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 موضوع: دعوت به شرکت در مناقصه

 .............................. مديريت محترم شرکت

 جناب آقای / سرکار خانم .............................

 و احترام با سالم

بری و موزش راهطراحی، تامین، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و آ "در نظر دارد  توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت  

 نماید. ارایط واگذاز طریق مناقصه به پیمانکار واجد شررا  "اری تصفیه خانه فاضالب بهداشتی ساختمانهای جنبی نگهد

 

 موضوع مناقصه و تعهدات پیمانكار  - 1

یه خانه ری تصفطراحی، تامین، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش راهبری و نگهداموضوع مناقصه عبارت است از 

 و تعهدات پیمانکار كه در شرایط خصوصی پیمان درج شده است. ی ساختمانهای جنبیفاضالب بهداشت

 

 محل اجرای موضوع مناقصه -2

 50ومتر ، كیلمحل اجرای موضوع مناقصه سایت شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس استان كرمان، شهر سیرجان

 اشد.ب، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر می جاده اختصاصی معدن گل گهر 5شیراز، كیلومتر  -جاده سیرجان

 

 اسناد مناقصه  - 3

 متقاضیان محترم می توانند جهت كسب سری كامل اسناد مناقصه به یکی روش های ذیل اقدام نمایند:

  www.gisdco.irآهن و فوالد گل گهر به آدرس  سایت اینترنتی شركت توسعه

عه آهن و فوالد گل مدیریت بازرگانی شركت توس -22غربی، پالک  31آرژانتین، خیابان الوند، كوچه  میدانتهران:  دفتر

 گهر

عدن گل گهر، جاده اختصاصی م 5شیراز، كیلومتر  -جاده سیرجان 50كارخانه: استان كرمان، شهر سیرجان، كیلومتر 

 مدیریت بازرگانی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 گواهینامه صالحیت  -4

 .باشند وضوع مناقصهمتناسب با م پیمانکاری در رشته مربوطه و 3دارای رتبه  حداقل بایست گران میمناقصه

 

 تضمین شرکت در مناقصه  -5

اد معتبر باشد و مبلغ روز از تاریخ تسلیم پیشنه 90باید به مدت است كه  ضمانتنامه بانکی ضمانتنامه شركت در مناقصه

گر قابل تمدید این ضمانت نامه می بایست برای یک دوره سه ماه دی. است ریال( 400.000.000) میلیون چهارصد آن

 باشد.

http://www.gisdco.ir/
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  اداعتبار پیشنه -6

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  90پیشنهاد باید تا 

 

 مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد -7

ل داده شود. در نشانی معین شده در كاربرگ مناقصه، تحوی 27/11/1398 مورخ 14پیشنهادها باید حداكثر تا ساعت 

 ناقصه گران دریافت نخواهد شد. مدركی از م بدیهی است پس از این زمان هیچگونه

 

 پاسخگويی به سواالت -8

 رمایند:فحاصل  تماساطالعات ذیل توانند با گران مىال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصهدر صورت وجود هرگونه سو

 22پالک  31كوچه  -خیابان الوند -میدان آرژانتین -تهرانآدرس: 

 210 داخلی 021-88197674 :تلفن

 s.ghanipour@gisdco.ir: ایمیل 

          

                                    

 ءامضا                                    

mailto:s.ghanipour@gisdco.ir
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  مقدمهمقدمه

آموزش  وطراحی، تامین، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی  ن و فوالد گل گهر قصد داردطي اين مناقصه شركت توسعه آه

ار پيمانک بهه دراسناد پيوست را با شرايط ذكر شدراهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب بهداشتی ساختمانهای جنبی 

ايط، ن كليه شرر گرفتناد مناقصه و در نظواجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان درخواست مي گردد با مطالعه كامل اس

 با توجه به اين دستورالعمل تهيه و درموعد مقرر تحويل نمايند. پيشنهاد خود را

 

 و شرح کار مناقصهموضوع  -1

تمانهاي شتي ساختصفيه خانه فاضالب بهداطراحي، تامين، ساخت، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش راهبري و نگهداري سيستم 

  جنبي
 

 توسط مناقصه گران پیشنهادارائه  نحوه -2

ا و پاكت مجزورت دبه ص مناقصه گران بايد با توجه به دستورالعملهاي مندرج دراين اسناد پيشنهادات فني و مالي را 1-2

 ي:ها دفتركارفرما به آدرسيکي از  به 27/11/1398شامل پاكت فني و مالي، به شرح زير حداكثر تا تاريخ 

صي معدن گل جاده اختصا 5شيراز، كيلومتر  –جاه سيرجان  50كيلومتر  -شهر سيرجان -كرمان آدرس كارخانه: استان 

 09131419343گهر، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر، تحويل گيرنده: آقاي فخري شماره تماس 

يرنده خانم غني پور گ، تحويل 22 پالک ،يغرب کميو  يس ابانيالوند خ اباني،خ نيآرژانت دانيتهران، م دفتر مركزي:  آدرس

 09131982243شماره تماس 

 .خواهد شدنبه پيشنهاداتي كه پس از تاريخ مقرارائه گردند ترتيب اثرداده . را دريافت نمايد تحويل و رسيد آن

به صورت  ك پاكتيكليه پاكتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شركت باشند و در  -2-2

 گردد: اكتها درجليه پگر و موضوع مناقصه بايد به شکل زير بر روى كشده قرار گيرند. نام و نشانى مناقصه الک و مهر

 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

شتی طراحی، تامین، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش راهبری و نگهداری سیستم تصفیه خانه فاضالب بهدا

 ساختمانهای جنبی

 ق1360/98 مناقصه شماره

 -----پاکت .... حاوی  

 -----گر: نام مناقصه

 -----نشانی مناقصه گر: 

 رائه شود. اتهيه و  CDيات پاكت ب )پيشنهاد فني(  بايد در دو نسخه چاپي )اصل و كپي( و دو عدد كليه محتو 3-2

ه اين ورت  بصد . درغير اين پيشنهادات بايد صريح و بدون هرگونه شرط و ابهام، خوانا و بدون خط خوردگي باش 4-2

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.پيشنهادات 
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يرند و رار گقالذكر به ترتيب زير در سه پاكت جداگانه به شرح زير پيشنهادات مناقصه بايد طبق مندرجات فوق

 مجموعا در يك بسته تحويل گردد:

 

 پاکت الف( ضمانتنامه  

نامه مطابق با باشد. اين ضمانت مي ريال( 400.000.000ارصد ميليون )چهنامه بانکى شركت در مناقصه جمعا ضمانت

عتبار داشته و براي روز پس از تحويل اسناد مناقصه ا 90مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانك ايرانى صادر شده و تا 

 يك دوره ديگر قابل تمديد باشد.

ت لزوم ماند و در صورىمنامه بانکى انجام تعهدات نزد كارفرما مانتنامه شركت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضضمانت

ارداد امضاى قر بول درقگر و يا تأخير غير قابل شود. عدم انجام چنين امرى از طرف مناقصهبه هزينه برنده مناقصه تمديد مى

كند ارفرما ايجاد مىكاين حق را براى نامه بانکى انجام تعهدات، ضمانت %5پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل  15طى 

 نامه شركت در مناقصه را ضبط نمايد.كه ضمانت

د تاييد مت مورالزم به ذكر است در صورت عدم ارائه ضمانت نامه شركت در مناقصه و يا عدم تطابق ضمانت نامه با فر

 كارفرما، پاكات ب و ج بازگشايي نخواهد شد.

 

 هاد فنیپاکت ب ( پاکت پیشن            

درج در تيب منپيشنهاد فني )پاكت ب( حاوي مدارک زير ميباشد كه جهت تسريع در ارزيابي مدارک، بر اساس فرمت و تر

 گونه تغييرى، در زونکن ها تقسيم بندي و ارائه ميگردد:اين دستورالعمل، بدون هيچ

ها هقدير نامتكاري در كارهاي مشابه و   ها، سوابقاساسنامه، روزنامه رسمي، كد اقتصادي، گواهي صالحيت: بخش اول

  )رضايت كارفرمايان قبلي(  و .........  مطابق جداول پيوست يك اين دستورالعمل

 پيشنهاد فني پيمانکار و هر گونه نظر و تغيير فني پيشنهادي، همراه با توضيحات توجيحي بخش دوم:

، و نتنامه هاخت، ضمارد شرائط قراردادي، مدت اجرا،  نحوه پرداهر گونه نظر و تغيير پيشنهادي پيمانکار در مو بخش سوم:

 ... بايد در اين بخش اعالم گردد تا حين ارزيابي مورد بررسي و روشنگري و تاييد قرار گيرد. 

 در صورت برنده شدن آن شركت، اسناد قراردادي بر اساس اسناد مناقصه نهايي تنظيم خواهد شد. 

 مهر و امضا شده توسط پيمانکاراسناد مناقصه بخش چهارم: 

 ندرجات آنميات و توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند كه به منزله پذيرش كليه محتو كليه صفحات اسناد مناقصه بايد

 گران امضا نشده و يا حذف شده باشد.باشد، حتى اگر بخشى از آن توسط مناقصهمى

ت شده در ت درخواسمناقصه در اختيار مناقصه گران قرار گرفت، اطالعادر صورتيکه دعوتنامه همراه با اسناد بخش پنجم: 

 دعوتنامه، ضميمه اين بخش از پيشنهاد فني گردد.  

ه عات ارائقم اطالكارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قبل از انتخاب مناقصه گر و امضاي قرارداد صحت و س

 شده از سوي مناقصه گر را بررسي نمايد.
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 گزارش شناختبخش ششم: 

 نطبق بر ضوع قرارداد، مفني پيمانکار با توجه به بازديد از سايت و روئيت اسناد و مدارک مو ارائه گزارش شناخت و پيشنهاد

 ها، براي پيمانکار مزيت نسبي بهمراه خواهد داشت  محدوديت كليه گرفتن نظر با در سايت و  شرايط

 

 باشد:باید محتوی مدارک زیر  "ب"پاکت 

 فرم اطالعات استعالم )فرم حاضر( -1

 )شامل شرح كار( جزئيات اطالعات فني و نقشه ها -2

 قرارداد حاضر -3

 مدارک مورد نياز براي شركت ها )اشخاص حقوقي( -4

 تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آكهي تاسيس و تغييرات در روزنامه رسمي -

 تکميل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پيمانکاران( -

 داد.ت كارفرمايان قبلي )سه عدد از آخرين كارفرمايان قبلي( همراه با موضوع كار و مبلغ قراراطالعا -

هاي زونکن ايد دربگر در نظر دارد بصورت مشاركتي در اين مناقصه شركت نمايد، هر يك از اعضا توضيح: در صورتي كه مناقصه

  نمايند. ارايه پاكت )ب( اعضا در بين مشاركت نامه موافقت از خه ايجداگانه مدارک خود را بر اساس اين دستورالعمل، همراه با نس

 باشد: آنها به محدود نه اما زير، موارد شامل بايد نامه مشاركت، موافقت

اجرايي، منفردا و  دستگاه در قبال و بوده پيمان اجراي به متعهد مشاركت، اعضاي كه امر تعهدنامه با قيد اين  -الف

 .باشندمسئول مي مشتركا )متضامنا(

 .مشاركت در اعضا از يك هر سهم درصد  -ب

 اعضا  از يك هر مسئوليتهاي و وظايف حيطه -ج

ه را ارائه شد طالعاتگر و امضاي قرارداد صحت و سقم اكارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قبل از انتخاب مناقصه

 بررسي نمايد

 

 پاکت ج( پاکت قیمت

ر بنهادي وست يك قرارداد( حاوي نامه هاي دارندگان حق امضاي مجاز شركت و قيمت هاي پيشيا )يقيمت ه  پاكت ج

 و جدول مشخص شده در اسناد ميباشد.  اعالم قيمت اساس فرم

ساس مبالغ ابر د ي تفصيلي خواهد بود كه بعد از امضاي قرارداتهيه صورت وضعيتهاي پيمانکار، بر اساس جدول قيمت هاي

ت ورت وضعيرسيدگي به ص در قيمت ها باعث تسريع جدولتکميل . بديهي است توسط پيمانکار ارائه ميگردد پيوست يك،

 هاي پيمانکار خواهد بود، در غير اينصورت تشخيص پيشرفت بعهده كارفرما ميباشد.

  

ونه هرگ  ودمبلغ مشخص شده در پيشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه شود. در صورت وج .أ

شود و ته مىظر گرفنتناقص ميان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پيشنهادى در 

 چنانچه تناقضى ميان قيمت واحد و قيمت كل باشد قيمت كل مالک عمل قرار خواهد گرفت.
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 هنوشت آن مقابل در قيمت قلمي اهشود. هرگ نوشته آن مقابل در بايد جدول، اقالم از يك هر قيمت .ب

 .است گرديده سرفصل موضوع منظور در قلم، آن قيمت كه بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده

 هاي گر، هزينه مناقصه جمله سود از مشروحه در اسناد، كارهاي كامل قيمتهاي شامل پيشنهاد، قيمتهاي .ت

يمه هاي مورد اجتماعي، بيمه تمام خطر نصب و ساير ب ينتأم بيمه قانوني، گمركي، عوارض باالسري، ماليات، عوارض

 كه ينا مگر است، كشور( خارج يا داخل به )مربوط مشابه هاي ساير هزينه و كاركنان قانوني مزاياي نياز،

 هك است هايي هزينه تمام شامل قيمتها، اين همچنين، شده باشند. مستثني به صراحت مناقصه، اسناد در

 ئوليتهامس مخاطره ها، تمام گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع براي و كارها اجراي جريان در است ممکن

 مناقصه، در شركت و شده بيان ضمني، صورت يا به صراحت به مناقصه، اسناد در كه است تعهدهايي و

  گيرد. مي صورت آنها مبناي بر

 كل قيمت قلم، آن كل قيمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بين تناقض صورت در .ث

 مبلغ با اقالم كل قيمتهاي جمع حاصل بين تناقض صورت در همچنين، .بود خواهد قلم، مبنا آن

 بود. خواهد پيشنهاد مبنا مبلغ پيشنهاد،

 :باشد زير مدارک محتوي بايد "ج" پاكت : ج پاكت

 قيمت پيشنهاد فرم -1

 كار مقادير بهاي فهرست -2

 .باشد شده تکميل خط يك با و خوردگي طخ بدون ، واضح بايد قيمت پيشنهاد -

 .باشد معتبر ماه دو مدت به حداكثر و داد قرار انعقاد زمان تا بايستي قيمت پيشنهاد -

خواهد  حروف با شده قيد مبلغ مالک عددي، و حروف صورت به شده درج مبلغ اختالف صورت در -

 .بود

 

 بازگشایى پاکات و ارزیابی پیشنهادهای فنی و مالی  -3

 اشکالي در دگي ياشود و اگر نقص يا خط خورگر باز ميداي جلسه اول كميسيون مناقصه، پاكتهاي الف هر مناقصهدر ابت

ده ب گشو شود. پس از آن پاكتگر عودت ميآن مشاهده شود، پاكتهاي ب و ج عيناً به صورت ناگشوده به مناقصه

شود و تاريخ گزار ارجاع مياي فني و بازرگاني مناقصههشود و در صورت تاييد شکلي محتوا، براي بررسي به كميتهمي

 شود.ديگري براي اعالم نتايج اعالم مي

گرانى كه توسط كميته آن دسته از مناقصه بازرگاني، ضمانت نامه شركت در مناقصه -پس از اعالم نظرات كميته فني

وسط تگران پذيرفته شده يمت )ج( مناقصهشود و پاكت قاند به آنها عودت داده مىبازرگانى پذيرفته نشده -فنى 

 شود. كميسيون مناقصه، گشوده مى

اند به آنها دهبازرگانى پذيرفته نش -گرانى كه توسط كميته فنى آن دسته از مناقصه ضمانت نامه شركت در مناقصه

عيين ود و پس از تشگران پذيرفته شده توسط كميسيون مناقصه، گشوده مىشود و پاكت قيمت مناقصهعودت داده مى

 نفرات اول و دوم، ضمانتنامه بقيه مناقصه گران عودت ميگردد. 
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ان دوم به عنوو نفر درصورتيکه برنده مناقصه درمهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد قرارداد نباشد، ضمانتامه وي ضبط

نفع  اقصه وي بهدر من ود، تضمين شركتبرنده مناقصه اعالم خواهد شد و چنانچه نفر دوم نيز حاضر به انعقاد قرارداد نش

 كارفرما ضبط و مناقصه تجديد ميگردد. 

عقاد ي كار و انز اجراباشد. چنانچه كارفرما به هر علت اكارفرما در رد و يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات مختار مى

 اشت. سارت نخواهد دقرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برنده مناقصه حق ادعاي جبران خ

 مورد در وضيحتارايه  درخواست مناقصه گران از خود، تشخيص به است ممکن مناقصه گزار پيشنهادها، ارزيابي هنگام

 در تغييري هنبايد هيچگون و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضيحات ارايه درخواست بنمايد. پيشنهادهايشان

 جدانشدني ءجز صورت مکتوب، به شده فراهم اطالعات يا توضيحات شود. ادهد يا و خواسته پيشنهاد، اصل يا قيمت

 شود. مي محسوب پيشنهاد

 

 نهادي،مالحظات مهم در اعطاى قرارداد عبارت است از سوابق مناقصه گر، قيمت پيشنهادي، مشخصات فني پيش

 سازندگان فرعي  و .... 

 

 مناقصه گرانسواالت  -4

 صورت نامه باً بهتوانند سئواالت خود را كتگران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه

 د. روز از تاريخ دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذيل ارسال نماين 5رسمي از طريق  ايميل يا فکس طى 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 1516646111كدپستي: -22پالک  -غربي 31كوچه  -خيابان الوند -ميدان آرژانتين -تهرانآدرس: 

 

 210داخلي  021-88197674تلفن 

 gmail.com88ghanipour@ و info@gisdco.ir : ايميل

 88760480شماره فاكس:

                  

  

 قرارداد ط مناقصه و متن ینظرات مناقصه گران در مورد شرا -5

گذارد وقوف أثير مىزينه تگر بايد اسناد مناقصه را به دقت بررسى نمايد و به كليه شرايط و مواردى كه بر كار يا همناقصه

هده نمايد صه مشاگر تناقص، عيب و يا حذف مشخصات و مدارک را در اسناد مناقكامل داشته باشد. در صورتيکه مناقصه

اسناد  ش از تحويلد و پيمبهم باشد بايد سريعاً مراتب را كتباً به اطالع كارفرما برسان و يا معناى قسمتى از آن برايش

 مناقصه، توضيحات مکتوب دريافت دارد

mailto:info@gisdco.ir
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ت( نظري پرداخ نحوه و پيوست ها )مخصوصاچنانچه مناقصه گر، در مورد شرائط مناقصه، مشخصات فني، شرائط قرارداد 

يا  وايي پاكات بازگش صراحتا اعالم نمايد. بديهي است هيچگونه تغييري بعد از دارد، بايد نظر خود را در پيشنهاد خود

 حين انعقاد قرارداد پذيرفته نخواهد شد. 

 توضيح: اسناد مناقصه بعنوان اسناد قراردادي تلقي شده و امضا خواهند شد

 

 لیست تامین گنندگان   -6

قصه گر چه منا. معهذا چنانعيت از آن الزامي ميباشدضميمه شده است كه تبنام تأمين كنندگان در اسناد مناقصه  

ميمه ضربوطه سازنده ديگري را در نظر داشته باشد بايد آن سازنده تحت ليسانس شركتهاي معتبر بوده و مدارک م

 پيشنهاد فني گردد تا به تاييد كارفرما برسد.   

عي يمانکار فرصورت پاجراي پروژه سهيم هستند، ب ضمنا مناقصه گران بايد پيمانکاران ديگري )در صورت وجود( را كه در

 معرفي و سوابق انها ارائه گردد. 

 

  تغییر در اسناد مناقصه -7

يا  اريخ پذيرشتموده و ناى اسناد مناقصه را بازبينى تواند تا پيش از آخرين مهلت تحويل اسناد، طى اصالحيه كارفرما مى

 شد.  . الحاقيه ها براى كليه مناقصه گران ارسال خواهدبازگشايى پاكات را تغيير يا به تعويق اندازد

 گردند.ها به عنوان جزء الينفك اسناد مناقصه محسوب مىاين الحاقيه

باشد كه چنين ىها و مشخصات فنى را پيش از مهلت ارائه پيشنهادات دارا مدر صورت لزوم، كارفرما حق اصالح نقشه

 شود. قصه پيوست و جزء الينفك اسناد مناقصه محسوب مىهايى به اسناد منااصالحات يا الحاقيه

 

 امضاى قرارداد  -8

ين رابطه است در در نظر است با برنده مناقصه يك قرارداد براي اجراي موضوع كار منعقد گردد كه متن قرارداد پيو

 تنظيم شده است

ورتى كه به داليل صامضاء نمايد. در  روز پس از تعيين برنده، 10برنده مناقصه بايد قرارداد تنظيم شده را طى مدت 

ا ارائه به كارفرم دات رانامه انجام تعهگر ضمانتگر به تعويق افتد و يا مناقصهغيرمنطقى امضاى قراردادها از طرف مناقصه

 باشد.نامه مربوط به شركت در مناقصه  را دارا مىننمايد، كارفرما حق ضبط مبلغ ضمانت

ماند و در مى ا باقىنامه انجام تعهدات نزد كارفرمتا زمان امضاى قرارداد و تحويل ضمانت نامه شركت در مناقصهضمانت

 صورت لزوم با هزينه برنده مناقصه تمديد خواهد شد.

 

 کسب اطالعات  -9

ل ر مورد محرورى دضگر بايد اسناد مناقصه را بررسى نموده و كليه اطالعات الزم و قبل از تهيه پيشنهاد، هر مناقصه .أ

تواند گر نمىهمناقص وها، و محوطه اطراف آن و  قوانين مربوط و غيره را بدست آورد راي پروژه شامل آب و هوا، جادهاج

 هيچگونه ادعايي مبني بر سوء برداشت يا عدم آگاهى خود داشته باشد.
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ست كه  اه آن ه منزلگر بايد تمامي اسناد مناقصه را با دقت بررسى نمايد. شركت در مناقصه و امضاى آن بمناقصه .ب

ى عدم آگاه بهام وگر به دقت اسناد مناقصه را خوانده و كليه اطالعات مربوطه را تحصيل نموده و هيچ گونه امناقصه

گر پذيرفته قصهبراى وى وجود نداشته و پس از آن هيچ ادعا يا شکايتى مبنى بر سوء برداشت يا عدم آگاهى از منا

 نخواهد شد.

 

 مشخصات فنى  -10

ست. شخص شده اه را مدارک منضم به اسناد مناقصه، مشخصات فنى، حداقل و حداكثر استاندارد و اطالعات الزامات كار پروژدر م

اد براى دن اسنشود و وي بايد از تکميل بوگر در بررسى صحت و درستى آنها نمىچنين اطالعاتى باعث سلب مسئوليت مناقصه

 شد.اشته بادداشته باشد و اطالعات كافى درخصوص انجام موضوع قرارداد  را انجام كار موضوع قرارداد اطمينان كامل 

 

 سایر شرایط -11

 .باشد مي مجاز پيشنهادات كليه قبول يا رد در گهر گل توسعه آهن و فوالد شركت -

 .كند نمي ايجاد كننده شركت براي حقي گونه هيچ مناقصه در شركت -

كسورات  ليهك(باشد. سود و ها هزينه عوارض، كسورات، كليه ندهگير بر در و ناخالص بصورت بايد پيشنهادي قيمت -

 .)باشد مي مناقصه برنده عهده بر قانوني

مجزا  بصورت قرارداد شدن مشمول صورت در كه باشد افزوده ارزش بر ماليات احتساب بدون بايستي پيشنهادي مبالغ -

 . گردد مي پرداخت كارفرما توسط

مورد  عمليات وعموض با مرتبط هاي نامه بخش و ها نامه آيين مقررات، و قوانين هكلي رعايت به ملزم مناقصه برنده -

 .باشد مي مناقصه

پيگرد  حتت متخلفين و شد خواهد باطل مناقصه اند، كرده تباني دهندگان پيشنهاد كه شود حاصل اطمينان هرگاه -

 .شوند مي محروم بعدي هاي پروژه در شركت از و گرفته قرار قانوني

 ناقصهم در شركت از مناقصه، در شركت جهت آمادگي اعالم از پس گر مناقصه شركتهاي از يك هر تيکهصور در -

 اين غير رد .برسانند گهر گل توسعه آهن و فوالد شركت اطالع به كتبي بصورت را موضوع است الزم شوند، منصرف

 .شد نخواهد اخذ استعالم ها شركت آن از آتي هاي در پروژه صورت،

 

 نمونه مدارک پروژهمشاهده از سایت و  بازدید -12

ل از روز قب 3 ن خود راپيمانکار نمايندگابرسد بايستي الزامي به نظر  بازديد از سايت ،در صورتي كه جهت تهيه پيشنهاد

 .بعمل آيد زديدبراي با تا هماهنگي هاي الزمارسال نمايد  4طي نامه رسمي به نشاني هاي درج شده در بند  اعزام،

 .ر مي باشدگناقصه مه ذكر است كليه هزينه هاي مربوط به بازديد از قبيل اياب و ذهاب، اسکان و غذا به عهده الزم ب
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 : مدارک ارزیابی فنی1پیوست 

اركت به ضاي مشگردد، اطالعات اين بخش براي هريك از اعتوضيح: درصورتي كه پيشنهاد به صورت مشاركتي ارائه مي

 رائه گرددصورت جداگانه تکميل و ا

 

 فهرست:

 جدول امتياز متوازن -1

 شركت اطالعات عمومي -2

 پيمانکار ابق كاريوس -3

 ها و ارزيابي كارفرمايانتشويق نامه -4

 امکانات، نيروي انساني و چارت سازماني -5
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 جدول امتياز متوازن -1

 

 امتیاز کسب شده امتیاز کل شرح ردیف

  10 ر و چارت سازماني شركتسازمان مديريتي و اجرايي پيمانکا 1

  10 )تجربه مشابه با موضوع اين پروژه(  فنيو دانش يات تجرب 2

  10  يحسن سابقه در كارهاي قبل 3

  10 توان مالي 4

  5 امکانات دفتر مركزي و كاركنان پيمانکار  5

  15 امکانات عمومي و تجهيزات شركت 6

  2 سيستم تضمين كيفيت و گواهيهاي مربوطه  7

  10 ارائه ليست و نحوه تجهيز كارگاه 8

  3 اين پروژه HSEساختار و  ايمني وكنترل تامين نحوه 9

  5 كار مختلف قسمتهاي انجام بندي ارائه برنامه زمان 10

  20 اين پروژه آالت ماشين و تجهيزات مصالح، تدارک چگونگي 11

  100 جمع
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 اطالعات عمومي شركت -2

 کت( اطالعات شر 2-1

  نام شركت

  تاريخ و محل ثبت

  محل اصلي فعاليت

  شماره ثبت

  نوع شركت

گواهي صالحيت پيمانکاري 

 )رشته و رتبه(

 

  هاساير گواهينامه

  مالکيت

                       شماره اقتصادي

  سرمايه ثبت شده

  آدرس دفتر مركزي

نام شخص پاسخگو براي 

اين پروژه، تلفن و پست 

 لکترونيکيا

 

  سايت اينترنتي

موضوع فعاليت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

 و گواهي صالحيت پيمانکاري ضميمه گردد. كد اقتصاديتصوير اساسنامه، آخرين روزنامه رسمي، 
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  بهداشتی ساختمانهای جنبی
 

 18از  13صفحه  98 ن ماهبهم ق1360/98شماره مناقصه:  دستورالعمل شرکت درمناقصه

 

 

 اطالعات سهامداران و هیئت مدیره ( 2-2

  درصد سهام سال عضويت سابقه كار مدرک تحصيلي تاريخ تولد نام خانوادگي نام 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 ( وضعیت مالی پیمانكار در سه سال گذشته2-3

 )ريال( ساليانهمبلغ ماليات  گردش مالي )ريال( سال ردیف

1.  96   

2.  97   

3.  98   

 

 تسهيالت مينهز در اعتباري موسسات و بانکها نزد (وجود صورت در مشاركت اعضاي از يك هر يا) پيمانکار تباراع

 .تضمينها و وام از اعم مالي، مختلف

 

 هاي مربوطه شامل ترازنامه مالي شركت و نامه بانك و ....مستندات پيوست: برگ
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 18از  14صفحه  98 ن ماهبهم ق1360/98شماره مناقصه:  دستورالعمل شرکت درمناقصه

 

 

 ( تجربیات و سوابق کاری پیمانكار 3

 سال گذشته( 5پروژه مهم طي  5سوابق كاري مرتبط و مشابه با موضوع اين پروژه  ) 1-3

 شرح كار  موضوع پروژه رديف
مبلغ اوليه قرارداد 

 )ريال(

نام كارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پيشرفت

1.  

 

 

 

 

      

2.  

 

 

 

 

      

3.  

 

 

 

 

      

4.  

 

 

 

 

      

5.  

 

 

 

 

      

 

 مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضميمه گردد.
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 18از  15صفحه  98 ن ماهبهم ق1360/98شماره مناقصه:  دستورالعمل شرکت درمناقصه

 

 

 پروژه مهم( 5وابق كاري عمومي پيمانکار  )س 2-3

 

 شرح كار  موضوع پروژه رديف
مبلغ اوليه قرارداد 

 )ريال(

نام كارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پيشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضميمه گردد. مستندات
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 18از  16صفحه  98 ن ماهبهم ق1360/98شماره مناقصه:  دستورالعمل شرکت درمناقصه

 

 

 قبلیها یا گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان تشویق نامه (4

 د.هاي حسن انجام كارها و ... را ضميمه خواهد نموها و گواهيگر در اين بخش  تشويق نامهمناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی( امكانات، 5

 ر دفتر مرکزی:تعداد کارکنان ثابت د

 تعداد کارکنان پاره وقت در دفتر مرکزی:

 ها:تعداد کارکنان در سایت

 

 ( لیست کارکنان کلیدی5-1      

ف
دی

ر
 نام و 

 نام خانوادگی

مدرک و رشته 

 تحصیلی

تاریخ 

اخذ 

 مدرک

 سابقه کار

 )سال(

مدت همكاری 

با پیمانكار 

 )سال(

تخصص و شرح کلی 

مسئولیت در این 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

 گر الزم است ليست تاييد شده بيمه تامين اجتماعي نامبردگان فوق را ارائه نمايد.* مناقصه

 ه كند.ا ارائراي اين پروژه گر الزم است چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر براي اجر** مناقصه
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  بهداشتی ساختمانهای جنبی
 

 18از  17صفحه  98 ن ماهبهم ق1360/98شماره مناقصه:  دستورالعمل شرکت درمناقصه

 

 

 های شرکت:(  امكانات و توانایی5-2

 

 الف( لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانكار 

 

 

 

 

 

 ب( لیست ماشین االت و تجهیزاتی که پیمانكار برای اجرای این پروژه تخصیص خواهد داد

 

 

 

 

 

 های ساختج( کارگاه

 

 

 

 

 

 د( سایر امكانات
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  بهداشتی ساختمانهای جنبی
 

 18از  18صفحه  98 ن ماهبهم ق1360/98شماره مناقصه:  دستورالعمل شرکت درمناقصه

 

 

 شود:ه تاييد و گواهي ميبدينوسيل

 دمدارک مور ده است و كليهشپاسخ صحيح داده  1در پيوستح وشرمالت و مطالب مورد درخواست سئوابه كليه  :الف

 ستند.هواقعي  مدارک صحيح و آنميمه ضنياز 

اين شركت  دراند قانون اساسي محکوميت يافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي كه بصخاشيك از ا هيچ :ب

 .دنشبانمي رسهامدا

 

رائه اناشی از های قانونی ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به انانچه خالف هر یک از بندهای چ   

 شرکت در نامهضمانتزار مبنی بر ضبط گنوع اعتراضی به تصمیم مناقصه چمدارک و اطالعات غیرواقعی، هی

 واهم داشت.خن هرنوع ارجاع کار زا رومیتحممناقصه یا 

 

 تاريخ تکميل:

 

 گر )صاحبان امضاي مجاز شركت(امضاء و مهر مناقصه
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 17از  1صفحه  98 بهمن ماه  ق1360/98: قراردادشماره  ط قراردادیشرا
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  آموزش راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب بهداشتی ساختمانهای جنبی

 

 فیمابین

 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

 

............................ 
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 17از  2صفحه  98 بهمن ماه  ق1360/98: قراردادشماره  ط قراردادیشرا

 

 در تاریخ ................... فیمابین:است،  کیقابل تفک ریمجموعه غ کیآن که  یقرارداد به همراه مدارک الحاق نیا

لی مدر اداره ثبت شرکتهای سیرجان و شماره شناسه  3136به شماره ثبت توسعه آهن و فوالد گل گهر شرکت 

عفر ج و عامل ریبه عنوان مد محمد محیاپور انیآقا یندگیبه نما 411395415655و شماره اقتصادی  14000228625

 سو، و کیشود، از می دهینام "کارفرما" ،قرارداد نیکه در ا،رهیمد ئتیبه عنوان عضو ه صالح

ه رو شما ------------شماره شناسه ملی و  -----در اداره ثبت شرکتهای  ----به شماره ثبت  ------------------شرکت 

به  ----------- عامل و ریبه عنوان مد ------------- انیآقا یندگیبه نما --------------------اقتصادی 

  منعقد می گردد. شودمی دهینام "پیمانکار" ،قرارداد نیکه در ا، رهیمد ئتیعنوان عضو ه

 ری سیستمنصب و راه اندازی و بهره بردا حمل طراحی، تامین تجهیزات، ساخت،" کارفرما در نظر داردنظر به اینکه 

 ، واقدام نماید سیرجاندر محل کارخانه واقع در " نهای جنبیتصفیه خانه فاضالب بهداشتی ساختما

رت شده، بصو ت تعییناعالم مینماید از تخصص و توانایی الزم برای انجام موضوع قرارداد طی مد پیمانکار نظر به اینکه 

ابط واردات انین و ضواز قو وتامین و اجرا برخوردار میباشد، آمادگی تامین اقالم مورد نیاز از منابع خارجی و داخلی را دارد 

 وباشد، اقالم مورد نیاز پروژه و انتقال ارز، و سایر مسائل مرتبط با اجرای کامل موضوع قرارداد مطلع می

نی و یروی انساننطقه، پیمانکار اعالم میدارد از محل اجرای پروژه بازدید نموده است و به شرائط محیطی م نظر به اینکه 

  وع قرارداد آشنایی کامل دارد، وامکانات محل اجرای موض

خانه فاضالب بهداشتی  تصفیهاندازی  راه و نصب تامین، خصوص در اجرای پیمانکار اعالم مینماید دارای سابقهنظر به اینکه 

 میباشد.

 لذا طرفین به شرح زیر توافق مینمایند:

 

  موضوع قرارداد -1ماده 

تصفیه م اری سیست، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش راهبری و نگهدتامین، ساخت ،از طراحیموضوع قرارداد عبارتست 

 خانه فاضالب بهداشتی ساختمانهای جنبی

 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

 : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 قرارداد حاضر  -1-2

 شرح خدمات -2-2

 نقشه ها و مشخصات فنی -3-2

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، یهالحاق ها، جلسه صورت 4-2

و نظارت  معاونت برنامه ریزی 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  -5-2

 راهبردی رئیس جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الینفک قرارداد می باشد.
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آموزش راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب 

  بهداشتی ساختمانهای جنبی

 17از  3صفحه  98 بهمن ماه  ق1360/98: قراردادشماره  ط قراردادیشرا

 
محیط  و هداشتب ایمنی، مدیریت سوی از ابالغی محیطی زیست و ایمنی های تورالعملدس و ها نامه آئین کلیه -6-2

 .باشند می قرارداد الینفک جزء که کارفرما زیست

 پیوست ها:

  پیوست یک( مبلغ قرارداد

  دو( مشخصات فنی پیوست

 پیوست سه( لیست سازندگان

 پیوست چهار( دستورالعمل کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک

 HSE( دستورالعمل پنج پیوست

 

  کار انجام مدت - 3 ماده

 اندازی اهر و سازی بهینه ساخت، نصب، حمل، تجهیزات، تامین طراحی، شامل قرارداد مختلف بخشهای انجام مدت

 باشد. می ماه 4 کلی زمانی برنامه طبق پروژه، موضوع تصفیه خانه فاضالب بهداشتیسیستم 

 

  کار انجام مبلغ - 4 ماده

 یص، اجرایو ترخ حمل ،مقطوع و ثابت قرارداد شامل تأمین و حمل اقالم مورد نیاز پروژه، مهندسی، بسته بندیمبلغ 

ک، تورم کار، ریسهای دیگر از قبیل سود پیمانو کلیه هزینهرنگ آمیزی کارهای سیویل مربوطه، نصب و راه اندازی، 

طور بفزوده( و اارزش  ن کلیه عوارض متعلقه )بجز مالیات براحتمالی، کلیه حقوق دولتی و کلیه کسورات قانونی و همچنی

 ستاباشد که جزئیات آن در پیوست یک آمده  می ،کلی تمامی عوامل مؤثر در ارتباط با موضوع قرارداد

ر خارجی )د د اقالمها از جمله هزینه های خریمبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد و پیمانکار کلیه هزینهکل 

ه و هیچ نظور نمودآن م را در ( و سایر هزینه هانرخ تسعیر ارز و هزینه های انتقال و .... با در نظر گرفتن وجود صورت

 نکته و ابهامی باقی نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعایی صورت گیرد:

 هزینه تجهیز کارگاه 4-1

 هزینه های مهندسی، تأمین و حمل شامل: 4-2

 ریال....................................................................................................................................ینه تامین مقطوع و ثابت هز -1-2-4

 ریال.....................................................................................................................................هزینه حمل مقطوع و ثابت  -2-2-4

 ریال..............................................................................................................................هزینه نصب و راه اندازی مقطوع و ثابت  3-4

 ریال.................................................................................................................................رهای سیویل مقطوع و ثابت هزینه کا  4-4

  لایر........... .....................................................................................................................................................آموزش        هزینه  4-5

 .... ریال..........................................................................................................هزینه قطعات یدکی دو ساله به مبلغ ..................  4-6 

 گیرد. باشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نمی مقطوع میبرای اجرای موضوع قرارداد  مبالغ فوق
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آموزش راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب 

  بهداشتی ساختمانهای جنبی

 17از  4صفحه  98 بهمن ماه  ق1360/98: قراردادشماره  ط قراردادیشرا

 
 گردد. کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت می :1تبصره 

 گیرد. مینباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق  مقطوع میغ فوق برای انجام موضوع قرارداد مبال: 2تبصره 

رما خت آن به عهده کارفبر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پردا اتیدرصد مال 9 زانیبه مبلغ کل قرارداد به م :3تبصره 

رزش افزوده از بر ا اتیلما یواهتوسط پیمانکار به کارفرما و ارائه گ ،یاتی)با ارائه فاکتور طبق نمونه سازمان امور مال است.

 (.یاتیسازمان امور مال

 

 و یا کاهش مبلغ قرارداد افزایش  -5 ماده

افزایش  %25ر به میزان حداکث برحسب افزایش یا کاهش میزان کار موضوع این قرارداد، کارفرما میتواند مبلغ قرارداد را 

کار موظف ده، پیمانعمل آمیا کاهش دهد. در این صورت با ابالغ کتبی از طرف کارفرما به پیمانکار و باتوجه به توافقات ب

ات مال تغییربه اع رایط مقرر در قرارداد با مهلتی که متناسب با میزان ومدت اصلی قرارداد باشد نسبتاست مطابق ش

 مورد نظر اقدام نماید بدون آنکه در واحد بهاء یا شرایط قرارداد تغییری حاصل شود.

 های واحد س نرخراساهزینه مربوط به هر نوع تغییر یا اصالح در انجام خدمات موضوع قرارداد از طرف کارفرما , ب

ایکه تنظیم و حاقیهمبلغ کل قرارداد تجاوز نماید بر طبق ال %25محاسبه خواهد شد و در صورتیکه از  1پیوست شماره 

 بامضاء طرفین قرارداد میرسد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 دد فقط باصوب گرمت به برآورد هر نوع تغییر یا اصالحی که جنبه کلی داشته باشد و یا موجب افزایش بهای کار نسب

 باشد. موافقت قبلی کارفرما مجاز می

 

 تنفیذ قرارداد -6ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضای قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن اجرای تعهدات 

 سط کارفرما د( پرداخت پیش پرداخت تو

 ه ( نامه ابالغ شروع به کار از سوی کارفرما  

 ابع شرائطتده و توضیح: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی های فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی ش

 مناقصه خواهد بود. 

 

 مبلغ قرارداد پرداختنحوه  -7ماده 

 تجهیز کارگاه 7-1

 و مورد تایید کارفرما ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرطر قبال همزمان با امضای قرارداد د 50%
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 و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرماپس از خاتمه تجهیز کارگاه  40%

 تایید دستگاه نظارت کارفرماو  % پس از برچیدن کارگاه10

 فوق( 4-2)بند بخش مهندسی و تامین و حمل اقالم مورد نیاز  7-2

انکی بدون قید و بضمانت نامه در قبال دریافت  تامین به پیمانکار مبلغ %30تامین به میزان پیش پرداخت بخش  -الف

 د.پرداخت خواهد شبه همان میزان شرط و مورد تایید کارفرما 

دول جزئیات جتامین آن بخش از تجهیزاتی که به سایت وارد شده باشند، براساس  مبلغ %40پرداخت به میزان  -ب

 پیمانکار به (رودوو طی مدت یک ماه پس از )یید دستگاه نظارت اقالم به سایت )رسید انبار(، تا ورود قیمت، پس از

 پرداخت خواهد گردید.

رت ستگاه نظادو پس از تایید  های نصب همراه با صورت وضعیتو درصد همزمان با نصب هر بخش از تجهیزات  25ج( 

 به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 فوق( 4-3)بند ازی نصب و راه اند 3 -7

 و نصب شده جهیزاتت% مبلغ در قبال پیشرفت فیزیکی کار در مقابل ارائه صورت وضعیتهای ماهیانه، به نسبت مبلغ  95

 پس از تایید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 کارهای سیویل   7-4

ه ارائه شد قیمت تتهای ماهیانه، بر اساس جزئیا% مبلغ در قبال پیشرفت فیزیکی کار در مقابل ارائه صورت وضعی 95

 .پس از تایید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد توسط پیمانکار و

 آموزش -5-7

 و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد. پس از ارائه آموزش  100%

 مبلغ قطعات یدکی  7-6

ید شرط و مورد تای ضمانت نامه بانکی بدون قید ودر قبال ارائه  به پیمانکار مبلغ %40ان پیش پرداخت به میز -الف

 کارفرما

 ول جزئیاتباقیمانده آن بخش از قطعات یدکی که به سایت وارد شده باشند، بر اساس جد مبلغ %60 پرداخت -ب

 یید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.تا قیمت، پس از

کارهای  ندازی واباقیمانده مبلغ قرارداد مربوط به بخش های مهندسی و تامین و حمل اقالم، نصب و راه رصد پنج د

 اهد شد.رداخت خوبه پیمانکار پیید دستگاه نظارت تا و پس ازپس از ارائه فاینال بوک و نقشه های ازبیلت  سیویل
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  اجرا در نظارت - 8 ماده

شده  رفیمعماینده یا ن رتبه عهده دستگاه نظا بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده مانکارپینظارت بر اجرای تعهداتیکه 

 ماید.نت اجراء موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظار پیمانکارباشد و می کارفرمااز طرف 

 .عرفی خواهد شدممانکار بصورت کتبی روز از امضای قرارداد توسط کارفرما به پی 5دستگاه نظارت کارفرما طی مدت 

زم جهت الازرسی موضوع قرارداد در دوره ساخت و قبل از بارگیری و تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد ب

 مطابقت با مواد مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

ی است . بدیهواهی حمل آنرا صادر کرده باشدحمل تمام یا بخش هایی از موضوع کار زمانی مجاز است که بازرس گ

ه با ر بازرس مراتب سایت از ورود اقالم بدون گواهی حمل بازرس جلوگیری خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به بازرسی،

   .پیمانکار اعالم خواهد نمود

ص ازرسی مشخوقع بمکه در  پیمانکار مکلف است همکاری الزم را با نمایندگان دستگاه نظارت به عمل آورد.  در صورتی

رارداد قحه در گردد هر یک از اجزای موضوع قرارداد از لحاظ جنس و یا ساخت معیوب بوده و یا طبق مشخصات مشرو

پیمانکار  بخواهد و نها راتهیه نشده باشد، دستگاه نظارت مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننموده و اصالح و یا تعویض آ

 ویض آنها به هزینه خود خواهد بود. متعهد به اصالح و تع

ده امر برعه هت اینجانجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات و تسهیالت الزم 

 باشد. پیمانکار می

 هد بود.نخوا ردادات قراکنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به اجرای تعهد

 کار بازرس در محل روز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم برای 10پیمانکار تاریخ بازرسی را حداقل 

 ساخت را فراهم خواهد نمود

ا و هلعملهمچنین پیمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورا

ای و رفهحردهای اه نظارت کارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداتعلیماتی که دستگ

 نماید انجام دهد. تخصصی اعالم می

تماعی و اج امور وهای حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوی وزارت کار نامهپیمانکار همچنین ملزم به رعایت آیین

 باشد. ن عملیات میای و اجرای ایمرعایت بهداشت حرفه

 

  بهاء آحاد تعدیل - 9 ماده

 .نمیشود تعدیل شامل و بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد های قیمت

 

 قانونی کسورات - 10 ماده

  باشد می پیمانکار بعهده قرارداد این در قانونی کسورات کلیه پرداخت

 تسویه و هائین وضعیت صورت پرداخت .نماید عمل اجتماعی أمینت قانون 38 ماده مطابق است موظف پیمانکار  :بیمه
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ی سازد پیمانکار با کد خاطرنشان م .باشد می قرارداد این برای اجتماعی تأمین حساب مفاصا ارائه به منوط پیمانکار با حساب

 اشد.ل می بکارگاهی اولیه .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتماعی فعا

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 11 ماده

 %5به میزان   بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام به پیمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمین منظور به

 قرارداد اتمام از پس ورمزب بانکی نامه ضمانت . دهد می تحویل کارفرما به تمدید قابل و شرط و قید بدونمبلغ قرارداد، 

 .شود می داده عودت پیمانکار به مالی حساب تسویه و

 حسن کسور بلغم  %5گردد.  می کسر کار انجام حسن تضمین بعنوان % 10 معادل پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ از 

 مسترد انکارپیم به ،آن پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی %5صدور گواهینامه تحویل موقت و از پس کار انجام

 .گردید خواهد

 

 پیمانکار  تعهدات - 12 ماده

سیستم، با   فنی خود را، جهت اصالح حداکثر طی مدت سه هفته پس از امضای قرارداد، پیشنهاد پیمانکار -12-1

ئه خواهد رفرما اراتکمیلی به کا اطالعات و سایت و پس از بررسی کامل وضعیت موجود همراه با اسناد در مستمر حضور

 م خواهد کرد  نسبت به سفارش گذاری و سایر اقدامات مورد نیاز اقدا ،دستگاه نظارت کارفرمابا تایید  و نمود

 .شدبا و کلیه مدارک مهندسی جانمایی نقشه شامل شفاف و دقیق طور به بایست می ارسالی فنی پیشنهاد 

ای یر بیمه هی، و ساخطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایبارگیری، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام  -12-2

اماً اجرا، تم مراحل های مربوطه تا محل اجرا و درمحل اجرا و  طیمورد نیاز، تصادفات، جرائم رانندگی و سایر هزینه

 باشد.برعهده و هزینه پیمانکار می

مچنین هر هنماید  کارفرما در محل اجرا اقدامگردد نسبت به آموزش کارکنان بهره برداری پیمانکار متعهد می -12-3

 رارداد راوضوع قگونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداری، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کاالهای م

 همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد. 

ه موضوع دستگا ض و یا تأمین قطعات اصلی و یدکیضمناً پیمانکار متعهد است، خدمات پس از فروش را اعم از تعوی

 باشد.رما میسال ارائه و تضمین نماید. هزینه مربوط به خدمات پس از فروش برعهده کارف 5قرارداد برای مدت 

ط بازرس نی توسفبایست تمامی ترتیبات الزم برای انجام بازدید کیفی و پیمانکار قبل از حمل به سایت، می -12-4

ه در فنی را ک و نقص گردد که هر گونه اشکالاز جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می معرفی شده

 گردد ظرف مدت یک هفته برطرف سازد.اثر کنترل فنی بازرس کارفرما اعالم می

 کار بازرس در محل روز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم برای 10پیمانکار تاریخ بازرسی را حداقل 

 ساخت را فراهم خواهد نمود. 

ای که ممکن است قبل یا هنگام تحویل موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه مسئولیت هر گونه حادثه یا صدمه -12-6

خسارتی  جان و اموال پیمانکار و کارکنان وی، کارفرما و کارکنان وی یا اشخاص ثالث گردد که ناشی از قصورکارفرما نباشد یا
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به تأسیسات و اموال پیمانکار، کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزا و کال به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما و 

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

ایران و  ری اسالمیر جمهولیه قوانین و مقررات کشونماید که در اجرای قرارداد کپیمانکار بدینوسیله اعالم و تائید می -12-7

وضوع عملیات م اجرای شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وی در طول

د بود تا مکلف خواه اند پیمانکارقرارداد از مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید.هر گونه خسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما می

نامه معتبر به همراه مربوطه یا گواهی certificateپیمانکار متعهد است گواهی کیفیت اقالم موضوع قرارداد یا  -12-8

certificate of origin  ویل دهد. با تحویل کاال، به کارفرما تحرا به تائید دستگاه نظارت رسانده و همزمان 

را اخذ کرده  ت کارفرماموافق پیمانکار حق واگذاری یا انتقال کل یا بخشی از این قرارداد به غیر را ندارد مگر آنکه قبالً 12-9

 باشد.

 تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب، وسائل ایمنی، کارکنان بعهده پیمانکار میباشد 12-10

 ر میباشد.یمانکالیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز برای اجرای کار، بعهده پتامین ک  12-11

رارداد توسط روز از امضای ق 10برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار و جدول جزئیات قیمت قرارداد طی مدت  12-12

 پیمانکار جهت تاید کارفرما ارائه خواهد شد.

ئولیتی ابطه مسی در سایت بعهده پیمانکار و عوامل وی میباشد و کارفرما در این ررعایت کلیه اصول ایمن 12-13

 نخواهد داشت. 

تا پنجم ماه  ،رفرماکا نظر مورد شکل به را موضوع قرارداد  اجرای یهفتگ و انهیماه گزارشات یستیباپیمانکار  12-14

 .دینما تحویل بعد

یمانکار عهده پبدوره ساخت و و از تاریخ ورود تا تحویل موقت،  نگهداری و حفاظت از تجهیزات و اقالم در 12-15

 میباشد

 ندهینماه این کخواهد نمود  یمعرف کارفرما به را خود هندینما قرارداد،امضای  از پس بالفاصلهپیمانکار  12-16

 .باشد کارفرما دسترس در اوقات تمام در و بوده یو جانب از تام اراتیاخت یدارا یستیبایم

ه عهده ب...  ی وشهردار صندوق کارآموزی، ،بیمه ، مالیات )بجز ارزش افزوده(کلیه کسورات قانونی اعم از  -13-17

 .پیمانکار می باشد

ر قانون کا ماعی ورعایت الزامات راهنمایی و رانندگی ،اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار،قانون تامین اجت 12-18

 باشد. موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پیمانکار میجمهوری اسالمی ایران و سایر قوانین 

 کلیه نقل و لحم هزینه .باشد می پیمانکار عهده به کار نیروی غذای و اسکان ذهاب، و ایاب وسایل تامین 12-19

 .باشد می پیمانکار عهده بر پروژه مراحل کلیه در تجهیزات
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عهده  بر ها، کارگاه فمصر محل تا کارفرما تائید مورد های محل از گاز برق، آب، انتقال اجرایی های هزینه کلیه 12-20

 .باشد می پیمانکار

 تعهدات کارفرما –13ماده 

  دستگاه نظارت کارفرماپرداخت مبلغ انجام کار بر اساس مبانی قرارداد پس از تائید  1-13

 ود.ی وارد نشخللپیمانکاربرنامه  تا درشده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندی  یهر گونه بازرس 2-13

 

 کارکنان پیمانکار –14ماده 

گرفته  ار به کارپیمانک از نظر این قرارداد کلیه کسانیکه به منظور اجرای این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط 14-1

 میشوند کارکنان پیمانکار شناخته میشوند.

ان افی کارکنعداد کتن قرارداد در دفاتر و کارگاه های خود به پیمانکار باید به منظور اجرای مراحل مختلف ای 14-2

ا که رظهار نظر ائولیت صالحیت دار و مناسب داشته باشد و این کارکنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مس

 توسط کارفرما مطرح میشود را داشته باشند و در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 بود. ار در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهدپیمانک 14-3

 

 معرفی مدیر پروژه )نماینده کارفرما( – 15ماده 

ژه مدیر پرو عنوان کارفرما و پیمانکار موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ امضاء قرارداد فردی را به 15-1

 شد .ارفرما باسترس کدطرف مقابل معرفی نمایند. نماینده پیمانکار در تمام اوقات باید در  برای طول مدت قرارداد به

 از تاریخ فته قبلاند حداقل دو هدر صورتی که هریک از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظف 15-2

 تعویض ، موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

 گردد. از تایید نماینده کارفرما پرداخت میها پس صورت وضعیت 15-3

 

 بسته بندی و تحویل -16ماده 

 ود.واهد بخحمل اقالم موضوع قرارداد پس از تائید فنی بازرسی نماینده کارفرما در محل تامین، مجاز  16-1

با  وسایت حمل  انبار پس از تایید فنی به شرح فوق، پیمانکار اقالم را با بسته بندی مناسب و با هزینه خود به 16-2

 حضور نماینده کارفرما تحویل انبار خواهد داد. 

مسئولیت . مصون باشندو مفقودی ضمن حمل  بسته بندی خواهدکرد که از آسیب بنحوی آماده و رااقالم کلیه  پیمانکار

ات و فساد ناشی از مسئول کلیه خسار و وی میباشدپیمانکار بعهده کلیه هزینه های مربوطه  و تا مقصد از مبداءحمل 

هر گونه نقص در بسته بندی و حمل و انبار کردن و نگهداری از قبیل جلوگیری از نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و امثال 
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باشد  کارفرمایا پرداخت خسارت بنحویکه مورد رضایت  اقالماز طریق تعویض  کارفرماآنها خواهد بود و جبران خسارت 

 خواهد نمود. 

 اسناد منضم به بسته ها  16-3

ت سته و مشخصاآنها شماره صندوق یا ب یک از هر نسخه لیست بسته بندی همراه باشد که در هرمحموله باید دو با

 ویا بسته  صندوق دیگری که محموله را معرفی نماید قید گردیده باشد. یک نسخه از لیست بسته بندی مذکور در داخل

ر اثنای ددد که وبت در آن نفوذ نکند در خارج صندوق و یا بسته بنحوی الصاق گرنسخه دیگر در پاکتی که آب و رط

د خواهحویل نبار تحمل قابل جدا شدن یا مفقود شدن نباشد. سه نسخه از لیست بسته بندی ضمیمه بارنامه شود و به ا

 .گردید

 موضوع قرارداد اقالمبیمه  16-4

 .باشد می نه پیمانکارو هزیدر کلیه مراحل قرارداد بعهده  حمل بیمه

 

 تضمین و رفع نواقصدوره – 17ماده 

ویل موقت کرد و تحاندازی و آزمایشهای تضمین عملحسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ راه 17-1

 د. نامیده میشودوره تضمیـن ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد و این مدت بنام  12برای مدت 

یا  مصالح بد ر بردندوره تضمین معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکا اگر در

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

ت ب طبق تضمیناکار مطلو قادر به انجاممیگردد تأمین وی که توسط  اقالمی کهتضمین مینماید که  پیمانکار 17-2 

ر دت مشروحه ق مشخصاو با ایمنی که الزمه بهره برداری می باشد بوده از هر لحاظ بر طب پیمانکارتعیین شده بوسیله 

نحوی بود را خد. مشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کارخانه های ــمدارک و ضمائم قرارداد باش

رز کار خت و طاقصی در دوره تضمین ظاهر شود که بتوان به مصالح نامرغوب یا  ساتضمین می نماید که هر گاه نو

مله اید. از جصالح نمن نواقص را ا)زمان توسط کارفرما تعیین می گردد( آود با حداقل تأخیر ــوط نمــب مربــنامناس

یوب ناشی شد. عد ساخت می بانواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک و ضمائم قرارداد در مور

و یک نفر  کارفرماندگان ای مرکب از دو نفر از نمایاز اشتباهات در بهره برداری و فرسودگی عادی که مورد تأیید کمیته

 باشد از شمول این ماده مستثنی است. پیمانکارنماینده 

را  ای متعلقههزینه ه ونواقص را رفع  فرماکاراز رفع نواقص در حداقل زمان خودداری نماید  پیمانکاردر صورتیکه  17-3

 منظور می نماید. پیمانکاربه حساب بدهکاری  %20باضافه 

 

  تحویلسالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی  – 18ماده 

 د.ارسال گرد اکارفرمسالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، برای نو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 
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 اقالمکه و در صورتی قرار خواهند گرفتکمی و کیفی مورد بازرسی  کارفرماتوسط  ده بسته بندی می باشندآماکه اقالمی 

ار ه محل انبز حمل بتنظیم و پس اسالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم لیست بسته بندی مربوطه  "ظاهرا

 خواهد رسید.  کارفرمابه تأیید انبار کارفرما 

ت ابق مشخصاو یا مط ارسالی به هر دلیل مورد پذیرش قرار نگیرد اقالمو یا در صورتیکه  اقالملم بودن در صورت ناسا

ه ت زمانی که و در مدرا عوض نمود اقالم، این نوع کارفرمامتعهد است به دستور  پیمانکارفنی مورد در خواست نباشد، 

ابطه ر دراین راز تأخی هزینه های ایجاد شده وخسارات ناشیتحویل نماید. کلیه  کارفرمامعین می کند در انبار  کارفرما

رفرما کارد نظر، و طی مدت مو کارفرماازتعویض به تشخیص  پیمانکاردر صورت امتناع  خواهد بود.پیمانکار به عهده 

 22اده م بر اساس خسارت واردههزینه را تعویض نموده وبرای جبران  اقالممجاز است بهر طریق که صالح می داند این 

 فسخ نماید. پیمانکار تخلفبدلیل و  29یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید

 

 قصور و مسامحه  – 19ماده 

ی مدن خسارتآوارد  درصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب

انکار و یا هرنوع درصد از محل تضمین های پیم 20 خسارت وارده را باضافه ههزینحق دارد کارفرما شود کارفرما به 

 نماید. ی وصولبدون احتیاج به اقدامات اداری و قضائ "مطالبات و سپرده أی که پیمانکار نزد او دارد مستقیما

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -20ماده 

ما و دستورالعملهای راه اندازی و بهره برداری و تعمیرات، های راهنپیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه

مدارک خرید تجهیزات وگواهینامه های اصالت تجهیزات و کلیه مدارک منضم به این قرارداد را در قالب فاینال بوک 

است به  قرارداد به آن اشاره شده 2از ماده  4براساس دستورالعمل های کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک که در پیوست 

نسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی، یک نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید  3تعداد 

 Asشده را قبل از تحویل موقت برای کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه های چون ساخت )

built موقت میباشد.   ماه پس از تحویل 1( حداکثر تا 

 

 دقت و کوشش – 21ماده 

داردهای ساس استاناو بر  پیمانکار باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روشها و اصول متداول فنی

و  ارت و دقتاکثر مهای معمول انجام دهد. پیمانکار باید برای انجام وظایف مذکور در این قرارداد حدتخصصی و حرفه

 دیت خود را بکار برد.ج
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  جریمه تأخیر – 22ماده 

اشد چناچه ر داشته بتأخی هرگاه پیمانکار در اجرای تعهدات موضوع قرارداد از زمان تنفیذ، بر اساس برنامه زمانی قرارداد

 دو) %2عادل خیر ماین تاخیر بیش از یکماه از زمان انقضاء مدت زمان قرارداد باشد جریمه تأخیری برای هر هفته تأ

 و ر مستقیماً یمانکاپهای انجام تعهدات قرارداد و یا سایر مطالبات درصد( مبلغ قرارداد توسط کارفرما از محل تضمین

ن ه از میزان مادبدون احتیاج به اقدامات قضائی و اداری برداشت خواهد گردید. در هر صورت مجموع جریمه تأخیر ای

 پیمانکار سپرده و فسخ ار قرارداد جانبه یک کامال میتواند کارفرما آن از پس و قیمت کل قرارداد تجاوز نخواهد نمود 10%

 نماید. را مصادره

 گواهی تحویل موقت – 23ماده 

رکرد ک هفته کایو بر اساس تضمین های عملکرد تصفیه خانه فاضالب بهداشتی اندازی موفقیت آمیز پس از راه -23-1

, گواهی تحویل روز از تاریخ درخواست پیمانکار 10قی شده و حداکثر ظرف کار تکمیل شده تل،متوالی و بدون عیب 

 موقت توسط کارفرما صادر خواهد شد.

ر دواهد شد. وقت نخمعایب و یا کمبود های جزیی که در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحویل م -23-2

که  یل نماید.را تکم رسد، معایب را مرتفع و کمبود هان میاین صورت پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفی

روز توسط  10در این صورت پس از باز بینی معایب اصالح شده و یا کمبودهای تکمیل یافته , تاییدیه ظرف مدت 

 ود.واهد بخکارفرما صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت 

 

 و دوره تضمین آزمایشات تضمین عملکرد – 24ه ماد

 ما تحویلبه کارفر کار ،تهاندازی قرارداد انجام خواهد شد و بعد از کسب نتایج مثبآزمایشات تضمین عملکرد در دوران راه

 گردد.می موقت

 مسئولیت های دوره تضمین: 

نمایـد یمشمسی پس از تحویـل موقـت تضـمین  ماه 12پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را برای مدت 

واقص معایب و نـ اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهد شود  ، پیمانکار مکلف است که آن )دوره تضمین (.

کند بالغ می اپیمانکار  را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به

 دتی که مورد قبـولمروز پس از ابالغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی  15و پیمانکار حداکثر 

 کارفرماست، رفع مینماید. 

ی کـه ا بـه ترتیبـهرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خـودش یـ

ت و سـپرده ای کـه درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبـا 15د رفع نماید و هزینه آن را به اضافه مقتضی بدان

 پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید. 

 .رماستهزینه های حفاظت، نگه داری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارف
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 گواهی تحویل قطعی– 25ماده 

حویل دائم از طرف تماهه تضمین بوجود آمده، گواهی  12پس از رفع و اصالح کلیه نوافص و عیوب احتمالی که در دوره 

 کارفرما صادر خواهد شد. 

ا، رشـکیل هیـات تدر پایان دوره تضمین تعیین شده، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار اعضای هیات تحویل قطعی و تـاریخ 

نکار ز کار پیمان می کند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی ابرای تحویل قطعی معی

 یـدرنگ صـورتباشدو هر عیب و نقصی در موضوع قرارداد  مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحویل قطعی می گیـرد، و ب

  جلسه تحویل قطعی را امضا خواهند نمود و مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

 .ها می باشدهرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی مشاهده کنند، پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد مکلف به رفع آن

نجامـد و بـه طـول ا ههفتـاگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو 

یـات ی نکنـد، عملاز تاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدام هفته پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک

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

 

 حق واگذاری – 26ماده 

ی یا شخاص حقیقص یا از از کارفرما به شخپیمانکار حق ندارد تمام ویا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجو

 یا انتقال دهد. حقوقی دیگر واگذار نماید و

 

 حل اختالف – 27ماده 

هن و ت توسعه آای شرکحل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهده امور حقوقی و امور قرارداده  -27-1

شهرستان  قضائی قوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکمفوالد گل گهر میباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوی به ح

 سیرجان خواهد بود که طرفین با امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند.

 یندر غیر ا نماید و ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا پیمانکار -27-2 

 عمل خواهد نمود.پیمانکار ه تشخیص خود نسبت به ، طبق قرارداد، بکارفرماصورت 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهری و غیر مترقبه – 28ماده 

 د.خواهد بو ل اجراموارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسالمی ایران برای هر یک از طرفین نافذ و قاب

 

 موارد فسخ قرارداد –29ماده 

 :مانکارپیفسخ قرارداد بعلت تخلف  -29-1
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رارداد م موضوع قرای انجابعوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را  پیمانکارمعلوم شود که  کارفرمادر صورتیکه بر 

ی نماید و اعمال نم ف محولهانتظار می رود در انجام وظای پیمانکارک ــه از یــبه موقع فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

ارم مدت ز یک چهابیش  پیمانکارتحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر  کارفرمایا در صورتیکه به تشخیص 

صول اد و یا اط قراردرا ملحوظ ننماید و رعایت شرای کارفرماپیش بینی شده در قرارداد به تعویق بیافتد و یا منافع 

 یمانکارپسازد و  ا بر طرفص و معایب کار خود راخطار خواهد کرد که نواق پیمانکاربه  کارفرمامتعارف معامله را ننماید، 

  روز تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد. 15موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نباید از 

مات ی از اقداعلت بعض عمل نکرده باشد و یا اینکه به کارفرمامطابق اخطار  پیمانکاردر صورتیکه در پایان مدت مذکور 

ریفات نجام تشحق خواهد داشت بدون احتیاج به ا کارفرماحرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند،  ناصواب مربوط به

به قیمتی  رارداد راافته قخاصی این قرارداد را با اخطار کتبی پانزده روزه و رعایت نکات زیر فسخ نماید و بخش تکمیل نی

باید  ارپیمانکد. ر نمایام داده یا به شخص ثالث واگذاانج "که بر مبنای عرف روز در زمان واگذاری آن منطقی باشد راسا

خش ار و هر بیا ک ماقالدر رابطه با خدمات انجام نشده یا بخش تحویل نشده  "هر مبلغی از قیمت قرارداد را که قبال

ش بخ اردادییمت قردیگر تکمیل نشده قرارداد باشد و مبالغ اضافی قیمتهای تجدید قرارداد را در مقام مقایسه با ق

اربخشهای کاپایان ت پیمانکارباز پرداخت نماید. در این صورت کلیه تضمین ها و سپرده های  کارفرماتکمیل نشده به 

 تکمیل نیافته مسترد وآزاد نخواهد شد.

 کارفرمافسخ قرارداد به تمایل  -29-2

د خاتمه دهد. در اینصورت ، به قرارداارپیمانک( روزه کتبی به 30می تواند، در هر زمان بتمایل خود با اخطار سی) کارفرما

 بپردازد: پیمانکارآن است که مبالغ زیر را به  کارفرمامسئولیت 

ر قلم از اس درصد هانجام گرفته و براس "برای کارهائی که واقعا پیمانکارمانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

 گواهی شده است. کارفرماته و توسط کارهای مشخص شده در فهرست ریز قیمتهای قرارداد انجام گرف

یخ بل از تاریاز کار قبرای تأمین مواد مورد ن پیمانکارکلیه مخارج انجام یافته و هزینه های صورت گرفته توسط  –ب  

آنها  بی، سفارشطار کتفسخ، مشروط بر آنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخ

ه های ثبات هزیناشد. اه باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته بداده شد

ال بر دأیید شده تاسناد  با ارائه نسخه های تأیید شده فاکتورهای سازندگان دست دوم یا سایر کارفرماانجام گرفته برای 

 انجام هزینه ها خواهد بود.

 ق در یافتحـرارداد بمـوجب ق پیمانکاریت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات وسایراشیایی را که مالک پیمانکار –ج  

ه به کار را ربوط ببازپرداخت نسبت به آنها را دارد و کلیه طرحها، نقشه های کار، کروکی ها، مشخصات و اطالعات م

حقوقی را  نیز همان اکارفرم ماتی که الزم باشد تا آنکه، انتقال خواهد داد و اقداکارفرما، بر طبق دستورالعملهای کارفرما

 د داد.نجام خواها بدست آورده است کسب نماید کار در کلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررابطه با پیمانکارکه 
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به  تی کهجز تعهدابمحض اجرای تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد یافت ب –د  

ر این ندرج دمموجب شرایط قراردادی بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیک از مطالب 

رد. خواهد گذانتأثیر  در پایان دادن به قرارداد به نحوی که در جای دیگر قرارداد مقرر شده باشد کارفرماماده برحق 

لیت مسئو رفرماکااشد و بپایان دادن به کلیه پیمانهای دست دوم نیز می به معنی  "عینا پیمانکاراخطار فسخ قرارداد به 

 و سازندگان دست دوم را نخواهد داشت. پیمانکارحل و فصل دعاوی 

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -29-3

ول بخش رت معقساخ کارفرمانمایند که در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  پیمانکارو  کارفرما

 نکارپیماا به ری باشد مدر جریان انجام  پیمانکارتدارکات و خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور انجام شده یا به وسیله 

ه تعهدی هر گون وکلیه حقوق و مالکیت های نسبت به تدارکات و خدمات  پیمانکارپرداخت خواهد کرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد. کارفرماا جبران خسارت نموده است به برای آن پرداخت ی کارفرمارا که 

 فسخ به سبب ورشکستگی -29-4

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

ال با 3-29 ندبر طبق ب)فورس ماژور(، میتواند فسخ شود و  این قرارداد در صورت تداوم فورس ماژور این قرارداد -29-5

 حل و فصل خواهد شد. بین طرفین

 بازرسی و آزمایش و تهیه گزارش  – 30ماده 

ه از شد معرفی مایندهنیا  به عهده کارفرما بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده پیمانکارنظارت بر اجرای تعهداتیکه 

 ماید.ن موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت اجراء پیمانکارباشد و طرف وی می

زمانی  سته بندی،ل از بحمل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هاییکه پیمانکار اعالم مینماید و قب

ازرس بی حمل مجاز است که بازرس گواهی حمل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواه

 مود  نبازرسی، بازرس مراتب را به پیمانکار اعالم خواهد جلوگیری خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به 

 هد بود.رداد نخواات قراکنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به اجرای تعهد

 هزینه های بازرسی بعهده کارفرما میباشد  

 بازرسـی دقبل ازحمل مور یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و پیمانکارطرف  که از اقالمیکلیه  30-1

قرارداد  تنفیذ تاریخ ازیک ماه موظف است ظرف مدت  پیمانکارقرارخواهندگرفت.  QCTMبراساس  نمایندگان  کارفرما

 کارفرماأیید تجهت بر اساس استانداردها تهیه و  را  اقالمهر یک از انواع  (QCTM) روش آزمایش وکنترل کیفیت"

 اعالم نماید.  "کتبا

اس استانداردهای ( صادر نشده باشد، آزمایشات بر اسQCTM)یدر صورتیکه برای آزمایش های اقالم پروژه دستورالعمل

 بین المللی مورد تایید کارفرما انجام خواهند شد.
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تسهیالت الزم  شته و، تاریخ بازرسی را اعالم داQCTMروز قبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روزکاری 5 پیمانکار

م ید و لوازراهم نمامعرفی می شوند ف پیمانکاربه  "کتبا کارفرماو مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف 

 دهد برای انجام وظائف محوله در اختیار آنان قرار )به هزینه پیمانکار(  آزمایش و کمکهای الزم را

، اشندنبرارداد طبق مشخصات مشروحه در ق شده استتهیه  یمانکارپکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی، 

یض از تعو پیمانکارورتیکه ص)با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در  مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننمایدبازرس 

 اند:می تو مارفرکاتقاضای تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  کارفرماکه  اقالمییا رفع عیوب 

را  الماقین نوع ا اصالح ادر مورد تعویض ی پیمانکاررا جایگزین نموده و امتناع  اقالمطریق که صالح می داند این  به هر

این  23بق ماده ات بر طتلقی نموده و برای جبران این نوع خسار پیمانکاربه منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات 

 سخ نماید.ف ،در انجام کارها پیمانکار تخلف، قرارداد را بدلیل  30 طبق مفاد مادهیا ، قرارداد عمل نماید

ارد بق استاندید مطاکدها و استانداردهای مورد نیاز برای طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره با 30-2

 باشد. کارفرمامورد تأیید 

 قرار گیرد. کارفرماو تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایشها باید در هر حال جهت کنترل  3-30

 را از نکارپیماند، اتحویل شده  پیمانکارکه از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن   30-4

گردند وره تضمین معلوم دنموده باشد و قبل از پایان  قصوری که در اجرای مفاد قرارداد یامسئولیت او در مقابل عیوب و 

 معاف نمی نماید.

وجه به تایست با ارائه دهد. این گزارش می ب کارفرماموظف است هر ماهه گزارش پیشرفت کار را به  پیمانکار 30-5

  ردد.گو ارائه  ار تهیهو برنامه زمانی تصویبی و شامل پیشرفت وزنی و فیزیکی ک پیمانکارقرارداد و متناسب با تعهدات 

هم فرا ارفرماکازرس برای برا  در دوره بازرسی و آزمایش، محل و مکان مناسب و تسهیالت الزم میبایست پیمانکار 30-6

 آورد.

دوره  ر در طولموظف است مدارک کنترلی و سایر مدارک مورد اشاره در این قرارداد را به شرح زی پیمانکار 7-30

 ا نماید.حویل کارفرمت Final bookساخت تا پایان ساخت جمع آوری و تحت عنوان 

 P/L  (Packing List) 

 IC (Inspection Certificate) 

 

 قوانین حاکم بر قرارداد  – 31ماده 

 قوانین حاکم بر قرارداد ، قوانین جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

 

 نشانی طرفین قرارداد – 32ماده 

 : نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است
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، 22 کپال ،یربغ کمیو  یس ابانیالوند خ ابانی،خ نیآرژانت دانیتهران، م(: : )آدرس مکاتباتدفتر کارفرما ینشان

 88197670، تلفن:1516646111:یکدپست

مع گل گهر، جاده شیراز، جاده اختصاصی مجت 50: کرمان، سیرجان، کیلومتر محل تحویل و اجرای موضوع قرارداد

 سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر.

 : .............................................پیمانکاردفتر  ینشان

 

کند و تا  یگر ابالغطرف د هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به

پست  باال بار شروح دوقتیکه نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده کلیه نامه ها ، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی م

 شد. ها ابالغ شده تلقی خواهدسفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن

 

 نسخ قرارداد – 33ماده 

 ای اعتبارارداد دارهر سه نسخه پس از مهر و امضای طرفین قرنسخه اصلی که  سه درو پیوست های مربوطه این قرارداد 

 یباشد.مانکار خه آن برای کارفرما و یک نسخه برای پیمیکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نس

 

 پیمانکار            کارفرما                                                                
 

 

  مدیرعامل                                                       مدیر عامل                

            

 -------------                                                             محمد محیاپور              

             

 امضاء                                                                 امضاء                   
            

  

 عضو هیئت مدیره                                                      عضو هیئت مدیره            

             

 -------------                                                            جعفر صالح              

           

     امضاء                                                                 امضاء                    
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  پیوست یک( مبلغ قرارداد



 

 

 

 

 

  کاربرگ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 
 

 بسمه تعالی

 ضمانتنامه شرکت در مناقصه
 

 به نشانی:  *    نظر به اینکه

***، برای مبلغ ... ریال تضمین    *، در مقابل از    **   شرکت نماید، این مایل است در مناقصه    ****

که پیشنهاد شرکت نامبرده مورد قبول واقع شده  اطالع دهد   **   به این   ***   و تعهد می نماید. چنانچه
تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا  ه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجامیاست و مشارال

  مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی   ***   میزان ... ریال هر مبلغی را که 

احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا  بدون اینکه  *** 
 بپردازد.   ***  قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد 

 

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز ... معتبر می باشد. این مدت بنا به 
نتواند یا نخواهد    **   برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه  ***   درخواست کتبی 

را موافق با تمدید   **   م نسازد و موجب این تمدید را فراه   *   مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در   **   ننماید، 
 پرداخت کند.  ***   وجه یا حواله کرد 

 

 
 

 عنوان پیمانکار  *

 عنوان بانک **

 عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما ***

 ارداد موردنظرموضوع قر ****
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 پیوست یک( برگ پیشنهاد قیمت )جزئیات قیمت( 

 
 

 قیمت پیشنهاد برگه

 

طراحي " هتج پیمان مدارك سایر و فني مدارك و اسناد کار، شرح موضوع، اساس بر پیمان قیمت پیشنهاد کل مبلغ

فاضالب  هه خانتصفی)متناسب با موضوع(، تامین، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش راهبری و نگهداری سیستم 

 .ردادبراساس مدارك و مقادیر و مشخصات فني مندرج درپیوست قرا "روز مترمکعب در 60بهداشتي به ظرفیت 

 

 

 : معادل

 /.میباشد ریال ....................................................... حروف به و ریال .................................................. عدد به

 

 

 :پیمانکار نمایندگان  /نماینده
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................................../........................................................... :سمت ............................ 

 ................................................................. :امضا
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 جدول جزئیات قیمتها

  شدهشده  مشخصمشخص  کارکار  حجمحجم  ساسساساا  بربر  بایستبایست  ميمي  مناقصه گرانمناقصه گران  کلیهکلیه  پروژه،پروژه،  کارکار  حجمحجم  سازیسازی  یکسانیکسان  جهتجهت  ..أأ

  اقداماقدام  قیمتهای زیرقیمتهای زیر    جدولجدول  تکمیلتکمیل  بهبه  )مشخصات فني و شرح موضوع قرارداد(  نسبت)مشخصات فني و شرح موضوع قرارداد(  نسبت  22پیوست شماره پیوست شماره دردر

  ..نمایندنمایند

کلیه هزینه های پیمانکار برای اسکان و غذا کارکنان، رفت و آمد، بیمه های پرسنلي و حوادث و حمل، کلیه هزینه های پیمانکار برای اسکان و غذا کارکنان، رفت و آمد، بیمه های پرسنلي و حوادث و حمل،   زیرزیردر مبالغ در مبالغ  .ب

و سایر هزینه های اجرای موضوع و سایر هزینه های اجرای موضوع   ، ابزار و ماشین االت نصب،، ابزار و ماشین االت نصب،(، ترخیص کاال(، ترخیص کاالکلیه هزینه های ارزی )در صورت وجودکلیه هزینه های ارزی )در صورت وجود

 قرارداد )حمل و نقل درون سایت، لکه گیری و رنگ آمیزی نهایي، و  ....( در نظر گرفته شده است.قرارداد )حمل و نقل درون سایت، لکه گیری و رنگ آمیزی نهایي، و  ....( در نظر گرفته شده است.

 

  

 قیمت پیشنهادی )میلیون ریال( شرح کلی اقدامات ردیف

   طراحي 1

   تامین، و ساخت تجهیزات 2

   سیویلکارهای  3

   نصب و راه اندازی  4

   تامین کلیه قطعات یدکي دو سالیانه  5

6 

الم اق بهره برداری و انجام کلیه بازرسي ها و تامین کلیه

از مصرفي در این مدت و انجام بهینه سازی های مورد نی

 طبق تایید کارفرما.
  

7 
 ینه های بارگیری و حمل و تخلیه اقالم موردزکلیه ه

 ضوع قرارداد تا ورود در سایتنیاز مو
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  دو( مشخصات فنی پیوست
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 کلیات -1

 معرفی طرح 1-1

نسبت به  )مجری طرح احداث واحد فوالد سازی( در نظر دارد از طرق برگزاری مناقصه گهر گل وفوالد آهن توسعه شرکت

بی )در محل صفیه خانه فاضالب بهداشتی ساختمانهای جن( سیستم تEPCانتخاب پیمانكار طراحی، تامین و حمل و اجرا )

 کارخانه  واقع در سیرجان( اقدام نماید. 

 

تمع در نظر نفر پرسنل مج 400باشد که این حجم ورودی برای تعداد روز میمترمكعب در شبانه 60ظرفیت فاضالب ورودی 

 های اصلی طرح به شرح ذیل خواهد بود:گرفته شده است. بخش

 چربیگیر -

 آشغالگیر -

 سیستم تصفیه هوازی به روش لجن فعال پیشرفته -

 مخزن انبارش آب تمیز و کلرزنی -

 

 آنالیز آب تصفیه شده مورد نیاز 1-2

ستی قابل ده بایشکیفیت مورد نیاز آب تصفیه شده باید مطابق استانداردهای سازمان محیط زیست باشد. در نهایت آب تولید 

 شد.استفاده جهت آبیاری فضای سبز با

 

 کیفیت مورد نیاز آب تولیدی -1جدول 

 واحد محدوده قابل قبول پارامتر کیفی

5BOD 100 mg/l 

COD 200 mg/l 

TSS 100 mg/l 

Fecal Coliform 

(No./100cc) 
Negative mg/l 
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 .بایستی باشد.ها مطابق با استاندارد حفاظت محیط زیست ها و امالح و دیگر ویژگیغلظت سایر یون

 

 خانه شخصات آب ورودی به تصفیهم -2

1- Capacity: 60 m3/d 

2- Biological Oxygen Demand: 400 mg/lit 

3- Chemical Oxygen Demand: 750 mg/lit  

4- TSS: 400 mg/lit 

 

 شرح کار -3

به  جنبی نهایساختما بهداشتی خانه جهت تصفیه فاضالببرداری یک تصفیهاندازی و بهرهقرارداد طراحی، تامین کاال، نصب و راه

 باشد. روز میمترمكعب در شبانه 60ظرفیت 

 

 شرح کلی کار عبارتند از: 

 طراحی پایه -

 طراحی تفصیلی -

 خرید تجهیزات، خدمات خرید و تدارکات کاال -

 نصب و اجرا -

 تست تجهیزات -

 اندازیپیش راه -

 Start upاندازی و راه -

 برداری یكساله از تجهیزاتبهره -

 

 پیشرفته برای تصفیه فاضالب انتخاب شده است. SBRیند بر اساس مطالعات اولیه، فرا

های اجرا، طراحی مفهومی از فرآیند تر از هزینهسازی پیشنهادات پیمانكاران در مناقصه و ارائه برآوردی دقیقبه منظور همسان

و  های کارفرما ارائه شده استهالزم به توضیح است اطالعات ارائه شده فقط برای اطالع پیمانكار از خواستتصفیه ارائه شده است. 
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مسئول دستیابی ، بایست با انجام محاسبات و مطالعات دقیق نسبت به طراحی اقدام نماید و با توجه به ماهیت قرارداد پیمانكار می

 به پارامترهای عملكردی تجهیزات و تاسیسات خواهد بود.

الوه بر عتوانند طراحی دیگری را مد نظر داشته باشند، می کنندگان بر اساس دانش و تجربه خوددر صورتی که شرکتهمچنین 

پیشنهاد  سبت بهنپیشنهاد قیمت بر اساس طرح حاضر، طرح مورد نظر خود را در قالب اسناد فنی ارائه نموده و بر آن اساس 

و  ازهای طرحبه نی ادی برای حصول اطمینان از پاسخگوییقیمت اقدام نمایند. در این صورت کارفرما با بررسی فنی طرح پیشنه

 اجرایی بودن آن، مجاز به پذیرش یا عدم پذیرش طرح پیشنهادی خواهد بود.

 شرایط و اهداف کلی طرح -4

  ،ا، هدستگاه ست تمامیابدیهی  مطابق برنامه زمان بندی پروژه انجام گردداندازی صب و راهساخت ، نطراحی، تأمین کاال

 یزات، قطعات، ابزارها باید با بهترین کیفیت تهیه و اجرا شوند.تجه

  کیلووات باید مجهز به سیستم حفاظت و کنترل باشند. 15همه موتورها با توان بیش از 

  کیلووات باید، تابلوهای  22برای کلیه موتورهای با توان بیش ازMCC  مجهز به استارتر الكترونیک موتور(soft 

start).باشند ، 

 اخت رعایتال و سمحیطی کشور را در تمامی مراحل طراحی، تامین کایمانكار بایستی کلیه شرایط استانداردهای زیستپ 

 نماید.

 

 گستره طراحی، تامین و نصب -5

اندازی، رفع اندازی، راهراهاین گستره شامل همه کارها و خدماتی است که برای طراحی، تامین، حمل، بیمه، نصب، بازرسی، پیش

ها، تاسیسات، تجهیزات، ابزار، لوازم جانبی و برداری یكساله برای تمامی زیرساختعیب، قرار دادن در شرایط نرمال کارکرد و بهره

 .باشدشود(، میتامین می ... )به استثناء مواردی که از سوی کارفرما

 

 مدارک فنی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه -6

 ند.رائه نمایناقصه امکنندگان در مناقصه باید مدارک فنی زیر را تهیه و به همراه دیگر اسناد به منظور ارزیابی فنی، شرکت 
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 تجهیزات اصلی 6-1

 :ددرائه گربایستی توسط پیمانكارا زیر است شرحدر فهرست تجهیزات حداقل اطالعات الزم برای هر یک از تجهیزات به 

 بی، شرکت یزات جن، جنس بدنه و اجزاء اصلی، ولتاژ و فرکانس، تجه: نوع، توان و دور موتور، دبی و هد طراحیهاپمپ

 سازنده.

 شرکت ات جنبی: نوع، توان موتور، دبی و فشار طراحی، جنس بدنه و اجزاء اصلی، ولتاژ و فرکانس، تجهیزهادمنده ،

 سازنده.

 ه.: نوع، جنس، شكل، حجم، ابعاد، فشار و دمای طراحی، تجهیزات جنبی، شرکت سازندمخازن 

 جنس، قطر، طول.هالوله : 

 نوع، جنس، سایز، شرکت سازنده.شیرها : 

 نوع، مشخصات، شرکت سازنده.ابزارهای کنترلی : 

 نوع، مشخصات، شرکت سازنده.گیریابزارهای اندازه : 

 

 (PFD)نمودار جریان فرایند  6-2

 تجهیزات اصلی -

 های اصلی و فرعینمودار جریان به تفكیک جریان -

 شیمیایی در صورت نیاز محل تزریق مواد -

 

 جدول مواد شیمیایی مصرفی برای یک سال 6-3

شامل تمام مواد شیمیایی مصرفی برای هریک از مراحل فرایند با ذکر نام تجاری، فرمول شیمیایی، تائیدیه مراجع ذیصالح 

 بهداشتی، مقدار مصرف برای یک سال و شرکت سازنده.

 

 لیست لوازم یدکی دوساالنه 6-4
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 برداری، نصب، و بهرهحمل -7

 حمل، نگهداری و حفاظت 7-1

-ها و روشستانداردابایست مطابق با عهده پیمانكار است. تجهیزات می پروژه برحمل تجهیزات ساخته یا خریداری شده تا محل 

 بندی و بارگیری و باراندازی شوند. های مناسب بسته

 

موده نهداری و حفاظت نین وسایل کار را تا هنگام نصب، به هزینه خود نگآالت و همچماشین تجهیزات، پیمانكار موظف است کلیه

و ضایعات به عمل  تدر مقابل هرگونه خساراآالت و لوازم مربوطه تجهیزات، ماشین را جهت مصون نمودنو کلیه اقدامات الزم 

 آورد.

 

 آالتنصب تجهیزات و ماشین 7-2

اتمام عملیات عمرانی ساخت مخازن انجام دهد. پیمانكار باید  آالت را پس ازاشینپیمانكار موظف است عملیات نصب تجهیزات و م

کار حاضر نماید، به طوریكه  ن و در محلیکلیه وسائل و تجهیزات و افراد متخصص الزم را در طی مدت نصب و آزمایش تام

بر اساس  آالت و تجهیزات بایدماشینه عملیات نصب طبق مشخصات و شرایط مورد توافق در قرارداد اجرا و تكمیل گردد. کلی

و ، (Axis)، محور بودن (Clearance)حد فاصل  (،Leveling)مشخصات کارخانه سازنده و استانداردهای اجرائی با رعایت تراز 

 و متحرک به طور صحیح متعادل نصب و تنظیم شوند. کلیه قطعات دوار باید در حاالت ساکن  (Alignment)محوریهم 

(Balance) ها با سرعت و آنها در مواقعی که دستگاه ارتعاش زائد در هیچ قسمت از تجهیزات یا اطراف شوند به طوریكه هیچگونه

 کنند، ایجاد نشود.بار طبیعی کار می

 

 برداریدستورالعمل بهره 7-3

 ند.کفرما ارائه برداری را در قالب یک رویه به کارعملیات اجرایی، پیمانكار باید دستورالعمل بهره از بعد
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 اندازی و آزمایش عملكردیراه -8

-یهصحیح تصف ید عملكردها و وظائف پیمانكار است. پیمانكار بااندازی و آزمایش عملكردی جزئی از مسئولیتهای راهانجام تست

یت آب د. کیفمایالمللی تضمین نهای مندرج در مشخصات فنی و همچنین سایر استانداردهای بینخانه را بر مبنای خواسته

 خانه باید مطابق مقادیر مطلوب و مجاز برای فضای سبز باشد.تحویلی از تاسیسات تصفیه

 لیست قیمت -9

 بایست قیمت پیشنهادی خود را به ریزترین شكل ممكن ارائه نماید.پیمانكار می

 

 

 هاپیوست -10

 نقشه جانمایی 

 PFD 

 استاندارد حفاظت محیط زیست برای تصفیه فاضالب 

  

  

  

  

  

  

 

 

  







  استانداردهاي خروجی فاضالب 
 
 
  

                         

 

درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت،
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  استانداردهاي خروجی فاضالب
  )آیین نامه جلوگیري از الودگی آب  5به استناد ماده ( 

  
  ف یمقدمه و تعار

همـین آیـین نامـه و بـا     ) 3(آیین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجـه بـه مـاده     5این استاندارد به استناد ماده 
یع ، معـدن و فلـزات ، کشـور و کشـاورزي     همکاري وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، نیـرو ، صـنا  

  .توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است 
  .در این استانداد تعارف و اصطالحاتی که به کار رفته است به شرح ذیل می باشند 

  .عبارت است از آبهاي فصلی یا دائمی ، دریاچه ها طبیعی یا مصنوعی و تاالبها :  ب سطحیآ -
عبارت است از حفر ه یا گودالی که قابلیت جـذب داشـته و کـف آن تـا بـاالترین سـطح ایسـتابی        :  چاه جاذب  -

  .متر فاصله داشته باشد 3حداقل 
عبارت است از مجموعه اي از کانال هاي افقی که فاضالب به منطور جذب در زمین بـه آنهـا   :  ترانشه جذبی  -

  .متر باشد  3بی حدالقل تخلیه شده و فاصله کف آنها از باالترین سطح ایستا
کانالی است که فاضالب در بدون عبود از بخشی از تصفیه خانه یـا کـل آن بـه بخـش دیگـر و یـا       :  کنار گذر  -

  .کانال خروجی هدایت کند 
سـاعت   4ساعته از نمونه هائی که با فواصل زمانی حداکثر  24عبارت است از تهیه یک نمونه :  نمونه مرکب  -

  .تهیه شده اند 
  
  حظات  کلی مال

تخلیه فاضالبها باید بر اساس استاندار هایی باشد که به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شـود    - 1
  .و رعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروري است 

ه از تکنولوژي مناسـب  مسئولین منابع آلوده کننده باید فاضالبهاي تولید را با بررسی هاي مهندسی و استفاد - 2
  .و اقتصادي تا حد استانداردهاي تصفیه نماید 

اندازه گیري غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضالبها باید بالفاصله پس از آخـرین واحـد تصـفیه      - 3
  .اي تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد 

ده قبل از تاسیسات تصفیه فاضالب باید بـر مبنـاي نمونـه    اندازه گیري جهت تطبیق با استانداردهاي اعالم ش  - 4
در سیستم هائی که تخلیه ناپیوسـته دارنـد انـدازه گیـري در طـول زمـان تخلیـه مـالك         . مرکب صورت گیرد 

  .خواهد بود 
لجن و یا سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضالب قبل از دفع بایسـتی بـه صـورت مناسـب       - 5

  .تخلیه نهائی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست گرددتصفیه شده و 
فاضالب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و بنحوي وارد آبهاي پذیرنده گردد که حداکثر اختالط صـورت    - 6

  .گیرد 
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  .فاضالب خروجی نبایستی داري بوي نامطبوع بوده و حاوي کف واجسام شناور باشد   - 7
نباید ظواهر طبیعی آبهاي پذیرنده و محلی تخلیه را به طور محسوس تغییر رنگ و کدورت فاضالب خروجی   - 8

  .دهد 
  روش هاي سنجش پارامترهاي آلوده کننده بر مبناي روشهاي ذکر شده در کتا ب  - 9

Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water   خواهد بود.  
انک با بکارگیري چاهها و یا ترانشه هـاي جـذبی در منـاطقی کـه     استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف ت -10

  .متر می باشد ممنوع است  3فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آبهاي زیر زمینی کمتر از 
ضمن رعایت استاندادهاي مربوطه خروجی فاضالبها نباید کیفیـت آب را بـراي اسـتفاده هـاي منظـور شـده         -11

  .تغییر دهد 
تصفیه شده یا خام به منظور رسانیدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد    استاندارد هـاي   رقیق  کردن فاضالب  -12

  .اعالم شده قابل قبول نمیبا شد 
  .استفاده از روشهاي تبخیر فاضالبها با کسب موافقت سازمان محیط زیست مجاز است   -13
احدهاي تصفیه اي بکار رفته و استفاده از کنار گذر ممنوع است ، کنار گذر هائی که صرفا جهت رفع اشکال و -14

  .یا در زمان جمع آوري توام فاضالب شهر ي با باران مورد استفاده قرار می گیرند مجاز است 
تاسیسات تصفیه فاضالب بایستی به گونه اي طراحی ، احداث و بهره برداري گردد تا پـیش بینـی هـاي الزم      -15

بیـل شـرایط آب و هـوایی نامناسـب ، قطـع بـرق ،       جهت به حداقل رسانیدن آلودگی در مواقـع اضـطراري از ق  
  .فراهم گردد  …نارسائی تجهیزات مکانیکی و 

آن دسته از فاضالبهاي صنعتی که آلودگی آنها بیش از این استانداردها نباشد می تواند فاضالب خود را با کسـب  
  .موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند 

   
  

مصارف كشاورزي و 
  mg/Lآبياري 

  تخليه به چاه جاذب
mg/L  

  تخليه آبهاي سطحي
mg/L 

  شماره  همواد آلوده كنند

   .Ag  ۱نقره                                      ۱  ۱/۰  ۱/۰
   .Al  ۲            آلومينيم                      ۵  ۵  ۵
   .As  ۳آرسنيك                                 ۱/۰  ۱/۰  ۱/۰
   .B  ۴بر                                          ۲  ۱  ۱
   .Ba  ۵باريم                                     ۵  ۱  ۱
   .Be                               ۶بريليوم  ۱/۰  ۱  ۵/۰

   .Ca   ۷                                                                           كلسيوم  ۷۵  -  -
   .Cd  ۸كادميوم                                ۱/۰  ۱/۰  ۰۵/۰
   .Cl  ۹كلر آزاد                                ۱  ۱  ۲/۰
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   .Cl                ۱۰−                             كلرايد  )۱تبصره (  ۶۰۰  )۱تبصره (   ۶۰۰  ۶۰۰
   .CH2O  ۱۱                 فرم آلدئيد     ۱  ۱  ۱
   .C6H5OH  ۱۲        فنل                     ۱  ناچيز  ۱
   .CN  ۱۳        سيانور                           ۵/۰  ۱/۰  ۱/۰
   .Co  ۱۴         كبالت                           ۱  ۱  ۰۵/۰
   .Cr                    ۱۵+6                                 كرم  ۵/۰  ۱  ۱
   .Cr  ۱۶+3                                   كرم  ۲  ۲  ۲
   .Cu  ۱۷                                    مس    ۱  ۱  ۲/۰
   .F  ۱۸   فلورايد                                ۵/۲  ۲  ۲
   .Fe  ۱۹آهن                                     ۳  ۳  ۳

   .Hg  ۲۰جيوه                                    ناچيز  ناچيز  ناچيز
   .Li  ۲۱ليتيوم                                    ۵/۲  ۵/۲  ۵/۲

   .Mg  ۲۲                    منيزيم            ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰
   .Mn  ۲۳منگنز                                 ۱  ۱  ۱
   .Mo                       ۲۴موليبدن  ۰۱/۰  ۰۱/۰  ۰۱/۰
   .Ni  ۲۵                     نيكل              ۲  ۲  ۲
   .NH4  ۲۶آمونيوم بر حسب                   ۵/۲  ۱  -
   .NO2  ۲۷نيتريت بر حسب                    ۱۰  ۱۰  -
   .NO3                ۲۸نيترات بر حسب  ۵۰  ۱۰  -
   .۲۹  فسفات بر حسب فسفر  ۶  ۶  -
   .Pb  ۳۰سرب                                    ۱  ۱  ۱
۱/۰  
۳  

۱/۰  
۳  

۱  
۳  

  Seسلنيم                                  
   .SH2  ۳۱   سولفيد                          

   .SO3  ۳۲سولفيت                              ۱  ۱  ۱
   .SO4  ۳۳سولفات                               ) ۱تبصره (۴۰۰  ) ۱تبصره ( ۴۰۰  ۵۰۰
   .V  ۳۴                                     واناديم  ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰
   .Zn  ۳۵روي                                     ۲  ۲  ۲
   .۳۶  چربي روغن  ۱۰  ۱۰  ۱۰
   .ABS  ۳۷دترجنت                              ۵/۱  ۵/۰  ۵/۰

   .BOD5     ۳۸) ۳تبصره ( دي .او.بي  ) ۵۰لحظه اي (۳۰  ) ۵۰لحظه اي (۳۰  ۱۰۰
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تخلیه با غلظت بیش از میـزان مشـخص شـده در جـدول در صـورتی مجـاز خواهـد بـود کـه پسـاب            – 1ه تبصر 

متري بـیش از ده درصـد افـزایش     200خروجی ، غلظت کلراید ، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع 
  .ندهد

هد بود که افزایش کلرایـد  تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خوا – 2تبصره 
  .، سولفات ، و محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ده درصد نباشد 

  .درصد کاهش دهند  90را حداقل  CODو  BOD5صنایع موجود مجاز خواهند بود  – 3تبصره 
ي ورود آن ، متـر  200درجـه سـانتیگراد در شـعاع     3درجه حرارت باید به میزانی باشد کـه بـیش از    – 4تبصره  

  .درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد
در فاضالب تصـفیه شـده شـهري ، در صـورت اسـتفاده از آن جهـت آبیـاري        ) نماتد( تعداد تخم انگل – 5تبصره 

  .محصوالتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد 
  
 
 

   .COD  ۳۹    )۳تبصره (  دي.او. ي س   )۱۰۰لحظه اي ( ۶۰  )۱۰۰لحظه اي ( ۶۰  ۲۰۰
   .DO     ۴۰) حداقل(اكسيژن محلول   ۲  -  ۲
   .TDS   ۴۱    مجموع مواد جامدمحلول  )۱تبصره (  )۲تبصره (  -

   .TS  ۴۲مجموع مواد جامد معلق          )۶۰لحظه اي ( ۴۰  -  ۱۰۰
   .SS  ۴۳اد قابل ته نشيني                مو  ۰  ۰  ۰
   .PH            ۴۴)حدود ( هاش –پ   ۵/۸-۵/۶  ۹-۵  ۵/۸-۶

   .۴۵  مواد راديواكتيو  ۰  ۰  ۰
   .۴۶  )واحد كدورت( رت ودك  ۵۰  -  ۵۰
   .۴۷  )واحد رنگ( رنگ   ۷۵  ۷۵  ۷۵
   .T                        ۴۸درجه حرارت  )۴تبصره (  -  -

  كليفرم گوارشي   ۴۰۰  ۴۰۰  ۴۰۰
   .۴۹  )ميلي ليتر ۱۰۰تعداد در (

   .۵۰  )ميلي ليتر ۱۰۰تعداد در (كل كليفرم   ۱۰۰۰  ۱۰۰۰  ۱۰۰۰
   .۵۱  تخم انگل        MPN  -  -  )۵تبصره ( 
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انکار سط پیمشرح خدمات  طراحی ، اجرا، تست ، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضالب بهداشتی که بایستی تو

 مدنظرقرارگیرد به شرح زیر می باشد:

 

 خانهطراحی مهندسی فرایند و سازه تصفیه -1

 اسیسات،، ترایندیهای فنقشه شامل،  طراحی مهندسیو نقشه های  ل بوک، دستورالعملها ، فایناپیمانکار بایستی کلیه مدارک

 . و سیویل، برق و ابزاردقیق را تهیه نمایدسازه 
 

 عملیات ساخت -2

 . نمایدهای ارائه شده اجرا دقیقا منطبق بر نقشه راعملیات ساخت پیمانکار بایستی 

 

 خرید تجهیزات -3

ده شان ارائه مین کنندگلیست تا. عملیات خرید طبق نمایدآغاز تجهیزات رایات خرید همزمان با اجرای سازه، عملپیمانکار بایستی 

 . انجام گردد

 

 عملیات نصب تجهیزات -4

سیستم  ق نماید وزاردقیپیمانکاربایستی پس ازانجام فعالیت ساخت مخازن و سازه اقدام به نصب تجهیزات مکانیکی و فرایندی و اب

و  خیره گرددذانکار وجی از تصفیه خانه فاضالب بهداشتی بایستی درمخزن آب تمیز توسط پیمو پساب خر آماده راه اندازی گردد

 .به کارفرما تحویل نماید

 

 خانهگیری تصفیهاندازی و فاضالبتست و راه -5

آن  و پس از دهد اندازی اولیه انجامتست نشتی هوا و راه،های مربوط از جمله تست هیدرولیکتمامی تستپیمانکار بایستی 

 .شود. تست هیدرولیک توسط آب تمیز در محل صورت گیردخانه فاضالب وارد سیستم تصفیه

ات تست د. عملیدر دسترس قرار گیر ، توسط کارفرماکشی و هوزینگ به طول مناسب در محلمقادیر کافی آب تمیز توسط لوله

 گردد.اجرا « سوپ تست»نشتی هوا توسط 

 

 تثبیت و تحویل قطعی -6

ه م شده و بطعی انجاگیری، تثبیت لجن فعال و تحویل قاندازی و فاضالبهای آینده از زمان شروع راهطی ماه ایستیپیمانکارب

ها و نیها بدون افزدو. بهترین روش توسعه و پرورش میکرواورگانیسم ها، توسعه طبیعی آنبرسانداطالع کارفرمای محترم 

ده در ری در آینر بیشتکند، سیستم متعاقبا از ثبات بسیاتر میاستارترهای شیمیایی است و اگرچه زمان تثبیت فرایند را طوالنی

ها و دما و انیسمکرواورگاین رو طی این زمان، پایش مقادیر فنی میهای بیولوژیکی و شیمیایی برخوردار خواهد بود. از برابر شوک

ود تا شهای پرتابل سنجیده توسط دستگاهبایستی فشار و اکسیژن محلول و مقدار اسیدیته و فاکتورهای دیگری از این دست 

 سیستم به بهترین تعادل توسعه یافته از لجن فعال برسد. 



 

اندازی و  طراحی، تامین، ساخت، حمل، نصب، راه

آموزش راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب 

 بهداشتی ساختمانهای جنبی
 

 3از  3صفحه  98 بهمن ماه ق1360/98شماره مناقصه:  شرح خدمات

 

 

 

 

 

 

 برداریبهره -7

 :برداری شامل مواردی است از جملهبهره توسط پیمانکار طی دوره یک ساله انجام شود بایستیبرداری بهره

 پاکسازی مرتب آشغالگیر 

  رصد مقدار جریان ورودی فضوالت جامد به سیستم، متعادل نگهداشتن نسبت لیکور، پایشpH  وDO ه مخزن مربوط ب

 سازی مقادیر فوقآشغالگیر و متعادل

 ربی  تشکیل شده و بررسی روند رشد آن ، بررسی گیری ضخامت کیک چاندازهDO  وpH 

 ازی ستعادلگیری غلطت لجن فعال در مخزن سوم راکتورها و تنظیم مقدار لجن فعال برگشتی حسب مورد جهت ماندازه

 های مزوتروفیکغلطت لجن و باکتری

 بررسی سطح هیدرولیک مخازن و اطمینان از قرارگیری درست سطح تراز آنها 

 لجن تولیدی و اطمینان از عملکرد صحیح آن بررسی 

 ها و فاکتورهای اساسی راکتورها از جمله بررسی میکرواورگانیسمDO ،pH...و ، 

 ها در حین کاربررسی صحت و سالمت دستگاه 

 های روزانهسرکشی 

 های سه ماههها و صورت وضعیتارائه گزارش 
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 شرایط گارانتی 
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می  پروژه بدیهی است از آنجایی که عملکرد کلی تصفیه خانه و پساب تصفیه شده خروجی مهمترین هدف از اجرای -1

 طبق برباشد، چنانچه نتایج حاصل از آزمایش پساب خروجی نزد آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست من

فع ت لجن و ری تثبیتصفیه خانه قطعی تلقی نشده و پیمانکار حداکثر تا دوماه برا استانداردهای مربوط نباشد، تحویل

 جریمه مشکل فرصت خواهد داشت. بدیهی است در صورت عدم رفع مشکل پیمانکار خلع ید و اقدامات مقتضی جهت

 عملکرد پیمانکار اتخاذ خواهد شد.

 

شد و به گان باتمامی تجهیزات نصب شده در تصفیه خانه بایستی توسط پیمانکار به مدت یک سال گارانتی تعویض رای -2

 .مدت پنج سال پس از آن، از خدمات پس از فروش برخوردار باشد
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 پیوست سه( لیست سازندگان
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    ست سازندگانست سازندگانييلل
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داخلی فراهم  بازارهای یاز درسازندگان تجهیزات باید شناخته شده و معتبر بوده و امكان تعمیر و نگهداری و تهیه قطعات یدكی مورد ن

 .گرددیمارائه  عنوان راهنمای كلی و ایجاد سهولت الزم در ارزیابی و مقایسه پیشنهاداته باشد. منابع تهیه تجهیزات ب
 

مجاز  سازندگان ر لیستدچنانچه پیمانكار در نظر دارد بعضی از تجهیزات و لوازم را از بین محصوالت سازندگانی كه اسامی آنها 

 .اعالم نشده است تهیه نماید، موظف است ابتدا لیست سازندگان موردنظر خود را به تائید كارفرما برساند

 لیست سازندگان

 نام سازنده شرح ردیف

 های فاضالبی و پسابپمپ 1

KSB 

ABS 

GRUNDFOS 

EBARA 

PENTAX 

STREAM 

LOWARA 

SEEPEX 

NETZSCH 

LEO 

PCM 

DAB 

JOHSTADT 

PEDROLLA 

CALPEDA 

2 
پمپ تزریق و انتقال مواد 

 شیمیایی

INJECTA 

ALLDOS 

SEEPEX 

SERA 

MILTONROY 

JESCO 

PROMINENT 

EMEC 

SEKO 

GROUNDFOS 

ALLTECH 
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 دمنده هوا )بلوئر( 3

AERZEN 

DRESSER ROOTS 

TSURUMI 

STREAM 

ROBUSCHI 

CONTINENTAL 

GREENCO 

RKR 

HIKE 

LONGTECH 

FPZ 

PEDRO GIL 

HOLMES ROOTS 

GREATECH 

RONTAI 

ATLAS COPCO 

 كمپرسور هوا 4

KEASER 

ATLAS COPCO 

GTC CO 

INGERSOLL – RAND 

AIR PAEK 

FINI 

ALUP 

ROTORCOMP 

HIBON 

NOTHEY 

 الكتروموتور 5

SIEMENS 

VEM 

ABB 

AEG 

LOHHER 

SEVER 

SEW 

WEG 

HYUNDAI 
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TECO-WESTINGHOUSE 

MOTOGEN 

 ربكسگی 6

FLENDER 

VOITH 

LEROY SOMER 

VEM MOTORS GmbH 

NORD 

SEW 

LENZE 

 
 یاتاقان

SKF 

FAG 

ROTHE ERDE 

 دیفیوزر 6

JAEGER 

SUPRATEC 

ENVICON 

ABS 

KAMAIR 

ECOLOGIX 

OTT 

AQUAFLEX 

 میكسر 7

MILTON ROY 

PRG 

GRUNDFOS 

EMO 

MILTON ROY 

HOMA 

GRUNDFOS 

ABS 

WILO 

 موتور 8

SIEMENS 

ABB 

MOTOGEN 

WEG 
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 پیوست چهار( دستورالعمل کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک

 

  

 



 

 
 

 

Inspection appendix 
 
 

Without limiting the Contractor liabilities and obligations, this section gives documents criteria 

for developing equipment/material inspection and witness testing requirements at vendor’s 

shops. 

1. General Notes 

a. Inspection of Equipment and Materials at each Sub-Contractor workshop (in relation to 

the level of inspection defined hereafter) during manufacturing , and issuance of 

Factory Acceptance Test (FAT) for all Equipment shall be executed by the Contractor 

b. Equipment and materials shall be subject to inspection and witnessing in accordance 

with the Contractor quality program which is approved by the Owner on the basis of: 

• Using the Quality Classification for Equipment and materials shown in the specification, 

the Contractor shall develop the Quality classification for all Works associated 

equipment and materials. The term "Quality classification" is synonym with the term 

"Inspection Level" as used herein. 

• Following the identification of "inspection level" all equipment/ materials in accordance 

with the format shown in 2 herein, the extent of associated minimum inspection / 

witness testing is established by referring to 4 following, which lists specific 

requirements for each of the three (3) inspection levels. 

c. It is possible and likely that identical or similar products/components will have different 

inspection/Quality classification levels depending on varying degrees of functional use/ 

safety, vendor experience/location, etc.   

d. Quality classification listing of Equipment/materials shall be kept up to date as items 

are deleted or added to the work Scope. 

e. Inspection/ witness testing requirements for level 1 and 2 inspection shall be agreed 

with vendors/subcontractors before award effective date and finalized/agreed prior to 

commencement of fabrication at pre-inspection meetings to be initiated and 

coordinated by the Contractor at workshop(s). Owner will at its discretion audit all such 

meetings. Accordingly, the Contractor shall prepare an appropriate form to notify 

Owner of all such meetings; in turn, Owner will indicate on the same form whether will 



 

or will not attend subject meeting. Owner at its discretion may or may not audit 

subsequent inspection/ testing activities. 

f. As a minimum, Owner requires progress reporting of all inspection and test plans. 

g. In accordance with the above, the Contractor shall make provisions for inspection 

participation by Owner and/or an independent Third Contractor Inspection entity that 

will report directly to Owner. 

h. Inspection and Witnessing should be according to inspection level and should be 

mentioned in Owner Approved Inspection Procedure. 

i. Random batch or lot inspection shall be defined as a minimum ten percent (10%) 

sample of each delivery or production batch. 

j. The extent of inspection and testing by the Contractor as per approved level of 

inspection shall include but not limited to: 

• Statutory requirements 

• The contract/Technical dossier/Specification requirements 

• Insurance requirements 

• Owner Approved Inspection Procedures and Specification 

k. The indicated level of inspection and testing shall not relieve the Contractor from his 

contractual obligations to ensure conformance to the requirements of the Contract. 

Additionally, the Contractor shall ensure vendors and sub-contractors are contractually 

aware that inspection or non-inspection, witnessing or non-witnessing by the 

Contractor or others does not relieve vendors/subcontractors of their responsibilities to 

provide products that comply with the Contract. 

l. The vendors and sub-contractors shall be selected based on contract and client or client 

representative requirements.  

m. Acceptance standards and inspection procedures for material and equipment shall be 

in accordance with last edition of International/ European/ National standards and 

client or client representative specification. 

n. The general inspection procedure (GIP) shall be submitted after signing the contract. It 

should be included levels of material and equipment , inspection according to material 

and equipment levels, quality control documents, regulation and expediting at 

supplier's/sub supplier's workshop, repairs, packing, marking, final inspection and 



 

inspection procedure flowchart. All agreements for inspection in General Inspection 

Procedure shall be according to Contract.  

o. The contractor shall issue the final book up to 6 month after the installation of 

equipment. 

p. The quality control plan (QCP) and all inspection requirements shall be issued before 

starting construction and inspection activity. 

2. Definition of Inspection Levels 

LEVEL I 

Inspection Level I is defined as a full stage inspection carried out progressively from 

commencement of manufacturing to Final Acceptance Test before to deliver the good to 

Owner, and does not normally mean full -time witnessed in-line inspection during product , 

manufacturing; however, may be required on occasions where work program demands regular 

attendance. The scope shall include:      

• Assessing the sub- contractors by client representative and holding kick off meeting at 

contractor's workshop before starting the construction.  

• Issue of ITP (Inspection Test Plan) 

• Issue of QCP (Quality Control Plan) and inspection procedure. 

• Review/witnessing of source material's chemical and physical properties-including 

metallurgical enhancement and traceability to approved certification level. 

• Verify the use of qualified welders and qualified welding procedures 

• Monitor manufacturers' assembly, fabrication and erection and all prescribed tests. 

• Check on materials, material traceability, dimensions and finishes. 

• Scrutinize manufacturers' quality assurance/ quality control system. 

• Review/Audit witness of non- destructive examinations including alloy verification if 

required and ensuring that personnel are qualified to perform these examinations. 

• Witness all pressure and performance tests followed by inspection of disassembled 

equipment, if applicable 

• Review/Witness all major tests required by approved QA/QC vendor documents, 

including on and off load tests of machinery or type tests of electrical equipment as 

required 

• Final visual and dimensional inspection of equipment. 



 

• Witness of sand blast and paint examination. 

• Verify packing and marking identification. 

• Issue of final release Certificate(s). 

• Issue of final data book package in accordance with approved index and client check 

list. 

 

LEVEL II 

Inspection Level II is defined as specific stage inspection of equipment and final inspection of 

equipment prior to shipment. Stages of inspection shall be agreed upon during a pre-

inspection meeting to be held with the Vendors after purchase award and shall include: 

• Assessing the sub- contractors by client representative and holding kick off meeting at 

contractor's workshop before starting the construction.  

• Issue of ITP (Inspection Test Plan) 

• Issue of QCP (Quality Control Plan) and inspection procedure. 

• Review/witnessing of source material's chemical and physical properties-including 

metallurgical enhancement and traceability to approved certification level. 

• Monitor specific tests and stage inspections based on ITP.           

• Auditing of the Vendors quality control program. 

• Witnessing final pressure and workshop performance testing on and offload tests as 

applicable and simulation of automatism, followed by inspection of disassembled 

equipment if required. 

• Final visual and dimensional inspection. 

• Witness of sand blast and paint examination.  

• Issue of final release Certificate(s). 

• Verification of packing and marking. 

• Issue of Final Release Certificate. 

• Issue of final data book package in accordance with approved index and client check 

list. 

 

LEVEL III  

Inspection level III is defined as the inspection has to be done when manufacturing of goods, 

material or equipment is completed in sub-contractor workshop (before delivery)or as built 



 

examinations, test, review and acceptance of manufacturer's attestation. Inspection may be on 

one or more pieces of equipment or on a random batch selection and shall include: 

• Review all quality control records for conformance 

• Witness final pressure and workshop performance testing including running tests, 

following by inspection of disassembled equipment, if required 

• Final visual, dimensional and painting inspection. 

• Verify packing and marking identification 

• Issue of ITP (Inspection Test Plan) 

• Issue of QCP (Quality Control Plan) 

• Issue of Final Release Certificate. 

• Issue of final data book package in accordance with approved index and client check 

list. 

 

Note: For catalogue items (include less important supplies, where failure of equipment will not 

be cause a major production loss or personalize injury and those applies to those products that 

are manufactured according to standard procedures, are usually produced by the 

manufacturer, are currently checked during production by manufacturer's routine procedures) 

, in any case necessary and mutually agreed by the Parties the inspections for manufacturing 

and shipment shall be done by Contractor and Owner representative review. Certificate of any 

items shall be delivered to Owner after approving by Contractor. 

Catalogue items shall be provided from approved Vendor list. If manufacturer or supplier of 

the parts or equipment is not in Vendor list, before providing them, necessary approval from 

Owner shall be taken. 

As an example the following activities to be performed depending on the Inspection Level and 

mentioned in below table should be agreed by the Parties during project execution for the list 

of equipment and goods to be inspected. 

 Activities Level I Level II Level III 

A Kick off meeting x x  

B Preliminary inspection x x  

C Issue of Quality Control Plan x x 
x 

(Note1) 



 

D Program of sub-supplies x x  

E Shop facilities availability x x  

F Welding procedures qualification x x  

G Calling for official inspectors x x x 

H Testing facilities availability x x  

I Welding and NDT personnel qualification x x  

J Sampling and test witnessing x x  

K Program for visiting sub-suppliers x x x 

L Work progress check x x x 

M Revision of the program for delivery x x x 

N Waived or not witnessed manufacturer shop test x x  

O Check of documentation completeness x x x 

P Drawing up to materials inspection report x x x 

Q Final inspection prior to packing x x x 

R Drawing up to packing inspection report x x x 

S Issue of inspection certificate x x x 

T Issue of final book x x x 

 

Note 1: Issue of Quality Control Plan for catalogue items is not necessary and list of tests and 

technical documentation of them shall be prepared by the Supplier. 

 3. Inspection Visit Frequency 

3.1 Each Contractor (for its supply) shall perform inspection visits in Vendors shops, as well as 

in their sub-vendors shops, at specific stages of equipment fabrication, assembly, testing. 

lining, painting and packing Such specific inspection stages are to be determined for each 

category of equipment in accordance with the finalized/approved and test plan which the 

stages of inspection, type of inspection (such as Dimensional witnessing, NDT, pressure test 

and other tests) and output documents, applicable to all phases of fabrication assembly and 

testing, shall be defined for manufacturer/supplier, Contractor Quality Control department and 

Owner representative. 

3.2 In addition to specific inspection visits, each Contractor shall also conduct regular 

inspection visits in accordance with the frequencies indicated below which are to be 



 

understood as minimum frequencies.. Such frequencies are intended to cover inspection visits 

by professional Inspectors only.  

ITP (Inspection Test Plan) and ITS (Inspection Test Schedule) will be defined before inspection 

by mutual agreement. 

4. Allocation of inspection levels to equipment and materials 

The contractor shall prepare the table of equipment list with considering inspection levels 

based on equipment list project.  

 
 

Description 
 Inspection 

level Remarks 
Vendors 

I II III  

1 Equipment 1      

2 Equipment 2      

3 Equipment 3      

4 Equipment 4      

5 Equipment 5      

 

The Contractor shall carry out the agreed tests base on approved quality control plan (QCP), to 

ensure that all Materials, equipment, machineries and other prefabricated components of the 

Works are manufactured, fabricated and assembled in accordance with the drawings, 

specifications, and international standards and codes. 

Quality control personnel shall not be a member of execution organization and under 

conduction of project manager. They shall be under conduction of contractor manager. 

Owner and their respective agents and assigns shall have the right to inspect the Works and 

the Plant and any item of Equipment, material, design, engineering service or the workmanship 

associated therewith, and the Contractor shall, at the request of Employment arrange for any 

such inspection on the Site and at the point of fabrication at owner cost.  

The Contractor and his Subcontractors shall provide free of charge for the OWNER adequate 

office space, secretarial assistance , stores, labor, fuel, electricity and test equipment and 

safety equipment and telecommunication services during the execution of the inspection 

activities. 

All Materials, instruments, apparatuses and equipment for the tests shall be provided by the 

Contractor to the approval of the Owner. 



 

The contractor has to provide necessary forms & checklists which are comply with quality 

control standards and Documents and submit them to OWNER for approval. Filled checklists of 

each part of work shall be submitted with in the hand over time of that part.  

Contractor shall submit quality control of engineering & executive organization charts and their 

connection procedure with the contractor managers. 

If special tests are to be performed in the presence of the Owner, a set of approved working 

drawings showing all modifications, as well as the necessary testing apparatus shall be 

prepared and made available by the Contractor. 

Special tests which cannot be performed at the Contractor’s premises or with the equipment 

at the Contractor’s laboratories shall be performed by qualified independent international 

institutions approved by the Owner at owner cost (in case the test’s result shows a deviation 

out of the acceptance range defined for the material or goods tested). 

The Contractor shall retain responsibility for the quality control, inspection and testing 

activities carried out in the manufacturing works of Subcontractors. 

If any equipment or a part of it shows defects of whatsoever nature that requires repairs, the 

Contractor shall not proceed to make such repair without the prior approval of the Owner. In 

all such cases a technical report on the repairs which need to be executed must be prepared by 

the Contractor and submitted to the OWNER.  

Contractor shall remove any materials which are not in accordance with the contract, from the 

site/shop.              

The contractor shall give to Owner's representative, in writing, reasonable notice of the date 

after which he will be ready to make any tests, quality control or quality assurance on any part 

of the works.  

All defective areas shall be non-destructively tested before and after repair. 

The documents necessary for final inspection and release shall be prepared as set out in the 

Contract and shall be delivered to the Owner together with the technical specifications.  

Final book which is collection of inspection documents based on client check list shall be 

delivered to Owner after releasing to Site for approval. It is noted that the maximum delivery 

time is 6 month after installation at site. 

 

Attachment 1: 



 

Quality Control Plan and testing Plan (QCP) 

 

For each item/equipment a Quality Control and testing Plan (Q.C.P) will prepare that 

includes the Inspection references, method of inspection, Quality Plan, supplier's inspector 

and client representative's responsibilities, acceptance criteria and type of record/report 

Issued correspondence to the inspection and control conducted on items. Any exceptional 

deviation has to be discussed between the client and the supplier during manufacturing 

and before the start of inspection. Quality Control Plan will include: 

• Reference Specifications (includes project specifications, Drawings, 

International standards, common practices or acceptable standards) 

• Definitions 

• Subprojects Name 

• The name of Sub-supplier or Manufacturer of the subproject 

• Scope 

• List of drawings (Client DWG No.) 

• List of units 

• Inspection Class 

• Inspection Test Plan (ITP) including standard and acceptance criteria  

• Contractual number 

• Weld Map (plan) 

• Painting cycle and color coding 

• Instruction of tests (All test procedure) 

• Appendixes (include specifications, Guidance for Inspection and QC forms 

if there is) 

• WPS & PQR 

• Welder Qualification Certificate 

• NDT Personnel Certificate 

• Vendors (paint, Electrode, Bolt & Nut , Profile, …)  

 

Attachment 2 

Final book 

 

The final book for mechanical, steel structures, electrical and catalog equipment check lists are 

attached to inspection appendix. 
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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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گردد مچنین متعهد میهرا به اجرا گذاشته و  قراردادذکر شده در این  HSEگردد کلیه مفاد و موارد متعهد می پیمانکار

توجه  ست را، باحیط زیماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه های الزم

نیز برای  HSEوزه حدر  کارفرماضوع پیمان رعایت نماید. همچنین به موجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی به مو

  گردد.الزم االجرا می پیمانکار

الیت نجام فعاان از مراجع ذیصالح استان محل گفروشندباید دارای تائیدیه صالحیت ایمنی  پیمانکارشرکت  -1

 باشد.

متناسب با پروژه  HSEباید اقدام به تهیه چارت  پیمانکارستردگی فعالیت اجرایی، با توجه به نوع، ماهیت و گ -2

الحیت ریافت صموظف به ارائه مدارکی مبنی د پیمانکارنموده و بر این اساس،  کارفرماخود و مورد تایید 

اشد. بمی ماکارفر  HSEخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واحد  HSEمسئول و تمامی نفرات واحد 

تخصص  مبنای ، مشغول به کار خواهند شد. چارت ارائه شده باید برکارفرماایشان در صورت تایید از سوی 

ه بی و غیره( )برق، داربست، بهداشت، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداری، حفار  HSEهای مرتبط با 

بکارگیری "امه نها بر مبنای آیین و سطح مهارت آن پیمانکار HSEبوده و تعداد نفرات واحد  کارفرماتشخیص 

ارشناس کنفر  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با پراکندگی جبهه های کاری یک "مسئول ایمنی

HSE که به تایید واحدHSE  یستم کاری گردد. همچنین تمامی پرسنل و سرسیده باشد، تعیین می کارفرما

 می باشد. کارفرمابصورت مستقیم زیر نظر  پیمانکار HSEواحد 

رج د آمد و خاممانعت به عمل خواه پیمانکاردر محیط کار از ادامه فعالیت کاری   HSEدر صورت عدم حضور  -3

 خواهد بود. پیمانکاراز ادعای تاخیر و خسارت از سوی 

همچنین  و پیمانکاربه کلیه پرسنل  (.Safety Induction, TBM, etc)های بدو و حین کار ارائه آموزش -4

 الزامی است. پیمانکارمعاینات طب کار )بدو استخدام و ادواری( برای ایشان توسط انجام 

 یف شده ازان تعرهای اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمباید جهت انجام ایمن فعالیت پیمانکار -5

ه بسته رحلا متنموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را  کارفرماسوی 

سمی به ورت رشدن مجوز کار فراهم نماید. همچنین تمامی افرادی که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند بص

 معرفی نماید. کارفرما  HSEواحد

به وسیله  وشود ه میستفادکلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه ا -6

صورت  رفته و دررار گبه هر نحوی تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید ق خرید، اجاره و یا

رایط شو در  بوده کارفرماهای ذی صالح و نیاز، دارای گواهی سالمت فنی از شرکتهای مورد تایید سازمان

 بر این اساس اشد.بداشته  ایمن، مناسب و مطابق با استانداردها، تعمیر و نگهداری گردیده و عملکرد مناسب را

ه فنی گواهینام فاقد کلیه هزینه های وارد شده به قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت برای ماشین آالت

 خواهد بود. پیمانکار، بر عهده شرکت پیمانکارمعتبر 
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یید، کارت اتبازدید شده، در صورت  کارفرما HSEقبل از ورود به سایت توسط  پیمانکارکلیه ماشین آالت  -7

 تردد کارگاهی دریافت نمایند.

بط محیط ط و رباید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاری اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضب پیمانکار -8

م ان منظملبس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدم  (HOUSE KEEPING)کار 

 د.استفاده نمای کارفرما  HSEه با نظارت و تشخیص واحدو صحیح تجهیزات و مواد در سطح کارگا

هیه آب ت)خدمات پزشکی،   HSEموظف است درخصوص عقد قرارداد برای دریافت خدمات مرتبط با پیمانکار -9

و  HSEو یخ، جمع آوری زباله، جمع آوری و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاری، خدمات مهندسی 

م شده از ایید اعالتمورد  رسانیده و تنها مجاز به عقد قرارداد با شرکتهای کارفرماغیره( مراتب را کتبا به اطالع 

 می باشند . کارفرماطرف 

تجهیزات بار  واز جمله وسایل استحفاظی فردی، وسایل برقی، وسائل  HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با   -10

 کارفرما HSEد واحد کارگاه باید به تایی، قبل از ورود به پیمانکاربرداری، متریال داربست و غیره متعلق به 

 رسانیده و سپس مجاز به استفاده خواهد بود.

  HSEاحدوقبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ های محدوده سایت، منوط به تایید  پیمانکار  -11

 می باشد. کارفرما

وابط ضمبنای  تی الزم برهای بهداشگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسمتعهد می پیمانکار  -12

 فرماکارادهای قرارد احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور کارفرماکارگاهی و قانونی، در نقاط مورد تایید 

 گردد.(اعمال می

ه از این استفاد وقبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردی گردند  پیمانکارکلیه پرسنل   -13

 رها و برق، ریگور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله برای کارگران آبی، سرپرستان سفیدوسایل در طول مدت حض

ه گردد. در صورت ارائ کارفرما  HSEباشد که باید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد کاران زرد می

ا احتساب ای آن بهاقدام و هزینه "راسا کارفرما، پیمانکارعدم تهیه وسایل استحفاظی فردی استاندارد توسط 

 لحاظ خواهد شد. پیمانکارباالسری در صورت وضعیت  25%

تناسب با ممچنین باید برای تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و دارای بیمه نامه و ه پیمانکار  -14

 .ضوابط جاری در کارگاه تامین نموده و از تردد ایمن پرسنل اطمینان حاصل نماید

در این  ئه نماید.ارا ماکارفرباید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به  پیمانکار  -15

 ی بهداشتیویسهاجانمائی باید چاه های ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهای برق، محل و نوع سپتیک برای سر

 کارفرما  HSEائی شدن باید به تایید واحد و مخازن سوخت لحاظ گردد که تمامی موارد مذکور پس از اجر

 برسند.
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با  ودگی شرکت ر راننکلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگاه دارند، قبل از رانندگی در کالس های ایمنی د  -16

 ارائه اصل مدرک، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

جبهه  وی تردد اقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاپاشی محوطه تحویلی حدمکلف به انجام آب پیمانکار  -17

 باشد.کاری خود می

  HSEتایید کار بهبپرسنل برق، ریگرها، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع   -18

 وع است .ور ممنام ر اینرسیده و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده د کارفرما

 د.ملزم به انجام کلیه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسیب های زیست محیطی می باش پیمانکار  -19

ر حضور افس ز جملهملزم به تامین و تدارک کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب ا پیمانکار  -20

 ه شرایطبئم هشدار دهنده با توجه ، روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالHSEدائم 

اشد. در بمی کارفرما  HSEهای کاری و سایر موارد به تشخیصسایت، نصب حفاظ نرم و سخت برای محوطه

 اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد. کارفرما  HSEصورت عدم تامین شرایط مورد نیاز،

ای هه کالس بر اساس ماتریس آموزشی ب های الزم وکلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزش پیمانکار  -21

 مربوطه اعزام خواهد نمود.

ب تجهیز ان مناسهای برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جموظف است کلیه سیستم پیمانکار  -22

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

سپس اجازه  مجهز نموده کارفرما HSE اسب و تایید شده کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفاظ من پیمانکار  -23

 استفاده از آنرا صادر می نماید.

ابلوهای ترافیکی ت)مانند   HSEملزم به تهیه پوسترها، پمفلت آموزشی، اخطار و عالئم هشدار دهنده پیمانکار  -24

 هند شد.ب خوانص کارفرما  HSEباشد و این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته به تشخیصو غیره( می

طرناک تشخیص داده خ کارفرما  HSEاز افراد، خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه از نظر پیمانکار  -25

 شوند، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد نمود.

ی برپایی داربست، برا پیمانکاررسیده باشد.  کارفرما  HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید   -26

 ای تگ سبزای دارهرا اخذ نماید. داربست کارفرمامجوز برپایی و جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربست 

ردند. در صالح گباید ا کارفرماباشند و مطابق با نظر مجاز و داربست دارای تگ قرمز مجاز به استفاده نمی

عهد تن در یری گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آصورت عدم اصالح از فعالیت مربوطه جلوگ

 خواهد بود. پیمانکارخواهد بود و خارج از ادعای  پیمانکار

ن شده به ت تعییکلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهای اعالم شده و در وق پیمانکار  -27

 ارسال خواهد نمود. کارفرما



 

طراحی، تامین، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و 

آموزش راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب 

 اشتی ساختمانهای جنبیبهد
 

 4از  4صفحه  98بهمن ماه   ق1360/98شماره مناقصه:  HSEستورالعمل د

 

 

 

 

 

های ی داربستهای خاص می باشند. لذا برپایزن و فضاهای محصور جزء داربستهای داخل مخاتمامی داربست  -28

 ات کار درعملی )براکتی( باید کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع

 ارتفاع، تگ سبز داربست اخذ نماید.

 کارفرمابه  کارپیمانبه صورت روتین توسط  باید  HSEگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهیانه  -29

 ارائه گردد.

رسی های در کلیه جلسات و باز پیمانکار  HSEبه همراه سرپرست پیمانکارحضور فعال سرپرست کارگاه   -30

 ایمنی الزامی است.

نایی، ی، روشموظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاری و کار در شب از جمله افسر ایمن پیمانکار  -31

 ر ایمن، مسیرهای دسترسی مناسب ایجاد نمایدسکوی کا

 ر تعهدتهیه وسایل استحفاظی خاص در فعالیت های از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاری د  -32

 میباشد. کارفرماان و با تایید فروشندگ

، ویژه( ودیه یک، باید دارای بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پا پیمانکارکلیه ماشین آالت   -33

 و شرایط کارگاه باشد. کارفرمامطابق با نظر 

 لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادی باشد.  -34

آموزش  وهداشت بملزم به رعایت کلیه آیین نامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت  پیمانکار  -35

 مچنین، سازمان حفاظت در برابر اشعه و هپزشکی، قانون کار و تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست

 .باشدیمابالغ خواهد شد،  کارفرمادستورالعمل ها و مقررات کارگاهی که برحسب شرایط کارگاه توسط 
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