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آن ؛ كه مجموعه اي غير قابل تفكيك است؛ و از اين پس قرارداد ناميده  2همراه با اسناد مدارك موضوع ماده  حاضر، قرارداد            

پس كارفرما ناميده كه از اين .………………و برنامه ريزي به نمايندگي  سازمان مديريت بين ……… تاريخ شود، در مي

شود ازسوي ديگر، طبق  كه از اين پس مشاور ناميده مي .……تبه شماره ثب .……… شاورممهندسين  شود، از يك سو و  مي

 گردد. مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي

بعنوان ناظر و دفتر نقشه و  معاونت آمار اطالعات استان ر عهدةنظارت بر صحت و كيفيت خدمات نقشه برداري موضوع اين قرارداد ب

 شود. است كه از اين پس دستگاه نظارت ناميده ميبعنوان ناظر عاليه  اطالعات مكاني مركز آمار ايران

 . موضوع قرارداد1ماده 
  :موضوع اين قرارداد عبارت است از

 

 . اسناد و مدارك2ماده 
 ل اسناد و مدارك زير است :اين قرارداد شام           

 .. موافقتنامه حاضر2-1

 .. شرايط عمومي2-2

 .. پيوستها2-3

 . اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات؛ در چهارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مهندس مشاور2-4

 شود. يا بين دو طرف قرارداد مبادله مي هابالغ شد

  .. شرح موضوع قرارداد1پيوست 

  .شرح خدمات .2پيوست 

  .. حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن3پيوست 

 .شرايط خصوصي. 4پيوست 

 

 شرايط عمومي

 : تعاريف و مفاهيم1ماده 

 .  قرارداد1-1
موافقتنامه است كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد بين دو  2مجموعه اسناد و مدارك غير قابل تفكيك به شرح ماده 

 شود.طرف مبادله مي 

 . موافقتنامه1-2
سندي است كه در آن مشخصات اصلي قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق الزحمه و تعهدات دو طرف 

 بيان شده و بايد به امضاي هر دو برسد.

 . شرايط عمومي 1-3
 مفاد همين متن است كه مقررات و شرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين مي كند. 

 رايط خصوصي. ش1-4
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شرايط ويژه اي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد تنظيم مي شود. موارد 
 درج شده در شرايط خصوصي، هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقص كند، يا تعهدات مالي كارفرما را افزايش دهد.

 . كارفرما1-5
ت كه قرارداد را امضاء مي كند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار مي نمايد. شخصيتي حقوقي اس

 جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز كارفرما، در حكم كارفرما هستند.

 . مدير طرح1-6
 ، به وي واگذار مي شود.شخصيتي حقوقي است كه با عنوان مديريت طرح، تمام يا بخشي از اختيارات قابل واگذاري كارفرما

 . مهندس مشاور 1-7
طرف ديگر امضاء كننده قرارداد است، كه انجام موضوع قرارداد را تعهد مي كند. جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز مهندس 

 مشاور، در حكم مهندس مشاور هستند.

  . دستگاه نظارت1-8
كيفيت خدمات مورد  بر حسن انجام عمليات از نظر فني و كنترلشخصيتي حقوقي است كه به نمايندگي از كارفرما، نظارت  

 قرارداد را برعهده مي گيرد.
به   استان بوده و دفتر نقشه و اطالاعت مكاني مركز آمار ايران  GISدستگاه نظارت در اين قرارداد معاونت آمار اطالعات و  

 عنوان ناظر عاليه مي باشد.

 . خدمات نقشه برداری1-9
از فعاليتها و اقدامهايي است كه در اجراي موضوع قرارداد، از سوي مهندس مشاور تعهد شده است . اين خدمات  عبارت است

در برگيرنده مراحل اندازه گيري، پردازش، تجزيه و تحليل، تفسير، نمايش، انتشار و بهره برداري از داده هاي مكاني و 
  نه هاي آبي است.اطالعات جغرافيايي در مورد سطح زمين و يا بستر په

 . قسمت1-11
هر قسمت، بخش تفكيك شده اي از شرح خدمات است كه تحت اين عنوان، با مديريت و حق الزحمه معيني، در قرارداد  

 مشخص شده است.

 . مدارك و گزارشها1-11
فني، برآورد مقادير و نقشه ها، متون، پايگاههاي اطالعاتي، مستندات، دستورالعمل ها، مشخصات فني، كتابچه هاي محاسبات 

نظاير آن هستند كه در انجام خدمات موضوع قرارداد، برحسب مورد از سوي مهندس مشاور به صورت نسخه سخت و يا نرم 
 افزاري تهيه مي شود.

   . برنامه زماني كلي1-12
سب ماه نشان مي دهد و برنامه اي است كه تاريخ شروع و خاتمه انجام بخشهاي مختلف خدمات هر قسمت از قرارداد را برح

 در اسناد و مدارك قرارداد درج مي شود.

 . مدت اوليه1-13
 موافقتنامه است. 3مدت اوليه قرارداد، مدت درج شده در ماده  

 . متوسط حق الزحمه ماهانه1-14
 رارداد است.متوسط حق الزحمه ماهانه قرارداد، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ برآورد اوليه حق الزحمه، بر مدت اوليه ق

 . روز، ماه ، تاريخها، مفرد و جمع، عنوانها1-15
 روز و ماه بر اساس تقويم شمسي، و تاريخ ها طبق تقويم رسمي كشور است.. 1-15-1    
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 هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارند.. 1-15-2    
ر رفته در موافقتنامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمتهاي اسناد و مدارك قرارداد، تنها به منظور عنوانهاي به كا. 1-15-3   

 راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي توان در تفسير اسناد و مدارك قرارداد ها، از آنها استفاده كرد.
  ن برنامه و بـودجه و ضوابط آن تعريف مي شود.اصطالحاتي كـه در ايـن مـاده نيامده است، طبـق قـانو. 1-15-4

 : شروع و تنفيذ قرارداد2ماده 

 اين قرارداد از تاريخ مبادله آن )ابالغ از سوي كارفرما( نافذ است.. 2-1

شروع اولين قسمت يامرحله، پس ازابالغ قرارداد ازسوي كارفرما ودريافت پيش پرداخت است و تاريخ شروع هر يك از . 2-2

 اي  بعدي، بر طبق برنامه زماني كلي قرارداد خواهد بود.قسمت ه

كه كارفرما مصمم به انجام قسمت يا مرحله بعد باشد، گزارشهاي هرقسمت يا مرحله، در صورتي با تصويب مدارك و .2-3

ب انصراف خود گزارشها، انجام آن را به مهندس مشاور ابالغ مي كند و يا مرات و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب مدارك
نمايد. در صورتي كه مرحله بعدي خدمات مرحله ساخت و تحويل باشد، مدت ياد شده سه ماه  را از ادامه قرارداد اعالم مي

 خواهد بود.

هاي ياد شده، مهندس مشاور ميتواند  در صورت عدم ابالغ هرقسمت يا مرحله از كار توسط كارفرما، ظرف مهلت .2-4

 در خواست نمايد. 1-9-22بندخاتمه قرارداد را طبق 
      

 

 : حدود خدمات و تغييرات آن 3ماده 

كارفرما مي تواند حين انجام كار، خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعايت . 3-1

حق الزحمه قرارداد بيش از بيست  ، تغيير، افزايش و يا كاهش دهد مشروط بر آنكه بر اثر اين تغيير حدود خدمات،2-3مفاد بند
 موافقتنامه، اضافه نشود. 4( درصد نسبت به مبلغ پيش بيني شده در ماده 22و پنج )

افزايش حق الزحمه قرارداد، كه ناشي از تعديل و تغيير در تعرفه هاي خدمات نقشه برداري، تغيير در طبقه بندي تبصره : 

ميزان ضرايب موثر در محاسبه حق الزحمه )مانند ضريب صعوبت، ضريب عوارض نسبت به مقادير پيش بيني شده و يا 
 جنگلي و مانند آنها( باشد، مشمول بند فوق نخواهد بود.

در صورتي كه به كار بستن نظر كارفرما در حين انجام خدمات يا هنگام بررسي مدارك و گزارشهاي مهندس . 3-1-1
، خدمات 2-3اضافي شود، مهندس مشاور موظف است با رعايت مفاد بند  مشاور، موجب تغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات

 اضافي را انجام دهد.
 موافقت نا 

مهندس مشاور مي تواند در صورت لزوم، تغييرات در شرح وظايف و يا حدود خدمات در بخشهاي در حال اجرا يا . 3-1-2
 ، به كارفرما پيشنهاد نمايد.2-3پايان يافته را با ذكر داليل و جزئيات و با رعايت مفاد بند 

هر گاه طبق بندهاي ياد شده تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت يابد، در هر مورد مهندس مشاور،   .3-2

( روز با بررسي گزارش، 11مدت و حق الزحمه انجام تغييرات را به كارفرما گزارش مي كند. كارفرما حداكثر ظرف مدت ده )
حق الزحمه انجام تغييرات، با مهندس مشاور مذاكره و توافق مي كند، پس از توافق، كارفرما تغييرات را ابالغ      در مورد مدت و

 مي نمايد.

خدمات مربوط به اصالح مدارك و گزارشهاي مهندس مشاور كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد و  .3-3

نيست و  3-2و  1-3گاه نظارت اعالم مي شود، مشمول خدمات اضافي بندهاي مواردي كه براي اصالح خدمات از سوي دست
 هزينه آن از سوي مهندس مشاور پرداخت مي شود.
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در مواردي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح يا طرحهاي ديگر ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف است . 3-4

كه با مهندس مشاور و يا سازمانهاي ديگر تنظيم مي شود، از كارفرما دريافت اطالعات و مدارك فني آن را طبق برنامه اي 
 كند و در انجام خدمات خود منظور نمايد تا بين كارهاي مختلف طرحهاي ياد شده، هماهنگي ايجاد شود.

  

 : برنامه زماني انجام خدمات4ماده 
 آمده است. 4برنامه زماني كلي انجام خدمات، در پيوست  

 

 : پيشرفت كار 5ماده 
مهندس مشاور در پايان هر ماه، گزارش پيشرفت خدمات موضوع قرارداد به همرا داده هاي حاصل از اجراي قرارداد را در دو 
نسخه به كارفرما و دستگاه نظارت تسليم مي كند. در اين گزارش، ميزان كارهاي انجام شده، تاخيرها و علل آنها، راه حل 

( روز پس از اظهار نظر ناظر ، نظر خود را 11ع و مشكالت كار پيشنهاد مي شود و كارفرما تا ده )هاي الزم براي رفع موان
 نسبت به گزارش ياد شده اعالم مي كند.

 موافقت نامه 

 : كاركنان مهندس مشاور 6ماده 

س مشاور و براي او همه كساني كه به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد، به صورت دايم يا موقت، به هزينه مهند. 6-1

خدماتي انجام مي دهند، كاركنان مهندس مشاور شناخته مي شوند و مسئوليت عملكرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، 
 به عهده مهندس مشاور است.

قبل از شروع كار، مهندس مشاور موظف است فهرست اسامي افراد كليدي را كه فاقد سوابق سوء حرفه اي باشند، . 6-2

اي انجام خدمات موضوع قرارداد، به همراه وظايف، تخصص و ميزان فعاليت هر يك، براي كارفرما و دستگاه نظارت ارسال بر
 كند.

مهندس مشاور بايد به منظور اجراي مراحل مختلف اين قرارداد، در دفاتر و كارگاههاي خود، به شمار كافي كاركنان . 6-3

 صالحيت دار داشته باشد.

ي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجي باشد، مهندس مشاور در استفاده در صورت. 6-4

از خدمات آنها، قوانين و مقررات ناظر بر كار اتباع خارجي در ايران را رعايت مي كند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و كار آنها 
 را به كارفرما تسليم مي نمايد.

مشاور نمي تواند كاركنان شاغل كارفرما، دستگاه نظارت، مدير طرح، و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  مهندس. 6-5

 را بدون كسب مجوز قبلي از دستگاه مربوط، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، به كار گيرد.

براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد،  به كارگيري كاركنان شاغل در مهندس مشاور از سوي كارفرما و مدير طرح،. 6-6

 ممنوع است.

 : نمايندگان 7ماده 

 . نمايندگان كارفرما7-1 

كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به  مهندس مشاور . 7-1-1

 معرفي مي كند.
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رفرما، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي، به مهندس دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده كا. 7-1-2

مشاور ابالغ مي شود، در حكم ابالغ كارفرماست، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما، دستورهاي ابالغ شده ويا 
 مدارك امضا شده به وسيله نماينده قبلي، معتبر است.

 موافقت نامه 

اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه با اين قرارداد، به واحد خدمات  كارفرما مي تواند تمام يا بخشي از. 7-1-3

مديريت طرح واگذار نمايد. در اين صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفي مي شود و 
 تصميم گيري هاي وي در امور واگذار شده در حكم تصميم هاي كارفرماست.

 مشاور. نمايندگان مهندس 7-2 

پس از مبادله قرارداد، مهندس مشاور نماينده يا نمايندگان خود را با ذكر حدود اختيارات، به كارفرما . 7-2-1

 معرفي مي كند.

مهندس مشاور بايد در هر يك از كارگاههاي خود، يك نفر مهندس ذيصالح را به عنوان نماينده و . 7-2-2

رت و ديگر طرفهاي قراردادي كارفرما در اين كار، معرفي نمايد. مسئول تعيين كرده و به كارفرما، دستگاه نظا
مهندس مشاور موظف است در غياب نماينده خود، جايگزين وي در كارگاه را به كارفرما و طرفهاي قرارداد معرفي 

 كند.
 

 : دقت و كوشش 8ماده 

هندسي و بر اساس استانداردهاي تخصصي مهندس مشاور، بايد خدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول فني و م. 8-1

و حرفه اي و با رعايت مالحظات مالي و اقتصادي، طبق دستورالعمل هاي مربوط و با به كار گيري حداكثر مهارت و دقت، به 
وسيله كاركناني كه واجد صالحيت تخصصي و حرفه اي الزم هستند، انجام دهد و در مواردي كه اظهار نظر و صالحديد به او 

 گذار شده است، منصفانه و بي طرفانه عمل كند.وا
مهندس مشاور موظف است در انجام خدمات خود، گزينه ها و راه حل هاي ممكن را بررسي و مناسب ترين آنها را . 8-2

ه وي و اتخاذ كند. هم چنين، بايد مدارك و گزارشها را به ترتيبي تهيه كند كه در ادامه خدمات، در حد امكان نياز به مراجعه ب
 يا تمام پرونده هاي مربوط نباشد.

مهندس مشاور، بايد عمليات اجرايي را به نحوي نظارت و كنترل نمايد كه از حصول كيفيت مناسب نقشه ها و خدمات . 8-3

انجام شده توسط عوامل اجرايي، برطبق مشخصات فني ضميمه قرارداد، اطمينان حاصل كند و با اتخاذ تصميم هاي به موقع 
 قتضي، از تاخير در اجراي تعهدات و عمليات جلوگيري نمايد.و م

 موافقت نامه 

 : استانداردها، معيارها، مقررات و دستورالعملهای فني 9ماده 

سيستم اندازه گيري آحاد و سيستمهاي مختصات مورد استفاده در تمامي اسناد، نقشه ها و مدارك فني طرح، متريك . 9-1

تعيين شده باشد و يا به هنگام اجراي كار،  2به ضرورت، سيستم اندازه گيري ديگري در پيوست  خواهد بود؛ مگر آن كه بنا
 درباره آن توافق شود.

مهندس مشاور بايد در انجام خدمات و تنظيم مدارك و گزارشها، از معيارها و ضوابط فني و دستورالعمل هاي مركز . 9-2

 2دن اين گونه ضوابط و معيارها، از معيارها و ضوابط معتبري كه در پيوست آمار ايران استفاده كند و در صورت موجود نبو
 تعيين شده و يا بعداً توافق مي شود، استفاده نمايد.
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 : اقدامهای مهندس مشاور كه نياز به تاييد كارفرما دارد 11ماده 
جلسات هماهنگي را به منظور تصميم هاي هر گاه مهندس مشاور به هنگام انجام كار، براي تعيين نحوه ادامه كار، جلسه يا 

( روز از 12راهبردي ضروري بداند، موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي براي كارفرما بفرستد. كارفرما، تا پانزده )
تاريخ دريافت گزارش، نسبت به تشكيل جلسه اقدام مي كند و تصميم ها را در صورت جلسه اي تنظيم و به مهندس مشاور 

نمايد. هر گاه كارفرما در مهلت تعيين شده به تشكيل جلسه و ابالغ تصميم ها اقدام نكند، مهندس مشاور خود  ابالغ مي
تصميم گيري نموده و نتيجه را به كارفرما اعالم مي كند. دستگاه نظارت بايد به نحو مقتضي توسط كارفرما از نتيجه تصميم 

 ي مطلع گردد.گيري هاي انجام شده در جلسات مربوط به امور فن
 

 : نظارت و كنترل فني 11ماده 

كارفرما و دستگاه نظارت مي توانند در مدت اجراي هر قسمت از خدمات مورد قرارداد، نمايندگان خود را براي . 11-1

نظارت و كنترل فني عمليات، به محل كارگاه يا دفتر مهندس مشاور اعزام نمايند. مهندس مشاور موظف است اطالعات  و 
 رك مورد نياز را در اختيار اين نمايندگان قرار داده و تسهيالت الزم را براي اين قبيل بازرسي ها فراهم نمايد.مدا
، گزارش خاتمه هر قسمت از كار را همراه با مدارك و گزارش مربوط، به 13مهندس مشاور موظف است طبق ماده . 11-2

مامورين فني خود را جهت كنترل نهايي مدارك حداكثر ظرف مدت از دستگاه نظارت ارسال كند. دستگاه نظارت در صورت نيا
يك ماه به محل اعزام خواهد كرد. در طي اين بازديدها، مهندس مشاور نمايندگاني را در معيت نمايندگان دستگاه نظارت 

 كارفرما به محل اعزام كرده و همكاري الزم را معمول مي نمايد.

 

ين بازرسي ها و يا پس از دريافت مدارك و گزارشهاي هر قسمت از خدمات، اشتباه يا هرگاه دستگاه نظارت در ح. 11-3

نواقصي مشاهده كند، مراتب را بي درنگ به كارفرما و مهندس مشاور به صورت كتبي اطالع مي دهد. مهندس مشاور موظف 
 ، پس از رسيدگي الزم، سريعاً نسبت به رفع آن اقدام نمايد.4-13است مطابق بند 

 : تسهيالت بر عهده كارفرما 12اده م
 

كارفرما، تدابير و مساعدت هاي الزم براي تسهيل كار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ويژه در موارد زير، 
 بر اساس درخواست مهندس مشاور، فراهم مي كند:

 رايط خصوصي و به صورت رايگان.تحويل زمين و در اختيار قرار دادن اطالعات مربوط، طبق مندرجات ش. 12-1

چنانچه تحويل زمين و مشخص كردن محدوده مورد نظر مستلزم انجام خدمات اضافي توسط مهندس مشاور باشد،  تبصره:

 عمل خواهد شد. 2-3بر اساس  بند 

 ارتباط و تشريك مساعي با وزارتخانه ها، سازمانها و ساير موسسات... 12-2

قرارداد، بايد توسط كارفرما در اختيار مهندس مشاور قرار گيرد. تمام هزينه هاي  2پيوست تسهيالت ويژه كه طبق . 12-3

 ، برعهده مهندس مشاور است.2-12اقدامهاي موضوع  بند 

 : نحوه تسليم و تصويب مدارك و گزارشها 13ماده  

همراه با نسخه اي به صورت  مهندس مشاور، مدارك و گزارشهاي هر قسمت را در پايان مدت مربوط، در يك نسخه. 13-1

نرم افزاري به دستگاه نظارت تسليم مي كند. دستگاه نظارت پس از دريافت مدارك و گزارشهاي ياد شده، حداكثر ظرف مدت 
 يك ماه آنها را بررسي و نظر صريح و روشن خود را با درج موارد، به كارفرما و مهندس مشاور اعالم مي كند.

كنترل و تاييد مدارك و گزارش ها در برنامه زماني قرارداد منظور نشده باشد، اين زمان جزو  در صورتي كه زمان تبصره:

 مدت قرارداد تلقي نشده و در محاسبه تاخيرهاي مجاز و غير مجاز مهندس مشاور منظور نمي گردد.
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نظارت، براي مطالعات مهندس مشاور ، بايد يك نسخه از مدارك و گزارشها را قبل از كنترل و تاييد دستگاه . 13-2

 مقدماتي در اختيار كارفرما قرار دهد.
در صورت تاييد مدارك و گزارشها، دستگاه نظارت يك نسخه ديگر از مدارك و گزارشهاي تاييد شده را از مهندس . 13-3

 مي كند.مشاور درخواست كرده و پس از دريافت به همراه نسخه نرم افزاري و نيز گزارش مربوط، به كارفرما تسليم 

در صورت اعالم نظر اصالحي دستگاه نظارت نسبت به خدمات انجام شده، مهندس مشاور موظف است ظرف مدت . 13-4

يك ماه يا ده درصد مدت قسمت مربوط، هر كدام كه بيشتر باشد، آنها را اصالح و مدارك را در دو نسخه با نسخه نرم افزاري 
اييد براي كارفرما ارسال گردد. تجاوز از اين مدت، مشمول كاهش حق الزحمه درج به دستگاه نظارت تسليم نمايد تا پس از ت

 شرايط عمومي قرارداد است مگر اينكه كارفرما قبالً با افزايش مدت موافقت كرده باشد. 1-21شده در بند 

 در صورت اعالم نظر اصالحي از سوي كارفرما نيز طبق بند فوق عمل خواهد شد. تبصره:

واردي كه نظر اصالحي اعالم شده منطبق با نظر مهندس مشاور نباشد،  مهندس مشاور با ارسال گزارش در م. 13-5

توجيهي، داليل خود را براي بررسي مجدد به كارفرما و دستگاه نظارت متفقاً بر نظرات خود اصرار داشته باشند، مهندس 
 خواهد بود.مشاور موظف به اصالح مدارك و گزارشهاي خود بر اساس نظر آنها 

)حل اختالف( عمل  24مسئوليت اين نوع تصميم گيري ها بـر عهده مهندس مشاور نيست. در ساير مـوارد بـر اسـاس مـاده 
 مي شود.

در صورتي كه دستگاه نظارت ظرف مدت تعيين شده  نظر خود را در مورد مدارك و گزارشهاي مهندس مشاور اعالم . 13-6

( روز از تاريخ دريافت استعالم، همچنان نظري 12اه را استعالم مي نمايد و چنانچه تا پانزده )نكند، مهندس مشاور نظر دستگ
 از سوي وي اعالم نشود، مدارك و گزارشهاي ارسالي، تصويب شده تلقي مي گردد.

مربوط را  مهندس مشاور بايد همراه مدارك و گزارشهاي هر قسمت، چكيده از نحوه عملكرد و فعاليتهاي انجام شده. 13-7

 تهيه و ارسال نمايد.

 : تضمين حسن انجام كار 14ماده 
 

براي حصول اطمينان از حسن اطمينان از حسن انجام كار، ده درصد از هر پرداخت مهندس مشاور، به عنوان . 14-1

 تضمين حسن انجام كار، نزد كارفرما نگهداري مي شود.

 حسن انجام كار به نفع كارفرما ضبط مي شود.، تضمين 23در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده  .14-2

. تضمين مربوط به خدمات مورد قرارداد، بايد پس از تصويب مدارك و گزارشهاي آن و در زمان تسويه حساب نهايي 14-3

 آزاد شود. 11طبق ماده 

 : حق الزحمه 15ماده 
كه بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي حق الزحمه مهندس مشاور براي انجام خدمات قسمت هاي مختلف موضوع قرارداد 

 تعيين شده است، از سوي كارفرما و با رعايت مفاد قرارداد پرداخت مي شود. 3مربوط، طبق پيوست 

 : نحوه پرداخت حق الزحمه 16ماده 

و  تا حداكثر هشتاد درصدحق الزحمه هر قسمت ازخدمات مورد قرارداد در طول انجام آن و تا زمان تسليم مدارك. 16-1

گـزارشهاي آن قسمت، با تاييد دستگاه نظارت و به صورت اقـساط بر اسـاس پيشرفت كار، طبق برنامه زماني كه در پيوست  
 تعيين و توافق شده است، به صورت علي الحساب پرداخت مي شود. 3

و گزارش هاي مربوط،  . قسط آخر يا باقيمانده حق الزحمه هر قسمت از خدمات مورد قرارداد، پس از تصويب مدارك16-2

 پرداخت مي شود. 11طبق ماده 
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، بر حسب مورد قرارداد، به تناسب پيشرفت كار و با توافق 2-3زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافي، موضوع بند . 16-3

 دو طرف تعيين مي شود.

د دستگاه نظارت رسيده هر يك از اقساط حق الزحمه، طي صورت حسابي كه توسط مهندس مشاور تهيه و به تايي .16-4

 باشد، پس از رسيدگي از سوي كارفرما، پرداخت مي شود.
( روز از تـاريخ دريافـت صورت حسـاب مهندس مشاور، نظر خود را در 11دستگاه نــظارت موظــف است ظرف مدت ده )

 مورد آن اعالم نمايد.

رت حساب تاييد شده از سوي طرف دستگاه ( روز پس از دريافت صو12كارفرما موظف است ظرف مدت پانزده ). 16-5

نظارت، آن را مورد بررسي قرار دهد و پس از كسر كسور قانوني و قراردادي، ضمن ارسال يك نسخه صورت حساب تاييد 
 شده همراه با مستندات مربوط براي مهندس مشاور، حق الزحمه را پرداخت كند.

ز سوي كارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد، اعتراض خود هر گاه مهندس مشاور به اصالحات اعمال شده ا. 16-6

( روز از تاريخ دريافت صورت حساب اصالح شده، با كارفرما 12را با ذكر دليل و ارائه مستندات، حداكثر ظرف مدت پانزده )
رار داشته باشد، بايد اعالم مي كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. هرگاه كارفرما همچنان بر اعمال اصالحات اعالم شده، اص

نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست اقدام كند. در اين حالت، مهندس مشاور مي تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر 
)حل اختالف( اقدام كند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را عالوه بر خسارت تاخير تاديه، طبق  24خود، از طريق ماده 

 د. ، دريافت كن7-11ماده 

در صورتي كه كارفرما در پرداخت تمام يا بخشي از هر يك از صورت حسابهاي تاييد شده بيش از يك ماه از تاريخ  .16-7

دريافت آن تاخير كند، براي جبران خسارت مازاد بر يك ماه، اضــافه بر اصل مبلغ تاخــير شده، مبلغي معادل حاصلضرب 
پنج ساله )مورد عمل بانكهاي كشور( در مبلغي كه پرداخت آن به تاخير افتاده، به  نرخ سود سـپرده سرمايـه گذاري بلند مدت

 مهندس مشاور پرداخت مي كند. حداكثر زمان مشمول پرداخت اين خسارت، سه ماه است.

 : پيش پرداخت 17ماده 

وضوع قرارداد را به عنوان ( درصد از مبلغ اوليه حق الزحمه خدمات م21به درخواست مهندس مشاور، كارفرما بيست ). 17-1

پيش پرداخت، پس از ابالغ، بدون كسر كسور قانوني در مقابل سفته يا هر گونه تضمين معتبر ديگر، به مهندس مشاور 
پرداخت مي كند. اين مبلغ، هنگام پرداخت حق الزحمه هر قسمت يا مرحله به تناسب كسر و تضمين مهندس مشاور به همان 

 نسبت آزاد مي شود.

در صورت خاتمه يا فسخ قرارداد، هر گاه در تسويه حساب نهايي، مهندس مشاور بابت پيش پرداخت ها به كارفرما  .17-2

بدهكار باشد موظف است مبالغ بدهكاري را پرداخت كند وگرنه كارفرما از طريق قانوني، نسبت به دريافت مطالبات خود از 
 ، با اخذ هزينه هاي مربوط، اقدام مي نمايد.محل سپرده ها، تضمين ها و مطالبات مهندس مشاور

 : صورت حساب نهايي و تسويه حساب 18ماده 

صورت حساب نهايي خدمات مورد قرارداد، پس از پايان يافتن خدمات آن ، از سوي مهندس مشاور تهيه و پس از . 18-1

زحمه خدمات و مبالغي كه بر اساس مواد تاييد دستگاه نظارت، براي كارفرما ارسال مي شود. اين صورت حساب، شامل حق ال
قرارداد به آن اضافه يا از آن كسر مي شود، كسور قانوني، پرداختهاي قبلي يا علي الحساب، حق الزحمه افزايش يا كاهش 
خدمات، هزينه هاي تطويل و تعليق، خسارت و نتايج ناشي از دعاوي رسيدگي و قطعي شده و نظاير آن است. صورت حساب 

( روز از تاريخ دريافت، توسط كارفرما رسيدگي و تاييد مي 12ه به ترتيب ياد شده تنظيم مي شود، ظرف مدت پانزده )نهايي ك
 شود.
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در صورتي كه صورت حساب ياد شده نياز به اصالح داشته باشد، كارفرما اصالحات مورد نظر خود را در جلسه اي كه . 18-2

 مي دهد، مطرح نموده و نتيجه را با او توافق مي كند.طـي مدت يـاد شده با مهندس مشاور تشكيل 

صورت حساب توافق شده به وسيله دو طرف قطعي بوده، اعتراض به آن وارد نيست و مبناي تسويه حساب نهايي . 3-18ا

 1-11مهندس مشاور قرار مي گيرد. در اين حالت بر حسب مورد به شرح بندهاي زير عمل خواهد شد و گرنه طبق مفاد بند 
 عمل مي شود.

هر گاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهايي بستانكار شناخته شود، تضمين حسن انجام كار او بي درنگ  -18-4

 ( روز پس از تاييد صورت حساب نهايي، پرداخت مي گردد.12آزاد و مطالبات وي حداكثر ظرف مدت پانزده ) 14طبق ماده 

( روز از تاريخ تاييد 12رت حساب نهايي بدهكار شود، ظرف مدت پانزده )هر گاه مهندس مشاور بر اساس صو -18-5

صورت حساب، بدهي خود را به كارفرما مي پردازد. در اين صورت، بي درنگ تضمين حسن انجام كار او آزاد مي شود و هر 
ندس مشاور، طلب خود را گاه از اين پرداخت خودداري كند، كارفرما حق دارد از محل سپرده ها، تضمين ها و مطالبات مه

دريافت كرده و سپس باقيمانده مبلغ تضمين حسن انجام كار او را آزاد نمايد و اگر مبالغ ياد شده براي وصول مطالبات كافي 
 نباشد، طبق قوانين جاري كشور، مطالبات خود را از ساير دارايي هاي او وصول كند.

 ق الزحمه مربوط: تغييرات مدت قرارداد و ح 19ماده 
مدت قرارداد در صورت پيش آمدن هر يك از موارد زير مي تواند با پيشنهاد هر كدام از دو طرف، تغيير يابد. در چنين مواردي، 
مهندس مشاور بايد با توجه به مفاد ماده مربوط، تغييرات الزم در مدت و مبلغ حق الزحمه بر اساس مباني قرارداد و تاثير آن 

نجام شده و برنامه زماني و نيز پيامدهاي مالي آن را تعيين نموده و طي گزارشي به كارفرما اعالم كند. كارفرما روي خدمات ا
( روز پس از دريافت گزارش، نظر خود را اعالم خواهد كرد. نتايج طي صورت جلسه اي تنظيم و مالك 12حداكثر پانزده )

 عمل قرار مي گيرد.
نترلهايي كه حين انجام كار صورت مي گيرد، در پايان خدمات آن قسمت )يا در حالت فسخ تغيير مدت هر قسمت، بر اساس ك

يا خاتمه قرارداد در زمان بررسي(، مورد بررسي نهايي قرار گرفته و درباره كاهش يا تمديد مدت توافق به عمل مي آيد و 
 عمل مي شود. 3-21اساس بند نتيجه صورت مجلس مي گردد. در مورد ميزان تاخيرهاي مجاز و غير مجاز بر 

 تغيير حدود خدمات.. 1-19موافقت 

 بروز تاخير به عللي خارج از قصور مهندس مشاور. .19-2

 وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري. .19-3

 تعليق كارها از طرف كارفرما. .19-4

 تاخير غير مجاز از سوي مهندس مشاور. .19-5

 : خسارت تاخير 21ماده 

ابت تاخير غير مجاز مهندس مشاور، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت تاخير غير مجاز به مدت قسمت مربوط در ب. 21-1

 ( درصد حق الزحمه مربوط، از مهندس مشاور دريافت مي شود.21ميزان حق الزحمه آن قسمت و حداكثر تا بيست )

باشد، مهندس مشاور علل تاخير را به كارفرما و دستگاه  در پايان اين مدت اوليه قرارداد، چنانچه كار به اتمام نرسيده. 21-2

نظارت گزارش كرده و دستگاه نظارت بر اساس اين گزارش ميزان تاخير مجاز و غير مجاز را تعيين و نتيجه را به كارفرما 
 گزارش مي كند.

 : تعليق 21ماده 
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در حين انجام خدمات هر قسمت از قرارداد، تمام يا ( روزه به مهندس مشاور 11كارفرما مي تواند با اعالم كتبي ده ). 21-1

بخشي از خدمات موضوع آن قسمت را طي ابالغيه اي كه تاريخ شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده است، به حالت تعليق 
 درآورد.

جاز قابل ابالغ تعليق خدمات مورد قرارداد قبل از سپري شدن سه چهارم مدت اوليه قرارداد با احتساب تمديدهاي م .21-2

  است.

تعليق خدمات از سوي كارفرما در هر قسمت، فقط براي يك بار مجاز است. مدت تعليق در هر قسمت از خدمات،  .21-3

 ( ماه، هر كدام كه كمتر است، خواهد بود.4حداكثر يك چهارم مدت اوليه و يا چهار )

( روز قبل از پايان مدت تعليق، موضوع را 11حداكثر تا ده )در صورتي كه تمديد تعليق ضرورت داشته باشد، كارفرما  .21-4

( ماه و بدون پرداخت هر گونه 3به مهندس مشاور پيشنهاد مي كند و در صورت موافقت مهندس مشاور، حداكثر به مدت سه )
خواست مهندس مشاور هزينه براي مدت تمديد شده، قرارداد تمديد مي شود. هر گاه مشاور با تمديد تعليق موافقت نكند، با در

 به قرارداد خاتمه داده مي شود.

( درصد حق الزحمه متوسط ماهانه است. پرداخت 31هزينه هاي مربوط به دوران تعليق خدمات، ماهانه معادل سي ). 21-5

 ( ماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است.4اين مبلغ براي حداكثر چهار )

( روز، 12ع تعليق، خدمات مربوط را متوقف كند و حداكثر ظرف مدت پانزده )مهندس مشاور موظف است پس از شرو. 21-6

، به كارفرما 2-21گزارش وضعيت خدمات را تا هنگام ابالغ تعليق تهيه و با تعيين ميزان هزينه هاي تعليق، موضوع بند 
 تسليم نمايد.

ليق، نظر كارفرما را نسبت به چگونگي ادامه ( روز قبل از انقضاي مدت تعليق يا تمديد تع21مهندس مشاور بيست ) .21-7

قرارداد استعالم مي كند. در صورت اعالم نظر كارفرما مبني بر ادامه كار، پس از سپري شدن مدت تعليق، اجراي كار ادامه 
خاتمه كار را  مي يابد. هرگاه تا پايان مدت تعليق، كارفرما نظر خود را در مورد ادامه كار اعالم نكند، مهندس مشاور مي تواند

 درخواست كند.

چنانچه در دوران تعليق، كـارفرما تصميم بـه لغو تعليق بگيرد، مـوضوع را به مهنـدس مشـاور ابالغ مي كند، در اين . 21-8

 ( روز پس از ابالغ، كار ادامه مي يابد.21صورت، حداكثر بيست )

 :  خاتمه دادن به قرارداد 22ماده 

        ر هر زمان به قرارداد خاتمه دهد.كارفرما مي تواند د. 22-1

( ماهه، به مهندس 2در هر زماني كه كارفرما قصد خاتمه به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو ). 22-2

 مشاور اعالم مي كند.

( روز، 12مدت پانزده )مهندس مشاور پس از دريافت ابالغ خاتمه قرارداد، بي درنگ بايد كار را متوقف كند و در  .22-3

گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابالغ خاتمه قرارداد، تهيه و تسليم كند. اين گزارش بايد حاوي وضعيت و ميزان 
پيشرفت هر بخش از خدمات به تفكيك قسمت و نيز بخشهايي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منابع كار در مهلت دو ماهه ياد 

 كان پذير است، همراه با تعيين ميزان حق الزحمه آنها باشد.شده ضروري است و ام

هر گاه كارفرما راساً يا بر اساس گزارش مهندس مشاور تشخيص دهد كه الزم است تمام يا قسمتي از خدمات . 22-4

مهندس مشاور . تكميل آنها در مهلت دو ماهه امكان پذير است، تكميل شود، بايد موضوع را به 3-22ناتمام كه بر اساس بند 
 اعالم كند. دراين صورت، مهندس مشاور موظف است خدمات ياد شده را در مهلت دو ماهه تكميل كند.

در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پايان مهلت دو ماهه، نسبت به تحويل اصل تمام اسناد، مدارك و . 22-5

د از كارگاه )در صورت وجود( و ارائه صورتحساب حق الزحمه گزارش هاي كار، تحويل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خو
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خدمات انجام شده و صورت هزينه هاي ناشي از پايان دادن به قرارداد مانند موافقتنامه ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل 
حمل لوازم آنها به كارمندان خود يا موسسات ديگر، هزينه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده آنها به كشورشان و هزينه 

كشورشان مشروط بر اينكه اين هزينه ها به منظور اجراي اين قراردادايجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختي 
 نشده باشد، اقدام نمايد.

-22( روز پس از دريافت صورت حساب و صورت هزينه هاي موضوع بند 12. كارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده )22-6

، با مهندس مشاور 11، نسبت به بررسي آن بر اساس شرايط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده، اقدام نمايد و مطابق ماده 2
 آزاد مي شود. 11تسويه حساب كند. سپرده حسن انجام كار مهندس مشاور در اين حالت با توجه به ماده 

ر يك از قسمتهاي قرارداد و قبل از شروع قسمتهاي بعدي . هر گاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات ه22-7

طرح شود، كارفرما قرارداد را بدون تشريفات خاصي پس از تسويه حساب مهندس مشاور، بابت خدمات آن قسمت، پايان مي 
  دهد.

ده مي شود و طبق ، هر گاه منـع قانوني رفع نشود، قرارداد از سـوي كـارفرما خاتمه دا2-1-27در مـورد شمول بند . 22-8

 مفاد اين ماده، عمل مي شود.

 مهندس مشاور مي تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر يك از موارد زير، درخواست كند:. 22-9

 .7-11( ماه در پرداخت حق الزحمه موضوع بند 3در صورت تاخير مازاد بر سه ). 22-9-1

راي پرداخت حق الزحمه تاخير مجاز موضوع بند در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين شده ب .22-9-2

21-2. 

، يا اعالم نظر 4-21( ماه، موضوع بند 4در صورت موافقت نشدن با تمديد مدت تعليق بيش از چهار ).22-9-3

 .7-21نكردن كارفرما براي ادامه كار، موضوع بند 

( ماه از تاريخ مورد نظر در برنامه 3از سوي كارفرما بيش از سه ) 12در صورت انجام نشدن مفاد ماده . 22-9-4

 زماني.

 در صورت عدم تبعيت كارفرما از رأي مرجع حل اختالف. .22-9-5

 )حوادث قهري(. 21در صورت وقوع شرايط مندرج در ماده  .22-9-6

ر به اين در صورتي كه كارفرما حداكثر تا يك ماه از درخواست خاتمه قرارداد مهندس مشاور، زمينه هايي كه منج. 22-11

درخواست شده است را رفع نمايد، مهندس مشاور از درخواست صرفنظر مي كند و خدمات خود را ادامه مي دهد، در غير اين 
 صورت، پس از انقضاي مهلت يك ماهه، قرارداد خاتمه يافته شده و ساير اقدامها، طبق مفاد اين ماده انجام مي گردد.

 : فسخ قرارداد 23ماده 

ا مي تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلي، قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور كارفرم. 23-1

 ابالغ كند:

اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد يا طي مدت . 23-1-1

 .2-1-27قرارداد، به استثناي مفاد بخش اول بند 

  .2-1-27عدم اطالع به كارفرما در مورد بند . 23-1-2

 انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون اجازه كارفرما. .23-1-3

 ورشكستگي به تقصير يا انحالل شركت. .23-1-4

اثبات اين مطلب كه مهندس مشاور براي گرفتن كار يا اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش  .23-1-5

 يي داده يا آنها يا واسطه هاي آنها را در منافع خود شريك كرده است.يا هدايا
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حذف نام مهندس مشاور، به طور دائم يا براي مدت محدود، از فهرست شركتهاي ذيصالح اعالم شده  .23-1-6

 از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

مهندسين مشاور اخطار مي كند تا نسبت به رفع نواقص و كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتدا به  .23-2

اشكالها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوي مهندس 
ه نفر به مشاور براي رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده، موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا به وسيله هياتي متشكل از س

 انتخاب وزير يا باالترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تاييد شده و پس از اخذ موافقت مقام ياد شده، به مشاور ابالغ گردد:

 ( درصد مدت قسمت مربوط.31تاخير غير مجاز در انجام خدمات هر قسمت، بيش از سي ). 23-2-1

 رفه اي .رعايت نكردن استانداردهاي فني و شئونات ح. 23-2-2

مهندس مشاور با دريافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند، بي درنگ كارفرما را از وضعيت . 23-3

كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعالم مي شود )حداقل دو هفته(، اصل مدارك و گزارشهاي خدمات انجام 
 حويل دهد.شده تا آن تاريخ را به كارفرما ت

. كارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد، بي درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت 23-4

به تعيين مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد. كارفرما موضوع 
 يت و برنامه ريزي كشور به منظور اقدام، اعالم مي كند.را بي درنگ به سازمان مدير

 : حل اختالف 24ماده 

هر گاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختالف نظر پيش آيد، دو طرف مي تواند براي حل سريع آن قبل . 24-1

و و يا  1-1-24شده در بندهاي بر حسب مورد، به روش تعيين  .3-24از درخواست ارجاع موضوع براي داوري طبق بند 

 عمل نمايند. 24-1-2

قانون  23در مورد مسايل ناشي از برداشتهاي متفاوت دو طرف از بخشنامه هايي كه به استناد ماده . 24-1-1

برنامه و بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابالغ شده است، هر يك از دو طرف از سازمان مديريت 
ريزي چگونگي اجراي بخشنامه را استعالم نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان مديريت و و برنامه 

 برنامه ريزي كشور اعالم مي شود، عمل كنند.

است، رسيدگي و اعالم نظر درباره آنها به   1-1-24در مورد اختالف نظر هايي كه خارج از شمول بند  .24-1-2

ب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناس يا هيات كارشناسي منتخ
 كارشناسي، در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط اعالم مي گردد. عمل كنند.

به توافق نرسند اعالم نظر  2-1-24در صورتي كه دو طرف درانتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند  .24-2

اقدام  3-24مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، راي حل اختالف، طبق بند  2-1-24و  1-1-24بندهاي اعالم شده طبق 
 مي گردد.

هر گاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختالف نظر پيش آيد كه راجع به مسائل مالي و فني باشد، هر . 24-3

ضوع هاي مورد اختالف به داوري را به رييس سازمان مديريت و برنامه يك از طرفها مي توانند درخواست ارجاع موضوع يا مو
 ريزي كشور، ارائه كنند.

چنانچه رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با تقاضاي ياد شده موافقت نمود، مرجع حل اختالف، :  1تبصره 

 شوراي عالي فني خواهد بود.

ي بايد در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط انجام شود. پس از رسيدگي و اعالم نظر شوراي عالي فن : 2تبصره 

 اعالم نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند كرد.
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ارجاع موضوع هاي مورد اختالف به شوراي عالي فني، تغييري در تعهدات دو طرف نمي دهد و موجب نمي شود كه . 24-4

 نكند. يكي از دو طرف، به تعهدات قراردادي خود عمل

 : ماليات بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني 25ماده 

پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به مهندس مشاور و كاركنان . 25-1

قرارداد برقرار  او و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل مورد نياز مهندس مشاور كه در تاريخ امضاي اين
، به عهده مهندس مشاور است. 2-22است يا در آينده برقرار خواهد شد و يا ميزان آن در آينده تغيير مي نمايد، با رعايت مفاد 

مبالغي از اين ماليات ها و عوارض و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول شود، از 
مهندس مشاور كسر مي شود و به حساب وي به مراجع مربوط حواله مي گردد. در صورت نپرداختن و يا تاخير در پرداختهاي 

 واريز كسور قانوني ياد شده، جبران زيانهاي آن بر عهده كارفرما خواهد بود.

نگام امضاي قرارداد در صورتي كه ماليات، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي، جز آنهايي كه ه. 25-2

وجود دارد، تغيير كند، حق الزحمه مهندس مشاور نيز توسط كارفرما، به تناسب بر اساس دستورالعمل هاي سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي كشور تعديل خواهد شد.

 : مسئوليت مهندس مشاور 26ماده 

 اين قرارداد، مسئول است. 2و  1ه در پيوستهاي مهندس مشاور در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش بيني شد .26-1

تاييد خدمات و يا تصويب مدارك، گزارشها ومحاسبات مهندس مشاور از سوي كارفرما و يا دستگاه نظارت، از  .26-2

مسئوليتهاي مهندس مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي كاهد و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و 
 ي كاستيهايي است كه به علت نقص خدمات ارائه شده از طرف او، بعدها در كار مشاهده شود.جوابگو

مسئوليت مهندس مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به شركتها يا اشخاص حقوقي ثالث كه بر حسب  .26-3

قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت  ضرورت، مورد تاييد كافرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين
 به واگذاري قسمتي از خدمات، رافع هيچ يك از تعهدات و مسئوليتهاي مهندس مشاور در برابر كارفرما نخواهد بود.

 : ممنوعيت قانوني 27ماده 

نون منع قانون اساسي و قا 141مهندس مشاور اعالم مي كند كه در زمان عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت اصل . 27-1

 ، نيست.22/11/1337مداخله كاركنان دولت، مصوب 

در صورتي كه خالف اين موضوع براي كارفرما ثابت شود يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان . 27-1-1      

 مهندس مشاور رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ مي شود.

در شرايطي كه تغييراتي در دستگاههاي دولتي يا كارفرما ايجاد شد كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد،  .27-1-2     

مهندس مشاور موظف است مراتب را به كارفرما اعالم كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشود، كارفرما قرارداد را خاتمه 
 كارفرما اعالم نكند، كارفرما قرارداد را فسخ مي نمايد.مي دهد. هر گاه مهندس مشاور مراتب را به محض اطالع به 

 كاركنان خارجي مهندس مشاور و يا همراهان ايشان، حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند.. 27-2

مهندس مشاور موظف است تمام اطالعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد مي كند، . 27-3

 تلقي نمايد و حداكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بندد.محرمانه 

 : حوادث قهری 28ماده
در مورد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري مانند جنگ اعالم شده يا نشده، انقالبها و اعتصابهاي عمومي، شيوع 

اي غير عادي، خشكسالي بي سابقه و همچنين آتش سوزي هاي دامنه دار، طوفان و بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانه
 حوادث مشابه كه ناشي از كار مهندس مشاور نباشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
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هرگاه بروز شرايط اضطراري، انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غير ممكن سازد، مي تواند پايان قرارداد . 28-1

 اين قرارداد به طرف ديگر اعالم كند. 22ا مطابق ماده ر

)تعليق(  21هر گاه شرايط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امكان پذير نباشد، مطابق ماده . 28-2

 عمل مي شود.

 : انتقال به غير 29ماده

ين قرارداد را به شخص و يا اشخاص حقيقي يا مهندس مشاور حق ندارد بدون كسب مجوز از كارفرما، موضوع ا. 29-1

حقوقي ديگري منتقل يا واگذار كند. در صورت موافقت كارفرما با واگذاري قسمتي از كار به اشخاص ثالث، از مسئوليت و 
 تعهدات مهندس مشاور به هيچ عنوان كاسته نمي شود.

ورد نياز مهندس مشاور بايد مورد قبول كارفرما بوده اشخاص حقيقي يا حقوقي انتخاب شده براي اجراي كارهاي م. 29-2   

 و صالحيت آنها براي انجام خدمات مورد نظر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تاييد شده باشد.

كارفرما مي تواند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض كند. در . 29-3  

 ن صورت، انجام تعهدات كارفرما دررابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده، بر عهده آن اشخاص خواهد بود.اي

 : اشخاص و يا قراردادهای ثالث 31ماده
در مواردي كه اجراي خدمات اين قرارداد از سوي مهندس مشاور مستلزم اعمال اختيارات و يا اجراي وظايف مقرر در پيمانها و 

 ديگري باشد، بر حسب مورد به ترتيب زير عمل مي شود:قراردادهاي 

منظور نشده باشد، مهندس مشاور در انجام اين امور، با  2در صورتي كه اختيارات يا وظايف در چارچوب پيوست . 31-1

 توجه با دانش فني و تجربه خود، به عنوان يك شخص بي طرف عمل مي كند.

يا اشخاص ثالث، به مهندس مشاور حق تغيير حدود تعهدات داده شده باشد، مهندس  چنانچه در قرارداد با پيمانكاران .31-2

 مشاور دستورهاي الزم را در چارچوب قراردادها صادر مي كند و گزارش موارد تغيير را به كارفرما تسليم خواهد نمود.

 : دسترسي به محل 31ماده

روژه را به منظور انجام خدمات اين قرارداد، براي مهندس كارفرما بايد امكان دسترسي بدون ممانعت به مكان پ. 31-1

 مشاور فراهم كند.
  

 اخذ مجوزهاي الزم براي انجام خدمات بر روي زمين و مسيرهاي مربوط، بر عهده و به هزينه كارفرما است.. 31-2

 مهندس مشاور، براي كسب مجوزهاي الزم در حد توان با كارفرما همكاري خواهد كرد.. 31-3

 : رعايت مقررات ايمني 32دهما

مهندس مشاور بايد اطمينان يابد كه كاركنانش خدمات را به طور ايمن و مطمئن انجام مي دهند و ضوابط ايمني را . 32-1

 در تمام مراحل انجام خدمات رعايت مي كند.

ارداد فعاليت مي كنند، مهندس مشاور مراقبت مي كند كه ساير گروههايي كه در انجام كارهاي پروژه موضوع قر. 33-2

طبق مقررات، ضوابط و دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني كارگاهها در كشور عمل نمايند. اين مراقبت، رافع مسئوليتهاي اين 
 گروههاي اجرايي نخواهد بود.

 : كارآموزی 33ماده

قرارداد را با هدف آموزش، از كارفرما مي تواند متناسب با حجم كار، شماري مهندس و دانشجوي مرتبط با موضوع . 33-1

كارشناسان خود و يا دانشجويان دانشگاهها به مهندس مشاور معرفي كند و مهندس مشاور موظف به قبول و آموزش آنان 
 است.
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 هزينه تامين مسكن، حقوق، مزايا و هزينه هاي باالسري كارآموزان، بر عهده كارفرماست.. 33-2

 : مالكيت اسناد 34ماده
ا، مدارك و گزارشهايي كه به موجب اين قرارداد، توسط مهندس مشاور تهيه مي شود، از جمله نسخ اصلي، تمام نقشه ه

 نورگذر يا رايانه اي، همه متعلق به كارفرماست. 

 : ابالغ ها 35ماده  
ا به صورت كتبي معتبر هر گونه اطالعيه، دستور كار، اعالم نظر، ابالغ تعليق، ابالغ خاتمه يا فسخ قرارداد و موارد مشابه، تنه

 است.
 رسيد دبيرخانه هردوطرف ويا رسيد تحويل پستي، مالك تسليم گزارشها، مدارك و مكاتبات است.

 : زبان قرارداد 36ماده  
زبان قرارداد فارسي است. در صورتي كه مدارك قرارداد عالوه بر فارسي به زبانهاي ديگري نيز تهيه شده باشد، متن فارسي 

مهندس مشاور بايد مدارك و گزارشهاي مطالعات و طراحي، گزارشهاي ارزشيابي و پيشرفت كار و نيز ساير معتبر است. 
مكاتبات خود را به زبان فارسي تهيه كند. در مواردي كه طبق نظر كارفرما، تمام و يا قسمتي از اسناد و مدارك، به زبان 

ر اسناد و مدارك مربوط را به زبان مورد نظر كارفرما تهيه نمايد. ديگري عالوه بر زبان فارسي مورد نياز باشد، مهندس مشاو
چنانچه در شرح خدمات قرارداد، ترجمه و تهيه مدارك به زبانهاي ديگر پيش بيني نشده باشد، به عنوان خدمات اضافي تلقي 

 شده و حق الزحمه آن از سوي كارفرما پرداخت مي گردد.

 : قانون حاكم بر قرارداد 37ماده  
 ين قرارداد از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران است.ا

 شرح موضوع قرارداد:  -1پيوست  
 

 شرح خدمات  - 2پيوست 

 :حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن -3پيوست شماره 
 )ريال(رقم طرح )ريال(رقم پايه حجم كار واحد اجرای كار موضوع رديف

      

 ضمين حسن انجام كار: ت 1تبصره 
 

براي حصول اطمينان از حسن اطمينان از حسن انجام كار، ده درصد از هر پرداخت مهندس مشاور، به عنوان تضمين  -
 حسن انجام كار، نزد كارفرما نگهداري مي شود.

 ، تضمين حسن انجام كار به نفع كارفرما ضبط مي شود.23در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده  -
به خدمات مورد قرارداد، بايد پس از تصويب مدارك و گزارشهاي آن و در زمان تسويه حساب نهايي طبق تضمين مربوط  -

 آزاد شود. 11ماده 

- . 

 : نحوه پرداخت حق الزحمه 2تبصره 
م خدمات و متناسب با پيشرفت فيزيكي و پس از تاييد كارفرما و وجود اعتبار الزم احق الزحمه قرارداددر قبال انج      

 اخت مي گردد.پرد
 پرداخت كل مبلغ قرارداد منوط به ارائه مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي از طرف مشاور )پيمانكار(مي باشد.
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 .: پيش پرداخت 3تبصره 

در صورت تقاضاي مشاور ،حسب آيين نامه تضمين معامالت دولتي و با شرايط مربوطه ، پيش پرداخت قابل پرداخت 
 خواهد بود.

 شرايط خصوصي :   4پيوست شماره

نظارتي كه از طرف كارفرما و يا ناظرين رسمي و در اجراي كارها به عمل مي آيد از ميزان مسئوليت مجري قرارداد نمي  -
 كاهد

 مي باشد.…………اساس كار مشاور بر مبناي دستور العمل فني مركز آمار ايران ويرايش  -

مركز آمار ايران كه بعنوان ناظر معرفي ميشوند همكاري الزم را  آمار و اطالعات ومعاونت مشاور مكلف است با نمايندگان  -
 بعمل آورد

)برنامه زماني( مشاور نسبت به تحويل كار واگذار شده اقدام ننمايد  3در صورتيكه در زمان مقرر مطابق پيوست شماره   -
ن جريمه از مبلغ كلي ريال( را به عنوا………) .…………يركرد غير مجاز مبلغ كارفرما مي تواند به ازاي هرروز د

 قرارداد كسر نمايد.

 . مـــــدت    3ماده 
شرايط عمومي قرارداد است با توجه به  2طبق ماده  ،كه شروع و تنفيذ آن هاي موضوع قرارداد ام خدمات قسمتجمدت ان           

 باشد.  مي.……………………تا برنامه زماني كلي 
 شرايط عمومي خواهد بود. 19موضوع ماده مدت ياد شده ، تابع تغييرات مدت قرارداد،  

 . حـق الـزحمـه 4اده م
 مي باشد. .…………………………………………. مبالغ حق الزحمه خدمات مورد قرارداد4-1

. نحـوه تعيين روش پـرداخـت حـق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه هاي مربوط و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه حق 4-2
 شده است . درج  3در پيوست  ،الزحمه

 . تعـهــدات دو طـرف قـرارداد5ماده 
. مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد؛ در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعالم 2-1

 كند كه داراي توان و تشكيالت الزم براي انجام اين خدمات است. مي
و كيفيت انجام كار آنان به عهده مشاور است و مهندس مشاور در مقابل كارفرما  . ضمانت حسن رفتار و اخالق كاركنان 2-2

 پاسخگوست.
. حفظ و حراست و جلوگيري از هر نوع كپي برداري از نقشه ها و لوح فشرده حاوي اطالعات نقشه هاي آماري به عهده  2-3

 مشاور است. 
شود كه  متعهد ميهمچنين براي او معين شده است،  مدارك قرارداد كه در اسناد و ارفرما متعهد به انجام وظائفي است. ك 2-4

 در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد، به مشاور پرداخت كند.
ريال ..…………………… به مبلغ ..........……مورخ  ..……………………ضمانت نامه شماره  2-2

حسن اجراي تعهدات قرارداد از طرف شركت  %2ك عنوان حساب سازمان در رابطه با ريال (بان .………………………)
 . ارائه گرديده است
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 . نـشـــــاني6ماده 

 : نشاني كارفرما

 :نشاني مشاور

رف ديگر و ( روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را بط12هر گاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد ، بايد پانزده )
و  گرديدهطرف ديگر اعالم نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال ه نشاني جديد ب مادامي كههمچنين دستگاه نظارت اعالم كند. 

 دريافت شده تلقي مي گردد.

 . شماره نسـخه های قـرارداد 7ماده 
يك نسخه از آن به مشاور ابالغ شده و همه نسخه هاي كه  نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده 2اين قرارداد در    

 آن، اعتبار يكسان دارند.

 

 

 :نماينده مشاور                                                 :  نماينده كــارفـرمـا

 نام و نام خانوادگي: :                                                نام و نام خانوادگي
 سمت:       :                                                           سمت

 امضاء                                                                         امضاء    

 

 


