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 ارکان اصلی پیمانکاری: در هر نوع پیمانکاری سه رکن وجود دارد

 واگذار می کند: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار کارفرما الف :

 : شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تکمیل می کندپیمانکارب: 

 : رابطه حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشا تعهد و التزام برای طرفین می باشدقراردادج: 

 

 ا موسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کندکارفرما برای انجام دادن موارد زیر معموال قراردادهایی را ب

 و تحقیقات طرح الف: معامالت بنیادی

 ب:تهیه طرح

 ج:اجرای طرح

 د:نظارت بر اجرای طرح

   

 :مراحل اجرای طرح پیمانکاری

 مرحله اول:مطالعات مقدماتی طرح 

هدف طرح و شناخت اجزای تشکیل دهنده داده ها و همچنین مطالعات شناسایی طرح: این مرحله شامل تحقیقات و بررسی های مربوط به تعیین  -1

 امکانات فنی و اجرای طرح با توجه به نوع مصالح ساختمانی ، ماشین آالت و تجهیزات و نیروی انسانی و ... طرح است

نقشه مقدماتی و مشخصات کلی طرح و انجام مطالعات برای  تهیه طرح مقدماتی: تحقیقات و بررسی ها و آزمایش الزم بمنظور طراحی و تهییه -2

 گزینه یابی انتخاب مناسب ترین گزینه و توجیه پذیری آن است

 مرحله دوم: شناسایی تفضیلی:

 نقشه برداریها و طراحی دقیق می باشدتهیه نقشه تفضیلی: این مرحله شامل بررسی تحقیقات کاوش های سطحی و زیر سطحی  -1

: اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و خصوصی پیمان ، مشخصات فنی و عمومی و خصوصی مقادیر کارو دارک مناقصهتهیه اسناد و م -2

 برآورد هزینه اجرای طرح بر اساس آخرین فهرست بها استعالم یا به وسیله مشاور از روی نقشه های کلی و تفضیلی است

 مرحله سوم: اجرای طرح:

 این مرحله به صورت زیر به پیمانکار واگذار می گردد:: معموال ارجای کار به پیمانکار -1

 الف: دعوت از پیمانکار برای اجرای طرح 

 ب: شرکت در مناقصه

 ج: انتخاب پیمانکار

:پس از آنکه پیمانکار از طریق مناقصه عمومی ، مناقصه محدود یا ترک مناقصه انتخاب شد قرارداد پیمانکاری بر انعقاد قرارداد با پیمانکار -2

 س قیمت پیشنهادی آن تنظیم می گرددو عملیات اجرای پیمان به ترتیب زیر انجام میپذیرداسا



اجرای  انتخاب شد قبل از بستن قراداد باید برای تضمین حسن گرفتن ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات:پس از آنکه پیمانکار از طریق مناقصهالف:

انک اخذ نماید و یا اینکه سپرده نقدی به حساب کارفرما واریز نماید . ضمانت نامه یاد شده باید مبلغ اولیه پیمان ضمانت نامه از ب %5تعهدات معادل 

 نمایدتا تاریخ صورت مجلس تحویل موقت معتبر باشدو تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده پیمان کار مکلف است آن را به دستور کارفرما تمدید 

 آنکه ضمانت نامه اجرای تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمان کاری بین کارفرما و پیمانکار بسته میشودب: تنظیم قرارداد پیمانکاری: پس از 

 مهمترین نکاتی که در قرارداد پیمانکاری نوشته میشود :

:مدتی است که د:مدت پیمان ج:مبلغ پیمان)مبلغی که پیمان بر اساس آن بسته می شود( ب:موضوع پیمان الف:مشخصات طرفین قرارداد

م:دوره تضمین کارها هـ:تائیدات و تعهدات پیمانکار با امضای قرارداد پیمانکار تعهد می کند طی آن موضوع عملیات پیمان را اجرا کند

 ن:جبران خسارت  ل:نظارت براجرای عملیات  

و دستورهای دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان انجام : پیمانکار متعهد است کارها را طبق پیمان  عملیات اجرایی -3

 دهد 

 مراحل عملیات اجرای پیمان به شرح زیر می باشد:

الف: ایجاد کارگاه:دفتر مرکزی موسسات پیمانکاریعموما در تهران یا مرکز استانها قرار دارد و معموال کارگاهی در محل اجرای هر طرح 

 که عملیات اجرایی پیمان را بر عهده دارداحداث می شود

ب: تخصیص تنخواه گردان به کارگاه: پس از تاسیس و ایجاد کارگاه بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخاوه گردانی که پیمانکار به هر 

اجرای طرح گشایش می گردد  کارگاه تخصیص می دهد پرداخت میگردد . بدین منظور معموال حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل

 که برداشت از ان معموال با امضای ریس کارگاه یا شخصی معین که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود

: در موسسات پیمانکاری بر خالف سایر موسسات تولیدی مبلغ قرارداد هنگام پایان و تحویل کار به  تنظیم و پرداخت صورت وضعیت ها -4

میشود بلکه در فواصل معینی از کارهای انجام شده صورت وضعیت تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد وجه آن پیمانکار پرداخت ن

 به پیمانکار پرداخت می شودبه وسیله کارفرما 

قعی کارها صورت : دستگاه نظارت معموال در فواصل منظمی با کمک نماینده پیمانکار بر اساس پیشرفت واتنظیم صورت وضعیت موقت کارها

تمام کارهایی را که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پایه کار را  توضعی

 تعیین و پس از تایید بر اساس نرخ پیمان تقدیم و تسلیم کارفرما می کند

: کارفرما پس از رسیدگی به صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که بر طبق قانون یا قرارداد ملزم به  پرداخت وجه صورت وضعیت پروژه ها

 روز با صدور چک به پیمانکار پرداخت می کند 11کسر آن است قابل پرداخت و با تنظیم سند حداکثر ظرف مدت 

، مالیات تکلیفی  %3م کار ، اقساط پیش پرداخت، وجه زمان یا سپرده حسن انجا %11: وجوهی که بابت صورت قبلی پرداخت شده است

 حق بیمه  و حق بیمه قرارداد طرح های عمرانی%6/6قانون مالیات های مستقیم ، 114موضوع 

 تحویل موقت -5

 تحویل قطعی -6

در صورتی  آزاد کند که ضمانت نامه شرکت در مناقصه راپس از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور می دهد ابطال ضمانت نامه در مناقصه :

ار که ضمانت نامه در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزاد شود بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید بخشی از هزینه کارمزد را بح حساب پیمانک

 برگشت می نماید.

مبلغ ضمانت نامه  %11و کارمزد معموال  بانکها عالوه بر صدور ضمانت نامه پیش پرداخت  با توجه به اخذ وثیقه تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت:

 را بعنوان سپرده نقدی از پیمان کار مطالبه می کند

: پس از آنکه ضمانت نامه پیش پرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را از کارفرما اخذ میکند و با منابع مالی خود تعهد پیش پرداخت

قسط به 3مبلغ اولیه پیمان است که از  %21میکند پیش پرداخت متعلق به کارهای پیمانکار در حال حاضر تلفیق و عملیات اجرای پیمان را شروع 

 ترتیب زیر ب پیمانکار پرداخت می شود 

 مبلغ اولیه پیمان بالفاصله پس از تحویل زمین %8قسط اول برابر الف: 

 پس از تجهیز کارگاه%5/6ب: قسط دوم برابر با 

 مبلغ اولیه پیمان می باشد%31از مبلغ پیمان پس از انجام دادن کارهایی معادل %5/5 ج: قسط سوم برابر با


