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 :یکصدمحکم 
( روز کاری خواهد بود، مگر اینکه 31، سی )همدت پرداخت از زمان قبول صورت حساب قراردادی توسط ادار (1)

 نماید. این مدت در شرطنامه و شرایط خاص قرارداد تغییر

موفق به پرداخت قراردادی در مدت معینه نشود، باید جریمه تأخیر آن را به وی بپردازد. شرطنامه ه هرگاه ادار (2)
و قرارداد باید به وضوح، نرخ قابل پرداخت، چگونگی محاسبه و هرگونه شرایط مربوط به این جریمه را نیز 

 متذکر شود.

ولی را که به آن پرداخت صورت خواهد گرفت و درصورت لزوم یا واحد پ قرارداد به صورت شفاف باید اسعار (3)
 لۀ نرخ موجود را بیان نماید. دنرخ تبادله یا منبع تبا

قرارداد باید به وضوح جدول پرداخت را که می تواند شامل تادیه پیش پرداخت و پرداخت های پیشرفت کار،  (4)
 قراردادی مشخص نماید، باشد.مینات، مبالغ پیش پرداخت و جریمه ها از پرداخت های أاخذ ت

 پیش پرداخت

 :یکصد و یکمحکم 
درصورت لزوم به خاطر حصول اطمینان از اجرای مؤثر قرارداد یا بدست آوردن قیم رقابتی، اداره می تواند   (1)

مطابق ماده سی و سوم قانون برای قراردادی، تادیه پیش پرداخت را در مقابل تضمین آن در شرطنامه و 
 قرارداد مشخص سازد.

را طور پیش پرداخت با رعایت احکام این طرزالعمل و  ( فیصد قیمت مجموعی قرارداد31اداره می تواند الی ) (2)
 قانون، تادیه نماید.

پیش پرداخت صرف در مقابل تهیۀ تضمین پیش پرداخت توسط قراردادی، که معادل مبلغ پیش پرداخت باشد،  (3)
 تادیه می شود.

ه می تواند، در همزمان با پیشرفت کار، طبق قرارداد، مبالغ پیش پرداخت از پرداخت های قراردادی وضع شد (4)
 اینصورت، مقدار تضمین پیش پرداخت به همان مقدار، کاسته می شود.

 پرداخت های پیشرفت کار

 :یکصد و دومحکم 
 به وی پرداخت نماید. قرارداداداره مکلف است، پرداخت ها به قراردادی را طبق جدول پرداخت های مندرج  (1)

 ذیل صورت میگیرد: پرداخت های پیشرفت کار مطابق مندرجات قرارداد طور (2)

پرداخت فیصدی یا مبلغ مشخص قیمت قرارداد بانظرداشت تکمیل فیصدی پیشرفت کار، مراحل  -1
 مندرج قرارداد یا تسلیمی اشیای قابل تحویل مشخص در قرارداد؛

 پرداخت برای مقدار واقعی تدارکات تکمیل یا تحویل شده. -2

 ت تکمیل یا تحویل شده باشد.پرداخت های پیشرفت کار نباید متجاوز از قیمت تدارکا (3)

 اسناد پرداخت

 :یکصد و سومحکم 


