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قرارداد چیست؟

�Contractقد یا �ارداد  � �وا�ق دو 
اراده �وری � ��ت ��جاد یک ا� 

.��و�ی را �و��د

�گاه ��ت � و�ود آ�ن یک ا� 
��و�ی ���ون ��ع،اجاره و �ظا� آن،�یاز 

٢

�گاه ��ت � و�ود آ�ن یک ا� 
��و�ی ���ون ��ع،اجاره و �ظا� آن،�یاز 

� تال�ی و �ا�ی �وری دو اراده 
.با�د،�قد ���ق �ی �دد

��ون  ��۱۸۳ون�ذار ا�ان � ماده 
��ی �قد را ���ن ����ف ��وده 

ا�ت:" �قد �بارت �ز ا���ت � دو 
یا ��د ��� � �قا�ل دو یا ��د ��� دی�� ��ھد 



)قانون مدنی 190ماده ( شرایط اساسی براي صحت قرارداد

قصد طرفین و رضاي آنها

اهلیت طرفین

موضوع معین که مورد معامله باشد   موضوع معین که مورد معامله باشد

مشروعیت جهت معامله



موضوع معین که مورد معامله باشد  

.مالیت داشته باشد١.

.متضمن عقالء ي باشد٢.

.منفعت آن مشروع باشد٣.

.تسلیم آن مقدورباشد۴.

مبهم نباشد  مبهم نباشد ۵.

.معین باشد۶.

.در صورتی که مورد معامله مال است باید قابل انتقال باشد٧.

. درحین عقد موجود باشد٨.



انواع قراردادها  -1

داخلی -1.1

بین المللی سیاسی، دولتی، حکومتی–1.2

مدنی

تجاري

اداري

یک عهده

اداري

یک عهده

کار

نشرکتاب

استخدامی

جمعی کار

         ارفاقی

حمل و نقل



:روش هاي اجرایی قراردادهاي ازنظر طرف امضاي قرارداد

GC : General Contract

JV : Joint Venture

Consortium : کنسرسیوم



:روش هاي اجرایی قراردادها ازنظر محتواي قراردادها

A      Agency contract 

1- Exclusive Agency Contract

2 – Sole Agency Contract

3 – Non- exclusive Agency Contract



.....ادامه

BOT : Built Operate Transfer        

، واگذاری احداث ، بھره برداری

Buy- Back

C: Consultancy ContractC: Consultancy Contract

D : Design Contract

E: Engineering Contract

EP: Engineering & Procurement Contract



.....ادامه

EPC : Engineering, Procurement & Construction Contract 

EPCC: Engineering, Procurement ,Construction &    
Commissioning  Contract

EPCCM: Engineering, Procurement ,Construction 
,Commissioning  & management Contract



نگرش 

..کاال، تجھیزات

Prefeasibility 
studies

مطالعات امکان سنجی 
مقدماتی

:چگونه موضوع یک قرارداد یا پروژه به معنی عام شکل می گیرد

نیازھا
نگرش 

پروژه ای
نرم افزار

خدمات

P- F - S



:چگونه موضوع یک قرارداد یا پروژه به معنی عام شکل می گیرد

Economic

T . F. S

چراغ سبز Financial

Environmental

Marketing 
studies

قبول پروژه



Getting 
contact

R. F. Q

R . F . P

Request for 
quotation

contact

C . B



F. T. F
Meetings

M.O.M

M.O.U M.O. A C . A L. O. I
Meetings

M.O.D

Pre- Contract

Contract

Agreement



MOM : Minutes of Meeting
.نگارش خالصھ اظھارات دو طرف در جلسھ را بیان می کند

MOU : Memorandum of Understanding 
نگارش فھم ھرطرف از برنامھ ، ھدف و امکانات و محدودیت ھا

MOA : Memorandum of Agreement
.نگارش اصول و چارچوب ھمکاری است کھ طرفین توافق نموده اند

CA :  Confidential Agreement
تعھد دوطرف برای رازداری و محرمانھ نگھ داشتن اطالعات-
و مجازات ھای ناشی از عدم رازداری-



:جزاء یک قرادادا

قرارداد موضوع و عنوان 

قرارداد اطراف یا طرفین 

قرارداد موضوع که شرایطی  

داشتن مالیت - الف

قرارداد عقد درموقع بودن موجود -ب      قرارداد عقد درموقع بودن موجود -ب     

انتقال قابلیت -ج     

بودن معین و معلوم -د      

تسلیم قابلیت -ه      

ناقل بودن ذیسمت -و     

قرارداد مدت  

آن پرداخت چگونگی و قرارداد مبلغ  

قرارداد در بیمه و مالیات 

شروط و نقش آن در قرارداد



...ادامھ

 تضمین ها و ضمانت در قرارداد

تحویل موقت و دوره نگهداري

تحویل نهایی

خسارت عدم انجام تعهد و نحوه جبران یا الزام   خسارت عدم انجام تعهد و نحوه جبران یا الزام

 حل اختالف ناشی از قرارداد

 مزایده

  مناقصه

 پایان و انحالل قرارداد



شکل اسناد و مدارك قرارداد

 توافقنامھ: قسم اول

شرایط عمومی قرارداد: قسم دوم

 شرایط خصوصی قرارداد: قسم سوم



طرفین قرارداد

شرکت سھامی - الف

سھامی عام

سھامی خاص

شرکت تضامنی–ب 

شرکت نسبی–ج –

شرکت با مسئولیت محدود–د 

شرکت مختلط سھامی–ه 

شرکت مختلط غیرسھامی–ی 



قراردادها از حیث موضوع

قراردادھای فنی و مھندسی

قراردادھای مشاوره و خدمات

قراردادھای ساخت یا خرید و فروش کاال و ماشین آالت

قراردادھای نمایندگی فروش و توزیع کاال

قراردادھای اعطای لیسانس و امتیاز



مدت قرارداد

تاریخ انعقاد

تاریخ شروع کار

تاریخ پایان کار



مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت آن

قانون تامین اجتماعی ٣٨ماده 

علی الحساب مالیات مودی بھ وزارت اقتصاد و دارائی





ضمانت نامه در قرارداد

ضمانت نامھ شرکت در مناقصھ

ضمانت نامھ پیش پرداخت

ضمانت نامھ حسن انجام کار

ضمانت نامھ بابت عدم تاخیر تحویل

ضمانت نامھ استرداد کسوروجھ الضمان



بیمھ در قرارداد

رعایت اصول فنی مطابق استاندارد در قرارداد

تغییر قوانین و اوضاع و احوال در رابطھ با افزایش ھزینھ درقرارداد

فورس ماژور



مناقصھ



طبق اسناد  (فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر :  مناقصھ
، کھ در آن تعھدات موضوع معاملھ بھ مناقصھ گری کھ کمترین )مناقصھ

.قیمت متناسب را پیشنھاد کرده باشد،واگذارمی شود

سازمان یا شخصی کھ مناقصھ را برگزار می نماید: گزار مناقصھ. سازمان یا شخصی کھ مناقصھ را برگزار می نماید: گزار مناقصھ.

شخصی حقیقی یا حقوقی است کھ اسناد مناقصھ را دریافت و : گر مناقصھ
.در مناقصھ شرکت می کند



ارزیابی کیفی مناقصھ گران                                                

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنھادھا                                               

ارزیابی مناقصھ 

ارزیابی مالی                                              

ارزیابی شکلی                                              

                                   



طبقھ بندی انواع مناقصات

مناقصھ یک مرحلھ ای١.

مناقصھ دومرحلھ ای٢.

مناقصھ ای است کھ در آن فراخوان مناقصھ از طریق  : مناقصھ عمومی٣.
.آگھی عمومی بھ اطالع مناقصھ گران می رسد

مناقصھ ای است کھ درآن بھ تشخیص و مسوولیت  : مناقصھ محدود۴.
باالترین مقام دستگاه مناقصھ گزار ، محدودیت برگزاری مناقصھ 

.عمومی با ذکر ادلھ تایید شود



اسناد مناقصھ 

تمامی اسناد مناقصھ باید بھ طور یکسان بھ ھمھ داوطلبان تحویل   – الف
.شود

:اسناد مناقصھ شامل موارد زیر است – ب

.نام و نشانی مناقصھ گزار١.

.نوع و مبلغ تضمین مناقصھ. .نوع و مبلغ تضمین مناقصھ٢.

.محل، زمان ومھلت دریافت اسناد، تحویل پیشنھاد ھا و گشایش آنھا٣.

.مبلغ پیش پرداخت وتضمین حسن انجام کار۴.

.مدت اعتبار پیشنھادھا۵.

شرح کار،مشخصات فنی بازرگانی، استانداردھا، نوع،کمیت وکیفیت ۶.
.کاالبا خدمات

.برنامھ ریزی انجام کار یا تحویل کاال٧.



.معیارھا و روش ارزیابی کیفی مناقصھ گران. ٨ 

.آن ھای نسخھ تعداد و پیشنھادھا تسلیم برای مقرر مھلت و تھیھ روش. ٩

.متن قرارداد شامل موافقتنامھ ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن .١٠

.صورتجلسات توضیح و تشریح اسناد .١١

.سایراسنادی کھ بھ تشخیص مناقصھ گزار الزم باشد .١٢



تجدید و لغو مناقصھ 

:مناقصھ در شرایط زیرتجدید می گردد–الف 
.کم بودن تعداد مناقصھ گران از حد نصاب تعیین شده دراسناد مناقصھ -١
.امتناع برندگان اول و دوم مناقصھ از انعقاد قرارداد -٢
.پایان مدت اعتبارپیشنھادھا -٣
.رای ھیات رسیدگی بھ شکایات -۴
.باال بودن قیمتھا بھ نحوی کھ توجیھ اقتصادی طرح منتفی گردد -۵ .باال بودن قیمتھا بھ نحوی کھ توجیھ اقتصادی طرح منتفی گردد -۵

:مناقصھ در شرایط زیر لغو می شود–ب 
.نیاز بھ کاال یا خدمات موضوع مناقصھ مرتفع شده باشد -١
تغییرات زیادی در اسناد مناقصھ الزم باشد و موجب تغییر درماھیت مناقصھ  -٢

.گردد
.پیشامدھای غیرمتعارف نظیرجنگ ،زلزلھ، سیل و مانند آنھا -٣
.رای ھیات رسیدگی بھ شکایات -۴
.تشخیص کمیسیون مناقصھ مبنی بر تبانی بین مناقصھ گران -۵
 




