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 موضوع: دعوت به شرکت در مناقصه

 .............................. مدیریت محترم شرکت

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

 و احترام با سالم

صالح و اسرویس و نگهداری، تعميرات، شارژ و تست، راهبری، "در نظر دارد  توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت  

و کپسول های اطفاء حریق  رینگ آب آتش نشانی ستم های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک، سيستمبهسازی سي

والد فدستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و 

 نماید. از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذاررا  "گل گهر

 

 وع مناقصه و تعهدات پيمانكار موض - 1

های  سرویس و نگهداری، تعميرات، شارژ و تست، راهبری، اصالح و بهسازی سيستمموضوع مناقصه عبارت است از 

 و کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش رینگ آب آتش نشانی اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک، سيستم

دات و تعه  ياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرآنالین مرکزی مربوطه در کارخانجات اح

 پیمانکار كه در شرایط خصوصی پیمان درج شده است.

 

 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.بجاده اختصاصی معدن گل گهر، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر می  5ز، كیلومتر شیرا -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  میداندفتر تهران: 

 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
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 تضمين شرکت در مناقصه  -4

د معتبر باشد و مبلغ یشنهاروز از تاریخ تسلیم پ 90باید به مدت است كه  ضمانتنامه بانکی ضمانتنامه شركت در مناقصه

ر قابل تمدید این ضمانت نامه می بایست برای یک دوره سه ماه دیگ. است ریال( 1.000.000.000)یک میلیارد  آن

 باشد.

 

  اعتبار پيشنهاد -5

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

 

 هادمهلت و نشانی تسليم پيشن -6

ل داده شود. در نشانی معین شده در كاربرگ مناقصه، تحوی 26/11/1398 مورخ 14پیشنهادها باید حداكثر تا ساعت 

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

 

 پاسخگویی به سواالت -7

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

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

 210 داخلی 021-88197674 :تلفن

 s.ghanipour@gisdco.ir: ایمیل 

          

                                    

 ءامضا                                    
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  مقدمهمقدمه

الح بری، اصسرویس و نگهداری، تعميرات، شارژ و تست، راه ردطي اين مناقصه شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر قصد دا

ق و کپسول های اطفاء حری رینگ آب آتش نشانی و بهسازی سيستم های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک، سيستم

والد فدستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و 

با  ت مي گرددن درخواسبه پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كلیه متقاضیاه دراسناد پیوست را با شرايط ذكر شد رگل گه

ر تحويل رموعد مقردهیه و با توجه به اين دستورالعمل ت مطالعه كامل اسناد مناقصه و در نظر گرفتن كلیه شرايط، پیشنهاد خود را

 نمايند.

 ارو شرح ک مناقصهموضوع  -1

رينگ  سیستم ماتیک،سرويس و نگهداري، تعمیرات، شارژ و تست، راهبري، اصالح و بهسازي سیستم هاي اعالم و اطفاء حريق  اتو

گوهر و  گامدولو كپسول هاي اطفاء حريق دستي و سیستم پايش آنالين مركزي مربوطه در كارخانجات احیاء م آب آتش نشاني

  ركوثر شركت توسعه آهن و فوالد گل گه

 شرح كار مناقصه فوق در شرايط خصوصي منضم به قرارداد آمده است.

 

 الزامات بدون قيد و شرط  -2

 ديه فني ا تايیدارا بودن كارگاه شارژ سیستم اطفاء حريق دستي ترجیحا استان كرمان )اولويت شهرستان سیرجان( ب

 یجاري( سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني الزامي مي باشد. )اعم از ملکي يا است

 خدمات  شاني ودارا بودن تايید صالحیت فني در رسته سیستم هاي اعالم و اطفاء حريق اتوماتیک از سازمان آتش ن

 ايمني الزامي مي باشد. 

 شاني( ني آتش دارا بودن تايید صالحیت فني در رسته شارژ و سرويس و راهبري سیستم اطفاء حريق دستي )كپسول ها

 دمات ايمني الزامي مي باشد. از سازمان آتش نشاني و خ

  .دارا بودن گواهینامه تايید صالحیت ايمني پیمانکاري وزارت كار الزامي مي باشد 

 

 توسط مناقصه گران پيشنهادنحوه ارائه  -3

 را در مناقصه شركت و تضمین مناقصه گران بايد با توجه به دستورالعملهاي مندرج دراين اسناد پیشنهادات فني و مالي 1-2

فتركارفرما به ديکي از  به 26/11/1398، به شرح زير حداكثر تا تاريخ الف، ب و جپاكت مجزا شامل پاكت  سهورت به ص

 هاي: آدرس

صي معدن گل جاده اختصا 5شیراز، كیلومتر  –جاه سیرجان  50كیلومتر  -شهر سیرجان -آدرس كارخانه: استان كرمان 

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

یرنده خانم غني پور ، تحويل گ22 پالک ،يغرب کميو  يس ابانیالوند خ ابانی،خ نیآرژانت دانیتهران، م دفتر مركزي:  آدرس

 09131982243شماره تماس 

 د.واهد شاثرداده نخ به پیشنهاداتي كه پس از تاريخ مقرارائه گردند ترتیب. تحويل و رسید آنرا دريافت نمايد
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به صورت  ک پاكتيكلیه پاكتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شركت باشند و در  -2-2

 گردد: اكتها درجلیه پگر و موضوع مناقصه بايد به شکل زير بر روى كالک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 سرویس و نگهداری ، تعميرات ، شارژ و تست ، راهبری ، اصالح و بهسازی سيستم های اعالم و اطفاء حریق 

ه و کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوط رینگ آب آتش نشانی اتوماتيک ، سيستم

 گل گهر در کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد

 ق1385/98مناقصه شماره 

 -----پاکت .... حاوی  

 -----گر: نام مناقصه

 -----نشانی مناقصه گر: 

 رائه شود. اتهیه و  CDيات پاكت ب )پیشنهاد فني(  بايد در دو نسخه چاپي )اصل و كپي( و دو عدد كلیه محتو 3-2

اين  ورت  بهصو بدون خط خوردگي باشد . درغیر اين پیشنهادات بايد صريح و بدون هرگونه شرط و ابهام، خوانا  4-2

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.پیشنهادات 

 

یرند و رار گقالذكر به ترتیب زير در سه پاكت جداگانه به شرح زير پیشنهادات مناقصه بايد طبق مندرجات فوق

 مجموعا در يک بسته تحويل گردد:

 

 پاکت الف( ضمانتنامه  

نامه مطابق با باشد. اين ضمانت مي ريال( 1.000.000.000) يک میلیاردكت در مناقصه جمعا نامه بانکى شرضمانت

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

 يک دوره ديگر قابل تمديد باشد.

ت لزوم ماند و در صورىمنامه بانکى انجام تعهدات نزد كارفرما ى قرارداد و ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه تا امضاضمانت

ارداد امضاى قر بول درقگر و يا تأخیر غیر قابل شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصهبه هزينه برنده مناقصه تمديد مى

كند ارفرما ايجاد مىكانکى انجام تعهدات، اين حق را براى نامه بضمانت %5پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل  15طى 

 نامه شركت در مناقصه را ضبط نمايد.كه ضمانت

د تايید 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.

 

 پاکت ب ( پاکت پيشنهاد فنی            
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درج در تیب منپیشنهاد فني )پاكت ب( حاوي مدارک زير میباشد كه جهت تسريع در ارزيابي مدارک، بر اساس فرمت و تر

 گونه تغییرى، در زونکن ها تقسیم بندي و ارائه میگردد:اين دستورالعمل، بدون هیچ

ها هقدير نامتها، سوابق كاري در كارهاي مشابه و  هي صالحیتاساسنامه، روزنامه رسمي، كد اقتصادي، گوا: بخش اول

  )رضايت كارفرمايان قبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست يک اين دستورالعمل

 پیشنهاد فني پیمانکار و هر گونه نظر و تغییر فني پیشنهادي، همراه با توضیحات توجیحي بخش دوم:

، و نتنامه هاخت، ضماهادي پیمانکار در مورد شرائط قراردادي، مدت اجرا،  نحوه پرداهر گونه نظر و تغییر پیشن بخش سوم:

 ... بايد در اين بخش اعالم گردد تا حین ارزيابي مورد بررسي و روشنگري و تايید قرار گیرد. 

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

 اسناد مناقصه مهر و امضا شده توسط پیمانکارهارم: بخش چ

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

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

 ست شده درت درخواامه همراه با اسناد مناقصه در اختیار مناقصه گران قرار گرفت، اطالعادر صورتیکه دعوتنبخش پنجم: 

 دعوتنامه، ضمیمه اين بخش از پیشنهاد 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

 ر را بررسي نمايد.شده از سوي مناقصه گ

 

 گزارش شناختبخش ششم: 

 نطبق بر ضوع قرارداد، مفني پیمانکار با توجه به بازديد از سايت و روئیت اسناد و مدارک مو ارائه گزارش شناخت و پیشنهاد

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

 

 ید محتوی مدارک زیر باشد:با "ب"پاکت 

 فرم اطالعات استعالم )فرم حاضر( -1

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

 قرارداد حاضر -3

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

 تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آكهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي -

 )پیمانکاران(تکمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان  -

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

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

  نمايند. ارايه پاكت )ب( اعضا در بین مشاركت نامه موافقت از رالعمل، همراه با نسخه ايجداگانه مدارک خود را بر اساس اين دستو

 باشد: آنها به محدود نه اما زير، موارد شامل بايد نامه مشاركت، موافقت
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و اجرايي، منفردا  دستگاه در قبال و بوده پیمان اجراي به متعهد مشاركت، اعضاي كه امر تعهدنامه با قید اين  -الف

 .باشندمسئول مي مشتركا )متضامنا(

 .مشاركت در اعضا از يک هر سهم درصد  -ب

 اعضا  از يک هر مسئولیتهاي و وظايف حیطه -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

 

 قيمتپاکت ج( پاکت 

ر بنهادي وست يک قرارداد( حاوي نامه هاي دارندگان حق امضاي مجاز شركت و قیمت هاي پیشیقیمت ها )ي  پاكت ج

 و جدول مشخص شده در اسناد میباشد.  اعالم قیمت اساس فرم

ساس مبالغ ابر د ي تفصیلي خواهد بود كه بعد از امضاي قرارداتهیه صورت وضعیتهاي پیمانکار، بر اساس جدول قیمت هاي

ت ورت وضعیرسیدگي به ص در قیمت ها باعث تسريع جدولتکمیل . بديهي است توسط پیمانکار ارائه میگرددپیوست يک، 

 هاي پیمانکار خواهد بود، در غیر اينصورت تشخیص پیشرفت بعهده كارفرما میباشد.

  

ونه د  هرگائه شود. در صورت وجومبلغ مشخص شده در پیشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ار .أ

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

 چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت كل باشد قیمت كل مالک عمل قرار خواهد گرفت.

 هنوشت آن مقابل در قیمت قلمي شود. هرگاه نوشته آن لمقاب در بايد جدول، اقالم از يک هر قیمت .ب

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

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

یمه هاي مورد اجتماعي، بیمه تمام خطر نصب و ساير ب تأمین بیمه قانوني، رضگمركي، عوا باالسري، مالیات، عوارض

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

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

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

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

  گیرد. مي صورت آنها مبناي بر

 كل قیمت قلم، آن كل قیمت با قلم هر هايب واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در .ث

 مبلغ با اقالم كل قیمتهاي جمع حاصل بین تناقض صورت در همچنین، .بود خواهد قلم، مبنا آن

 بود. خواهد پیشنهاد مبنا مبلغ پیشنهاد،

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

 قیمت پیشنهاد فرم -1
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 .باشد شده تکمیل خط يک با و وردگيخ خط بدون ، واضح بايد قیمت پیشنهاد -

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

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

 .بود
 

 

 بازگشایى پاکات و ارزیابی پيشنهادهای فنی و مالی  -4

 اشکالي در دگي ياشود و اگر نقص يا خط خورگر باز ميي جلسه اول كمیسیون مناقصه، پاكتهاي الف هر مناقصهدر ابتدا

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

شود و تاريخ گزار ارجاع ميفني و بازرگاني مناقصه هايشود و در صورت تايید شکلي محتوا، براي بررسي به كمیتهمي

 شود.ديگري براي اعالم نتايج اعالم مي

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

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

 شود. كمیسیون مناقصه، گشوده مى

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

یین و پس از تع شودگران پذيرفته شده توسط كمیسیون مناقصه، گشوده مىشود و پاكت قیمت مناقصهعودت داده مى

 نفرات اول و دوم، ضمانتنامه بقیه مناقصه گران عودت میگردد. 

ان دوم به عنوو نفر درصورتیکه برنده مناقصه درمهلت پیش بیني شده حاضر به انعقاد قرارداد نباشد، ضمانتامه وي ضبط

نفع  اقصه وي بهدر من ، تضمین شركتبرنده مناقصه اعالم خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود

 كارفرما ضبط و مناقصه تجديد میگردد. 

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

 شت. رت نخواهد داقرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برنده مناقصه حق ادعاي جبران خسا

 مورد در وضیحتارايه  درخواست مناقصه گران از خود، تشخیص به است ممکن مناقصه گزار پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 در تغییري هنبايد هیچگون و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. پیشنهادهايشان

 جدانشدني ءجز صورت مکتوب، به شده فراهم اطالعات يا توضیحات شود. هداد يا و خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت

 شود. مي محسوب پیشنهاد

 

 نهادي،مالحظات مهم در اعطاى قرارداد عبارت است از سوابق مناقصه گر، قیمت پیشنهادي، مشخصات فني پیش

 سازندگان فرعي  و .... 

 

 مناقصه گرانسواالت  -5
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 صورت نامه باً بهتوانند سئواالت خود را كتگران مىطه با موضوع مناقصه، مناقصهدر صورت وجود هرگونه سؤال در راب

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

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 1516646111كدپستي: -22الک پ -غربي 31كوچه  -خیابان الوند -میدان آرژانتین -تهرانآدرس: 

 

 210داخلي  021-88197674تلفن 

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

 88760480شماره فاكس:

                

 ط مناقصه و متن قرارداد ینظرات مناقصه گران در مورد شرا -6

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

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

اسناد  ش از تحويلد و پید بايد سريعاً مراتب را كتباً به اطالع كارفرما برسانو يا معناى قسمتى از آن برايش مبهم باش

 مناقصه، توضیحات مکتوب دريافت دارد

ت( نظري پرداخ نحوه و پیوست ها )مخصوصاچنانچه مناقصه گر، در مورد شرائط مناقصه، مشخصات فني، شرائط قرارداد 

يا  وايي پاكات بازگش عالم نمايد. بديهي است هیچگونه تغییري بعد ازدارد، بايد نظر خود را در پیشنهاد خود صراحتا ا

 حین انعقاد قرارداد پذيرفته نخواهد شد. 

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

 

  تغيير در اسناد مناقصه -7

يا  اريخ پذيرشتموده و ناى اسناد مناقصه را بازبینى  تواند تا پیش از آخرين مهلت تحويل اسناد، طى اصالحیهكارفرما مى

 شد.  بازگشايى پاكات را تغییر يا به تعويق اندازد. الحاقیه ها براى كلیه مناقصه گران ارسال خواهد

 گردند.ها به عنوان جزء الينفک اسناد مناقصه محسوب مىاين الحاقیه

باشد كه چنین ىت فنى را پیش از مهلت ارائه پیشنهادات دارا مها و مشخصادر صورت لزوم، كارفرما حق اصالح نقشه

 شود. هايى به اسناد مناقصه پیوست و جزء الينفک اسناد مناقصه محسوب مىاصالحات يا الحاقیه

 

 امضاى قرارداد  -8

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

 تنظیم شده است

mailto:info@gisdco.ir
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ورتى كه به داليل صروز پس از تعیین برنده، امضاء نمايد. در  10برنده مناقصه بايد قرارداد تنظیم شده را طى مدت 

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

 باشد.نامه مربوط به شركت در مناقصه  را دارا مىرما حق ضبط مبلغ ضمانتننمايد، كارف

ماند و در مى ا باقىنامه انجام تعهدات نزد كارفرمنامه شركت در مناقصه تا زمان امضاى قرارداد و تحويل ضمانتضمانت

 صورت لزوم با هزينه برنده مناقصه تمديد خواهد شد.

 

 کسب اطالعات  -9

ل ر مورد محرورى دضگر بايد اسناد مناقصه را بررسى نموده و كلیه اطالعات الزم و نهاد، هر مناقصهقبل از تهیه پیش .أ

تواند گر نمىهمناقص وها، و محوطه اطراف آن و  قوانین مربوط و غیره را بدست آورد اجراي پروژه شامل آب و هوا، جاده

 شته باشد.هیچگونه ادعايي مبني بر سوء برداشت يا عدم آگاهى خود دا

ست كه  اله آن گر بايد تمامي اسناد مناقصه را با دقت بررسى نمايد. شركت در مناقصه و امضاى آن به منزمناقصه .ب

ى عدم آگاه بهام وگر به دقت اسناد مناقصه را خوانده و كلیه اطالعات مربوطه را تحصیل نموده و هیچ گونه امناقصه

گر پذيرفته قصهعا يا شکايتى مبنى بر سوء برداشت يا عدم آگاهى از منابراى وى وجود نداشته و پس از آن هیچ اد

 نخواهد شد.

 

 مشخصات فنى  -10

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

اد براى دن اسنشود و وي بايد از تکمیل بوو درستى آنها نمى گر در بررسى صحتچنین اطالعاتى باعث سلب مسئولیت مناقصه

 اشد.اشته بدانجام كار موضوع قرارداد اطمینان كامل داشته باشد و اطالعات كافى درخصوص انجام موضوع قرارداد  را 

 

 سایر شرایط -11

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

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

كسورات  لیهك(باشد. سود و ها هزينه عوارض، كسورات، كلیه گیرنده بر در و ناخالص بصورت بايد پیشنهادي قیمت -

 .)باشد مي مناقصه برنده عهده بر قانوني

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

 . گردد مي پرداخت كارفرما توسط

مورد  عملیات وعموض با مرتبط هاي نامه بخش و ها نامه آيین مقررات، و قوانین كلیه رعايت به ملزم مناقصه برنده -

 .باشد مي مناقصه

پیگرد  حتت متخلفین و شد اهدخو باطل مناقصه اند، كرده تباني دهندگان پیشنهاد كه شود حاصل اطمینان 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 يک هر صورتیکه در -
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 اين غیر 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،

 

 بازدید از سایت  -12

تی بازدید و حضور در جلسه توجيهی فنی قبل از ارسال پاکات الزامی و رونوشت صورتجلسه توجيهی بایس

 اهد گردید . در پاکت فنی قرار گيرد و در صورت عدم حضور، پاکت ریالی باز نخو

 بهمن ماه 20و  19سایت: بازدید از تاریخ 

 09138453656جهت بازدید: آقای حاج ابراهيمی با شماره تماس هماهنگی 
 

تا د ارسال نماي 4ر بند طي نامه رسمي به نشاني هاي درج شده د روز قبل از اعزام، 2نمايندگان خود را بايستي پیمانکار 

 .بعمل آيد براي بازديد هماهنگي هاي الزم

 

 ي حاضر درركت هاشالزم به ذكر است كلیه هزينه هاي مربوط به بازديد از قبیل اياب و ذهاب، اسکان و غذا به عهده 

 مي باشد.قصه منا
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 : مدارک ارزیابی فنی1پيوست 

اركت به ضاي مشگردد، اطالعات اين بخش براي هريک از اعتوضیح: درصورتي كه پیشنهاد به صورت مشاركتي ارائه مي

 صورت جداگانه تکمیل و ارائه گردد

 

 جدول امتیاز متوازن

 گردند. 75امتیاز فني حداقل زگشايي خواهد شد كه موفق به كسب پیشنهادات مالي شركت هايي با

 

 امتیاز معیار موضوع رديف

 10 (1مشخصات شركت )فرم  1

 10 (2كیفیت و استاندارد  )فرم  2

 75 (3  بررسي توان اجرايي شركت  )فرم 3

 5 (4موافقت نامه ها )فرم  4

 100 جمع امتياز نهایی
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 نام شركت :

 شماره ثبت :

 تاريخ ثبت :

 محل ثبت :

 نشاني دفتر مركزي :

 نشاني شعبه هاي ديگر )در صورت وجود(

 

 امتياز( 10( مشخصات شرکت : )1فرم شماره )    

 یاز(امت10گواهي هاي تشخیص صالحیت اخذ شده از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور :  ) 1 -1

 فیت خاليظر حداكثر كار مجاز رتبه رشته رديف 

     

     

 
 امتیاز  5  گواهي تشخیص صالحیت مشاوره در رشته هاي مرتبط با موضوع پروژه هر كدام  2داشتن حداقل  -

 ز(یاامت %80) 5امتیاز( ، رتبه  %90) 4و  3امتیاز ( ، رتبه  %100) 2و  1رتبه در رشته هاي فوق : رتبه  -

امتياز( 10: ) کيفيت و استاندارد  (  2فرم شماره )  

 

 سال صدور مرجع صدور عنوان گواهینامه رديف

1    

2    

 امتیاز 5ارائه حداقل دو گواهینامه كیفیت و استاندارد معتبر هر كدام  -

 امتیاز %75امتیاز و مراجع داخلي  %100مرجع گواهینامه : مراجع بین المللي  -
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  امتياز( 75: )توان اجرایی شرکت   (  3فرم شماره )

  بخش مي باشد كه به همراه نحوه ي امتیاز دهي در جدول ذيل ذكر شده است : 5ن فرم شامل اي

 امتیاز امتیاز اكتسابي توضیحات
 امتیاز

 معیار
 معیار زير معیار شرايط اخذ حداقل امتیاز

هر قرارداد كامال مشابه 

امتیاز ، هر قرار تقريبا   3

 امتیاز 1مشابه  

 15 

20 

قراردادهاي  مشابه   امال ك قرارداد 5حداكثر 

 پنج 

 سال گذشته 

 تجربه و

 سابقه
قرارداد مرتبط )تقريبا  5حداكثر  5 

 مشابه(  

 8  امتیاز 2 هر مورد

16 

از لحاظ  گواهي تحويل قطعي  4ارائه 

حسن   زماني

از كارفرمايان  رضايت نامه 4ارائه  8     امتیاز 2مورد هر  سابقه

 قبلي  

از لحاظ 

   فني  تائید

يکي از چهار 

آيتم)هركدام كه باالتر 

 1مطابق فرمول  باشد(
   

 20  20 

 برابر میانگین مالیات   50
میانگین 

پنج ساله 

  گذشته

 

 برابر میانگین بیمه   70 توان مالي

 برابر دارايي هاي ثابت   5

 برابر میانگین درآمد ناخالص   3

يا ارائه سند مالکیت 

    اجاره نامه

2 

5 

  شهرستان سیرجانثبت در 

بومي 

 بودن

ارائه سند مالکیت يا 

   اجاره نامه

فاء و كارگاه شارژ سیلندر اط دارا بودن دفتر كار  2

  حريق در شهرستان سیرجان

ارائه مستندات و كپي 

   قرارداد

  استان كرمان و  شهرستان سیرجان انجام كار در  1

 3   مربوطهارائه اسناد 

 14 

توان  سوابق فني و اجرايي مديران اصلي 

 مديريتي

 

توان منابع 

 انساني

 

 سوابق تحصیالت   2   ارائه اسناد مربوطه

مراه مدارک ه چارت سازماني  به 2   ارائه اسناد مربوطه

 تحصیلي و سوابق  

توان فني  گواهي نامه  مرتبط  3   ارائه اسناد مربوطه
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پرسنل   سال   5سابقه كاري مرتبط باالي  4   ارائه اسناد مربوطه

 اجرايي

 

 

 ذشته سال گ 5طي  –امتیاز (  15–: شاخص تجربه و سابقه : ) قرارداد كامال مشابه  3-1فرم شماره 
 

شروع  عنوان  قرارداد كارفرما رديف 

اتمام  /

 قرارداد

 توضیحات

1     

2     

3     

4     

5     

 

 ذشتهگسال  5طي  –امتیاز ( 5 –: شاخص تجربه و سابقه ) قرارداد تقريبا مشابه  3 -2رم شماره ف
شروع  عنوان  قرارداد كارفرما رديف

اتمام  /

 قرارداد

 توضیحات

1     

2     

3     

4     

5     
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 ل گذشتهسا 5طي  –امتیاز (  8 –: شاخص حسن سابقه  ) از لحاظ زماني  3-3فرم شماره 
 توضیحات عنوان  قرارداد كارفرما رديف

1    

2    

3    

4    

 

 سال گذشته 5طي  –امتیاز (  8 –: شاخص حسن سابقه  ) از لحاظ تائید فني   3-4فرم شماره 
 توضیحات عنوان  قرارداد كارفرما رديف

1    

2    

3    

4    

  

 سال گذشته ( 5میانگین توان مالي  –یاز امت 20: شاخص توان مالي   ) 3-5فرم شماره 
 توضیحات سال گذشته (  5میانگین توان مالي ) طي 

  3 مراجعه شود به فرم شماره 

 )توان مالي( 
 )محاسبه توان مالي(:  1فرمول شماره  -

(A / B) *100 * C 

A   برابر میانگین  70يا  ساله گذشته 5برابر میانگین مالیات  50سال گذشته )شامل  5: میانگین توان مالي

 گذشته(  سال 5برابر میانگین درآمد ناخالص طي  3برابر دارئیهاي ثابت يا  5سال گذشته يا  5بیمه 

B  مبلغ برآورد انجام مناقصه : 

C  امتیاز آيتم : 

ستندات مربوطه در خصوص محاسبه توان مالي م 3توجه : در صورت استفاده از هر يک از آيتم هاي فرم شماره 

 گردند .  3 - 5یز بايد پیوست  فرم شماره ن
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 امتیاز ( : 5: شاخص بومي بودن شركت ) 3- 6فرم شماره 
 توضیحات خیر بلي ثبت شركت در شهرستان سیرجان بومي بودن شركت

تملک دفتر كار و كارگاه شارژ 

سیلندر اطفاء حريق دستي  در 

 شهرستان سیرجان

   

اجراي كار در استان كرمان ) با 

 اولويت شهرستان سیرجان (

   

 

 امتیاز ( 7: توان منابع انساني ) توان مديريتي  3-7فرم شماره 
 سابقه كار مرتبط مدرک تحصیلي رشته تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

1       

2       

3       

4       

5       

نفر( هر  3ديران شركت )مامتیاز و ساير اعضا و  2نفر( هر كدام 2حداكثر نفرات امتیاز آور : مديرعامل و رئیس هیئت مديره )  -1

 امتیاز  7امتیاز مجموعا  1كدام 
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 امتیاز ( 7  -: توان منابع انساني ) توان پرسنل فني  3-8فرم شماره 
ه وزحط با ساير پرسنل كلیدي فني ) امتیاز كامل در صورت مرتبط بودن مدرک تحصیلي و سابقه كار مرتب

  7: )   ردد (كاري  نامبردگان در حوزه سیستم هاي اعالم و اطفاء حريق و تاسیسات آتش نشاني  كسب مي گ

 امتیاز(

 سابقه كار مرتبط مدرک نحصیلي رشته تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 امتیاز  7مجموعا امتیاز  0.5نفر هر كدام  14حداكثر نفرات امتیاز آور :
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 امتياز( 5) :  موافقت نامه های معتبر( 4فرم شماره )         

تیاز ام 5 )يق : موافقت نامه همکاري با شركت هاي معتبر داخلي و خارجي در حوزه خدمات مهندسي حر 4-1

) 

 حوزه فعالیت نام شركت رديف

1   

2   

3   

4   

5   

وع پروژه تبط با موضموافقت نامه همکاري با شركتهاي مهندسین مشاور و پیمانکاران داخلي  و خارجي مر 5ارائه حداقل  -1

 امتیاز 1هر كدام 

 توضیحات كلي : 

 ( ارائه شود :1مدارک زير بايستي به پیوست شماره ) -

 . اساسنامه ، روزنامه ثبت و تغییرات شركت  1

 . مجوز مراجع ذي صالح 2

 تصوير كلیه گواهینامه هاي ذكر شده الزامي مي باشد .  توجه :  

 

 (  ارائه شوند : 3 -8و  3 -7مدارک زير بايستي به پیوست فرم شماره ) -

 . مدرک تحصیلي و سابقه كار اعضاي هیئت مديره شركت1

 رسنل كلیدي فني و اسامي ساير پرسنل به همراه نوع شغل. سابقه كار پ2

 . مدارک و مستندات كافي جهت اثبات سابقه كاري اعضاء هیئت مديره و پرسنل كلیدي3

 . ارائه گواهینامه هاي مرتبط با نوع كاري 4

 :وند ارائه ش (  3 -4و  3-3،  3-2،  3-1) شماره  هاي مدارک زير بايستي به همراه پیوست فرم -
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 . تصوير صفحه اول هر يک از قراردادهاي ذكر شده در جدول )داراي مهر و امضاء(1

 . تصوير گواهینامه هاي رضايت نامه كارفرمايان قبلي2

 . نشاني و نحوه تماس با كارفرمايان قبلي3

ر اخی( نظیر ت 3-4الي  3 -1. در صورت اثبات منفي بودن عملکرد شركت در هر كدام از پروژه هاي بند ) 4

مع امتیاز تجزبه و امتیاز منفي از ج 2در اجراي پروژه ، به ازاي هر عملکرد منفي در هر پروژه ، حداكثر 

 سوابق كاري كسر مي گردد.

 . ارائه شوند(  4 – 1) ک زير بايستي به پیوست فرم شماره رمد -

 ضاءو ام خلي با مهر. تصوير كلیه صفحات ممهور و امضاء شده موافقت نامه با شركت هاي معتبر دا1
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 قرارداد پيش نویس      

ق  اعالم و اطفاء حری سرویس و نگهداری، تعميرات، شارژ و تست، راهبری، اصالح و بهسازی سيستم های

و کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین  رینگ آب آتش نشانی اتوماتيک، سيستم

 مرکزی مربوطه در کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 

 

 ق1385/98 شماره قرارداد :

 1398بهمن ماه :  تاریخ قرارداد 

 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرکارفرما: 

 ....پيمانکار: 
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با ن سیرجان شهرستادر اداره ثبت  3136 به شماره ثبت  توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت فی مابین اين قرارداد 

ن مديرعامل محمد محیاپور به عنوا به نمايندگی آقايان 411395415655كد اقتصادی  و  14000228625شناسه ملی 

اده اختصاصی معدن ج 5جاده شیراز ،كیلومتر  50یلومتر نشانی سیرجان ،ك ، به عضو هیئت مديرهعنوان ه ب و جعفر صالح

 ...ده به شماره شثبت  ...شركت سو و  شود از يكنامیده می كارفرماكه در اين قرارداد 7817999738گل گهر كدپستی : 

 ... یبه نشان ،هیئت مديره یسرئبه عنوان ....  و به عنوان مديرعامل ... یندگيبه نما ...ی و كد اقتصاد ...ی شناسه مل یدارا

يت كامل جرا و رعاهد به اپیمانکار، از سوی ديگر، به شرح زير منعقد و طرفین از هر لحاظ ملزم و متع به عنوان ...تلفن: 

 باشند. آن می

 موضوع قرارداد (1ماده 

 ، سیستم توماتیكااطفاء حريق   سرويس و نگهداری ، تعمیرات ، شارژ و تست ، راهبری ، اصالح و بهسازی سیستم های اعالم و

مدول اء مگاو كپسول های اطفاء حريق دستی و سیستم پايش آنالين مركزی مربوطه در كارخانجات احی رينگ آب آتش نشانی

 گوهر و كوثر شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 اسناد و مدارک قرارداد (2ماده

 :امل اسناد و مدارک زير استاين قرارداد ش

 قرارداد حاضر الف:

رت راهبردی معاونت برنامه ريزی و نظا 3/3/1378مورخ 1088/102-842/54شرايط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  ب:

 رئیس جمهور كه طرفین از مفاد آن مطلع می باشند وجزء الينفك قرارداد می باشد.

یط زيست شت و محبهدا مديريت ايمنی، كلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های ايمنی و زيست محیطی ابالغی از سوی :ج

 كارفرما كه جزء الينفك قرارداد می باشند.

 .صورت مجالس و هر نوع سند ديگری كه در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضاء طرفین برسد :د

 قرارداد شرح خدمات :1پیوست 

 مانیمبالغ پ كیجدول تفک  :2پیوست 

 HSE: دستورالعمل 3پیوست 
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 دمبلغ قراردا (3ماده

 ........................................................................................................ )به حروف( ريال ......................................................مبلغ قرارداد 

 .رداد می باشدقرا 2 ماده "د" ريال است كه براساس فهرست بهای موضوع بند

ا پس از تصويب كمیسیون ي ومبلغ اولیه كاهش  %25در طول اجرای قرارداد كارفرما اختیار دارد مقاديركار را تا : 1تبصره 

 دهد. افزايش معامالت و تنفیذ هیئت مديره، 

 مدت قرارداد (4ماده

 ماه شمسی از تاريخ ابالغ قرارداد می باشد. 12مدت قرارداد 

 تعدیل آحاد بهاء  (5ماده

 .می گرددنبهاء  قطعی بوده و مشمول تعديل آحاد آن قیمت های واحد مربوط به عملیات موضوع قرارداد تا پايان مدت

 پيش پرداخت و نحوه پرداخت (6ادهم

 كسوركسر  ظارت وكلیه پرداختها بر اساس صورت وضعیتهای تنظیمی ماهیانه پیمانکار پس از بررسی و تأيید دستگاه ن

 انجام می گیرد. و جرائم احتمالی قانونی

 دوره تضمين قرارداد (7ماده

قصی در از تاريخ تحويل موقت می باشد. در صورت مشاهده هر گونه ن شمسیدوره تضمین قرارداد يکسال 

 ز قصوراتجهیزات و سیستم های موضوع قرار داد طی دوره تضمین كه بنا به تشخیص دستگاه نظارت ناشی 

يد در مدت انکار باو پیم ار باشد مراتب با ذكر معايب و نقايص و محل آنها كتباً به پیمانکار ابالغ می گرددپیمانک

تعهد  نجام اينر در اتعیین شده از سوی دستگاه نظارت نسبت به رفع نواقص و معايب اقدام نمايد . هرگاه پیمانکا

از محل تضمین  %15می باشد و هزينه آنرا به اضافه قصور كند و يا مسامحه كند كار فرما مجاز به رفع معايب 

 پیمانکار و يا هر نوع مطالبات و سپرده ای كه پیمانکار نزد او دارد برداشت كند.

 نظارت در اجراء (8ماده

نظارت در اجرای تعهداتی كه پیمانکار بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف 

واگذار  ، يست كه در اين قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شودزما بر عهده مديريت ايمنی ، بهداشت و محیط كارفر
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گرديده است.پیمانکار موظف است كارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی كه 

 .قرارداد می دهد اجراء كند دستگاه نظارت يا نماينده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک

 کسور قانونی  (9ماده

كارفرما  يل از سویشرح ذ بر عهده پیمانکار می باشد كه در اين راستا به اعم از بیمه و مالیات پرداخت كلیه كسور قانونی

 عمل می گردد:

ه ب %5 معادلکار پیمان از هر صورت حساب كارفرما، یاجتماع ینقانون تام  38مقرر در ماده  یفتکال يتدر رعابیمه: 

رائه ابا  مانکارپیه و ماند یباق كارفرمانزد  یزصورتحساب ن رينقرارداد آخ يانكسر نموده و در پا یمهعنوان سپرده حق ب

 .يدنما یم يافتصورت حساب را در ينسپرده به اضافه آخر %5 یاجتماع ینمفاصاحساب از سازمان تأم

 

 حسن انجام کار هدات و سپردهعرای تتضمين اج (10ماده

درصد( مبلغ  ده) %10 پیمانکار به هنگام امضای قرارداد معادل به منظور تضمین اجرای تعهدات بر طبق مفاد قرارداد،

مالی  سويه حسابت و اردادتضمین مزبور پس از اتمام قر به كارفرما تحويل می دهد. ضمانت نامه معتبر بانکی اولیه قرارداد

 عودت می گردد. ارت كارفرماو پس از تايید دستگاه نظ

سن انجام كار كسر )ده درصد( بعنوان تضمین ح %10عمومی پیمان از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل  35 طبق ماده

 .رددنصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعیت قطعی و نصف ديگر پس از تحويل قطعی مسترد می گ می گردد.

 تعهدات پيمانکار (11ماده

 حاصله به ه نتايجپروژه حاضر به صورت كامالً دقیق و با رعايت اصول علمی و فنی و مهندسی و سپس ارائانجام  1-11

 كارفرما از طريق گزارش های ماهانه.

 انجام  پروژه مطابق با تمام موارد موجود در شرح كار 2-11

 ت.مانکار اسهده پیپروژه بعتهیه تمامی تجهیزات و لوازم مهندسی  و  وسايل فنی اندازه گیری مورد استفاده در  3-11

ا موضوع تباط بپیمانکار موظف است در طول مدت اجرای قرارداد،كلیه اطالعات درخواستی دستگاه نظارت در ار 4-11

 قرارداد، در هر زمان كه مورد نیاز باشد، در اختیار اين دستگاه قرار دهد.

 تامین اسکان و تغذيه و اياب و ذهاب پرسنل  5-11

 و كاله ايمنی برای پرسنل پیمانکارتهیه لباس كار،كفش كار  6-11
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ه پیمانکار ( بر عهد3)پیوست  HSEرعايت كلیه مسايل ايمنی در طول مدت انجام پروژه براساس دستورالعمل  7-11

 .پروژه می باشد وكلیه عواقب ناشی از عدم رعايت ايمنی  بر عهده ايشان می باشد

فی ماشین اد مصرمو مل آن ها به محل كار، ابزار،تأمین كلیه تجهیزات و مصالح مورد نیاز اجرای قرارداد و ح 8-11

ه اه به عهدیدن كارگبیمه و كلیه هزينه های اجرايی عملیات و نیز هزينه های تجهیز و بر چ آنها، آالت و تعمیر

 پیمانکار می باشد.

بوطه به مرمور ادر انجام  پیمانکار موظف است برای بخش هايی از كار كه توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد، 9-11

 د.شرحی كه از طريق كارفرما اعالم می شود از طريق سیستم اتوماسیون اداری كارفرما عمل نماي

 اشکاالت و معايب طرح در دوره تضمین می باشد. پیمانکار موظف به رفع كلیه نواقص، 10-11

 را ندارد. )اعم از شخص حقیقی يا حقوقی( شخص ثالثپیمانکار حق واگذاری كار به  11-11

 کلف است كلیه اطالعات مرتبط با قرارداد و مورد نیاز كارفرما را ارائه نمايد.پیمانکار م 12-11

و همواره  كارفرما همکاری های الزم را به عمل آورده  IMSپیمانکار موظف است در راستای اجرای سیستم  13-11

 عملکرد خود را با آئین نامه ها و دستورالعمل های كارفرما در بخش های مختلف منطبق سازد.

فته ر يك هنکار موظف به اخذ آئین نامه ها و دستورالعمل های ايمنی و زيست محیطی ظرف مدت حداكثپیما 14-11

 عايت آئینرلزم به مبهداشت و محیط زيست كارفرما می باشد و پیمانکار  پس از ابالغ قرارداد از مديريت ايمنی،

 نامه ها و دستورالعمل های فوق الذكر طبق دستورات اعالمی می باشد.

 د مسئولیتاد باشصورت بروز هرگونه حادثه كه ناشی از قصور پیمانکار در انجام صحیح و كامل موضوع قرارد در 15-11

 جبران خسارات وارده به كارفرما بر عهده پیمانکار می باشد.

ه طور بو ايمنی  كارشناس و يا تکنسین بهداشت حرفه ای پرسنل و يا بیشتر،ده نفر پیمانکار می يايست حداقل  16-11

 وقت در اختیار داشته باشد. تمام

یرد گار می پیمانکار طبق چك لیست يا پرسشنامه هايی كه از سوی مديريت ايمنی و بهداشت در اختیارش قر 17-11

يت ا به مديرهازرسی بهداشتی از كارگاه خود و ارائه نتايج اين ب-موظف به انجام بازديدها و بازرسی های ايمنی

 بهداشت و ايمنی كارفرما می باشد.

 د بر عهدهر موارعايت كلیه موارد ايمنی در رابطه با پرسنل ،ماشین آالت و تجهیزات ،عملیات اجرايی و ساير 18-11

 پیمانکار است.

توجه مبابت  مسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد و مسئولیتی از اين 19-11

 كارفرما نخواهد بود.
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ات و ط به مالیی مربورای قوانین كار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین نامه هاپیمانکار هزينه های ناشی از اج 20-11

ين ست و از اموده انعوارض و ...كه تا تاريخ انعقاد قرارداد معمول و مجری بوده است و نیز سود خود را منظور 

 بايت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

مواد مخدر در اجرای ه هر گوناتباع بیگانه و معتادان به  سال و 18د زير افرا پیمانکار متعهد است از به كارگیری 21-11

 اين قرارداد خودداری نمايد.

ه بيج حاصله ئه نتاانجام پروژه حاضر به صورت كامالً دقیق و با رعايت اصول علمی و فنی و مهندسی و  سپس ارا 22-11

 كارفرما از طريق گزارش های ماهانه.

 موارد موجود در شرح كار انجام  پروژه مطابق با تمام 23-11

 ت.مانکار اسهده پیتهیه تمامی تجهیزات و لوازم مهندسی و  وسايل فنی اندازه گیری مورد استفاده در پروژه بع 24-11

ا موضوع تباط بپیمانکار موظف است در طول مدت اجرای قرارداد،كلیه اطالعات درخواستی دستگاه نظارت در ار 25-11

 اشد، در اختیار اين دستگاه قرار دهد.قرارداد، در هر زمان كه مورد نیاز ب

 يه پرسنل پیمانکار در شهر سیرجان.تامین اسکان و تغذ 26-11

 .كفش كار و كاله ايمنی برای پرسنل پیمانکار تهیه لباس كار،تامین و  27-11

م اشی از عدواقب نعرعايت كلیه مسايل ايمنی در طول مدت انجام پروژه بر عهده پیمانکار پروژه می باشد وكلیه  28-11

 ت ايمنی  بر عهده ايشان می باشد.رعاي

 پیمانکار و عوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با كارفرما ندارند. 29-11

 تعهدات کارفرما  (12ماده

 رد.اهد آومذكور را بر اساس بندهای مرتبط  همین قرارداد به عمل خو قراردادكارفرما حمايت مالی از  1-12

گل گهر  فوالد ودفتر فنی پیمانکار در سايت شركت توسعه آهن ، برق، خط تلفن و اينترنت تامین محل استقرار 2-12

 بر عهده دارد. جهت استفاده پرسنل پیمانکار

 قرارداد( فسخ  و خاتمه 13ماده 

 فسخ قرارداد  1-13

در صورتی كه بر كارفرما معلوم گردد كه پیمانکار عوامل فنی و دارای دانش علمی و تشکیالتی الزم برای انجام وظايف  

داد را به موقع خود فراهم نساخته  و يا در انجام تعهدات قراردادی و نیز وظايف محوله اهمال می نمايد و يا اينکه اين قرار

پیمانکار به طور كلی مفاد تمام يا قسمتی از اين  قرارداد را رعايت ننمايد كارفرما اختیار فسخ قرارداد را دارد، چنانچه  
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 ،حتیاج به تشريفات قضايی يا اداریرا كتبا به اطالع پیمانکار می رساند و بدون ا كارفرما قرارداد را فسخ نمايد مراتب

تضامین انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار و يا مبالغ مربوط به آنها را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد به 

كارفرما كه ناشی از قصور پیمانکار باشد سود خود ضبط و وصول می نمايد. الزم به ذكر است چنانچه خسارات وارده به 

بیش از میزان تضامین مذكور باشد كارفرما اين حق را دارد تا در جهت جبران خسارات وارده از كلیه راهکار های قانونی 

 ( استفاده نمايد.شهرستان سیرجان )من جمله طرح دعوی در مراجع ذی صالح قضايی

 قرارداد خاتمه 2-13

هد ا خاتمه دررارداد اختیارات مندرج در بند فوق حق خواهد داشت، در هر زمان كه صالح بداند اين قكارفرما عالوه بر 

مه دهد اد را خاتقرارد چنانچه بنا به داليلی غیر از آنچه در بند الف همین ماده ذكر شده است كارفرما تصمیم بگیرد كه

مانکار ينصورت پیاود، در خاتمه قرارداد به پیمانکار ابالغ شاين تصمیم بايد حداقل يك ماه قبل از تاريخ مورد نظر برای 

 محق به دريافت وجوهی به شرح ذيل خواهد بود:

ت قبال ز اين بابكه ا حق الزحمه كارهای انجام شده توسط پیمانکار تا تاريخ خاتمه قرارداد ، پس از كسر مبالغی 1-2-13

 پرداخت شده است.

نان اجعت كاركينه مريا تعهدات پیمانکار در مقابل كاركنان خود و هزكلیه هزينه های ناشی از موافقت نامه ها  2-2-13

ور ه منظوی به محل اقامت خويش و هزينه برچیدن عوامل مستقر محلی مشروط بر اينکه اين هزينه ها ب

. اشدبختی نشده پردا اجرای اين قرارداد ايجاد شده و مورد تايید كارفرما قرار گیرد و بابت آنها به پیمانکار

 یمانکار مستحق دريافت هیچگونه وجه ديگری به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.پ

 جریمه تأخير( 14 ماده

ا گزارش ارداد و يضوع قربه ازای هر هفته تاخیر غیر مجاز ناشی از قصور پیمانکار )به تشخیص دستگاه نظارت( در اتمام مو

وی دستگاه نظارت % )هشت درصد( از س 8)پنج  درصد( كل مبلغ قرارداد و حداكثر تا  %5های ماهانه، جريمه ای معادل

خ ا رأسا فسرارداد رقكارفرما ضمن اعمال جرائم فوق می تواند  وق الذكر،در صورت تأخیر بیش از سقف فمنظور می گردد. 

 نمايد. و وصول را ضبط و سپرده حسن انجام كار( تعهدات پیمانکار )اعم از تضمین اجرایمین او تض

 حل اختالف( 15 ماده

ت توسعه آهن و فوالد گل گهر حل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد اين قرارداد بعهده امور حقوقی و قراردادهای شرك

میباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوی به حقوقی ناشی و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضائی شهرستان سیرجان خواهد 

 بود كه طرفین با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمودند.
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ت صور ر ايندر غی ارد اجرا نمايد وملزم است كه تا حل اختالف، تعهداتی را كه به موجب قرارداد بعهده د پیمانکار

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

 نشانی طرفين قرارداد (16 ماده

 اربايد موضوع  دهد ، نشانی طرفین به شرح ذيل است، هرگاه يکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر

هارنامه وراق و اظاه ها و ابالغ نمايد و تا وقتی كه نشانی جديد به طرف ديگر اعالم نشده است كلیه نامكتبا به طرف ديگر 

 ها به نشانی قبلی ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ شده تلقی خواهد شد.

توسعه آهن و كت جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سايت شر 50نشانی كارخانه كارفرما: سیرجان، كیلومتر 

 فوالد گل گهر. 

  22پالک  غربی، 31كوچه خیابان الوند، تین،نمیدان آرژا تهران، :نشانی دفترمركزی كارفرما

 

 ................تلفن: .........................................................................................                ......: نشانی پیمانکار

 

 قرارداد نسخ (17 ماده

ه سخ بدون هر گونماده تنظیم و به امضای طرفین رسیده و مبادله شده است كه كلیه ن 17اين قرارداد در سه نسخه و 

 .خط خوردگی و الک گرفتگی معتبر بوده و حکم واحد را دارند

 پيمانکار کارفرما

 ...................................شرکت  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 مدیرعامل مدیرعامل

 ............................................... محمد محياپور

 رئيس هيئت مدیره عضو هيئت مدیره

 ................................................ جعفر صالح
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شرح خدمات قرارداد: 1پيوست   

 رارداد ووضوع قتهیه و تامین تجهیزات ، نیروی انسانی ، ماشین آالت و امکانات فنی  مورد نیاز اجرای م -1

ايستی ين بند بابط با تعمیرات و نگهداری آنها ، بعهده پیمانکار می باشد . الزم به ذكر اينکه هزينه های مرت

 توسط پیمانکار در جدول مربوطه در اسناد مناقصه اعالم گردد . 

  : نيروی انسانی 

 پیمانکار موظف است نسبت به تامین نیروی انسانی به شرح جدول ذيل اقدام نمايد :  -

ف
ردي

نیروی  شرح فعالیت 

  انسانی

 توضیحات شیفت كاری  

تمامی نفرات فوق الذكر  ساعته 8نوبت كار  8 تکنسين فنی سيستم های حفاظت در برابر حریق 1

بايستی به تايید فنی دستگاه 

نظارت )مديريت ايمنی، 

محیط زيست(  بهداشت و

 .برسند

 

 روزكار 3 مسئول سيلندرهای اطفاء حریق دستی  2

 روزكار 1 کارشناس سيستم پایش آنالین و ابزار دقيق  3

 روزكار 1 سرپرست  4

 رد( لباس و ... ذهاب، نهار، عیدی، پاداش، سنوات، اياب و) هزينه های مربوط به تامین نیروی انسانی با احتساب -

  .نظر گرفته می شود
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  : ماشين آالت 

فرما می باشدد به باال مورد تائید كار 95مدل  دستگاه خودروی وانت مزدا تك كابین  2پیمانکار موظف به تامین 

 تامین دو خودروی وانت الزامی می باشد()

م حريق اع برابر سرويس و نگهداری ، نظارت بر احیاء ، بازسازی ، تعمیرات و نگهداری سیستم های حفاظت در -2

 از اتوماتیك و دستی بر طبق دستورالعمل های ابالغ شده از سوی كارفرما 

 كد گذاری كلیه سیلندرهای اطفاء حريق دستی  -3

 مجتمع و كدگذاری مناطق جديد FE Mapترسیم  -4

 نرم افزاری نمودن تمامی برنامه های بازديد و سرويس و نگهداری  -5

نی رشات فبازديد بر مبنای چك لیست و ممیزی دوره ای سیستم های حفاظت در برابر حريق و ارائه گزا -6

 ماهیانه به كارفرما 

 و مجوز هیديا تاياستان كرمان ) اولويت شهرستان سیرجان ( بدر  را بودن كارگاه شارژ استاندارد ترجیحادا -7

 سازمان آتش نشانی

 الزم به ذکر اینکه : 

نفر 1: سرپرست کارگاه 
روزکار 

ق مسئول کپسول های اطفاءحری

:دستی 

نفر روزکار 3

تم های تکنسین فنی سیس

:حفاظت در برابر حریق

نفر نوبت کار8

کارشناس ابزار دقیق و 

نفر 1:  سیستم پایش آنالین

روزکار
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  در بخش سيستم اطفاء حریق دستی ) کپسول های آتش نشانی (در صورت نياز به تعویض یا تعمير تجهيزات

تعویض  قطعات شد ومعيوب ، اقالم مورد نياز پس از تائيد دستگاه نظارت کارفرما، تهيه و اجرا و مجزا فاکتور خواهد 

 تی به کارفرما تحویل گردد . شده بایس

 

 :يد ، اقدام نمابه شرح ذيل پیمانکار موظف است نسبت به تجهیز كارگاه و استقرار نفرات مقیم  -8

ا آن رتبط بمسرويس و نگهداری و تعمیرات و بروزرسانی كلیه سیستم های رينگ آب آتش نشانی و متعلقات  -9

 . ها ، ولوها و بوستر پمپشامل ، رينگ های مداربسته ، هیدرانت ها ، هوزريل 

اتیك و ی اتومبازديد و سرويس و نگهداری و شارژ و تست هیدرواستاتیك تمامی سیلندرهای اطفاء حريق گاز-10

 نیمه اتوماتیك  

ده از شبالغ تمامی بازديدها و برنامه های سرويس و نگهداری بايستی مبتنی بر دستورالعمل های ا-

 سوی كارفرما باشد.

 

  شرح خدمات مهندسی و سرویس و راهبری  سيستم های اعالم و اطفاء حریق اتومایک و رینگ آب

 آتش نشانی و اطفاء حریق دستی : 

ابر حريق سرويس و نگهداری ، نظارت بر عملکرد ، بازسازی ، تعمیرات و نگهداری سیستم های حفاظت در بر -1

رينگ  (  و دستی و IG55و  CO2اعم از اتوماتیك ) سیستم اعالم حريق آدرس پذير ، سیستم اطفاء حريق گازی 

 ارفرما كلعمل های ابالغ شده از سوی آب آتش نشانی با كلیه متعلقات و بوستر پمپ مربوطه  بر طبق دستورا

ينگ ، شارژ و تست هیدرواستاتیك  كلیه سیلندرهای اطفاء حريق دستی مطابق با استاندارد و دستور العمل كد-2

 لیست سیلندرهای اطفاء حريق دستی موجود ( – 1های كارفرما ) پیوست 
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وضدعیت  ه های بازديد سیلندرها ، بررسیتهیه بانك اطالعاتی جامع از سیستم اطفاء حريق دستی شامل دور-3

 لیست سیلندرهای اطفاء حريق دستی موجود (  – 1ظاهری و عملکردی سیلندرها  ) پیوست 

 – 1(   و به روزرسدانی آن ) پیوسدت  FE MAP مشخص نمودن محل دقیق سیلندرها بر روی نقشه ) ترسیم -4

 لیست سیلندرهای اطفاء حريق دستی موجود (  

آنالين  م پايش، راهبری و نگهداری سیستاری نمودن تمامی برنامه های بازديد و سرويس و نگهداری نرم افز-5

 مركزی 

ه نی ماهیانشات فبازديد بر مبنای چك لیست و ممیزی دوره ای سیستم های حفاظت در برابر حريق و ارائه گزار-6

 به كارفرما 

ز ديه و مجوتايی ن كرمان ) اولويت شهرستان سیرجان ( بادارا بودن كارگاه شارژ استاندارد ترجیحا در استا-7

 سازمان آتش نشانی

ينگ آب ( ، ر2( مورد نیاز سیستم های اعالم حريق آدرس پذير )پیوست SPARE PARTSتامین قطعات  يدكی )-8

یستم ( ، س4)پیوست  CO2( ، سیستم اتوماتیك اطفاء حريق گازی 3آتش نشانی و كلیه متعلقات )پیوست 

 ( 5)پیوست   IG55وماتیك اطفاء حريق گازی ات

( پیش بینی شده در پیوست های مربوطه  SPARE PARTSتذكر : الزم به توضیح می باشد  تعداد قطعات يدكی ) 

تقريبی می باشند و متناسب با نیاز و با تائید دستگاه نظارت در طی قرارداد تامین خواهدد شدد و  هزينده ی آن 

 صورتیکه استهالک تجهیزات سیستم های مذكور  ، افزون بر مقادير پیش بینی شده باشد پرداخت خواهد شد ، در
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کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در 
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پیمانکار موظف به تامین قطعات مورد نیاز می باشد كه هزينه  و يا تجهیزی خارج از لیست مذكور مورد نیاز باشد

 ی آن توسط كارفرما قابل پرداخت خواهد بود . 

 الزم به ذکر اینکه : 

 یزات ر تجهدر بخش سیستم اطفاء حريق دستی ) كپسول های آتش نشانی (در صورت نیاز به تعويض يا تعمی

طعات قاهد شد و ور خومعیوب ، اقالم مورد نیاز پس از تائید دستگاه نظارت كارفرما، تهیه و اجرا و مجزا فاكت
 تعويض شده بايستی به كارفرما تحويل گردد . 

ا آن رتبط بمرات و بروزرسانی كلیه سیستم های رينگ آب آتش نشانی و متعلقات سرويس و نگهداری و تعمی-11

 . شامل ، رينگ های مداربسته ، هیدرانت ها ، هوزريل ها ، ولوها و بوستر پمپ

اتیك و زی اتومبازديد و سرويس و نگهداری و شارژ و تست هیدرواستاتیك تمامی سیلندرهای اطفاء حريق گا -12

 نیمه اتوماتیك  

وی سده از شامی بازديدها و برنامه های سرويس و نگهداری بايستی مبتنی بر دستورالعمل های ابالغ تم-13

 كارفرما باشد.
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 پيش نویس قرارداد
 37از  19صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

 

 

 

 



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م
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 ضمائم : 

 : لیست سیلندرهای اطفاء حريق دستی  1پیوست 

 ( سیستم اعالم حريق اتوماتیك آدرس پذير SPARE PARTS: قطعات يدكی ) 2پیوست 

 رينگ آب آتش نشانی و كلیه متعلقات مربوطه ( SPARE PARTSقطعات يدكی ):  3پیوست 

 CO2اتوماتیك  گازی حريق اطفاء( سیستم SPARE PARTSقطعات يدكی ):  4پیوست

 IG55اتوماتیك  گازی حريق اطفاء( سیستم SPARE PARTSقطعات يدكی ):  5پیوست
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لیست  سیلندر های اطفاء حریق دستی  –  1پیوست   

 ردیف شرح کار مقدار

 1 کيلو گرمی 3سيلندر پودر و گاز  سیلندر  42

 2 کيلوگرمی  6سيلندر پودر و گاز  سیلندر  160

 3 کيلوگرمی  12سيلندر پودر و گاز  سیلندر 300

 4 کيلوگرمی 25سيلندر پودر و گاز  سیلندر 80

 5 کيلوگرمی 50سيلندرپودرو گاز   سیلندر 40

 6 کيلوگرمی CO2  6سيلندر گاز  سیلندر 130

 7 کيلوگرمی CO2  12سيلندر گاز  سیلندر 300

 8 جمع کل سيلندر 900
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   آدرس پذیراتوماتیك  سیستم اعالم حریق(  SPARE PARTSقطعات یدکی )  –  2پیوست 

 

  مقدار  واحد  شرح  ردیف

1 ADDRESSABLE SMOKE 

DETECTO R 
 30 عدد

2 ADDRESSABLE HEAT  

DETECTO R 

 10 عدد

3 ADDRESSABLE MO LTI  

DETECTO R 

 40 عدد

4 ADDRESSABLE GAS 

DETECTO R 

 2 عدد

5 ADDRESSABLE  

MANUAL CALL PO INT 
 20 عدد

6 ADDRESSABLE FLASHER 8 عدد 

7 ADDRESSABLE SOUNDER 

&FLASHER 
 12 عدد

8 F.A.C.P 

2 Loop ( UNI PASS ) &  
 2 دستگاه

9 FACP  

4 LO O P ( NOTIFIRE )  
 1 دستگاه

10 DEVICES ADDRESSING Per devices 200 

11 ADDRESSABLE BEAM  

DETECTO R 
 2 دستگاه

رشته و  4و  2تکميل کابل ضدحریق  12

 لوله کشی با مصالح
 1000 متر

 

 

 



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م
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   رینگ آب آتش نشانی و متعلقات -  ( سیستم اطفاء حریق آبی SPARE PARTSقطعات یدکی )  –  3پیوست 

 

 ردیف شرح واحد  مقدار

 عدد 12
دو  اینچ  دارای 6شیر هیدرانت محوطه از نوع خشک  سایز 

 1 اینچ 4اینچ و یک ورودی  2 1/2ورودی 

 اینچ 4ولو  عدد 7
2 

ه 15  3 جعبه آب آتش نشانی دستگا

 ست 30
جعبه آب آتش نشانی اعم از شیلنگ متعلقات مربوط به 

 4 اینچ 1.5الستیکی ضد اسید اشباخ آلمان و سرنازل آب 

150 
 متر

سانتیمتر و بک فیل کردن  120و عمق   60حفر کانال به عرض 
 آن

5 

ه 3  6 اینچ دلتا HMI5/1  دستگا

 7 دلتا PLC AS عدد 3

 PLC 8کارت  عدد 3

 PLC 9کارت ارتباطی  عدد 3
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   CO2اطفاء حریق اتوماتیك گازی (  SPARE PARTSقطعات یدکی )  –  4پیوست 

 

  مقدار  واحد  شرح  ردیف

1  PRESSURE  GUAGE 3 عدد 

2 
DISCHARGE PRESSURE 

SWITCH 
 2 عدد

3 SELNOID VALVE 6 عدد 

4 PNEUMATIC ACTUATOR 5 عدد 

5 RELIF VALVE 2 عدد 

6 MANUAL VALVE  ACTUATOR 3 عدد 

7 HOLD KEY 4 عدد 

8 DISCHARGE FLEX HOSE  10 متر 

9 MONIFOLD  DISCHRGE 7 متر 

10 
DISCHARGR PIPING 10 متر 

11 
DISCHRGE NOZZLE 10 عدد 

12 
CO2 CYLINDER CHARGING 

عدد  

 سيلندر
10 

13 
N2 PILOT CYLINDER 2 عدد 
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   IG55اطفاء حریق اتوماتیك گازی (  SPARE PARTSقطعات یدکی )  –  5پیوست 

  

  مقدار  واحد  شرح  ردیف

1  PRESSURE  GUAGE 4 عدد 

2 
DISCHARGE PRESSURE 

SWITCH 
 3 عدد

3 SELNOID VALVE 2 عدد 

4 PNEUMATIC ACTUATOR 4 عدد 

5 RELIF VALVE 5 عدد 

6 MANUAL VALVE  ACTUATOR 3 عدد 

7 HOLD KEY 1 عدد 

8 DISCHARGE FLEX HOSE  15 متر 

9 MONIFOLD  DISCHRGE 5 متر 

10 
DISCHARGR PIPING 40 متر 

11 
DISCHRGE NOZZLE 10 عدد 

12 
IG55 CYLINDER CHARGING 

عدد  

 سيلندر
5 

13 
N2 PILOT CYLINDER 2 عدد 

 

 

 



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م

و  رینگ آب آتش نشانی ، سيستمسيستم های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک

کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در 
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مانيمبالغ پ کيجدول تفک: 2پيوست   

(  1کپسول های اطفاء حریق دستی ) جدول  – مانیمبالغ پ كیجدول تفک  

 مقدار قیمت واحد )ریال( جمع قیمت )ریال(

 شرح کار

 کدینگ ، شارژ و تست هیدرواستاتیك 

 ردیف

 1 کيلو گرمی 3سيلندر پودر و گاز  سیلندر  42  

 2 کيلوگرمی  6سيلندر پودر و گاز  سیلندر  160  

 3 کيلوگرمی  12سيلندر پودر و گاز  سیلندر 300  

 4 کيلوگرمی 25سيلندر پودر و گاز  سیلندر 80  

 5 کيلوگرمی 50سيلندرپودرو گاز   سیلندر 40  

 6 کيلوگرمی CO2  6سيلندر گاز  سیلندر 130  

 7 کيلوگرمی CO2  12سيلندر گاز  سیلندر 300  

 8 کيلوگرمی CO2  30سيلندر گاز  سیلندر  70  

 9 سيستم کدگذاری سیلندر 900  

 10 تست هيدرواستاتيک  سیلندر 900  

 قيمت کل )ریال(  
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 ( 2) جدول   یدست قیاطفاء حر های کپسول – مانیمبالغ پ كیجدول تفک

 )شرح  خدمات مهندسی و سرویس و راهبری(

 

 مبنا قیمت واحد )ریال( قیمت کل )ریال(

خدمات مهندسی و سرویس و  شرح 

 راهبری

 

 ردیف

  
کارخانه )مگامدول گوهر و  2 

 کوثر( 

تهيه بانک اطالعاتی جامع از سيستم 

 اطفاء حریق دستی
1 

کارخانه )مگامدول گوهر و  2   

 کوثر( 
 FE Map  2تهيه و تدوین و بروزرسانی 

  

 نفر روزکار  3

 *نيروی انسانی 

) با احتساب عيدی ، پاداش ، سنوات ، 

لباس (ایاب و ذهاب ، ناهار  ،   

3 

دستگاه خودروی وانت مزدا  1  

 به باال 1395تك کابین مدل سال 

 ) هزینه بصورت اجاره ماهیانه(

 خودروی وانت

 ) سوخت و تعمیرات بعهده پیمانکار(
4 

 قيمت کل پيشنهادی )ریال( 

 

 .اشل حقوقی محاسبه شده بایستی به پيوست ارائه گردد *
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 (3های حفاظت در برابر حریق اتوماتیك و نیمه اتوماتیك  ) جدول سیستم  – مانیمبالغ پ كیجدول تفک

 )شرح  خدمات مهندسی و سرویس و راهبری( 

 ردیف شرح  خدمات مهندسی و سرویس و راهبری مبنا  قیمت واحد )ریال( قیمت کل )ریال(

 ماهيانه ساليانه

نفر  8

نيروی 

 شيفت 

 

 نيروی انسانی

 نفر نيروی شيفت 8  

) با احتساب عيدی ، پاداش ، 

سنوات ، ایاب و ذهاب ، ناهار  ، 

 لباس(+مرخصی +حق شيفت 

 1 سيستم اعالم حریق اتوماتيک آدرس پذیر

  
 سيستم اطفاء حریق اتوماتيک گازی

2 

 

 نفر 1  

نيروی 

 روزکار 

 

 کارشناس ابزار دقيق

 3 سيستم پایش آنالین و ابزار دقيق

  

 

 نفر  1 

سرپرست  

کارگاه 

 روزکار

 نفر سرپرست کارگاه روزکار  1

سيستم رینگ آب آتش نشانی ،سيستم های 

اعالم و اطفا ءحریق و پایش آنالین با کليه 

 متعلقات و بوستر پمپ مربوطه

4 

دستگاه خودروی وانت مزدا  1  

 به باال 1395تک کابين مدل سال 

 ) هزینه بصورت اجاره ماهيانه(

 خودروی وانت

 سوخت و تعميرات بعهده پيمانکار( )

5 

 قيمت کل پيشنهادی )ریال( 

 

 *اشل حقوقی محاسبه شده بایستی به پيوست ارائه گردد .

 



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م

و  رینگ آب آتش نشانی ، سيستمسيستم های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک

کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در 

 کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 پيش نویس قرارداد
 37از  29صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

 و هزینه های مرتبط  Spareجدول تفکیك شرح قطعات 

 (  Addressable -  آدرس پذیراتوماتیك  سیستم اعالم حریق)

 ( 4) جدول 

  بهای کل )ریال(  مقدار  )ریال(بهای واحد   واحد  شرح  ردیف

1 ADDRESSABLE SMOKE 

DETECTO R 
  30  عدد

2 ADDRESSABLE HEAT  

DETECTO R 

  10  عدد

3 ADDRESSABLE MO LTI  

DETECTO R 

  40  عدد

4 ADDRESSABLE GAS 

DETECTO R 

  2  عدد

5 ADDRESSABLE  

MANUAL CALL PO INT 
  20  عدد

6 ADDRESSABLE FLASHER 8  عدد  

7 ADDRESSABLE SOUNDER 

&FLASHER 
  12  عدد

8 F.A.C.P 

2 Loop ( UNI PASS ) &  
  2  دستگاه

9 FACP  

4 LO O P ( NOTIFIRE )  
  1  دستگاه

10 DEVICES ADDRESSING Per devices  200  

11 ADDRESSABLE BEAM  

DETECTO R 
  2  دستگاه

رشته و  4و  2تکميل کابل ضدحریق  12

 با مصالح لوله کشی
  1000  متر

  جمع کل )ریال(

 



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م

و  رینگ آب آتش نشانی ، سيستمسيستم های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک

کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در 

 کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 پيش نویس قرارداد
 37از  30صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

 و هزینه های مرتبط Spareجدول تفکیك شرح قطعات 

 (  رینگ آب آتش نشانی و متعلقات -  اطفاء حریق آبیسیستم )

 ( 5)جدول 

 

 ردیف شرح واحد  بهای واحد )ریال(  مقدار  بهای کل )ریال(

 عدد  12 
 6شیر هیدرانت محوطه از نوع خشک  سایز 

اینچ و یک  2 1/2دو ورودی  اینچ  دارای
 اینچ 4ورودی 

1 

 اینچ 4ولو  عدد  7 
2 

ه  15   3 جعبه آب آتش نشانی دستگا

 ست  30 
متعلقات مربوط به جعبه آب آتش نشانی اعم از 

شیلنگ الستیکی ضد اسید اشباخ آلمان و 
 اینچ 1.5سرنازل آب 

4 

 150 
 متر 

سانتیمتر و  120و عمق   60حفر کانال به عرض 
 بک فیل کردن آن

5 

ه  3   6 اینچ دلتا HMI5/1  دستگا

 7 دلتا PLC AS عدد  3 

 PLC 8کارت  عدد  3 

 PLC 9کارت ارتباطی  عدد  3 

 جمع كل 

 

 

 

 



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م
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کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در 
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 پيش نویس قرارداد
 37از  31صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

 و هزینه های مرتبط Spareشرح قطعات جدول تفکیك 

 (  CO2  اطفاء حریق گازیسیستم )

 ( 6)جدول 

  بهای کل )ریال(  مقدار  واحد )ریال(بهای   واحد  شرح  ردیف

1  PRESSURE  GUAGE 3  عدد  

2 
DISCHARGE PRESSURE 

SWITCH 
  2  عدد

3 SELNOID VALVE 6  عدد  

4 PNEUMATIC ACTUATOR 5  عدد  

5 RELIF VALVE 2  عدد  

6 MANUAL VALVE  ACTUATOR 3  عدد  

7 HOLD KEY 4  عدد  

8 DISCHARGE FLEX HOSE  10  متر  

9 MONIFOLD  DISCHRGE 7  متر  

10 DISCHARGR PIPING 10  متر  

11 DISCHRGE NOZZLE 10  عدد  

12 
CO2 CYLINDER CHARGING 

عدد  

 سيلندر
 10  

13 N2 PILOT CYLINDER 2  عدد  

  جمع کل )ریال(
 

 



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م
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 37از  32صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

 و هزینه های مرتبط Spareشرح قطعات جدول تفکیك 

 (  IG55  گازیاطفاء حریق سیستم )

 (  7) جدول 

   مقدار  بهای واحد )ریال(  واحد  شرح  ردیف

1  PRESSURE  GUAGE 4  عدد  

2 
DISCHARGE PRESSURE 

SWITCH 
  3  عدد

3 SELNOID VALVE 2  عدد  

4 PNEUMATIC ACTUATOR 4  عدد  

5 RELIF VALVE 5  عدد  

6 MANUAL VALVE  ACTUATOR 3  عدد  

7 HOLD KEY 1  عدد  

8 DISCHARGE FLEX HOSE  15  متر  

9 MONIFOLD  DISCHRGE 5  متر  

10 DISCHARGR PIPING 40  متر  

11 DISCHRGE NOZZLE 10  عدد  

12 
IG55 CYLINDER CHARGING 

عدد  

 سيلندر
 5  

13 N2 PILOT CYLINDER 2  عدد  

  جمع کل )ریال(
 



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م
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 پيش نویس قرارداد
 37از  33صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

 ) ریال ( محاسبه هزینه کل شرح خدمات قراردادهزینه کل هر بخش و  كیجدول تفک

 ردیف شرح قیمت کل )ریال(

 1 1جدول  

 2 2جدول  

 
3جدول   

 

3 

 4 4جدول  

 
 5 5جدول 

 
 6 6جدول 

 7 7جدول  

 به عدد:

 قيمت کل پيشنهادی )ریال(

 به حروف:



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م

و  رینگ آب آتش نشانی ، سيستمسيستم های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک

کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در 

 کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 پيش نویس قرارداد
 37از  34صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

 

 HSE: دستورالعمل 3پيوست 

 

گردد چنین متعهد میذكر شده در اين الحاقیه را به اجرا گذاشته و هم HSEگردد كلیه مفاد و موارد متعهد می فروشنده

وجه تت را، با حیط زيسماالجرا در حوزه ايمنی و بهداشت كار و رعايت حقوق كلیه قوانین، مقررات و آيین نامه های الزم

نیز برای  HSEوزه در ح خريداربه موضوع پیمان رعايت نمايد. همچنین به موجب اين الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی 

  گردد.الزم االجرا می فروشنده

لیت جام فعاان از مراجع ذيصالح استان محل انفروشندگبايد دارای تائیديه صالحیت ايمنی  فروشندهشركت  -1

 باشد.

 متناسب با پروژه HSEبايد اقدام به تهیه چارت  فروشندهبا توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرايی،  -2

یت مسئول فت صالحموظف به ارائه مداركی مبنی دريا فروشندهنموده و بر اين اساس،  خريدارخود و مورد تايید 

. ايشان در باشدمی خريدار  HSEخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تايید به واحد  HSEو تمامی نفرات واحد 

رتبط با های م ه شده بايد بر مبنای تخصص، مشغول به كار خواهند شد. چارت ارائخريدارصورت تايید از سوی 

HSE  ريدارخخیص )برق، داربست، بهداشت، محیط زيست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداری، حفاری و غیره( به تش 

 "ول ايمنیبکارگیری مسئ"و سطح مهارت آنها بر مبنای آيین نامه  فروشنده HSEبوده و تعداد نفرات واحد 

كه به تايید  HSEاعی و متناسب با پراكندگی جبهه های كاری يك نفر كارشناس وزارت تعاون، كار و رفاه اجتم

 فروشنده HSEگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم كاری واحد رسیده باشد، تعیین می خريدار  HSEواحد

 می باشد. خريداربصورت مستقیم زير نظر 

ز امد و خارج ممانعت به عمل خواهد آ فروشندهدر محیط كار از ادامه فعالیت كاری   HSEدر صورت عدم حضور  -3

 خواهد بود. فروشندهادعای تاخیر و خسارت از سوی 

نجام و همچنین ا فروشندهبه كلیه پرسنل  (.Safety Induction, TBM, etc)های بدو و حین كار ارائه آموزش -4

 الزامی است. فروشندهمعاينات طب كار )بدو استخدام و ادواری( برای ايشان توسط 

های اجرائی خود، اقدام به دريافت مجوز كار در زمان تعريف شده از سوی بايد جهت انجام ايمن فعالیت فروشنده -5

نموده و جهت حصول اطمینان از ايمن بودن آن فعالیت، كلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن  خريدار



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م

و  رینگ آب آتش نشانی ، سيستمسيستم های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک

کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در 

 کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 پيش نویس قرارداد
 37از  35صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

امضاء جهت مجوز كار را دارند بصورت رسمی به  مجوز كار فراهم نمايد. همچنین تمامی افرادی كه حق

 معرفی نمايد. خريدار  HSEواحد

به وسیله  شود ومی تفادهكلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و ساير امکاناتی كه به نوعی از آنها در پروژه اس -6

ورت صفته و در ر گرديد قراخريد، اجاره و يا به هر نحوی تهیه شده است، بايد قبل از ورود به كارگاه مورد باز

 ايط ايمن،در شر بوده و خريدارهای ذی صالح و نیاز، دارای گواهی سالمت فنی از شركتهای مورد تايید سازمان

ه اساس كلی ر اينبمناسب و مطابق با استانداردها، تعمیر و نگهداری گرديده و عملکرد مناسب را داشته باشد. 

عتبر امه فنی مواهینگه خاطر عدم دريافت اجازه فعالیت برای ماشین آالت فاقد هزينه های وارد شده به قرارداد ب

 خواهد بود. فروشنده، بر عهده شركت فروشنده

د، كارت تردد بازديد شده، در صورت تايی خريدار HSEقبل از ورود به سايت توسط  فروشندهكلیه ماشین آالت  -7

 كارگاهی دريافت نمايند.

حیط كار ربط م وتعداد پرسنل و جبهه كاری اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط بايد متناسب با  فروشنده -8

(HOUSE KEEPING)  صحیح ملبس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدمان منظم و 

 استفاده نمايد. خريدار  HSEتجهیزات و مواد در سطح كارگاه با نظارت و تشخیص واحد

ه آب و )خدمات پزشکی، تهی  HSEف است درخصوص عقد قرارداد برای دريافت خدمات مرتبط باموظ فروشنده -9

و غیره(  HSEيخ، جمع آوری زباله، جمع آوری و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاری، خدمات مهندسی 

ز طرف الم شده اد اعيیرسانیده و تنها مجاز به عقد قرارداد با شركتهای مورد تا خريدارمراتب را كتبا به اطالع 

 می باشند . خريدار

جهیزات بار تاز جمله وسايل استحفاظی فردی، وسايل برقی، وسائل و  HSEكلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با   -10

 خريدار HSEاحد و، قبل از ورود به كارگاه بايد به تايید فروشندهبرداری، متريال داربست و غیره متعلق به 

 تفاده خواهد بود.رسانیده و سپس مجاز به اس

 خريدار  HSEحدقبل از استفاده از هرگونه كمپ خارج از كمپ های محدوده سايت، منوط به تايید وا فروشنده  -11

 می باشد.

ابط بنای ضومهای بهداشتی الزم بر گردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرويسمتعهد می فروشنده  -12

 رخريداهای رارداداحداث نمايد. )مطابق با نظر مکتوب امور ق ريدارخكارگاهی و قانونی، در نقاط مورد تايید 

 گردد.(اعمال می

قبل از ورود به كارگاه بايد مجهز به وسايل استحفاظی فردی گردند و استفاده از اين  فروشندهكلیه پرسنل   -13

ید، ريگرها و برق وسايل در طول مدت حضور در كارگاه الزامیست. رنگ كاله برای كارگران آبی، سرپرستان سف



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م
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کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در 

 کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 پيش نویس قرارداد
 37از  36صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

ارائه گردد. در صورت عدم  خريدار  HSEباشد كه بايد قبل از تهیه، نمونه آن جهت تايید به واحد كاران زرد می

 %25های آن با احتساب اقدام و هزينه "راسا خريدار، فروشندهتهیه وسايل استحفاظی فردی استاندارد توسط 

 لحاظ خواهد شد. فروشندهباالسری در صورت وضعیت 

تناسب با نین مبايد برای تردد پرسنل تابعه وسائل اياب و ذهاب مناسب و دارای بیمه نامه و همچ فروشنده  -14

 ضوابط جاری در كارگاه تامین نموده و از تردد ايمن پرسنل اطمینان حاصل نمايد.

ين امايد. در نرائه ا خريدارايید به بايد قبل از تجهیز كارگاه جانمايی دفاتر و كارگاه خود را جهت ت فروشنده  -15

 وبهداشتی  يسهایجانمائی بايد چاه های ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهای برق، محل و نوع سپتیك برای سرو

 برسند. خريدار  HSEمخازن سوخت لحاظ گردد كه تمامی موارد مذكور پس از اجرائی شدن بايد به تايید واحد 

با  گی شركت ورانند نندگی در كارگاه دارند، قبل از رانندگی در كالس های ايمنی دركلیه افراد كه نیاز به را  -16

 ارائه اصل مدرک، گواهینامه رانندگی در كارگاه را دريافت نمايند.

بهه جردد و تپاشی محوطه تحويلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر های مکلف به انجام آب فروشنده  -17

 باشد.كاری خود می

 خريدار  HSEتايید کار بهنل برق، ريگرها، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ويژه بايد قبل از شروع بپرس  -18

 وع است .ر ممنرسیده و از كاله با رنگ تعريف شده استفاده نمايند. فعالیت افراد تايید نشده در اين امو

 سیب های زيست محیطی می باشد.ملزم به انجام كلیه اقدامات الزم جهت ممانعت از آ فروشنده  -19

ضور افسر مله حجملزم به تامین و تدارک كلیه مقدمات و امکانات انجام ايمن كار در روز و شب از  فروشنده  -20

ايت، سشرايط  ، روشنايی كافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه بهHSEدائم 

ورت عدم باشد. در صمی خريدار  HSEكاری و ساير موارد به تشخیص هاینصب حفاظ نرم و سخت برای محوطه

 اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد. خريدار  HSEتامین شرايط مورد نیاز،

ی الس هاكهای الزم و بر اساس ماتريس آموزشی به كلیه افراد مربوطه را جهت دريافت آموزش فروشنده  -21

 مربوطه اعزام خواهد نمود.

تجهیز  مناسب های برقی را قبل از ورود به كارگاه، به تجهیزات حفاظ جانظف است كلیه سیستممو فروشنده  -22

 نمايد )به ازای هر دو خروجی سه فاز و تك فاز يك محافظ جان(

س اجازه مجهز نموده سپ خريدار HSE كلیه تجهیزات مکانیکی را به حفاظ مناسب و تايید شده  فروشنده  -23

 ی نمايد.استفاده از آنرا صادر م

)مانند تابلوهای ترافیکی و   HSEملزم به تهیه پوسترها، پمفلت آموزشی، اخطار و عالئم هشدار دهنده فروشنده  -24

 نصب خواهند شد. خريدار  HSEباشد و اين عالئم متناسب با شرايط سايت، بسته به تشخیصغیره( می



 

، راهبری ، اصالح و بهسازی ، شارژ و تست، تعميراتسرویس و نگهداریناقصه م

و  رینگ آب آتش نشانی ، سيستمسيستم های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک

کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در 

 کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 پيش نویس قرارداد
 37از  37صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه: 

 

 

اک تشخیص داده خطرن خريدار  HSEرگاه از نظراز افراد، خودروها و تجهیزاتی كه فعالیت آنها در كا فروشنده  -25

 شوند، ممانعت بعمل آورده و آنها را از كارگاه به بیرون هدايت خواهد نمود.

پايی داربست، مجوز برای بر فروشندهرسیده باشد.  خريدار  HSEكلیه متريال داربست قبل از ورود بايد به تايید   -26

ز مجاز و ی تگ سبهای دارارا اخذ نمايد. داربست خريدارداربست برپايی و جهت استفاده، بايد تايید كارشناس 

ورت عدم صند. در بايد اصالح گرد خريدارباشند و مطابق با نظر داربست دارای تگ قرمز مجاز به استفاده نمی

خواهد  هروشندفاصالح از فعالیت مربوطه جلوگیری گرديده و عواقب ناشی از توقف و كلیه تبعات آن در تعهد 

 خواهد بود. فروشندهبود و خارج از ادعای 

ده به شعیین تكلیه شبه حوادث و حوادث و وقايع را با استفاده از فرمهای اعالم شده و در وقت  فروشنده  -27

 ارسال خواهد نمود. خريدار

ای داربسته های خاص می باشند. لذا برپايیهای داخل مخازن و فضاهای محصور جزء داربستتمامی داربست  -28

كار در  ملیاتع)براكتی( بايد كامال مطابق با روش اجرايی برپايی براكت داخل مخازن باشد و قبل از شروع 

 ارتفاع، تگ سبز داربست اخذ نمايد.

 خريداربه  فروشندهبايد به صورت روتین توسط   HSEگزارش روزانه افسران سايت، عملکرد هفتگی و ماهیانه  -29

 ارائه گردد.

ای ايمنی هدر كلیه جلسات و بازرسی  فروشنده  HSEبه همراه سرپرست فروشندهال سرپرست كارگاه حضور فع  -30

 الزامی است.

روشنايی،  موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه كاری و كار در شب از جمله افسر ايمنی، فروشنده  -31

 سکوی كار ايمن، مسیرهای دسترسی مناسب ايجاد نمايد

ان روشندگفتعهد  اظی خاص در فعالیت های از جمله كار درارتفاع، راديوگرافی، برقکاری درتهیه وسايل استحف  -32

 میباشد. خريدارو با تايید 

، ويژه( يك، دو بايد دارای بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پايه فروشندهكلیه ماشین آالت   -33

 و شرايط كارگاه باشد. خريدارمطابق با نظر 

 ه تمامی كاركنان بايد مطابق با تعهدات قراردادی باشد.لیست بیم  -34

آموزش  وداشت ملزم به رعايت كلیه آيین نامه های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت به فروشنده  -35

چنین پزشکی، قانون كار و تامین اجتماعی، سازمان محیط زيست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و هم

 باشد.ابالغ خواهد شد، می خريدارات كارگاهی كه برحسب شرايط كارگاه توسط دستورالعمل ها و مقرر
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 برگ پیشنهاد قیمت )جزئیات قیمت( 

 
 

 قيمت پيشنهاد برگه
 

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

 تمسک ، سينگهداری ، تعميرات ، شارژ و تست ، راهبری ، اصالح و بهسازی سيستم های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتي

ياء و کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در کارخانجات اح رینگ آب آتش نشانی

 براساس مدارك و مقادیر و مشخصات فني مندرج "مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 .درپیوست قرارداد

 
 

 : معادل
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........................................................................................................................................................................................ حروف به و  لریا 
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 :پیمانکار نمایندگان  /نماینده

 ..................................................../..........................................................نام
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 جدول جزئيات قيمتها

شرح خدمات تفضیلي اعالم شرح خدمات تفضیلي اعالم   اساساساس  بربر  بایستبایست  ميمي  مناقصه گرانمناقصه گران  کلیهکلیه  پروژه،پروژه،  کارکار  حجمحجم  سازيسازي  یکسانیکسان  جهتجهت  ..أأ

  نمایند.نمایند.  اقداماقدام  قیمتهاي زیرقیمتهاي زیر    جدولجدول  تکمیلتکمیل  بهبه  نسبتنسبت    قرارداد،قرارداد،  11شده در پیوست شده در پیوست 

ي اسکان و غذا کارکنان، رفت و آمد، بیمه هاي پرسنلي و حوادث و حمل، ي اسکان و غذا کارکنان، رفت و آمد، بیمه هاي پرسنلي و حوادث و حمل، در مبالغ زیر کلیه هزینه هاي پیمانکار برادر مبالغ زیر کلیه هزینه هاي پیمانکار برا  ..بب

و سایر هزینه هاي اجراي موضوع و سایر هزینه هاي اجراي موضوع   ، ابزار و ماشین االت نصب،، ابزار و ماشین االت نصب،کلیه هزینه هاي ارزي )در صورت وجود(، ترخیص کاالکلیه هزینه هاي ارزي )در صورت وجود(، ترخیص کاال

  ....( در نظر گرفته شده است.....( در نظر گرفته شده است.    وو  قرارداد )حمل و نقل درون سایتقرارداد )حمل و نقل درون سایت

  

  ( 1ل های اطفاء حریق دستی ) جدول کپسو – مانیمبالغ پ کیجدول تفک

 مقدار قيمت واحد )ریال( جمع قيمت )ریال(
 شرح کار

 کدینگ ، شارژ و تست هيدرواستاتيک 
 ردیف

 1 کيلو گرمی 3سيلندر پودر و گاز  سيلندر  42  

 سيلندر  160  
 2 کيلوگرمی  6سيلندر پودر و گاز 

 سيلندر 300  
 3 کيلوگرمی  12سيلندر پودر و گاز 

 4 کيلوگرمی 25سيلندر پودر و گاز  سيلندر  80  

 سيلندر 40  
 5 کيلوگرمی 50سيلندرپودرو گاز  

 سيلندر 130  
 6 کيلوگرمی CO2  6سيلندر گاز 

 سيلندر 300  
 7 کيلوگرمی CO2  12سيلندر گاز 

 سيلندر  70  
 8 کيلوگرمی CO2  30سيلندر گاز 

 سيلندر 900  
 9 سيستم کدگذاری

 10 تست هيدرواستاتيک  سيلندر 900  

 قيمت کل پيشنهادی ) ریال (  
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 ( 2) جدول   یدست قیاطفاء حر های کپسول – مانیمبالغ پ کیجدول تفک
 )شرح  خدمات مهندسی و سرویس و راهبری(

 مبنا قيمت واحد )ریال( قيمت کل )ریال(

شرح  خدمات مهندسی و سرویس و 

 راهبری

 

 ردیف

  
نه )مگامدول گوهر و کارخا 2 

 کوثر( 

تهيه بانک اطالعاتی جامع از سيستم اطفاء 

 حریق دستی

1 

کارخانه )مگامدول گوهر و  2   

 کوثر( 
 FE Map  2تهيه و تدوین و بروزرسانی 

  

 نفر روزکار  3

 نيروی انسانی *

) با احتساب عيدی ، پاداش ، سنوات ، 

 ایاب و ذهاب ، ناهار  ، لباس (

3 

گاه خودروی وانت مزدا دست 1  

به  1395تک کابين مدل سال 

 باال

 ) هزینه بصورت اجاره ماهيانه(

 خودروی وانت

 ) سوخت و تعميرات بعهده پيمانکار(
4 

 
 قيمت کل پيشنهادی )ریال(

 

 .اشل حقوقی محاسبه شده بایستی به پيوست ارائه گردد *
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)   ابر حریق اتوماتیک و نیمه اتوماتیکسیستم های حفاظت در بر – مانیمبالغ پ کیجدول تفک

 (3جدول 

 )شرح  خدمات مهندسی و سرویس و راهبری( 

 ردیف شرح  خدمات مهندسی و سرویس و راهبری مبنا  قیمت واحد )ریال( قیمت کل )ریال(

 ماهيانه ساليانه

نفر  8

نيروی 

 شيفت 

 

 نيروی انسانی

 نفر نيروی شيفت 8  

) با احتساب عيدی ، پاداش ، 

سنوات ، ایاب و ذهاب ، ناهار  ، 

 لباس(+مرخصی +حق شيفت 

 

 

 سيستم اعالم حریق اتوماتيک آدرس پذیر

 

1 

  

 

 سيستم اطفاء حریق اتوماتيک گازی

2 

 

 نفر 1  

نيروی 

 روزکار 
 

 

 کارشناس ابزار دقيق
 3 سيستم پایش آنالین و ابزار دقيق

   

 نفر  1 

سرپرست  

کارگاه 

 روزکار

 نفر سرپرست کارگاه روزکار  1

سيستم رینگ آب آتش نشانی ،سيستم های 

اعالم و اطفا ءحریق و پایش آنالین با کليه 

 متعلقات و بوستر پمپ مربوطه

4 

دستگاه خودروی وانت مزدا  1  

 به باال 1395تک کابين مدل سال 

 ) هزینه بصورت اجاره ماهيانه(

 خودروی وانت

 پيمانکار() سوخت و تعميرات بعهده 

5 

 قيمت کل پيشنهادی )ریال( 

 

 *اشل حقوقی محاسبه شده بایستی به پيوست ارائه گردد .
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 و هزینه های مرتبط  Spareجدول تفکیک شرح قطعات 
 (  Addressable -  آدرس پذیراتوماتیک  سیستم اعالم حریق)

 ( 4) جدول 

  یال(بهای کل )ر  مقدار  بهای واحد )ریال(  واحد  شرح  ردیف

1 ADDRESSABLE SMOKE 

DETECTO R 
  30  عدد

2 ADDRESSABLE HEAT  

DETECTO R 
  10  عدد

3 ADDRESSABLE MO LTI  

DETECTO R 
  40  عدد

4 ADDRESSABLE GAS 

DETECTO R 
  2  عدد

5 ADDRESSABLE  

MANUAL CALL PO INT 
  20  عدد

6 ADDRESSABLE FLASHER 8  عدد  

7 ADDRESSABLE SOUNDER 

&FLASHER 
  12  عدد

8 F.A.C.P 

2 Loop ( UNI PASS ) &  
  2  دستگاه

9 FACP  

4 LO O P ( NOTIFIRE )  
  1  دستگاه

10 DEVICES ADDRESSING Per devices  200  

11 ADDRESSABLE BEAM  

DETECTO R 
  2  دستگاه

رشته و  4و  2تکميل کابل ضدحریق  12

 لوله کشی با مصالح
  1000  متر

  کل )ریال( جمع
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 و هزینه های مرتبط Spareجدول تفکیک شرح قطعات 
 (  رینگ آب آتش نشانی و متعلقات -  سیستم اطفاء حریق آبی)

 ( 5)جدول 
 ردیف شرح واحد  بهای واحد )ریال(  مقدار  بهای کل )ریال(

 عدد  12 
 6شیر هیدرانت محوطه از نوع خشک  سایز 

اینچ و یک  2 1/2دو ورودی  اینچ  دارای
 اینچ 4ورودی 

1 

 اینچ 4ولو  عدد  7 
2 

ه  15   3 جعبه آب آتش نشانی دستگا

 ست  30 
متعلقات مربوط به جعبه آب آتش نشانی اعم 
از شیلنگ الستیکی ضد اسید اشباخ آلمان و 

 اینچ 1.5سرنازل آب 

4 

 150 
 متر 

سانتیمتر  120و عمق   60حفر کانال به عرض 
 آنو بک فیل کردن 

5 

ه  3   6 اینچ دلتا HMI5/1  دستگا

 7 دلتا PLC AS عدد  3 

 PLC 8کارت  عدد  3 

 PLC 9کارت ارتباطی  عدد  3 

 جمع کل 
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اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در کارخانجات احياء 

 مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 9از  7صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه:  برگ پيشنهاد قيمت

 

 و هزینه های مرتبط Spareجدول تفکیک شرح قطعات 
 (  CO2  سیستم اطفاء حریق گازی)

 ( 6)جدول 
  های کل )ریال(ب  مقدار  بهای واحد )ریال(  واحد  شرح  ردیف

1  PRESSURE  GUAGE 3  عدد  

2 
DISCHARGE PRESSURE 

SWITCH 
  2  عدد

3 SELNOID VALVE 6  عدد  

4 PNEUMATIC ACTUATOR 5  عدد  

5 RELIF VALVE 2  عدد  

6 MANUAL VALVE  ACTUATOR 3  عدد  

7 HOLD KEY 4  عدد  

8 DISCHARGE FLEX HOSE  10  متر  

9 MONIFOLD  DISCHRGE 7  متر  

10 DISCHARGR PIPING 10  متر  

11 DISCHRGE NOZZLE 10  عدد  

12 
CO2 CYLINDER CHARGING 

عدد  

 سيلندر
 10  

13 N2 PILOT CYLINDER 2  عدد  

  جمع کل )ریال(
 

 

 

 

 
 
 



 

سيستم سرویس و نگهداری ، تعميرات ، شارژ و تست ، راهبری ، اصالح و بهسازی 

و کپسول های  رینگ آب آتش نشانی های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک ، سيستم

اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در کارخانجات احياء 

 مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 9از  8صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه:  برگ پيشنهاد قيمت

 

 و هزینه های مرتبط Spareجدول تفکیک شرح قطعات 
 (  IG55  سیستم اطفاء حریق گازی)

 (  7ول ) جد

   مقدار  بهای واحد )ریال(  واحد  شرح  ردیف

1  PRESSURE  GUAGE 4  عدد  

2 
DISCHARGE PRESSURE 

SWITCH 
  3  عدد

3 SELNOID VALVE 2  عدد  

4 PNEUMATIC ACTUATOR 4  عدد  

5 RELIF VALVE 5  عدد  

6 MANUAL VALVE  ACTUATOR 3  عدد  

7 HOLD KEY 1  عدد  

8 DISCHARGE FLEX HOSE  15  متر  

9 MONIFOLD  DISCHRGE 5  متر  

10 DISCHARGR PIPING 40  متر  

11 DISCHRGE NOZZLE 10  عدد  

12 
IG55 CYLINDER CHARGING 

عدد  

 سيلندر
 5  

13 N2 PILOT CYLINDER 2  عدد  

  جمع کل )ریال(
 
 

 
 
 

 



 

سيستم سرویس و نگهداری ، تعميرات ، شارژ و تست ، راهبری ، اصالح و بهسازی 

و کپسول های  رینگ آب آتش نشانی های اعالم و اطفاء حریق  اتوماتيک ، سيستم

اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنالین مرکزی مربوطه در کارخانجات احياء 

 مگامدول گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 9از  9صفحه  98 بهمن ماه ق1385/98شماره مناقصه:  برگ پيشنهاد قيمت

 

 رح خدمات قرارداد ) ریال (هزینه کل هر بخش و محاسبه هزینه کل ش کیجدول تفک

 ردیف شرح قیمت کل )ریال(

 1 1جدول  

 2 2جدول  

 
3جدول   
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 4 4جدول  

 5 5جدول  

 6 6جدول  

 7 7جدول  

 به عدد:

 قيمت کل پيشنهادی )ریال(

 :به حروف
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