
 

   شرایط عمومی پیمانکارگروه  صورتجلسه 

 ای کشورشورای هماهنگی تشکلهای مهندسی ، صنفی و حرفه
 13/12/1397:  تاریخ

  صفحه

 1 از کی

 : جلسه در حاضرين

   آقای شعبان یوسفیان

 احمد راهبیآقای 

  آقای منوچهر مشکوه

 یمینآقای سعیداصحاب

  آقای پژمان ترکمن

 خانم حوریا آروین

 زادهی فرهاد ابراهیمآقا

 آقای عباس مارالی

 رانیای ساختمانی شرکتهای کایسند

   رانیای صنعت وی ساتیتاسی شرکتهای کایسند

   رانیای صنعت وی ساتیتاسی شرکتهای کایسند

   رانیای صنعت وی ساتیتاسی شرکتهای کایسند

  انجمن اپک

 انجمن مهندسی و ساخت

 انجمن مهندسی و ساخت

 و ساختانجمن مهندسی 

 آقای رضا دستیاری

 آقای محمد موسوی

 آقای عباس وفایی

 آقای حسین حیدری

 خانم شهرزاد لطفی

 آقای مجید شیخ بهایی

 آقای محسن میریان

 سعادتمند حسنی آقا

 کانون سراسری پیمانکاران عمرانی

 کانون سراسری پیمانکاران عمرانی

 انجمن شرکتهای راهسازی ایران

 انجمن ستصا

 اتاق ایران

 اتاق ایران

 اتاق ایران

 یهماهنگی شورا

 : ماتیتصم و مصوبات 

 .دیگرد برگزاری هماهنگی شورا رخانهیدب محل در 13/12/97 مورخ شنبهدو روز 14  ساعت درکارگروه  جلسه ندومی

مورد بحث و تبادل  مجدداً 6/12/97مندرج در صورتجلسه قبلی مورخ  3ابتدا ویرایشهای پیشنهادی در ماده در این جلسه 

تر و کسب نظر از کارشناسان نظر قرار گرفت و مقرر گردید بررسی این ماده همچنان مراعی بماند تا پس از بررسیهای دقیق

 بندی گردد .حقوقی جمع

مجدد  مواردی بدین شرح مورد ویرایش، که در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفته بود  20تا  1مجدد مواد   در ادامه با مرور

 قرار گرفت .

 مورد بررسی قرار گرفت و مواردی بدین شرح مورد ویرایش قرار گرفت . 21پس از آن ماده 

که در دستور کار این جلسه  30تا  22مقرر گردید بررسی مواد  20تا  1با توجه به طوالنی شدن مباحث در مرود مجدد مواد 

 ار گیرد .قرار گرفته بود در دستور کار جلسه بعدی کارگروه قر

 د .یگردتعیین  30/12تا  30/10ساعت  از 20/12/97شنبه مورخ دوزمان برگزاری جلسه بعدی کارگروه روز ـ 

 

 . افتی انیپا 16:45  ساعت در جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



پیوست صورتجلسه 

کارگروه شرایط عمومی پیمان

97/12/13مورخ 

تبصرهبندمادهردیف
متن شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و 

بودجه کشور
توضیحاتمتن اصالح شده  توسط شورای هماهنگی

145

سندی است که بمنظور توضیح یاتکمیل آنچه 

درشرایط عمومی تعیین تکلیف آن به شرایط 

شده است ونیز بمنظور تبیین خصوصی احاله 

مواردخاص ذکرشده دراسناد پیمان که برای 

. .... .، تنظیم شده استآن تکلیفی معین نیست

سندی است که بمنظور توضیح یاتکمیل آنچه درشرایط 

 وعمومی تعیین تکلیف آن به شرایط خصوصی احاله 

. .... .تنظیم شده است

252

است که با اختیارات  (حقیقی یا حقوقی)شخصی 

مشخص از طرف کارفرما از سوی دارندگان امضاء 

مجاز به پیمانکار و مهندس مشاور معرفی میشود و 

مسئولیت اقدامات وی در چارچوب تعیین شده با 

.کارفرما است 

است که با اختیارات  (حقیقی یا حقوقی)شخصی 

مشخص از طرف کارفرما از سوی دارندگان امضاء مجاز 

به پیمانکار و مهندس مشاور معرفی میشود و  کتباً

مسئولیت اقدامات وی در چارچوب تعیین شده با کارفرما 

.است 

پیشنهاد قبلی شورای هماهنگی: تبصره متن پیش نویس مورد تایید است321-1-4

4216

اگر کارفرما،عملیات موضوع پیمان را علیرغم 

درخواست پیمانکار بیمه نکند درصورت وقوع 

حادثه جبران خسارتهای وارد شده بعهده کارفرما 

.میباشد


