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استان هرمزگان

...............مورخ........ شماره اجراي ساختمان ( بدون مصالح یا دستمزدي)شرایط خصوصی قرارداد

این قرارداد با توجه به موادي از قرارداد و شرایط عمومی قرارداد که تعیین تکلیف را به آن محول کرده عبارتند شرایط خصوصی
از:

)1مشخصات مصالح مصرفی ساختمان (مطابق فهرست پیوست-1ماده

از سوي صاحب کار ورسیده به امضاء طرفین قراردادبایستیده است آم1در پیوست کهمصالح مصرفیۀت کلیمشخصا
بدهد مسئولیت سازندهچنانچه صاحب کار راساً نسبت تامین مصالح پروژه اقدام و آنرا تحویل .و مجري رعایت گردد

باید ابتدا از کمو کیف مصالح تامین شده توسط صاحب کار اطالع سازندهولی بودکیفیت آن به عهده صاحب کار خواهد
نموده بالدرنگ تقاضاي تعویض مصالح معیوب و خوداري جداًب و یا با کیفیت پائینیافته واز بکار بردن مصالح معیو

بدون کیفیت را بنماید.

)2( مطابق پیوست کاربرنامه زمان بندي-2ماده 

این .رسیده استشرایط خصوصی به امضاء طرفین قرارداد 2تهیه و به عنوان پیوست سازندهتوسط برنامه زمانبندي 
موظف است عملیات اجرایی پروژه را سازندهبرنامه مالك محاسبۀ پیشرفت پروژه در طول مدت قرارداد می باشد و 

تهیه و به و در پایان هر ماه میزان پیشرفت پروژه و مطابقت آن با برنامۀ زمانبندي رابراساس آن هدایت و به پیش ببرد
الزامی سازنده. رعایت برنامۀ زمانبندي از سوي تحویل صاحب کار نمایدکارکرد ماهیانه پروژه همراه صورت وضعیت 

ف است در موظسازندهاست و چنانچه در طول مدت پروژه تأخیرات جزئی در برخی از اقالم کارهاي پیمان به وجود آید 
و هر ماه وضعیت صاحب کار نیز موظف است برنامۀ زمانبندي را مطالعه نمودهرا برطرف نماید .طول مدت قرارداد آن

از برنامۀ پروژه شده بررسی و درصورتی که و مطابقت آن با عملیات واقعی اجراسازندهپیشرفت پروژه را از طریق گزارش 
نسبت به جبران عقب سازندهنماید تا تعیین سازندهعقب باشد دالیل و عوامل آن را با کمک زمان بندي تفصیلی

اقدام نماید.بدیهی است درصورتی که دلیل و عامل عقب ماندگی ضعف توان مالی صاحب کار و کمبود بودجه ماندگی 
باشد مسئولیت آن مستقیماً به عهدة صاحب کار خواهد بود.

زمانبندي تفضیلی ضروري است تشخیص دهد که تغییراتی در برنامهسازندهتبصره : در صورتیکه در حین اجراي کار 
وموضوعپیش از رسیدن موعد انجام کارها مراتب را با ذکر دلیل به صاحب کار اطالع داده و پس از تصویبموظف است 
آنرا در برنامه زمانبندي اعمال و رعایت نماید. ،توسط طرفین قراردادصورتجلسه تغییراتتهیه و امضا
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استان هرمزگان در چارچوب برنامه زمانبندي به منظور پرداختهاي موضوع شرح و تفکیک اقالم کارهاي اجراییتعیین -3ماده
)3( مطابق جدول پیوستقرارداد با تعیین درصد یا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد

موظف است کلیۀ اقالم موضـوع پیمـان را بـا    سازنده، تنظیم بودجه و تأمین مالی و پیش بینی تقویم هزینه کرد پروژهجهت
درصد هر یک از آنها نسبت به کل هزینۀ پروژه و با پیش بینی تقریبی زمان اجراي هر یک با توجـه بـه برنامـۀ زمـان     تعیین 

تهیه و پس از امضـا طـرفین  توافق طرفینوشرایط خصوصی و متناسب با توان مالی کارفرما2بندي ارائه شدة خود در مادة 
.ستااز سوي طرفین قرارداد الزامیاین جدولرعایتنماید.درج3در جدول پیوست 

تعیین شرایط تغییر مقادیر کار-4ماده 

تغییر اقالم یا در صورت وشده برآورد شرایط خصوصی پیمان1براي اقالم مندرج د ر مادة هزینۀ احداث پروژه -4-1
کاهش یا افزایش بههمچنین با توجههاي ابالغی)و دستور کار یا صورتمجلس(مطابقمشخصات در طول مدت پیمان

از این رو مالك ،هزینه نهایی ممکن است تعدیل شود.و شرایط اقتصادي بازارقیمت مصالح و دستمزد ها به دلیل تورم
در پایان پروژه خواهد بود.

صاحب کارقرارداد ویا دستورصاحب کار انجام دهد سپس ‚کاري را بر اساس نقشه سازندهچنانچه پس از آنکه -4-2
تصمیم به تغییـر بگیرد پرداخت هرگونه هزینۀ تخریب جمع آوري واجراي مجدد اعم از مصالح ودستمزد وغیره به عهدة 

حق خواهد داشت  بال فاصله پس از اعمال تغییرات و اصالحات مذکورحقسازنده صاحب کار می باشد عالوه بر آن
کارکرد صورت وضعیتمحاسبه ودر گ کننده رسیده باشد راناظر هماهنتأییدکه به الزحمۀ خود بابت اینگونه اقالم 

نماید و صاحب کار موظف به پرداخت آن می باشد.  ماهیانه پروژه درج

تأیید                           و صورتمجالس که به ویا دستور کارو مشخصات فنیقرارداد،چنانچه مجري کاري را بر اساس نقشه -4-3
ناظر یا ناظران ساختمان  قرار تأییدانجام ندهد و یا هر بخش از کار که مورد ناظر هماهنگ کننده رسیده باشد ،

یه را از ناظر یا ناظران مربوطه دریافت نماید تأییدموظف است آنرا به هزینۀ خود برطرف و اصالح نموده و سازندهنگیرد
.بابت اینگونه اقالم  محاسبه ودر صورتحساب خود درج نمایدايهحق الزحمداشتخواهدنحق سازندهعالوه بر آن

:تعیین شرایط تغییر مدت قرارداد-5ماده 

می تواند درخواست تمدید مدت سازندهدر صورت وقوع هر یک از موارد ذیل که موجب افزایش مدت اجراي کار شود، 
پیمان را نماید.

عهدات مالی خود را در موعدهاي درج شده در اسناد و مدارك پیمان نتواند تصاحب کارچنانچه به هر علت ممکن -5-1
وکار تعطیل خواهد شد پیمان متوقف شدهعملیات موضوع انجام،انجام تعهداتعالوه بر آنکه خود بخود تا،انجام دهد 

مدت پیمان اضافه خواهد شد .بهانجام تعهداتخیر تأبرابر مدت زمان 
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استان هرمزگان :شودیملیذشرحبهمانیپمدتدیتمدموجبصاحب کاريازسوسازندهمطالباتپرداختدرریتأخ

باشد،مدترخدادهيریتأخشدهنییتعاالجلبعدازضربموقتيهاتیوضعازصورتکیهردرپرداختچنانچه-5-1-1
:گرددیمرمحاسبهیزشودازرابطهیماضافهمانیپمدتبهبابتنیازاکهیزمان

تمدید مدت = وضعیت صورت ناخالص مبلغ
روز حسب بر وضعیت صورت دوره

× روز حسب بر قرارداد اولیه مدت
قرارداد اولیه مبلغ

پرداخت× در ریتأخ مدت

زمانی که از این بابت به مدت قرارداد اضافه ها تأخیري رخ داده باشد، مدتپرداختهرگاه در پرداخت پیش-5-1-2
شود:شود به شرح زیر محاسبه میمی

:باشدرشدهیتأخپرداختشیپپرداختشیپاولقسطدرپرداختچنانچه-5-1-2-1

دیتمدمدت= 9/0× ردرپرداختیتأخمدت

:باشدرخدادهيریتأخمتمادياقساطدرپرداختچنانچه-5-1-2-2

تمدید مدت = وضعیت صورت آخرین کارکرد کل مبلغ
پرداخت پیش اولین دریافت تاریخ و وضعیت صورت آخرین تاریخ تفاضل

× قرارداد اولیه مدت
قرارداد اولیه مبلغ

× پرداخت در ریتأخ مدت

تعاریف :–5-3

.استنامهضمانتمیازتسلقبلتیوضعصورتنیت،آخریوضعصورتنیمنظورازآخر-5-3-1

.استرشدهیتأخآندرپرداختکهاستیتیوضعکارکردصورتناخالص،مبلغتیوضعصورتمبلغازمنظور-5-3-2

نامهضمانتمیازتسلپسروزدهوپرداختیواقعخیتارنیبیزمانازفاصلهاستعبارتپرداختدرریتأخمدت-5-3-3
صاحب کار.بهمربوطهتیوضعصورتای

تیوضـع وصـورت محاسـبه موردتیوضعصورتمیتسلخیتاریزمانفاصلهازستاعبارتتیوضعصورتدوره-5-3-4
.روزبرحسبآنازشیپ

ازمجموعستعبارتمانیپ،مدتباشدرخدادهيرهایتأخپرداختشیوپتیوضعچندصورتدرپرداختچنانچه: 1تبصره
.استآمدهدستبههرمورديبراکهيدیتمديهامدت

يدهایـ تمد،مجموعباشدنشدهپرداختسازندهمطالباتچندفقرهنیمعیزمانمقطعکیدرکهییهادرحالت: 2تبصره
شـتر یبنظـر مـورد درمقطـع پرداخـت نیآخـر یواقعخیوتارمانیپطبقپرداختنیاولنیبزمان،ازمدتشدهمحاسبه
.بودنخواهد
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استان هرمزگان شـده یتلقـ تیوضـع صـورت کیازاقساطکیهرباشدشدهپرداختقسطدرچندتیوضعصورتکیچنانچه: 3تبصره
.گرددیمیتلقتیوضعصورتآندرپرداختریتأخازیناشدیتمدمدتعنوانبهازآنهاحاصلراتیتأخوجمع

مدت پیش بینی شده در قرارداد براي احجام و مشخصات مصالح و کارهاي مندرج در متن قـرارداد مـی باشـد در    -5-4
به کل بـرآورد   افزایش یا کاهش هزینۀ احداث ساختمانبه نسبت صورتیکه احجام کار و یا مشخصات مصالح تغییر یابد 

مگر آنکه با تنظیم صورتجلسه بین طرفین ترتیـب  مدت پیمان نیز افزایش یا کاهش خواهد یافتهزینۀ اولیه ساختمان،
دیگري براي آن در نظر گرفته شودکه در آنصورت توافق بعمل آمده مالك عمل خواهد بود.

موجب تغییر مدت پیمان در اثر تورم احداث ساختمان در اثر افزایش یا کاهش قیمتهاۀزینتبصره: افزایش یا کاهش ه
نمی گردد.

اگر در تحویل مصالحی که خرید آنها لزوماً باید با حواله صاحب کار صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرط آنکه -5-5
برابر مدت ناخیر سازندهدر صورت موافقت با توجه به برنامه زمان بندي براي تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشدسازنده

به مدت پیمان افزوده می گردد. 

.در مواد و حوادث قهري -5-6

ان براي بخش به حالت تعلیق در آید برابر مدت تعلیق با تعدیل قیمت پایه پیم15در صورتیکه کار طبق ماده -5-7
به مدت پیمان افزوده می گردد.،هاي باقیمانده کار

،به پیشـنهاد سـازنده و   در صورتیکه قوانین و مقررات جدیدي وضع شود که در تغییر مدت اجراي کار موثر باشد-5-8
.دصورتجلسه و به مدت پیمان اضافه خواهد گردی،تصویب و تائید صاحب کار مدت الزم تأثیر اینگونه موارد

تـاخیر کـار را   سـازنده در پایان مدت اولیه پیمان، چنانچه کار به اتمام نرسیده باشد مهندس ناظر با کسـب نظـر   -5-9
تعیین و نتیجه را به صاحب کار گزارش می دهـد و سـپس   سازندهبررسی و میزان مدت مجاز و غیرمجاز آن را با توافق 

اعالم می کند و معادل  مدت تاخیر مجاز، مدت سازندهنظر صاحب کار را در مورد میزان مجاز و غیر مجاز تاخیر کار به 
فـق  در صـورت عـدم توا  نمایـد. تمدید مـی  با تعدیل قیمت پایه پیمان براي بخش باقیمانده طبق توافق طرفینپیمان را

طرفین، پیمان در هر مرحله که باشد خاتمه یافته تلقی خواهد گردید و صاحب کار بایستی طبق مفاد بند هـاي مربـوط   
حساب نماید.تسویهسازندهبه خاتمه پیمان  با 

در صورتیکه کار به دلیل تعلل ناظرین در کنترل عملیات اجرایی و یا مراجعه به کارگاه تعطیل گردد عواقـب آن  -5-11
.نمی باشدسازندهبه عهده 

توسط ناظر، پروژه تعطیل گردد مدت زمان رفع نقص جزء سازندهضعف فنی تشخیصدر صورتیکه به علت-5-12
.محسوب می گرددسازندهتاخیرات غیرمجاز 
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استان هرمزگان تعیین شرایط تعدیل مبلغ قرارداد-6ماده 

درصد تورم سالیانه منعقد گردیده است در 10حداکثر این پیمان بر اساس قیمت هاي زمان عقد قرارداد با پیش بینی 
ست در صورتی که بیش از درصد تورم پیش بینی شده ا( ........................)........نتیجه براي طول مدت پیمان مجموعا....

براي کارهاي باقیمانده به اندازه مابه التفاوت میزان ،تورم سالیانه حادث گردد قیمت هاي پیمان در هر بخشاین مقدار
ا پیش بینی شده تعدیل خواهد گردید.یتورم حادث شده 

در سازمان نظام ت شده بتبصره:  مالك تورم حادث شده در هر بازه زمانی متوسط قیمت هاي پروژه دستمزدي مشابه ث
ک مرکزي مالك عمل خواهد بود.و در صورت عدم وجود، شاخص هاي تورمی بانمی باشدمهندسی 

و پیش پرداختحسن انجام کارجهت انجام تعهدات،تضمین مورد قبول صاحب کار، -7ماده 

تضمین انجام تعهدات :-7-1

سازندهصاحب کار در زمان عقد قرارداد یک فقره چک به مبلغ .................... به منظور تضمین انجام تعهدات -7-1-1
از انجام  تمام یا بخشی سازندهتا تنها در صورتیکه %  مبلغ اولیه پیمان در مقابل ارائه رسید ، دریافت می نماید5معادل 

از تعهدات خود به کلی سر باز زند نسبت به وصول آن اقدام نماید. 

تضمین حسن انجام کار:-7-2

به عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر می گردد )درصد(ده%10سازندهه مححق الزاز هر صورت وضعیت-7-2-1
و ددر 8این تضمین به ترتیب پیش بینی شده در مادة دریافت هیچگونه تضمین دیگري در این خصوص الزم نیست .

می تواند سازندهدرخواستدرصورتکارفرمامسترد خواهد گردید .سازندههر کدام نصف مبلغ کل کسر شده به مرحله 
.دینماآزادچکسفتهیبانکنامهضمانتدرقالبخود قبولقابلنیتضمافتیدردرقبالرامبالغنیا

پیش پرداخت :-7-3

قرارداد به توافـق طـرفین رسـیده    4که در ماده در موعدهاي مقرر براي دریافت هر یک از اقساط پیش پرداختسازنده
، صاحب کار بعد از تایید مهندس ناظر هر قسط پیش پرداخت را ارائه می نماید، درخواست خود را به مهندس ناظر است

هی از آن کسر شود پرداخت می نماید.ل تضمین تعیین شده، بدون آنکه وجدر مقاب

سفته         می باشد.پرداخت  ضمانت نامه بانکی          چک تضمین مورد قبول صاحب  کار براي پیش 

10که به تایید مهندس ناظر رسیده است یـا  سازندهروز از تاریخ درخواست 20مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت 
، هـرکـدام کـه بـیـشتر است می باشد.سازندهروز از تاریخ ارائه تضمین از سوي 
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استان هرمزگان را تعیین نماید در  غیر ایـن  سازندهاز مورد قبول خود تبصره: صاحب کار می بایست در هنگام عقد قرارداد نوع تضمین 
خواهد بود.سازندهصورت انتخاب نوع تضمین با 

استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصدهاي آنةنحو-8ماده

مسترد نماید:ويرا به شرح ذیل به سازندهف است تضامین دریافتی از صاحب کار موظ

) شرایط خصوصی پیمان در زمان تحویل موقت یا خاتمۀ پیمان هر 1-7بند( چک تضمین انجام تعهدات موضوع -8-1
کدام زودتر رخ دهد.

بالفاصله پس از سازنده نصف ضمانت حسن انجام کار  کسر شده از صورتحساب نهایی و قطعی حق الزحمه -8-2
.تحویل موقت ساختمان

بال فاصله پس سازندهو قطعی حق الزحمه اب نهایینصف دیگر از ضمانت حسن انجام کار  کسر شده از صورتحس-8-3
.تضمینةدورپایان از 

تضامین پیش پرداخت به هر میزان پس از کسر صورت وضعیت کارکرد به صورت تدریجی با تعویض تضامین بنا -8-4
استرداد کامل تضامین پیش پرداخت در پایان قرارداد یا خاتمه آن انجام می گردد.انجام و نهایتاًسازندهبه درخواست 

تعیین زمانهاي الزم براي ارایه صورت وضعیت ها یا صورت هزینه ها و حسب مورد اسناد هزینه و مدارك -9ماده
مثبته به صاحب کار.

ه آن ماه را به همراه گزارش پیشرفت کار و موظف است در پایان هرماه صورت وضعیت کارهاي انجام شدسازنده-9-1
م مندرج در جدول تفکیک اقالم کارهاي اجرایی منضم به پیمان تهیه و به مهندس ناظر تحویل البراساس درصدهاي اق

روز از 10اسناد و مدارك پیمان کنترل کرده و در مدت را از نظر تطبیق باسازندهدهد. مهندس ناظر صورت وضعیت هاي 
اطالع می دهد صاحب کار صورت وضعیت ها را رسیدگی و بعد سازندهتاریخ دریافت براي صاحب کار ارسال و مراتب را به 

صورت روز از تاریخ وصول10پیمان، حداکثر بعد از شرایط خصوصی6-22از اعمال کسورات قانونی و متعلقه طبق ماده 
پرداخت می نماید.سازندهوضعیت به 

، این مدت هرچه که باشد جزء سازندهروز در پرداخت مبلغ کامل صورت وضعیت 10: در صورت تاخیر بیش از 1تبصره 
طول مدت پیمان اضافه می گردد. بر5اساس ماده محاسبه و برسازندهتاخیرات مجاز 
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استان هرمزگان ت هاي موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و : مقادیر درج شده در صورت وضعی2تبصره 
علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیري و محاسباتی در صورت وضعیت هاي بعدي و یا در صورت وضعیت قطعی 

اصالح و رفع می شود.

عملیات اجرایی را تا زمان دریافت کل می تواندسازندهاز دو ماه در پرداخت صورت وضعیت در صورت تاخیر بیش-9-2
وجوه صورت وضعیت خود تعطیل نماید بدون آنکه مشمول جرایم دیر کرد گردد.

موقتتضمین بعد از تحویلولیت هاي دورهئو مستعیین مدت-10ماده 

تضمین سازنده انجام کلیۀ عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت براي مدت شش ماه خورشیدي از طرف -10-1
می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود. چنانچه در طول مدت قرارداد و یا در دوره تضمین عیب یا نقصی 

باشد یا کیفیت بد اجرامشاهـــده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و بکار بردن مصالح بد و نامرغـــــوب
مراتب را باذکر معایب و نواقص و صاحب کارخودرفع نماید براي این منظور موظف است آن معایب را  به هزینه سازنده 

روز نسبت به رفع نقص و معایب 15موظف است حد اکثر ظرف مدت سازندهاعالم و سازندهمحل آنها به صورت کتبی به 
د وحق دارد آن معایب را می توانصاحب کاردر انجام رفع نقص قصور ورزد یا مسامحه نماید سازندهاقدام نماید .هرگاه 

% ضمانت حسن انجام 5یا  سازندهراساً یابه هر نحوي که مقتضی بداند رفع نموده هزینۀ آنرا از محل صورت وضعیت نهایی 
در پایان دوره تضمین صورتجلسه تحویل که نزد وي می باشد برداشت نماید .سازنده کار مکسوره از صورت وضعیت نهایی 

یا نمایندگان قانونی آنان  و ناظر هماهنگ کننده تنظیم و ساختمان به صاحب کار تحویل قطعی قطعی با حضور طرفین 
ساختمان  به عهده نخواهد داشت.هیچگونه مسئولیتی در خصوصسازندهپس از تحویل قطعی  می گردد.

اشخاص ثالث و یا و کاردر قبال هر گونه تغییرات ایجاد شده در ساختمان موضوع قرارداد توسط صاحب سازندهتبصره :
بهره برداري غلط صاحب کار یا استفاده کنندگان از ساختمان هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرایط تضمین 

و چنانچه تغییرات کلی باشد خود به خود تضمین ساختمان منتفی و مسئولیت آن به درخصوص اینگونه موارد نمی باشد
را به وي سازندهود در این صورت صاحب کار باید تمامی ضمانت حسن انجام کارطورکامل به عهدة صاحب کار خواهد ب

موارد تنها از سوي ناظر ساختمان یا نمایندة قانونی وي یا کارشناس اعزامی سازمان نظام تشخیص اینگونه مسترد نماید 
مهندسی ساختمان خواهد بود .

.ستاکارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده صاحب کارداري و بهره برداري هزینه هاي حفاظت، نگه-10-2

در صورت خاتمه یا فسخ پیمان هر بخش از کارهاي انجام شده که قابل بهربرداري باشد تحویل  موقت خواهد -10-3
بر روي آنها ان بعدي بایستی عملیاتیسازندهبرداري نباشد یا توسط پیمانکاران  یا ه گردید اما بخش هایی که قابل بهر

، بایستی تحویل قطعی گردد.تشخیص وجود داشته باشدبرداري غیر مجاز در آنها ه انجام شود  که احتمال تغییرات یا بهر
این موارد با مهندس ناظر خواهد بود.
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استان هرمزگان تعیین درصد جریمه عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین-11ماده 

د برابر مفاد قراداد عمل ننماید و یا قرارداد به هر دلیل ممکن ناشی از به  تمامی تعهدات خوسازندهدر صورتیکه -11-1
براي موارد مندرج در بند ،مطابق مفادشرایط عمومی پیمان که به امضاء طرفین رسیده است فسخ گرددسازندهقصور 

حق مبلغ قرارداد% 5نسبت به وصول تضمین انجام تعهدات به میزانشرایط عمومی صاحب کار می تواند 26الف ماده 
.براي  برآورد اولیۀ کل کار اقدام نمایدسازنده الزحمه 

26براي موارد مندرج در بند الف ماده تنها به بخشی از تعهدات خود عمل ننموده باشد سازندهدر صورتیکه -11-2
ولیۀ آن بخش یا بخشها براي  برآورد اسازنده حق الزحمه % ( پنج درصد) 5صاحب کار می تواند  معادل ،شرایط عمومی

.را که به آنها عمل ننموده است از وي در یافت نماید

فسخ گردد براي موارد ناشی از قصور وي و قراردادتعهدات خود عمل ننمایدتمامیدر صورتیکه صاحب کار به-11-3
ۀحق الزحم% مبلغ قرارداد5شرایط عمومی مشمول پرداخت خسارت انجام تعهدات به میزان26مندرج دربند ب ماده 

خواهد گردید.سازندهبراي  برآورد اولیۀ کل کار به سازنده

ور وي  فسـخ گـردد بـراي    بخشی از تعهدات خود عمل ننماید و قرارداد ناشی از قصـ در صورتیکه صاحب کار به-11-4
% مبلـغ حـق   5میـزان ول پرداخـت خسـارت انجـام تعهـدات بـه      شرایط عمـومی مشـم  26موارد مندرج دربند ب ماده 

خواهد گردید.      سازنده براي  برآورد اولیۀ آن بخش یا بخشها را که به آنها عمل ننموده است به سازنده ۀالزحم

ازمجتعیین درصد جریمه تاخیر غیر -12ماده 

آخرین بخشنامه هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي ( مدیریت مدت و جریمه تاخیرات غیر مجاز،ۀمحاسبمالك 
خواهد بود.)راهبردي ریاست جمهوري

تعیین درصد خسارت هزینه هاي کارگاه در طول مدت توقف ناشی از عدم پرداخت مطالبات حقه مجري-13ماده 

عالوه موظف استگردد  صاحب کار تعطیل روز  15از سوي صاحب کار بیش از سازنده یکه کارگاه بدون قصور در صورت
از کارکرد فرضی بابت هر مدت تعطیلی به میزان ........... ( .................. درصد) بر هزینه هاي جاري نگهداري و توقف کار 

پرداخت نماید.ويبه عنوان خسارت توقف کار به سازنده

تعیین می گردد.% و با توافق و رضایت طرفین20% وحداکثر 5تبصره : میزان فوق حداقل 
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استان هرمزگان تعیین مبلغ یا درصد هزینه تعلیق-14ماده 

از سوي صاحب کار تعلیق گردد  صاحب کار موظف است عالوه بر هزینه هاي سازندهدر صورتیکه کارگاه بدون قصور
به عنوان کارکرد فرضی سازندهازعلیق به میزان ........... ( .................. درصد) جاري نگهداري و تعلیق کار  بابت مدت ت

پرداخت نماید.ویخسارت توقف کار به 

با توافق و رضایت طرفین تعیین می گردد.% و 20% و  حداکثر 5تبصره :میزان فوق می تواند  حداقل 

همچنین بیشتر از یکبارماه و 3شرایط تعلیق براي مدت بیش از -15ماده 

موع آنها بیش از سه ماه نگردد حداکثر تا سه بار مجـاز بـوده و تـابع شـرایط     جونه ایکه مگبه تعلیق هاي کمتر از سه ماه 
بـا رضـایت و   سه مـاه دیگـر  و حداکثر اما در خصوص تعلیق بیش از سه ماه حداکثر براي یک بارباشدعمومی پیمان می 

در صورتیکه  مدت تعلیق مجموعـاً بـیش از شـش مـاه گـردد در      .قابل اعمال می باشدصاحب کاراز سوي سازندهتوافق 
و با هماهنگی سازمان نظام مهندسی استان تنها در صورتیکه دلیل موجهی ارائه شـود ایـن   سازندهصورت رضایت و توافق 

بـوده وبایسـتی تمـامی    سـازنده امـل بـا   مدت قابل افزایش خواهد بود.در پایان دورة تعلیق صاحب کار موظف به تسویه ک
تضامینی را که از وي در اختیار دارد به وي بدون هیچگونه کسور مسترد نماید.

تعیین درصد جایزه تسریع-16ماده 

بتواند موضوع قرارداد را سریعتر از مدت قراداد تکمیل و آماده تحویل به صاحب کار نماید صاحب سازنده درصورتیکه 
درصد ).........معادل .......... (ید بابت هر روز  تسریع مبلغ ......................( ......................................................) ریال امکارتوافق می ن

پرداخت نماید.سازندهعنوان جایزه به مبلغ اولیه قرارداد را به از کل

هامورد هزینهتعیین سهم هر یک از طرفین قرارداد در -17ماده 

و نیروهاي انسانی ماهر، نیمه مدیریتیکارکنانکلیۀ و......پرداخت حقوق ، هزینۀ ایاب وذهاب ،غذا ، مسکن و بیمه-17-1
بر عهده انو نقشه بردارهاسـرپرست کارگاه ، تکنسیناز جمله مهندسان، مورد نیاز اجراي موضوع قرارداد ماهرو کارگران 

سازنده می باشد.

به عهده صاحب کار  است :همراه مسئولیت کامل آنها بیمه هاي ذیل بهۀهزینپرداخت-17-2

.1-17بجز پرسنل بند پروژه مین اجتماعی کلیه پرسنل و نیروي انسانی شاغل در أتۀبیم-17-2-1

مسئولیت مدنی صاحب کار در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث براي کلیۀ پرسنل شاغل در پروژه بصـورت   ۀبیم-17-2-2
.کامل  قرارداد و زمانهاي تعلیق و تمدید آندورهبی نام در طول
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استان هرمزگان براي دریافت پروانه ساختمان .بیمۀ تأمین اجتماعی-17-2-3
،زلزله،سیل،ی یا غیر طبیعی مانند آتش سوزيدر برابر حوادث طبیعقراردادبیمه تمام یا قسمتی از موضوع -17-2-4

مشابه سایر مواردانفجار و،جنگ
دیگر که در طول مدت قرارداد الزم باشد و یا از سوي مراجع قانونی براي ساختمانها و پروژه هاي ۀهرگونه بیم-17-2-5

ساختمانی موضوع قرارداد الزامی اعالم گردد.

و داورياختالفت حلأتعیین افراد هی-18ماده 

موضوع از طریق داوري و حکمیت حل و فصل خواهد گردیدسازندهو صاحب کاردرصورت بروز هرگونه اختالف بین 
و نفر سوم داور سازندهیک نفر داور به انتخاب صاحب کارهیئت داوري متشکل از سه نفر شامل یک نفر داور به انتخاب 

قانون نظام 27بود.کلیه داوران از میان کارشناسان ماده خواهدسازندهو صاحب کارمرضی الطرفین به انتخاب مشترك 
انتخاب خواهند گردید.چنانچه هریک از قوه قضائیه187یا ماده و کارشناسان رسمی دادگستريساختمان مهندسی 

د را تعیین نمی ندطرف دیگر به صورت کتبی به طرفی که داور منتخب خونطرفین از تعیین داور انتخابی خود سرباز ز
نماید حداکثر ده روز مهلت خواهد داد تا داور منتخب خود را تعیین نماید و در صورتی که نتیجه اي حاصل نگردید 

یا  دادگستري ارجاع و ضمن معرفی داور استان طرف اول می تواند موضوع را به سازمان نظام مهندسی ساختمان
همچنین بر سر داور را نموده ، تقاضاي داور انتخابی طرف دیگر،الذکرفوق منتخب خود از میان یکی از کارشناسان 

توافق نماید.رأي صادرة هیئت داوري هرچه که باشد دادگاهسازمان نظام مهندسی ساختمان استان بامرضی الطرفین 
داوران  و اجابت آنان بود.پس ارجاع موضوع اختالف به مورد قبول طرفین پیمان بوده و از جانب آنان الزم االجرا خواهد

با توجه به عدم تابعیت داوري از رعایت آیین دادرسی زمان جلسات و هرگونه اخطاریه به داوران و طرفین قرارداد از 
اعالم خواهد سوي داور مرضی الطرفین از طریق پست سفارشی به نشانی آنها که در ذیل قرارداد ذکر شده است

مالك خواهد شدهو اجابت نامۀ کتبی آنها درج انی آنها که در ذیل قبولی.درخصوص داوران شماره تلفن و نششد
بود.سایر شرایط داوران ونحوة داوري تابع قانون داوري درآیین دادرسی مدنی خواهدبود.

تعیین مواردي که ابالغها می تواند به صورت غیر کتبی صورت گیرد-19ماده 

و یا هرگونـه تغییـرات   ابالغها به هریک از طرفین در خصوص دستور کارها و تغییر مشخصات مصالح و یا نقشه هاۀکلی
همچنین در خصوص اخطاریه ها مطابق مفاد قـرارداد و شـرایط عمـومی    که باعث تغییر حجم کار یا مدت قرارداد گردد

که طرفین به لزوم انجام آنها توافـق داشـته باشـند و    .در خصوص سایر موارد جزئیباشدبایستی به صورت کتبیپیمان  
.غ کتبی نیستمورد قبول ناظر مربوطه نیز باشد نیازي به ابال
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استان هرمزگان نیستصاحب کارهزینه آن به عهده دستمزديمواردي که در قرارداد-20ماده 

، آب و برق آمده است پرداخت هر گونه هزینۀ دیگر اجرا و احداث ساختمان اعم مصالح1-17مواردیکه در بند ءبجز
، ماشین آالت مورد نیاز پیمانکاران جزء نگهبان یا نگهبانان ،مصرفی و انشعابات چه بصورت موقت و چه بصورت دائم

، حمل ونقل ، کرایه حمل و تخلیه و بارگیري مصالح تجهیزات و ماشین و انبار داري ، حساب دار و حسابداري انباردار
یساختمانپروانهافتیدربهمربوطيهانهیهزهیکلوکارگران و غیره  با نضمام هزینه هاي مترتب آنان،آالت ساختمانی

ام هرگونه آزمایش تایید انجهمچنین صاحب کار می باشدبه عهدهمربوطهازمراجعهیدییتاافتیانکار،دریدآن،پایوتمد
.استکیفیت مصالح و اجرا و سایر موارد مشابه بر عهده صاحب کار 

به آن درصدي تعلق نمی گیرد یا درصد دیگري غیر از درصد مندرج قرارداددستمزديهزینه هایی که در-21ماده 
در قرارداد مورد نظر است

برخالف نقشه ها ، دستور کارها و صورت مجالس سازندهبه هرگونه هزینۀ تخریب و اصالح کارهایی که به سبب قصور 
تنظیمی اجرا شده باشد هیچگونه حق الزحمه تعلق نمی گیرد.

ن موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجراي  ساختمان و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفیسایر -22ماده 
قرارداد است و رعایت آنها الزامی است.

معرفی نماید تا انبار داري اموال صاحب کار سازنده صاحب کار موظف است یک نفر انباردار مورد تائید خود را به -22-1
می باشد.را در محل پروژه به عهده گیرد پرداخت دستمزد نامبرده به عهدة صاحب کار 

به عهدة صاحب کار می باشد که همزمان با پرداخت حق الزحمه سازندهپرداخت مالیات بر ارزش افزوده قراداد –22-2
افزوده خواهد شد.سازندهمطابق قانون محاسبه و به دریافتی در هر صورت وضعیت سازنده

از بیشحسن انجام کارو یا استرداد تضمین سازندهکارکردچنانچه صاحب کار در پرداخت صورت وضعیتهاي -22-3
خیر تأدیه به شرح ذیل به أمهلت مندرج در شرایط عمومی  و خصوصی پیمان تاخیر نماید  مشمول پرداخت خسارت ت

خواهد گردید:سازنده

روز براي هر ده هزار ریال روزانه مبلغ  ............(................................) ریال. 60روز تا 10خیر از أبراي ت-الف 

روز  براي هر ده هزار ریال روزانه مبلغ  ............ (................................)ریال.  60از خیرهاي بیشأبراي ت-ب

در زمان عقد قراردا باید از سوي طرفین توافق شود ودر صورت عدم درج هر تبصره: میزان هر یک از جرائم تاخیر فوق 
یک  معادل خسارت  تاخیر تادیه بر اساس شاخص هاي تورمی بانک مرکزي مورد محاسبه در محاکم مالك و مبنا 

خواهد بود. 
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استان هرمزگان :سازندهو اختیارات  : تعهدات22-4

موظف است از مصالحی که صاحب کار در اختیار او قرار می دهد به خوبی استفاده نموده و از حیف و سازنده-22-4-1
% ( پنج درصد)  براي کلیه مصالح وبراي کاشی و 5مصالح دور ریزحداکثرمیل شدن آنها جداً خودداري نماید.در تعیین

ریز بیشتري  جزو طبیعت کار باشد  نظر مهندس ناظر و در موارد خاص که ممکن است دور %  ( ده درصد)10سرامیک 
.می باشد هماهنگ کننده مالك 

کارکنان ایرانی کارگاه باید داراي کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه اي استان بوده و کارکنان بیگانه -22-4-2
باید داراي پروانه اقامت و اجازه کار باشند.

ــان،  در-22-4-3 ــن پیم ــراي ای ــازندهاج ــاه     س ــت. هرگ ــود اس ــان خ ــال کارکن ــئول اعم ــار مس ــاحب ک ــل ص در مقاب
و پیمانکــار جــزء، صــالحیت الزم را بــراي انجــام کــار مربوطــه نداشــته باشــند یــا باعــث ســازندهکارکنــان و کــارگران 

مراتـب را بـراي بـار اول بـه رئـیس کارگـاه تـذکر مـی دهـد و در صـورت           صـاحب کـار  اختالل در نظم کارگـاه شـوند   
مکلــف بــه اجــراي ایــن ســازندهمــی خواهــد کــه متخلفــان را از کــار بیــرون کنــد در ایــن صــورت  ســازندهار از تکــر

دستورات بوده و حـق نـدارد بـر کنـار شـدگان را بـار دیگـر در همـان کارگـاه بـه کـار گمـارد. اجـراي ایـن دسـتور از                
نمی کاهد و ایجاد حقی را براي او نمی کند.سازندهمسئولیت 

باید پیش از آغاز عملیات شخص واجد شرایطی را که مورد تایید مهندس ناظر باشد بعنوان رئیس دهسازن-22-4-4
کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در هنگام فعالیت کار در کارگاه حاضر باشد. عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت 

ها قادر به انجام وظایف خود نیست مهندس ناظر با او انجام می شود. چنانچه ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه 
مکلف است ظرف یک ماه شخص واجد صالحیت سازندهخواهد کرد و سازندهذکر دلیل درخواست تعویض او را از 

دیگري را که مورد قبول مهندس ناظر باشد معرفی نماید.
می باشد.سازندهمسئولیت کامل حسن اجراي کار به عهده -22-4-5
باید به منظور اجراي کار و دریافت دستورکارها و نقشه ها از مهندس ناظر و همچنـین بـراي تنظـیم    سازنده-22-4-6

از کـه صورت وضعیت هاي موقت،اختیارات کافی را به رئیس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعالم مربوط به اجـراي کـار   
است.سازندهه ابالغ شود در حکم ابالغ ببه رئیس کارگاه طرف مهندس ناظر

می تواند در صورت لزوم رئیس کارگاه را عوض کند مشروط به اینکه پـیش از تعـویض مراتـب را بـه     سازنده-22-4-7
اطالع مهندس ناظر برساند و صالحیت جانشین او مورد قبول باشد.

می شود لیک هزینه ي بار اندازي مصالح تحویلی یا دادهتحویلسازندهکلیه مصالح در یک محل از کارگاه به -22-4-8
بارگیري و حمل خاك هاي زائد و خاکروبه ها اماخواهد بودسازندههزینه مربوط به جابجایی مصالح در کارگاه به عهده 

کارگاه و تخلیه آن در محل مناسب و در صورت لزوم پخش یا تسطیح آناز ویا هر نوع مصالح زائد بی مصرف به خارج 
انجام خواهد گرفت.سازندهتوسط 
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استان هرمزگان در چارچوب مقررات و دستورالمعل هاي حفاظت فنی و بهداشت کار مسئول خسارت هاي وارده به سازنده-22-4-9
شخص ثالث در محوطه کارگاه است.

تالل متعهد است انتظامات کارگاه را تامین نمایدو از ورود اشخاص غیرمجاز و کسانی که باعث اخسازنده-22-4-10
نظم کارگاه می شود جلوگیري کند.

موظف است یک نسخه از مشخصات و نقشه ها با آخرین تغییرات آنها همیشه در کارگاه نگهداري سازنده-22-4-11
کند تا در صورت لزوم بمنظور بازرسی کار در اختیار مهندسین و صاحب کار قرار گیرد.نسخه اصل نقشه ها و مدارك تا 

ندس ناظر می ماند.پایان کار نزد مه
د و شامل تمام باشنقشه هاي چون ساخت، نقشه هاي کارهاي انجام شده به نحوي که اجراي شده اند، می -22-4-12

باید نقشه هاي چون ساخت را به تدریج و طبق نظر سازنده. استنقشه هاي اجرایی اعم از تغییر یافته یا بدون تغییرات
تحویلمهندس ناظر در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد تهیه کند و جهت بررسی و تایید به مهندس ناظر

قرار می دهد.سازندهبدهد مهندس ناظر یک نسخه از نقشه هاي چون ساخت تایید شده را در اختیار 
ند به منظور تسهیل و تسریع در اجراي قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان، می تواسازنده-22-4-13

کند. در صورتیکه در منعمشروط به آنکه آنان را از واگذاري کار به دیگران منعقد نمایدپیمان هایی با پیمانکاران جزء 
موظف است که سازندهبینی کرده باشد اسناد و مدارك پیمان،صاحب کار لزوم تایید صالحیت پیمانکاران جزء را پیش 

تایید صاحب کار را در این مورد تحصیل نماید.
پرداخت هزینه ي هرگونه آزمایش کیفی به هر تعداد که به تشخیص مهندس ناظر یا ناظران الزم باشد به عهده -22-5

ناظر انجام و صورت حساب به تشخیص مهندسموظف است تمامی آزمایشات الزم را بنا سازندهصاحب کار می باشد . 
.مربوط به آن را به صاحب کار تحویل نماید

قرارداد :کسور-22-6

بایستی به صورت تجمعی یعنی با احتساب کارکرد هر دوره باضافه دوره هاي ماقبل تهیه شود سازندهصورت وضعیت هاي 
مبالغی به شرح ذیل کسر گردد:سازندهو از هر صورت وضعیت 

بابت صورت وضعیت هاي ماقبل (هر مقدار که پرداخت شده باشد.)الف) پرداخت ها 

.درصد بعنوان ضمانت حسن انجام کار10ب) 

.پرداخت شده است سازندهج) درصد پیش پرداخت هایی که به 

تضمین هاي را سازندهصاحب کار موظف است همزمان با پیشرفت کار و کسر مبالغ پیش پرداخت از صورت وضعیت -
بابت پیش پرداخت دریافت نموده است و به وي مسترد نماید.ازندهسکه از 
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استان هرمزگان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قراداد مدیر به عهدة صاحب کار می باشد که همزمان با پرداخت حق الزحمه -1تبصره 
مدیر در هر صورت وضعیت یادوره هاي سه ماهه مطابق قانون انجام خواهد شد .

باتوجه به اینکه میزان کسور قانونی ( بیمه و مالیات وغیره ) در زمان عقد قرارداد از سوي صاحب کار -2تبصره 
مشخص ومعین نگردیدپرداخت بیمه ومالیات متعلقه به این قرارداد به عهدة صاحب کار می باشد ، صاحب کار بایستی 

گر را پس از تعیین آنهـا محاسبه و به صورتحسابها و در صـورتحساب هاي خود بیمـه مالیـات و هرگونه کسـور قانونی دی
اضافه وسپس کسر نماید به گونه ایکه مبلغ قرارداد خالص دریافتی سازنده طبق این قرارداد سازندهصورت وضعیت هاي

مان هیچگونه تغییري ننماید. در هر صورت مبلغ این قرارداد خالص دریافتی مدیرمی باشد براي محاسبۀ مبلغ ناخالص پی
با احتساب کسور قانونی از  فرمول ذیل استفاده خواهد شد :

مبلغ خالص پیمان بدون کسور قانونی)(

کسور قانونی           =   مبلغ نا خالص پیمان با×               100

)                             100-درصد کسور قانونی (جمع کل

صاحب کار:تعهدات اختیارات و -22-7

ــالح،  -22-7-1 ــل مص ــت تحوی ــازندهجه ــب     س ــه ترتی ــان را ب ــوع پیم ــاز از موض ــالح موردنی ــت مص ــتی درخواس بایس
روز) قبل از دوره مصرف و پـس از بـرآورد کتبـاً بـه صـاحب کـار اعـالم نمـوده و صـاحب کـار بایسـت            15پیشرفت کار (

.قرار دهدسازندهظرف این مدت مصالح درخواستی را در اختیار 

روز از تــاریخ مبادلــه 30صــاحب کــار بعــد از مبادلــه پیمــان، تــاریخ تحویــل کارگــاه را کــه نبایــد بیشــتر از  -22-7-2
بایـد در تـاریخ تعیـین شـده در محـل کـار حاضـر شـود و طـی صـورت           سـازنده اعـالم مـی کند.  سـازنده پیمان باشد به 

ز از تـاریخ تعیـین شـده بـراي تحویـل      رو30جلسه هایی،اقدام بـه تحویـل گـرفتن کارگـاه نمایـد در صـورتیکه حـداکثر        
پیمان را فسخ نماید.24گرفتن کارگاه حاضر نشود صاحب کار حق دارد طبق ماده 

صاحب کار می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی/حقیقی کا از این پس نماینده صاحب کار -22-7-3
معرفی می نماید تمام سازندهحدود اختیارات واگذار شده به نامیده می شود واگذار نماید. صاحب کار وي را با تعیین 

تصمیم گیریهاي نماینده صاحب کار در چارچوب اختیارات واگذار شده، در حکم تصمیم صاحب کار است.
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استان هرمزگان تحویل موقت:-22-8

از مهندس ناظر تقاضاي سازندهبعد از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کارآماده بهره برداري شد -22-8-1
رسیدگی و در صورت تایید ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار سازندهتحویل موقت را می نماید. مهندس ناظر به درخواست 

جهت تحویل موقت، تقاضاي تشکیل هیات تحویل موقت را از صاحب کار می نماید.

فرنیکیا نمایندة وي،مهندس ناظرنفریکة وي ،یا نمایندصاحب کارنفریکسه نفر شامل تحویل موقت متشکل ازهیات
یا نمایندة وي خواهد بودکه در صورت شرکت نمایندة هریک از آنان  ارائۀ معرفی نامه کتبی از طرف فرد اصلی سازنده

الزامی خواهد بود 

تعیین مهلتی براي اقدام به تشکیل صورت جلسه تحویل موقت  باچنانچه هیات تحویل عیب و نقصی در کار مشاهده نماید 
رفع نقص می کند و فهرستی از نقاص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایش هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شود را 

تحویل می دهند.بعد از اعالم رفع سازندهتنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحویل موقت می نماید و نسخه اي از آن را به 
ناظر به اتفاق صاحب کار یا نماینده وي، عملیات را مجدد بازدید می کند و اگر براساس ، مهندسسازندهنقص از جانب 

فهرست نقایص تعیین شده، هیچ گونه عیب و ایرادي باقی نمانده باشد. مهندس ناظر صورت جلسه تحویل موقت و گواهی 
رسانده و همراه با نتایج آزمایش هاي و مهندس ناظرسازندهرفع نقص و معایب را به امضاء صاحب کار یا نماینده وي ، 

خواسته شده به صاحب کار تحویل می دهد.

ست که در صورت ادر محل و تحویل کار به صاحب کارتحویل موقت تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیات -22-8-2
که هیات تحویل، هیچ مجلس تحویل موقت درج می گردد. تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است به شرط آن

سازندهگونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیات تعیین شده است رفع شود. چنانچه زمانیکه 
صرف رفع نقایص می کند بیش از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت، همان تاریخ تشکیل هیات و تحویل کار به 

نقص است که به تایید مهندس ناظر رسیده است.، تاریخ رفعع تضمینصاحب کار است ولی تاریخ شرو

صورت وضعیت قطعی :-22-9

از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهاي انجام شده را براساس پسروز15باید حداکثر تا سازنده-22-9-1
اسناد و مدارك پیمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پاي کار تهیه کند. و جهت رسیدگی به مهندس ناظر تحویل 

کار ارسال جهت تصویب صاحبروز15نماید مهندس ناظر صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت 
پرداخت نماید.از تاریخ وصول روز20صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت موظف استمی نمایند. صاحب کار

، با تایید صاحب کار ننمایدتهیه صورت وضعیت قطعی اقدام جهتظرف مهلت تعیین شده سازنده: در صورتیکه 1تبصره
، جهت تصویب صاحب کار ارسال می شود. در سازندهاز امضاء پسو وده نماقدام به تهیه آن سازندهمهندس ناظر به هزینه 
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استان هرمزگان صورت وضعیت را براي صاحب سازندهاز امضاء صورت وضعیت خودداري نماید مهندس ناظر بدون امضاء سازندهصورتیکه 
کار ارسال می نماید صورت حساب فوق به تنهایی قاطع است و ماخذ تسویه حساب قرار می گیرد.

نسبت به صورت وضعیت اعتراضی داشته باشد می بایست اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سازندهچنانچه : 2تبصره 
وضعیت با ارائه دلیل و مدرك یکجا به اطالع صاحب کار برساند صاحب کار حداکثر ظرف صورتاز تاریخ وصولروز15

سازندهرسیدگی می کند و قبول یا رد آنها را اعالم می نماید. ، به موارد اعتراض سازندهاز تاریخ وصول نظر روز20مدت 
اقدام 18می تواند جهت تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول صاحب کار واقع نمی شود طبق ماده 

.نماید

تحویل قطعی :-22-10

و تایید مهندس ناظر اعضاي هیت تحویل قطعی و تاریخ تشکیل سازندهدر پایان دوره تضمین، صاحب کار بنا به تقاضاي 
ابالغ می نماید. هیات تحویل قطعی، پس از سازندهپیش بینی شده است معین و به 8-22هیات را، همانگونه که در ماده 

یرد و بی بازدید کارها، چنانچه عیب و نقصی در موضوع پیمان وجود نداشته باشد موضوع پیمان را تحویل قطعی می گ
درنگ صورت جلسه آن را تنظیم و براي صاحب کار ارسال می کند و نسخه اي از آن را تا ابالغ از سوي صاحب کار به 

ابالغ می نماید.سازندهمی دهد و سپس صاحب کار با تصویب تحویل قطعی کار به سازنده

8-22هده کنند جهت رفع آن طبق ماده مشاسازنده: چنانچه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار 1تبصره
رفتار می شود.

تقاضاي تحویل قطعی کار را ننماید مکلف به رفع 10در ماده شده در پایان دوره تضمین تعیینسازنده: چنانچه 2تبصره
مالك سازندهنواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضاي تحویل قطعی  بروز کرده است  می باشد و تاریخ تقاضاي 

اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.

خاتمه پیمان:-22-11

باشد بنا به مصلحت سازنده،صاحب کار بدون آنکه تقصیري متوجه هر گاه پیش از اتمام کارهاي موضوع پیمان22-11-1
خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد ، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه براي تحویل، که نباید 

ابالغ می کند.سازندهروز باشد به 15بیشتر از 

تحویل قطعی و 10-22ماده طبق مقررات مندرج در راموضوع پیمانناتمامکارهايصاحب کار آن قسمت از 22-11-2
.نمایدمیتحویل موقت8-22طبق مقررات تعیین شده در ماده رااستو قابل بهره برداريآن قسمت که پایان یافته
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استان هرمزگان مکلف است به هزینه ي خود در مدت مناسبی که با سازندهچنانچه معایبی در مورد کارهاي ناتمام مشاهده گردد تبصره: 
در مهلت مقرر رفع سازندهشود رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد. در صورتیکه توافق صاحب کار تعیین می

اقدام به رفع نقص می نماید.شخصا یا هر طور صالح بداندنقص نکند صاحب کار 

جزء و اشخاص سازندگان الغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهاي خود با بباید بی درنگ پس از دریافت اسازنده-22-11-3
یا آنکه به سازندة جایگزین که از سوي مراجع ذیربط تعیین می گردد خاتمه دهدرا در خصوص موضوع پیمان ثالث

.منتقل و واگذار نماید

به منظور اجراي موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه سازندهتبصره: در صورتیکه 
پرداخت اینگونه  هزینه ها خسارت ها به عهدة نه و خسارت هایی به آن شخص گردد دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزی

منظور می گردد.سازنده، بـه حساب بستانکاري صاحب کار بوده 

صورت حساب نهایی:-22-12

توسـط قطعـی وضـعیت صـورت تصـویب ازتـاریخ مـاه یـک مـدت ظـرف کـه پیمـان نهـایی صورتحساب-22-12-1
و 9-22مــادهطبــقو تصــویب شــدهتهیــهقطعــیوضــعیتصــورتمبلــغازاســتشــود،عبارتمــیتهیــهســازنده

مبلغی که بـر اسـاس اسـناد و مـدارك پیمـان بـه مبلـغ بـاال اضـافه یـا از آن کسـر مـی شـود ماننـد وجـوه ناشـی از                 
خسـارت  ، مبلـغ جبـران   سـازنده بـه  صـاحب کـار  تعدیل آحاد بها، بهـاي مصـالح، تجهیـزات و ماشـین آالت تحـویلی      

یا جریمه هاي رسیدگی و قطعی شده.
باشد توسـط طـرفین   سازندهتهیه شده و در صورتی که مورد قبول صاحب کارصورت حساب نهایی توسط -22-12-2

به صورت حساب نهایی تهیه شده معترض باشد و آنرا امضاء نکند، بایـد ظـرف مـدت یـک     سازندهامضاء خواهد شد. اگر
پذیرفتـه شـده   ف سـازنده اعالم نماید وگرنه صورت حساب نهایی از طـر صاحب کارك کافی به ماه، نظر خود را با مدار

صورت حساب نهایی را اصالح می کند و دو طرف پیمان آنرا سازندهید اعتراض صاحب کار در صورت تایتلفی می شود.
سـازنده قـرار نگیـرد،   صـاحب کـار  در مهلت قانونی، مورد تائید سازندهامضاء میکنند.در صورتی که اعتراض اعالم شده 

عمل نماید.18میتواند براي حل مسئله طبق ماده 

تسویه حساب :-22-13

بستانکار شـود طلـب او   سازندهتهیه شده است، 12-22که به شرح ماده حساب نهاییهرگاه براساس صورت -22-13-1
یا اعالم صاحب کار پرداخت می گـردد. و بـه غیـر از نصـف     حساب نهاییاز تاریخ امضاي صورت روز20حداکثر در مدت 

از هر نوع که باشد سازندهتضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعی باید نزد صاحب کار باقی بماند، دیگر تضمین هاي 
بی درنگ آزاد می شود.
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استان هرمزگان قطعی ر مدت یک ماه از تاریخ بدهکار باشد مکلف است حداکثر دسازنده، حساب نهاییهر گاه براساس صورت -22-13-2
اگر از این پرداخت اسـتنکاف ورزد یـا تـاخیر    ب کار، طلب صاحب کار را بپردازد و ا اعالم صاحبصورت حساب نهایی شدن

وصـول  سـازنده نماید صاحب کار حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده هـا و تضـمین هـاي    
نماید و اگر مبلغ این تضمین ها تکافو ننماید براساس قوانین جاري کشور از دیگر داراییهاي او وصول کند.

سازندهيصاحب کار                                                        امضاي امضا
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