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 ایران مباشرت طرف قرارداد اداره در قراردادهای اداریوبررسی شرایط 

 محمدجاللیان

 ،تهران،ایرانعلوم وتحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد  حقوق عمومیدکتری دانشجوی 

mjalalian1982@gmail.com 

 

 چکیده

 و همگانی خدمات تامین و م عمومینظ حفظ منظور به عمومی قدرت اعمال و خود هایمسئولیت و اهداف راستای در دولت

 که مواردی از یکی است. تشریفاتی تابع که باشد می دیگران با قرارداد انعقاد و برقراری از ناگزیر مردم، و جامعه نیازهای رفع

 طهراب این باشددر می قرارداد طرف صحیح گزینش چگونگی اداری است قراردادهای انعقاد در کننده رعایت تشریفات آن تعیین

 درستی به شرایط این اگر شده بیان و است شده فراوان تاکید آن رعایت به نسبت و دارد وجود هایی ودستورالعمل قوانین ،

شد.لذا دراین نوشته به بررسی شرایط طرف قراداداداره ومباشرت او می پردازیم وبیان می  نخواهد منعقد قرارداد نگردد رعایت

 خصوصیات دیگر و شهرت حسن مدیریتی، مالی، فنی، های شایستگی و کفایت به که دارند تکلیف، دولتی هایدستگاه شود،

 آن وسعت دایره و بزرگتر اداری قرارداد چه هر رسد می نظر به تکلیف این به عنایت با و نمایند توجه اداره قرارداد مقابل طرف

 در مباشرت شرط گفت باید ونیز.بود خواهد تر هگیران سخت و تر پیچیده اداره قرارداد طرف انتخاب شرایط باشد بیشتر

 اجازه کارفرما موافقت با محدود، و خاص کامالً شرایط در موارد از برخی در ولی است اصل دولتی، پیمانکاری قراردادهای

 ساقط خصوص نای در را( متعهد) پیمانکار ذمه ویاجزء، ثالث پیمانکار توسط ازپیمان قسمتی یا کل انجام البته.  است شدهداده

 . نمود نخواهد

 شرایط مباشرت، طرف قرارداد،قراردادهای اداری کلیدی: واژگان
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 مقدمه -1

در روابط با یکدیگراقدام به انعقاد قرارداد در امور مختلف می نمایندو این امر تابع شرایط پیچیده  در حقوق خصوصی، افراد

اری به سهولت قراردادهای خصوصی نیست ونمی توان آزادانه وبدون قید وتشریفات فراوان نیست، امادرانعقاد قراردادهای اد

به برقراری قرارداد اقدام نمود وتابع یکسری تشریفات قانونی خواهد بود که نیاز به تصویب وابالغ از طرف  وشرط نسبت

ت که هدف از انعقاد اهمیت این موضوع به این دلیل اس قانونگزار،هیات وزیران وسایر مراجع ذیصالح قانونی دارد و

یکی از مسائل مهمی که در انعقاد قرارداد اداری باید به آن توجه نمود قرارداداداری،تأمین هدف عمومی ومنافع جامعه است.

انتخاب طرف قرارداد با اداره است و این مسئله بدان حد از اهمیت برخوردار است که اگر گزینش طرف قرارداد با اداره به 

در این جا پرسش اصلی این .یرد ضمانت اجرای آن عدم انعقاد قرار داد و در صورت انعقاد ، فسخ قرارداد استدرستی صورت نپذ

است که طرف قرارداد اداره در قراردادهای اداری چه شرایطی باید داشته باشد در فرض اینکه طرف قرارداد اداره باید شرایط و 

یان تعریف و معرفی طرف ب ه را داشته باشد در این تحقیق ما به دنبال آنیم تا بهصالحیت های الزم برای انعقاد قرارداد با ادار

را ذکر کرده و در ادامه به معرفی دارد، حقیقی یا حقوقی بودن طرف قرارداد  ی کهآثار ماهیت و قرارداد با اداره بپردازیم و

هایی ازقرارداد های رایج اداری می پردازیم  نمونهقرارداد اداری و اقسام آن و بررسی شرایط مباشرت طرف قرارداد اداره در

سپس به ذکر برخی اصول مرتبط بامباشرت طرف قرارداد با اداره، اصولی چون اصل مباشرت، پرداخته و در پایان از مباحث 

 .فوق جمع بندی و نتیجه گیری به عمل می آوریم

  چه کسی باید باشدطرف قرارداد . 2

کسی که از طرف مالک به طور مستمر  نگرودی در کتاب ترمینولژی حقوق بیان نموده است الف:تعریف مباشر: دکترجعفری ل

  .در مقابل سبب به کار می رود. ج: به معنی ضابط است. ب:  (قانون مدنی ۷۴۶ماده )اموال او را تصدی میکند  هادار

مورد نیاز یک سازمان دولتی یا عمومی را  ثاثم کار و الواز دائره ایی کهاداره یا :الف : ونیز در ادامه آورده استتعریف مباشرت

   .(138۶،لنگرودی )جعفریبدون تعیین نایب و نماینده و وکیل صاًانجام دادن یک عمل حقوقی شخ :ب .تهیه کند
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 است ممکن طرف به هریک از آنها طرف قرارداد می گویندهر که شودمی تشکیل طرف دو حداقل از نامه،توافق یا قرارداد یک

 امری انجام بر توافق، با که است کسی قرارداد طرف. برگیرد در را حقوقی شخص چند یا یک یا حقیقی شخص چند یا یک

 .باشند غیردولتی و دولتی موسسات و هاشرکت یا( حقیقی شخص) باشد انسان چند یا یک است ممکن و شودمی متعهد

 حقیقی یا حقوقی بودن طرف قراردادماهیت  -2-1

 طرف حقوقی یا حقیقی ماهیت به باید بنابراین است، اثر منشاء مالی و حقوقی لحاظ به قرارداد طرف بودن حقوقی یا یحقیق

 شرکت تغییرات آخرین آگهی و شرکت اساسنامه مالحظه با باید حقوقی اشخاص با قرارداد تنظیم زمان.شود توجه قرارداد

 و خیر؟ یا دارد را قرارداد انعقاد قصد خود فعالیت موضوع محدوده در شرکت آیا که شود معلوم کشور، رسمی روزنامه در مندرج

 کردن مشخص فواید جمله از. هستند شرکت برای قرارداد و اسناد امضای حق و نمایندگی دارای کسانی چه شود مشخص نیز

 اقامتگاه و نشانی و هویتی عاتاطال به دستیابی قرارداد؛ طرفین دقیق شناسایی همچون مواردی به توانمی قرارداد طرفین

 فرد اینکه و عقل بلوغ، مساله حقیقی، اشخاص با قرارداد تنظیم زمان. کرد اشاره... و قرارداد طرفین سمت احراز طرفین؛

 در کند، تنظیم را قرارداد دیگری، سوی از وکالت و نمایندگی به شخصی است ممکن. است مهم بسیار نباشد المعاملهممنوع

. نوشت قرارداد متن در راآن مشخصات و شماره حتما و کرد بررسی راآن اعتبار و او نامهوکالت و نمایندگی برگه باید صورت این

 به که حقوقی است ایرابطه» گفت توانمی مدنی قانون ۶۷۴ و ۶۵۶ مواد از استفاده با قرارداد انعقاد در نمایندگی تعریف در

 اصیل دامنگیر مستقیم طوربه آن آثار که کند شرکت قرارداد انعقاد در اصیل حساب و نام به تواندمی نماینده آن موجب

 است نماینده با تراضی و اراده اعالم و انشاء قصد شود،می منعقد اصیل برای و نماینده وسیله به عقد ترتیب این به« .شودمی

 .دکنمی ملتزم را اصیل دارد، او که اختیاری مناسبت به تراضی این ولی

 برای که بندی تقسیم از گذشته و نیست برخوردار خاصی پیچیدگی از خیلی نمایندگی موضوع حقیقی اشخاص درخصوص

 حدود در که باشد محجوران برای قیم ،(غایب اموال اداره در) امین ولی، وکیل، تواندمی نماینده شخص دارد وجود نمایندگی

 حقوقی ، قضیه اشخاص درخصوص اما. کندمی عمل خود وظیفه به حاکم، راتمقر براساس و اصیل با خود قراردادی اختیارات

 بیان اند،گرفته عهده به را او اموال اداره که هاییانسان وسیله به جز را خود اراده تواندنمی حقوقی شخص. است ترمتفاوت کمی

 فوت به کنند،می انتخاب اعضا اکثریت را دیرانم. شودمی انجام آنها مدیران وسیله به اشخاص این حقوقی اعمال تمام پس. کند

 در که کندمی پیدا اختیاری مدیر و ندارد را مدیر عزل حق شریکی هیچ شود،نمی معزول مدیر شریکان، از یکی حجر و

 بحسا و نام به نماینده که قراردادهایی در.هستند حقوقی شخص نمایندگان واقع در مدیران. نیست اعضا از یکهیچ صالحیت
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 بلکه نیست، هست، مطرح بودن رشید و عاقل و بالغ مانند قراردادها عمومی قواعد در که ایگونهبه اهلیت دهد،می انجام دیگری

 نیابت به قراردادی اینکه برای. باشد داشته قانونی صالحیت دهد،می انجام نیابت به که کاری همان در نماینده است کافی

 و قاصد کار این در و انشاء را عقد باید نماینده باشد، پایبند است، گرفته عهده بر نماینده که یالتزام به اصیل و شود منعقد

 انجام را حقوقی عمل و کند اراده بیان شده، تفویض اختیارات حدود در و کند واقع دیگری طرف از نیابت قصد به و باشد راضی

 .دهد

 و بوده رشید و بالغ عاقل، باید باشد حقیقی شخص قرارداد طرف که صورتی در جمع بندی مطالب این بخش باید گفت:در

 طبق کنند می امضا را قرارداد که کسانی بایدد باش حقوقی شخص قرارداد طرف که صورتی در.نباشد المعامله ممنوع همینطور

 و اسناد ضایام حق و نمایندگی دارای( شود می چاپ رسمی روزنامهدر  که) تغییرات آخرین آگهی و شرکت اساسنامه

 طرف بودن نماینده یا اصیل به توجه درلزوم .باشد شرکت فعالیت محدوده در قرارداد موضوع همینطور و بوده قراردادها

 است، نماینده قرارداد، کننده امضاء که زمانی در ولی است کافی او هویت احراز باشد اصیل قرارداد طرف قراردادباید گفت اگر

 گردد. احراز هم نماینده اختیار و سمت ایدب هویت، بررسی بر عالوه

 تعریف قرارداد اداری یا دولتی-3

 شده صاحبنظران مطرح از برخی توسط مختلفی تعاریف ایران حقوقی نظام در دولتی یا اداری قراردادهای با دررابطه

 علمی اصطالح» را اداری دادهایقرار برخی.هستند یکدیگر مانند دو هر کاربرد و تعریف در دولتی یا اداری قراردادهای.است

 عنوان به و عمومی خدمات از پارهای تأمین برای و بوده عمومی ازادارات ادارهای آن یکطرف الاقل که است قراردادهائی بر ناظر

 معدنی استخراج امتیاز آن موجب به که قراردادی چون) عمومی بخدمات راجع عقود میشودمانند منعقد عمومی حقوق

 منعقد اشخاص هم با اداری غیر قراردادهای ادارات(.گردد اعطا مخصوص شرکت به آهن خطوط کشیدن یا شود هبااشخاص داد

 باشد داشته اداری یا مدنی خاصیت است میکنندممکن منعقد ادارات که قراردادهای بنابراین. پرسنلی لوازم خرید مانند میکنند

 داشته اداری یا مدنی جنبه آن انعقاد صالحیت و میشود حاصل معینی ادازقرارد که طرفین تکالیف و حقوق که است باین بسته

 (. 138۶لنگرودی، جعفری«)...است جاری مدنی عقود مقررات مشتبه درمصادیق ما نظر به. باشد

 از یکهر با سو یک از آنها نمایندگیاز با یا اداری سازمانهای از یکی که است قراردادی» اداری، قرارداد معتقدند دیگر بعضی

 نوعاً) خاصه احکام طبق بر عمومی، منافع به مربوط یاخدمت عمل یک انجام هدف به دیگر، سوی از حقوقی یا حقیقی اشخاص
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 تفسیر و تعبیر در اختالف) قراردادی، چنین از ناشی اختالفات به رسیدگی و میکند منعقد(حمایتی بعضاً و امتیازی یا ترجیحی

 اطالق قراردادی به اداری قرارداد دارند اعتقاد نیز دیگر بعضی(.1392انصاری،)«میباشد اریاد دادگاههای درصالحیت(اجرا و

 با نهادهای عمومی کلی طور به و شهرداریها نظیر دولتی غیر عمومی مؤسسات و دولتی اداری دولت،دستگاههای که» میشود

 یا دولتی قراردادهای بنابراین. (1388شمعی، )«میکنند منعقد عمومی خدمت یک انجام منظور به و عمومی قدرت از استفاده

 تأمین جهت کشوری خدمات مدیریت قانون ۵ ماده مندرج در اجرایی دستگاههای که میگردند اطالق قراردادهایی به اداری

 طبق تصالحی واجد حقوقی یا حقیقی اشخاص با قرارداد انعقاد به اقدام کاال یا به خدمات نیاز حسب بر جامعه، عمومی منافع

 .اجراشود مطلوب نحو به جامعه عمومی امور تا مینمایند تشریفات قانونی

 اقسام قراداد اداری -3-1

 آن اختصاصی مقررات و متعرض خصوصیات قانون نصوص و باشد معین عنوان دارای قانون در که عقدی: اداری معین عقود -1

 قرارداداستخدام( نقل، و حمل مقاطعه ملزومات، مقاطعه ساختمانی،پیمانکاری ) عمومی امور مقاطعه عقد امتیاز، عقد مثل باشد

( گاز و برق و آب) عمومی خدمات آبونمان قراردادهای دولتی، تحقیقاتی و آموزشی عمومی،قرارداد قرضه عقد دولتی،

 و... نظامی و دولتی طرحهای اجرای برای اراضی تملک قرارداد عمومی، امر قراردادعاملیت

 مذکور اختصاصی دارای مقررات و نبوده معین عنوان دارای قانون در که است عقدی معین غیر عقد: اداری معین غیر عقود -2

 از چند هر شود؛ منعقد عمومی هدف برای مطابق قانون دولتی، دستگاههای توسط که قراردادهایی سایر .نباشد قانون در

 نامعین عقود عنوان به میتوان را خارج از تسلیحات و آذوقه و لیهاو خرید مواد مثل باشد، نشده استفاده معین عقود عناوین

 برد. نام اداری

 اداری رایج قراردادهای مهمترین از ایی درنمونه قرارداد اداره طرف مباشرت شرایط بررسی-3-2

 افراد عمومی افعمن تأمین جهت در نهایت آنهادر همگی که باشند می ومتنوع رایج اجرایی دستگاههای در اداری قراردادهای

 وگزینش صالحیت بررسی قراردادهاست این انعقاد سالمت در کننده تعیین که ازمواردمهمی یکی باشندلذا می جامعه

 این ترین رایج از هایی درنمونه صالحیت وسنجش گزینش روش بررسی به مطلب ادامه در باشدکه قراردادمی صحیح،طرف

 .پردازیم می قراردادها

 طعه یا پیمانکاری دولتی:الف: قراردادمقا
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قانون مالیات بردرآمد  11مادهقراردادپیمانکاری قبالمقاطعه نامیده می شد برای اولین بارتحت همین عنوان در

مقاطعه قراردادی است که به موجب آن اداره یا موسسه دولتی،انجام عمل »مطرح وتعریف شد که مقرر می داشت1339مصوب

ینی درقبال مزد یا بها ودرمدت معینی به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه کار واگذار می یافروش کاالیی را با شرایط مع

کند موضوع معامله ممکن است ایجادساختمان یا حمل و نقل یاراهسازی یا تهیه وتدارک کاالیا انجام عملی 

 هرگونه عمل انجام مناقصه مجلس تصور یا پیمان یا قرارداد ضمن که» است کسی نیز کار مقاطعه(.139۷رستمی،«)دیگرباشد

) «تعهدنماید معین مدت مزدیابهاوبه قبال در مناقصه مجلس یاصورت قراردادیاپیمان در مندرج باشرایط را کاالئی فروش یا و

شخص حقیقی یا »درقراردادپیمانکاری طرفین قرارداد را پیمانکار وکارفرما تشکیل می دهندپیمانکار(.138۶ لنگرودی، جعفری

قی است که برای انجام کار طبق مقررات و شرایط مندرج در آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران،گواهی حقو

(.دراین رابطه در چندین آیین نامه و نیز درقانون برگزاری مناقصات 138۵صالحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد)حبیبی،

نکاران ومناقصه گران پرداخته است که درادامه به مواردی از آن اشاره می ،به بیان شاخصه های ارزیابی کیفی پیما1383مصوب

 کنیم.

 قانون برگزاری مناقصات آمده است: 12درماده

 :شود لحاظ زیر موارد باید ،گرانمناقصه کیفی ارزیابی در ـ الف

 .محصوالت و خدمات کیفیت تضمین ـ 1

 .نظر دمور زمینه در دانش و تجربه داشتن ـ 2

 .سابقه حسن ـ 3

 .لزوم درصورت ،صالحیت هایگواهینامه یا کار پروانه داشتن ـ ۴

 .لزوم درصورت کار انجام برای متقاضی مالی توان ـ ۵

 :است زیر شرح به گرانمناقصه کیفی ارزیابی مراحل ـ ب

 .معیارها نسبی اهمیت و ارزیابی معیارهای تعیین ـ 1
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 .ارزیابی اسناد تهیه ـ 2

 .متقاضیان سوی از ارزیابی اسناد ارسال و تکمیل ،دریافت ـ 3

 .آنها بندیرتبه و گرانمناقصه از یک هر امتیاز تعیین و شده دریافت اسناد ارزیابی ـ ۴

 (.کوتاه لیست تهیه) هاآن رتبه و امتیازات و کارفرما به صالحیتدار گرانمناقصه اسامی اعالم ـ ۵

 .گرانمناقصه کیفی ارزیابی مستندسازی ـ ۶

 قانون این تصویب از پس ماه سه حداکثر اجرائی دستگاههای همکاری با است مکلف کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ـ ج

 روش و گیریاندازه هایشاخص بیانگر که ماده این در مقرر زینموا رعایت با را گرانمناقصه کیفی ارزیابی اجرائی نامهآئین

 .برساند وزیران هیأت تصویب به و تهیه باشد گرانمناقصه ارزیابی

قانون برگزاری مناقصات در خصوص ارزیابی کیفی مناقصه گران مصوبه  12درفصل سوم آیین نامه اجرایی بندج ماده 

 هیأت وزیران آمده است: 1۶/۷/8۵ مورخ 33۵۶0ت/8۴13۶شماره

 پیمانکاران کیفی ارزیابی - سوم فصل

 پیمانکاران ارزیابی معیارهای -1۶ ماده

 :است زیر شرحبه حداقل پیمانکاری کارهای در گرانمناقصه کیفی ارزیابی عمومی معیارهای -الف

 .نظر مورد زمینه در دانش و( اجرایی سابقه) تجربه -1

 .قبلی کارهای در سابقه حُسن -2

 .مالی توان -3

 بند در مذکور معیارهای بر عالوه باشد، متوسط معامالت نصاب برابر بیست از بیش آنها برآورد که پیمانکاری کارهای در -ب

 :شود لحاظ نیز زیر معیارهای حداقل باید ،«الف»

 .تجهیزاتی توان -1
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 .ریزیبرنامه و فنی توان -2

 ماده، این «ب» و «الف» بندهای معیارهای بر عالوه «برداریبهره» پیمانکاری و «ساخت و طرح» پیمانکاری کارهای در -پ

 :شود لحاظ نیز زیر معیارهای حداقل باید گران،مناقصه کیفی ارزیابی برای

 .طراحی و مطالعه زمینه در فنی دانش -1

 .کاال تأمین زمینه در تجربه -2

 .مدیریتی توان -3

 بند اجرایی نامهآیین موضوع) مشاوران کیفی ارزیابی معیارهای طبق طراحی و مطالعه زمینه در فنی دانش ارزیابی -1 تبصره

 .شودمی تعیین( قانون( 29) ماده «هـ»

 چهارم فصل در مذکور ضوابط و معیارها براساس کاال تأمین زمینه در وی فرعی پیمانکاران یا پیمانکار تجربه ارزیابی -2 تبصره

 .شودمی تعیین نامهآیین این

 نیز مالی مشارکت درصد یا مبلغ ماده، این «پ»  تا «الف»  بندهای در مذکور معیارهای بر عالوه عمومی، پیمانکاری در -ت

 .گیرد قرار نظر مد تواندمی

 و کنند معرفی را خود اجرایی سازمان و کلیدی کارکنان باید مبلغ، هر با مناقصات تمام در پیمانکاری مشارکت گروههای -ث

 شده یاد پیمانکار نباشد، سازگار کار اجرای شرایط با مشارکت طرفهای تعهدات یا نباشد کامل پیمانکار اجرایی سازمان چنانچه

 .شودمی حذف کوتاه فهرست از

 .شودمی لحاظ اصلی پیمانکار کیفی ارزیابی در فرعی پیمانکاران امتیازات - ج

 پیمانکاران تجربه ارزیابی -1۷ ماده

 و رشته در شده انجام مشابه کارهای نوع و تعداد به مربوط اطالعات اساس بر( اجرایی سابقه) پیمانکار تجربه ارزیابی -الف

 یا معادل حجم با مشابه کار چهار که شودمی احراز صورتی در امتیاز حداکثر. شودمی تعیین گذشته سال پنج در کار زمینه

 .یابدمی کاهش تناسببه تجربه امتیاز کمتر، مقادیر برای و باشد شده اجرا کارپیمان توسط مناقصه موضوع از بیشتر
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 تجربه نداشتن دلیل به تنها را آنها نباید باشند، پیشنهادی پروژه با مقایسه قابل تجربه دارای ارزیابی متقاضیان اگر -تبصره

 .کرد حذف مناقصه مورد پروژه مشابه دقیقاً اجرایی

 تجربه امتیازدهی برای باشد، متوسط معامالت مبلغ برابر یکصد از بیش آنها برآوردی مبلغ که مناقصاتی ابیارزی استعالم در -ب

 .کرد تعیین ماده این «الف»  بند در مذکور موارد از کمتر را امتیاز واجد کارهای حجم و تعداد توانمی

 قبلی کارهای در سابقه حُسن ارزیابی -18 ماده

 در مطلع مقام و نشانی شامل گذشته سال پنج حداکثر اطالعات اخذ قبلی، کارهای در سابقه حُسن یازامت تعیین برای -الف

 .است ضروری استعالم طریق از قراردادها آن در نظارت دستگاه نشانی و نام و قراردادها مبلغ و موضوع کارفرمایی، دستگاههای

 تعیین پروژه بندیزمان و فنی کادر کفایت کار، کیفیت نظیر ردیموا به نسبت قبلی کارهای کارفرمایان ارزیابی امتیاز -ب

 وسیله به پیمانکاران کارهای ارزیابی برای دستورالعمل تهیه به نسبت بند این چهارچوب در است موظف سازمان. شودمی

 .کند اقدام قبلی کارفرمایان

 .بود خواهد شده یاد امتیاز تعیین مالک ته،گذش سال پنج در قبلی کارهای کارفرمایان ارزیابی امتیاز میانگین -پ

 هـ232۵1ت/۴8013 شماره نامهتصویب( 10) ماده تبصره موضوع معتبر، مراجع ایدوره ارزشیابی به مربوط امتیازهای -ت

 .شود ماده این «ب»  بند موضوع اطالعات کسب جایگزین تواندمی پیمانکار عملکرد درباره 11/12/1381 مورخ

 پیمانکاران مالی توان یابیارز -19 ماده

 .شودمی تعیین گذشته سال پنج حداکثر اطالعات اساس بر پیمانکاران مالی توان ارزیابی -الف

 :باشد زیر مقادیر از یکی از کمتر یا معادل مناقصه برآوردی مبلغ که شودمی احراز صورتی در مالی توان امتیاز حداکثر -ب

 .شده پرداخت الحسابعلی یا قطعی اجتماعی تأمین بیمه برابر هفتاد یا نهساال متوسط مالیات برابر پنجاه -1

 .موقت یا قطعی وضعیتهای صورت به مستند ساالنه، ناخالص درآمد برابر سه -2

 .قانونی دفاتر یا داراییها بیمه گواهی یا مالیاتی اظهارنامه به مستند ثابت، داراییهای برابر پنج -3

 .مناقصه موضوع مبلغ سقف تا معتبر اعتباری و مالی مؤسسات یا بانک سوی از اعتبار تأیید -۴
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 که صورتی در و باشدمی محاسبات مبنای ماده، این «ب» بند( 3) تا( 1) جزءهای از شده کسب عدد باالترین -1 تبصره

 .ابدیمی کاهش تناسب به مالی امتیار باشد، کمتر مناقصه برآوردی مبلغ از شده محاسبه عدد باالترین

 وزیرانهیئت تصویب و سازمان پیشنهاد با اجرایی و اقتصادی شرایط به توجه با فوق نسبتهای ضرورت، صورت در -2 تبصره

 .شودمی بهنگام

 تجهیزاتی توان ارزیابی -20 ماده

 ارزیابی استعالم در نیاز مورد تجهیزات و آالتماشین و کار ماهیت به توجه با پیمانکاران تجهیزاتی توان امتیاز تعیین نحوه -الف

 توان امتیاز حداکثر شود، احراز پروژه نیاز مورد تجهیزات و آالتماشین حداقل تأمین امکان که صورتی در. شودمی تعیین

 .گیردمی تعلق پیمانکار به تجهیزاتی

. کند درخواست را شده یاد آالتماشین تأمین نحوه پیمانکار از تواندمی کارفرما خاص، آالتماشین به پروژه نیاز صورت در -ب

 کارفرما برای معتبر اسناد با همراه را آالت ماشین اجاره موافقتنامه مالکیت، اسناد جایبه تواندمی پیمانکار موارد، قبیل این در

 .کند ارائه

 ریزیبرنامه و فنی توان ارزیابی -21 ماده

 :شودمی انجام زیر معیارهای حداقل ساسا بر پیمانکاران ریزیبرنامه و فنی توان ارزیابی -الف

 .کلیدی کارکنان کفایت -1

 .پروژه کنترل و ریزیبرنامه توان -2

 کلیدی کارکنان معرفی صورت در باشد، شده پیشنهاد پروژه اجرای برای خاصی سازمان شناخت گزارش در اگر -ب

 سازمان تکمیل نسبت اساس بر امتیاز این. گیردمی علقت مربوط متقاضیبه ماده این «الف»  بند( 1) جزء امتیاز صالحیتدار،

 .شودمی محاسبه کلیدی کارکنان

 پیمانکار، گذشته سالهپنج سوابق در که شودمی احراز صورتی در پروژه کنترل و ریزیبرنامه به مربوط امتیار حداکثر -پ

 .باشد داشته وجود( موقت تحویل تا) غیرمجاز تأخیر بدون پروژه دو حداقل
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 پیمانکاری صالحیت گواهینامه -22 ماده

 .باشند داشته معتبر صالحیت گواهینامه باید گرانمناقصه داخلی، پیمانکاری مناقصات در - الف

 گرانمناقصه برای و معتبر صالحیت گواهینامه داخلی گرانمناقصه برای المللی،بین پیمانکاری مناقصات در گزارمناقصه -ب

 ثبتی، مستندهای متبوع، کشور بازرگانی اتاق توسط شده صادر گواهیهای مورد، حسب باید داخلی، پیمانکار همکار خارجی

 .کند درخواست را قبلی کارفرمایان از کار سوابق و خاص قانونی مجوزهای مالی، عملکرد و بیمه اسناد

 را مناقصه موضوع با مرتبط و مشابه کار یک یا ارک سابقه سال دو حداقل باید کیفی، ارزیابی برای خارجی گرانمناقصه -تبصره

 .باشند داده انجام

 پیمانکاران صالحیت تشخیص و بندیطبقه نامهآیین اساس بر پیمانکاران ظرفیت -الف.پیمانکاران کاری ظرفیت -23 ماده

 ملی پایگاه در و بهنگام تعیین، آن بعدی اصالحات و 11/12/1381 مورخ هـ232۵1ت/۴8013 شماره نامهتصویب موضوع

 با ارزیابی استعالم طبق را پیمانکاران کاری ظرفیت است موظف گزارمناقصه -ب.شد خواهد منتشر مناقصات رسانیاطالع

 ارزیابی زیر معیارهای اساس بر مناقصات رسانیاطالع ملی پایگاه در شده منتشر اطالعات و خوداظهاری گزارشهای از استفاده

 :کند

 .پیمانکاری رشته و پایه -1

 .تدارکاتی و تجهیزاتی مالی، توان -2

 .انجام دست در کارهای تعداد -3

سازمان 3/3/۷8مورخ 8۴2/۵۴شماره و نیز در بخشنامه موافقتنامه شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمانها ومقررات آنها

یان وظایف پیمانکار حتی پس از گزینش مدیریت،عالوه برمواردباالبه تعریف برخی از افراد طرف قرارداددولت پرداخته وبه ب

 وضمانت اجرای تخلف از این شرایط را فسخ پیمان می داند: وعقد قرارداد با او درحین اجرای پیمان می پردازد

 بر را پیمان موضوع اجرای و است پیمان امضاکننده دیگر سوی که است حقیقی یا حقوقی شخص پیمانکار،.پیمانکار –۷ ماده

 .باشند می پیمانکار حکم در پیمانکار، قانونی جانشینهای و نمایندگان. است گرفته عهده به پیمان، مدارک و اسناد اساس
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 در شده تعیین اختیارات چارچوب در کار، اجرای مدیریت منظور به که است حقوقی شخص طرح، مدیر.طرح مدیر –8 ماده

 .شود می معرفی پیمانکار به کارفرما ازسوی پیمان، مدارک و اسناد

 در کار، اجرای بر نظارت برای است حقیقی یا حقوقی شخص مشاور، مهندس( الف.ناظر مهندس مشاور، مهندس –9 ماده

 نماینده ناظر، مهندس(ب.شود می معرفی پیمانکار به کارفرما سوی از پیمان، ومدارک اسناد در شده تعیین اختیارات چارچوب

 .شود می معرفی پیمانکار به پیمان ومدارک دراسناد شده تعیین اختیارات چوبچار در و است کارگاه در مشاور مهندس مقیم

 مشاور مهندس به را او پیمانکار، که است الزم تجربه و تخصص دارای حقیقی شخصی کارگاه، رئیس.کارگاه رئیس – 10 ماده

 .کند سرپرستی را کارگاه در پیمان موضوع اجرای تا کند می معرفی

 پیمانکار و دارد را اجرایی کارهای انجام در تخصص که است حقوقی یا حقیقی شخصی جزء، پیمانکار.جزء پیمانکار – 11 ماده

 .بندد می قرارداد او با پیمان، موضوع عملیات از بخشی اجرای برای

 دیماه دوم و بیست مصوب مداخله، منع مشمول پیمان عقد موقع در که کند می اعالم پیمانکار.قانونی ممنوعیت –۴۴ ماده

 می رفتار ۴۷ماده طبق و فسخ پیمان شود محزر کارفرما برای آن خالف که صورتی در و نیست هفت و سی و سیصد و یکهزار

 .شود

 عمومی امر امتیاز ب: قرارداد

بهره  و المنفعه امرعام یک اداره معین، شرایط طبق بر آن به وابسته مؤسسات یا و دولت آن موجب به که است قراردادی»

 اداره خود سرمایه به معینی مدت در که واگذارمیکند معینی اشخاص یا شخص به انحصاری طور به را ملی ثروت یک از اریبرد

 خود منافع از سهمی یا و دارد دریافت دولت از یا کنندگان مصرف از را خود،وجوهی زحمت و کار ازای در و کند برداری بهره یا

 طباطبائی)«ماهی صید یا و معادن استخراج مانند دوم مورد در تلفن، و آب و برق امتیاز ندمان اول مورد بپردازد،در دولت به را

 .(138۴،  موتمنی

آییننامه اجرایی قانون معادن به  ۵دراستخراج ازمعادن،درمادهبعنوان مثال 

 :درخصوص صالحیت طرف قرارداددولت برای استخراج معادن آمده است11/0۴/1392مورخ۴9089ت/8۵۷۴۴مارهش

 :باشند زیر شرایط دارای باید اکتشافی محدوده ثبت متقاضی حقوقی و حقیقی اشخاص ـ ۵ ماده
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 حقیقی اشخاص ـ الف

 سن سال( 18) حداقل بودن دارا ـ1

 مصوب ـ کشوری و دولتی معامالت در دولت کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزرا مداخله منع به راجع قانون شمول عدم ـ2

133۷ 

 قانون( 33) ماده مولش عدم ـ3

 مالی و فنی توان حداقل بودن دارا ـ۴

 اکتشاف پروانه صدور زمان در معدنی هایفعالیت از محرومیت نداشتن ـ ۵

 حقوقی اشخاص ـ ب

 .باشد شده درج معدنی هایفعالیت موضوع آنها اساسنامه در ـ1

 مالی و فنی توان حداقل بودن دارا ـ2

 اکتشاف پروانه صدور زمان در معدنی هایفعالیت از محرومیت نداشتن ـ3

 مصوب کشوری و دولتی معامالت در دولت کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزرا مداخله منع به راجع قانون شمول عدم ـ۴

133۷ 

 مربوط مقررات و قوانین رعایت با خارجی اشخاص ـ پ

 و شرایط حاوی که را اکتشاف پروانه صدور و محدوده بتث تقاضای به مربوط( هایفرم) هایبرگه است موظف وزارت ـ1تبصره

 .دهد قرار متقاضیان اختیار در است، مالی و فنی توان حداقل

 ثبت تقاضاهای تعداد. باشند داشته اکتشاف پروانه یا و محدوده ثبت تقاضای یک از بیش توانندنمی حقیقی اشخاص ـ2تبصره

 .شودمی تعیین وزارت دستورالعمل طبق حقوقی، اشخاص برای زمان یک در محدوده

 .شد خواهد معدنی عملیات از مرحله هر در صادره مجوزهای ابطال موجب متقاضی توسط ماده این مفاد رعایت عدم ـ3تبصره
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 و تعیین مربوط دستورالعمل طبق اکتشاف پروانه متقاضیان برای را الزم مالی و فنی توان حداقل است موظف وزارت ـ۴تبصره

  .ندک ابالغ

یص مصلحت نظام وآیین نامه هایی مجمع تشخ 23/3/13۷۷معادن مصوب  قانون در معادن استخراج خصوص در پس بنابراین

 واگذار صالحیت واجد افراد به  معادن تا گردیده اعطا ومعادن صنایع وزارت حق به اینکه دراین رابطه ابالغ گردیده است،

 گردد.

 ج:قراردادقرضه عمومی

 معین اشخاص یا شخص از معینی سود با وام عنوان به را وجوهی قرضه اوراق باانتشار دولت آن موجب به که» است قراردادی

قانون انتشار اوراق قرضه )«کند سازی کار دهنده وام به را آن سود و اصل معینی، مدت سررسید در میکندکه دریافت

رداددولت قراردارندباید در شرایط مندرج در قانون مدنی در (. دراین قراردادنیز اشخاصی که طرف قرا13۴8اسنادخزانه مورخ

قانون مبارزه با پولشویی درخصوص  ۷اهلیت)تمتع واستیفاء( وموارد مطرح شده درقانون تجارت ونیز رعایت تبصره الف ماده 

ویت یا بنام شخصی احراز هویت شخص طرف قرارداد مدنظر قرارگیرد.لذا باتوجه به نکات مطرح شده نمی توان بدون احراز ه

 که فوت شده اقدام به خرید اوراق قرضه نمود.

 د: قراردادعاملیت:

 اجرا برای معین، کاری حق العمل گرفتن مقابل در عمومی مؤسسه طرف از اشخاص، یا شخص آن موجب به که است قراردادی

  سایر بودن دارا با قرارداد نوع (این133۶  مورخ قانون نفت1 ماده2  تبصره) میشوند گماشته کار به معینی عملیات اداره و

این قراردادها بیشتر در امور مربوط به اکتشاف واستخراج تجارت(. قانون2  ماده)میگردد محسوب تجاری قراردادهای از شرایط،

مه ها وپخش نفت وگاز واحداث وتوسعه صنایع وفن آوری متداول است.دراین نوع قراردادوزارتخانه مربوطه با ابالغ آیین نا

ودفترچه هایی در خصوص نحوه انعقاد این قراردادها ونحوه انتخاب وصالحیتهایی که طرف قرارداد دارد به واحدهای زیر دست 

 خود به آگاه سازی وارشاد می پردازد.

 قرارداداستخدامی: -ه
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 مدت به و معین اجرت با معینی شخص آن موجب به که است قراردادی »31/3/13۴۵قانون استخدام کشوری مورخ8طبق ماده

 کارکنان کشوری خدمات مدیریت قانون در « پیمانی استخدام یا و روزمزد استخدام مانند درمی آید، دولت استخدام به معینی

 شده محدود پیمانی و نوع رسمی دو به قانون، این۴۵  ماده طبق دولتی دستگاههای در استخدام و نگردیدهاند تعریف پیمانی

 مصوب سازمانی پستهای درصد ده که میگردند دولت محسوب کارمندان جزء نیز ساعتی و معین کار اردادقر کارکنان و است

 سازمان تأیید از پس میتوانند دستگاهها داردکه قرار32  ماده تبصره اساس بر ازکارکنان گروه این به استخدامی تعهد بدون

قانون مدیریت خدمات کشوری  ۴1طبق ماده نمایند. اقدام نیز افراد این با قرارداد انعقاد به نسبت کشور ریزی وبرنامه مدیریت

ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افراد که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می باشند بر اساس مجوز های 

قانون بکارگیری افراد  ۴۴صادره ،تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود به موجب ماده 

های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه در دستگاه

 .(1398،پذیر است )امامی ،استوار سنگریتخصصی امکان

 :ق این ماده عبارتند ازقانون مدیریت خدمات کشوری مشخص کرده است که طب ۴2شرایط عمومی استخدام را ماده  

سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکترا  ۴0الف داشتن حداقل سن بیست سال تمام حداکثر  

 لسا ۴۵

 ب: داشتن تابعیت ایران 

 ج: انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

 :عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر د 

 سابقه محکومیت جزایی موثره: نداشتن 

 و: دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدرک همتراز

 ز: داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند

 ح: اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

  نون اساسی جمهوری اسالمی ایرانط: التزام به قا

البته باید توجه داشت که شرایط دیگری نیز مطرح شده که به موجب قوانین مربوط به گزینش مانند قانون گزینش معلمان و 

قانون مذکور، به سایر  9/2/13۷۵است و بعداً به موجب ماده واحده مصوب  1۴/۶/13۷۴کارکنان آموزش و پرورش مورخ 
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شرایطی مانند اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت  های دولتی تسری پیدا کرد،و سازمانها و موسسات به شرکتها وزارتخانه

 (.1398،استوار سنگری  ،امامی)فقیه و ابراز وفاداری به جمهوری اسالمی ایران الزامی شده است 

 استخدام شرایط1/۶/13۶8 مصوب کشوری استخدام ونقان ۶ ماده تبصره موضوع پیمانی استخدام قانون نامه آیین ۷ ماده در 

طلبان استخدام پیمانی مشخص شده است به موجب این ماده داوطلبان استخدام پیمانی عالوه بر شرایط اختصاصی تصدی داو

 .شغل مثل مدرک تحصیلی و تخصص مرتبط باید واجد شرایط زیر نیز باشند

 ی اسالمی ایرانجمهور نظام مبانی به اعتقاد و کشور رسمی ادیان از ییک به متدین و ایران اسالمی جمهوری تابعیت- 

 ننبود مشغول صورت در قانونی معافیت یا وظیفه خدمت انجام - 

 رمخد مواد به اعتیاد عدم - 

 رموث جزایی ممحکومیت نداشتن - 

 صحت مجازو توانایی انجام کار -

 ا ادارهبیان برخی از اصول مرتبط با مباشرت طرف قراداد ب-4

 تمام کلی قاعده طبق بر کنند،زیرا شرکت آن در دولت، با معامله به تمایل صورت در دارند حق افراد تمام عمومی، مناقصه در»

 مورد در جز عمومی مزایده یا مناقصه در شرکت از ،افراد کرد محروم یا برابرندطرد عمومی خدمات مزایای از استفاده در افراد

 شود گرفته اصل این خالف بر که تصمیمی هر و نیست مجاز اند معامله اهلیت قانونافاقد که تقصیر به ورشکستگان و محجورین

 از سیاریب ای حرفه ماهیت» حال این با .(138۴،  موتمنی طباطبائی) «شد خواهد باطل و لغو باشد، وبغض حب به آلوده و

 این در وارد نتوانند مهارت کسب بدون ماهر غیر و ناشی صرعنا میکندکه ایجاب ساختمانی کارهای بویژه اداری قراردادهای

آیین نامه تشخیص صالحیت و رتبه بندی واحدهای (.1392،انصاری) «میکند طلب را جامعه نظارت لذا شوند فعالیت از رشته

تاسیس کرده لیست بیانگراین موضوع است.سازمان برنامه در واحدی که برای نظارت بر امور پیمانکاران  13۶8مشاوره در سال 

اشخاص حقیقی و حقوقی بد سابقه را در جدولی درج کرده است. یکی دیگر از مراتب شایستگی،طبقه بندی شئون پیمانکاران 

به وسیله سازمان برنامه است که بر اساس عواملی چون سابقه کار تحصیالت اعضا و... صورت می گیرد که هر طبقه تا چه 

 پیمان طرف انتخاب در مهم اصول از یکی داوطلبان شایستگی احراز لذا (.1392عقد کنند)انصاری، میزان می توانند قرارداد من

 بینی شده استمصالح عمومی در قراردادهای اداری پیش رعایت جهت به که است اداره
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 اصل مباشرت متعهد -4-1

 »را شخصاً انجام دهد به عبارت دیگر پیمانکار بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان مکلف است تعهدات مندرج در قرارداد

مباشرت در قرارداد اداری یک اصل است و لزومی بر قید و شرط کردن این امر در قرارداد نیست دلیل این موضوع ارتباط و 

پیوند محکمی است که بین قراردادهای اداری و منافع عمومی وجود دارد. بنابراین در اجرای تامین منافع و مصالح عمومی و 

و هرت حسن ش،مالی و مدیریتی ،تکلیف دارند که به کفایت و شایستگی های فنی وبلدی های دولتیدمات همگانی دستگاهخ

 (.1392)انصاری،  «توجه نمایندآتی دیگر خصوصیات طرف 

 بدون نونی،قا ضوابط نیت، شخصی،حسن اراده با اتوماتیک طور به که گردد امضاء صورتی به باید قرارداد قاعده، این اساس بر

 در و کارفرما موافقت با جزئی یا کلی طور به را غیر انتقال به حق پیمانکار و شود انجام تأخیر بدون و نقص و عیب و قصور

 واگذار دوم دست پیمانکاران به را قرارداد اداره، اجازه با پیمانکار چنانچه است بدیهی»باشد نداشته محدود و خاص کامال شرایط

 بند اساس بر کلی طور (. به138۴ موتمنی، طباطبائی) «بود نخواهد اداره مقابل در او مسئولیت رافع وجه هیچ امربه این کند،

 منظور به میتواند پیمانکار» لیکن «ندارد را دیگران پیمان به واگذاری حق پیمانکار» پیمان عمومی شرایط2۴  ماده( الف)

 از را آنان آنکه به مشروط بندد، جزء پیمانکاران با پیمانهای پیمان، عموضو ازعملیات قسمتهایی یا قسمت اجرای در تسهیل

 را پیمانکاران جزء صالحیت تأیید لزوم کارفرما، پیمان، مدارک و اسناد در که صورتی کنددر ممنوع به دیگران کار واگذاری

 کار پیشرفت از نباید واگذاری مایداینن تحصیل مورد این در را کارفرما تأیید که است موظف پیمانکار باشد، کرده بینی پیش

 تمام مسئول پیمانکار نمیکاهد پیمانکار تعهدات و مسئولیت روی،از هیچ به حال، هر به و بکاهد، کار اجرای زمانی برنامه طبق

 نوشته ایدب جزء پیمانکاران و پیمانکار بین پیمانهای میشوددر انجام آنها کارکنان یا پیمانکاران جزء توسط که است عملیاتی

 کندپیمانکار اختالف رسیدگی مورد به بداند، مقتضی که صورتی در دارد، حق کارفرما آنها، بین اختالف بروز صورت که در شود

 (.1392  انصاری،) «کنند اجرا را آن الزاماً که تعهدمیکنند و قطعی مورد این در کارفرما نظر که میپذیرند جزء پیمانکاران و

 استثناء؟ یا اصل است  مباشرت شرطدولتی  پیمانکاری ردادهایقرا در آیا  4-1-1

 اصل، شــود، تردید شــخصیت متعهد به تعهد اجرای بودن وابســته در هرگاه مالی تکالیف در» حقوقدانان برخی عقیده به

 «شــود ثابت راتاما و قراین و تعهد طبیعت توجه به با باید متعهد شــخصیت به تعهد اجرای وابستگی و اســت آن عدم

 خصوص در اما اســت؛ مباشــرت عدم بر اصل، خصوصی، درقراردادهای نظر، این براســاس (.1389 زاده، قاســم)

 شــخصیت اعتبار به حدی تا قرارداد پیمانکاری، قراردادهای در» معتقدند ازنویســندگان برخی اداری، قراردادهــای
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 خود پیمان توســط موضوع انجام لذا است عقد عمده علت طرف، شخصیت گفت انمیتو و میشود منعقد پیمانکار(صالحیت)

 قرارداد ضمنی طور به باشــد، مباشرت نشــده شرط به اشاره ای قرارداد در اگر لذا و دارد شــخصی جنبه نفسه فی پیمانکار،

 و ارتباط دلیل به» اســت شــده فتهگ (.همچنین1398امامی، استوارسنگری،) «است مباشــرت شرط برگیرنده در پیمانکاری

 قراردادهای در مباشــرت لذا دارد وجود( جمعی) عمومی منافع و دولتی پیمانکاری قراردادهای بین که محکمی پیوند

 اخیر، نظر به توجه با(.1392انصاری،) «نیست قرارداد در امر این کردن شرط و قید بر لزومی و است اصل یک دولتی پیمانکاری

 و نبوده بیش تأکید دیگران، به پیمان درواگذاری پیمانکار ممنوعیت بر مبنی پیمان، عمومــی شــرایط2۴  ماده( الف) بنددر

ی م نظر به اســت منتفی غیر، به پیمان کل واگذاری امکان نیز، پیمان شرایطعمومی در مزبور شرط درج عدم فرض در حتی

 مالی، توان سابقه، حسن تجربه، قبیل از شاخصهایی اساس بر اصلح، پیمانکار انتخاب جهت مناقصه مفصل تشریفات انجام آمد

 قراردادهای در معامله طرف شخصیت چنانچه اینکه خصوص به عاست؛اد این بر شاهدی... و مدیریتی توان تجهیزاتی، توان

 را قیمت نازلترین که پیمانکاری هر با بود ملزم دولتی کارفرمای نداشت، ویژه اهمیت و نبودقرارداد  عمده علت پیمانکاری

 پاکت مناقصات، برگزاری قانون19  ماده( د) بند موجب به که حالی نماید،در اقدام قرارداد انعقاد به نسبت میداد پیشنهاد

 .شود بازگردانده ناگشوده باید د،بودن نشده پذیرفته بازرگانی فنی ارزیابی در که گرانی مناقصه قیمت پیشنهاد

 خصوصی، قراردادهای برخالف عمومی، حقوق نظران صاحب غالب نظر به توجه با میشود مشخص شــد بیان آنچه به توجه با

 در رو این از. قراردادهاست واگذاری عدم بر اصل اداری، حقوق و در است اصل دولتی، پیمانکاری قراردادهای در مباشرت شرط

 .ندارد جزئاً و کالً را غیر به پروژه واگذاری و لانتقا حق پیمانکار دولتی، پیمانکاری قراردادهای خصوص

 با محدود، و خاص کامالً شرایط در همآن(پیمان عمومی شرایط 2۴ ماده ب بند)پیمان عمومی شرایط مفاد موجب به البته

 حق جزء پیمانکار( 2.کند اخذ خصوص این در را کارفرما کتبی رضایت(1:کهاین بر مشروط شدهداده اجازه کارفرما موافقت

 تمام مسئول اصلی پیمانکار( ۴.نشود کار پیشرفت تاخیر جزء پیمانکار به کار واگذاری( 3. باشد نداشته غیر به را کار واگذاری

 در کارفرما اختالف بروز صورت در نمایند شرط جزء اصلی پیمانکار( ۵. نشود کاسته وی مسئولیت از و بوده جزء پیمانکار اعمال

 . باشد االجراالزم طرفین برای کارفرما به نظر و نموده رسیدگی لزوم صورت

 عمومی شرایط براساس ارتباط این در. است اجرایی دستگاه ناحیه از قرارداد جانبه یک فسخ اصل این اجرای ضمانت

 اکارفرم ثالث، شخص به پیمانکار توسط پیمان واگذاری صورت در( پیمان عمومی شرایط ۴۶ ماده ب بند 1 قسمت)پیمان

 .کند فسخ جانبهیک را پیمان تواندمی
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 اصل تخصص 4-2

 به توجه با اداری قرارداد انعقاد در اوست تخصص شود توجه آن به باید اداره با قرارداد طرف انتخاب در که مهمی موارد از یکی

 توسط واکسن ساخت راردادق در مثال باشد زمینه این در الزم تخصص دارای اداره قرارداد طرف باید قرارداد ماهیت و موضوع

 این با قرارداد طرف تواندداردنمی فعالیت وسازساختمان ساخت امر در که شرکتی یک پزشکی آموزش درمان و بهداشت وزارت

 گیرد. قرار وزارتخانه

 نتیجه گیری

بیت المال وجود دارد  با توجه به اینکه ارتباط و پیوند محکمی بین قراردادهای اداری و مسئله ای منفعت عمومی و صیانت از

های دولتی تکلیف دارند که به کفایت و شایستگی لذا در اجرای هدف تامین منافع و مصالح عمومی و خدمات همگانی، دستگاه

های فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف مقابل قرارداد اداره توجه نمایند و با عنایت به این تکلیف به 

چه قرارداد اداری بزرگتر و دایره وسعت آن بیشتر باشد شرایط انتخاب طرف قرارداد اداره پیچیده تر و سخت نظر می رسد هر 

 گیرانه تر خواهد بود.

 عمومی شرایط مفاد موجب بهولی در برخی از موارد  است اصل دولتی، پیمانکاری قراردادهای در مباشرت شرطونیز باید گفت 

 توسط پیمانیا قسمتی از کل انجام البته. شده است داده اجازه کارفرما موافقت با محدود، و خاص کامالً شرایط در همپیمان آن

 اعمال تمام مسئول اصلی وپیمانکار نمود نخواهد ساقط خصوص این در را( متعهد) پیمانکار ذمه ثالث ویاجزء، پیمانکار

 بود. جزء خواهد پیمانکارثالث یا

 منابع

 .میزان انتشارات تهران، اداری، حقوق، 1389، کورش سنگری، اراستومحمد و  امامی، -1 

 .حقوقدان نشر تهران، ششم، چاپ اداری، قراردادهای حقوق کلیات ،1392، اهلل ولی انصاری، -2

 . دانش گنج کتابخانه ،تهران، حقوق ترمینولوژی، 138۶،جعفر محمد لنگرودی، جعفری -3

 .مجد انتشارات تهران، دولتی، معامالت اتمقرر و حقوق ،138۵، یداهلل حبیبی، -۴ 

 .خرسندی انتشارات تهران، اداری، حقوق در گفتارهایی ،139۷، ولی رستمی، -۵ 
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 .دستان انتشارات تهران، ایران، حقوق در اداری قراردادهای آثار و ماهیت تحلیل 1388،  محمد شمعی، -۶

 .سمت انتشارات تهران، اداری، حقوق 138۴ف مؤتمنی،منوچهر طباطبائی -۷ 

 .دادگستر انتشارات تهران، دوم، چاپ تعهدات، سقوط، 1389، مرتضی سید زاده، قاسم -8 

 قوانین

 ت8۴13۶/33۵۶شماره به گران مناقصه کیفی ارزیابی خصوص در مناقصات برگزاری قانون 12 ماده ج بند اجرایی نامه آیین -

 وزیران هیات 1۶/۷/138۵مورخ

 11/۴/92ت مورخ۴9089 /8۵۷۴۴شماره به معدن نونقا اجرایی نامه آیین -

 13۶8 مصوب مشاوره واحدهای بندی رتبه و صالحیت تشخیص نامه آیین -

 وزیران هیات 22/9/9۴مورخ ۵0۶۵9-123۴02  شماره نامه تصویب دولتی معامالت تضمین نامه آیین -

 1/۶/13۶8 مصوب کشوری اماستخد قانون ۶ ماده تبصره موضوع پیمانی استخدام قانون نامه آیین - 

 کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان 13۷8 هاخردادماه پیمان خصوصی شرایط و عمومی شرایط بخشنامه - 

 13۴۵ مورخ کشوری استخدام قانون - 

 138۶ مصوب پولشویی با مبارزه قانون 13۴8 مورخ خزانه اسناد و قرضه اوراق انتشار قانون - 

  1383 مصوب تمناقصا برگزاری قانون - 

 ایران تجارت قانون - 

 9/2/13۷۵ مصوب واحده ماده و 1۴/۶/13۷۴ پرورش و آموزش کارکنان و معلمان گزینش قانون -

 1339 مصوب درآمد بر مالیات قانون - 

 ایرانمدنی  قانون -

 8/۷/138۶کشوری مصوب خدمات مدیریت قانون -

 نظام مصلحت تشخیص مجمع 13۷۷ مصوب معدن قانون -
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 133۶ مورخ نفت قانون - 

 133۷ مصوب دولتی معامالت در دولت کارمندان و مجلس نمایندگان و وزرا مداخله منع قانونی الیحه - 
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