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به استناد نظام فني و اجرايي كشور (طرحها و پروژههاي مربوط به مديريت ،پديدآوري و بهرهبرداري طرحها و پروژههاي

سرمايهگذاري دستگاههاي مشمول ماده  160قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  222قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده  23قانون
برنامه و بودجه و ماده  34قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ،اين بخشنامه كه به تصويب شوراي عالي فني رسیده
است ،به منظور بازنگري ماده  68شرايط عموميِ  -1پیمانهاي مهندسي ،تأمین كاال و تجهیزات ،ساختمان و نصب به صورت
توأم ( )EPCبه شماره  105/18929-54/7105مورخ  1380/11/14و  -2پیمانهاي تأمین كاال و تجهیزات ،ساختمان و
نصب به صورت توأم ( )PCبراي كارهاي صنعتي ،به شماره  101/183406مورخ  ،1383 /10/5بصورت الزماالجرا ابالغ مي
گردد؛ تا در شرايط عمومي پیمان قراردادهاي منعقده كه تا اين تاريخ خاتمه يا بركناري آن ابالغ نگرديده و همچنین
قراردادهاي منعقده آتي ،اعمال گردد.
 -1در كلیه مواد شرايط عمومي پیمان (از قبیل مواد  4-53 ،6-27 ،4-14و  )66عبارت «فسخ» جايگزين عبارتهاي
«بركناري» يا «بركنار» ميشود.
 -2متن زير جايگزين ماده  68شرايط عمومي پیمان ميگردد (در متن جايگزين ،عبارات «فني و مهندسي» و «مهندسان

طراح» در بندهاي  1-1-68و  3-2-68و  ،4-2-68براي پیمانهاي  PCحذف ميگردد) :

ماده  .68فسخ پیمان توسط کارفرما
 .1 -68وقوع هر يك از شرايط زير ،ميتواند باعث فسخ پیمان شود ،بدون آنكه از ساير اختیارات و حقوق كارفرما بکاهد.
 .1-1-68قص ور مستمر پیمانکار در اجراي كارهاي موضوع پیمان ،طبق اسناد و مشخصات فني پیمان و بدون آنكه محدود
به آنها باشد ،شامل موارد زير خواهد بود:
-

قصور در انجام دادن به موقع كارهاي فني و مهندسي ،عملیات ساختمان و نصب و تأمین عوامل مورد نیاز ،به
تناسب قسمتهاي مختلف كار.

-

قصور در تأمین به موقع مصالح و تجهیزات ،از نظر كمي و كیفي.

-

تأخیر در شروع و اتمام قسمتهاي مختلف كار و عقب ماندن از برنامه زماني كارها ،با توجه به ماده .66

-

توقف تمام يا قسمتي از كار ،بدون دلیل موجه يا به علت توقیف اموال پیمانکار از سوي محاكم قضايي.

 .2-1-68عدول بارز ،يا ناديده انگاشتن برخي از مفاد پیمان.
 . 3-1-68ورشکستگي يا انحالل شركت پیمانکار كه موجب توقف و يا كندي پیشرفت كار شود.
 .4-1-68واگذاري پیمان از سوي پیمانکار ،به اشخاص ثالث.
 .5-1-68تأخیر مستمر در پرداخت دستمزد كاركنان از سوي پیمانکار ،با توجه به بند .6-27
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 .2-68در صورتي كه به علت هر يك از عوامل ياد شده ،كارفرما در نظر داشته باشد پیمان را فسخ كند ،مراتب را با درج
مواردي كه به آنها استناد نموده است ،به پیمانکار ابالغ ميكند .پیمانکار ،مکلف است ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت
ابالغ كارفرما ،در صورتي كه داليلي حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد ،مراتب را به اطالع
كارفرما برساند .اگر ظرف مهلت مقرر پاسخي از سوي پیمانکار نرسد ،يا كارفرما داليل اقامه شده را مردود بداند ،موضوع فسخ
در پروژههاي ملي توسط هیا تي متشکل از سه نفر به انتخاب وزير يا باالترين مقام سازمان كارفرما (در مورد سازمانهايي كه

تابع هیچ يك از وزارتخانه ها نیستند) بررسي ميشود .در طرحها و پروژههاي استاني يا ملي استاني شده ،كارفرما مستندات الزم
را به دبیرخانه شوراي فني استان (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان) به منظور بررسي فسخ ارسال مينمايد و موارد پس از
بررسي در «كارگروه پیمان و ضوابط فني» جهت تأيید به شوراي فني استان ارسال ميگردد .در صورت تأيید فسخ توسط
هیات سه نفره مذكور يا شوراي فني استان (برحسب مورد) ،كارفرما پس از دريافت مصوبه ،فسخ پیمان را بالفاصله به پیمانکار
ابالغ ميكند و بدون نیاز به انجام دادن تشريفات قضايي ،به ترتیب مفاد اين ماده ،عمل مينمايد.
 . 1-2-68كارفرما ،نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار پیمانکار اقدام نموده و كارهاي انجام
شده ،و در صورت نیاز كارگاهها ،تأسیسات و ساختمانهاي موقت ،مصالح و تجهیزات موجود در انبارهاي كارگاه يا محلهاي
ديگر ،ماشین آالت ساختماني پیمانکار و هر نوع تداركات موجود در كارگاه را ،در اختیار ميگیرد.
پیمانکار ،با هماهنگي كارفرما ،نسبت به برچیدن آن بخش از تأسیسات موقت در محل كارگاه ،كه مورد نیاز كارفرما
نیست ،اقدام ميكند و بخشهاي مورد نیاز كارفرما ،با توافق دو طرف تقويم شده و همراه با اسناد و مدارك مربوط ،تحويل
كارفرما ميگردد .همچنین ،پیمانکار موظف به پاكسازي كارگاه از نخالهها مصالح مازاد و غیر قابل استفاده از تجهیزات
ساختماني خود است .ماشینآالت ساختماني پیمانکار ،كه براي ادامه كارها توسط كارفرما موردنیاز باشند ،تا زمان مورد نیاز
در اختیار كارفرما قرار ميگیرد و درخصوص هزينههاي مربوطه با توافق طرفین اقدام ميشود.
 .2-2-68پیمانکار حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ فسخ ،براي صورتبرداري از كارهاي انجام شده قبلي و ساير
تجهیزات و تأسیسات ياد شده در بند  ،1-2-68به اتفاق كارفرما در محل حضور مييابد .در صورت عدم حضور پیمانکار در
موعد مقرر ،كارفرما به منظور تأمین دلیل ،با حضور نماينده دادگاه محل ،مستقیماً نسبت به صورت برداريها ،اقدام مينمايد.
از تاريخ ابالغ فسخ پیمان تا تاريخ انجام صورتبرداري ،حداكثر به مدت سه ماه ،نصف هزينههاي مربوط به نگهداري و
حفاظت كارگاه به عهده كارفرما و نصف ديگر به عهده پیمانکار است و پس از اين مدت هزينههاي مربوطه به عهده كارفرما
ميباشد .كارفرما ميتواند پس از صورتبرداري نسبت به تکمیل كار از طريق ساير پیمانکاران اقدام نمايد.
 .3-2-68پیمانکار ،موظف است تمام پیمانهاي خود را با مهندسان طراح ،فروشندگان و پیمانکاران دست دوم ،كه كارفرما
خواستار ادامه آنها نیست ،با رعايت مفاد بندهاي قبل ،متوقف سازد .همچنین ،اسناد و مدارك مربوط به تدارك تجهیزات و
مصالحي را كه طبق مشخصات فني منضم به پیمان و در چارچوب برنامه زماني مطابق بند  ،1-2-3در مرحله سفارش خريد
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به فروشندگان و يا ساير مراحل خريد و حمل تا قبل از رسیدن به كارگاه هستند را به كارفرما منتقل كند .همچنین ،بايد
ساير اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان ،همراه اسناد مثبته مالي ،تحويل كارفرما
دهد.
 .4-2-68پیمانکار ،موظف است تمام نقشهها ،مشخصات فني و اسناد و مداركي را كه توسط وي ،مهندسان طراح،
فروشندگان و پیمانکاران دست دوم تهیه شده اند ،به كارفرما تحويل دهد.
 .5-2-68پس از انجام صورت برداريها ،مبالغ زير محاسبه ميشود:
-

بهاي كارهاي انجام شده طبق پیمان ،تا زمان فسخ پیمان.

-

بهاي تجهیزات و مصالح موجود در كارگاه ،كه طبق مشخصات فني پیمان تأمین شدهاند.

-

هزينه تأديه شده از سوي پیمانکار ،براي آن بخش از تجهیزات و مصالحي كه پیمانکار در چارچوب برنامه زماني
مطابق بند  1-2-3و چارچوب بند  ،1-2-68در مرحله سفارش خريد به سازندگان ،فروشندگان ،يا ساير مراحل
خريد و حمل تا قبل از رسیدن به كارگاه هستند ،و اسناد آنها تحويل كارفرما شده است.

-

هزينه احداث تأسیسات و كارگاههاي موقت پیمانکار ،در صورتیکه بخشي از آن در محاسبه هزينه مستقیم كارها،
به شرح ياد شده ،منظور نشده و مورد نیاز كارفرما براي ادامه كارها باشد.

 .6-2-68صورت وضعیت قطعي ( و تعديل و ساير موارد مربوط حسب مورد) كارهاي انجام شده تا زمان فسخ پیمان ،تهیه شده
و مابه التفاوت آن با پرداختهاي قبلي به پیمانکار ،مشخص ميشود.
در صورتي كه اين مابهالتفاوت مثبت باشد ،رقم مابهالتفاوت به حساب طلب پیمانکار منظور ميشود و در صورت منفي
بودن آن ،رقم مابهالتفاوت به حساب بدهي وي منظور ميگردد.

محمد باقر نوبخت
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