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 :هدف

 :ًبهِ ػجبضتست اظ اسالهی ایطاى ّسف اظ تْیِ ایي آییي قبًَى کبض جوَْضی 13ٍ  58، 31ثِ استٌبز هَاز        

 (ّبی کبض ضػبیت گطزز زض هحیطکِ ثبیس تَسط پیوبًکبض )ایوٌی  تؼطیف العاهبت ٭       

 استطاتژی ثطای هسیطیت پیطگیطاًِ ایوٌی پیوبًکبضاى تسٍیي یک ٭       

 ّبی پیوبًکبضی هقطضات ایوٌی زض فؼبلیت تَجِ ثِ قَاًیي ٍ ٭       

 ط ػولکطز ایوٌیایوٌی آًْب ٍ تططیح هسیطیت ایوٌی پیوبًکبضاى ثِ هٌظَض ثْجَز هستو ایجبز ضٍضی ثطای پبیص ػولکطز ٭       

 ّبی هحَلِ پیوبًکبضاى زض توبم فؼبلیت

 ًبضی اظ کبض ثِ هٌظَض صیبًت اظ ًیطٍی اًسبًی ٍ هٌبثغ هبزی کطَض سبظی هحیط کبض ٍ کبّص حَازث ایوي ٭       

 دامنه کاربرد       

ضًَس تحت  اسالهی ایطاى هی زض کطَض ضا کِ هطوَل قبًَى کبض جوَْضی ّبی پیوبًکبضی ًبهِ توبم فؼبلیت ایي آییي       

 .زّس هی پَضص قطاض

 تعاریف: فصل اول       

 :دهنده مقاطعه/کارفرما       

ػولیبت هَضَع پیوبى ضا ثطاسبس اسٌبز ٍ هساضک پیوبى ثِ پیوبًکبض ٍاگصاض  ضرص حقیقی یب حقَقی است کِ اجطای       

 .ضٌسثب ضوي ًوبیٌسگبى ایطبى زض حکن کبضفطهب هی ًوبیس، زض هی

 کار مقاطعه/پیمانکار       

پیوبى، هسئَلیت اجطای ػولیبت پیوبى ضا ثِ  ضرص حقیقی یب حقَقی شیصالحی است کِ ثطاسبس اسٌبز ٍ هساضک       

 .گیطز ػْسُ هی

 :پیمان/قرارداد       

اى فطػی یب هبثیي پیوبًکبضاى فطػی پیوبًکبض اصلی یب پیوبًکبض اصلی ثب پیوبًکبض هبثیي کبضفطهب ثب پیوبًی است هکتَة فی       

قطاضزاز پیوبًکبضی هَاضزی اظ قجیل  زض. کٌٌسُ تؼْسات ٍ التعام ططفیي قطاضزاز زض هَضَع پیوبى آًبى است یکسیگط کِ ثیبى ثب

 تؼْسات ٍ اذتیبضات کبضفطهب ٍ پیوبًکبض ٍ فسد یب ذبتوِ پیوبى هطرص هطرصبت ططفیي قطاضزاز، هَضَع، هجلغ، هست پیوبى،

 .ضَز هی

 :پیمانکار اصلی       

ثطاسبس اسٌبز ٍ هساضک پیوبى ثِ ػٌَاى هجطی اصلی هَضَع پیوبى  ضرص حقیقی یب حقَقی شیصالحی است کِ       

 .ضَز هی ضٌبذتِ

 :پیمانکار فرعی       

ٍ  طاضزاز هٌؼقس ًوَزُشیصالحی است کِ پیوبًکبض اصلی ثب ٍی ثطای اًجبم ثرطی اظ اهَض، ق ضرص حقیقی یب حقَقی       
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 .ثبضس هی پیوبًکبض هطثَطِ هلعم ثِ اجطای تؼْسات ثطاسبس اسٌبز ٍ هساضک هَضَع پیوبى

 :صاحب کار       

 هقبم قبًًَی هبلک کبضگبُ ثَزُ ٍ اًجبم یک یب چٌس ًَع اظ ػولیبت یب کِ هبلک یب قبئن ضرصی است حقیقی یب حقَقی       

زٌّسُ ًبهیسُ  ثٌس اٍل کبضفطهب یب هقبطؼِ ًوبیس کِ زض ایي حبلت هطبثق تؼطیف س پیوبًکبض هحَل هیفؼبلیت کبضگبُ ضا ثِ یک یب چٌ

قبًَى کبض ثِ کبضگوبضز اظ  2تؼسازی کبضگط ضا زض کبضگبُ هتؼلق ثِ ذَز ثط طجق هبزُ ضَز، ٍ زض صَضتی کِ ذَز ضأسبً یک یب هی

 .گطزز ایي قبًَى کبضفطهب هحسَة هی ًظط

 مقررات :مفصل دو       

 ثِ ًحَی( پیوبًکبض)کبض  هکلف است قطاضزاز ذَز ضا ثب هقبطؼِ( کبضفطهب)زٌّسُ  هقبطؼِ قبًَى کبض 31هطبثق هبزُ  ـ1ماده       

ّبی هطثَط ثِ ایي قبًَى ضا  ًبهِ ٍ آییي هقطضات قبًَى کبض  هتؼْس گطزز کِ توبهی( پیوبًکبض)کبض  هٌؼقس ًوبیس کِ زض آى هقبطؼِ

 .زض هَضز کبضکٌبى ذَز اػوبل ًوبیس

 .اظ ٍظاضت کبض ٍ اهَض اجتوبػی اذص ًوبیٌس ثبیست صالحیت اًجبم کبض ذَز ضا اظ ًظط ایوٌی پیوبًکبضاى هی ـ2ماده       

حفبظت فٌی  ػبلی ي هٌظَض تَسط ضَضایتأییس صالحیت پیوبًکبضاى زض زستَضالؼول اجطایی کِ ثِ ّوی ًحَُ تبصره ـ       

  .گطزز، لحبظ ذَاّس ضس تسٍیي هی

ًظط ایوٌی تَسط ٍظاضت کبض  کبضفطهب ثبیستی ثب پیوبًکبضاًی قطاضزاز هٌؼقس ًوبیس کِ صالحیت اًجبم کبض آًبى اظ ـ3ماده       

 .ٍ اهَضاجتوبػی تأییس ضسُ ثبضس

ّبی حفبظت فٌی ٍ  ّب ٍ زستَضالؼول ًبهِ آییي کلیِ قَاًیي ٍ هقطضات،پیوبًکبضاى اصلی ٍ فطػی هکلفٌس  ـ4ماده       

 .ضػبیت ًوبیٌس ثْساضتی کبض ضا زض طَل ػولیبت پیوبى

 .ططفیي پیوبى زض هَضز ایوٌی ثبیس صطاحتبً زض هتي قطاضزاز لحبظ گطزز ّب ٍ تؼْسات کلیِ هسئَلیت  ـ 5ماده        

ایوٌی هحبسجِ ٍ زض هتي قطاضزاز لحبظ ًوَزُ ٍ  ّبی هطثَط ثِ اهَض الظم است ّعیٌِزض ٌّگبم ػقس قطاضزاز  ـ 6ماده       

 .کبضفطهب هَظف ثِ اجطای آى گطزز پیوبًکبض اظ اثتسای قطاضزاز ثب ًظبضت

طاًِ کٌتطلی ٍ پیطگی ػقسقطاضزاز پیوبًکبضی الظم است اهکبًبت ٍ هٌبثغ هَضز ًیبظ ثطای اًجبم اقساهبت زض ّـٌگبم ـ7ماده       

 .هطتجط ثب ایوٌی حست هَضز تَسط ططفیي تأهیي گطزز

ّبی ایوٌی اظ ططیق هطاجغ شیصالح ثِ پطسٌل تحت  ظهیٌِ ثبیست ثط اضائِ آهَظضْبی هَضز ًیبظ زض کبضفطهب هی ـ 8ماده       

 .تَجِ ثِ ًَع فؼبلیت، ًظبضت ًوبیس پَضص پیوبًکبضاى اصلی ٍ فطػی ثب

ایوٌی کلیِ  هبثیي، ثط ػولکطز ّبی هَجَز ٍ هفبز قطاضزاز فی ًبهِ است ثب تَجِ ثِ قَاًیي ٍ آییي کبضفطهب هکلف ـ9ماده       

 .پیوبًکبضاى ذَز ًظبضت ًوبیس

هحَل ًوبیس،  صبحت کبض اجطای کلیِ ػولیبت پیوبى ضا اظ اثتسا تب پبیبى کبض کالً ثِ یک پیوبًکبض ّطگبُ ـ11ماده       

 .ذَاّس ثَز هطتجط ثب حفبظت فٌی ٍ ایوٌی زض کبضگبُ پیوبًکبض هسئَل اجطای هقطضات

ّبی هرتلف ػولیبت پیوبى ضا هطبثق هفبز قطاضزازی ثِ  کبضفطهب اجطای قسوت ّطگبُ پیوبًکبض اصلی ثب هَافقت ـ11ماده       

ت هطتجط ثَزُ ٍ هقطضا پیوبًکبضاى زیگط هحَل ًوبیس، ّط پیوبًکبض زض هحسٍزُ پیوبى ذَز هسئَل اجطای کلیِ پیوبًکبض یب

 .ثَز ّب ذَاّس پیوبًکبض اصلی هسئَل ًظبضت ٍ ایجبز ّوبٌّگی ثیي آى

پیوبًکبضاى هرتلف هحَل ًوبیس، ّط پیوبًکبض زض هحسٍزُ پیوبى  ّطگبُ صبحت کبض اجطای ػولیبت پیوبى ضا ثِ ـ12ماده       



 .ثبضس ّب هی ٌّگی ثیي آىهطتجط ذَاّس ثَز ٍ صبحت کبض هسئَل ایجبز ّوب ذَز، هسئَل اجطای هقطضات

کبض ٍ  کبض ثِ کبضفطهب جْت اضسبل ثِ ازاضُ پیوبًکبضاى هلعم ثِ ثجت آهبض ٍ اضایِ گعاضش حَازث ًبضی اظ ـ13ماده       

 .ثبضٌس قبًَى کبض جوَْضی اسالهی ایطاى هی 18تجصطُ یک هبزُ اهَضاجتوبػی هحل هطبثق زستَضالؼول اجطای

جلسِ هَضخ  قبًَى کبض جوَْضی اسالهی ایطاى زض 13،  58هبزُ ثِ استٌبز هَاز  31فصل ٍ  2ثط  هطتول ًبهِ ایي آییي       

 کبض ٍ اهَض اجتوبػی ضسیسُ است ثِ تصَیت ٍظیط 8/1/3151ػبلی حفبظت فٌی تسٍیي ٍ زض تبضید  ضَضای 1/32/3155

 


