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ئیس هیات نایب ر ل ودیرعامبه عنوان ماین قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور 

شناسه ملی  بارجان سی شهرستان شرکتهاي ثبت اداره در 3136جعفر صالح به عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره  مدیره و

ن گل ده اختصاصی معدجا 5جاده شیراز، کیلومتر  50، به نشانی سیرجان، کیلومتر 411395415655و شماره اقتصادي  14000228625

مایندگی ن هب .............................شود از یکسو و شرکت نامیده می کارفرما، که از این پس در این قرارداد 7817999738گهر، کدپستی 

و شماره  ..........................  یلبا شناسه م  ،...........،ثبت شده به شماره وان مدیرعامل و عضو هیات مدیره به عن .............................

نامیده می شود  پیمانکارارداد س در این قرپ نکه از ای، ..............................................................به نشانی   ............................اقتصادي 

 ی باشند.قرارداد م یت مفادامضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعااز سوي دیگر، مطابق مواد و شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین با 

 
 قراردادموضوع  -1ماده 

مدارک  وطبق اسناد « گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل تامین و اجراي اتاق اکوستیک کمپرسور »موضوع قرارداد، عبارت است 

 پیوست.

 

 قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 قرارداد حاضر (1

 دیتاشیت و مدارک فنی (2

 دستورالعمل کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک (3

 HSEدستورالعمل  (4

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت (5

برنامه ریزي و نظارت راهبردي معاونت  03/03/1378مورخ  1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه   (6

 رئیس جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الینفک قرارداد می باشد.

 محیط زیست و بهداشت ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی زیست و ایمنی هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  (7

 .باشند می قرارداد الینفک جزء که کارفرما

 دو یا بین ابالغ نکارپیما به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد (8

 شود می توافق قرارداد طرف

 مصوب هاي گزارش و مدارک (9
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ات ها و مقرر نامه ، آیینو پیوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 و سپس شرایط منضم به پیمان است. کارفرماداخلی 

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

 ماه از تاریخ 12آن دوره تضمین  پس از می باشد که تنفیذ قرارداداز تاریخ روز  30مدت موضوع قرارداد، به  انجام مدت -3-1

 تحویل موقت می باشد.

 پیمانکار کار، اجراي ینح که صورتی درنظارت رسانده شود و کلیه مراحل پیشرفت پروژه بایستی به اطالع و تایید دستگاه  -3-2

 دلیل، ذکر با را تبمرا کارها این انجام موعد رسیدن از پیش موظف است است، ضروري زمانی برنامه در تغییراتی که دهد تشخیص

 مورد که را آنچه و یکندمرسیدگی  کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات ،کارفرما. دهد اطالع کارفرمابه 

 مسئولیتهاي و عهداتت میزان از قرارداد، مندرجات در حدود تغییرات این که است بدیهی ند.ک می ابالغ پیمانکار به، است قبول

 قرارداد به منضم زمانی نامهبر مطابق است متعهد پیمانکار نگیرد، قرار کارفرما قبول مورد تغییرات که درصورتی هد.کا نمی پیمانکار

 .نماید اقدام

 قرارداد مدت تغییرات -3-3

 مدید مدتت درخواست تواند می پیمانکار شود، کار اجراي مدت افزایش موجب که زیر موارد از یک هر وقوع صورت در  

 :بنماید را قرارداد

 کند اساسی تغییر فنی مشخصات یا اجرایی هاي نقشه کارفرما دستور به هرگاه. 

 نماید تاخیر اوست عهده به آنها تهیه که مصالحی تحویل یا و کارگاه تحویل در کارفرما هرگاه. 

 قرارداد این 26 ماده مطابق قهري حوادث موارد در. 

 درآید تعلیق حالت به قرارداد که صورتی در. 

 باشد پیمانکار قصور از خارج کارفرما تشخیص به که دیگري موارد. 

 و کند می ارت تسلیمدستگاه نظ به توجیهی، دالیل و محاسبات ارائه با را قرارداد مدت تمدید درخواست پیمانکار صورت این در

 .نماید می ابالغ پیمانکار به را مراتب تایید، صورت در و بررسی از پس دستگاه نظارت

 بار یک فقط ،لذکرفوق ا مختلف عوامل از ناشی زمان هم تاخیرهاي قرارداد، مدت تمدید براي ماده این مفاد اجراي در نکته:

 . شود می محاسبه

 

  و نحوه پرداخت قرارداد مبلغ – 4 ماده

 گردید. توافقیین و تعذیل  و به شرح ریال به صورت مقطوع ............................د بابت انجام کامل موضوع قرارداد مبلغ قراردا
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 .کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد  -4-1

 لق نمیگیرد.مبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تع  -4-2 

ل اپرداخت، در قبه عنوان پیشب مبلغ قرارداد را %50 ا سقف تکارفرما حداکثر ، پیمانکارصورت درخواست  در  پیش پرداخت: -4-3 

از صورت  به تناسب تش پرداخپی مبلغ دینمای پرداخت م پیمانکاربه  مورد تایید کارفرما ، ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط وارائه 

 پیمانکار کسر می گردد.بعدي  وضعیت هاي

 پس باشد، رسیده نظارت دستگاه تایید به که پیمانکار جانب از ارسالی وضعیتهاي صورت براساس قرارداد مبلغ مابقی پرداخت -4-4

 .گیرد می صورت مربوطه قانونی کسورات و پرداخت پیش کسر از

 فروش حساب صورت صدور) وطهمرب ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات -4-5

 .بود خواهد ماکارفر عهده بر ،پیمانکار توسطافزوده(   ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال

 

  کسورات قانونی – 5 ماده

 اید:پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده پیمانکار می باشد، که در این راستا کارفرما به شرح ذیل عمل می نم

 سویه حساب بات و نهائی وضعیت صورت نماید پرداخت عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف بیمه: پیمانکار

انکار با کد کارگاهی اولیه خاطرنشان می سازد پیم .باشد می قرارداد این براي اجتماعی تأمین حساب مفاصا ارائه به منوط پیمانکار

 .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتماعی فعال می باشد.

 

 دافزایش یا کاهش مبلغ قراردا  -6ماده  
)بیست وپنج درصد(  %25می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا  کارفرما

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

 

 تنفیذ قرارداد -7ماده 

 میگردد:قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی 

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

  کارفرماد( پرداخت پیش پرداخت توسط 

   کارفرماه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي 
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ائه اید عدم اردادي اقدام نمارایه کلیه تضامین قراربایست حداکثر ظرف یک هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به  تبصره: پیمانکار می

با  قرارداد، من فسخ اینضد تا ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کارفرما این حق را دار

 .شرکت دیگري در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید

 

 قراردادبر موضوع  نظارت - 8 ماده

ماینده وي و یا ن فرماعاونت بهره برداري کارمبه عهده  قرارداد تقبل نمودهبر طبق مفاد این  پیمانکارکه  تعهداتی انجامنظارت بر  -8-1

 .نماید انجام موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت  پیمانکارباشد و می

ی و رعایت امور اجتماع وهاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار نامهرعایت آیینهمچنین ملزم به پیمانکار  -8-2

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 انجام کارفرمااز  مجوز کسب و تدستگاه نظار تایید از پس پیمانکار، نظر مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -8-3

 .گرفت خواهد

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 9 ماده

مورد  و و شرط قید دونب بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام به پیمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

 تحویل قطعی موضوع قرارداد و از پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد.می تحویل کارفرما مبلغ قرارداد، به %5به میزان  تایید کارفرما،

 بعنوان %10معادل ،رپیمانکا به پرداخت هر مبلغ از .شود می داده عودت پیمانکار به مالی و تائید دستگاه نظارت تسویه حساب

آن  ازنیمی ت و ازصدور گواهینامه تحویل موق پس کار انجام حسن کسور مبلغ نیمی ازگردد.  می کار کسر انجام حسن تضمین

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت

 

 پیمانکارتعهدات  – 10 ماده

یاز، نه هاي مورد ارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی و سایر بیمب -10-1

 باشد. می پیمانکارتصادفات، جرائم رانندگی و کلیه مسئولیت هاي مربوطه به عهده 

هاي رتبط با کاالمو نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد وزشی، دستورالعمل تعمیر گردد هر گونه دفترچه آممتعهد میپیمانکار  -10-2

 کارفرما وش برعهدهس از فر. هزینه مربوط به خدمات پتحویل دهد. کارفرمازمان با تحویل موضوع قرارداد، به موضوع قرارداد را هم

 باشد.می

فنی توسط  وازدید کیفی ببایست تمامی ترتیبات الزم براي انجام ، میکارفرما به سایتتجهیزات قبل از تحویل  پیمانکار -10-3

ر اثر نی را که دفگردد که هر گونه اشکال و نقص متعهد می پیمانکاررا فراهم آورد و همچنین  کارفرمابازرس معرفی شده از جانب 

 ازد.گردد ظرف مدت یک هفته برطرف ساعالم می کارفرماکنترل فنی بازرس 
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 تحویل موضوعانجام ول یا هنگام اي که ممکن است قبهرگونه حادثه یا صدمه در قبالمدنی کلیه عوامل پیمانکار  مسئولیت -10-4

ثالث گردد یا خسارتی به  و کارکنان وي یا اشخاص کارفرماو کارکنان وي،  پیمانکارقرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و اموال 

و  ماکارفرد و خواهد بو رپیمانکاجزیی و کلی به عهده به صورت و یا اشخاص ثالث وارد آید،  کارفرما، پیمانکارتأسیسات و اموال 

 نمایندگان وي مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

ان و شرایط می ایراسال نین و مقررات کشور جمهورياي قرارداد کلیه قوانماید که در اجربدینوسیله اعالم و تائید می پیمانکار -10-5

داد از وضوع قرارملیات میا کارکنان وي در طول اجراي ع پیمانکارمندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود 

 ا هر گونهتد بود مکلف خواهپیمانکاراند مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید.می کارفرماخسارتی را که از این بابت متوجه 

نامه معتبر به همراه مربوطه یا گواهی Certificateمتعهد است گواهی کیفیت اقالم موضوع قرارداد یا  پیمانکار -10-6

Certificate of origin  دهد.  تحویل کارفرمارسانده و همزمان با تحویل کاال، به  کارفرمانماینده را به تائید 

 .باشد می انکارپیم عهده برپیمانکار در زمان اجراي قرارداد ل ایمنی کارکنان تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائ -10-7

 ياراد یستیبای م ندهینماین اخواهد نمود که  یمعرف کارفرما به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصله پیمانکار -10-8

 .باشد کارفرما دسترس در اوقات تمام در و بوده يو جانب از تام اراتیاخت

 می باشد. پیمانکارعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده کلیه کسورات قانونی ا -10-9

وري نون کار جمهبهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قا رایی، ایمنی ورعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اج -10-10

 می باشد. پیمانکارن و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده اسالمی ایرا

 باشد. از وزارت کار الزم می پیمانکارانارایه گواهینامه صالحیت ایمنی  -11-10

 اهد بود.نخو کارفرما می باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه پیمانکارل بر عهده مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسن -10-12

کسورات نماید سایر وانین مربوطه پرداختمتعهد است کلیه حقوق ، مزایا ، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق ق پیمانکار -10-13

زینه هاي هاخت کلیه اشد پردبمی  پیمانکارط با قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادي و تردد پرسنل برعهده قانونی و موارد مرتب

و عوامل وي  کارپیمانده و بو کارپیمانپرسنلی و مزایاي قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایاي قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده 

 ندارند. کارفرماهیچگونه رابطه استخدامی با 

 می باشد. ل، اجرا و تحویل نهایی اتاقک به همراه متعلقات مشخص شده در مدارک فنی بر عهده پیمانکارتامین متریا -10-14

 

 کارفرماتعهدات  –11ماده 

 .فرماکارساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت بر ا پیمانکارپرداخت حق الزحمه  -11-1

 للی وارد نشود.خپیمانکار تا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -11-2
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 پیمانکارکارکنان  –12ماده 

شوند ار گرفته میکبه  پیمانکاررارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط قاز نظر این  -12-1

 شناخته میشوند. پیمانکارکارکنان 

اشته دمناسب ار و درکنان صالحیت افی کاباید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد ک پیمانکار -12-2

اشته باشند و دمیشود را  مطرح اکارفرمین کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط باشد و ا

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 د بود.خواه د در رابطه با قرارداددر تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خو پیمانکار -12-3

 

 معرفی مدیر پروژه  – 13ماده 

دت براي طول م ا به عنوان مدیر پروژهراز تاریخ امضاء قرارداد فردي  دو روزموظفند حداکثر ظرف مدت  پیمانکارو  کارفرما -13-1

 باشد . کارفرمادر تمام اوقات باید در دسترس  پیمانکارقرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده 

ر صورتی که هریک از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یک هفته قبل از تاریخ تعویض، د -13-2

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 تجهیزات و انجام موضوع قرارداد تحویلمحل  -14ماده 

ختصاصی مجتمع گل گهر، اجاده شیراز، جاده  50موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر و انجام  محل تحویل تجهیزات

 باشد.می مانکارپیهده عسایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به 

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 15ماده 

 پیمانکارمسی از طرف شماه  12پایان دوره بهره برداري به مدت حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ  -15-1

از  ود که ناشیشر مشاهده شود. اگر در دوره تضمین، معایب و نقائصی در کا نامیده میدوره تضمیـن تضمین میگردد و این مدت بنام 

ع ینه خود رفا به هزرمکلف است آن معایب و نقایص  پیمانکارن متریال بد یا نامرغوب باشد، عدم رعایت مشخصات و یا بکار برد

 نماید.

وسیله ضمینات تعیین شده بقادر به انجام کار مطلوب طبق تگردد  میتأمین وي که توسط اقالمی نماید  تضمین می پیمانکار -15-2 

د. ــاشبم قرارداد و ضمائ بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارکو با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد  پیمانکار

ین ر دوره تضمدواقصی نخود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه  گاه هايمشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کار

تعیین می  کارفرماوسط ت)زمان  ود با حداقل تأخیرــوط نمــب مربــنامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس متریالظاهر شود که بتوان به 

ر قرارداد د ضمائم ن نواقص را اصالح نماید. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک وگردد( آ

 مورد ساخت می باشد.
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ا رنواقص  رماکارفري نماید خودداتعیین می گردد(  کارفرما)زمان توسط از رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکاردر صورتیکه  -15-3 

 منظور می نماید. پیمانکاربدهکاري به حساب  درصد15اضافه ه هزینه هاي متعلقه را برفع و 

 

  تحویلسالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی  – 16ماده 

 د.ارسال گرد کارفرماسالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

 ظاهرا سالم اقالمورتیکه قرار خواهند گرفت و در صکمی و کیفی مورد بازرسی  کارفرماتوسط  آماده بسته بندي می باشندکه اقالمی 

 کارفرمار تأیید انبا به فرماکاراز تحویل به انبار  تنظیم و پسبوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم لیست بسته بندي مربوطه 

 خواهد رسید. 

ستور د است به دمتعه کارپیمانمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،  منطبق باو یا  بودهناسالم  یکه تجهیزات موضوع قرارداددر صورت

اي ایجاد هلیه هزینه ل نماید. کتحوی کارفرمامعین می کند در انبار  کارفرمارا عوض نموده و در مدت زمانی که  اقالم، این نوع کارفرما

 و کارفرماص عویض به تشخیت از پیمانکاردر صورت امتناع  خواهد بود. پیمانکاراین رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در شده و

ه خسارت وارد هزینهران براي جب تعویض نموده و را اقالمر طریق که صالح می داند این ه مجاز است به کارفرماطی مدت مورد نظر، 

 ید.فسخ نماپیمانکار  تخلفبدلیل و  27یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید 20بر اساس ماده 

 

 قصور و مسامحه  –17ماده 

 فرماکار رتی بهمدن خسادر انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آ پیمانکاردرصورتیکه 

ي که اطالبات و سپردهو یا هرنوع مدرصد از محل تضمین هاي پیمانکار  15 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد  کارفرماشود 

ز خود سلب و عتراض را اگونه او پیمانکار حق هر قدامات اداري و قضائی وصول نمایدبدون احتیاج به ا "نزد او دارد مستقیما پیمانکار

 ساقط نمود.

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -18ماده 

رید ت، مدارک ختعمیرا هاي راهنما و دستورالعملهاي راه اندازي و بهره برداري وموظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه پیمانکار

اي هستورالعمل اساس دنضم به این قرارداد را در قالب فاینال بوک برتجهیزات وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارک م

الکترونیکی، پس از تایید نسخه  ونسخه الکترونیکی  3ه تعداد را ب است قرارداد آمده 2ماده  3بندفاینال بوک که در کنترل کیفی و تهیه 

قرار  ماکارفرتیار در اخ وتهیه  کارفرماوقت براي یک نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را قبل از تحویل م

 ماه پس از تحویل موقت میباشد.   1( حداکثر تا As builtخواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت )
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 دقت و کوشش – 19ماده 

تخصصی و  تانداردهايساس اساباید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر  پیمانکار

 ار برد.خود را بک ت و جدیتباید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دق پیمانکاراي معمول انجام دهد. حرفه

 

  جریمه تأخیر – 20ماده 

رارداد بموقع ه به مفاد قداد را با توجنتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرار پیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  -20-1

وم انجام ه، بدون لزبعنوان جریم لیذ حررا به ش یمبالغ پیمانکارتاخیر در انجام تعهدات  روزهر  يازاه تواند بمی کارفرماانجام دهد 

 ید.برداشت نما يوو سایر مطالبات  هامحل تضمین هاي وي کسر نماید و یا ازاز پرداخت يقضایی یا ادار اقدامات

ي اه ازاي هر روز تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه ب-20-2

 ر منظور می گردد. دربه حساب پیمانکا کارفرما)ده درصد( مبلغ کل قرارداد از سوي  %10درصد( و حداکثر تا  نیم) %0.5معادل 

تساب را ضمن اح د قراردادمی توان، کارفرما  مفاد این قراردادانجام هر یک از تعهدات طبق  در مدت فوق الذکرصورت تأخیر بیش از 

اشی از ن خسارات نه عنوابرا  پیمانکاره به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و کلیه تضامین خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجع

 .و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود و وصول نماید فسخ قرارداد ضبط

 

 گواهی تحویل موقت – 21ماده 

تست نهایی و و توسط پیمانکار اردادقر موضوع اجراي محل به آن ارسال و پیمانکار کارخانه درالزم  هاي تست انجام از پس -21-1

و به  تحویل موقت اتمام تاریخ از روز 10 ظرف حداکثر و شده تلقی شده تکمیل کار نظارت، دستگاه تاییدبازرسی هاي الزم و 

 .شد خواهد صادر کارفرما توسط تجهیزات برايموقت  تحویل گواهی پیمانکار، درخواست

 قرار توافق مورد طرفین بین و ارائه گردد داي کاردر ابت پیمانکار توسط باید تستها دیگر و عملکرد تضمین تست انجامروش  -21-2

 .گیرد

 در این صورت عایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد.م -21-3

ز ان صورت پس ه در ایکرسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می پیمانکار

هد شد. در هر حال تاریخ صادر خوا کارفرماروز توسط  10بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت 

 گواهی تحویل موقت خواهد بود.شروع دوران تضمین از تاریخ صدور 

 

 مسئولیت های دوره تضمین– 22ماده 
نماید )دوره تضمین(. ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمین می 12حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براي مدت  پیمانکار

مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند.  پیمانکاراگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، 
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روز پس از ابالغ  15حداکثر  پیمانکارابالغ می کند و  پیمانکارمراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به  کارفرمابراي این منظور، 

 اعالم  می گردد، رفع مینماید.  کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط  کارفرما

داند رفع بکه مقتضی  ه ترتیبیحق دارد آن معایب را خودش یا ب کارفرمادر انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند،  پیمانکارهرگاه 

 رداشت نمایدنزد او دارد، ب نکاراپیمیا هر نوع مطالبات و سپرده اي که  پیمانکاردرصد، از محل تضمین  15نماید و هزینه آن را به اضافه 

 و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

 ست.کارفرماهزینه هاي حفاظت، نگهداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده 

 

 گواهی تحویل قطعی– 23ماده 

 پیمانکار به و معین را طعیق ت تحویلیاه تاریخ و اعضا، پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه 12دوره  پایان در

 مشاهده باشد نکارپیما کار از ناشی که و نقصی عیب هرگاه کارها، بازدید از پس قطعی، تحویل تیاه. کند می اعالم و معرفی

 .کند می ارسال ماکارفر براي و تنظیم را قطعی تحویل صورت جلسه درنگ بی و گیرد می قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید

 به مکلف یط قراردادشرا اساس بر پیمانکار کند، مشاهده پیمانکار کار از ناشی نقصی و عیب قطعی، تحویل تیاه هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع

 کار از نواقص ناشی عرف به مکلف ننماید، را کار قطعی تحویل تقاضاي شده، تعیین تضمین دوره پایان در پیمانکار اگر :2تبصره

 قطعی تحویل به بوطاقدامات مر مالک پیمانکار تقاضاي تاریخ و باشد می است کرده بروز قطعی تحویل تقاضاي تاریخ تا که خود

 .است

 و انجامد به طول هفته دو از بیش تاخیر این و نکند تحویل هیات اعزام به اقدام ،پیمانکار تقاضاي وجود با کارفرما اگر :3 تبصره

 موضوع عملیات کند،ن زمینه اقدامی این در کارفرما مجدد تقاضاي تاریخ از هفته یک انقضاي و پیمانکار مجدد درخواست از پس

 .شود انجام مورد آن در قطعی تحویل از پس اقدامات باید و گردد می تلقی شده قطعی تحویل قرارداد

 

 حق واگذاری – 24ماده 

ا اص حقیقی یا اشخیبه شخص  کارفرماحق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از  پیمانکار

 حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.

 

 حل اختالفقانون حاکم بر قرارداد و  – 25ماده 

 بود.بر قرارداد ، قوانین جمهوري اسالمی ایران خواهد  قوانین حاکم -25-1
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 فوالد و آهن توسعه رکتش قراردادهاي امور و حقوقی مدیریت بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -25-2

 بود خواهد سیرجان نشهرستا قضائی محاکم قرارداد این با مرتبط و ناشی حقوقی به دعاوي رسیدگی صالح مرجع و میباشد  گهر گل

 .نمودند موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین که

، ارفرماکاینصورت  در غیر ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و پیمانکار -25-3

 عمل خواهد نمود. پیمانکارطبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهری و غیر مترقبه – 26ماده 

 ود.واهد بخموارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یک از طرفین نافذ و قابل اجرا 

 

 قراردادو خاتمه موارد فسخ  –27ماده 

 :پیمانکار فسخ قرارداد بعلت تخلف   -27-1

وقع مرارداد به قجام موضوع تشکیالتی الزم را براي انعوامل فنی، علمی، تولیدي و پیمانکار معلوم شود که کارفرما در صورتیکه بر 

ت واگذاري ، در صورد می نمایانتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نپیمانکار ک ــه از یــفراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

ه تشخیص که بدر صورتی زکار توسط پیمانکار به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی یا حقوقی( بدون مجوز کتبی کارفرما و نی

 این 20اده مندرج در ممواعد بیش از پیمانکار تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر دستگاه نظارت کارفرما انجام و 

 ،ننمایدرا  ارف معاملهاصول متع را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یاکارفرما منافع پیمانکار به تعویق بیافتد و یا  قرارداد

که در هر  ظرف مدتی موظف استپیمانکار اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و پیمانکار به کارفرما 

 روز تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد.  5صورت نباید از 

ب امات ناصواضی از اقدو یا اینکه به علت بع عمل نکرده باشدکارفرما مطابق اخطار پیمانکار در صورتیکه در پایان مدت مذکور 

شریفات انجام ت بدون احتیاج به به تشخیص خود و  حق خواهد داشتکارفرما مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

 جامان حسنتعهدات و  اجراي تضمین ضبط به نسبت درنگ بی قرارداد، فسخ ابالغ از کارفرما پس .خاصی این قرارداد را فسخ نماید

 وحل تضامین ماشد را از نموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد ب اقدام خود نفع به کار

را دراین  ونه ادعاییق هرگحسایر مطالبات پیمانکار مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و پیمانکار 

 ود سلب و ساقط می نماید. خصوص از خ

 

 

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -27-2
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دارکات و تعقول بخش خسارت مکارفرما نمایند که در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  پیمانکارو کارفرما 

پرداخت کار پیمانا به ی باشد رمدر جریان انجام پیمانکار انجام شده یا به وسیله با تایید کارفرما  خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور

راي بکارفرما  ي را کهکلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدپیمانکار خواهد کرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد.کارفرما آن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به 

 فسخ به سبب ورشکستگی -27-3

 هر یک از طرفین فسخ خواهد شد.و تصفیه قرارداد در صورت ورشکستگی  این

طرفین حل و فصل خواهد  باال بین 2-26 بندطبق  و برتواند فسخ شود و  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  -27-4

 شد.

 قرارداد  خاتمه -27-5

 مه دهد. در اینصورت مسئولیت، به قرارداد خاتپیمانکار( روزه کتبی به 7)هفت  می تواند، در هر زمان بتمایل خود با اخطارکارفرما 

 بپردازد:پیمانکار آن است که مبالغ زیر را به کارفرما 

 ارهاي مشخصکر قلم از هبراي کارهائی که واقعا انجام گرفته و براساس درصد پیمانکار مانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

 گواهی شده است.کارفرما تهاي قرارداد انجام گرفته و توسط شده در فهرست ریز قیم

شروط بر ماریخ فسخ، قبل از ت براي تأمین مواد مورد نیاز کارپیمانکار کلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط  –ب  

مچنین هده باشد و اده شدبی، سفارش آنها آنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کت

با ارائه نسخه  کارفرمااي ته برمشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي انجام گرف

 .واهد بوددال بر انجام هزینه ها ختوسط کارفرما  یا سایر اسناد تأیید شده پیمانکار هاي تأیید شده فاکتورهاي 

خت فت بازپردااد حق دریابمـوجب قـراردپیمانکار سایراشیایی را که  مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و پیمانکار –ج  

 ، برطبقرما کارف نسبت به آنها را دارد و کلیه طرحها، نقشه هاي کار، کروکی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به کار را به

لیه سفارشها کدر یمانکار پرا که  نیز همان حقوقیکارفرما ، انتقال خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه رماکارفدستورالعملهاي 

 انجام خواهد داد. بدست آورده است کسب نماید کار و پیمانهاي دست دوم دررابطه با

به موجب  هداتی کهبجز تع ؛خاتمه خواهد یافتمحض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین ه ب –د  

در رما کارفبرحق  ماده شرایط قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیک از مطالب مندرج در این

به  "عینایمانکار پرارداد به ق تمهخاپایان دادن به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار 

گان و ان و فروشندسازندگ وپیمانکار مسئولیت حل و فصل دعاوي کارفرما معنی پایان دادن به کلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و 

 را نخواهد داشت. پیمانکاران دست دوم

 

 

 و تحویل کاالهای موضوع قرارداد یبسته بند – 28ماده 
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  .باشد می یمانکارپ عهده به قرارداد موضوع اقالم حمل و بندي بسته بارگیري، از ناشی هاي هزینه کلیه -28-1

دستگاه  تایید به بایست می که باشد می قرارداد تجهیزات تخلیه و بندي بسته بارگیري، دستورالعمل ارائه به موظف پیمانکار -28-2

 .گیرد قرار قرارداد موضوع تجهیزات تحویل و بندي بسته مبناي تایید از پس و رسیده کارفرما نظارت

 :گیرد رقرا نظر مد باید زیر موارد تخلیه و بارگیري بندي، بسته دستورالعمل تهیه در -28-3

 در گردد که درج دستورالعمل در تهبس هر محتوي کاالي کمیت ها، بسته کل شمار هاي آیتم شامل بندي بسته به مربوط هاي فرم -ا

 گردد. تکمیل بارگیري مجوز صدور و بازرسی زمانی

 .گردد درج دستورالعمل در ها بسته صحیح بارگیري نحوه -ب

 آسیب ضمن از که گردد آماده و بندي بسته نحوي به حمل، وسیله ونوع محموله ماهیت به توجه با تحویل و حمل براي را کاالها -ج

 بماند. مصون تخلیه و حمل بارگیري،

 شود. دیده دستورالعمل در اقالم ظاهري و چشمی بازرسی -د

 دیده شود. دستورالعمل در شود می هتهی مختلف مراحل در که کیفیت کنترل و آزمایش بازرسی، هاي نامه گواهی و مدارک تمام -ه

 رطوبت و نفوذ قبیل از تجهیزات در نقص و عیب گونه هر از که باشد اي بگونه باید نگهداري و کردن انبار حمل، بندي، بسته  -28-4

 گردد. جلوگیري آنها امثال و دیگر گازهاي و هوا تعارضات و زدگی زنگ

 

 بازرسی، آزمایش و تهیه گزارش  – 29ماده 

مانی مجاز زبسته بندي،  اعالم مینماید و قبل از پیمانکاری که تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایتحویل  -29-1

د. خواهد نمو وگیرياست که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جل

 اعالم خواهد نمود. پیمانکاردر صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به 

 رفرماکانمایندگان  بازرسـی موردحویل، ت قبل از یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و پیمانکارطرف  که از اقالمیکلیه  -29-2

د دات قراردانجام تعهانسبت به  پیمانکار، در هر مرحله، رافع مسئولیت کارفرماکنترل و بازرسی نمایندگان  گرفت. خواهند قرار

 میباشد. پیمانکارهده نخواهد بود و همچنین کلیه هزینه هاي بازرسی بع

ورتیکه ماید و در صارسال ن کارفرماراي موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل بازرسی و کنترل کیفیت را ب پیمانکار -29-3

انجام  ارفرماکرد تایید المللی موبراي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهاي بین

 خواهند شد.

سی را ، تاریخ بازرو کنترل کیفیت دستورالعمل بازرسیقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روزکاري 3حداقل  پیمانکار -29-4

وند شمعرفی می  رپیمانکاه ب "کتبا کارفرماتسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف بایستی اعالم داشته و 

همچنین  .قرار دهد ار آنانبراي انجام وظائف محوله در اختی (پیمانکار)به هزینه  فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهاي الزم را

ارت دستگاه نظ اتی کهها و تعلیمموظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل پیمانکار

  نجام دهد.ماید، ااي و تخصصی اعالم می نو اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه در حدود مشخصات کارفرما
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بازرس ، نباشندشروحه در قرارداد مطبق مشخصات  شده استتهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -29-5

 اقالمییوب از تعویض یا رفع ع ارپیمانکیا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  )با ذکر عیب( و مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید

را  اقالماین  الح میداندصطریق که  به هر می تواند کارفرماتقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  کارفرماکه 

تلقی  یمانکارپام تعهدات محه در انجرا به منزله قصور و یا مسا اقالمالح این نوع مورد تعویض یا اصدر  پیمانکارجایگزین نموده و امتناع 

در  پیمانکار تخلف را بدلیلارداد قر ،27 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 20نوع خسارات بر طبق ماده نموده و براي جبران این 

 فسخ نماید. ،انجام کارها

 قرار گیرد. کارفرماها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایش -29-6

و ز مسئولیت اارا  مانکارپیتحویل شده اند،  پیمانکارکه از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -29-7

 ردند معاف نمی نماید.از پایان دوره تضمین معلوم گ نموده باشد و قبل قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یادر مقابل عیوب و 

 

 نشانی طرفین قرارداد – 30ماده 

رارداد تغییر ا در مدت قری خود نشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشان

اق و اظهارنامه ه ها ، اورلیه نامکزمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند و تا 

 ها ابالغ شده تلقی خواهدشد.ها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن

 

 نسخ قرارداد – 31ماده 

ار قرارداد داراي اعتب هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفیننسخه اصلی که  ماده و سه 31 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

 باشد.می پیمانکارو یک نسخه براي  کارفرمایکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي 

 

 پیمانکار     کارفرما

 
 و عضو هیات مدیرهمدیرعامل  و نایب رئیس هیات مدیره مدیر عامل

   محمد محیاپور

  ت مدیرهاعضو هی
   جعفر صالح
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ته و همچنین متعهد ذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاش HSEمیگردد کلیه مفاد و موارد  پیمانکار متعهد

حیط ت حقوق مرعای میگردد کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و

ت داخلی قررا، قوانین و مزیست را، با توجه به موضوع پیمان رعایت نماید. همچنین به موجب این الحاقیه

  نیز براي پیمانکار الزم االجرا میگردد.  HSEکارفرما در حوزه 

انجام  ن محلشرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استا (1

  فعالیت باشد.

متناسب با  HSEت به تهیه چاربا توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرایی، پیمانکار باید اقدام  (2

فت بنی دریامارکی پروژه خود و مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مد

  HSEحد خود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به وا HSEصالحیت مسئول و تمامی نفرات واحد 

 رائه شدهارت ا، مشغول به کار خواهند شد. چکارفرما میباشد. ایشان در صورت تایید از سوي کارفرما

 )برق، داربست، بهداشت، محیط زیست، لیفتینگ،  HSEباید بر مبناي تخصص هاي مرتبط با 

یمانکار و پ HSEآتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعداد نفرات واحد 

تماعی و فاه اجوزارت تعاون، کار و ر "ل ایمنیبکارگیري مسئو"سطح مهارت آنها بر مبناي آیین نامه 

ا رسیده کارفرم  HSEکه به تایید واحد HSEمتناسب با پراکندگی جبهه هاي کاري یک نفر کارشناس 

ستقیم زیر پیمانکار بصورت م HSEباشد، تعیین میگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم کاري واحد 

  نظر کارفرما می باشد.

و  واهد آمدخدر محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل   HSEدر صورت عدم حضور  (3

  خارج از ادعاي تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

و  به کلیه پرسنل پیمانکار (.Safety Induction, TBM, etc)ارائه آموزشهاي بدو و حین کار  (4

 همچنین انجام معاینات طب کار 

  ادواري( براي ایشان توسط پیمانکار الزامی است. )بدو استخدام و

ده شن تعریف ر زماپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار د (5

ا تا زم رالاز سوي کارفرما نموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات 

ا رکار  هم نماید. همچنین تمامی افرادي که حق امضاء جهت مجوزمرحله بسته شدن مجوز کار فرا

  کارفرما معرفی نماید.  HSEدارند بصورت رسمی به واحد

کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده میشود و  (6

باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار  به وسیله خرید، اجاره و یا به هر نحوي تهیه شده است،

گرفته و در صورت نیاز، داراي گواهی سالمت فنی از شرکتهاي مورد تایید سازمانهاي ذي صالح و 
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کارفرما بوده و در شرایط ایمن، مناسب و مطابق با استانداردها، تعمیر و نگهداري گردیده و عملکرد 

کلیه هزینه هاي وارد شده به قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه مناسب را داشته باشد. بر این اساس 

  فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکار، بر عهده شرکت پیمانکار خواهد بود.

ورت تایید، صکارفرما بازدید شده، در  HSEکلیه ماشین آالت پیمانکار قبل از ورود به سایت توسط  (7

   هی دریافت نمایند.کارت تردد کارگا

  

ط و ربط هت ضبپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت ج (8

ور ملبس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظ (HOUSE KEEPING)محیط کار 

ما کارفر  HSEیص واحدچیدمان منظم و صحیح تجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخ

  استفاده نماید.

ی، )خدمات پزشک  HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با (9

دمات تهیه آب و یخ، جمع آوري زباله، جمع آوري و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاري، خ

اد با قرارد ه، و تنها مجاز به عقدو غیره( مراتب را کتبا به اطالع کارفرما رسانید HSEمهندسی 

  شرکتهاي مورد تایید اعالم شده از طرف کارفرما می باشند.

ائل و از جمله وسایل استحفاظی فردي، وسایل برقی، وس HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با  (10

ایید د به تایبرگاه تجهیزات بار برداري، متریال داربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کا

  کارفرما رسانیده و سپس مجاز به استفاده خواهد بود. HSEواحد 

  HSEاحدیید وپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تا (11

  کارفرما می باشد.

بناي بر م پیمانکار متعهد میگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسهاي بهداشتی الزم (12

ب امور مکتو ضوابط کارگاهی و قانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر

  قراردادهاي کارفرما اعمال میگردد.(

کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفاده از  (13

کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، این وسایل در طول مدت حضور در 

کارفرما ارائه   HSEریگرها و برق کاران زرد میباشد که باید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد 

اقدام و  "گردد. در صورت عدم تهیه وسایل استحفاظی فردي استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما راسا

  % باالسري در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ خواهد شد.25ن با احتساب هاي آ هزینه
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چنین و هم پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه نامه (14

  ماید.نمتناسب با ضوابط جاري در کارگاه تامین نموده و از تردد ایمن پرسنل اطمینان حاصل 

ماید. در نا ارائه ارفرمکپیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به  (15

ي ک برااین جانمائی باید چاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتی

ه باید بئی شدن سرویسهاي بهداشتی و مخازن سوخت لحاظ گردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرا

  کارفرما برسند.  HSEتایید واحد 

 رانندگی نی درکلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگاه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایم (16

  شرکت و با ارائه اصل مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

ردد و تهاي  اقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیرپیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حد (17

  جبهه کاري خود میباشد.

کار به روع بپرسنل برق، ریگرها، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از ش (18

این  نشده در د تاییدکارفرما رسیده و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افرا  HSEتایید

  ور ممنوع است .ام

  .باشد پیمانکار ملزم به انجام کلیه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسیب هاي زیست محیطی می (19

 مله حضورجب از شپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و  (20

به  ه با توجهالئم هشدار دهند، روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عHSEافسر دائم 

  HSEاي کاري و سایر موارد به تشخیصه-شرایط سایت، نصب حفاظ نرم و سخت براي محوطه

شب را نخواهد  کارفرما اجازه فعالیت در  HSEکارفرما میباشد. در صورت عدم تامین شرایط مورد نیاز،

  داد.

الس هاي کی به م و بر اساس ماتریس آموزشپیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الز (21

  مربوطه اعزام خواهد نمود.

مناسب  ظ جانپیمانکار موظف است کلیه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفا (22

  تجهیز نماید )به ازاي هر دو خروجی سه فاز و تک فاز یک محافظ جان(

موده سپس کارفرما مجهز ن HSE ظ مناسب و تایید شده پیمانکار کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفا (23

  اجازه استفاده از آنرا صادر می نماید.

ند تابلوهاي )مان  HSEپیمانکار ملزم به تهیه پوسترها، پمفلت آموزشی، اخطار و عالئم هشدار دهنده (24

رما نصب کارف  HSEترافیکی و غیره( میباشد و این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته به تشخیص

  خواهند شد.
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ما خطرناك کارفر  HSEپیمانکار از افراد، خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه از نظر (25

  مود.تشخیص داده شوند، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد ن

براي برپایی  باشد. پیمانکارکارفرما رسیده   HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید  (26

داربستهاي  ماید.داربست، مجوز برپایی و جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربست کارفرما را اخذ ن

ید رفرما باظر کانداراي تگ سبز مجاز و داربست داراي تگ قرمز مجاز به استفاده نمیباشند و مطابق با 

 ف و کلیهز توقربوطه جلوگیري گردیده و عواقب ناشی ااصالح گردند. در صورت عدم اصالح از فعالیت م

  تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود و خارج از ادعاي پیمانکار خواهد بود.

ده تعیین ش ر وقتپیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و د (27

  به کارفرما ارسال خواهد نمود.

ایی تهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپتمامی داربس (28

وع بل از شرد و قداربستهاي )براکتی( باید کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باش

  عملیات کار در ارتفاع، تگ سبز داربست اخذ نماید.

یمانکار به باید به صورت روتین توسط پ  HSEانهگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهی (29

  کارفرما ارائه گردد.

ازرسی هاي بپیمانکار در کلیه جلسات و   HSEحضور فعال سرپرست کارگاه پیمانکار به همراه سرپرست (30

  ایمنی الزامی است.

 یمنی،اپیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاري و کار در شب از جمله افسر  (31

  روشنایی، سکوي کار ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

تعهد  ري درتهیه وسایل استحفاظی خاص در فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکا (32

  پیمانکاران و با تایید کارفرما میباشد.

 یک، دو، پایه)ه مرتبط کلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینام (33

  ویژه( مطابق با نظر کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

  لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد. (34

وزش اشت و آمت بهدپیمانکار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزار

 مچنینماعی، سازمان محیط زیست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و هپزشکی، قانون کار و تامین اجت

 .یباشدمدستورالعمل ها و مقررات کارگاهی که برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، 
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Final Book Checklist of Mechanical Equipment

No. Final Book ITEMS

Status Approved
letter

number (if
existed)

Remarks
Approved Not

Approved Not Applicable

1 Approved technical specification, Data
sheet*

2 Approved QCP (Quality Control Plan)*

3
Exploded or 2D or G2 or 3D drawing of

moving or Rotary Equipment (If
applicable)

4 Arrangement or Assembly Drawings

5 Equipment and Accessory list (type,
model and brand)

6 Applied standard ( If applicable)

7 All related document of Equipment
e.g. P&ID, set point List, Flow Sheet,…

8 Process flow diagram
9 Relevant catalogues
10 Technical offer (If applicable)
11 Material list & Material certificate
12 Dimension and Visual test report

13 NDT reports and other specified Test
records

14 Executed welding procedure (W.P.S.)
for critical welding

15 Heat treatment chart, stress relieving
report

16
Pressure test records and diagrams

(including Hydro test, pneumatic test,
leakage Test)

17

Mechanical running test, functional
test, performance test, On/Off load
Test, Type Test, report etc as per

approved ITP
18 Factory Acceptance Test report (FAT)

19 Surface preparation/painting
inspection report

20
Other test & inspection report and
certificate based on ITP and client

contract
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21 Non Conformity formats (NCR) with
removal procedures

22 Engineering queries (TQ)
23 The latest signed progress report

24 MOM and all Inspection signed in
factory or work shop

25 List of spare parts*
26 List of sub vendors
27 List of part list
28 Calibration result (If applicable)
29 All test procedure based on ITP
30 Packing procedure

31 Weld and paint repair
procedure(where applicable)

32 Piping specification on process &
utility piping (PMS)

33 Final signed packing list
34 Signed and stamped Release notes
35 IC (Inspection Certificate)

36 Approved as built general and
detailed drawing*

37 Erection Manual*
38 Installation manual

39

Maintenance and operational
manual* (including oil and grease list;

quantities, period of change and
specification)

40 Pre Commissioning & Commissioning
Manual*

41 Commissioning Test (Report &
Approval)

42 Storage Instruction*
43 Supply List /Approve of erection

Extra Documents for Foreign Inspection

No Final Book ITEMS

Status Approved
letter

number (if
existed)

RemarksApproved Not
Approved Not Applicable

1 Bill of lading
2 Inspection Release of Equipment
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3 Inspection Release of packing
4 Certificate of origin
5 Certificate of conformity
6 Invoice
7 IC
Final Result
Contractor: Approved Not Approved Name and Signature of Investigator:

Barsoo: Approved Not Approved Name and Signature of Investigator:

*The approved document code and revision with its cover should be attached to the document.
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