي  الزحمهحقپیمانکاران فرعی و جز را پرداخت ننماید،کارفرما اختیار دارد  الزحمهحقپیمانکار  کهیدرصورت 6- 55-5

 حسـاب و بـه پرداخـت   دومدسـت و مربوط به پیمان به پیمانکاران فرعی  يهافیردرا از محل  شدهلیو تحو تایید
  بدهکار پیمانکار منظور نماید.

تجهیـزات   وکـاال   ، مـواد مصـرفی و غیرمصـرفی،   کارهاتمام، تیوضعصورت دریافت مبلغ هر که با کندیمپیمانکار تعهد  55-6
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، اعتراض اشخاص ثالث هرگونه ادعا و پیمانکار موظف به رفع ، به تملک کارفرما درآمده وتیوضعصورتآن  در شدهدرج
  .هاستآننسبت به 

اسـت، نسـبت بـه     شدهپرداخت هاآن تیوضعصورتکه  ییکارها دراشکال  نوع هربروز  صورت درموظف است  پیمانکار 55-7
  اقدام نماید. هاآنجایگزینی  ای ورفع عیب 

  :شودیمموقت به پیمانکار، مبالغ زیر کسر  يهاپرداختاز هریک از  55-8
. گـردد یمـ  نگهـداري  کارفرمـا  نزد ياجداگانه حساب در و شودیم کسر کار ياجرا حسن تضمین عنوانبه درصدي 55-8-1

کـه در شـرایط    باشـد مـی  یدولتـ  معـامالت  نیتضـم  نامـه نییآ هیابالغ نیآخرر طبق کا ياجرا حسن کسور درصد
  .شوددرج می اختصاصی

  موارد زیر است: ازجملهسایر کسور  55-8-2
اجتماعی و قوانین نافذ در زمان اجراي کار (میزان کسـور از   نیتأماجتماعی، طبق مقررات سازمان  نیتأمبیمه  2-1- 55-8

 عمـل  بـه اجتماعی مطـابق اسـتعالم از ایـن سـازمان      نیتأمي سازمان هانامهبخشبخش کاالیی طبق آخرین 
  )دیآیم

  مالیات پیمان، طبق مقررات نافذ در زمان اجراي کار 2-2- 55-8
  پرداختشیپط به استهالك مبالغ مربو نیچنهمو  به پیمانکار الحسابیعلي هاپرداخت 2-3- 55-8
  است. تعهدات پیمانکار زمره ، که دراز سوي کارفرما واگذارشدهجهیزات ت وکاال یا  و شدهانجامهزینه کارهاي  2-4- 55-8

ي پیمانکـار را پرداخـت   هاتیوضعصورت، 5-55 در بندنتواند ظرف مدت مقرر به دلیل منتسب به خود، هرگاه کارفرما  55-9
ي اضافی پیمانکار در مـدت  هانهیهز، مبلغ جبران پرداختو  تیوضعصورتفرایند بررسی در  ریتأخمدت  تناسببهکند، 

جمـع میـزان خسـارت پرداختـی بـه پیمانکـار بابـت خسـارت         شـود.  یمزیر محاسبه و به وي پرداخت  صورتبه ریتأخ
 در ) مبلغ اولیه پیمان خواهد بـود. %10موضوع این بند حداکثر تا ده درصد ( يهاتیوضعصورتدر تمام  شدهینیبشیپ

 فسـخ ، 65به استناد مـاده   تواندیمسوي کارفرما، پیمانکار از  65در ماده  مقررشدهمقدار پرداخت بیش از  ریتأخصورت 
ن ایجـاد  پیمـا  شـرایط  بـر  مـازاد  پیمانکار براي حقی ،در صورت تمایل پیمانکار براي ادامه کار پیمان را درخواست کند.

 رمجـاز یغ تـاخیرات  شـمردن  مجـاز  موجب پیمانکار تیوضعصورت پرداخت در تاخیر بند این مفاد به توجه با شود.نمی
�R              شود.نمی پیمانکار = B ∗ مدت کل روزهاي تأخیر  یک صورت وضعیت�

365
� ∗ آخرین نرخ تورم ساالنه اعالم شده توسط بانک مرکزي�

100
� 

R�= = B  تیوضعصورتمبلغ خسارت یک   �R∑  تیوضعصورتمبلغ یک  -)7-53بند  در دشدهیقکسورات ( = R1 + R2 + هاتیوضعصورتجمع کل خسارات تاخیر                  ⋯  
  .باشدیم مالك محاسبه ،تیوضعصورتتاریخ پرداخت در  شدهاعالمآخرین نرخ تورم ساالنه  : 1 توضیح
 بـراي پرداخـت   اي کـه ) روزه20بیسـت (  مهلـت  بـر  مـازاد  مـدت  بـا  اسـت  برابـر  موقـت  تیوضـع صـورت  تاخیرروزهاي  کل مدت:  2 توضیح
  .است شده گرفتهدر نظر  5 – 55بندتوسط کارفرما در  تیوضعصورت

  ارزي يهاپرداخت  - 56 ماده 
و یا ضـوابط مربـوط    باشد، نرخ تسعیر شدهنییتعارز خارجی  مبلغ پیمان به ، پرداخت بخشی ازنامهموافقت 3 ماده در کهیدرصورت

  است. 5در پیوست شماره  شدهدرجفاد ، طبق مهاپرداخت گونهنیابه 
اسناد و مدارك پیمان و با توجـه  در  شدهنییتعچنانچه پرداخت ارز از سوي کارفرما تعهد شده باشد، پیمانکار باید طبق مشخصات 

روز اعتبـار   )90نـود ( داراي  کمدست کهيطوربه، موردبحثتفصیلی، براي تهیه پروفرماي خرید مصالح و تجهیزات  یبرنامه زمان هب
ها بـا اسـناد و مـدارك    انطباق مقادیر و مشخصات آن لحاظ ازپیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را  .باشد، اقدام نماید
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، ظـرف  تاییـد کند و پس از نماینده کارفرما تسلیم کند. کارفرما، اسناد دریافتی را بررسی میبه  تاییدپیمان، کنترل نماید و پس از 
  . دینمایمها، نظر خود را به پیمانکار ابالغ روز، از تاریخ وصول آن )20( بیست مدت

 حسـاب بـه  شـده  دییـ تأاسـناد   اساسبر باید به نام کارفرما صادر شود. کارفرما  گفتهشیپاسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات 
کند. پیمانکار با نظارت کارفرما، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شـده از گمـرك،   پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می

اعتبار از طـرف   صورتبه کهآنوارد محل اجراي کار شد، بهاي  ادشدهیمصالح و تجهیزات  ازآنکهپس. دینمایمبه هزینه خود، اقدام 
  .شودیمپیمانکار کسر  از مطالباتاست،  شده انجامکارفرما 

  مبلغ پیمان تغییرات در  - 57 ماده 
  است: رییتغقابلزیر  طیشرا مبلغ پیمان فقط در 57-1

  کار، که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود. تغییر صدور دستور 57-1-1
  .گرددیم مانیپ مبلغ کاهش به منتج که کارفرما توسط مشروطبراي خدمات  کار انجام دستور صدور عدم 57-1-2
، ضمیمه پیمان براي بخشی از پیمان اولیه مقایسه با مقادیر طبق مدارك پیمان، در شدهانجاممقادیر کارهاي  تغییر 57-1-3

  48 بند موضوعباشد،  شدهمیتنظ بهافهرست اساس برکه 
  نامهموافقت 4-5 بند موضوعکار،  موقعبه اتمام در ریتأخکاهش مبلغ ناشی از خسارت  57-1-4
و حداکثر تـا سـقف مبلـغ     20پاداش شاخص هاي کلیدي عملکرد طبق مفاد پیوست شماره  از ناشی مبلغ افزایش 57-1-5

  اختصاصی طیشرااشاره شده در 
، دستمزد نیـروي  تخصصی آالتنیماش، کرایه زاتیتجه وکاال تغییر مبلغ ناشی از تعدیل براي جبران نوسان قیمت  6- 57-1

 شماره وستیپ درآخرین دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان هاي صنعت نفت که بق اطم ونقلحملانسانی و 
درصـد   بیسـت و پـنج  ریـالی و ارزي جـزء    صـورت بههاي تعدیل پرداخت هزینه .گرددیماعمال بیان شده است،  4
  شود.افزایش پیمان محسوب نمی )25%(

کارفرما،  لهیوسبهانجام کار  براي اصالح کارهاي ناقص و موقعبه اقدام درکاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار  57-1-7
  3-47د بنموضوع

طبـق پیمـان نسـبت بـه بـرآورد اولیـه،        شـده انجـام کار  مقادیر براي محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام و 57-2
 تناسـب بـه باشـد)، مبلـغ پیمـان     شـده میتنظـ  بهافهرست اساس بر(براي مواردي که بخشی از پیمان  6-48 بندموضوع
  .شودیممحاسبه ضمیمه پیمان  يبهافهرست اساس بر وطبق پیمان  شدهانجامکارهاي  ریمقاد و هاحجم

  نهایی تیوضعصورت  - 58 ماده 
 ازجمله و همچنین تحویل تمام اسناد و مدارك باقیمانده بـــه کارفرما، 61طبق ماده پس از صدور گواهینامه پایان کار  58-1

 نصب اتیعمل وتجهیزات  شیآزما و، مدارك بازرسی 17پیوست  5 بند موضوعفنی  مدارك و هانقشه، يهادستورالعمل
است، پیمانکار  شدهاشاره هاآنپیمان به  مدرك دیگري که در نوع سند و هر و میناتض و هانامهمهیبو مدارك مرتبط با 

همـراه مـدارك زیـر، تسـلیم     روز ) 30( سـی حـداکثر تـا    کارهاي موضوع پیمان را تنظیم نموده و نهایی تیوضعصورت
  :کندیم نماینده کارفرما

بـه  صدور گواهینامه پایان کار  زمان ازکارفرما از ادعاي اشخاص ثالث،  داشتننگهالزم براي مصون  نامهمهیبهرگونه  58-1-1
  .اختصاصی طیشرابعد، طبق 

موضـوع   حقـوق  وبا اموال  رابطه درادعاي مالکیت اشخاص ثالث،  ازجملههرگونه دعاوي،  وفصلحل مدارك دال بر 58-1-2
  پیمان.

 درداشتن بدهی را  ای وکه طی آن، هرگونه حق تصرف  کندیمرا تنظیم  يااقرارنامهپیمانکار به همراه این مدارك،  
مطالباتی که ممکـن اسـت متوجـه کارفرمـا      ریسا وتجهیزات  ای وکاال کارکنان،  دستمزد وبا پرداخت حقوق  رابطه
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، فروشـندگان،  دومدسـت خـود، پیمانکـاران    يهایبده پرداخت وادعاها  وفصلحلبه  نسبت وشود، منتفی دانسته 
  است. آوردهعمل بهذینفع  يهاطرفالزم را با  يهاتوافق

مـدارك   و به تشخیص کارفرما، پیمانکار تمام تعهدات قراردادي خود را طبق اسناد پیمان انجام داده باشـد  کهیدرصورت 58-2
، ) روز10(مـدت ده   ظرف ،دستگاه نظارت/کارفرما، کامل باشد، از سوي 1-58 در بند شدهنییتع تیوضعصورتپیوست 

، ضـمن  صـورت  نیـ ا غیـر  . درشودیم، به پیمانکار اعالم پرداخت و، براي بررسی تیوضعصورتقبولی  مراتب پذیرش و
وي نسـبت   . تاگرددیمبه پیمانکار اعالم  (ده روز) ، ظرف همان مهلتتیوضعصورتعدم پذیرش  لیدالبازگرداندن آن، 
مجـدداً   و اقـدام کـرده  دسـتگاه نظارت/کارفرمـا   در مهلت اعـالم شـده توسـط     تکمیل مدارك ای وارها به رفع نواقص ک

دسـتگاه  ، مـدارك الزم  و بـه همـراه اسـناد    و قبـول قابـل  تیوضـع صورتاز دریافت  را تسلیم نماید. پس تیوضعصورت
و نظـر نهـایی خـود را بـه پیمانکـار اعـالم       مربوط را رسیدگی  تیوضعصورتروز، ) 30( سی ظرف مدتنظارت/کارفرما 

 دارد.می
 تیوضـع صـورت  اعتراضـی نکنـد،  دستگاه نظارت/کارفرما نسبت به نظر ) روز 7هفت (پیمانکار ظرف مدت  کهیدرصورت
مبلـغ   اتمـام مهلـت اعتـراض،    روز از )30مـدت سـی (  و کارفرما ظرف  شودیمتلقی  دشدهییتأ ،از طرف پیمانکار نهایی
حسـن  بـه آزادسـازي تضـمین    و نسبت  کندیمپرداخت  مانکاریپ به، مربوطکسور  کسر قطعی را پس از تیوضعصورت
  .دینمایماقدام  3-14و  2-14کار و انجام تعهدات به ترتیب طبق بندهاي اجراي 
همـان   مـدت ند حداکثر ظـرف  پیمانکار معترض باشد، موضوع اعتراض خود را با ذکر دالیل و مدارك مست کهیدرصورت
 )7( هفت اعتراض را ظرف مدتموضوع دستگاه نظارت/کارفرما . دینمایماعالم  دستگاه نظارت/کارفرمابه ) روز 7(هفت 

چنانچه نظر اعالمی  ،دینمایمقطعی لحاظ و به پیمانکار اعالم  تیوضعصورتنتیجه را در  و داده قرار رسیدگی موردروز 
 کارفرمـا ظـرف مـدت    و گیردمی صورتکارفرما  تاییدپرداخت بر اساس مبلغ مورد  نباشد پیمانکار رشیموردپذکارفرما 

و  کنـد یمـ پرداخـت   مانکـار یپ بـه کسور مربـوط،   کسر قطعی را پس از تیوضعصورتمبلغ  روز از این تاریخ )30( سی
   شرایط عمومی پیمان پیگیري نماید. 70تواند اعتراض خود را از طریق ماده پیمانکار می

پرداخـت بـه    ریتـأخ خسـارت   9-55پرداخت نکنـد طبـق بنـد     شدهنییتعهرگاه کارفرما طلب پیمانکار را ظرف مهلت 
روز از  )30( سـی  مـدت  در، پیمانکار بـدهکار شـود، بایـد    قطعی تیوضعصورت اساس بر. هرگاه ردیگیمپیمانکار تعلق 

ق دارد کند، کارفرما حـ  ریتأخ از این پرداخت استنکاف ورزد یا اگر و، طلب کارفرما را بپردازد تیوضعصورت تاییدتاریخ 
 هـا آنمبـالغ   اگر وموجود پیمانکار وصول نماید  تضامین  و هاسپرده محل ازود را ، طلب خبدون انجام تشریفات قضایی

  او وصول کند. يهاییدارا، با رعایت قوانین جاري کشور از دیگر کافی نباشد
پـس   روز )30( سی حداکثر ظرف ستیبایماز سوي پیمانکار، کارفرما  نهایی تیوضعصورت ارایه: در صورت عدم هتبصر

  اقدام نماید. نهایی تیوضعصورتنسبت به تهیه یا فسخ پیمان  صدور گواهینامه پایان کار از
 نظـر صـرف بـا پیمـان،    رابطه دراز هرگونه ادعایی علیه کارفرما  ، پیمانکارطرف دواز سوي  نهایی تیوضعصورت تایید با 58-3

 دوآن توسـط   وفصـل حـل ، امـا  قطعی مطرح کرده باشد تیوضعصورت تاییدادعاهایی که قبل از  مورد ، مگر درکندیم
  بعد موکول شده باشد. يهازمان، به طرف
  هاي دوار و صدور گواهینامه پایان کار تحویل تجهیزات و ماشین مراحل: 10 فصل

  هاي دوارتجهیزات و ماشین و تحویل موقت عملکردي شیآزما اندازي،راه  - 59 ماده 
  شود:به صورت زیر عمل می ار صورت گرفته باشدتجهیزات و ماشین دوچنانچه در مدت پیمان، تعمیر اساسی 

 و هـا شیآزمـا مراتب را همراه برنامـه زمـانی انجـام     ،اندازيبراي پیش راه تعمیرات اساسیپس از اتمام مراحل  پیمانکار 59-1
را  دستگاه نظارت حضور نمایندگان کارفرما و درخواست واطالع داده دستگاه نظارت/کارفرما به  ياندازراهپیش  اتیعمل
  .دینمایمپیمان 14طبق پیوست احتمالی کارفرماانجام تعهدات  و ياندازراهو عملیات پیش  هاشیآزما در

، فهرست نواقص احتمـالی کارهـا را   ) روز7هفت (پس از بازدید کامل کارها، حداکثر ظرف مدت دستگاه نظارت/کارفرما  59-2
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، نسبت بـه رفـع نـواقص    دستگاه نظارت/کارفرما دییتأ مورد. پیمانکار، طبق برنامه زمانی کندیمپیمانکار ابالغ  به وتهیه 
  .کندیمبه وي اعالم  دییتأو مراتب را براي  اقدام کرده

انـدازي طبـق   ، عملیـات پـیش راه  يانـداز راهبودن کار بـراي پـیش    آماده بر، مبنی دستگاه نظارت/کارفرما دییتأپس از  59-3
  . شودیمپیمانکار انجام  لهیوسبهکارفرما،  ندگانینما و دستگاه نظارت حضور با، مربوطمشخصات فنی  و هادستورالعمل

پـس از همـاهنگی    د.کنـ یمـ درخواسـت   14، طبـق پیوسـت   يانـداز راهتعهدات کارفرما را براي  نیتأمپیمانکار سپس  59-4
  .شودیمانجام  17و  11 هو اسناد فنی مندرج در پیوست شمار هادستورالعملطبق  ياندازراه، عملیات آمدهعملبه

 يهاشیآزما شروع و، پیمانکار مراتب را به کارفرما اطالع داده داریپا وعملیاتی عادي  طیشرا يبرقرار و ياندازراهپس از  59-5
  .کندیمعملکردي را درخواست 

 وسـت یپ در شدهدرج يهاروش طبق وبه ترتیب  هاشیآزماعملکردي،  يهاشیآزما شروع برکارفرما مبنی  دییتأپس از  59-6
 .شودیمپیوست، انجام  نیا در شدهنییتعدستیابی به عملکرد  منظوربه، 11

، پیمانکـار درخواسـت تحویـل    11ي عملکـردي طبـق پیوسـت    هاشاخص حصول وي عملکردي هاشیآزماپس از اتمام  59-7
  ي پیمانکار تحویل شود.سو از. به همراه این درخواست، تمام مدارك و مستندات مربوط باید کندیمموقت از کارفرما 

و آمـادگی آن   کـار  دري اساسـی  هااشکالاطمینان از نبودن  حصول وپس از بازدید کامل کارها دستگاه نظارت/کارفرما  59-8
، رانیا یاسالم يجمهور نفت وزارت به مربوط تیفیک کنترل و یبازرس یابالغ و مصوب ندیفرآ طبق براي تحویل موقت

) روز از زمان درخواست پیمانکار براي تحویل موقت دیرتر نخواهـد بـود، بـراي حضـور     15تاریخی را که حداکثر پانزده (
 اتفـاق بـه . نمایندگان کارفرما و دستگاه نظـارت،  دینمایمتعیین  محل در، مانکاریپ و دستگاه نظارتنمایندگان کارفرما، 

تحویـل موقـت، بـه     جلسـه صـورت ، ضمن بازدید از کارها، نسبت به تنظـیم  حاضرشده محل درپیمانکار، در موعد مقرر 
ي که در ابرنامهرا طبق  شدهنییتع. پیمانکار موظف است نواقص کنندیماقدام  کارها درهمراه فهرست نواقص باقیمانده 

 درخواسـت کنـد.  کارفرما ی رفع نقص را از گواه صدورسپس  ، برطرف کرده،است شدهنییتعتحویل موقت  جلسهصورت
اطمینان از رفع نواقص، گواهی رفع نقص توسط  حصول وي دستگاه نظارت و نماینده کارفرما هایبازرسپس از بازدید و 

پیمانکـار  بـه  تعمیر اساسـی   تیوضعصورت. پرداخت شودیم از آن را به پیمانکار ارایه يانسخه و شودمی صادرکارفرما 
  .باشدگواهی رفع نقص می ارایهمنوط به 

گیـري  و پس از بستن، کنترل، بازرسی و انـدازه  شوندیو یا بسته م پوشانده تعمیرات اساسیکه پس از انجام  یزاتیتجه 59-9
کـاري  این بند هزینه دوبـاره  مفاد مجلس شوند. در صورت عدم رعایتها صورتقبالً باید تاییدیه آن ،ها ممکن نیستآن

    به عهده پیمانکار خواهد بود.
   هاي دوارتجهیزات و ماشین دوره مسئولیت رفع نقص  - 60 ماده 

 /ساعت کـارکرد ماه یا زمان 6 زمانمدتظرف  هرگاه، 59به شرح ماده هاي دوار تجهیزات و ماشین پس از تحویل موقت 60-1
، پیمانکـار موظـف   تعهد پیمانکار مشاهده شـود  کارهاي در نقصی در نوع عیب و ، هراختصاصی طیشرادر  شدهمشخص

دیگر کـار،   يهابخشبه  آن ازناشی  يهابیآسرفع  معیوب وجایگزین نمودن قطعه  ، اصالح ونسبت به رفع نقصاست 
 مشخص هايعیب رفع یا و تعمیر براي را متعارف حد در دسترسی امکانموظف است  کارفرماکند.  به هزینه خود اقدام

  .کند فراهم پیمانکار براي ،11مفاد پیوست  طبق ،مسئولیت رفع نقص رهدو در شده
الزم  يهاشیآزما، الزم براي رفع عیب و نقص يهانیگزیجا تعویض و ای وموظف است پس از انجام اصالحات  پیمانکار، 60-2

  ، به هزینه خود انجام دهد.دستگاه نظارت تاییداخذ  را براي حصول اطمینان از رفع عیب و
عمل نتواند عیوب را بـه نحـوي صـحیح رفـع      یا در و طی مدت معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نکند پیمانکارهرگاه  60-3

تجهیـزات   مصـالح و مـواد،  ، ار موظـف اسـت  ، پیمانکاین صورت اقدام به رفع عیب نماید. در رأساً تواندیم، کارفرما دکن
 يهـا نـه یهزاحتسـاب   کارفرمـا، بـا   لهیوسـ به شدهانجام يهانهیهزاختیار کارفرما بگذارد.  انبارهاي خود را در موجود در

هـاي  در چنین مـواردي هزینـه   .شودیمبدهکاري پیمانکار منظور  حساببهمربوط،  يهايباالسر نیروهاي غیرمستقیم و
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ها، از مطالبات خالص و یا تضامین پیمانکار کسر خواهد شد ) هزینه%100( صد درصدبه میزان  يباالسر عالوهبه مربوط
  ادعایی نخواهد داشت. گونهچیهو پیمانکار حق 

تعهـدش در خصـوص   تواند ادعاي خود را مبنـی بـر عـدم    پس از رفع نقص توسط پیمانکار، در موارد خاص پیمانکار می 60-4
ـ  ياشـه یر علل لیتحل تهیکمبه  معایب و نقایص رفعتقبل هزینه  ارائـه دهـد. کمیتـه مـذکور      RCA کمیتـه  ی یـا خراب

روز به صورت کتبی بـه کارفرمـا ارائـه دهـد.      15بایست پس از بررسی فنی موضوع، نظر خود را حداکثر ظرف مدت می
  مالك پرداخت یا عدم پرداخت هزینه رفع نقص به پیمانکار خواهد بود. RCAنظر کمیته 

  گواهینامه پایان کار  - 61 ماده 
 فـراهم  صـورت  در گردیـد  تکمیل و انجامپیمانکار طبق اسناد پیمان برداري، نگهداري و تعمیرات بهرهدات کلیه تعه که آن از پس
 يدیـ کل يهـا شاخص یبررس جینتا هیکل يآور جمع و مانیپ موضوع کار شرح در مندرج خدمات هیکل انجام جمله از ،شرایط بودن

 یخروجـ  یتمـام  مکتوب دییتأ و اتیعمل یبازرس  ،یعموم و یفن یبازرس جینتا نیهمچن و مربوطه متخصص میت توسط يعملکرد
  کارگـاه،  دنیـ برچنیـز پـس از    و قطعـات  و التآ نیماش و زاتیتجه يساز یکم و يریگ اندازه قابل يکارکردها و يافزار نرم يها

 هـا، بازرسی به مربوط هايتأییدیه و مدارك تمام درخواست، این انضمام به. نمایدمی کارگواهینامه پایان صدور خواست در پیمانکار
 تـأمین  و یـدکی  قطعات فهرست ها،گواهینامه مان،یپ موضوع اتیعمل کیفیت و کمیت کنترل عملکردي، هايآزمایش و هاآزمایش

  .شود تحویل پیمانکار سوي از باید الزم فنی اسناد و مدارك و هانقشه و منابع
 بـه  مربـوط  تیـ فیک کنتـرل  و یبازرس یابالغ و مصوب ندیفرآ طبق کارها، تاسیسات، تجهیزات کامل بازدید از پس دستگاه نظارت

) روز از زمـان  7( تاریخی را که حداکثر هفت ،عدم وجود اشکاالت اساسی از اطمینان حصول و رانیا یاسالم يجمهور نفت وزارت
 محـل  در مانکـار یپ ودیرتر نخواهد بود، براي حضور نمایندگان کارفرمـا، دسـتگاه نظـارت    رخواست پیمانکار براي تحویل و تحول د

، ضـمن بازدیـد از کارهـا،    حاضرشده محل درپیمانکار، در موعد مقرر  اتفاقبه. نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت، دینمایمتعیین 
نماینـد.  اقـدام مـی   احتمـالی  به همـراه فهرسـت نـواقص    9طبق مفاد پیوست شماره  تحویل و تحول جلسهصورتنسبت به تنظیم 

 صـدور سـپس   را در مهلت مشخص شده در صورتجلسه تحویـل و تحـول برطـرف نمایـد،     شدهنییتعپیمانکار موظف است نواقص 
اطمینان از  حصول وي دستگاه نظارت و نماینده کارفرما هایبازرسرا از کارفرما درخواست کند. پس از بازدید و کار نامه پایانیگواه

  شود. یمي از آن را به پیمانکار ارایه انسخهشود و می صادرتوسط کارفرما کار ینامه پایانگواه، گواهی و مشکالت رفع نواقص
  ولیت تضمین بهره برداري، نگهداري و تعمیراتئمسدوره   - 62 ماده 

ماه و یا مدت مشخص شده در شـرایط   6ي و تعمیرات به مدت نگهدار و نیتضم تیمسئولپس از صدور گواهینامه پایان کار، دوره 
 و ينگهـدار  ،يبـردار  بهـره  از یناشـ  که ، نقصی و عیبیاشکال گونه هردر این دوره پیمانکار موظف است  .شودمی آغاز اختصاصی

 بوجـود  اشـکاالت  رفـع  عـدم  صـورت  در .دینما برطرف نهیهز افتیدر بدون 11مطابق پیوست  باشد پیمان دوره نامناسب راتیتعم
 و نمـوده  اشـکاالت  نمـودن  برطـرف  بـه  قـدام ا رأساً کارفرما مانکار،یپ توسطي و تعمیرات نگهدار و نیتضم تیمسئول دوره در آمده
 نیتضـام  ای و مطالبات از و منظور مانکاریپ حساب به اختصاصیمشخص شده در شرایط ي باالسر احتساب با را مربوطه يها نهیهز
   .دینمایم کسر مانکاریپ

تواند ادعاي خود را مبنی بر عدم تعهـدش در خصـوص تقبـل هزینـه     پس از رفع نقص توسط پیمانکار، در موارد خاص پیمانکار می
بایست پس از بررسـی فنـی   ارائه دهد. کمیته مذکور می RCA کمیته ی یاخراب ياشهیر علل لیتحل تهیکمبه  معایب و نقایص رفع

مـالك پرداخـت یـا عـدم      RCAروز به صورت کتبی به کارفرما ارائه دهد. نظر کمیته  15موضوع، نظر خود را حداکثر ظرف مدت 
 پرداخت هزینه رفع نقص به پیمانکار خواهد بود.
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  توسط کارفرما و پیمانکار  پیمان فسخحق فسخ بنا بر مصلحت کارفرما و : 11فصل 
  بنا بر مصلحت کارفرماپیمان فسخ   - 63 ماده 

صـورت،   نیـ ا در. پیمان را فسـخ نمایـد   کار، مقطعی پیش از اتمام هر دراعالم دلیل،  بدون و، بنا به مصلحت خود تواندیمکارفرما 
، به پیمانکار تاریخ اطالعیه می باشد ) روز پس از15( که حداقل پانزده پیمان مراتب را با مشخص کردن روز فسخ ،ياهیاطالعطی 

زیـان   ایـ  وروز صدور اطالعیه موجـب بـروز خطـر     طیشرا در هاآناطالعیه، تکلیف کارهایی که ناتمام ماندن  نیا در. کندیماعالم 
  .شودیمروشن مشخص  طوربهمسلمی است، 

  :شودیمزیر انجام  يهااقدام، ادشدهیپس از دریافت اطالعیه 
 .کنـد یماست، خودداري  شدهمشخص هیاطالع درکار جدید، غیر از تکمیل کارهاي ناتمام که  نوع هرپیمانکار، از شروع  63-1

  .آوردیدرم اجراقبلی به  شدهانجاماست، براي کارهاي  شدهنییتعحفاظتی را که از سوي کارفرما  يهااقدامهمچنین، 
 درشرایط عمـومی   2-2-3بند موضوعچارچوب برنامه زمانی  تجهیزاتی را که در و دارك مربوط به تدارك کاالم اسناد و 63-2

 محـل انجـام کـار   از رسیدن به  قبل تا حمل وسایر مراحل خرید  ای ومرحله سفارش خرید به سازندگان یا فروشندگان 
با پیمان، باید همراه اسناد ارتباط  در اشخاص ثالث و برابر در، سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار نیهمچن و هستند

حمل شده  محل انجام کارکار نرفته، اما به به  روزپروژه که تا آن  زاتیتجه و کاالتمام  مثبته مالی تحویل کارفرما شود.
مثبتـه   مدارك وپیمانکار تقویم شده، همراه اسناد  لهیوسبهپیوست آن،  مدارك و اسناد وموازین پیمان  اساس براست، 

  .گرددیمرما تسلیم کارف
کـه بـا توافـق    مـدت الزم   هزینه خـود، در  با، پیمانکار مکلف است ناتمام مشاهده شودکارهاي  مورد ، معایبی درهرگاه 63-3

  ، رفع عیب کند.شودیمکارفرما تعیین 
کارفرمـا   ازیـ موردنکه  محل انجام کار درموقت  ساتیتأسهماهنگی کارفرما، نسبت به برچیدن آن بخش از  ، باپیمانکار 63-4

مربوط، تحویل  مدارك وبا اسناد  همراه وتقویم شده  طرف دو توافق باکارفرما،  ازیموردن يهابخشو  نیست، اقدام کرده
اسـتفاده،   رقابـل یغ وها، مصالح مـازاد  از نخاله محل انجام کار يسازپاك. همچنین، پیمانکار موظف به گرددیمکارفرما 

  خود است.تخصصی تجهیزات  و آالتنیماش
  کار آنان است. خاتمه و کارگاه درکامل با کارکنان خود  حسابتصفیهپیمانکار، موظف به  63-5
، یا پیمانکاران را که توسط وي، فروشندگان یمدارک واسناد  تمام و، مشخصات فنی هانقشهپیمانکار، موظف است تمام  63-6

  است، به کارفرما تحویل دهد. شدههیته دومدست
تسلیم دستگاه نظارت/کارفرما به  پیمان، تنظیم کرده و را تا تاریخ ابالغ فسخ شدهانجامکارهاي  تیوضعصورتپیمانکار،  63-7

 .شودیم، نیز درج 4-63و  2-63 هايدر بندتقویم شده  يهانهیهز، تیوضعصورت نیا در. کندیم
  :شودیمپیمانکار پیوست  لهیوسبه، مدارك زیر تیوضعصورتبه همراه این  

  برابر ادعاهاي اشخاص ثالث. در کارفرما داشتننگهالزم براي مصون  نامهمهیبهرگونه  1- 63-7
موضـوع پیمـان.    يباکارها رابطه درهرگونه دعاوي، ازجمله ادعاي مالکیت اشخاص ثالث،  وفصلحلمدارك دال بر  2- 63-7

 وکه طی آن، هرگونه حـق تصـرف    کندیمکارفرما تسلیم  به ورا تنظیم  يااقرارنامهپیمانکار، به همراه این مدارك، 
 ریسـا  و زاتیـ تجه وکارکنان، خرید دانـش فنـی، مصـالح     دستمزد وبا پرداخت حقوق  رابطه درداشتن بدهی را  ای

 يهـا یبـده پرداخـت   ادعاهـا و  وفصلحلبه  نسبت ومطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود، منتفی دانسته 
ایـن   در و ؛اسـت  آوردهعمـل ذینفـع بـه    يهاطرفالزم را با  يهاتوافق، فروشندگان و دومدستپیمانکاران به خود 

 خواهد کرد. ارایهرا  کارفرما موردنظرالزم و  تضامینزمینه، 
 .4-63و  2-63يبندها موضوع يهانهیهزاسناد مثبته، مربوط به  3- 63-7
 دسـتگاه نماینـده   ازنظـر  7-63 بنـد موضـوع از سوي پیمانکار،  شدهلیتحو مدارك و اسناد و تیوضعصورت کهیدرصورت 63-8

 تیوضعصورت یقبول و، مراتب پذیرش کفایت مدارك ) روز30سی (باشد، ظرف مدت حداکثر  قبولقابل نظارت/کارفرما
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ظـرف   تیوضعصورتعدم پذیرش  لیدالصورت، ضمن استرداد آن،  این غیر . درشودیمبراي بررسی، به پیمانکار اعالم 
تسلیم  را تیوضعصورتمجدداً  وي نسبت به تکمیل مدارك اقدام کند و تا گرددیمقبلی به پیمانکار اعالم  همان مهلت

بررسـی  را  تیوضـع صـورت ) روز 30ظرف مـدت سـی (  حداکثر ، کارفرما قبولقابل تیوضعصورتدریافت نماید. پس از 
  .نمایدیممربوط به پیمانکار پرداخت  اتپس از کسر کسوررا مبلغ آن  ونموده 

ارتبـاط بـا پیمـان     ، پیمانکـار از هرگونـه ادعـایی علیـه کارفرمـا در     طرف واز سوي د نهایی تیوضعصورتمبلغ  دییتأ با 63-9
 دوآن از سـوي   وفصـل حـل پیمان مطرح کرده باشد، اما  ادعاهایی که قبل از ابالغ فسخ مورد ، مگر درکندیم نظرصرف
، طلـب  تیوضـع صـورت  تاییـد روز از تاریخ  )30( سی مدت دربعد موکول شده باشد. هرگاه کارفرما  يهازمان، به طرف

  .ردیگیمپرداخت به پیمانکار تعلق  ریتأخ، خسارت 9-55 بند پیمانکار را پرداخت نکند، طبق
حسن اجراي مبالغ تضمین  و شودیمآزاد  ،طرف ونهایی از سوي د تیوضعصورتمبلغ  دییتأبا انجام تعهدات  تضمین 63-10

  .شودیممسترد  آزاد و ،14ماده طبق مفاد  کار
  عدم انجام تعهدات پیمانکارناشی از  فسخ پیمان توسط کارفرما  - 64 ماده 

  کارفرما بکاهد. حقوق وبدون آنکه از سایر اختیارات زیر پیمان را فسخ نماید  طیشرابا وقوع هریک از  تواندیمکارفرما  64-1
پیمانکار در اجراي کارهاي موضوع پیمان، طبـق اسـناد و مشخصـات فنـی     در انجام تعهدات مستمر و تخلف  قصور 1- 64-1

  :خواهد بودباشد، شامل موارد زیر  هاآنپیمان و بدون آنکه محدود به 
  یفیک وکمی  ازنظر، زاتیتجه وکاال  موقعبه نیتأمدر انجام تعهدات  و تخلف ازقصور    1-1- 64-1
  53به ماده  توجه بازمانی کارها، کار و عقب ماندن از برنامه  تلفي مخهاقسمتو اتمام در شروع  ریتأخ   1-2- 64-1
وال توقیـف امـ   علـت  بهیا  و بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما، و موجهدلیل  از کار، بدونیا قسمتی تمام  توقف   1-3- 64-1

  پیمانکار از سوي محاکم قضایی
  دیده انگاشتن برخی از مفاد پیمانیا نابارز، تخطی،  عدول 2- 64-1
  کندي پیشرفت کار شود. ای وورشکستگی یا انحالل شرکت پیمانکار که موجب توقف  3- 64-1
  از سوي پیمانکار، به اشخاص ثالث پیمان کامل واگذاري 4- 64-1
  9-26 بندبه  توجه بادستمزد کارکنان از سوي پیمانکار،  پرداخت درمستمر  ریتأخ 5- 64-1
  قبل و حین اجراي پیمان. پیمانکار درشمول ممنوعیت قانونی  6- 64-1
   توسط پیمانکار HSEعدم رعایت مقررات و الزامات قصور یا  7- 64-1
  به تشخیص کارفرما پیمانکار تا ده درصد مبلغ پیمانافزایش خسارات بر عهده  8- 64-1
 مـواردي  درج مراتب را بـا  کارفرما قصد داشته باشد پیمان را فسخ نماید ،ادشدهی از عوامل یک هر علت به کهیدرصورت 64-2

 پیمانکار، مکلف اسـت ظـرف مـدت    .کندیم، به پیمانکار ابالغ مجاز امضا صاحبانتوسط  استناد نموده است هاآنبه  که
 شـده اعـالم حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با مـوارد   یلیدال کهیدرصورتدریافت ابالغ کارفرما،  خیتار ازروز  )7( هفت

کارفرما رسیدگی و تعیـین تکلیـف خواهـد    سپس دالیل پیمانکار توسط  داشته باشد، مراتب را به اطالع کارفرما برساند.
فسـخ پیمـان   کارفرما مردود شناخته شود،  شدهاقامه لیدالنرسد، یا  پیمانکار يسو ازاگر ظرف مهلت مقرر پاسخی  شد.
به ترتیب س از آن . پکندیمبه وي ابالغ  بدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضاییمطابق دستورالعمل هاي مربوط و را 

  .شودمیاقدام  9-63الی  1-63بندهاي مفاد 
  .شودیمانجام تعهدات و تضمین حسن اجراي کار با ابالغ فسخ پیمان، ضبط  تضمین 64-3

  فسخ پیمان توسط پیمانکار ناشی از عدم انجام تعهدات کارفرما  - 65 ماده 
  پیمان را از کارفرما بنماید: ت فسخدرخواس تواندیمزیر  موارد درپیمانکار،  65-1
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مشخصی در  زمانمدت چنانچه شده از سوي کارفرما، تایید يهاتیوضعصورت یا و پرداختشیپ پرداخت در ریتأخ 1- 65-1
  در پیمان. شدهینیبشیپاز زمان  روز )90نود (مدت ذکر نشده باشد به  اختصاصیشرایط 

ذکـر   اختصاصـی مشخصی در شرایط  زمانمدت چنانچه، 37موضوع ماده  در مشخص نمودن محل انجام کار ریتأخ 2- 65-1
محـل  قسـمتی از  مشخص نمودن  در ریتأخیا و  پیمان در شدهینیبشیپزمان  از روز )90نود (به مدت نشده باشد 

  مبلغ پیمان شود. )%25( درصد وپنجبیستکه باعث توقف اجراي بیش از انجام کار 
سـبب   ، 44 و 43 کارفرما، موضوع مـواد  تعهد در زاتیتجه وتسهیالت، مصالح  نیتأم و انجام کار در ریخاتچنانچه  3- 65-1

شـود.   اختصاصـی در شـرایط   شدهینیبشیپ زمانمدتبراي  کاراز ) %25(درصد  وپنجبیستانجام حداقل در  ریخات
  .است یروز متوال )90( نودتاخیر  زمانمدت، ذکر نشده باشد اختصاصیشرایط مذکور در  زمانمدتچنانچه 

، طبـق  در خصوص کارهاي غیر مشروط پیمانمبلغ  )%25( درصد وپنجبیستکاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از  4- 65-1
  2-3-48آخر ماده  پاراگراف

  . 1-51عدم دستور کارفرما در خصوص شروع به کار پس از تعلیق، طبق بند  5- 65-1
ادامـه   مـورد  در توافـق  و، پیمانکار را براي مـذاکره  روز )15پانزده (طول  ، کارفرما درپس از دریافت درخواست پیمانکار 65-2

 طـرف در  دو ،اولیـه جلسـه مـذاکره    لیتشـک  وارفرما روز پس از دعوت ک )14( چهارده کهیدرصورت. کندیم، دعوت کار
  .شودیمبه اجرا گذاشته  63ماده  اساس بر، ازآنپس يهااقدام وشود میادامه کار به توافق نرسند، پیمان فسخ  مورد

  پیمان به علت وقوع حوادث قهريفسخ   - 66 ماده 
 يهـا اقدام و، پیمان فسخ اختصاصیدر شرایط  شدهنییتعمدت و ادامه آن بیش از  69وقوع حوادث قهري موضوع ماده  صورت در
  ، مگر اینکه طرفین براي عدم فسخ پیمان توافق نمایند.شودیماجرا  63ماده براساس آن از پس
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  پیمان طرف دو تیمسئول واحتمالی  يهاانیز خطرات و   :12فصل 
  انیز وپذیرش ضرر  کارفرما، در يهاتیمسئول  - 67 ماده 

  به شرح زیر است: انیز وضرر  رشیپذ درکارفرما  يهاتیمسئول
  69به شرح ماده  قهري، طیشراوقوع  67-1
  هاآن لیتحو در ریتأخ، مدارك فنی و یا هانقشه دروجود اشتباه  67-2
  کارفرما لهیوسبهاز کار،  ییهابخشناشی از اجراي  يهاانیزبروز  67-3
  اکارفرم لهیوسبهعدم اجراي تعهدات قراردادي  67-4
  احش هزینه یا زمان اجراي کار شود.باعث افزایش ف که داخلی، مقررات و نیقوان درتغییر  67-5

  حد مسئولیت مالی پیمانکارو  انیز وضرر  رشیپذ درپیمانکار،  يهاتیمسئول  - 68 ماده 
 وخطـرات   انـواع  رشیپذ و مانیپ در شدهدرج يهاتیمسئول، شامل تمام انیز و ضرر وخطرات  رشیپذ درپیمانکار  يهاتیمسئول
زمـره خطـرات    اسـت. مـوارد زیـر، در    شـده مشـخص  68 مـاده  درکارفرمـا،   يهـا تیمسئول عنوانبه آنچه جزبه، هاستانیز و ضرر
  از سوي پیمانکار هستند: شدهرفتهیپذ

 فسـخ ، یـا  صدور گواهینامه پایان کـار  خریخ شروع کار تا تاریاز کار، از تا بخش هر ای وپیمانکار، مسئول مراقبت از تمام  68-1
مسئولیت  دوره درمحدود به مسئولیت رفع نقص  ،تاریخ به بعد نیا ازمسئولیت پیمانکار، است.  63ن، موضوع ماده پیما

  است. 62و  60رفع نقص، موضوع ماده 
 ایـ  و به ادعاها: مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشـخاص ثالـث   ییپاسخگو و جبران خسارت به اشخاص ثالث 68-2

 هاخسارتجبران  مرتبط با موضوع پیمان، به عهده پیمانکار است و وي موظف به پاسخگویی و موارد در، هاآنادعاهاي 
دادگاه یا مراجـع حـل   در صورت عدم حضور پیمانکار در  .هاستخسارتادعاها و  گونهنیازاکارفرما  داشتننگه مصون و

تا پایان رسیدگی قضایی  تواندیم کارفرمااختالف جهت پاسخگویی به حوادث جانی و مالی وارده شده به اشخاص ثالث، 
از مطالبات پیمانکار کسر و نزد خود نگهداري نماید و یا  را به اشخاص ثالث واردشدهمعادل مبلغ خسارت جانی یا مالی 

  دادگستري پرداخت نماید. حساببهاشخاص ثالث یا با دستور مراجع قضایی به 
کارفرما را در قبال کلیه ادعاها و اقدامات قانونی ناشی از تخلف پیمانکار از حق امتیاز، طرح، عالمـت تجـاري،    ،پیمانکار 68-3

 شدهنیتأمپیمانکار  لهیوسبهکار یا کاالیی که  ،آالتنیماش نام یا سایر حقوق محفوظ شده در رابطه با هر نوع تجهیزات،
  .داردیم، مصون گرددیمو در رابطه با انجام خدمات استفاده 

و اشخاص ثالث در محوطه کار کارفرما که ناشـی از فعـل و یـا     ه خسارات وارده به اموال کارفرماگونمسئولیت جبران هر 68-4
ده و هزینـه پیمانکـار بـوده و پیمانکـار     عهـ  و یا کارکنان ایشان باشد به دومدستفرعی یا ترك فعل پیمانکار، پیمانکار 

هاي وارده خواهد بـود. چنانچـه پیمانکـار    متعهد به ترمیم یا تعمیر، تحویل کاالي همانند و یا رفع نواقص و جبران زیان
کـاالي   ترمیم و یا تعمیـر نماینـد مکلـف اسـت هماننـد      ،کارفرما را طبق نظر نماینده کارفرما دهیدخسارتنتواند مورد 

طبـق   مربـوط بهـاي آن طبـق نظـر کارفرمـا بانضـمام هزینـه باالسـري         صورت نیارا تحویل دهد در غیر  دهیدخسارت
  گردد.بدهی پیمانکار منظور می حساببه تشخیص امور مالی کارفرما

ه و یا صدمه و آسیب به کارکنان کارفرما و اشخاص ثالث در محوطـ  غرامت و پرداخت مسئولیت جبران هرگونه خسارات 68-5
عهـده و   و یا کارکنان ایشـان باشـد بـه    دومدستفرعی و کار کارفرما که ناشی از فعل و یا ترك فعل پیمانکار، پیمانکار 

  .باشدهزینه پیمانکار می
در  ازجملهغرامت و پاسخگوي هرگونه دعاوي کارکنان خود و اشخاص ثالث  و پرداختپیمانکار مسئول جبران خسارت  68-6

، صدمات وارده به آنان که ممکن است در اثر فعل و ترك فعل پیمانکار و کارکنانش پـیش  جرحخصوص خسارات فوت، 
کارفرما  داشتننگهکارکنانش باشد خواهد بود و وي موظف به مصون  ایو آید و یا ناشی از اجراي پیمان توسط پیمانکار 
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 مسئولیتی نخواهد داشت. گونهچیهباشد همچنین کارفرما در این زمینه می هاآناز 
را انتخاب  هاآن يریکارگبهکه کارفرما  یهر محیط در جبران خسارت ناشی از استفاده نابجا از وسایل و تجهیزات خاص 68-7

، منابع طبیعی ستیزطیمح. خسارات مذکور شامل خسارت وارده به است، به عهده پیمانکار دینمایمو به پیمانکار ابالغ 
خسارت، کارفرمـا حـق دارد نسـبت بـه پرداخـت       موقعبه. در صورت عدم اقدام پیمانکار به پرداخت دباشمیو غیره نیز 

کـه در شـرایط   خسارت به خسارت دیدگان اقدام و غرامات پرداختی را بـا احتسـاب و اضـافه نمـودن هزینـه باالسـري       
  .از مطالبات پیمانکار کسر نمایدشده است، درج اختصاصی

از قبیـل بـروز   (کمی یا کیفی کوتاهی، قصور یا اشتباه داشـته باشـد    ازنظرتعهدات خود  يدر اجراپیمانکار  کهیدرصورت 68-8
نادرسـت   کـارکرد  ایـ کمبـود  دلیل ممکن، مدیریت غلـط،   به هرفعل  ترك ایهاي تجهیزات کارفرما ناشی از فعل خرابی

، در يبندبسته و ابعادو یا نقصان در وزن  ، عدم مرغوبیتو مصالحکمبود تدارکات مواد ،و تجهیزات پیمانکار آالتنیماش
جریمـه خواهـد    مورد مرتبط برحسب اختصاصیبندهاي شرایط  مطابق شرایط مذکور در )کافی کارکناناختیار نداشتن 

اعمال جرائم این بنـد پیمـان نـافی اخـذ      خواهد بود. برداشتقابلیا تضامین پیمانکار  جرائم از مطالبات و گونهنیا شد.
 .باشدینمخسارات مذکور در سایر شرایط پیمان 

 دراز دو طـرف پیمـان    کیـ چیهـ آمده است،  53کار، در ماده  موقعبه اتمام در ریتأخخسارت  عنوانبهآنچه که  رازیغبه 68-9
ي هامانیپي، عدم انعقاد برداربهره والنفع، عدم استفاده ي غیرمستقیم از قبیل عدمهاخسارت مورد درطرف دیگر،  برابر

  که ممکن است متحمل شود، مسئول نیست. هانیا مانند وجدید 
  وقوع حوادث قهري  - 69 ماده 

 وبینـی تمهیـدات الزم   پـیش  رغـم بـه ، مانکـار یپ وحوادث قهري به معنی بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما  69-1
و جلـوگیري از آن از حیطـه اختیـار و کنتـرل هـر یـک از        است، که ادامه کار را غیرممکن کند طرف دوتوسط  معقول

  باشد: هاآنمحدود به  آنکهیباست،  ، شامل موارد زیرازجمله. حوادث قهري طرفین قرارداد خارج باشد
  بیگانگان لهیوسبهیا نشده، یا اشغال  شدهاعالمجنگ، اعم از  1- 69-1
  نظامی، یا جنگ داخلی يکودتا ایانقالب، شورش،  2- 69-1
  یسم و، یا نشت سایر مواد رادیواکتیو ياهستهتشعشعات  3- 69-1
  .باشد مانکاریپمواردي که تنها محدود به کارکنان  ياستثنابهعمومی کارگري،  يهااعتصاب 4- 69-1
  یردارواگ يهايماریبشیوع  5- 69-1
 تناسـب بـه تمهیـدات الزم،   ینـ یبشیپـ  رغـم بـه  وبه آمارهاي موجـود   توجه باغیرعادي ( يهاانیطغ و، سیل زلزله 6- 69-1

  کنترلرقابلیغو  داردامنه يهايسوزآتش، )اطالعات موجود از سوي پیمانکار
قصور یـا نقـض پیمـان تلقـی      منزلهبهبروز شرایط قهري،  علت به طرف دوعدم انجام تعهدات قراردادي توسط هریک از  69-2

 ياجـرا  در ریتـأخ  ایـ  وعدم اجرا  جهیدرنتطرف دیگر  کهیی هاخسارت مسئول ،طرف دواز  کیچیه همچنین .شودینم
  است، نخواهد بود. دیده قهري، طیشراتعهدات خود ناشی از 

عـدم امکـان اجـراي تعهـدات      باشد، که باعـث وقفـه و   آمدهشیپقهري  طیشرا پیمان، طرف دوهریک از  نظر بههرگاه  69-3
  .دهدیمدیگر اطالع  طرفبهمراتب را ساعت  48حداکثر ظرف قراردادي از سوي وي شود، 

منجر به زیـان   اهآن قهري توقف طیشرا که در بردارير کوشش خود را براي انجام کار بهرپیمانکار، موظف است حداکث 69-4
 يهـا اقـدام  ریسـا  و بندد کارقهري قرار ندارد، به  طیشرا از کار را که در يهابخش نیهمچن و شودکارفرما میجدي به 

، معمـول دارد. کارفرمـا نیـز،    منیا ومطمئن  يهامحلبه تخصصی  آالتنیماشو  زاتیتجه والزم را براي انتقال کاالها 
 کـه یدرصـورت  دهـد.  پیمانکـار قـرار   اریاخت درامر،  نیا درمتعارف براي تسریع  حد درباید تمام امکانات موجود خود را 

کارفرمـا، پرداخـت    تاییـد مربوط، پـس از   يهانهیهزاضافی شود،  يهانهیهزمفاد این کارها، متحمل  ياجرا درپیمانکار 
از پیمانکـار   توانـد یممجدد باشد کارفرما ورود خسارت فورس ماژور) طوالنی شود و یا امکان آسیب (اگر مدت  .شودیم
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فرما پیشـنهاد نمایـد   به کار تواندیمخود را از محل اجراي کار خارج نماید. پیمانکار نیز  حملقابلبخواهد که تجهیزات 
هـا از محـل   خود را از محل اجراي کار خارج سازد، در این صورت با موافقت کارفرمـا مجـاز بـه خـروج آن     تجهیزاتکه 

  اجراي کار خواهد بود.
  :شودیمزیر عمل  بیترت بهقهري،  طیشرابروز اموال درنتیجه  وارده به کارها و يهاخسارت مورد در 69-5

وارده بـه   يهـا خسارتباشد، جبران  15 هرگاه خسارت وارده به کارهاي موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع ماده 1- 69-5
بیمـه   محـل  ازاسـت،   نشـده پرداخت هاآنپیمانکار، که بهاي  لهیوسبه شدهانجامهزینه کارهاي  نیهمچن وکارفرما 

  .شودیم نیتأم
میزان آن براي جبران خسارت وارده کـافی   یا هرگاه خسارت وارده به کارهاي موضوع پیمان، مشمول بیمه نبوده و 2- 69-5

، بـه  هـا نامهمهیبتهیه  مورد درپیمانکار تعهدات خود را  آنکه برجبران خسارت به عهده کارفرماست، مشروط نباشد،
  ، انجام داده باشد.16 و 15 مواد در شدهدرجترتیب 

  است. کیت پیمانکار باشد، به عهده پیمانکارلو آنچه که در ما پیمانکار ابزار و آالتنیماشان خسارت وارده به جبر 69-6
صورت، تمدید  نیا درقهري، پیمانکار مکلف است با ابالغ کارفرما، اجراي کارها را بالفاصله آغاز کند.  طیشراپس از رفع  69-7

چنانچـه   .شـود یمـ کارفرما، به پیمانکـار ابـالغ    بیتصو و، که پس از بررسی شودیمپیمانکار پیشنهاد  يسو ازمناسبی 
به طول انجامد در آن صورت هر یک از طرفین پیمان حق خواهند داشـت در خـالل   ماه  3از شرایط فورس ماژور بیش 

چنانچه شـرایط فـورس مـاژور     دهند. فسخپیمان را  ،الذکر با تسلیم اعالم کتبیروز پس از مدت فوق) 15پانزده (مدت 
 طرفبهآمادگی خود را براي ادامه پیمان  کتباً بایدگردید، در آن صورت هر یک از طرفین پیمان  برطرفماه  3 از زودتر

  ادامه انجام موضوع پیمان را آغاز کند.) روز 7هفت (دیگر اعالم نمایند. در این صورت پیمانکار موظف است ظرف 
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  حل اختالف، اقامتگاه قانونی، قانون حاکم  : 13 فصل
  حل اختالفحاکم بر پیمان و  مقررات وقوانین   - 70 ماده 

  کشور جمهوري اسالمی ایران است. مقررات وحاکم بر این پیمان، تنها قوانین  مقررات وقوانین 
پیش آید، اختالف بین طرفین ابتـدا از طریـق مـذاکره و تفـاهم،      نظراختالفبین طرفین آن  د پیمانهرگاه در تفسیر یا اجراي مفا

در وزارت نفـت   هاي قـراردادي نامه حل اختالفشیوه آخرین ویرایش بر اساس در صورت عدم حصول نتیجه .خواهد شد وفصلحل
   .عمل خواهد گردید ،آورده شده است پیمان 21پیوست که در 

  قانونینشانی   - 71 ماده 
یکی از دو طرف، محل قانونی خود را  کهیدرصورتاست.  شدهنوشته نامهموافقت پیمانکار، همان است که در قانونی کارفرما و نشانی

جدیـد  نشـانی   کهیوقتتا  .دیگر اطالع دهد طرفبهتغییر  خیتار از شیپروز  )15(پانزده  ظرف، باید نشانی جدید خود را تغییر دهد
  .گرددیمدریافت شده تلقی  و شودیماتبات به نشانی قبلی ارسال ، مکنشده اعالمدیگر  طرفبه
  

 
  پیمانکار  کارفرما

  نام شرکت:  نام شرکت:
  شناسه ملی:  شناسه ملی:

  کد اقتصادي شرکت:  کد اقتصادي شرکت:
  امضاي مجاز: (ان)نام و نام خانوادگی صاحب

1.  
2.  
3.  

  امضاي مجاز: (ان)نام و نام خانوادگی صاحب

1.  
2.  
3.  

  :صاحب(ان) امضاي مجاز کد ملی
1.  
2.  
3.  

  :صاحب(ان) امضاي مجاز کد ملی
1.  
2.  
3.  

  سمت:
1.  
2.  
3.  

  سمت:
1.  
2.  
3.  

  آدرس/کدپستی/شماره تلفن:  آدرس/کدپستی/شماره تلفن:
  :حوزه مالیاتی  :حوزه مالیاتی

  :(ها)امضا  :(ها)امضا

  :مهــر  :)در صورت وجود(مهــر 



 

 

  
  
  
  
  

      
  
  
  

نپیما اختصاصی یطاشر
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 یطارـــش هـــب ،هــاآن در ادمو از برخی تکلیف تعیین که ستا عمومی یطاشر از اديمو تکمیل و توضیح در ،اختصاصــی یطاشر ینا
 ادمو تفسیر و يریـ گجـه ینت هرگونه ،رونیـ ازا. حاضـر اسـت   پیمـان و جزء الینفک شرایط عمـومی و  ست ا هشد لوـموک اختصاصی

  .ستا رعتباا فاقد ،عمومی یطاشر در طمربو دهما به توجه ونبد و ییتنهابه ،اختصاصی یطاشر ینا مختلف
  .ستا عمومی یطاشر در طمربو يبندها و ادمو رهشما نهما ،اختصاصی یطاشر ینا در شدهدرجاد مو رهشما
  :ستا یرز حشر به ،حسن اجراي کار منجاا تضمین يآزادساز یطاشر  2-14 بند

............................................................................................................................................................................................................................  
  :ستا یرز حشر به ات،تعهد منجاا تضمین يآزادساز یطاشر  3-14 بند

............................................................................................................................................................................................................................  
  :ستا یرز حشر به ،هاامهنمهیب هزینه تأمین مسئولیت 3-15 بند

  ه............عهد به نشیزافر و بیمه حق ختداپرازجمله ..................................  يهانامهمهیب حفظ و تهیه هزینه
  ه............عهد به نشیزافر و بیمه حق ختداپرازجمله ..................................  يهانامهمهیب حفظ و تهیه هزینه

 را دموجو يهـا نامـه مـه یب یا وننماید  تهیه رمقر موعد در را ادشدهی يهانامهمهیب از بخشی یا متما رپیمانکا کهیدرصورت 4-15 بند
ازجملـه هرگونـه    را، طمربو يهـا نـه یهز و دهرــ ک هـا نامهمهیب دـتمدی یا و تهیه به امقدا ساًرأ تواندیم فرمارکا ،نکند تمدیدموقع به

  نماید. رنظوـم ریمانکاـپ راـبدهکحساب به ذیل محاسبه و صورتبهي باالسر هزینه
............................................................................................................................................................................................................................  

  : ستا یرز حشر به ،هانامهمهیب رعتباا تمد 3-16 بند
  ................................................................................................ تمد به ...................................................................................... نامهمهیب
  ................................................................................................ تمد به ...................................................................................... نامهمهیب

  :ستا یرز حشر به ،بیمه يهاخسارت یافتدر ترتیب 1-18 دهما
............................................................................................................................................................................................................................  

 تـرك  موجـه  عـذر  بـدون  را کـار  اجراي محل نظارت، دستگاه یا و کارفرما نماینده اطالع بدون ساتیتاس رئیس چنانچه 5-25 بند
  .نماید اقدام صورت زیربه  جریمه تعیین به نسبت تواندیم کارفرما نماید

............................................................................................................................................................................................................................  
 منحصراً و پیمان اجراي مدت براي فقط را مشخصی محل خود مقدورات و امکانات حدود در کارفرما کهدرصورتی 6- 28 بند
 مکتوب مجوز با آالتنیماش و ابزارآالت ادوات، یتمام( پیمان این به مربوط آالتماشین و کار ابزارآالت ادوات، نگهداري منظوربه

 که گرددمی متعهد پیمانکار دهد، قرار پیمانکار اختیار در رایگان و امانی صورتبه ،)شوندیم کار اجراي محل محدوده وارد حراست
 هر در یا پیمان،فسخ  صورت در یا و کار تحویل و پیمان یافتن پایان با و بوده وي عهده به تجهیزات و آالتنیماش حراست و حفظ

 شکل همان به موصوف محل تحویل و تصرف رفع و تخلیه به نسبت روزه،) 5پنج ( مهلت با کارفرما کتبی ابالغ از پس شرایطی
ر کارفرما کتبی، ابالغ اجراي از پیمانکار استنکاف صورت در. نماید اقدام کارفرما به کارفرما، دییتا مورد و اولیه بود خواهد مخی 

 تضامین یا و مطالبات از) روز 30سی ( مدت تا موصوف محل لیتحو در تأخیر خسارت بابت راذیل  در شدهنییتع مبلغ روزانه
  .نماید کسر پیمانکار
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............................................................................................................................................................................................................................  
کـاال و تجهیـزات موضـوع     واردات ايبر گمرکی ارضعو و قوـحق تـخداپر در نیماـپ فرـط دو از کـی رـه ئولیتـمس 1-45 بند

  :ستا یرز حشر به پیمان،
............................................................................................................................................................................................................................  

 یرز حشر به موضـوع پیمـان،   ازیـ ن موردو ابزارآالت تخصصی  لیوساواردات  برايگمرکی  ارضعو و قحقو ختداپر هنحو 2-45 بند
  :ستا

............................................................................................................................................................................................................................  
  .باشدیمصالحیت بازرس شخص ثالث به شرح ذیل  ابط احرازومعیارها و ض 6-47 بند

............................................................................................................................................................................................................................  
  نحوه محاسبه میزان خسارت تاخیر در کار توسط پیمانکار.  1-53 بند

............................................................................................................................................................................................................................  
  19 شماره وستیپ مفاد طبق عملکرد يدیکل يها شاخص پاداش مبلغسقف  5-1- 57بند 

............................................................................................................................................................................................................................  
 بـه  کار انیپا نامهیگواه صدور زمان از ثالث، اشخاص ادعاي از کارفرما داشتننگه مصون براي الزم نامهمهیب هرگونه 1-1-58ده ما

  زیر. طبق بعد،
............................................................................................................................................................................................................................  

 یرز حشر به ،فرمارکا بـه  رپیمانکا لهیوسـ بـه  جادشـده یا اتتجهیز و تـموق تاـتأسیس زاد،ما مصالحاري ذـگوا یطارـش 6-60ده اـم
  :ستا

............................................................................................................................................................................................................................  
   .ستا ي که تعمیر اساسی شده اند.................. ماهدوار يهانیماش و زاتیتجه نقص رفع مسئولیت دوره 1-60 بند

   .ستا .................. ماهي و تعمیراتنگهدار و نیتضم تیمسئول دوره 1-62بند 
بـه   کارفرمـا  سـوي  از شـده  دییتا يهاتیوضعصورت یا و پرداختشیپ پرداخت در ریتأختواند در صورت پیمانکار می 1-1-65 بند

  پیمان نماید. ...............روز درخواست فسخمدت....
روز  بـه مـدت...........................   37 مـاده  موضوع مشخص نمودن محل انجام کار درتواند در صورت تاخیر پیمانکار می 2-1-65 بند

  پیمان نماید. درخواست فسخ
 مـواد  موضـوع  کارفرما، تعهد در زاتیتجه و مصالح تسهیالت، نیتأم و کار انجام درتواند در صورت تاخیر پیمانکار می 3-1-65 بند
فسـخ  ............................روز شـود درخواسـت    مدت يبرا کار از )%25( درصد وپنجبیست حداقل انجام در ریتاخ سببکه  ،44 و 43

  پیمان نماید.
 از پـس ي هـا اقدام وفسخ روز، پیمان  ..................و ادامه آن بیش از مدت  69وقوع حوادث قهري موضوع ماده  صورت در -66ماده 

  .شودیماجرا  63ماده  اساس بر آن
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را انتخاب و به  هاآني ریکارگبهجبران خسارت ناشی از استفاده نابجا از وسایل و تجهیزات خاص هر محیط که کارفرما  7-68 بند
، منـابع طبیعـی و غیـره نیـز     ستیزطیمح، به عهده پیمانکار است. خسارات مذکور شامل خسارت وارده به دینمایمپیمانکار ابالغ 

دیدگان د نسبت به پرداخت خسارت به خسارتخسارت، کارفرما حق دار موقعبه. در صورت عدم اقدام پیمانکار به پرداخت باشدمی
  زینه باالسري به مقدار زیر از مطالبات پیمانکار کسر نماید.اقدام و غرامات پرداختی را با احتساب و اضافه نمودن ه

............................................................................................................................................................................................................................  
 بـروز  قبیـل  از( باشـد  داشته اشتباه یا قصور کوتاهی، کیفی یا کمی نظر از خود تعهدات ياجرا در پیمانکار کهیدرصورت 8-68 بند

 و آالتنیماشـ  نادرسـت  کارکرد ای کمبود غلط، مدیریت ممکن، دلیل هر به فعل ترك ای فعل از ناشی کارفرما تجهیزات هايخرابی
 کارکنـان  نداشتن اختیار در ،يبندبسته ابعاد و وزن در نقصان یا و مرغوبیت عدم مصالح، و مواد تدارکات پیمانکار،کمبود تجهیزات

  .شد خواهد جریمه ذیل مطابق) کافی
............................................................................................................................................................................................................................  

  پیمانکار  کارفرما

  شرکت:نام   نام شرکت:
  شناسه ملی:  شناسه ملی:

  کد اقتصادي شرکت:  کد اقتصادي شرکت:
  امضاي مجاز: (ان)نام و نام خانوادگی صاحب

1.  
2.  
3.  

  امضاي مجاز: (ان)نام و نام خانوادگی صاحب

1.  
2.  
3.  

  :صاحب(ان) امضاي مجاز کد ملی
1.  
2.  
3.  

  :صاحب(ان) امضاي مجاز کد ملی
1.  
2.  
3.  

  سمت:
1.  
2.  
3.  

  سمت:
1.  
2.  
3.  

  آدرس/کدپستی/شماره تلفن:  آدرس/کدپستی/شماره تلفن:
  :حوزه مالیاتی  :حوزه مالیاتی

  :(ها)امضا  :(ها)امضا

  :مهــر  :)در صورت وجود(مهــر 
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