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الح به صل و جعفر دیرعاممالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فو

و شماره  14000228625شناسه ملی  باسیرجان  شهرستان شرکتهاي ثبت اداره در 3136عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره 

هر، کدپستی جاده اختصاصی معدن گل گ 5تر جاده شیراز، کیلوم 50، به نشانی سیرجان، کیلومتر 411395415655اقتصادي 

عضو  یرعامل ودمبه عنوان  ...به نمایندگی  ...شود از یکسو و شرکت نامیده می کارفرما، که از این پس در این قرارداد  7817999738

 ،...نی ابه نش  ..................دي ........اشماره اقتصو  ...شناسه ملی  با  ...،ثبت شده به شماره  به عنوان رئیس هیات مدیره ....هیات مدیره و 

با رفین طو  گردید یل منعقدذمطابق مواد و شرایط  ،نامیده می شود از سوي دیگر پیمانکار،که از این پس در این قرارداد ...کدپستی 

 امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند.

 
 : موضوع قرارداد -1ماده 

الد طراحی، تامین و اجرای سامانه نظارت تصویری سایت شرکت توسعه آهن و فو »ع قرارداد، عبارت است موضو

 شده است.قرارداد مشخص شرایط خصوصی  2و  1 بخشكه جزئيات آن در  «گهر گل

 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 ضرمتن قرارداد حا-1

 شرایط خصوصی شامل:-2

 موضوع قرارداد -1-2

 الزامات كارفرما   -2-2

 ليست تجهيزات مورد نياز برای اتاق مانيتورینگ-2-3

 مکاتبات و گزارشها كارها، دستور ها، ابالغيه ها، الحاقيه ها، جلسه صورت -3

ت برنامه ریزی و نظارت معاون 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54شرایط عمومی پيمان موضوع بخشنامه  -4

 راهبردی رئيس جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الینفك قرارداد می باشد.

محيط  و بهداشت منی،ای مدیریت سوی از ابالغی محيطی زیست و ایمنی های دستورالعمل و ها نامه آئين كليه -5

 .باشند می قرارداد الینفك جزء كه خریدار زیست

 :پيوست ها

 : برنامه زمانبندی1پيوست 

 دستورالعمل كنترل كيفی و تهيه فاینال بوک:  2پيوست 

 : آگهی تغييرات و روزنامه رسمی پيمانکار3پيوست 

 HSE: دستورالعمل 4پيوست 
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خلی رات دامقر وه ها ، آیین نامو پیوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارك قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 و سپس شرایط منضم به پیمان است. کارفرما

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

 خ تنفیذ می باشد.روز از تاری 90مدت  به دوشماره قرارداد، منطبق با برنامه زمانبندي مندرج در پیوست موضوع  انجام مدت
 

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

 تعیین و توافق گردید.مقطوع به صورت ریال ( ...) ...بابت انجام کامل موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد 

 .کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد :1تبصره 

 مبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نمیگیرد. :2تبصره 

رائه )با ا است. کارفرماه ده اضافه خواهد شد و پرداخت آن به عهدبر ارزش افزو اتیدرصد مال 9 زانیبه مبلغ کل قرارداد به م :3تبصره

 (.یاتیلان امور مااز سازم بر ارزش افزوده اتیمال یو ارائه گواه کارفرمابه  پیمانکارتوسط  ،یاتیفاکتور طبق نمونه سازمان امور مال

 

 افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

بیست وپنج درصد( مبلغ اولیه ) %25داد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا می تواند در طول مدت قرار کارفرما

 قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

 

 تنفیذ قرارداد -6ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات ج( ارائ

  کارفرماد( پرداخت پیش پرداخت توسط 

   کارفرماه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي 

من فسخ این ضا دارد تا ین حق رکارفرما اتلقی شده و  پیمانکار: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف تبصره

 . کت هاي دیگر در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نمایدقرارداد، با شر

 

 مبلغ قرارداد پرداختنحوه  -7ماده 
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پرداخت، در مقابل ارائه یك به عنوان پیش قرارداد رامبلغ کل سی درصد از ا سقف ت کارفرما، پیمانکاردرخواست در صورت  -7-1

اي پیمانکار هز پرداخت ه تناسب ااین مبلغ ب دینمای پرداخت م پیمانکاربه  فرماکار بدون قید و شرط و مورد تایید یفقره ضمانتنامه بانک

 کسر خواهد شد.

ایید تپس از و  پیمانکاروضعیتهاي س از کسر کسورات قانونی و در قبال پیشرفت کار در مقابل ارائه صورت پمابقی مبلغ قرارداد  -7-2

 ردید.پرداخت خواهد گ پیمانکاربه  کارفرمادستگاه نظارت 

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 8 ماده

موظف  ارپیمانکباشد و می کارفرما هده دستگاه نظارتبه ع بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده پیمانکارکه  تعهداتی انجامنظارت بر  -8-1

معرفی  کارپیمانی به ورت کتبصبه  عاقبا،کارفرما متکه دستگاه نظارت  نماید انجاماست کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت 

 خواهد شد. 

ا هت مطابقت به نظارت مورد بازرسی الزم جموضوع قرارداد در دوره ساخت و قبل از بارگیري و تحویل، توسط نمایندگان دستگا -8-2

 مواد مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

نه هاي پرداخت هزی و تسهیالت الزم جهت این امر نده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات وانجام هماهنگی الزم جهت بازدید نمای -8-3

  باشد.مربوطه برعهده پیمانکار می

 هد بود.ه انجام تعهدات قرارداد نخوابنسبت  پیمانکار، در هر مرحله، رافع مسئولیت کارفرماکنترل و بازرسی نمایندگان  -8-4

داشت و رعایت به حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی هاينامهبه رعایت آیین همچنین ملزمپیمانکار -8-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.حرفه

 

  بهاء آحاد تعديل - 9 ماده

 .شود نمی تعدیل و شامل بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد هاي قیمت

 

 نونیقا كسورات - 10 ماده

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

 پیمانکار حساب با تسویه و نهائی وضعیت صورت نماید پرداخت عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف پیمانکاربیمه: 

در  ....گاهی اولیه ................کد کارپیمانکار با  خاطرنشان می سازد.باشد می قرارداد این براي اعیاجتم تأمین حساب مفاصا ارائه به منوط

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

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین - 11 ماده

 قید ، بدونمبلغ قرارداد %5به میزان   بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام بهپیمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

و  مالی تسویه حساب وتحویل قطعی موضوع قرارداد   از پس مزبور بانکی نامه ضمانت .دهدمی تحویل کارفرما به تمدید قابل و و شرط

کار  انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل ،پیمانکار به پرداخت هر مبلغ ازانکار پیم .شود می داده عودت پیمانکار به تائید دستگاه نظارت
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و آن پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی  %5ازصدور گواهینامه تحویل موقت و  پس کار انجام حسن کسور مبلغ  %5گردد.  می کسر

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، تائید دستگاه نظارت

 

 كار ضمینت دوره - 12 ماده

 .باشد می موقت تحویل از پس شمسی ماه 12 تضمین، دوره

 

 پیمانکار تعهدات – 13 ماده

ز، تصادفات، ارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه هاي مورد نیاب -13-1

ات پس از نقل تجهیز حمل و هده فروشنده می باشد و شایان ذکر است هزینه هاي مربوط بهجرائم رانندگی و کلیه مسئولیت هاي مربوطه به ع

 ارائه اسناد مثبته توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

وضوع ا کاالهاي مایر اسناد مرتبط بو سهر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ  گرددپیمانکارمتعهد می -13-2

عویض و ا اعم از تراز فروش  متعهد است، خدمات پسپیمانکار تحویل دهد. ضمناً  کارفرماقرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به 

خدمات پس از فروش  ط به. هزینه مربوسال ارائه و تضمین نماید 5یدکی تجهیزات موضوع قرارداد براي مدت یا تأمین قطعات اصلی و 

 باشد.می کارفرمابرعهده 

انب جرفی شده از وسط بازرس معتبایست تمامی ترتیبات الزم براي انجام بازدید کیفی و فنی قبل از تحویل به سایت، میپیمانکار  -13-3

عالم ا کارفرمازرس در اثر کنترل فنی باگردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که متعهد میپیمانکار را فراهم آورد و همچنین  کارفرما

 گردد ظرف مدت یك هفته برطرف سازد.می

ا فراهم م براي کار بازرس در محل ساخت رروز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الز 3تاریخ بازرسی را حداقل پیمانکار -13-4

 خواهد نمود. 

 ر می باشد. نترل تنظیمات لوپ چك هاي ابزار دقیق به عهده پیمانکاکوژه و خدمات مهندسی و مشاوره در طول مدت اجراي پر -13-5

ان و اموال جیل موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه اي که ممکن است قبل یا هنگام تحومسئولیت هرگونه حادثه یا صدمه -13-6

شخاص ثالث و یا اکارفرما ، رپیمانکای به تأسیسات و اموال و کارکنان وي یا اشخاص ثالث گردد یا خسارت کارفرماو کارکنان وي، پیمانکار 

 داشت. ربط نخواهده مراجع ذیبو نمایندگان وي مسئولیتی در مورد پاسخگویی کارفرما خواهد بود و پیمانکار وارد آید، جزا و کال به عهده 

رایط مندرج ی ایران و شانین و مقررات کشور جمهوري اسالمرارداد کلیه قوقنماید که در اجراي بدینوسیله اعالم و تائید می پیمانکار -13-7

ت و د از مقرراقراردا یا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع پیمانکاردر قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود 

 قوانین 

ابت ه از این بکرتی را واهد بود تا هر گونه خسامکلف خپیمانکاراند جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید.می کارفرمامتوجه 

 Certificate ofنامه معتبر به همراه مربوطه یا گواهی Certificateمتعهد است گواهی کیفیت اقالم موضوع قرارداد یا پیمانکار  -13-8

origin  تحویل دهد.  کارفرماتحویل کاال، به رسانده و همزمان با  کارفرمانماینده را به تائید 
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 .باشد می پیمانکار عهده ل ایمنی کارکنان برتامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائ -13-9

 امین کلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار، بعهده پیمانکار میباشد.ت  -13-10

 میباشد.پیمانکارود تا تحویل موقت، بعهده و اقالم در دوره ساخت از تاریخ ورنگهداري و حفاظت از تجهیزات  -13-11

 اراتیاخت يادار یستیبا یم ندهینماین خواهد نمود که ا یمعرفکارفرما  به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصله پیمانکار -13-12

 .شدباکارفرما  دسترس در اوقات تمام در و بوده يو جانب از تام

 می باشد.پیمانکار م از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده کلیه کسورات قانونی اع -13-13

می ر جمهوري اسالعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار -13-14

 باشد. میپیمانکار قرارداد بعهده  ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع

 

 شرح خدمات پیمانکار   -14ماده 

 آمده است.  شرایط خصوصی پيمانپيمانکار به شرح زیر است و جزئيات آن در  خدمات كلی

 ارفرماو بررسی اسناد و مدارک فنی ك پروژهبازدید ميدانی، شناسایی حدود  -14-1

 كار برنامه و مقدماتی برآورد ها، قشهن ،توجيهی گزارش تهيه مقدماتی، طراحی-14-2

 تصال به شبکه فيبر نوری اتهيه نقشه های شبکه سامانه نظارت تصویر مبتنی بر وایرلس و قابل  -14-3

 ل حضور نماینده فنی شركت پيمانکار در محل اجرا پروژه در كليه مراح -14-4

 مابی مناسب مطابق طرح مصوب كارفرزارهای جانانتخاب تجهيزات و نرم افزارهای مدیریت تصاویر و نرم اف -14-5

 ی پروژهتامين تجهيزات مطابق طرح مصوب و ليست تجهيزات پروژه در محل اجرا -14-6

 تهيه ليست تجهيزات نهایی جامع پروژه -14-7

 يزات پروژه نظارت تصویرتامين كليه مایحتاج و ماشين آالت مورد نياز جهت نصب و اجرای تجه -14-8

 دستگاه نظارت رای تجهيزات پروژه مطابق ليست تجهيزات ، الزامات و مورد تایيداج -14-9

Iاجرای كابل كشی و برق رسانی به تجهيزات -14-10 ndoor  وOut door 

 ج الزممطابق ليست تجهيزات پروژه و مایحتا تامين تجهيزات و اجرای سيستم برق اضطراری ساختمان دیتاسنتر -14-11

 افزاری كليه تجهيزات مطابق ليست الزامات پيکربندی نرم-14-12

Outتامين، نصب و اجرای سایه بان و محافظ جانبی تجهيزات  -14-13 door 

 شیماه به طور آزمای 3كارفرما به مدت  تحویل موقت سامانه نظارت تصویر پس از اجرا به دستگاه نظارت -14-14

 ماهه 3داقل دوره از گذراندن حتحویل دائم سامانه نظارت تصویر به كارفرما پس  -14-15

 وژهسال در محل پر 1پشتيبانی فنی و گارانتی نرم افزاری به مدت  -14-16

 سال در محل پروژه 1پشتيبانی فنی سخت افزاری و زیرساختی به مدت -14-17

 تامين تجهيزات شبکه اتاق مانيتورینگ )مطابق ليست تجهيزات(  -14-18
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 كارفرماتعهدات  –15ماده 

 ا.کارفرم ستگاه نظارتدتائید کسر کسورات قانونی و پس از  ،قرارداد مفاد اینبر اساس  حق الزحمه پیمانکارپرداخت  -15-1

 شود.خللی وارد نپیمانکارتا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -15-2

 

 برنامه زمان بندي و كنترل پروژه -16ماده 

 برنامه زمانبندیتهیه  -16-1

مانکار جهت تایید کارفرما روز از امضاي قرارداد توسط پی 10برنامه زمانبندي تفصیلی اجراي کار مطابق رویه هاي کارفرما طی مدت 

ر م افزا( یا نرP6اورا )ارائه خواهد شد. پیمانکار می بایست از سیستم مدیریت پروژه جامع کارفرما که شامل نرم افزارهاي پریم

با فرمت نرم  می بایست انبنديمایکروسافت پراجکت می باشد استفاده نماید. نسخه چاپی به همراه فایل الکترونیکی کلیه برنامه هاي زم

ار یرنده ساختایست در بر گبیا نرم افزار مایکروسافت پراجکت از سوي پیمانکار داده شود. برنامه زمانبندي می  P6افزار پریماورا 

 .( و هر نوع داده دیگر مورد نیاز جهت پایش کارفرما باشدMilestone(، روابط ، مایلستون)WBSشکست کار )

 شد.برنامه زمانبندي روزانه و هفتگی مطابق درخواست کارفرما بعنوان برنامه هاي جداگانه مورد نیاز می با

 بروز رسانی برنامه تفصیلی -2-16

ر گرفتن آنالیز امل در نظرفت، شرها را بصورت دوره اي مطابق نیاز کارفرما بر پایه پیشپیمانکار می بایست برنامه زمانبندي تفصیلی کا

 تاخیرات و شتاب در صورت نیاز و همچنین اصالح زمان باقیمانده  و روابط فعالیتها بروز نماید. 

 دستورالعمل های برنامه ریزی و کنترل پروژه -3-16

دستورالعمل  ماید. ایندوین نریزي وکنترل  پروژه را جهت پوشش دادن تمام ابعاد پروژه ت پیمانکار می بایست دستورالعمل هاي برنامه

رخی از این اهد شد. بالح خوها می بایست بر پایه دستورالعمل هاي کارفرما بوده و هر کجا که الزم است مطابق با نیازهاي پروژه اص

 روژهپفت کار و دستورالعمل برنامه ریزي و کنترل دستورالعمل ها عبارتند از : دستورالعمل اندازه گیري پیشر

 مدارک -16-4

د اختار مورسق با ، مطابپیمانکار می بایست لیست تفصیلی مدارك و نقشه ها با تعیین نوع کالس )براي تایید یا جهت اطالع(

 .کارفرما را تهیه و جهت اخذ تاییدیه به کارفرما ارائه نمایدنیاز

 گزارشات -16-5

یشرفت، پل اکارهاي در ح انجام کارها، پیمانکار می بایست اطالعات کامل و دقیق مربوط به کارهایی انجام شده، يانهادر تمام زم

ی بایست تمامی یمانکار مپماید. برنامه زمانبندي تفصیلی کارها و وقایعی که در عملکرد کارها تاثیر می گذارند را به کارفرما ارائه ن

 ار دهد.ارفرما قرکاینده ه ریزي مربوطه را به همراه فایلهاي اصلی محاسباتی و پشتیبان در دسترس نممستندات گزارش دهی و برنام

ا ا مطابق بوردي رمپیمانکار می بایست گزارش پیشرفت دوره اي شامل دوهفتگی ، گزارشات روزانه و هفتگی کارگاه و گزارشات 

 تهیه نماید. بررسی یا تایید را براي کارفرما فراهم آورد، رویه ها و نیازهاي کارفرما و با جزئیات کافی که امکان
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 پیمانکاركاركنان  –17ماده 

د کارکنان گرفته میشون به کار پیمانکارکه به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط  ز نظر این قرارداد کلیه کسانیا -17-1

 شناخته میشوند. پیمانکار

ه باشد و مناسب داشت ارکنان صالحیت دار وکمنظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی باید به  پیمانکار -17-2

و در جلسات  اشته باشندد را دمطرح میشو کارفرمااین کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط 

 .مربوط به پروژه شرکت نمایند

 هد بود.در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خوا پیمانکار -17-3

 

 معرفی مدير پروژه  – 18ماده 

 راي طول مدتبه عنوان مدیر پروژه بموظفند حداکثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ امضاء قرارداد فردي را  پیمانکارو  کارفرما -18-1

 باشد . کارفرمادر تمام اوقات باید در دسترس  پیمانکاررف مقابل معرفی نمایند. نماینده قرارداد به ط

ا ر، موضوع عویضتحداقل یك هفته قبل از تاریخ هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند  در صورتی که -18-2

 به اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 تحويل -19ماده 

ع گل گهر، سایت جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتم 50تجهیزات موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر محل تحویل 

 باشد.می ارپیمانکمسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به عهده  خاطرنشان می سازدشرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد 

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 20ماده 

ماه  12راي مدت ویل موقت باندازي و آزمایشهاي تضمین عملکرد و تحن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ راهحس -20-1

 نامیده میشود. دوره تضمیـن تضمین میگردد و این مدت بنام  پیمانکارشمسی از طرف 

 ،اشدب ا نامرغوبل بد یمتریاعایت مشخصات و یا بکار بردن اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم ر

 مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. پیمانکار

و با  پیمانکارله تعیین شده بوسی قادر به انجام کار مطلوب طبق تضمیناتمیگردد تأمین وي که توسط اقالمی تضمین مینماید  پیمانکار -20-2 

و  تمشارالیه صح د.ــاشمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارك و ضمائم قرارداد بایمنی که الز

توان به ر شود که بین ظاهدقت و کیفیت مواد و دقت کار در کارخانه هاي خود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه نواقصی در دوره تضم

ا اصالح رن نواقص آ ی گردد(متعیین  کارفرما)زمان توسط ود با حداقل تأخیر ــوط نمــب مربــنامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس متریال

ی از . عیوب ناشی باشدمنماید. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارك و ضمائم قرارداد در مورد ساخت 

د باش پیمانکاریك نفر نماینده  و کارفرمااي مرکب از دو نفر از نمایندگان برداري و فرسودگی عادي که مورد تأیید کمیته اشتباهات در بهره

 از شمول این ماده مستثنی است.
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فع و را ر نواقص کارفرمااید خودداري نمتعیین می گردد(  کارفرما)زمان توسط از رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکاردر صورتیکه  -20-3

 منظور می نماید. پیمانکاربه حساب بدهکاري  درصد15اضافه ه هزینه هاي متعلقه را ب

 

  تحويلسالم بودن مواد، كیفیت و چگونگی  – 21ماده 

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

ه و را سالم بودظاه اقالمکه قرار خواهند گرفت و در صورتیکمی و کیفی مورد بازرسی  کارفرماتوسط  ته بندي می باشندآماده بسکه اقالمی 

 واهد رسید. خ کارفرما ید انباربه تأی کارفرماتنظیم و پس از تحویل به انبار آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم لیست بسته بندي مربوطه 

به دستور  تعهد استم پیمانکارمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،  منطبق باو یا  بودهناسالم  وضوع قراردادیکه تجهیزات مدر صورت

یجاد شده زینه هاي اهاید. کلیه تحویل نم کارفرمامعین می کند در انبار  کارفرمارا عوض نموده و در مدت زمانی که  اقالم، این نوع کارفرما

 و طی مدت  اکارفرمتشخیص  تعویض به از پیمانکاردر صورت امتناع  خواهد بود. پیمانکاررابطه به عهده  این خسارات ناشی از تأخیر در و

 25ه اساس مادر بسارت وارده خهزینه براي جبران  را تعویض نموده و اقالمر طریق که صالح می داند این ه مجاز است به کارفرمامورد نظر، 

 فسخ نماید. پیمانکار تخلفلیل بد و 32ماده را طبق یا قرارداد  و این قرارداد عمل نماید

 

 قصور و مسامحه  –22ماده 

ود ش کارفرما هسارتی بخدر انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن  پیمانکاردرصورتیکه 

د او نز پیمانکاري که اسپرده و یا هرنوع مطالبات و پیمانکارن هاي درصد از محل تضمی 20 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد  کارفرما

 بدون احتیاج به اقدامات اداري و قضائی وصول نماید. "دارد مستقیما

 

 كتابچه راهنما و دستورالعمل -23ماده 

و تعمیرات، مدارك خرید تجهیزات  هاي راهنما و دستورالعملهاي راه اندازي و بهره برداريموظف است کلیه مدارك فنی، کتابچه پیمانکار

وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارك منضم به این قرارداد را در قالب فاینال بوك براساس دستورالعمل هاي کنترل کیفی و تهیه 

نسخه الکترونیکی،  نسخه الکترونیکی و پس از تایید 3آن اشاره شده است به تعداد  به قرارداد 2از ماده  2پیوست 3بند در فاینال بوك که 

قرار خواهد  کارفرماتهیه و در اختیار  کارفرمانسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را قبل از تحویل موقت براي  یك

 ماه پس از تحویل موقت میباشد.   1( حداکثر تا As builtداد. ارائه نقشه هاي چون ساخت )

 

 دقت و كوشش – 24ماده 

اي صی و حرفهاردهاي تخصاستاند ها و اصول متداول فنی و بر اساس باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش رپیمانکا

 ر برد.را بکا رت و دقت و جدیت خودباید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مها پیمانکارمعمول انجام دهد. 
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  جريمه تأخیر – 25ماده 

 نیاد و همچنمفاد قرارد ا با توجه بهنتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد ر پیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، -25-1

 حررا به ش یغمبال مانکارپیتواند بازاء هر روز تاخیر در انجام تعهدات می کارفرماقرارداد بموقع انجام دهد  دوجدول زمانبندي پیوست شماره 

 ماید.نبرداشت  يو يهاهاي وي کسر نماید و یا از محل تضمیناز پرداخت يبعنوان جریمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا ادار لیذ

 %1دل ریمه اي معاججراي موضوع قرارداد، اتأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت در  هفتهبه ازاي هر -25-2

خیر بیش از . در صورت تأدرصد( مبلغ کل قرارداد از سوي کارفرما به حساب پیمانکار منظور می گردد چهار) %4 ( و حداکثر تا)یك درصد

فوق و  ساب خساراتمن احتضپانزده روز از انجام هر یك از تعهدات طبق برنامه زمان بندي تحویل قطعات، کارفرما می تواند قرارداد را 

اد ضبط فسخ قرارد اشی ازنراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین پیمانکار را به عنوان خسارات وصول آن رأسا و بدون م

 نماید.

 

 گواهی تحويل موقت – 26ماده 

ل ، کار تکمیعهمجموکارکرد متوالی و بدون عیب  سه ماهي عملکرد و بر اساس تضمین ها تجهیزاتاندازي موفقیت آمیز پس از راه -26-1

 د شد.صادر خواه کارفرما، گواهی تحویل موقت توسط پیمانکارروز از تاریخ درخواست  10شده تلقی شده و حداکثر ظرف 

عایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این صورت م -26-2

ازبینی بورت پس از ر این صرسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که دق طرفین میملزم است ظرف مدتی که به تواف پیمانکار

ر حال تاریخ شروع صادر خواهد شد. در ه کارفرماروز توسط  10معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت 

 دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود.

 

 آزمايشات تضمین عملکرد و دوره تضمین – 27ماده 

وقت متحویل  فرماکارار به قرارداد انجام خواهد شد و بعد از کسب نتایج مثبته، کموضوع اندازي آزمایشات تضمین عملکرد در دوران راه

 گردد.می

 مسئولیت هاي دوره تضمین: 

نماید )دوره تضمین(. اگر در ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمین می 12دت حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براي م پیمانکار

ین ند. براي اد رفع کمکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خو پیمانکاردوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، 

،  کارفرماروز پس از ابالغ  15حداکثر  پیمانکارالغ می کند و اب پیمانکارمراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به  کارفرمامنظور، 

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

ند رفع مقتضی بدا بی کهرتیحق دارد آن معایب را خودش یا به ت کارفرمادر انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند،  پیمانکارهرگاه 

 اشت نماید. نزد او دارد، برد رپیمانکایا هر نوع مطالبات و سپرده اي که  پیمانکاردرصد، از محل تضمین  15نماید و هزینه آن را به اضافه 

 ست.کارفرماداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده هزینه هاي حفاظت، نگه
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 واهی تحويل قطعیگ– 28ماده 

صادر  کارفرماز طرف اماهه تضمین بوجود آمده، گواهی تحویل دائم  12پس از رفع و اصالح کلیه نواقص و عیوب احتمالی که در دوره 

 خواهد شد. 

طعی قتحویل  رايبیات را، هاعضاي هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل  پیمانکاربنا به تقاضاي  کارفرمادر پایان دوره تضمین تعیین شده، 

 رتبط نقصی که م ور عیب هنباشد و  پیمانکارمعین می کند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار 

د واهنخعی را امضا رت جلسه تحویل قطدرنگ صو گیرد، و بیبا موضوع قرارداد نباشد را مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحویل قطعی می

 نمود و مطابق قرارداد عمل خواهد شد. 

 اشد.ببر اساس شرایط قرارداد مکلف به رفع آنها می  پیمانکارهرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی مشاهده کنند، 

رخواست داز د و پس ول انجامط، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو هفته به پیمانکاربا وجود تقاضاي  کارفرمااگر 

ی شده تحویل قطع قرارداد در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع کارفرماو انقضاي یك هفته از تاریخ تقاضاي مجدد  پیمانکارمجدد 

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

 

 حق واگذاري – 29ماده 

وقی قیقی یا حقشخاص حبه شخص یا ا کارفرمااز موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از  حق ندارد تمام و یا قسمتی پیمانکار

 دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.

 

 حل اختالف – 30ماده 

گهر  لو فوالد گ هاي شرکت توسعه آهنحل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهده امور حقوقی و امور قرارداد  -30-1

با  د که طرفیناهد بومیباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوي به حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم قضائی شهرستان سیرجان خو

 امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند.

، طبق ماکارفرصورت ر غیر اینو د ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید پیمانکار -30-2 

 عمل خواهد نمود.  پیمانکارقرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 )فورس ماژور( حوادث قهري و غیر مترقبه – 31ماده 

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

 

 سخ قراردادموارد ف –32ماده 

 : پیمانکارفسخ قرارداد بعلت تخلف  -32-1

عوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي انجام موضوع قرارداد به موقع فراهم  پیمانکارمعلوم شود که  کارفرمادر صورتیکه بر 

اعمال نمی نماید و یا در صورتیکه به تشخیص  انتظار می رود در انجام وظایف محوله پیمانکارك ــه از یــنساخته و یا دقت الزم را ک

بیش از یك چهارم مدت پیش بینی شده در قرارداد به تعویق بیافتد و یا  پیمانکارتحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر  کارفرما
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اخطار خواهد کرد که  پیمانکاربه  ارفرماکرا ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله را ننماید،  کارفرمامنافع 

روز تجاوز کند، نواقص و  15موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نباید از  پیمانکارنواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و 

 معایب را مرتفع سازد. 

ط به اصواب مربونز اقدامات نکه به علت بعضی اعمل نکرده باشد و یا ای کارفرمامطابق اخطار  پیمانکاردر صورتیکه در پایان مدت مذکور 

 ی پانزده اخطار کتب اد را باحق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خاصی این قرارد کارفرماحرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

اشد بآن منطقی  اگذاريوروز در زمان روزه و رعایت نکات زیر فسخ نماید و بخش تکمیل نیافته قرارداد را به قیمتی که بر مبناي عرف 

جام نشده یا بخش ا خدمات انبرابطه  در "باید هر مبلغی از قیمت قرارداد را که قبال پیمانکارانجام داده یا به شخص ثالث واگذار نماید.  "راسا

با قیمت  قام مقایسها در مقرارداد ر یا کار و هر بخش دیگر تکمیل نشده قرارداد باشد و مبالغ اضافی قیمتهاي تجدید اقالمتحویل نشده 

تکمیل  بخشهاي کار تاپایان پیمانکارباز پرداخت نماید. در این صورت کلیه تضمین ها و سپرده هاي  کارفرماقراردادي بخش تکمیل نشده به 

 آزاد نخواهد شد. نیافته مسترد و

 کارفرمافسخ قرارداد به تمایل  -31-2

تمه دهد. در اینصورت مسئولیت ، به قرارداد خاپیمانکار( روزه کتبی به 15) پانزده  تمایل خود با اخطارمی تواند، در هر زمان ب کارفرما

 بپردازد: پیمانکارآن است که مبالغ زیر را به  کارفرما

ه اي مشخص شدهلم از کارقانجام گرفته و براساس درصد هر  "براي کارهائی که واقعا پیمانکارمانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

 گواهی شده است. کارفرمادر فهرست ریز قیمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط 

ر آنکه بسخ، مشروط فاز تاریخ  براي تأمین مواد مورد نیاز کار قبل پیمانکارکلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط  –ب  

ط بر مچنین مشرواشد و هبداشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی، سفارش آنها داده شده مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق 

اي تأیید شده هرائه نسخه با ا اکارفرمآنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي انجام گرفته براي 

 دال بر انجام هزینه ها خواهد بود.فاکتورهاي سازندگان دست دوم یا سایر اسناد تأیید شده 

بت به زپرداخت نسق دریافت بابمـوجب قـرارداد ح پیمانکارسایراشیایی را که  مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و پیمانکار –ج  

، کارفرماي تورالعملهاطبق دس ر، ب کارفرماآنها را دارد و کلیه طرحها، نقشه هاي کار، کروکی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به کار را به 

 دوم دررابطه با مانهاي دستشها و پیدر کلیه سفار پیمانکارنیز همان حقوقی را که  کارفرماانتقال خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه 

 انجام خواهد داد. بدست آورده است کسب نماید کار

وجب شرایط می که به بجز تعهدات ؛تعهدات قراردادي طرفین خاتمه خواهد یافت محض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیهه ب –د  

دادن به  در پایان ماکارفر قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این ماده برحق

پایان دادن به  به معنی "ناعی کارپیماناهد گذارد. اخطار فسخ قرارداد به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخو

ا نخواهد ر دست دوم انپیمانکارسازندگان و و  پیمانکارمسئولیت حل و فصل دعاوي  کارفرماکلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و 

 داشت.

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -32-3
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تی کات و خدمابخش تدار خسارت معقول کارفرمانمایند که در آن صورت  فسخاست قرارداد را با توافق متقابل  ممکن پیمانکارو  کارفرما

هد کرد، پرداخت خوا پیمانکاره بدر جریان انجام می باشد را  پیمانکارانجام شده یا به وسیله  کارفرمابا تایید  که تا تاریخ تفاسخ مذکور

رداخت یا راي آن پب کارفرماق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدي را که کلیه حقو پیمانکارمشروط برآنکه 

 انتقال دهد. کارفرماجبران خسارت نموده است به 

 فسخ به سبب ورشکستگی -32-4

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

 باال بین طرفین حل و فصل خواهد شد. 3-31 بندتواند فسخ شود و بر طبق  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  -32-5

 

 بازرسی، آزمايش و تهیه گزارش  – 33ماده 

ی مجاز است که بندي، زمان ماید و قبل از بستهاعالم مین پیمانکارتحویل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که  -33-1

 در صورت عدم نمود. ازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جلوگیري خواهدب

 اعالم خواهد نمود. پیمانکارنیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به 

همچنین  خواهد بود وم تعهدات قرارداد نبه انجا نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبتکنترل و بازرسی  -33-2

 کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده پیمانکار میباشد.

 کارفرمانمایندگان  یبازرسـ مورد تحویل قبل از یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و پیمانکارطرف  که از اقالمیکلیه  -33-3

 کنترل کیفیت روش آزمایش و"قرارداد  تاریخ تنفیذ ازیك ماه ظرف مدت  موظف است پیمانکارگرفت.  خواهند قرار QCTMبراساس 

(QCTM)"  کتبا اعالم نماید.  کارفرماجهت تأیید بر اساس استانداردها تهیه و  را  اقالمهر یك از انواع 

المللی اس استانداردهاي بینات بر اس( صادر نشده باشد، آزمایشQCTMدر صورتیکه براي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی ) -33-4

 انجام خواهند شد. کارفرمامورد تایید 

الت الزم تسهیبایستی ، تاریخ بازرسی را اعالم داشته و QCTMو آزمایشات مندرج در  قبل از بازرسی روزکاري 3 پیمانکار حداقل -33-5

اي ایش و کمکهلوازم آزم ومعرفی می شوند فراهم نماید  پیمانکاربه  "کتبا کارفرماو مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف 

بق ود را بر طتعهدات خ موظف استفروشنده همچنین  .براي انجام وظائف محوله در اختیار آنان قرار دهد (پیمانکار)به هزینه  الزم را

ست مدارك پیو اسناد و وحدود مشخصات  در خریدارها و تعلیماتی که دستگاه نظارت قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل

  انجام دهد. ،نماید اي و تخصصی اعالم میقرارداد و استانداردهاي حرفه

مجاز ازرس ب، نباشندحه در قرارداد طبق مشخصات مشرو شده استتهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -33-6

که  میاقالیض یا رفع عیوب از تعو پیمانکارا ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه )ب خواهد بود که آنها را قبول ننماید

یگزین را جا قالمایداند این طریق که صالح م به هر می تواند کارفرماتقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  کارفرما

ی نموده و براي تلق یمانکارپتعهدات  را به منزله قصور و یا مسامحه در انجام اقالمصالح این نوع در مورد تعویض یا ا پیمانکارنموده و امتناع 

فسخ  ،در انجام کارها پیمانکار لفتخقرارداد را بدلیل  ،31 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 24ده خسارات بر طبق ماجبران این نوع 

 نماید.
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 کارفرمایید رد مورد تأستانداورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطابق اکدها و استانداردهاي م -33-7

 باشد.

 قرار گیرد. کارفرماها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایش -33-8

ر سئولیت او دمرا از  ارپیمانکتحویل شده اند،  پیمانکاراز طرف  که اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -33-9

 اف نمی نماید.نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند مع قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یامقابل عیوب و 

 فراهم آورد. کارفرمارس براي بازرا  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزمپیمانکار  -33-10

 

 نشانی طرفین قرارداد – 34ماده 

تغییر دهد  دت قراردادمد را در هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خومندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، نشانی طرفین قرارداد به شرح 

ارنامه ها به وراق و اظهه ها ، انشده کلیه نام که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغزمانی باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند و تا 

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

 

 نسخ قرارداد – 35ماده 

کسان یرداد داراي اعتبار راهر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفین قنسخه اصلی که  سه  ماده و 35 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

 میباشد. فروشندهو یك نسخه براي  خریدارمیباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي 

 

 پیمانکار كارفرما    

 

 مديرعامل  مدير عامل

   محمد محیاپور

 امضاء

 

 امضاء

 رئیس هیات مديره عضو هیئت مديره

   جعفر صالح

 امضاء امضاء

 

 


