
 

   شرایط عمومی پیمانکارگروه  صورتجلسه 

 ای کشورشورای هماهنگی تشکلهای مهندسی ، صنفی و حرفه
 06/12/1397:  تاریخ

  صفحه

 1 از کی

 : جلسه در حاضرين

   آقای شعبان یوسفیان

  سیامک مسعودیآقای 

 احمد راهبیآقای 

  آقای منوچهر مشکوه

 آقای پژمان ترکمن

 رانیای نساختمای شرکتهای کایسند

 سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

   رانیای صنعت وی ساتیتاسی شرکتهای کایسند

   رانیای صنعت وی ساتیتاسی شرکتهای کایسند

 انجمن اپک

 عباس مارالیآقای 

 آقای عباس وفایی

 آقای مجید شیخ بهایی

 السادات کریمیخانم ملیح

 سعادتمند حسنی آقا

 انجمن مهندسی و ساخت

 تهای راهسازی ایرانانجمن شرک

 اتاق ایران

 اتاق ایران

 یهماهنگی شورا

 : ماتیتصم و مصوبات 

 

 

 .دیگرد برگزاری هماهنگی شورا رخانهیدب محل در 06/12/97 مورخ شنبهدو روز 14  ساعت درکارگروه  جلسه اولین

 5و بند  3رد مطالعه و بررسی قرار گرفت و ماده وم 97نویس شرایط عمومی پیمان ویرایش سال متن پیشدر این جلسه 

 به شرح پیوست با اعمال تغییرات پیشنهادی ویرایش گردید . 4ماده 

 مورد بررسی قرار گیرد . 53نیز مقرر گردید همزمان با ماده  15در مورد ماده 

بعنوان دستور کار جلسه  30ن پایان ماده تا پایا 21مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید از ماده  20در ادامه تا پایان ماده 

 بندی گردد . بعدی مورد مطالعه اعضای کارگروه قرار گیرد تا در جلسه بعدی کارگروه جمع

 اندازی و اطالعات مورد نیاز در آن بارگذاری گردد .گروه واتساپی کارگروه توسط دبیرخانه شورا راههمچنین مقرر گردید 

 د .یگردتعیین  16تا  14ساعت  از 13/12/97شنبه مورخ دوکارگروه روز زمان برگزاری جلسه بعدی ـ 

 

 . افتی انیپا 16:40  ساعت در جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



پیوست صورتجلسه 

کارگروه شرایط عمومی پیمان

97/12/6مورخ 

تبصرهبندمادهردیف
متن شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و 

بودجه کشور
توضیحاتمتن اصالح شده  توسط شورای هماهنگی

13

 در جبران خساراتپیمانکارحد مسئولیت مالی 

از به جز روشهای مندرج در پیمان برای اخذ خسارت 

 برای جبران خساراتی کارفرما، چنانچه پیمانکار 

خارج و یا بیشتر از موارد مذکور نظر بر اخذ مبلغ 

 داشته باشد، میزان مسئولیت پیمانکاراز جبرانی 

 برای پرداخت این مبلغ نمی تواند پیمانکارمالی 

بیش از مبلغ پیمان باشد که پس از اثبات در مراجع 

از قضایی و با حکم دادگاه بر میزان آن قابل دریافت 

این خسارت به مفهموم خسارات .  است پیمانکار

غیرمستقیم مانند عدم النفع یا عدم استفاده یا 

.بهره برداری نیست 

 در جبران خساراتطرفینحد مسئولیت مالی 

به جز روشهای مندرج در پیمان برای اخذ خسارت ، 

 برای جبران خساراتی خارج و هر یک ازطرفینچنانچه 

از یا بیشتر از موارد مذکور نظر بر اخذ مبلغ جبرانی 

داشته باشد، میزان مسئولیت مالی برای یکدیگر 

پرداخت این مبلغ نمی تواند بیش از مبلغ پیمان باشد که 

پس از اثبات در مراجع قضایی و با حکم دادگاه بر میزان 

هیچیک از دو طرف در برابر . آن قابل دریافت است 

طرف دیگر بخاطر محروم شدن از بهره برداری 

کارها،عدم النفع ، از دست دادن قراردادهای دیگر ، 

زیان و خسارت غیرمستقیم یا تبعی که ممکن است 

طرف دیگر در ارتباط با پیمان متحمل شود 

.مسئولیتی ندارد

245

سندی است که بمنظور توضیح یا تکمیل آنچه در 

شرایط عمومی تعیین تکلیف آن به شرایط خصوصی 

احاله شده است و نیز بمنظور تبیین موارد خاص ذکر 

شده در اسناد پیمان که برای آن تکلیفی معین 

شرایط خصوص پیمان . نیست ، تنظیم شده است 

هیچگاه نمی تواند شرایط عمومی پیمان را نقض 

 (ارجاع کار)کند و باید براساس اسناد مناقصه 

.تنظیم گردد

سندی است که بمنظور توضیح یا تکمیل آنچه در شرایط 

عمومی تعیین تکلیف آن به شرایط خصوصی احاله شده 

است و نیز بمنظور تبیین موارد خاص ذکر شده در اسناد 

پیمان که برای آن تکلیفی معین نیست ، تنظیم شده 

شرایط خصوص پیمان باید براساس اسناد . است 

تنظیم گردد و هیچگاه نمی  (ارجاع کار)مناقصه 

.تواند شرایط عمومی پیمان را نقض کند 
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پیوست صورتجلسه 

کارگروه شرایط عمومی پیمان

97/12/6مورخ 

تبصرهبندمادهردیف
متن شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و 

بودجه کشور
توضیحاتمتن اصالح شده  توسط شورای هماهنگی

31715
پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات ، نماینده خود در 

....رابطه با اجرای پیمان را بعنوان رئیس کارگاه 
 و تکراریست17-17مشابه بند 

41717

پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخص واجد 

صالحیتی را که صالحیت او مستند به تخصص و 

تجربیات مود قبول مهندس مشاور در چهارچوب 

....شرایط خصوصی باشد بعنوان رئیس کارگاه 

 و تکراریست15-17مشابه بند 
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