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مقایسه قرارداد پیمان عمومی با قرارداد فدیک
مقایسه قرارداد پیمان عمومی با قرارداد فدیک

می کوشییییا تا تتاوی بین مادا وا وته یییرا وای این دو قرارداد رارشییی ارتر و به صیییوری ی می مورد معا عه
قراردویا .مادا وایی که مربوط به ت ضمین وا ،تحویل کارگاا وا ،معرفی ا شخاص حقوقی و حقیقی و مادا وایی
که تتاوی کلی در رنها دیدا می شود و مویب اختالف بین دو طرف قرار داد یا تشریتای بیش از حد نیاز در رنها
می باشیید .ا هته قرارداد فیدیک خود به تنهایی نشییان ر این تتاوی وا اسییب و با پرداختن به ی میای مادا وا و
گ ستردگی بندوا و ته را وای رن او ین تتاوی وا را به ویود روردا ا سب.تتاوی وایی که مویب شدا ا سب تا
اختیارای کار فرما را محدود کند و به حقوق پیمان ارن بیشیییتر اومیب دادا شیییود و از این رو مویب تقویب
پی مان اران شییییدا اسییییب .ما او ین ت تاوی را ومین مورد قرار می دویا و به تویییییا رن می پردازیا.

**تتاوی در رعایب حقوق پیمان اران

ومان طور که در مقدمه فیدیک رمدا اسب به خاطر رعایب اصول مشارکب متعادل در ریسک پذیری بین کارفرما
و پیمان ار،مورد تویه قرار گرفته ا سب.ا صول م شارکب در ری سک پذیری برای دو طرف متید بودا :برای کارفرما
که قراردادی را با مهلغ کمتری امضیییای می کند و و ینه وایش تنها زمانی اف ایش می یابد که ریسییی های یر
متعارفی بروز نماید،و برای پیمان ار که از بررورد ودر نظر گرفتن و ینه این ونه ریسییی ها که اندان رسیییان وا
نی سب احتراز می کند.طی سا های اخیر،بازار کاروای ایرامی بعرف نوع قراردادوامی سوق پیدا کردا ا سب که در
رن نیاز به اطمینان از مهلغ نهایی،و ا هاً زمان ت میل بسییییار مها می باشییید.برای این ونه پرو ا وای کلید در
دسب،کار فرمایان حایر به پرداخب مها غ بیشتر -گه اا بسیار بیشتر،وستند.به شرط ح ول اطمینان از این که
مهلغ نهایی توافق شدا اسب تجاوز ننماید.حال به شرح ومین مورد در شرایط عمومی پیمان در ایران می پردازیا
این نوع قرارداد بیشتر راا را برای کارفرما وموار می کند و باعث یعف در پیمان ار میشود اون این نوع قراردادوا
بی شتر ،کارفرمایان د ست اا دو تی بودا اند.بی شترین متاد این قرارداد به سود کارفرما ا سب.ومان طور که ما در
قرارداد فیدیک می خوانیا کارفرمایان ا شخاص متخ ص و ستند که حا یر به پرداخب مها غ بی شتر گاواً ب سیار
بیشییتر وسییتند به شییرط رن که مها غ نهایی توافق شییدا تنییری ن ند اما در این قرارداد شییرایط عمومی پیمان
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کارفرمایان به کاوش مها غ او یه می پردازند و به اف ایش مها غ بعد از رن ف ر نمی کنند و اومیتی امل نمی
شوند و ومین امر باعث ش سب در توان ما ی بع ضی از پرو ا وا می شود زیرا این ونه پرو ا وا در مها غ او یه
پیمان تنییرای سن ینی را در بر دارد.

-2تتاوی در کلیای و تعاریف:

در این قسمب تتاوی وای زیادی به اشا می خورد ومانعور که در مقدمه ومین مقا ه گتته شد شرایط پیمان
فیدیک متادوا را دقیق تر برر سی کردا ا سب و به صوری ی می صحهب ننمودا ا سب به عنوان مثال در قرارداد
کلید در دسب فیدیک  ،شرایط کارفرما،پیشنهاد مناق ه،نمایندا کارفرما و کارکنان کارفرما مورد تویه قرار گرفته
ا سب.در صورتی که در شرایط عمومی پیمان به صوری مهها به رن پرداخته شدا ا سب و دررن فقط به تعاریف
ی می پرداخته شدا ا سب به عنوان مثال تعریف کارفرما،تعریف پیمان ار.ا هته به موارد دی ری نی می توان ا شارا
کرد مانند قانون و زبان در قرارداد فیدیک یا موارد محرمانه و ی میای محرمانه در قرارداد یاد شیییدا در اه که
شاید قانون و زبان در شرایط عمومی پیمان یک مسئله حل شدا باشد زیرا این قرارداد به د یل مش الی واردا به
رن فقط در داخل کشور انعقاد می شود پس مسلما زبان رن فارسی و قانون رن قانون و مقرارای مویود در کشور
اسب
-4پیمان ار و تعهدای وتاییدای عمومی پیمان:

ما دراین بخش از قرارداد فیدیک به مو یوع یا هی بر می خوریا که ن شان دوندا امری یا ب و مها ا سب که با
رعایب این موییییوع می توان کاوش و ینه وای متترقه و یانهی را کا کرد وعالوا بر کاوش و ینه از تشییی یل
دست اوا و کا ذ بازی وای یرالزم یلوگیری کرد.

(پی مان ار با ید کار وا را طهق م تاد پی مان{طراحی}،ایرا و ت م یل و ورگو نه نقص در کار وا را بر طرف ن ما ید
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کاروای انجام شدا باید منعهق با اودافی با شد که مورد انتظار بودا و در پیمان تو صیف شدا ا سب.طهق بند باال
در واقع کار پیمان ار و مهندس مشاور با وا اد ام شدا اسب و کارفرما مویوع پیمان را مشخص کردا و رن را از
طریق روشییهای مجازدراختیار پیمان ار قرار می دود پیمان ار نی با اطمینان از رعایب اسییتانداردوا کار را قهول و
انجام می دود.در این قرارداد فیدیک از مهندس م شاور که پل ارتهاطی میان کارفرما و پیمان ار ا سب صحهتی به
عمل نمی رورد ودر واقعیب باعث کاوش و ینه وا خواود شیید.اما در شییرایط عمومی پیمان ی ی از ارکان اصییلی
ایرای مویوع پیمان مهندس مشاور اسب و رابعه مستقیا با طراحی،ایراو تنییرای در مشخ ای فنی را دارا می
باشد.که در اکثر پرو ا وا با ویود این امر مش الی طراحی و معا عاتی زیادی ویود دارد که وا و ینه را باال می
برد و باعث صرف زمان بیشتری به د یل مسئل اداری می شود.
:4-0تضمین انجام تعهدای:
در مادا  2-5قرارداد فیدیک مویییوع تضییمین انجام تعهدای را بررسییی می کنیا در این مادا پیمان ار باید به
و ینه خود ت ضمین انجام تعهدای به مهلغ و به ارزی که در شرایط خ و صی پیمان ذکر شدا را تهیه نماید اگر
این مهلغ در شرایط خ وصی ذکر نشدا باشد ،این مادا کاربردی نخواد داشب.پیمان ار باید تضمین انجام تعهدای
را ظرف مدی  27روز پس ازامضییای موافقتنامه پیمان تاوسییط طرفین،برای کارفما ارسییال نماید تضییمین انجام
تعهدای باید تو سط یک شخص حقوقی از ک شور مورد تایید کارفرما صادر شدا و طهق فرم من ضا به شرایط
خ وصی پیمان یا فرم دی ری که مورد تایید کارفرما باشد.

ما با مقای سه قرارداد فیدیک با شرایط عمومی پیمان به یک تتاوی عمدا در متاد این قراردادوا بر خواویا خورد
ورن وا معادل درصیید برای تضییمین اسییب.تضییمین تهدای در قرارداد فیدیک یک امر اختیاری میان پیمان ار و
کارفرما اسب که اگر این امر اختیاری در شرایط خ وصی پیمان قید نشدا باشد کاربرد نخواود داشب که این امر
باعث اعتماد بین کارفرما و پیمان ار اسییب.اما در شییرایط عمومی پیمان مهلغ تضییمین انجام تعهدای به صییوری
معین و وا یا در این قراداد ذکر شدا ا سب که این مهلغ معادل  4در صد مهلغ او یه پیمان ا سب که باید صادر
شدا از طرف بانک مورد قهول و طهق نمونه یمیمه شدا در ا سناد مناق ه با شد .در بقیه موارد تتاوی زیادی
ویود ندارد به عنوان مثال زمان تمدید انجام تعهدای در قرارداد کلید در دسیییب  27روز و در شیییرایط عمومی
پیمان  04روز می باشد و بیشترین تتاوی در مقدار زمان و روز می باشد.
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:4-2نمایندا پیمان ار:
در مادا 4-5قراداد فیدیک به نمایندا پیمان ارپرداخته شییدا اسییتن که مویییوع قابل بحثی در شییرایط عمومی
پیمان خواود بود .در شرایط عمومی پیمان به این بحث اومیب دادا ن شدا ا سب م ر در مواقعه ای مانند ف سخ
پیمان یا خاتمه دادن به پیمان که پیمان ار موظف به انتخاب نمایندا ای برای صوری مجلس کردن ماشین رالی
و کاروای انجام شدا اسب و در موارد عادی نمایندا پیمان ار متهومی در شرایط عمومی پیمان به خود اخت اص
نمی دود در صورتی که پیمان ار با دا شتن نمایندا ای بهتر می تواند در کاروای ایرامی مدیریب به عمل رورد و
تق سیا زمانی منا سهی برای انجام کاروای خود دا شته با شد و با انجام این کار ا سترس و ف شار کاری را کمترو
انجام خعاوا را تا حد زیادی کاوش دود و این امر مهمی اسب که باید در ریندا ای نچندان دور به رن پرداخب.

:4-4دستورا عملهای ایمنی:
در مادا  7-5قرارداد فیدیک به مادا د ستورا عملهای ایمنی برخورد می کنیا که این مویب م شنول شدن اف ار
ان سانس را فراوا می سازد و در قرارداد فیدیک ایمنی افراد و محیط کار مورد اومیب قرار گرفته ا سب و این امر
مها یک مادا را در این قراداد در بر گرفته اسب که بندوایی از این مادا را در زیر می خوانیا:

ا ف:از کلیهی ریینامه وا و مقرای ایمنی ذی ربط پیروی نماید.

ب:ایمنی کلیه اشخاصی که مجاز به حضور در کارگاا وستند را تامین نماید.

ج:تدابیر معقو ی برای پاک سازی کارگاا و کاروا از موانع یر یروری،به منظور یلوگیری از ر سیب ا شخاض اتخاذ
نماید.
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د:ح ار،روشنایی،ن ههانی و حتاظب از کاروا را تا ون ام ت میل و تحویل کار،طهق ف ل  01تامین کند.

و ی متاستانه در شرایط عمومی پیمان اصال به این مویوع مها پرداخته نشدا اسب و اگر وا پرداخته شدا باشد
بسیار ی می و نامرتب بودا اسب که به اشا نمی رید.ما در پرو ا وای بسیاری شاود رعایب ن ردن موارد ایمنی
بودا ایا که خسییارتهای ناگواری وا برای کارفرما،پیمان ارو وا برای ایتماع داشییته اسییب و این امر قابل بحث
اسب که ارا به مویوعی به این سادگی در عین حال مها و پیش یرانه اومیتی دادا نشدا اسب وفقط در شرایط
عمومی پیمان به سودو منتعب کارفرما پرداخته شدا اسب.
:4-5ایتناب از ایجاد م احمب:
در مادا 05-5قرارداد فیدیک به مویییوع یا هی موایه می شییویا که در شییرایط پیمان عمومی نی پیش بینی
ن شدا ا سب ایتناب از ایجاد م احمب مو یوعی ب سیار سادا و ی پراومیب ا سب که در ک شور ایران این مو یوع
بسیییار عادی و بی اومیب اسییب .ایتناب از ایجاد م احمب یعنی پیمان ار نهاید مداخله یر یییروری و نا بجا در
موارد ذیل بنماید:

ا ف:رسایش عمومی

ب :دسییترسییی  ،اسییتتادا یا اشیینال یادا وا و پیادا رووا اعا از این ه عمومی،در تملک کارفرما یا دی ران باشیید
پیمان ار موظف به یهران کلیه خسیییارای و زیانهای شیییامل عوارض و و ینه وای قانونی ناشیییی از این گونه
دخا تها،م احمتهای یر یروری و نا بجه بودا و کارفرما را از این امر مهرا خواود کرد.

:4-4حتاظب از محیط زیسب:
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در مادا  07-5بحث یا هی در قراداد فیدیک پیش بینی شیییدا اسیییب که در حال حاییییر دق دقه یهان بودا
اسب.حتاظب از محیط زیسب امر وایب اسب که در کشوروای یهان سوم مورد تویه قرار نمی گیرد و ما در این
قرارداد به اومیب ایا مویوع پی خواویا برد.
-0در حتاظب از محیط زیسییب،پیمان ار باید تمهیدای و اقدامای مقتضییی به منظور حتی محیط زیسییب ((در
داخل یا خارج از کارگاا)) را به عمل روردا ورسیییب ورزار ناشییی از ر ودگی،سییروصییدا،و سییایر رشار سییوی ناشییی از
عملیای خود به اشخاص یا اموال را به حداقل برساند.
-2پیمان ار باید اطمینان حاصل کند که گازوای خرویی،تخلیه سعحی و فضوالی خرویی ناشی از فعا یب وای
پیمان ار از می ان مشخص شدا در شرایط کارفرما یا مقادیر توصیه شدا در قوانین یاری تجاوز نخواود کرد این
مویوع نی در شرایط عمومی پیمان پیش بینی نشدا اسب و در این امر نی ویچ ونه اومیتی از طرف پیمان ار و
کارفرما دادا نمی شود وبدون تویه به این قضیه از این مویوع می گذرند.
:4-1امنیب کارگاا:
در مادا  22-5قرارداد فیدیک دوبارا به مویییوعی بر می خوریا که در شییرایط عمومی پیمان پیش بینی نشییدا
ا سب ما با ن اا سعحی به این تتاوتها به ناقص و ت میل نهودن شرایط عمومی پیمان پی می بریا که به م سامل
شاید کواک و ی مها اومیب دادا نشدا اسب از یمله دی ر این موارد امنیب کارگاا اسب که در شرایط عمومی
پیمان پیشهینی نشدا اسب و فقط اشارا ای به طور یر مستقا به رن شدا اسب.
-5طراحی:

در این قسمب ما به تتاوی اصلی که در مقدمه اشارا ای به رن شدا اسب می پردازیا.تتاوتی که وظایف مهندس
مشییاور و پیمان ا را در بر می گیرد.در قراداد فیدیک ومانعور که گتته شییدا اسییب وظایف مهندس مشییاور و
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پیمان ار در وا اد ام می شییود و کاروای طراحی،ایرای و تمام مویییوعای مربوط به مویییوع پیمان به پیمان ار
واگذار می شود ودر این قرارداد پیمان ار رابعه م ستقیمی با کارفرما برقرار می کند ومانعور که در قرارداد فیدیک
گتته شییدا اسییب پیمان ار باید قهل از تاریخ مهنا،شییرایط کارفرما (شییامل مهنای طراحی و محسییهای در صییوری
ویود) را مورد تج یه و تحلیل قرار دادا باشد.
پیمان ار مسئول طراحی و صحب شرایط کارفرما {شامل مهنای طراحی و محسهای} به استثنای موارد ذکر شدا
در ذیل خواود بود:

ا ف:بخشها،دادا وا و اطالعاتی که طهق پیمان یر قابل تنییر و به مسئو یب کارفرما می باشد.

ب:تعاریف و اوداف مورد نظر کاروا با ور بخش رن

ج:مهانی رزمایشها و عمل رد کاروای ت میل شدا

د:نق شه وا  ،دادا وا و اطالعاتی که صحب رن قابل احراز تو سط پیمان ار نی سب،به ا ستثنای موارد منایری که در
پیمان ذکر شدا باشد.
:5-0رموزش:

در قراداد فیدیک مادا یا ته را ای به نام رموزش پیش بینی شدا ا سب که شاید در ن اوی ی می مو یوعی بی
اومیب و بی مورد باشد و ی در ن اوی کلی تر و تخ

ی متویه اومیب این مویوع می شویا شاید ما در بعضی

از پرو ا وای ملی به این مویییوع بر خوردا باشیییا که به د یل بی اطالعی از ا ون ی ن هداری از پرو ا پس از
اتمام رن یا ا ونه استتادا متید بردن ازرنها داار مش ل شدا اند.ومانعور که در قرارداد فیدیک رمدا اسب:
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یمان ار به کارکنان کارفرما در زمینه بهرا برداری و ن هداری کاروا،به می انی که در(شیییریط کارفرما)مشیییخص
شدا،رموزش خواود داد.و این رموزش معمئنا باعث بههود کیتیب و طوالنی تر شدن عمر متید پرو ا خواود شد.
-4کارکنان و کارگران:

ما رد قسییمب کارکنان و کارگران به تتاوتهای ری ی بر می خوریا ا هته قابل ذکر اسییب که ب وییا این تتاوتهای
ری در کل قرارداد معمئنا کیتیب پرو ا و سییهو ب انجام پرو ا را به ویود می رورد و باعث کاوش دق دقه وای
دو طرف پیمان خواود شد و تمام مویوعای به صوری سریع و وایا در قرارداد رمدا اسب و ورگونه شک وشوبه
ای را بین دو طرف قرارداد از بین خواود برد.به عنوان مثال می توان از ساعب کار اسا برد:

این قرارداد با م شخص کردن ساعب کار،روزوای تععیلی ر سمی ویچ ونه شک یا ابهامی را برای پیمان ار باقی
نمی گذارد و معمئنا نی باعث روند روان ایرای پرو ا خواود شد یا موارد دی ری مانند بهداشب وایمنی،یا سوابق
کارکنان و ماشین رالی پیمان ار.
-1شروع،تاخیروتعلیق کارفرما:

ما در این قسیییمب به تتاوی وا در موییییوعاتی اون تمدید مدی ت میل،خسیییاری تاخیر،تعلیق کاروا،پرداخب
تجهی ای،م ا ا در صوری تعلیق،طوالنی تر شدن تعلیق،شروع مجدد کار خواویا پرداخب.
:1-0تمدید مدی ت میل:

با معا عه قرارداد فیدیک و مقای سه رن با شرایط عمومی پیمان به نظر می ر سد که در این مورد شرایط عمومی
پیمان وایا تر و سریع تر سخن گتته اسب و مویوع را کامال معرح نمودا اسب اما در قرارداد فیدیک به صوری
مهها و خالصه شدا به این مویوع پرداخته اند و شاید این مویوع ی ی از اش االی محدود این قرارداد باشد.
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با مقای سه ته را تنییر مدی پیمان در شرایط عمومی پیمان با سه ته را ،مادا تمدید مدی ت میل فیدیک به
این نتیجه می ر سیا که شرایط عمومی پیمان در این یک مو یوع بی شتر یانب پیمان ار را گرفته و به صوری
عقالنی تربه این مویوع پرداخته اسب.
:1-2خساری تاخیر:

نحوا پرداخب خسییاری تاخیر کار در فیدیک تتاوی زیادی با شییرایط عمومی پیمان دارد.این مویییوع نی مانند
ت ضمین تعهدای مقدار،یا می ان معینی برای محا سهه خ ساری ندارد بل ه ومان توافق دو طرف می با شد که در
شرایط خ وصی ومان قرارداد رمدا اسب و ی طهق روزی که در کار تاخیر شدا اسب پرداخب می شود.و ی در
شیییرایط عمومی پیمان برای تاخیر یر مجاز از یک دوا مدی پیمان ،یک دوو ارم مهلغ باقیماندا کار که در
ایرای رن تاخیر شییدا اسییب و یا برای تاخیر یر مجاز از یک دوا مدی پیمان تا مازاد یک اهارم مدی پیمان
ی ه ارم مهلغ باقی ماندا کار که در ایرای رن تاخیر شییدا اسییب و به طور خالصییه می توان گتب که در شییرایط
عمومی پیمان ومه ای طهق فرمول خود قرارداد محاسهه و پرداخب می شود.
:1-4تعلیق کاروا:

ومانعور که در قرارداد فیدیک رمدا اسب:

کارفرما می تواند در ور زمان به پیمان ار دستور دود که پی شرفب کار یا قسمتی از کار را به حا ب تعلیق دررورد
یا ادامه ومان مادا:

بعالوا:کارفرما می تواند دالیل تعلیق را اعالم نماید.اگر ودر حدی که دالیل اعالم شدا پیمان اررا م سئول دان سته
باشد ،مواد  5-7، 01-7، 00-7که در این بخش رمدا اسب نافذ نخواوند بود.
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ما در بررسییی این مادا متویه می شییویا که در این مورد شییرایط عمومی پیمان ت میل و عقالنی تر خواود بود
زیرا تعلیق کار توسییط کارفرما در ور زمان و ور حظه که بخواود و طی دفعای زیاد مویب نوسییان در کار و بی
نظمی در ایرای پرو ا خواود شد که در شرایط عمومی پیمان برای تعلیق تو سط کارفرما نی یوابعی را برقرار
نمودا اسب که به شرح زیر اسب:

کارفرما می تواند در مدی پیمان،ایرای کار را برای ی هار و حداکثر سییه ماا معلق کند ا هته بیشییتر از این مدی
نی با موافقب پیمان ار ام ان پذیر می باشیید .ا هته این مادا دارای م یتی اسییب ،اگر در شییرایط عمومی پیمان،
پیمان ار به ور د یل مویب شییود که کارفرما نتواند کار را ادامه دود مویییوع پیمان فسییخ می شییود اما در این
قرارداد مویوع پیمان توسط کارفرما به تعلیق دررمدا بدون رن ه خسارتی به پیمان ار پرداخته شود.
:1-5پرداخب تجهی ای،م ا ا در صوری تعلیق:

در قرارداد فیدیک برای پرداخب تجهی ای و م ا ا در صوری تعلیق تدابیر سختی در نظر گرفته شدا ا سب که
به اند مورد از رنها در زیر اشیییارا ای می شیییود:پیمان ار محق به دریافب ارزش (در تاریخ تعلیق)،تجهی ای و یا
م ا حی خواود بود که ونوز تحویل کارگاا نشدا اسب،در صورتی که:
ا ف:بیش از  27روز قهل ،کاری روی ماشییین رالی انجام نشییدا و حملی صییوری ن رفته باشیید(به حا ب تعلیق
دررمدا باشد)

ب:پیمان ار تجهی ای و یا م ا ا را ،طهق دستورای کارفرما به عنوان اموال کارفرما قهال عالمت ذاری کردا باشد.

در قسمب ا ف یک سئوال به ویود می رید:
که تاریخ تعلیق از سیییوی کارفرما اه مدی زودتر به پیمان ار ابالی می شیییود که پیمان ار  27روز قهل کار روی
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ماشین االی را انجام ندود.و ی در صوری کلی انین مادا ای در شرایط عمومی پیمان پیش بینی نشدا اسب و
پرداخب طهق تعلیق تمام کار یا قسمتی از کار که معلق شدا اسب صوری می گیرد.
:1-4طوالنی شدن تعلیق:

تتاوی عمدا این بخش رن اسب که در شرایط عمومی پیمان رگر تعلیق کار از سوی کارفرما بیش از سه ماا باشد
و پیمان کار موافقب ن ند ایرای مویوع پیمان به سود پیمان ار خاتمه می یابد و طهق مادا  57رن قرارداد عمل
می شودو ی در قرارداد فیدیک اگر تعلیق کار از سوی کارفرما بیش از  74روز با شد،پیمان ار می تواند از کارفرما
ت قاییییای مجوز ادا مه کار ک ند.اگر کارفر ما ظرف 27روز پس از در یا فب ت قاییییا از اع عای مجوز خود داری
کند،پیمان ار می تواند به کارفرما اعالم کند که تعلیق را طهق ف یییل  04به عنوان حذف رن کارمحسیییوب کردا
اسب،واگرتعلیق شامل کلیه کاروا شدا باشد پیمان ارمی تواند خاتمه پیمان دود.

در قرارداد فیدیک در این مادا بیشتر باز یانب کارفرمایان گرفته شدا اسب نه پیمان اران.
-8تحویل توسط کارفرما:
تحویل توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان به دو صوری انجام می شود:

تحویل قععی

تحویل موقب

در تحویل موقب در شرایط عمومی پیمان پس از رن ه عملیای مو یوع پیمان تو سط پیمان ار انجام شد پیمان ار
از مهندس مشییاور تقایییای تحویل موقب کاروا را می نماید و نمایندا خود را یهب عضییویب در ویای تحویل
معرفی می کند.
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مهندس مشییاور در خواسییب او را رسیییدگی و در صییوری تایید یییمن تعیین تاریخ رمادگی کار برای تحویل
موقب،تقایای تش یل ویای تحویل موقب را از کارفرما می نماید .و کارفرما به گونه ای ترتیب می دود که ویای
تحویل،حداکثر در مدی  21روز از تاریخ رمادگی کار که به تایید مهندس مشاور رسیدا اسب در محل کار حایر
شود و برای تحویل موقب اقدام نماید.

درتحویل قععی،درشییرایط عمومی پیمان مانندتحویل موقب اسییب با این تتاوی که ویای تحویل اگردرمویییوع
پیمان نقص ومش لی نهینندرن راتحویل قععی می یرند

در قرارداد فیدیک فقط یک نوع تحویل توسط کارفرما انجام می گیرد ورن وا به شرح ذیل اسب:
پیمان ار می تواند تقا یای گواوی تحویل را حداکثر  05روز زودتر از زمانی که به نظر وی کاروارا ت میل و رمادا
تحویل خواود شییید ،به کارفرما اعالم نماید.وکارفرما باید ظرف  27روز پس از دریافب تقاییییای پیمان ار گواوی
تحویل را برای پیمان ار صییادر نماید و اگر این ار در ظرف  27روز صییوری ن یرد در رخرین روز مهلب  27روزا
گواوی تحویل صادر شدا تلتی می شود.
-7مسئو یب وا در دورا رفع نواقص:

ما دراین قسیییمب در مورد موییییوعاتی ومچون و ینه رفع نواقص،تمدید دورا نواقص،گواوی حسییین انجام کار
صحهب خواویا کرد.
:7-0و ینه رفع نواقص:

ما در این بخش به مواردی که و ینه رفع نواقص رنها به عهدا پیمان ار باشد اشارا خواویا کرد.
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ا ف:طراحی کاروا.

ب:تجهی ای،م ا ا،یا کیتیب ایرا منعهق با پیمان نهاشد.

ج:بهرا برداری و ن هداری نادرسب در مواردی که به مسئو یب پیمان ارمربوط شود.

د:ق ور پیمان ار در انجام ور کدام از سایرتهداتش.

ا هته این مادا در ور دو قرارداد یک معنای واحد را دنهال می کند و فقط دارای یک تتاوی می باشییند که تتاوی
ا صلی بین رن نی ومین ا سب.ومانعور که گتته شدا ا سب در قرارداد فیدیک کار،پیمان ار و مهندس م شاور در
وا اد ام شدا ا سب و م سئو یب طراحی و ایرای به عهدا پیمان ار می با شد وبه طهع و ینه وای رفع نواقص رن
نی به عهدا خود او می باشییید و ی در شیییرایط عمومی پیمان و ینه وای رفع نواقص فنی و طراحی یا به عهدا
کارفرما یا مهندس مشاور می باشد.

:7-2گواوی حسن انجام کار:

در این ق سمب نی تتاوی بین قرارداد فیدیک و شرایط عمومی پیمان در مدی روز و زمان می با شد.در شرایط
عمومی پیمان پس از ت ویب صوری و یعیب قععی تو سط کارفرما و تحویل قععی گرفتن کار تو سط خود او
گواوی حسن انجام کار صادر می شود.
در قرارداد فیدیک،کارفرما باید گواوی حسیین انجام کار را ظرف مدی  27روز پس از رخرین تاریخ انقضییای دورا
وای رفع نواقص یا در زودترین زمان پس از ارامه کلیه اسییناد ومدارپ پیمان ار و انجام کلیه کاروا و رزمایشییای
صادر نماید.
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-5رزمایشهای پس از ت میل کار:

در قرارداد فیدیک بخ شی به عنوان رزمای شهای پس از ت میل پیش بینی شدا ا سب که ن شان ر اومیب دا شتن
کیتیب پرو ا برای کارفرما می با شد.در شرایط عمومی پیمان مادا ای به عنوان رزمای شهای پس از ت میل پیش
بینی ن شدا ا سب و فقط در مورد رزمای شاتی در حین کار صحهب به عمل رمدا ا سب که در این قرارداد پیمان ار
موظف به فراوا نمودن کلیه تجهی ای و ام انای برای انجام رزمایشای توسط کارفرما می باشد.

در قرارداد فیدیک برای انجام رزمایشهای پس از ت میل این ونه عمل می شود:

رزمایشیییهای پس از ت میل باید در زودترین زمان مم ن پس از تحویل کاروا یا بخشیییی از کار به کارفرما،انجام
شود.کارفرما اخعار  20روزا ای از تاریخی که پس از رن ((رزمایشهای پس از ت میل ))باید انجام شود،به پیمان ار
بدود اگر توافق دی ری صییوری ن یرد،این رزمایشییهای باید ظرف 05روز پس از این تاریخ،در روز یا روزوایی که
کارفرما تعیین می کند،انجام شود و پیمان ار باید گ ارش یامع و کاملی را یمع روری و ارز شیابی کند و رن را
در اختیار کارفرما قراردود.

در این قرارداد اگر پیمان ار در اشرورگونه تاخیر نامعقول کارفرما،در انجام رزمایشییای متحمل و ینه یا خسییارتی
گردد،پیمان ار باید مراتب را به کارفرما کتها اعالم نماید و محق به دریافب و ینه،بعالوا سیییود معقول خواود بود
که باید کارف رما به پیمان ار پرداخب نماید و اگر این رزمایشیییای در دورا رفع نواقص اتمام ن یرد فرض بر این
خواود بود که پیمان ار رزمایشهای پس از ت میل را با موفقیب گذراندا اسب.

 -01تنییرای و اصالحای:

در ایین مییادا بییه بیررسییییی ،میهینییدس ارزش،و تیعییدیییل در اشیر تینیییییر قیییمیتیهییا میی پیردازییا.
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:01-0مهندس ارزش:

ی ی از اصول وای مها پیش بینی نشدا در مادا تنییرای و اصالحای قرارداد فیدیک ،مهندس ارزش اسب.

در این بخش برای زمانی که پیمان ار در صیییوری انجام عملیاتی مویب شیییتاب در ت میل،کاوش و ینه وای
کارفرما در ایرای،بهرا برداری و ن هداری از کاروا ،ارتقای کارررایی یا ارزش کاروای ت میل شییدا برای کارفرما یا
از یهای دی ری که به نتع کارفرما شیییود.پیمان ار می تواند پیشیییناود مهلنی برای انجام رن عملیای به کارفرما
بدودو این پیشنهاد باید به توسط و و ینه پیمان ار تهیه شدا باشد.و ی در شرایط عمومی پیمان سیستا ایرامی
طور انجام می شییود تا مویب اف ایش و ینه گردد زیرا وراقدر این و ینه وا اف ایش یابدمهلغ دسییتم دمهندس
مشاورو پیمان ار نی بیشتر خواود شد.

:01-2تعدیل در اشر تنییر در قیمتها:

اگر انانچه مهلغ پیمان دراشراف ایش یا تن ل و ینه وای نیروی انسییانی،کاال و سییایر منابع موشر در کار مشییمول
تعدیل شود،مهلغ مربوط باید طهق شرایط خ وصی پیمان محاسهه و منظور گردد.در قرارداد فیدیک ومانعور که
در باال اشییارا شییدا اسییب درصیید معینی را برای تعدیل پیش بینی ن ردا اند و درصیید یا مهلنی که در شییرایط
خ و صی پیمان پیش بینی شدا با شد ومان قابل ایرایا سب در صورتی که در شرایط عمومی پیمان در صدی
معین برای او پیش بینی شدا اسب که در پرو ا وای مختلف متنییر اسب.

 -00مهلغ پیمان و پرداختها:
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در این بخش تتاوتها به قیمب و درصییید منتهی خواد شییید و تتاوی کلی ویود ندارد و ما به بررسیییی مهلغ
پیمان،پیش پرداخب،زمان پرداختها،تاخیر در پرداخب،پرداخب تضمین حسن انجام کار خواویا پرداخب.

:00-0مهلغ پیمان:

در قرارداد فیییدیییک م ه لغ پ یمییان براسییییاس م ه لغ م ق عوع پ یمییان،بییا در ن ظر گر ف تن تعیید ی لهییای
طهق متاد پیمان انجام شود و مویوع مورد تویه رن اسب که پیمان ار موظف به پرداخب کلیه ما یتها ،عوارض و
دسیییتم دوایی که طهق پیمان مل م به پرداخب رن می باشییید و این مها غ ویر تاشیری بر مهلغ پیمان نخواود
گذا شب در صورتی که در شرایط عمومی پیمان ،مهلغ پیمان تو سط کارفرما ارزیابی و مورد مناق ه گذا شته می
شیییود و مهلنی که از مناق یییه بیرون می رید مهلغ پیمان را تشییی یل می دود در این قرارداد کارفرما موظف به
پرداخب کلیه عوارض و ما یتها می باشد.

:00-2پیش پرداخب:

در قرارداد فیدیک رمدا ا سب که کارفرما {باید}پیش پرداختی را به صوری وام بدون بهرا برای تجهی و طراحی
،در ازای دریافب یمانتنامه ای طهق ومین مادا و ی میای ذکر شدا در شرایط خ و صی پیمان به وی ت سلیا
نمودا باشییید در صیییورتی که در شیییرایط عمومی پیمان کارفرما می تواند به اختیار خود برای تقویب بنیه ما ی
پیمان ار به اوپرداخب کند ا هته گرفتن تضمین برای پیش پرداخب در وردو قرارداد پیش بینی شدا اسب.

در قرارداد فیدیک اگر در شرایط خ و صی پیمان می ان پیش پرداخب ذکر ن شدا با شد این مادا نافذ نخواود
بود،و اگر دررن تعداد و زمانهدی اق ساط ذکر ن شدا با شد ،فقط در یک ق سط پرداخب می گردد .در ته را {د}
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ومین مادا قید شدا اسب در صورتی که نرخ بازپرداخب در شرایط خ وصی ذکر نشدا باشد،این نرخ از تقسیا
کییل م ه لغ پ یش پرداخییب بر م ه لغ پ یمییان کییه در موا ف ق تنییامییه پ یمییان ذ کر شییییدا  ،م نهییای
مها غ موقب بدسب خواود رمد.

در قرارداد فیدیک کارفرما باید نخستین قسط را پس از دریافب صوری ویعیب ،تضمین انجام تعهدای،یمانتنامه
ای،به می ان و ارزش برابر با مهلغ پیش پرداخب به پیمان ار بپردازد در صورتی که در شرایط عمومی پیمان پیش
پرداخب پس از گرفتن تضمین و بدون ویر کسری از طریق کارفرما به پیمان ار پرداخب می شود

در این قرارداد پیمان ار در موعد وای مقرر،برای دریافب ور یک از اقسییاط پیش پرداخب در خواسییب خود را به
مهندس م شاور می نوی سد و کارفرما پس از تایید مهندس م شاور،ور ق سط پیش پرداخب را در مقابل ت ضمین
تعیین شدا بدون این ه ویووی از رن کسر شود پرداخب می کند.

در قرارداد فیدیک تضییمین وایی که پیمان ار به کارفرما می دود مانند تضییمین وای انجام تعهدای در شییرایط
عمومی پیمان می باشد.پیمان ار باید اطمینان حاصل نماید که یمانتنامه مورد نظر تا زمانی که پیش پرداخب،باز
پرداخب می شیییود،معتهر و از ارزش قانونی برخوردار باشییید ،ی ن از مهلغ رن با تویه به مها غ پرداختی توسیییط
پیمان ار به تدریج کاسته خواود شد .اگر در متن یمانتنامه تاریخ انقضا مشخص شدا و پیش پرداخب تا  27روز
قهل از این تاریخ باز پرداخب نشیییدا باشییید،پیمان ار باید اعتهار ییییمانتنامه را تا زمانی که پیش پرداخب را
بپردازد،تمدید نماید.

:00-4زمان پرداختها:

در قرارداد فیدیک زمان پرداخب این ونه پیش بینی شدا اسب:
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ا ف:نخسییتین قسییط پیش پرداخب ظرف  52روز پس از تارخ تنتیذ کامل پیمان یا  20روز پس از این ه کارفرما
مدارپ مربوط به مادا{2-5تضمین انجام تعهدای} و مادا {2-05پیش پرداخب} را دریافب کردا اسب،ور کدام
که دیرتر باشد.
*در صییورتی که در شییرایط عمومی پیمان مهلب پرداخب ور قسییط پیش پرداخب  21روز از تاریخ در خواسییب
پیمان ار که به تایید مهندس م شاور ر سیدا ا سب یا  01روز از تاریخ ارامه ت ضمین از سوی پیمان ار ورکدام که
بیشتر اسب می باشد.
ب:مهلغ قابل پرداخب در ور صییوری ویییعیب ظرف  4روز پس از دریافب صییوری ویییعیب و مدارپ توییهی
پیوسب پرداخب می شود.
*در شرایط عمومی پیمان کارفرما حداکثر ظرف  01روز از تاریخ دریافب صوری ویعیب و تاریخ و صول صوری
ویعیب،با صدور اک به نام پیمان ار پرداخب می کند.

:00-5تاخیر در پرداخب:

در قرارداد فیدیک اگر پیمان ارمهلغ قابل پرداخب را دریافب ن ند،محق به دریافب و ینه وای سییرمایه گذاری به
صوری سود مرکب ماوانه بابب مها غ پرداخب ن شدا درخالل دورا تاخیر خواود بود.واگر در شرایط خ و صی
پیمان به طریق دی ری ت ریا ن شدا با شد،و ینه وای سرمایه گذاری مذکور باید بر مهنای نرخ ساالنه  4در صد
بهرا،بیشتر از نرخ بهرا بانک مرک ی کشوری که دررن پرداختها انجام می گیرد محاسهه و پرداخب گردد.پیمان ار
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بدون نیاز به ویچ ونه اخعار رسییمی و بدون این ه بر دی ر حقوق وی تاشیر یا خدشییه ای وارد سییازد ،محق به
دریافب این ویوا می باشد.

در شرایط عمومی پیمان ور گاا کارفرما نتواند تعهدای ما ی خود را در موعدوای درج شدا در ا سناد و مدارپ
پیمان انجام دود پیمان ار می تواند در خواسییب تمدید مدی پیمان را بنماید.پیمان ار در خواسییب تمدید مدی
پیمان را با ارامه محا سهای و دالیل توییهی به مهندس م شاور ت سلیا می کند،مهندس م شاورپس از برر سی و
تایید مراتب را برای اتخاذ ت میا به کارفرما گ ارش می کند.

در این بخش تتاوی وای ا صلی قرارداد فیدیک و شرایط عمومی پیمان نمایان ا سب و به طور وا یا یانهداری
کارفرما در شرایط عمومی پیمان دیدا می شود.

:00-4پرداخب تضمین حسن انجام کار:
در قرارداد فیدیک برای پرداخب تضمین حسن انجام کار این ونه عمل می شود:

ون امی که گواوی تحویل برای کارا صییادر شییدا،و کاروا کلیه رزمایشییهای تعیین شییدا را با موفقیب گذراندا
باشند،نیمه اول تضمین حسن انجام کار به پیمان ار پرداخب خواود شد و بالفاصله پس از انقضای دیرترین تاریخ
(دورا رفع نواقص) ما به ا ت تاوی باقی ما ندا تضیییمین حسییین ان جام کار با ید به پی مان ار پردا خب شیییود.
در شرایط عمومی پیمان این ونه تعهیه شدا اسب:
از مهلغ ور پرداخب  ،معادل 01در صد به عنوان ت ضمین ح سن انجام کار ک سر و در ح ساب سپردا ن د کارفرما
ن هداری می شود.ن ف این مهلغ پس از ت ویب صوری و یعیب قععی طهق مادا  51و ن ف دی ر رن پس از
تحویل قععی با رعایب مواد 52و 42رزاد خواد شد.
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-02فسخ قرارداد توسط کارفرما:
موارد ف سخ پیمان دروردوقرارداد ی ی می با شد که در شرایط عمومی پیمان  01بند و در قرارداد فیدیک  7بند
می باشد.

در اقدامای فسخ پیمان در قرارداد فیدیک رمدا اسب:
درصیییوری وقوع ورکدام ازموارد فسیییخ کارفرما می تواندبا ارسیییال اخعار 05روزا به پیمان ار،پیمان را فسیییخ
وپیمان اررااز کارگاا اخراج نماید.ت میا کارفرما نسهب به فسخ پیمان به ویر ویه کارفرما رااز حقوق دی ری که
طهق پیمان باسییایر موارد دارد،محروم نخواود داشییب.سییپس پیمان ار باید کارگاا راترپ نمودا و کلیه کاالوای
الزم،اسنادومدارپ پیمان اروسایراسناد ومدارپ طراحی که توسط پیمان اریابرای او تهیه شدا اسب را ،به کارفرما
تحویل دود و پس از فسخ ،کارفرما می تواند راسا یا توسط شخ یتهای حقوقی می توانند از ور نوع کاال،اسناد
پیمان ار،و سایر مدارپ طراحی که توسط پیمان ار یا از یانب پیمان ار تهیه شدا اسب،استتادا نمایند.در صورتی
که در شرایط پیمان عمومی رمادا اسب:
ورگاا به علب بروز یک یا اند مورد از حا تهای درج شدا در مادا ،51کارفرما پیمان را م شمول ف سخ ت شخیص
دود،نظر خود را با ذکر مواردی که به ا ستناد رنها پیمان ار را م شمول ف سخ می داند،به پیمان ار ابالی می کند و
پیمان ار م لف اسییب که در مدی  01روز از تاریخ ابالی کارفرما در صییورتی که دالیلی حاکی از عدم انعهاق نظر
کارفرما با موارد اعالم شدا داشته باشد،مراتب را به اطالع کارفرما برساند.اگر ظرف مهلب تعیین شدا ،پاسخی از
سوی پیمان ار نرسد یا کارفرما دالیل اقامه شدا او را مردود بداند،کارفرما فسخ پیمان را به پیمان ار ابالی می کند
و بدون احتیاج به انجام دادن تشریتای قضایی اقدام به فسخ پیمان می نماید.

در شرایط عمومی پیمان کارفرما می تواند ماشین رالی و اب ار و وسایل متعلق به پیمان ار را که در کارگاا مویود
اسب وبه تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند،برای مدی مناسهی که برای یای ین کردن رنها با ماشین
رالی دی ر الزم ا سب در اختیار ب یرد و و ینه ایارا رنها را که با توافق تعیین می شود به ح ساب طلب پیمان ار
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منظور نماید.کارفرما نمی تواند بدون موافقب پیمان ار ماشیییین رالی او را بهیش از مدتهای تعیین شیییدا در زیر
ایارا خود ب یرد.

*درمورد ماشین رالی شابب مانند دست اا مرک ی بتن،کارخانه رستا ب وماشین رالی خاص که نام رنها در شرایط
خ یییوصیییی پیمییان پیش بینی شییییدا اسییییب برابرمییدتی کییه از رابعییه زیر بییدسییییب می رییید.

مییدی او یییه پیمییان* (مهلغ صیییوری وییییعیییب قععی 4 +)0-مییاادمییدی اختیییار کییارفرمییا برای ایییارا
میییهیییلیییغ پیییییییمیییان

*در مورد سایر ماشین رالی ،برابر دا ماا.

الزم به ذکر اسب که درقرارداد فیدیک مادا ای به عنوان مدی اختیار کارفرما برای ایارا پیش بینی نشدا اسب
و فقط در مواقعی که پیمان ار به کارفرما بدو ار باشد،کارفرما می تواندبه می ان طلب خود،اقالمی از ماشین رالی
و اب ار و وسایل پیمان ار را در اختیارب یرد که این مویوع درشرایط عمومی پیمان نی پیش بینی شدا اسب.

 -04تعلیق و فسخ توسط پیمان ار:
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درقرارداد فیدیک برای زمانی که کارفرمابه تعهدای خود عمل نمی کند و پیمان ار احتیاج به برخورد قانونی
داردپیش بینی شدا ا سب که شاید د یل برتری این قرارداد به شرایط عمومی پیمان با شدوپیمان اران مایل به
عقد قرار داد به این ترتیب باشند.

حال ا ون ی تعلیق ازسوی پیمان اروموارد فسخ توسط پیمان اردرقرارداد فیدیک را بررسی می کنیا.
اگر کارفرما در انجام تعهدای ما ی خود ق ور نماید پیمان ار می تواند طی یک اخعار حداقل  20روزا به کارفرما
کار را به حا ب تعلیق دررورد یا نرخ پیشرفب ایرای کار را کاوش دود م ر و تا زمانی که پیمان ار شواود معقو ی
در مورد دریافب طلب وی خود و طهق شرحی که در اخعاریه رمدا اسب را دریافب نماید.
با این اقدام حقوق پیمان ار در مورد دریافب و ینه وای سیییرمایه گذاری طهق مادا  7-05تاخیر در پرداخب و
حق فسخ طهق مادا  2-01خدشه دار نخواود شد.

*پیمان ار در موارد ذیل محق به فسخ پیمان می باشد:
ا ف:اگر پیمان ار ظرف  52روز پس از اخعار طهق مادا  0-01حق پیمان ار برای تعلیق کار،مدارپ قابل قهو ی از
کییارفرمییا در مورد علییب ق یییور در انعهییاق بییا مییادا  5-02تمهیییدای مییا ی کییارفرمییا دریییافییب ن نیید.
ب:اگرپیمان ارظرف  52روز پس از انق ضای مهلب ذکر شدا در مادا  8-02زمان پرداختها که پرداخب به مویب
رن باید انجام شییود به اسییتثنای کسییورای مربوط به مادا ((4-02دعاوی کارفرما)) طلب قابل پرداخب را دریافب
ن ردا باشد.

ج:اگر کارفرما بیش از حد از ایرای تعهداتی که در پیمان دارد ق ور ورزد
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د:اگر کارفرما در انعهاق با مادا  8-0واگذاری به یرق ور نماید.
ا:اگر تعلیق طوالنی به شرح در مادا  00-7طوالنی شدن تعلیق بر کلیه کاروا اشر ب ذارد.

و:اگر کارفرما ورشیی سییته،ناتوان در باز پرداخب بدو اری و یا در شییرف انحالل قرار گیرد برعلیه او ایرایه  ،قرار
بازداشب صادر شدا باشد با اعتهار دوندگانش تهانی نماید یا با مدیر یا امین حافی منافع رنها وارد معامله شود یا
ورگونه عمل یا رویدادی که طهق قوانین ذی ربط تاشیر مشابه داشته باشد.
در صییوری وقوع ور یک از این رویدادوا و یا ویییعیب وا،پیمان ار می تواند طی اخعاریه ای  05روزا به کارفرما
پیمان را فسخ نماید و پرداخب پس از فسخ طهق موارد زیر صوری می گیرد:

ا ف:تضمین انجام تعهدای را به پیمان ار مسترد کند.
ب:طهق مادا {1-05فسخ اختیاری،پرداخب معافیب}پرداختهای پیمان ار را انجام دود.

ج:بابب ورگونه سییود از دسییب رفته،زیان یا خسییارتی که پیمان ار در نتیجه این فسییخ متحمل شییدا به پیمان ار
پرداخب نماید.

با شرحی که ازبندوا ومادا وای مربوط به بخش تعلیق وف سخ تو سط پیمان اردر قرارداد فیدیک گتته شدمی
توان فهمید که این قرارداد کمک ب رگی رابه پیمان اران می ند و باعث تقویب ایرایی رنها وانجام دادن کاربدون
ترس یا ابهامی می شود و محدودا ایرایی ور دوطرف قرارداد مشخص می با شد و در صوری کا کاری کارفرما ،
پیمان ار می تواند بدون تحمیل خسارتی بسیار سن ین قرارداد را فسخ نماید .در صورتی که درشرایط عمومی
پیمان در خوشهختانه ترین حا ب  ،پیمان ار می تواند خاتمه پیمان را اعالم کند.ودرمواقعی که کا کاری از سوی
کارفرما می با شد برای یهران خ ساری رن (،مدی پیمان را ) اف ایش یا کا را به حا ب تعلیق در می رورند که این
مسئله ی ی از ایرادوای مها شرایط عمومی پیمان می باشد.
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