
   شرایط عمومی پیمانکارگروه  صورتجلسه 

 ای کشورشورای هماهنگی تشکلهای مهندسی ، صنفی و حرفه
 20/12/1397:  تاریخ

  صفحه

 1 از کی

 : جلسه در حاضرين

   آقای شعبان یوسفیان

 سیامک مسعودی

 احمد راهبیآقای 

  آقای منوچهر مشکوه

 یمینآقای سعیداصحاب

  موسی طاهریآقای 

 زادهاد ابراهیمآقای فره

 آقای عباس مارالی

 رانیای ساختمانی شرکتهای کایسند

 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

 هندسی و ساختانجمن م

 آقای حمیدرضا حاتمی

 آقای مهدی مسائلی

 آقای رضا دستیاری

 آقای عباس وفایی

 آقای حسین حیدری

 آقای مجید شیخ بهایی

 سعادتمند حسنی آقا

 انجمن شرکتهای صنعت آب و فاضالب

 سندیکای صنعت برق

 کانون سراسری پیمانکاران عمرانی

 انجمن شرکتهای راهسازی ایران

 انجمن ستصا

 اق ایرانات

 یهماهنگی شورا

 : ماتیتصم و مصوبات 

 .دیگرد برگزاری هماهنگی شورا رخانهیدب محل در 20/12/97 مورخ شنبهدو روز 30/10  ساعت درکارگروه  جلسه نومیس

 مورد بررسی قرار گرفت و ویرایشهایی بدین شرح پیشنهاد گردید . 27تا پایان ماده  22از ابتدا ماده در این جلسه 

تا پایان بند  "در پیمانهای بین پیمانکار و پیمانکاران جزء باید درج شود"از جمله  1-3-24قسمت پایانی بند  24ماده در 

 نیز بصورت کامل حذف شود . 2-3-24حذف گردد . همچنین بند 

 حذف شود .  "این عمل قطعی و غیرقابل اعتراض است"چمله پایانی پارگراف اول  2-4-24بند در 

  نیر بصورت کامل حذف گردد . 7-24بند 

و با احتساب ضریب "انتهای پارگراف عبارت  رد "شودمی"قبل از کلمه  4-1-2-25پایان پاراگراف اول بند  25در ماده 

 اضافه گردد . "باالسری به پیمانکار پرداخت

 د .یگردتعیین  16تا  14ساعت  از 26/1/98شنبه مورخ دوزمان برگزاری جلسه بعدی کارگروه روز ـ 

 

 . افتی انیپا 12:45  ساعت در جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



پیوست صورتجلسه 

کارگروه شرایط عمومی پیمان

97/12/20مورخ 

تبصرهبندمادهردیف
متن شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه 

کشور
توضیحاتمتن اصالح شده  توسط شورای هماهنگی

1241-3

پیمانکار میتواند بمنظور تسهیل و تسریع در اجرای 

بخش یا بخشهایی از عملیات موضوع پیمان 

پیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط .......

در . پیمانکار جزء یا کارکنان انها انجام میشود 

.......... پیمانهای بین پیمانکار و پیمانکاران جزء 

.ملزم به اجرای آن هستند 

پیمانکار میتواند بمنظور تسهیل و تسریع در اجرای بخش 

پیمانکار مسئول .......یا بخشهایی از عملیات موضوع پیمان 

تمام عملیاتی است که توسط پیمانکار جزء یا کارکنان 

.انها انجام میشود 

2242-3

یک نسخه از پیمان پیمانکار فرعی با پیمانکار باید 

به مهندس مشاور و یک نسخه از آن به کارفرما 

.تسلیم شود 

3242-4

هر گاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به 

کارفرما رسیدگی ..... شرایط درج شده در پیمان آنها ،

این عمل . مینماید و به شرح پیشگفته عمل میکند 

.قطعی و غیر قابل اعتراض است 

هر گاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به 

کارفرما رسیدگی ..... شرایط درج شده در پیمان آنها ،

.مینماید و به شرح پیشگفته عمل میکند 

4247-24

با توجه به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر 

پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما ، پیمانکار نیز 

موظف به درج پرداخت خسارت تاخیر پرداخت به 

در پیمان  (1-10-37)پیمانکار جزء متعاقب بند 

.منعقده با پیمانکاران جزء است 



پیوست صورتجلسه 

کارگروه شرایط عمومی پیمان

97/12/20مورخ 

تبصرهبندمادهردیف
متن شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه 

کشور
توضیحاتمتن اصالح شده  توسط شورای هماهنگی

5254-1-2

به تشخیص مشاور و تایید کارفرما و خارج از قصور 

. پیمانکار اجرای کامل کار در مدت پیمان ممکن نباشد 

در این حالت با ابالغ کارفرما و اجرای کار در ساعات 

غیرمتعارف هزینه اضافی مربوط ، طبق قانون کار امور 

.اجتماعی و سایر ضوابط اجرای کار محاسبه میشود 

به تشخیص مشاور و تایید کارفرما و خارج از قصور 

. پیمانکار اجرای کامل کار در مدت پیمان ممکن نباشد 

در این حالت با ابالغ کارفرما و اجرای کار در ساعات 

غیرمتعارف هزینه اضافی مربوط ، طبق قانون کار امور 

و با احتساب اجتماعی و سایر ضوابط اجرای کار محاسبه 

.میشود ضریب باالسری به پیمانکار پرداخت 


