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 فصـل اول

 مـتعاريـف و مفاهي 
 

 قرارداد ـ1ماده 

 درج شده است. موافقتنامه قرارداد، مجموعه اسناد و مداركي است كه در  قرارداد

 نامه موافقت ـ2ماده 

قـرارداد، درآن  و مفـاد  مـدت   ،، سندي است كه مشخصات اصلي قرارداد مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ  موافقتنامه
 شده است. انبي

 شرايط عمومي ـ3ماده 

 كند.  شرايط عمومي، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين مي

 شرايط خصوصي ـ4ماده 

شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، براي اين قرارداد، با توجه به وضعيت و ماهيت آن، 
 تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند. گاه نمي رد درج شده در شرايط خصوصي، هيچتنظيم شده است. موا

 (واگذارنده كار)كارفرما ـ5ماده 

 ،كارفرما، شخص حقوقي است كه يك سوي امضاءكنندة قرارداد است و موضوع قرارداد را بر اساس اسـناد و مـدارك قـرارداد   
 باشند. ينهاي قانوني كارفرما، در حكم كارفرما ميپيمانكار واگذار كرده است، نمايندگان و جانش به

 پيمانكار ـ6ماده 

پيمانكار، شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاءكنندة قرارداد است و اجراي موضوع قرارداد را بر اساس اسناد 
 باشند. نكار ميو مدارك قرارداد به عهده گرفته است، نمايندگان و جانشينهاي قانوني پيمانكار، در حكم پيما

 ناظر ـ7ماده 

ناظر شخصي است كه براي نظارت مستقيم بر اجراي كار، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مـدارك قـرارداد، از   
 شود. كارفرما به پيمانكار معرفي مي سوي

 االختيار پيمانكار نماينده تام ـ8ماده 

كند تا  ي تخصص و تجربه الزم است كه پيمانكار، او را به كارفرما معرفي مياالختيار پيمانكار شخصي حقيقي دارا نماينده تام
 اجراي موضوع قرارداد را سرپرستي كند.
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 محل كاركار،  ـ9ماده 

 موضوع قرارداد است. انجام خدماتالف) كار، عبارت از مجموعه خدمات يا اقدامات مورد نياز 
قرارداد در آن اجراء ميشود يا به منظـور اجـراي قـرارداد بـا اجـازه       ت موضوعخدما، محل يا محلهايي است كه محل كارب) 

 كنند. كارفرما از آن استفاده مي

 آالت و ابزار مصالح، ماشين ـ10ماده 

 موضوع قرارداد مصرف ميشود. انجام خدماتالف) مصالح، عبارت از مواد، اجناس و كاالهايي است كه در 
آالت و به طور كلي، ابزارهاي اجراي كار است كـه بـه منظـور     اهها، تجهيزات، ماشينآالت و ابزار، عبارت از دستگ ب) ماشين

 آالت نيز بنامند. آالت و ابزار را ممكن است ماشين اجراي موضوع قرارداد به صورت موقت به كار گرفته ميشود. ماشين

 ايي قـرارداد، نـرخ قـرارداد، مـدت قـرارداد،      برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ قرارداد، مبلغ اوليه قرارداد، مبلغ نه ـ11ماده 

 مدت اوليه قرارداد

 الف) برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع قـرارداد بـه وسـيله كارفرمـا محاسـبه و اعـالم       
 شده است.

ر كار و قيمت جديد اسـت. مبلـغ قـرارداد    با احتساب مبلغ ناشي از تغيير مقادي نامه موافقتب) مبلغ قرارداد، مبلغ درج شده در 
 است كه مبلغ اوليه قرارداد ناميده ميشود. نامه موافقتهنگام مبادله قرارداد همان مبلغ درج شده در 

 و تغييـرات احتمـالي اسـت كـه بـر اسـاس اسـناد و مـدارك قـرارداد،           نامـه  موافقتج) مبلغ نهايي قرارداد، مبلغ درج شده در 
 در آن ايجاد ميشود.

 است. آحادبهاء جداول مقادير و جدول/د) نرخ قرارداد، در مورد هر يك از اقالم كار، عبارت از بهاي واحد آن قلم كار در 
و تغييرات احتمالي است كـه در آن ايجـاد ميشـود. مـدت      نامه موافقته) مدت قرارداد يا مدت اجراي كار، مدت درج شده در 

 ود.است كه مدت اوليه قرارداد ناميده ميش نامه موافقتدت درج شده در قرارداد هنگام مبادله قرارداد همان م

 روز، ماه، تاريخها، مفرد و جمع، عنوانها ـ12ماده 

 الف) روز و ماه، روز و ماه تقويمي و شمسي است.
 ب) تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است.

 ت جمع معناي مفرد دارند.ي عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد معناي جمع و كلمااج) هر جا كه معن
يا شرايط عمومي و ديگر قسمتهاي اسـناد و مـدارك قـرارداد، صـرفاً بـه منظـور        نامه موافقتد) عنوانهاي بكار رفته در متون 

 از آنها استفاده كرد. ، توان در تفسير اسناد و مدارك قرارداد راهنمايي وآگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي
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 فصل دوم

 دات و تعهـدات پيمانكـاريأيت 
 

 حـدود قـرارداد -13ماده 

  تهيه كليه ادوات و ابزار كوچك و بزرگ ، كاهش كاري ،  حدودقراردادشامل انجام خدمات مورد قرارداد از جمله اضافه كاري ، 
ت الزم باشد و يـا  مواد و مصالح الزم و نيز تهيه تمام اشيائي است كه ممكن است بصورت موقت و يا دائم جهت انجام خدما

 لزوم آن از متن قرارداد مستفاد گردد ، بجز مواردي كه كارفرما صراحتاً تأمين آنها را تعهد نموده باشد .

 و عرف كارگاه محـل كـار ،نوع آگاهـي از  -14ماده 

 هيالت محلـي و تسـ   پيمانكار اعالم مي نمايد از موقعيت و چگونگي محل كار ، وسايل و نحوه دسترسي به آنهـا ،  -14-1
 دارد . كامل آگاهي  نيز شرايط و عمليات كار و تمام عواملي كه به نحوي در اجراي صحيح و بموقع خدمات مؤثر است ،

تسهيالت محلي و هرگونه   عدم آگاهي پيمانكار از موقعيت و چگونگي محل كار و وسايل و نحوه دسترسي به آن ، -14-2
منجمله شرايط كـار و عمليـات مـؤثر باشـد (بجـز مـواردي كـه در قـرارداد صـريحاً          عاملي كه در اجراي خدمات موردنظر 

بابـت   ذكرگرديده است) به هيچوجه رافع مسؤوليت متقبله از طرف پيمانكار نخواهد بود و مطالبه هرگونه وجوه اضافي ازاين
 ت .هد شد و هرگونه اعتراضي از سوي پيمانكار در اين خصوص فاقد اعتبار اساپذيرفته نخو

 جـراي قـرارداد ا ـ15ماده 

          پيمانكار بايد كليه خدمات تحت اين قرارداد را به نحو احسن و با دقت و مراقبت كامل طبق نظر و رضـايت نماينـده كارفرمـا    
ء مربوط بـه  بر اساس مفاد و شرايط قرارداد اجرا نمايد و كليه دستورات صادره از سوي نماينده كارفرما را كه به نحوي از انحا

 قرارداد مي شود به مورد اجرا بگذارد .

 )HSE(تام االختيار و پيمانكـار گاننمايند -16ماده 

نفر را به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخگوئي و  بايستي يكپيمانكار درصورت نياز به نماينده تام االختيار  -16-1
 رارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد.ايجاد هماهنگي الزم در انجام خدمات موضوع  ق

خـدمات  حجـم   در راسـتاي انجـام  قبل از شروع قـرارداد و  بايستي پيمانكار  HSEدرصورت نياز به مسئول/ مسئولين -16-2
 نمايد تا از خدمات آنان جهت نظـارت بركـار ايمـن   كارفرما معرفي نماينده به خود را  مسئول/ مسئولين ايمنيموضوع قرارداد 

كارفرما اخـذ   HSEاداره  رئيس فعاليت از نجامصالحيت الزم را براي افرد/ افراد مذكور  بايستي استفاده نمايد وركنان خود كا
ضمن انجـام همكـاري كامـل بـا اداره     قرارداد ، اجراي در طول مدت  بكار گرفته شده  مسئول/مسئولين ايمني، ضمناً دننماي

HSE ،ايمني و زيست محيطي كاركنان پيمانكار، نسبت به ارائه اطالعات و آمـار و ارقـام    كارفرما و نظارت بر نكات بهداشت
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اقدام نمايند و در هر صورت مسئول/ مسئولين ايمني پيمانكار مي بايسـتي براسـاس رهنمودهـاي اداره     HSEمورد نياز اداره 
HSE .كارفرما اقدامات الزم را انجام دهند 

ساني واجد شرايط، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجـام خـدمات   ننيروي اپيمانكار متعهد مي گردد  -17ماده 
 موضوع قرارداد بكار گيرد.

 پيمانكار متعهد مي گردد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد. -18ماده 

ن اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و پيمانكار متعهد ميگردد مقررات قانون كار و قانون تامي -19ماده 

حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگوئي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيأت هاي حل اختالف كارگري و ساير 
 .تعهدات قانون كار را بعهده بگيرد

 اعم از حقيقي يا حقوقي كالً يا جزئاً ندارد. پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر -20ماده 

 ظرف مدت پنج روز كتباً به كارفرما اعالم نمايد. حداكثر پيمانكار هرگونه تغيير در وضعيت شركت خود را بايستي -21ماده 

            مانپيمانكار مكلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه كاركنـان خـود را كـه بـه تائيـد سـاز       -22ماده 
 تامين اجتماعي رسيده به كارفرما ارائه نمايد.

 لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار مي باشد. ،در صورت فسخ -23ماده 

سالمت  پيمانكار متعهد مي گردد براي نيروي انساني خود در موارد ضروري كه به سالمت افراد مربوط است كارت -24ماده 

 و بهداشت ارائه نمايد.

و  پيمانكار متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي الزم را به كاركنان خود جهت واگذاري كـار بدهـد   -25ماده 

 مستندات مربوطه را به كارفرما ارائه نمايد.

است و پيمانكار در مقابل كارفرما ضمانت حسن رفتار و اخالق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده پيمانكار  -26ماده 

 پاسخگوست.

 مي باشد. HSEمقرراتحفظ اسرار و  به رعايت نظام هاي جاري كارفرما پيمانكار موظف -27ماده 

پيمانكار موظف است در تعيين ميزان مزد و حقوق كارگران خود دستورالعملها و ضوابط قـانوني ابالغـي از طـرف     -28ماده 

 را رعايت نمايد. اه اجتماعيوزارت تعاون ، كار و رف

مربوط  بـه   وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 11/02/81مورخ  9149شماره دستورالعمل  پيمانكار ميبايستي مفاد -29ماده 

را  نحوه اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كارگران مشمول قانون كار تابع شركت هاي خدماتي پيمانكاري تامين نيروي انساني
 .اجرا نمايد
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منظور از كارگران پيمانكاري، كارگراني هستند كه به موجب قرارداد كار مدت محدود توسط پيمانكار استخدام و جهت  -29-1
 ارائه خدمت به كارفرما معرفي شوند.

        ، محلي است كه كارگر توسط پيمانكـار بـه آنجـا معرفـي و در آن محـل بـه       مذكور دستورالعمل درمنظور از كارگاه  -29-2
 ورزد. كار اشتغال مي

 مذكور شغل و وظيفه كارگر حسب موضوع قرارداد پيمانكاري يكي از مشاغل مندرج در مجموعه پيوست دستورالعمل -29-3
است و بايستي قرارداد مربوط با وي طبق فرم ضميمه آن تنظيم و توسط مديريت شركت پيمانكاري و كارگر امضاء و صادر و 

             محـل  تعـاون ، كـار و رفـاه اجتمـاعي    رگر و يك نسخه تحويل كارفرمـا و يـك نسـخه بـه اداره     يك نسخه از آن تحويل كا
 ارسال شود.

در صورتيكه تمام يا برخي مشاغل پيمانكار در طرح پيش بيني نشده باشد. پيمانكار موظف است با اعالم مراتـب بـه    تبصره:
بط مقرر نسبت به ارزيابي آنها اقدام و پس از اخذ تاييديه، مشاغل مزبـور  اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت برابر ضوا

  را مالك عمل قرار دهد.
عدم اقدام درمورد مشاغل موضوع اين تبصره توسط پيمانكار به معنـاي عـدم فعاليـت وي در حيطـه مشـاغل مزبـور بـوده و        

 نمايد.ايجاد كارفرما  جهتپيمانكار نمي تواند تعهدي دراين زمينه 
تغيير شغل كـارگر پيمانكـاري در مـدت     شغل و وظيفه كارگر همان است كه در قرارداد وي مشخص گرديده است.  -29-4

اعتبار قرارداد در هر حال موكول به موافقت وي و مستلزم تنظـيم و صـدور قـرارداد مجـدد در شـغل جديـد مطـابق ضـوابط         
 است. مذكور دستورالعمل

  د فعاليت موضوع قرارداد پيمانكاري، عالوه بر يـك نسـخه از قـرارداد كـارگران تصـوير     پيمانكار موظف است در مور -29-5
 شناسنامه هاي شغلي مربوط را نيز در اختيار كارفرما قراردهد.

 1381مزد شغل كارگران پيمانكاري حسب گروه شغل مورد تصدي مطابق جدول ضميمه دستورالعمل كه براي سال  -29-6
اي خدماتي تنظيفات و تامين نيروي انساني پيشنهاد و به تائيد اداره كل نظارت برنظامهاي جبران توسط انجمن صنفي شركته

پرداخت مزد بيش  .رسيده است مي باشدو متناسب با پايه دستمزدهاي سال جاري  وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعيخدمت 
بالمانع است عالوه بر مزد شغل، پيمانكار موظف اسـت  رفرما با نظر و تشخيص كااز مزد شغلهاي مزبور با درج در قرارداد كار 

 نمايد.و پرداخت ساير مزاياي قانوني كارگران را براساس ضوابط مربوط در قرارداد مشخص 

به استخدام پيمانكار در آمـده انـد بـيش از     مذكور درصورتيكه مزد برخي از كارگران كه قبل از اجراي دستورالعمل:  1تبصره

 ل مزد موضوع اين ماده باشد، مزد مزبور مالك عمل است و در طول مدت قرارداد قابل كاهش نيست.مزدهاي جدو
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تغييرات مزدي مصوبات شوراي عالي كار در ابتداي هر سال بايستي در جدول مزد موضوع اين ماده اعمال و مالك  : 2تبصره
                داخـت افزايشـات حقـوق و مزايـاي قـانوني كـارگران      لذا پيمانكار موظف است در ابتداي سال نسـبت بـه پر   عمل قرار گيرد.

 تحت پوشش خود اقدام نمايد.

     ، در صـورتيكه مـزد  باشـد اجـرا در آورده  بـه  پيمانكار قبالً طرح طبقه بندي مشاغل خود را تهيه و به موقع  هرگاه : 3تبصره

در  است، مالك عمل مزدهاي طرح هاي مصوب ويتصويبي وي بيش از مزد شغل هاي موضوع اين ماده باشد،  شغل هاي
 غير اين صورت بايد جدول موضوع اين ماده را اجرا نمايد.

رعايت شرايط احراز مشاغل به شرح مندرج در شناسنامه شغلي طرح در مورد كارگران الزامي است اما چنانچه كـارگر   -29-7
جربه يا هر دو نداشته باشد اين امـر مـانع از تطبيـق در آن شـغل     در شغلي قرار گيرد كه شرايط احراز آنرا از نظر تحصيل يا ت

 نيست و بايستي براساس همان شغل با وي رفتار شود.

 درتعيين طبقه شغلي (در مورد شغل هايي كه داراي بيش از يك طبقه هستند)، مالك مدرك تحصيلي اسـت كـه    : 1تبصره 
من خدمت مدرك تحصيلي بـاالتري ارائـه دهـد پيمانكـار الزامـي بـه       كارگر به هنگام استخدام ارائه مي دهد، درصورتيكه ض

 پذيرش و تاثير آن در تعيين طبقه شغلي وي ندارد.

درصورتيكه كارگر فاقد مدرك تحصيلي الزم براي تصدي شغل بوده ولي بنابه تائيد پيمانكار داراي تجربه مفيـدي   : 2تبصره
 تجربه وي جايگزين كمبود تحصيل خواهد شد. مذكور العملدر زمينه شغل باشد، به ترتيب جدول پيوست دستور

 كاركنان پيمانكـار -30ماده 

پيمانكار مكلف به ايفاء كليه تعهدات مندرج در قانون كار مبني برپرداخت كليه حقوق و مزاياي قـانوني نيـروي انسـاني خـود     
 ازجمله موارد ذيل است :

وزارت تعاون ، كار كار نبايستي از سي برابر حداقل نرخ دستمزد طبق اعالم پرداخت حقوق در هر ماه به كاركنان پيمان -30-1
 كمتر باشد.روز در هر  و رفاه اجتماعي

انجـام   وزارت تعـاون ، كـار و رفـاه اجتمـاعي    بر اساس بخشنامه /عيدي كاركنان پيمانكار پرداخت پاداش پايان سال -30-2
 شود. مي
              مندي و سـاير مزايـاي قـانوني     يمانكار از قبيل بن، مسكن، خوار و بار، كمك عائلهمزاياي قابل پرداخت به كاركنان پ -30-3

 باشد. بر اساس قوانين كار و تأمين اجتماعي مي
 باشد. اضافه كار كاركنان پيمانكار طبق قانون كار قابل محاسبه و پرداخت مي -30-4
هـاي مربـوط در قـانون كـار قابـل محاسـبه        و تبصـره  78الي  62د تعطيالت و مرخصي كاركنان پيمانكار طبق موا - 30-5
 باشد. مي
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 پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان . - 30-6
پيمانكار ملزم به اعطاي مرخصي زايمان و مرخصي شيردهي براساس قوانين و مقررات مربـوط مـي باشـد. اعطـاي      - 30-7

 م وارتقاء شغلي زنان داشته باشد.شده نبايد تأثير منفي در استخدا مرخصي هاي ياد
 اعطاي پاداش و هدايا به كاركنان ، در مناسبت هاي ابالغي از سوي هئيت دولت و يا با موافقت وزير نفت . - 30-8
تائيد   ، به ميزان ساعات پرداخت اضافه كاري ، بابت كاراضافه بعد از اوقات اداري و ايام تعطيل ، مطابق با قانون كار -30-9

 توسط كارفرما . شده
  قانون كار، براي هـر يـك از كاركنـان كـه در ايـن      24پيمانكار موظف است با هماهنگي كارفرما و بر اساس ماده  -30-10

              اند براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متنـاوب، بـر اسـاس آخـرين حقـوق، مبلغـي معـادل يـك مـاه          پيمان اشتغال داشته
          به عنوان مزاياي پايان كار به آنها پرداخت نمايد. اين مزايا قابل پرداخـت بـه مـاه و روز نيـز     روزانه دستمزد سي برابر  حقوق/

 .مي باشد
           كاركنان پيمانكار از لحاظ حوادث، بيماري، بارداري، پرداخت غرامت دستمزد و ساير موارد مربوطـه، مشـمول مـواد     -30-11
 باشند. أمين اجتماعي ميقانون ت 69الي  54
            اير موارد مربوط به پرداخت حقوق/دستمزد و كسر كسور قانوني كه در ايـن مـاده بـه آنهـا اشـاره نگرديـده تـابع       س -30-12

 باشند. قوانين جاري جمهوري اسالمي ايران مي
                          باشــد و كارفرمــا مــيگران) (كارفرمــاي كــاركليــه تعهــدات پرســنلي مربــوط بــه قــانون كــار بــه عهــده پيمانكــار  -30-13

 نخواهد داشت. هيچگونه تعهدي در اين زمينه (واگذارنده كار)

             درصورتي كه كارفرما متوجـه تخلـف پيمانكـار شـود، پرداختـي بـه كاركنـان را از محـل مبلـغ قـرارداد از طريـق            -30-14
 هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت. تناسباً هزينهامور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و م

گردند خواهد بود و  پيمانكار مسئول رفتار و اعمال كاركنان و ساير افرادي كه به نحوي با موضوع قرارداد مربوط مي -30-15
موضوع اين قرارداد  كارفرما حق خواهد داشت كه از پيمانكار بخواهد به خدمت هر يك از كاركنان خود در محل انجام خدمات

                خاتمه دهد و فرد مناسبتري را جايگزين نمايد. پيمانكار حـق نـدارد بـدون اجـازه كتبـي كارفرمـا شـخص مـذكور را مجـدداً          
 بكار گمارد.

مت بايست داراي سـال  شوند مي كليه كارگراني كه جهت ارائه خدمات تحت قرارداد توسط پيمانكار به كار گرفته مي -30-16
 كامل جسماني و رواني بوده و براي انجام كار مناسب و از نظر اداره بهداشت مورد تأييد باشند. ضمناً پيمانكار ملزم است قبـل 

از شروع به كار نسبت به اخذ تأييديه نماينده كارفرما در خصوص شروع به كار آنان اقدام نمايد. پيمانكار متعهد اسـت در هـر   
 كارفرما با ذكر علت يا بدون ذكر علت نسبت به تعويض كارگران و تعيين جانشين آنان اقدام نمايد. زمان طبق دستور نماينده
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 تصـوير پيمانكار موظف است قبل از شروع بكار صورت اسامي كاركنان خـود را بـا مشخصـات كامـل بـه انضـمام        -30-17
 كارفرما تسليم نمايد.اداره حراست كونت به قطعه عكس، برگ عدم سوء پيشينه، عدم اعتياد و نشاني محل س 4شناسنامه، 

كسر ماليات حقوق و دستمزد كاركنان پيمانكار بعهده پيمانكار مي باشد و مسؤوليت انجام آن بـه هيچوجـه بعهـده     -30-18
 كارفرما نخواهد بود.

مورد ديگر درخصوص ماليات با توجه به مراتب فوق الذكر پيمانكار هرگونه ادعا يا اعتراضي نسبت به مبلغ و يا هر   -30-19
مربوطه مراجعه و مورد ادعا يا  اعتـراض خـود را پيگيـري نمايـد وكارفرمـا       امور مالياتيداشته باشد بايستي مستقيماً به اداره 

 هيچگونه مذاكره اي در اين زمينه با پيمانكار بعمل نخواهد آورد. 
بيمـه    اركنان پيمانكاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتمـاعي كهمچنين  اركنان خود ونمايد كه ك تعهد مييمانكار پ -30-20

 پرداخت نمايد.   قانون تامين اجتماعي  28وكل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده  مايدن

(منظور از آخرين قسـط ، قسـط   و آخرين قسط  پنج درصد مبلغ كل قرارداد  قانون تامين اجتماعي 38در رابطه با اجراي ماده  
روزه خواهـد   45آخرين قسط مورد نظر  شده باشدماه شروع  پانزدهمقرارداد در  بعنوان نمونه  چنانچه ليكننه مي باشد. ماهيا

ازمان سـ  و پرداخت آنها از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طـرف كارفرما نگهداري خواهد شد  نزدبود) پيمانكار 
  تأمين اجتماعي خواهد بود.

انكار متعهد مي گردد كه با كليه نيروهاي خود طبق مفاد قانون كار قرارداد كتبي جداگانه منعقد و تصوير آن را به پيم -30-21
 كارفرما تحويل نمايد .

توسط كارفرما موجب عدم اجراي تعهدات پيمانكار در قبال / صادره عدم پرداخت بموقع مبلغ صورت وضعيت ماهيانه -30-22
 37مـاده  » ب « نخواهد شد. پيمانكار موظف است وفـق بنـد   تحت پوشش وي  گرانكارو مزاياي دستمزد  ،پرداخت حقوق 

نـه مـاه قبـل    ماهياو مزايـاي  دسـتمزد   ،قانون كار در پايان هر ماه (حداكثر تا تاريخ پنجم ماه بعد) نسبت به پرداخت حقـوق  
پيمانكــار   گرانكـار و مزايـاي  دسـتمزد  ، قـوق  ، در غير اين صورت كارفرمـا نسـبت بـه پرداخـت ح    اقدام نمايدگران خود كار

هزينـه  اقدام نموده و مبلغ پرداختي را بعـــالوه پـانزده درصـد    ) گرانكارو مزاياي دستمزد  ،آخرين ليست حقوق  (بــراساس
 نظر را از دمور از مطالبات خالص پيمانكار كسر خواهد نمود، اگر مطالبات پيمانكار كافي نباشد كارفرما مي تواند مبلغباالسري 

در صورت پرداخت حقوق ، دستمزد و مزاياي كارگران پيمانكار و هزينه هاي باالسري   .محل تضمين هاي پيمانكار تأمين كند
آن از محل تضامين پيمانكار به ميزان مبالغ برداشت شده از تضامين از مطالبات آتي پيمانكار كسر و به حساب تضـامين وي  

مـواد  مطابق كارفرما مي تواند ش از يكبار تأخير در پرداخت حقوق ، دستمزد و مزاياي كارگران ، بي درصورتمنظور مي گردد. 
 رفتار نمايد.با پيمانكار   55و 54
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بايستي ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق كارگران تحت پوشـش خـود را در خصـوص اجـراي ايـن       پيمانكار مي -30-23
                   نمايـد،   كارفرمـا ارائـه   اسـت را بـه   مذكور كه به تأييد سازمان تـأمين اجتمـاعي رسـيده   قرارداد بانضمام ليست بيمه كاركنان 

 باشـد كـه پـس از بررسـيهاي اوليـه       الـذكر مـي   وضعيت ماهيانه پيمانكار منوط به ارائـه مـدارك فـوق    لذا تأييد نهايي صورت
              وضـعيت مـذكور جهـت پرداخـت توسـط      بت بـه ارسـال صـورت   درصورت رعايت قوانين كار وكليه قوانين و مفاد قرارداد نسـ 

 امورمالي اقدام خواهد گرديد.

از افراد معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران را در اولويت و به كارگيري پيمانكار متعهد است كه استفاده  -30-24
 قرار دهد.

رداختي مالياتي مربوط به دستمزد و مزاياي كارگران تحت پوشش خـود را  پيمانكار ميبايستي هرماهه تصوير فيش پ -30-25
 ضميمه صورت وضعيت نمايد.

و يا هر مهلـت   ابالغحداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ  در صورت اعالم نماينده كارفرما پيمانكار متعهد است -31مـاده  

در غيـر اينصـورت    نمايـد.  ارائهبه نماينده كارفرما و يا طرح تطبيق اقدام  ومشاغل  طرح طبقه بندي ةنسبت به تهيديگري 
قانون كـار بـا پيمانكـار رفتـار      50و 49محل اطالع داده و طبق مواد  تعاون ، كار و رفاه اجتماعيكارفرما مراتب را به اداره 

 خواهد شد.

 رعايت قوانين و مقررات جاري  - 32ماده 

گردد كه خود  مي كارگزاران و نمايندگان خود مسؤوليت كامل داشته و متعهد همچنين كاركنان ، پيمانكار در قبال اعمال خود ،
قوانين و مقررات نظام جمهوري اسالمي ايران و مقررات جاري كارفرمـا   يا كاركنان و يا نمايندگان وي درحين اجراي قرارداد ،

، كارفرما را در قبال ضرر و زيان هاي حاصل  آتش سوزي و بهداشت مراعات نمايند . پيمانكار ايمني ، را در مورد حمل و نقل ،
از عدم رعايت قوانين و مقررات فوق الذكر از طرف خود و يا كاركنان خود بري الذمه خواهد داشت همچنين پيمانكار متعهد و 

اشته باشد به خدمت هر يك از كاركنان خود كه در مناطق ممنوعه سيگار ، فندك و يا كبريت همراه د  ملتزم مي شود كه فوراً
  به كار نگمـارد .  در محل انجام خدمات موضوع اين قرارداد خاتمه داده و بدون موافقت و اجازه كتبي كارفرما آنان را مجدداً

 تهيه ماشين آالت، ابزار، مصالح و وسايل نقليه توسط پيمانكار -33ماده 

وات و مصالح مورد نياز جهت انجام خدمات مورد قرارداد پيمانكار با هزينه خود مسؤول تهيه ماشين آالت و ابزار و اد -33-1
 مي باشد بجز در مواردي كه غير از اين در قرارداد تصريح شده باشد .

 پيمانكار همچنين به هزينه خود مسؤول تهيه و تأمين هر نوع وسيله نقليه جهـت حمـل و نقـل ادوات و مصـالح و      -33-2
بايستي كليه وسايل نقليه اي را كه به نحوي جهت اجراي خدمات  بالعكس بوده واياب و ذهاب كاركنان خود به محل كار و 

 تحت قرارداد ضروري مي باشد تهيه و تأمين نمايد .
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روغن ، گريس و ساير مواد مصرفي مـورد    پيمانكار با هزينه خود ، مسؤول انجام تعميرات ، تهيه و تأمين سوخت ، -3 -33
 وده و كارفرما در اين مورد هيچگونه تعهدي نخواهد داشت .نياز انواع وسايل نقليه خود ب

شـركت پـااليش   تسهيالت ، ابزار و ماشـين آالت    در صورت درخواست كتبي پيمانكار مبني بر استفاده از خدمات ، -33-4
است مـذكور را  همچنين در حدود شرايط و امكانات خود درخو  كارفرما وفق ضوابط و مقررات ،  ، نفت امام خميني(ره) شازند

              بررســي و در صــورت تائيــد و اخــذ مجوزهــاي الزم نســبت بــه ارائــه تســهيالت مــذكور ، در ازاء كســر هزينــه آن وفــق 
 مالي شركت به نرخ اشخاص ثالث از مطالبات خالص پيمانكار اقدام خواهد نمود .  هاي دستورالعمل

مان هيچگونه تعهـد و مسـؤوليتي در خصـوص ارائـه خـدمات بـراي        خاطرنشان مي سازد درج اين بند در شرايط عمومي پي
ايجاد ننموده و پيمانكار موظف به ارائه خدمات در چارچوب مفاد قـرارداد حاضـر    شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند

 ميباشد.

 ها پروانه عبور، كارت شناسايي و اجازه نامه -34ماده 

ود كارت شناسايي و براي وسايل نقليه خود ، پروانه عبـور جهـت ورود بـه محوطـه و     پيمانكار بايد براي كاركنان خ -34-1
از اداره حراست كارفرما با هماهنگي و از طريق نماينده كارفرما تحصيل نمايد و كاركنان پيمانكار بايد در   تأسيسات كارفرما ،

، نماينـد  بور مذكور را روي سـينه خـود نصـب   محل كار (محوطه و تأسيسات كارفرما) كارت هاي شناسايي و پروانه هاي ع
ضمناً رانندگان پيمانكار ميبايستي ضمن برخورداري از سالمت كامل جسـماني و روانـي داراي كـارت سـالمت، گواهينامـه      

 آن گذشته باشد) و مرتبط با خودروي مورد نظر باشند.صدور سال از تاريخ سه حداقل  رانندگي معتبر (كه
اري كارت هاي شناسايي و پروانه هاي عبور فوق الذكر و نيز ارائه و استرداد آنهـا بـه كارفرمـا در    مسؤوليت حفاظت و نگهد

 مواقع لزوم بعهده پيمانكار است .
پيمانكار شخصاً مسؤول تحصيل مجوزهاي الزم از سازمان هاي ذيربط جهت اشتغال به كار خود وكاركنان خـود و   -34-2

 (در صورت لزوم) براي وسايل نقليه خود مي باشد .همچنين تهيه گواهينامه هاي ويژه 

 اموال واگذار شده به وي مسؤوليت پيمانكار در حفظ و حراست  -35ماده 

بـه اسـتناد    .نسبت به حفظ و حراست از اموال كارفرما كه به صورت اماني بـه وي داده ميشـود مسـئوليت تـام دارد     پيمانكار 
نفت ايران (حفظ و حراست از اموال و نحـوه جبـران خسـارات وارده بـه امـوال       شركت ملي 04/57دستورالعمل مالي شماره 

شركتها) چنانچه در نتيجه مفقود شدن ، به سرقت رفتن و آسيب ديدگي به اموال اماني شركت در دست پيمانكار ، خسـاراتي  
گيري خواهـد شـد و ميـزان     وارد آيد به منظور جبران خسارت وارده موضوع در كميسيون تشخيص كارفرما بررسي و تصميم

 جبران خسارت تعيين شده توسط كميسيون مذكور مورد قبول پيمانكار ميباشد .
 
 



 

 

  شماره قرارداد :
  : شمارهعمومي مناقصه 

 شماره صفحه :
 

 :محل مهركارفرما                                                     :مهرپيمانكار محل             

 و كاركنان تحت پوشش خود حدود مسؤوليت پيمانكار نسبت به اشخاص ثالـث -36ماده 

ثالـث (از جملـه   پيمانكار مسؤول و پاسخگوي هر گونه دعاوي اشـخاص   مسئوليت پيمانكار نسبت به اشخاص ثالث: -36-1
اتالف ، تسبيب و خسارات وارده به اموال آنان كه   هر نوع فقدان ،  كاركنان كارفرما) در خصوص فوت ، جرح ، صدمات وارده ،

خواهـد    در اثر قصور و مسامحه پيمانكار و كاركنانش پيش آيد و يا ناشي از اجراي قرارداد توسط پيمانكار و كاركنانش باشد ،
و يا ساير قوانين جزايي اسالمي  منجملـه قـانون ديـات ، بـه پيمانكـار      » مدني مسؤوليت قانون «الث مطابقبود و اشخاص ث

 مراجعه خواهند كرد و كارفرما در اين زمينه هيچگونه مسؤوليتي اعم از كيفري و حقوقي نخواهد داشت. 
 بيمه مسئوليت مدني در قبال كاركنان تحت پوشش پيمانكار: -36-2

بر اساس حجم خدمات و تعداد نيروي انساني تحت طبق فرم پيوست اسناد قرارداد و قبل از شروع بكار وظف است پيمانكار م
نسبت به اخذ بيمه مسئوليت مدني با در نظر گرفتن پوششـهاي تكميلـي ذيـل بـه     و تعهدات بيمه اي سال مورد نظر پوشش 

نمايد به نماينده كارفرما تحويل نموده و  اقدام ميني(ره) شازندشركت پااليش نفت امام خمنظور ارائه خدمات تحت قرارداد در 
كه به داليل مختلف، كارفرما  ياي در شرايط گذار (پيمانكار) از خدمات بيمه استفاده بيمه به نحوي كه در صورت لزوم عالوه بر

وجـود داشـته   براي كارفرما نيز  گذار هاي موردنظر همانند بيم نيز مجبور به جبران غرامت گردد، امكان استفاده از خدمات بيمه
  و اقدامات الزم را معمول ميتواند كارفرما، شروع بكارقبل از  الزم بذكر است در صورت عدم ارائه بيمه نامه هاي مذكورباشد، 

 از مطالبات خالص پيمانكار كسر نمايد.  به تشخيص خودهزينه هاي مربوطه را 
 اي ديه دوم. ـ پوشش بيمه1
  .قانون تأمين اجتماعي) 66اي مطالبات سازمانهاي تأمين اجتماعي و خدمات درماني(موضوع ماده  يمهپوشش ب -2

 .ط نقليه موتوريپوشش وسائ -3

 % اوليه نفرات تحت پوشش.50بند تعهد افزايش نفرات در طول مدت اجراي قرارداد تا سقف  -4

ديد،تعهدات بيمه گر افزايش يابد پيمانكار موظف است نسبت به چنانچه در طول مدت قرارداد به لحاظ اجراء قوانين ج:تبصره
افرايش تعهدات جديد اقدام نموده و اسناد و مدارك مربوطه را به نماينده كارفرما ارائه دهد و درصورت عدم تهيه بيمـه نامـه   

عـدم اقـدام در موعـد مقـرر     تكميلي با تعهدات جديد پيمانكار مسئول جبران كليه خساراتي است كه در نتيجه وقوع حادثه و 
بوجود آمده مي باشد و چنانچه از بابت عدم اقدام الزم از سوي پيمانكار پرداختي به كارفرمـا منتسـب گردد،كارفرمـا ميتوانـد     

 و تضامين پيمانكاران جبران نمايد. خسارات پرداختي به حادثه ديدگان را از درصد مديريت اعالمي
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 ر پيمانكـارانتشريك مساعي با ساي -37ماده 

پيمانكار بايستي كليه مساعدت هاي الزم را با پيمانكاران ديگر و همچنين كاركنان كارفرما و يا افراد ذيصالح ديگـري كـه   
ممكن است در محل كار و براي انجام ديگر قراردادها مشغول به كار بوده و يا مـي شـوند ، معمـول داشـته و از هـر گونـه       

 اجتناب ورزد .  يا تداخل وظيفه با افراد فوق الذكر گردد ،اقدامي كه مانع ادامه كار 

 عدم افشاي اطالعات مربوط به قـرارداد -38ماده 

يمانكار بايستي هر گونه اطالعاتي را كه در نتيجه اجراي قرارداد كسب مي نمايد ، مكتوم داشته و از افشاي آنها نزد افراد و پ
                     خـودداري نمايـد . تعهـد پيمانكـار در      اسـتفاده گـردد ،   ضـرر و يـا سـوء    يا مؤسسات مختلف كه ممكن است موجب ايجـاد 

خصوص بطور مداوم بوده و مسؤوليت وي در اين زمينه با اتمام كار و پايان قرارداد قطع نخواهد شد . در صورت تخلف  اين
               (بـه تشـخيص كارفرمـا) تحـت عنـوان افشـاي سـر ،        پيمانكار از اين امر، عالوه بر جبران كليه خسارات وارده به كارفرمـا 

 پيگـرد قانوني قرار خواهد گرفت . تحت

 واسطـه و ارتشــاء -39ماده 

پيمانكار تائيد و تعهد مي نمايد كه در رابطه با انعقاد و اجراي اين قرارداد واسطه اي وجود نداشته و حق داللي يا كميسيون 
ا تحفه و هديه يا رشوه و يا نظاير آن را بصورت نقدي ، جنسي ، ارائـه خـدمت و سـهيم كـردن در     العمل يا پاداش ي يا حق

منافع خود و يا به هر طريق ديگري نپرداخته و چنانچه خالف اين مطلب به نحوي از انحاء معلوم شود ، كارفرما حق خواهد 
 د و پيمانكار را به مقامات ذيصالح معرفي كند .فسخ نموده و مطالبه خسارت نماي 55 و 54وادداشت قرارداد را طبق م

 تداخـل با مصالـح عمومـي -40ماده 

 كليه عملياتي كه براي انجام خدمات تحت قرارداد الزم است ، بايستي تـا آنجائيكـه مقتضـيات قـرارداد اجـازه مـي دهـد ،       
استفاده عموم از راه هـاي عمـومي يـا    با روش صحيح انجام گيرد ، به نحوي كه مزاحم آسايش عموم و يا مانع دسترسي و 

 خصوصي و پياده روها و يا امالكي كه در مالكيت كارفرما و يا اشخاص ديگري است ، نگـردد .

 رعايت تناسب امكانات ، ماشين آالت و نيروي انساني با حجم خدمات تحت قرارداد -41ماده 

و ضمائم آن متناسب با حجم خدمات مورد نياز كارفرما  پيمانكار متعهد است جهت ارائه خدمات تحت قرارداد حاضر -41-1
نيروي انساني به كار گمارد و تحت هيچ عنواني از مسؤوليتي كه در قبال حسن انجام وظـايف مربوطـه بـر اسـاس تائيـد و      

 رضايت نماينده كارفرما دارد مبرا نمي باشد .
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ماشين آالت ، نيروي انساني و ساير منابع جهت انجام خدمات  در صورتيكه كارفرما تشخيص دهد ابزار ، لوازم كار ،  -41-2
تحت قرارداد كافي نمي باشد ، مي تواند از پيمانكار بخواهد تا نسبت به افزايش كيفي و كمي آنها اقدام نمايد . دراينصورت 

كارفرما ايجاد كند نسبت  نظركارفرما قطعي بوده و پيمانكار ملزم مي باشد در اسرع وقت بدون اينكه هيچگونه تعهدي براي
 به افزايش منابع مذكور در اين بند اقدامات الزم را بعمل آورد .

در صورتيكه پيمانكار جهت ارائه خدمات تحت قرارداد به هر نحوي كوتاهي نمايد كارفرمـا مـي توانـد رأسـاً و بـه       -41-3
و يا تضـامين  در صد از مطالبات خالص پيمانكار  تشخيص خود خدمات موردنياز را تأمين نموده و هزينه آن را به اضافه صد

از محـل تضـامين   درصورت پرداخت حقوق ، دستمزد و مزاياي كارگران پيمانكار و هزينه هاي باالسـري آن  كسرنمايد.وي 
  پيمانكار به ميزان مبالغ برداشت شده از تضامين ، از مطالبات آتي پيمانكار كسر و به حساب تضامين وي منظور مي گردد.
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 فصل سـوم

 اختيـارات كـارفـرمــا تعهدات و

 

 تغيير مقادير كار -42ماده 

كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعالن به پيمانكار مبلغ قرارداد را تا بيسـت و پـنج درصـد    
اد به پيمانكار حق نمي دهد كه انجام كامل آنها را از كارفرما درج مقادير تقريبي كار در مدارك قراردكاهش يا افزايش دهد. 

 است تغيير كند و حدود اين تغييرات تابع شرايط زير مي باشد : بخواهد . مقادير كار ممكن
 قرارداد هرگاه مقادير كار مورد قرارداد در كل و يا در هريك از اقالم آن تا ميزان بيست و پنج درصد نسبت به كل كار مورد 

كم يا زياد شود ، پيمانكار ملزم به انجام كار بر اساس قيمت هاي قرارداد خواهد بود ، چنانچه يك يـا چنـد قلـم از مقـادير     
و  كارهاي مورد قرارداد كالً حذف و يا چندين برابر اضافه شود به قدري كه تأثير آن در جمع مبلغ قرارداد در حـدود بيسـت  

 هاي قرارداد باز هم مالك عمل خواهد بود . پنج درصد مذكور در باال باشد قيمت
مضافاً تأكيد مي گردد اثرات مالي ناشي از افزايش يا كاهش حجم خدمات نمي بايستي از بيست و پنج درصـد مبلـغ اوليـه     

 بيشتر شود . قرارداد
از اجزاي تفكيكي در صورتيكه كارهاي موضوع قرارداد بصورت تفكيك تعيين و همچنين مبلغ پيشنهادي مربوط به هر يك 

 بود . خواهد ذف گردد مبلغ تفكيكي پيشنهادي مالك عملحبصورت يك قلم مشخص شده باشد چنانچه هر جزء يكجا 
نمودن  باشد و اضافه قراردادشايان ذكر است در مواردي كه در جدول آحاد بها پيش بيني نشده ، ليكن در ارتباط با موضوع 

كارفرمـا   هناقصرورت يابد نرخ هاي مربوطه با تراضي طرفين پس از تائيد كميسيون مآن به حجم خدمات با نظر كارفرما ض
 (در قالب بيست و پنج در صد افزايش حجم خدمات) تعيين خواهد گرديد .

و : تبصره د ب خواه رما  رف زه كا جا ا ا ط ب د فق ردا را ر مورد ق م كا ز اقال ا ر هر يك  ر كا دا سر مق ا ك ي ه  ف ضا  د. ا

                  ،  جهــت حســن اجــراي ايــن قــرارداد و رعايــت مقــررات عمــومي صــورت ضــرورت در انــد دركارفرمــا ميتو -43مــاده 

 شرايط اختصاصي را كه الزم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد.

 كارفرما متعهد است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد پرداخت نمايد. -44ماده 

 متعهد مي شود اطالعات الزم را جهت انجام  خدمات در اختيار پيمانكار قرار دهد. كارفرما -45ماده 

  قبل از فسخ موضوع را كتباً به پيمانكار اطالع دهد. ده روزل قكارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد، حدا -46ماده 
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 حـق رد آالت و ادوات -47ماده 

كـه بـه    از قبول هر يك از آالت و ادوات ، وسايل و ماشين آالت پيمانكار ، در طول مدت قرارداد ، كارفرما محق خواهد بود
 تشخيص كارفرما ، با شرايط قرارداد مطابقت نداشته و يا اينكه ناسالم و غير قابل استفاده باشد ، خودداري نمايد .

 يـا خـروج آالت و ادوات   پيمانكار موظف است به محض دريافت دستور كتبي كارفرما، با هزينه خود نسـبت بـه تعـويض و   
نمايد. در  آنها غيرمناسب ، از محل كار اقدام و آالت و ادوات و وسايل و ماشين آالتي كه مورد قبول كارفرما باشد جايگزين

اين مورد پيمانكار حق مطالبه هرگونه هزينه اي بابت تعمير ، جايگزيني و جابجايي ابزارآالت و ادوات تعويض شده را از خود 
 .نمايد سلب مي

 حق رسيدگي به دفاتر مالي پيمانكار -48ماده 

دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه  كارفرما حق خواهد داشت ، به محض تشخيص خود و در مواقع لزوم ،
 ،  كارفرمـا مبـذول دارد  مورد رسيدگي قرار دهد . پيمانكار بايستي نهايت همكاري را در اين مورد با   با موضوع اين قرارداد ،

 به منظورحسن اجراي مفاد اين ماده ، پيمانكار بدينوسيله موافقت مي كند كـه حتـي المقـدور دفـاتر مـالي و پرونـده هـاي        
اي جهت موضوع اين قرارداد تهيه و نزد خود نگهداري نمايد . در هر حال واحد بودن دفاتر مالي يا سوابق و مدارك  جداگانه

به كل فعاليت هاي پيمانكار ، مانع از رسيدگي كارفرما و يا موجب عدم ارائه دفاتر و اسناد مذكور از طـرف   پيمانكار ، نسبت
پيمانكار نمي تواند باشد . هدف رسيدگي موضوع اين ماده ، حصول يقين توسط كارفرما ، از صحت اجراي مفاد و شـرايط و  

 نرخ هاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار مي باشد .

 نظارت -49ه ماد

را به عنوان ناظر يـا نـاظرين بـه پيمانكـار      يكارفرما حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد واجد شرايط-49-1
 معرفي مي نمايد.

 كليه پرداخت ها به پيمانكار با تائيد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد.-49-2
  .نان پيمانكار با ناظر يا ناظرين استنظارت براجراي تعهدات قانوني پيمانكار و كارك -3 -49

 عدم مسئوليت و دخالت  -50ماده 

در زمينه قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات  پيمانكاركارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني  -1 -50
ع قـانوني ذيـربط و ذيصـالح هيچگونـه     مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتمـاعي و سـاير مراجـ   

 مسئوليتي ندارد.
كارفرماحق هرگونه دخالتي در امور داخلي پيمانكار را  نظير معرفـي كاركنـان، نحـوه مـديريت و ...از خـود سـلب        -2 -50

 مينمايد.
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 فصل چهارم

 امـور مــالـــي

 

 پرداخت مطالبات پيمانكار -51ماده 

كليه كارهايي كه از آن مدت طبق شرح كار و دستوركارها انجام يافته صورت وضعيت بايد  پيمانكاربعد از شروع كار،  -51-1
صورت وضعيت مزبور را  ناظر است را در چهار نسخه تنظيم و امضاء نموده و جهت بررسي و تأييد به ناظر خود تحويل نمايد.

احد پيشنهادي مندرج در جدول مقادير و آحادبهـاء  از جهت تطبيق ارقام با مقادير واقعي كارهاي انجام شده مطابق نرخهاي و
مورد رسيدگي قرار داده و پس تأييد آن را امضاء و براي نماينده كارفرما ارسال خواهد داشت. ضـمناً پيمانكـار موظـف اسـت     

رسيد تحويل چك هاي صادره از طرف كارفرمـا كـه در وجـه    ليست پرداخت دستمزد كاركنان تحت پوشش خود را بانضمام 
 ازمان تأمين اجتماعي و اداره مالياتي صادر گرديده را به صورت وضعيت الصاق نموده و آنرا به نماينده كارفرما ارائه نمايد.  س

مورد بررسي قرار داده و چنانچه ايـرادي نسـبت بـه     قراردادنماينده كارفرما صورت وضعيت مزبور را با توجه به مفاد  -51-2
رت وضعيت نداشته باشد آن را تصويب و دونسخه از آن را براي ناظر ارسال ميدارد تا يك نسخه ميزان مقادير و ارقام اين صو

گيري از هر قسمت از كارها بنا به تشـخيص نـاظر ضـروري باشـد درآن      را دراختيار نماينده پيمانكار قرار دهد. چنانچه اندازه
د نظر بعمل آورد و كليه مشخصـات و جزئيـات كـار را در    صورت پيمانكار بايستي مساعدتهاي الزم را براي اندازه گيري مور

 اختيار ناظر قرار دهد.

هر گاه پيمانكار نسبت به اقالم و ارقام و قيمتهاي صورت وضعيت كه بوسيله ناظر و نماينده كارفرما تأييد شده است  -51-3
ه كارفرما اعالم كند تا مورد رسيدگي به نمايند هفتهمعترض باشد مكلف است اعتراضات خود را با ذكر دليل ظرف مدت يك 

 قرار گيرد.

الذكر تنظيم گرديده و داراي امضاء پيمانكار/ناظر و نماينده كارفرما ميباشد  كه طبق بندهاي فوقي يصورت وضعيتها -51-4
ريخ تحويـل  روز (پانزده روز از تا 15پس از رسيدگيهاي الزم و كسر كسور قانوني متعلقه توسط كارفرما، حداكثر ظرف مدت 

               صورت وضعيت به ناظر در صورت بال اشـكال بـودن) بـا تنظـيم سـند و صـدور چـك بـه پيمانكـار پرداخـت خواهـد شـد:            
 روز 5روز منظـور شـده بـراي پرداخـت صـورت وضـعيت بـه پيمانكـار مـدت زمـان            15زم به ذكر است از مـدت زمـان   ال

 اقيمانده مربوط به امور مالي ميباشد.مربوط به ناظر و نماينده كارفرما و ده روز ب
و           باشد يا برخـي از ارقـام آن مـورد اعتـراض نماينـده       هر گاه بعللي صورت وضعيت ارسال شده توسط ناظر، ناقص  -51-5

         ده ايـن مـا   4-51عودت داده شود مدت پانزده روز مذكور در بند  به آن داليلكارفرما قرار گيرد و صورت وضعيت امور مالي 
امورمـالي  تسليم به تائيد نماينده كارفرما رسيده و سپس از تاريخي شروع خواهد شد كه صورت وضعيت تصحيح شده مجدداً 
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از پانزده روز بطـول انجامـد در مقابـل تقاضـاي      بيشچنانچه برگشت دادن و اصالح صورت وضعيت تنظيمي كارفرما بشود. 
درصد مبلغ صورت وضعيت  70كارفرما مبلغي به تشخيص نماينده كارفرما تا حداكثر امورماليپيمانكار وتائيد نماينده كارفرما، 

و مـابقي را پـس از اصـالح و امضـاء      نمايـد را پس از كسر كسور قانوني بعنوان علي الحساب در وجه پيمانكار پرداخت مـي  
 كسركسور قانوني به پيمانكار مي پردازد. نهائي وصورت وضعيت 

بشرح باال كليه كارها و تداركاتي كه در صورت وضعيت مزبـور درج   / صادرهاخت صورت وضعيت موقت ماهانهبا پرد -51-6
به رسم امانت تا موقع تحويل  قراردادگرديده است به نماينده كارفرما تعلق خواهد گرفت كه بمنظور اجراي بقيه عمليات مورد 

ت كارهاي انجام يافته و تداركاتي كه بهاي آنها پرداخت شده بر اساس موقت در اختيار پيمانكار خواهد بود. نگهداري و حفاظ
 مفاد پيمان بعهده پيمانكار است.

آيد جنبه موقتي  و همچنين پرداختهايي كه بابت آنها بعمل مي / صادرهكليه مقادير مندرج در صورت وضعيتهاي ماهانه-51-7
وضعيتهاي بعـدي و يـا    ي و ساير اشتباهات صورت گرفته در صورتالحساب دارد و هر نوع اشتباه محاسبات و غيرقطعي و علي

 وضعيت قطعي اصالح و رفع خواهد شد. صورت

حق الزحمه، پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانكار (مطابق ليست تنظيمي  ،وجوه مربوط به حقوق، مزايا -51-8
نسبت بـه افتتـاح   بر اين اساس مي بايستي پس  از شروع قرارداد . گرددواريز مشترك به حساب بانكي مي بايستي پيمانكار) 

پـس از  كار) و صاحب امضـاء مجـاز اسـناد تعهـد آور پيمانكـار (     حساب مشترك با  امضاء مشترك نماينده كارفرما(واگذارنده 
حساب مذكور صرفاً بـراي  پرداخت از فرم مورد نظر نماينده كارفرما) با هماهنگي امورمالي كارفرما اقدام گردد. ضمناً  تكميل

 .واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسور قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود

پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي از حساب مزبور از واحـدهاي مربـوط و سـازمان     : 1تبصره 
 ه آن به كارفرما از پايان ماه بعد خواهد بود.ئاتأمين اجتماعي و ار

هر مشاهده كارفرما به صورت مستمر بررسيهاي الزم را توسط واحدهاي ذيربط و ساير عوامل انجام و در صورت  : 2تبصره 
ايـن   ضمن انجام اقدامات الزم در حدود قانون و مفـاد گونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته كاركنان پيمانكار 

در صورت تأييـد تخلـف   قرارداد نسبت به گزارش موضوع به اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اقدام مي نمايد. مضافاً اينكه 
اجتماعي، كارفرما حسب اعالم اداره ياد شده با رعايت قوانين و مقررات نسبت به لغو قـرارداد   رفاهكار و تعاون ، توسط اداره 

 گردد. ز آن عقد هر گونه قرارداد با پيمانكار ممنوع مياقدام خواهد نمود و پس ا
) 13) ماده (1باشد وكارفرما جز در اجراي تبصره ( كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده پيمانكار مي : 3تبصره 

 قانون كار هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت.
               ، پرداختـي بـه كاركنـان را از محـل مبلـغ قـرارداد از طريـق        پيمانكار شود در صورتي كه كارفرما متوجه تخلف : 4تبصره 

 هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت. امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزينه
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، پيمانكاروشش مربوط به كارگران تحت پدستمزد حقوق ودر خصوص تسريع در پرداخت  درصورت تشخيص كارفرما -51-9
واريز حقوق و مزاياي كارگران براي كاركرد اسفند مـاه  اسفند ماه) مبني بر  20پس از ارائه تقاضاي كتبي پيمانكار (حداكثر تا

و متعاقباً كل مبلغ پرداختي از حساب مشترك واريز ايام كاركرد اسفند ماه بصورت علي الحساب به  مبالغ مذكور تحت عنوان
 اسفند ماه پيمانكار كسر ميگردد. صورت وضعيت نهائي

 انجام تعهدات تضمين  -52ماده 

به منظور تضمين انجام تعهدات ، پيمانكار بايد مطابق ابالغ كتبي كارفرما نسـبت بـه تهيـه و      قبل از امضاي قرارداد، -52-1
اً پيمانكار مي تواند مبلـغ مـذكور را   ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر بر اساس آيين نامه تضمين معامالت دولتي اقدام نمايد. ضمن

بصورت نقدي بحساب جاري كارفرما واريز و رسيد آن را تسليم كارفرما نمايد. ضمانتنامه مذكور بايد قابل تمديـد باشـد و تـا    
تاريخ آخرين روز مدت انجام كار معتبر بوده و پس از خاتمه كار، در صورتيكه ترخيص تضمين انجام تعهدات از نظـر اجـراي   

پيمانكـار مكلـف     تعهدات قرارداد بالمانع باشد، نسبت به ترخيص آن اقدام خواهد شد. مادام كه خاتمه كار صادر نشده است ،
  روز قبل از انقضاي مدت اعتبار آن طبق دستور كـار ، 15است به دستور كارفرما ضمانتنامه ياد شده را تمديد كند و چنانچه تا 

به رسم وثيقـه   ا حق دارد مبلغ آن را از بانك ضامن دريافت كرده و وجه آن را بجاي ضمانتنامه ،اقدام به تمديد ننمايد، كارفرم
 تا زمان خاتمه كار نزد خود نگهداري نمايد .

در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات متقبله طبق اين قرارداد و ضمائم آن قصور ورزد ، كارفرما حق خواهد داشـت   -52-2
مايد . كارفرما در صورت اقدام به چنين عملي سپرده/ضمانتنامه پيمانكار را به نفع خود ضبط كرده و اين عمل قرارداد را فسخ ن

هيچگونه خدشه و خللي به ساير حقوق حقه كارفرما كه ممكن است در نتيجه عقد و اجراي قرارداد حاضـر در مـدت قبـل از    
 خت .فسخ و يا بعد از فسخ آن حاصل شده باشد وارد نخواهد سا

پيمانكار جهت ترخيص تضمين انجام تعهدات خود از سوي كارفرما مكلف است طبق فرم ارائه شده از سوي نماينـده   -52-3
كارفرما نسبت به پرداخت كليه مطالبات كارگران خود با عنايت به قوانين كار و امور اجتماعي و غيره اقدام نموده و به همـراه  

 كارفرما به امور مالي كارفرما ارائه نمايد. تسويه حساب داخلي و مراجع زيربط
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 مــجـل پنـفص

 فسخ، ختم، حل اختالفحوادث قهري، 

 

 ث قهريحوادبروز  -53ماده 

جنگ، اعم از اعالم شده يا نشده، انقالبها و اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي غير عادي، 
ر و مهار نشدني، طوفان و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف قرارداد كه در منطقه اجراي كار وقوع آتش سوزيهاي دامنه دا

يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد، جزء حوادث قهري به شمار مي رود. در بروز حوادث قهـري، هـيچ يـك از دو    
 حوادث نيست. طرف، مسئول خسارتهاي وارده شده به طرف ديگر در اثر اين 

پس از رفع وضعيت قهري، اگر كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه الزم و ميسر بداند، پيمانكار مكلـف اسـت   
كه اجراي كارها را بي درنگ آغاز كند. در اين صورت، تمديد مدت مناسبي براي اعاده كارها به وضع اوليه، از سوي پيمانكـار  

 پس از رسيدگي و تائيد كارفرما، به پيمانكار ابالغ مي گردد.پيشنهاد مي شود كه 
اگركارفرما ادامه يا اعادة كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد، يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد بـه  

 قرارداد خاتمه مي دهد.

 موارد فسخ قرارداد -54ماده 

 موارد زير، قرارداد را فسخ كند. كارفرما مي تواند در صورت تحقق هر يك از
 سه روز از تاريخ ابالغ شروع به كار.بيش از  قراردادتأخير در شروع انجام خدمات موضوع ) 1
 عدم شروع كار پس از رفع وضعيت قهري و ابالغ شروع كار از سوي كارفرما.) 2

 انحالل شركت پيمانكار.) 3

موال پيمانكار از سوي محاكم قضائي، به گونـه اي كـه موجـب توقـف يـا      ورشكستگي پيمانكار يا توقيف ماشين آالت و ا) 4
 كندي پيشرفت كار شود.

 بيش از يك بار تأخير در پرداخت حقوق ، دستمزد و مزاياي كارگران.) 5

است،  جراي آن به عوامل كارفرما حق العمل، پاداش يا هدايايي دادهاهرگاه ثابت شود كه پيمانكار براي تحصيل قرارداد يا ) 6
 يا آنها يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است.

 واگذاري قرارداد به شخص ثالث. ) 7
 شرايط عمومي پيمان) 62(طبق ماده .) پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني منع مداخله در معامالت دولتي گردد8
 داد.شرايط قرار) عدم انجام هريك از تعهدات توسط پيمانكار طبق مفاد و9
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 اقدامات فسخ قرارداد – 55ماده 

كه كارفرما قرارداد را مشمول فسخ تشخيص دهد ، نظر خود را باذكر مواردي كه به اسـتناد آنهـا پيمانكـار را    الف) در صورتي 
 مشمول فسخ مي داند ، به پيمانكار ابالغ مي كند .

صورتي كه داليلي حاكي از عدم انطباق نظـر كارفرمـا بـا    روز از تاريخ ابالغ كارفرما ، در  10پيمانكار مكلف است كه در مدت
موارد اعالم شده داشته باشد ، مراتب را به اطالع كارفرما برساند . اگر ظرف مهلت تعيين شـده ، پاسـخي از سـوي پيمانكـار     

كند و بدون احتياج به انجام  نرسد يا كارفرما داليل اقامه شده او را مردود بداند ، كارفرما فسخ قرارداد را به پيمانكار ابالغ مي
 دادن تشريفات قضايي ، عمل مي نمايد.

 ب ) كارفرما تضمين انجام تعهدات را ضبط وبه حساب خود واريز مي كند.

 خاتمه قرارداد -56ماده 

 لل ديگر،،بنا به مصلحت خود يا عباشدبدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكاركارفرما ضوع قرارداد،هرگاه پيش از اتمام كارهاي مو
 .روز باشد،به پيمانكارابالغ مي كند15عيين مهلت،كه نبايد بيشتر از تيم به خاتمه دادن قرارداد بگيرد،خاتمه قرارداد راباتصم

 اقدامات پس از خاتمه دادن قراداد ، به شرح زير است .
 الف) صورت وضعيت كارهاي انجام شده تهيه مي شود.

اجراي موضوع قرارداد در مقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است و در اثر خاتمـه دادن  ب) در صورتي كه پيمانكار به منظور 
به قرارداد ملزم به پرداخت هزينه و خسارتهايي به آن اشخاص گردد، اين هزينـه هـا و خسـارتها، پـس از رسـيدگي و تائيـد       

 كارفرما، به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي شود.
 ار نباشد ، پس از ارائه مفاصا حساب هاي مربوطه ، تضمين انجام تعهدات قرارداد آزاد مي شود.ج) هرگاه پيمانكار بدهك

 قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد -57ماده 

 قوانين و مقررات حاكم بر اين قرارداد منحصراً قوانين و مقررات كشور جمهوري اسالمي ايران است .

 اخطــارهــا -58ماده 

توسط نماينده يكي از طرفين قرارداد به ديگري و در مقابل   از سوي طرفين قرارداد به يكديگر بايد شخصاً هرگونه اخطاركتبي
قرارداد ارسال گردد و در صورتيكه اين نشاني ها  سند اخذ رسيد تسليم گرديده و يا بوسيله پست سفارشي به نشاني مصرحه در

هر نامه   بالفاصله كتباً اطالع دهند و در صورتيكه به اين تعهد عمل نشود ، طرفين متعهدند كه نشاني جديد خود را  تغييركند ،
 ابالغ شده تلقي خواهدگرديد.   ، و اخطاري كه از طرفين بوسيله نامه رسان و يا پست سفارشي به اقامتگاه سابق ارسال شود
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 نشاني طرفيـن قـرارداد -59ماده 

  د قرارداد آمده است . هرگاه يكي از طرفين ، نشاني خـود را در مـدت قـرارداد ،   نشاني طرفين قرارداد ، همان است كه در سن
كليه نامه ها و اوراق و اظهارنامـه هـا بـه      بايد موضوع را كتباً به طرف ديگر اعالم نمايد . در صورت عدم اعالم ،  تغيير دهد ،

 شده تلقي مي گردد . نشاني قبلي مصرحه در سند قرارداد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ

 ايمني و بهداشت حرفه اي   سيستم مديريت زيست محيطي ،  استانداردهاي كيفيت ، -60ماده

و  2008ويـرايش سـال    ISO 9001داراي گواهينامه استاندارد تضمين كيفيـت   شركت پااليش نفت امام خميني (ره ) شازند
 OHSAS18001:2007اي  نداردايمني و بهداشـت حرفـه  واسـتا ISO14001:2004  سيستم مديريت زيست محيطاستاندارد

              استقرار يافتـه اسـت ، لـذا پيمانكـار و كاركنـان وي مـي بايسـتي        (IMS)مي باشد كه سيستم هاي مذكور بصورت يكپارچه 
رعايـت    را دقيقـاً خط مشي استانداردهاي فوق را كامالً درك نموده و بندهاي استانداردها ، نظام نامه ها و روشـهاي اجرايـي   

 . نمايند و احياناً موجب عدم انطباق با استانداردها در هر يك از مراحل فعاليت خود نگردند

 پيشگيري و مبارزه با رشوه  -61ماده 

ـ  زه با رشوه در دستگاه هاي اجراييآئين نامه پيشگيري و مبار» 1«درصورتيكه پيمانكار مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده 
هيئت وزيران شود عقد قرارداد جديد با وي به مدت پنج سال مجـاز   22/12/83هـ مورخ  30374/ ت  73377شماره مصوبه 

 نخواهد بود .

 ممنوعيت قانوني  -62ماده 

                             پيمانكــار اعــالم مــي كنــد كــه در موقــع عقــد قــرارداد ، مشــمول قــانون منــع مداخلــه ، مصــوب بيســت و دوم دي مــاه   
يك هزار و سيصد وسي وهفت نيست و در صورتي كه خالف آن براي كارفرما محرز شود ، قرارداد فسخ ميشود . هرگاه ضمن 

 انجام كار ، پيمانكار، به علل زير ، مشمول قانون پيش گفته شود :
 د.الف) تغييراتي كه در صاحبان سهام ، ميزان سهام ، مديران يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آي

 ب) تغييراتي كه در دستگاههاي دولتي يا كارفرما پيش آيد .
در حالت (الف) قرارداد فسخ مي شود درحالت (ب) به محض وقوع منع قانوني ، پيمانكار مكلف است كه مراتب را به كارفرمـا  

انكـار مراتـب را بـه موقـع بـه      اعالم كند و در صورتي كه مانع قانوني رفع نشود ، كارفرما به قرارداد خاتمه مي دهد . اگر پيم
 كارفرما اعالم نكند ، قرارداد فسخ ميشود .
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 ممنوعيت بكارگيري و استفاده از خدمات كاركنان صنعت نفت -63ماده 

                     پيمانكــار نمــي توانــد كاركنــان صــنعت نفــت اعــم از رسمـــي، پيـــماني، قــراردادي، بازنـــشسته، بازخريــدي، مستــــعفي و 
سال پس از قطع رابطه خـدمت   3كه با/ بدون كسب موافقت مقامات صنعت نفت ترك خدمت نموده/ مي نمايند را تا  سانيك

               با صنعت نفت به همكاري و خدمت در شركت خود دعوت نمايد، مگر در مواردي كـه موافقـت مـدير عامـل شـركت اصـلي      
               اسـت كاركنـان زيـر دپـيلم و ديـپلم كـه بـا اسـتفاده از طرحهـاي الحاقيـه           فرد مورد نظر را اخذ نمـوده باشـد. شـايان ذكـر     

از  13/02/1383بازخريدي/ بازنشستگي و مصوبه مجمع عمومي عادي شركتهاي ملي نفت، گاز و صـنايع پتروشـيمي مـورخ    
كتهاي پيمانكاري طرف قـرارداد  صنعت نفت ترخيص شده اند مشمول بند مذكور نگرديده و استفاده از خدمات آنان توسط شر

 با صنعت نفت بالمانع ميباشد.

مي بايستي كليه قوانين كار و امور اجتماعي و ... جاري كشور را جهت اجراي قرارداد مـد نظـر و مـالك     پيمانكار -64ماده 

امي بوده و پيمانكار پـس از  قانون كار نيز پس از اعالم نماينده كارفرما الز 92عمل خود قرار دهد در همين راستا اجراي ماده 
 نمايد.انجام معاينات دوره اي كاركنان تحت پوشش خود ، مدارك مثبته را به نماينده كارفرما ارائه 

دستگاه مناقصه گزار مي تواند جهت بررسي و كنترل مباني نرخهاي پيشـنهادي مناقصـه گـران، از دسـتورالعمل      -65ماده 

ــنها   ــب پيش ــاي متناس ــت ه ــه قيم ــين دامن ــتورالعمل   تعي ــابق دس ــه اي مط ــه اي و دو مرحل ــك مرحل ــات ي  دي در مناقص
 28/12/1395مـورخ   617708/95سازمان برنامه و بودجه كشـور و ابالغيـه شـماره    13/07/1394مورخ  158764/94شماره 

 وزارت نفت استفاده نمايد.
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 ششمفصـل 
 شيوه نامه حل اختالف هاي قراردادي

 

در تفسير يا اجراي مفاد پيمان/ قرارداد بين طرفين آن اختالف نظر پيش آيد، اختالف بين طـرفين ابتـدا از   هرگاه  -66ماده 
طريق مذاكره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتيجه به شرح شيوه نامه حل اختالف هاي قراردادي، 

  قابل حل خواهد بود.
 هيأت حل اختالف – 1-66

                -شـركت ملـي صـنايع پتروشـيمي     -شـركت ملـي گـاز ايـران     -شركت هاي اصلي ( شركت ملي نفت ايـران در هر يك از 
 شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران) يك هيأت حل اختالف قراردادي تشكيل خواهد شد.

يشنهاد هيـأت مـديره مربـوط و تأييـد     با توجه به حجم اختالف مطروحه، تشكيل بيش از يك هيأت در هر شركت اصلي با پ
 هيأت عالي حل اختالف مجاز خواهد بود.

درصورت تشكيل بيش از يك هيأت در هر شركت اصلي، نحوه ارجاع درخواست هاي شركت هاي طرف قرارداد بـه   تبصره:
 اين هيأت ها به ترتيبي خواهد بود كه هيأت عالي حل اختالف تعيين خواهد كرد.

هاي حل اختالف، به اعتبار توانمندي ها و صالحيت هاي حرفه اي خـود بـه ترتيـب زيـر انتخـاب و      اعضاي هيأت  -2-66
 منصوب خواهند شد:

 الف) يك نفر كارشناس حقوقي مسلط به امورحقوقي.

 ب ) يك نفر كارشناس مالي مسلط به امور قراردادها.
 ج) يك نفر كارشناس مالي مسلط به امور مالي قراردادها.

 از مديران يا كارشناسان ارشد فني.  د ) يك نفر
 كه متناسب با موضوع قرارداد و نوع  اختالف از انجمن مربـوط دعـوت   »  هــ  «اين افراد ( به غير از فرد مورد اشاره در رديف 

مي گردد) توسط مديرعامل شركت به هيأت عالي حل اختالف معرفي و در صورت تأييد صالحيت حرفه اي ايشان توسط اين 
 ، احكام  ايشان پس از تصويب هيأت مديره شركت، از سوي مديرعامل براي مدت دو سال صادر مي شود. هيأت

براي هريك از اعضاي هيأت، افرداي به عنوان عضو علي البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضاي اصلي، تعيين  :1تبصره
) به اعضاي اصلي، بـه جـاي   66ماده ( 66-5شمول بند  و منصوب مي شوند كه در موارد غيبت اعضاي اصلي و نيز در موارد

 ايشان در هيأت ها به اختالف ها رسيدگي مي كنند.
 ) اين ماده نيست. هـتشكيل هيأت منوط به معرفي عضو بند( :2تبصره 

 وظايف و مسئوليت هاي هيأت حل اختالف -3-66
اد با شركت اصلي ذيربط و يا شركتهاي (فرعي) تابعه مسئوليت هيأت حل اختالف ، رسيدگي به اختالف مابين طرفهاي قرارد

 آن(با طرح درخواست رسيدگي از سوي يك طرفين) ، حسب مورد و اتخاذ تصميم براي حل و فصل اختالف مابين مي باشد. 
 ) پس از تصويب هيأت مديره كارفرما الزم االجرا مي شوند.4تصميمات هيأت حسب مورد(وفق ماده 
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ه هيأت مديره كارفرما از تصويب تصميم هيأت حل اختالف شركت اصلي ذيربط در موردي امتناع نمايد، در صورتي ك تبصره:
 طرف ذينفع مي تواند از اين اقدام به هيأت علي حل اختالف شكايت نمايد.

ره چنانچه اجراي تمصيم صادره از سوي هيأت هاي حل اختالف مستلزم اخذ مجوز از مراجعي همانند هيـأت مـدي   -4-66 
كارفرما، كميسيون معامالت شركت مربوط يا هيأت ترك تشريفات مناقصه و يا نظاير آنها باشد، كارفرما موظف است قبـل از  
ابالغ تصميم صادره براي اجراء نسبت به كسب مجوزهاي الزم اقدام نمايد. در هرصورت تصميم هـاي هيـأت هـا صـرفاً در     

رات وبا لحاظ اختيارات هيأت مديره شركت مطابق اساسـنامه آن معتبـر و قابـل    چارچوب موازين قانوني و با رعايت كليه مقر
 اجراء مي باشد.

 فرآيند رسيدگي به اختالف ها -5-66
بدواً اختالف طرفين قرارداد، وفق قوانين و مقررات و در چارچوب ظرفيت قرارداد، در هيأت كارشناسي متشـكل از   -1-5-66

روز از تاريخ ارجاع  30نده اي از هيأت مديره كارفرما(بسته به نوع اختالف) حداكثر ظرف مدت نمايندگان طرفين قرارداد و نماي
 اختالف از سوي طرفين قرارداد مطرح و تصميم گيري شود.

 فوق به تفـاهم و نتيجـه برسـند، هريـك از آنهـا       66-1-5هرگاه طرفين يك قرارداد نتواند به روش مندرج در بند -2-5-66
 حل مشكل خود كتباً از هيأت حل اختالف شركت اصلي تقاضاي رسيدگي و تصميم گيري كند. مي تواند براي

شركتهاي اصلي صنعت نفت و شركتهاي تابعه آنها بايد براي حل اختالف، ابتدا از طريق اين شيوه نامه اقدام نمايند و  تبصره:
 از مراجعه به مراجع قضايي پرهيز نمايند. 

 هيأت هاي حل اختالف با رعايت موارد زير خواهد بود:تصميم گيري در  -66 -3-5
در صورتي كه اختالف به دليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورالعمل ها باشد، هيأت موضوع را از مرجـع   -الف

اخـتالف   صدور بخشنامه/دستورالعمل استعالم نموده و پاسخ واصله، توسط هيأت به دو طرف پيمان ابالغ مي شود و طـرفين 
 ملزم به رعايت آن هستند.

درصورتي كه اختالف ناشي از اجرا يا تفسير مفـاد قـرارداد باشـد، براسـاس محتويـات و منـدرجات قـرارداد، توافقـات و                     -ب
        صورتجلسات و قوانين و مقـررات مربوطـه، هيـأت مـوارد اختالفـي را بررسـي و درخصـوص آن هـا تصـميم الزم را اتخـاذ                   

 مي نمايد.
چنانچه اختالف ناشي از انجام فسخ، خاتمه و بركناري توسط كارفرما و يا داليل و يا آثار مترتب از آن هـا باشـد، بنابـه     –ج 

تقاضاي طف قرارداد با كارفرما موضوع در هيأت حل اختالف قابل رسيدگي مي باشد. الزم به ذكر است تصميم هيـأت حـل   
 يم گيري براي انجام فسخ، خاتمه و يا بركناري طرف قرارداد باشد.اختالف نمي تواند تصم

 اختالف هايي كه صورت حساب نهايي قرارداد آن ها به تأييـد طـرفين پيمـان رسـيده و  تسـويه حسـاب شـده انـد، در          –د 
هـاي حـل    هيأت هاي حل اختالف قابل رسيدگي نمي باشد،مگر آنكه، آن  اختالف قبل از تسويه حسـاب نهـايي در هيـأت   

 اختالف مطرح شده باشد اما فرآيند رسيدگي به آن به  اتمام نرسيده باشد.
بنـد  » ج«و » ب« شرط اصلي ورود هيأت حل اختالف به رسيدگي به درخواست ذينفع ( در مـوارد شـمول جـزء    -66 -4-5

 ايشـان رأي هيـأت    همين ماده) و اعالم پذيرش درخواست رسيدگي متقاضي منـوط بـه ايـن خواهـد بـود كـه       66-5-3جزء
 حل اختالف را چه له يا عليه وي باشد به طور كامل خواهد پذيرفت.

 



 

 

  شماره قرارداد :
  : شمارهعمومي مناقصه 

 شماره صفحه :
 

 :محل مهركارفرما                                                     :مهرپيمانكار محل             

هيأت حل اختالف موظف است به درخواست هاي واصله ، بي طرفانه رسيدگي كند. لذا اعضاي هيـأت در مـوارد    -5-5-66
به رسـيدگي و اظهـارنظر در موضـوع    قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امورمدني ، صالح  91شمول ماده 

اختالفي نبوده و بايد جاي خود را به اعضاي علي البدل متناظر بدهند. اظهار نظر در خصوص موضوع اختالفي پيش از اتخاذ 
 تصميم هيأت توسط هريك از اعضاي هيأت نيز موجب سلب صالحيت ايشان در رسيدگي به آن پرونده خواهد شد.

 سيدگي به درخواست هريك  از طرفين قرارداد، به موافقت طرف ديگر نيازي نيست.براي ورود به ر -6-5-66
دعوت از طرفين اختالف براي حضور در جلسات هيأت هاي حل اختالف و استماع نظرات ايشان ضروري است،  -66 -7-5

 ولي تصميم هيأت بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد.
يص خود و حسب نياز از افراد و يا گروه هاي كارشناسي در رشته هاي مختلف براي هيأت ها مي توانند بنابر تشخ -66 -8-5

بررسي موضوعات استفاده كنند و در فرآيند رسيدگي به اختالف ها در جلسات خود  نظرات اين افراد را استماع كنند. استفاده 
 نظر كارشناسي به طرفين اختالف ندارند. از گروه هاي كارشناسي جنبه مشوتي داشته و هيأت ها وظيفه اي مبني بر ابالغ

) روز مي باشد. در موارد ويژه 90مهلت رسيدگي به اختالف ها در هيأت حل اختالف، از تاريخ تكميل مدارك نود( -9-5-66
كه به دليل تنوع اختالف و لزوم صرفت وقت براي تكميل اطالعات و يا ضرورت  بررسـي هـاي كارشناسـي نيـاز بـه مـدت       

 ) روز ديگر قابل تمديد است.90شد، اين مدت براساس گزارش توجيهي هيأت و تأييد هيأت عالي براي نود(بيشتري با
هيأت حل اختالف مي تواند عنداللزوم و بنابر ضرورت، به تشخيص خود، در صورت تقاضـاي هريـك از طـرفين در     -6-66

يم الزم اتخـاذ نمايـد. اجـراي هرگونـه دسـتور موقـت       رابطه با صدور دستور موقت داير بر الزام و يا منع انجـام كـاري تصـم   
 درخصوص مراتب مزبور بنابه درخواست هيأت حل اختالف و با دستور مديرعامل كارفرما مقدور مي باشد.

در صورتي كه براساس تقاضاي فوق از سوي شركت طرف قرارداد با كارفرما، از سوي هيأت حل اختالف براي مدت  تبصره:
توقف انجام كار صادر شود، تا زمان رسيدگي نهايي به اختالف، هيچ گونه امتياز و يا بارمالي نظير تعـديل   زمان معيني دستور

 براي مدت زمان  توقف موقت، تعلق نخواهد گرفت.
 هيأت عالي حل اختالف -7-66

 نفر به ترتيب زير مي باشد:  5هيأت عالي حل اختالف متشكل از 
 س به عنوان رئيس هيأت.معاون امورحقوقي و امورمجل -الف
 نماينده معاون مهندسي ، پژوهشي و فناوري وزير نفت. –ب 
 چهار نفر مدير و كارشناس برجسته در امور فني، مالي ، قراردادها و مديريت پروژه كه توسط وزير منصوب مي شوند. –ج 
 ف.يك نفر از نمايندگان انجمن صنفي مربوط متناسب با موضوع قرارداد حل اختال –د 

 اين ماده نيست.» د«تشكيل هيأت منوط به معرفي عضو بند تبصره:
 هيأت عالي وظايف و مسئوليت هاي زير را به عهده خواهد داشت: -8-66
بررسي و تأييد صالحيت حرفه اي افراد پيشنهادي براي عضويت در هيـأت هـاي حـل اخـتالف شـركت هـاي        -66 -1-8

 ) شيوه نامه).2ه (مندرج در ماد» د«تا » الف«اصلي(بندهاي 
 تأييد تشكيل بيش از يك هيأت حل اختالف در هريك از شركت هاي اصلي در صورت نياز . -66 -2-8
 
 



 

 

  شماره قرارداد :
  : شمارهعمومي مناقصه 

 شماره صفحه :
 

 :محل مهركارفرما                                                     :مهرپيمانكار محل             

سلب صالحيت اعضاي اصلي يا علي البدل هيأت هاي حل اختالف در صـورت اثبـات تخلـف ايشـان در انجـام       -66 -3-8
 وظايف.
ي هيأت ها، آن عضو بالفاصله بر كنار شده و بايد فرد جديـدي بـه   در صورت رد و سلب صالحيت از هريك از اعضا تبصره:

 جاي وي معرفي شود.
تهيه و ابالغ روش هاي الزم براي نحوه رسيدگي به اختالف ها و شكايات، تعيين اولويت و مهلت رسيدگي براي  -4-8-66

اعتبار) و نظارت بر اجراي دقيق مقـررات  اختالف هاي خاص (مانند اختالف هايي مربوط به كاال يا مواد داراي انقضاي مدت 
 اين شيوه نامه و عملكرد هيأت ها.

پيشنهاد نحوة پرداخت و جبران حق الزحمه اعضاء و افراد مؤثر در هيأت هاي حل اختالف جهت اتخـاذ تصـميم                -66 -5-8
 وزير نفت.

هـاي اصـلي از مقـررات نحـوه رسـيدگي بـه                  رسيدگي به شكايت هاي ذينفعان در موارد تخلـف شـكلي هيـأت     -66 -6-8
 اختالف ها و درخواست ها.

 رسيدگي به شكايت ذينفعان در موارد تخلف شكلي هيأت هاي حل اختالف.  -66 -7-8
درصورتي كه هيأت عالي حال اختالف ، پس از رسيدگي به  اختالف، تصميم هيأت حل اخـتالف شـركت اصـلي را     تبصره:

صميم هيأت حل اختالف شركت اصلي تنفيدذ و الزم االجرا است و موضوع به اطالع متقاضيان رسانده مي شود تأييد نمايد، ت
و درصورت وارد بودن  اعتراض و عدم تأييد (كلي يا جزئي) تصميم هيأت حل اخـتالف شـركت اصـلي، هيـأت  عـالي حـل       

د. هيأت حل اختالف شركت اصلي موظف اسـت بـا در   اختالف نسبت به اتخاذ تصميم اقدام و به هيأت مذكور ابالغ مي نماي
 نظر گرفتن نظر (شكلي/ماهوي) هيأت عالي، نسبت به رسيدگي و تصميم گيري مجدد اقدام نمايد.

هيأت عالي حل اخلتاف موظف است حداكثر ظرف مدت نود روز از زمان وصول و يا تكميل هر تقاضا نسـبت بـه    -8-8-66
د. درصورتي كه هيأت عالي حل اختالف در مهلت مقرر امكان بررسي و اظهارنظر را نيابد، الزم بررسي و اعالم نظر اقدام نماي

است از وزير نفت فقط براي يك بار تقاضاي مهلت نمايد. درصورت عدم تصميم گيري در زمان هاي مقرر، متقاضي بررسـي  
 در هيأت عالي حل اختالف، مي تواند به مراجع قضايي مراجعه نمايد.

درصورت درخواست هيأت حل اختالف شركت اصلي يا هيأت عالي حل اختالف، طرفين قرارداد و همچنين شـركت   -9-66
اصلي مربوط ملزم به ارائه هرگونه اطالعات مورد نياز جهت بررسي اختالف قراردادها مي باشند. همچنين چنانچه هيأت عالي 

 اصلي ملزم به ارائه اطالعات خواهد بود.از هريك از هيأت هاي اصلي تقاضاي اطالعات نمايد، هيأت 
دعوت به جلسات رسيدگي و هرگونه استعالم و مكاتبات الزم و ابالغ تصميمات به عنوان هيأت حل اختالف توسط  -10-66

 رئيس هيأت انجام مي پذيرد و از طريق دبيرخانه هيأت به طرفين ابالغ مي گردد.
تمامي اعضاي رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ مـي شـود .   جلسات هيأت هاي حل اختالف با حضور  -11-66

شايان ذكر است حضور دو عضو اصلي در جلسه الزامي بوده و درصورت عدم حضور يك عضو اصلي، عضو علي البدل متناظر  
 وي در جلسه حاضر و جلسه رسميت خواهد داشت.

دگان طرفين قرارداد براي حضور در جلسـه رسـيدگي و اسـتماع    درصورت تشخيص هيأت هاي حل اختالف، از نماين تبصره:
 نظر آن ها و تهيه صورتجلسه و اخذ امضاي نمايندگان ياد شده اقدام مي گردد. 

 



 

 

  شماره قرارداد :
  : شمارهعمومي مناقصه 

 شماره صفحه :
 

 :محل مهركارفرما                                                     :مهرپيمانكار محل             

متن ذيل با عنوان حل اختالف جايگزين متون قبلي در شرايط عمومي قراردادها/ پيمان هاي شركت هاي اصلي و  -12-66
د و از اين پس اين شيوه نامه بايد به عنوان جزء الينفك به قراردادهاي منعقـده بـين طـرفين    فرعي تابعه وزارت نفت مي شو

 منظم شود. 
هرگاه در تفسير يا اجراي مفاد پيمان/ قرارداد بين طرفين آن اختالف نظر پيش آيد، اختالف بين طرفين ابتدا از طريق مذاكره 

يجه به شرح مذكور در شيوه نامه حل اختالف هاي قراردادي كه به و تفاهم حل و فصل خواهد شد و درصورت عدم حصول نت
 قرارداد منضم مي شود ، قابل حل خواهد بود. 

تمامي شركت هاي اصلي و تابعه موظفند به صورت متناسب اين شيوه نامه را به طـرف هـاي قـراردادي خـود، كـه       تبصره:
 رد.دستورالعمل مبناي رسيدگي به اختالف هاي احتمالي قرار گي

در صورت هرگونه ابهام يا سكوت اين شيوه نامه در خصوص مقررات شكلي، مراتب از هيأت عالي استفسار و نظـر   -13-66
 تفسيري هيأت عالي معتبر خواهد بود.

 معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري و اداره كـل روابـط عمـومي وزارتخانـه بايـد بـه طريـق مناسـب مفـاد ايـن            -14-66
اطالع عموم ذي نفعان برسانند. مديران عامل شركتهاي اصلي مسئوليت نظارت بر پياده سازي و رعايت ايـن   شيوه نامه را به

 شيوه نامه در حوزه شركت متبوع و مرعفي متخلفان از عدم بكارگيري و موارد مرتبط به تخلفات اداري را بر عهده دارند. 
 1/10-272107بالغ الزم االجزاء بوده و جايگزين دستورالعمل شـماره  تبصره از تاريخ ا»  12«) ماده و 14اين شيوه نامه در (

 مي شود. 12/06/1393تاريخ 
 


