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  ............................. سركار خانم مهندس /جناب آقاي مهندس

  ............................. مديريت محترم شركت

  موضوع: دعوت به شركت در مناقصه
  

  با سالم
 اتامين و اجر يمانكار طراحي،نسبت به انتخاب پبرگزاري مناقصه  يقدر نظر دارد از طر گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

)EPC ( سيستم تصفيه(RO)در محل كارخا ، ذخيره سازي، پمپاژ و توزيع آب بهداشتي) ايد. ) اقدام نمنسيرجادر شهر نه  واقع  
 نسبت به ،ه شرايطناقصه و در نظر گرفتن كليبا مطالعه كامل اسناد ملذا از آن شركت محترم دعوت ميگردد در صورت تمايل، 

  يد.تكميل و ارسال پاكات مناقصه اقدام نماي
  موضوع مناقصه و شرح كار (تعهدات پيمانكار)  - 1
ن توزيع آ آب بهداشتي وخانه تصفيه سيستم  راحي، تامين، ساخت، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش راهبري و نگهداريط

  بپردازد.
 موقعيت سايت  - 2

  :مناقصهموضوع  يمحل تحويل و اجرا
فــوالد  جاده شيراز، جاده اختصاصي مجتمع گل گهر، سايت شــركت توســعه آهــن و 50كرمان، شهرسيرجان، كيلومتر استان  

  .گل گهر
  دريافت اسناد مناقصه   - 3

  متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب سري كامل اسناد مناقصه به يكي روش هاي ذيل اقدام نمايند:
   www.gisdco.irفوالد گل گهر به آدرس سايت اينترنتي شركت توسعه آهن و 

  فوالد گل گهر ومديريت بازرگاني شركت توسعه آهن  -22غربي، پالك  31دفتر تهران: ميدان آرژانتين، خيابان الوند، كوچه 
هــر، گجــاده اختصاصــي معــدن گــل  5 شــيراز، كيلــومتر -جــاده ســيرجان 50كارخانه: استان كرمان، شهر سيرجان، كيلومتر 

  مديريت بازرگاني شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر
  
  تضمين شركت در مناقصه  - 4

تبر باشد و مبلغ آن روز از تاريخ تسليم پيشنهاد مع 90ضمانتنامه بانكي  است كه بايد به مدت  ،ضمانتنامه شركت در مناقصه
 .قابل تمديد باشد اين ضمانت نامه مي بايست براي يك دوره سه ماه ديگر. ستريال ا) 250,000,000(ميليون   دويست و پنجاه

  

 مدت  قرارداد  - 5

  ضمانت خواهد بود. ماه نيز دوره 12 ماه ميباشد، ضمن اينكه  2زمان پيش بيني  براى اجراى موضوع قرارداد از تاريخ تنفيذ 

  



 
جهت تامين،  ه طراحي، تامين و اجراي تصفيه خانهاسناد مناقص

 آب بهداشتي و انتقال توزيعذخيره سازي، پمپاژ، 
 

 6از  3صفحه  98 اسفند  ق 1411/98شماره مناقصه:   شركت در مناقصه  دعوتنامه

  

 
 
 

 شخص مسئول و  پاسخگو  - 6

  غني پورمهندس خانم 

   210داخلي                  021- 88197674تلفن        

 ghanipour88@gmail.com :ايميلآدرس 

  بازديد از سايت و جلسه پرسش و پاسخ - 7

 ي مربوط بهزينه هانياز به بازديد از سايت، درخواست طي نامه رسمي به ايميل فوق ارسال گردد. الزم به ذكر است هدر صورت 
  و ذهاب و اسكان و ... به عهده شركت هاي حاضر در مناقصه مي باشد.بازديد از جمله اياب 

تاريخ و مكان برگزاري جلسه متعاقبًا  ،پرسش و پاسخمربوط به اسناد مناقصه، در صورت لزوم به برگزاري جلسه در خصوص سواالت 
  اعالم خواهد شد.
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  و سوابق كاري اطالعات عمومي شركت
 اطالعات عمومي )1

    نام شركت
    خ و محل ثبتتاري

    محل اصلي فعاليت
    شماره ثبت
    نوع شركت

گواهي صالحيت پيمانكاري 
  (رشته و رتبه)

  

    ساير گواهينامه ها
    مالكيت

                         شماره اقتصادي
    سرمايه ثبت شده

    آدرس دفتر مركزي
نام شخص پاسخگو براي 
اين پروژه، تلفن و پست 

  الكترونيكي
 

   ينترنتيسايت ا
موضوع فعاليت بر اساس 

  اساسنامه
  
  
  
  
 

  ضميمه گردد  گواهي صالحيت هاو اساسنامه، روزنامه رسمي، كد اقتصادي، لطفا    
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  سال گذشته) 5پروژه مهم طي  5(  مناقصهط با موضوع مرتبابق كاري سو

  شرح كار   موضوع پروژهرديف
مبلغ اوليه قرارداد 

  (ريال)
تلفن نام كارفرما و شماره 
  شخص مسئول

مدت 
اجرا 
 (ماه) 

سال 
 شروع

سال 
  خاتمه

يا درصد 
  پيشرفت

1.  
  
  

            

2.  
  
  

            

3.    
 

            

4.  
  
  

            

5.  
  
  

            

  ضميمه گرددو پروژه هاي اجرا شده مستندات (صفحاتي از قراردادهاي مربوطه) 
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  پيمانكارساير تجربيات و سوابق 

  شرح كار   موضوع پروژهرديف
ارداد مبلغ اوليه قر
  (ريال)

نام كارفرما و شماره تلفن 
  شخص مسئول

مدت 
اجرا 
 (ماه) 

سال 
 شروع

سال 
  خاتمه

يا درصد 
  پيشرفت

1.  
  
  

            

2.  
  
  

            

3.    
 

            

4.  
  
  

            

5.  
  
  

            

  

  يمانكارامكانات پ )2
  
  
  
 كنديساير اطالعاتي كه پيمانكار جهت اثبات توانايي خود ضميمه م )3
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  مناقصهمناقصه  دردر  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل
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 دستورالعمل شرکت در مناقصه: فهرست

 

 مقدمه 

 موضوع مناقصه و شرح كار   1

 نحوه ارائه پيشنهاد توسط مناقصه گران     2

 و ارزيابي پيشنهاداتبازگشايى پاكتهای پيشنهادها     3

 سئواالت مناقصه گران    4

 شرائط مناقصه و متن قرارداد  نظرات پيمانکار در مورد    5

 ليست تامين كنندگان     6

 تغيير در اسناد مناقصه   7

 امضاى قرارداد   8

 كسب اطالعات   9

 نقشه ها و مشخصات فني   10
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  مقدمهمقدمه

هت جيمانکار انتخاب پ نسبت بهبرگزاری مناقصه  يقدر نظر دارد از طرفوالد گل گهر  توسعه آهن و شركتطي اين مناقصه 

مپاژ و ذخیره سازی، پآب، احی، تامین، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش راهبری و نگهداری تصفیه خانه طر

ز كليه ايد. لذا نما اقدامه دراسناد پيوست را با شرايط ذكر شداز محل تصفیه خانه تا مصرف کننده ها  توزیع آب بهداشتی

اقصه پاكات من ارسال نسبت به تکميل و ناقصه و در نظر گرفتن كليه شرايط،گردد با مطالعه كامل اسناد ممتقاضيان درخواست مي

 اقدام نمايند.

 

 و شرح کار مناقصهموضوع  -1

سازی، پمپاژ  ، ذخيره(RO)( سيستم تصفيه EPC) طراحي، تامين، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش راهبری و نگهداری

 .و توزيع آب بهداشتي

 

 سط مناقصه گرانتو پیشنهادنحوه ارائه  -2

به شرح ا اكت مجزپ سهبه صورت  را خودمناقصه گران بايد با توجه به دستورالعملهای مندرج دراين اسناد پيشنهادات  1-2

 کميو  يس ابانيالوند خ اباني،خ نيآرژانت دانيتهران، مدفتركارفرما به آدرس  به 03/02/1399 ، حداكثر تا تاريخزير

 ارائهر مقر پيشنهاداتي كه پس از تاريخ . كهتحويل و رسيد آنرا دريافت نمايد1516646111 :ي، كدپست22 ،پالکيغرب

 گردند ترتيب اثرداده نخواهد شد.

 درون پاكت از آن كليه اوراق و مستندات استعالم، بايد به شرح زير مهر و امضا معتبر شركت مناقصه گر برسد و پس-2-2

وی ه گر بر رصورت جداگانه( كه اطالعات كامل و شماره تماس شركت مناقصبه  "ج"و پاكت  "ب"الک و مهر شده )پاكت 

 آن درج شده است  قرارداده شود 

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

اين  ورت  بهصبدون خط خوردگي باشد . درغير اين  پيشنهادات بايد صريح و بدون هرگونه شرط و ابهام، خوانا و 4-2

 ترتيب اثر داده نخواهد شد. پيشنهادات

 پاکت الف( ضمانتنامه  

نامه ين ضمانتاميباشد.  ريال( 250.000.000)يليون دويست و پنجاه مبانکى شركت در مناقصه جمعا به مبلغ نامه ضمانت

مناقصه اعتبار داشته  روز پس از تحويل اسناد 90ك ايرانى صادر شده و تا مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بان

 قابل تمديد باشد. سه ماه ديگرو برای يك دوره 

 نکى انجامنامه باتا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت شركت های اول و دوم حاضر در مناقصه، نامه شركت در مناقصهضمانت

نين چشود. عدم انجام ىماند و در صورت لزوم به هزينه برنده مناقصه تمديد مفرما مىنزد كاراز جانب برنده مناقصه تعهدات 

 %5صه و عدم تحويل پس از اعالم برنده مناق 15گر و يا تأخير غير قابل قبول در امضاى قرارداد طى امرى از طرف مناقصه

 ط نمايد.ه را ضبنامه شركت در مناقصكه ضمانتكند نامه بانکى انجام تعهدات، اين حق را براى كارفرما ايجاد مىضمانت
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 پاکت ب ( پاکت پیشنهاد فنی            

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

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

 همراه با توضيحات توجيحي ،هر گونه نظر و تغيير فني پيشنهادی: پيشنهاد فني پيمانکار و بخش اول

، و ... نتنامه هاخت، ضماهر گونه نظر و تغيير پيشنهادی پيمانکار در مورد شرائط قراردادی، مدت اجرا،  نحوه پردا بخش دوم:

 ورد بررسي و روشنگری و تاييد قرار گيرد. بايد در اين بخش اعالم گردد تا حين ارزيابي م

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

 اسناد مناقصه مهر و امضا شده توسط پيمانکار بخش سوم:

 ندرجات آنميات و رش كليه محتوتوسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند كه به منزله پذي كليه صفحات اسناد مناقصه بايد

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

ر است شده دات درخودر صورتيکه دعوتنامه همراه با اسناد مناقصه در اختيار مناقصه گران قرار گرفت، اطالعبخش چهارم: 

   دعوتنامه، ضميمه اين بخش از پيشنهاد فني گردد.

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

 .شده از سوی مناقصه گر را بررسي نمايد

 گزارش شناختبخش پنجم: 

 نطبق بر وع قرارداد، مرک موضفني پيمانکار با توجه به بازديد از سايت و روئيت اسناد و مدا ارائه گزارش شناخت و پيشنهاد

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

 باید محتوی مدارک زیر باشد: "ب"پاکت 

 فرم اطالعات استعالم )فرم حاضر( -1

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

 قرارداد حاضر -3

 از برای شركت ها )اشخاص حقوقي(مدارک مورد ني -4

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

 تکميل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پيمانکاران( -

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

 پاکت ج( پاکت قیمت

ر بنهادی وست يك قرارداد( حاوی نامه های دارندگان حق امضای مجاز شركت و قيمت های پيشپيقيمت ها )  كت جپا

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

لغ ساس مباابر د ي تفصيلي خواهد بود كه بعد از امضای قرارداتهيه صورت وضعيتهای پيمانکار، بر اساس جدول قيمت هاي

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

 های پيمانکار خواهد بود، در غير اينصورت تشخيص پيشرفت بعهده كارفرما ميباشد.
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رگونه ود  هشود. در صورت وج مبلغ مشخص شده در پيشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائهالف(

شود و فته مىظر گرنتناقص 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.

 هنوشت آن مقابل در قيمت قلمي شود. هرگاه نوشته آن مقابل در بايد جدول، اقالم از يك هر قيمتب(

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

 ایه گر، هزينه مناقصه جمله سود از مشروحه در اسناد، كارهای كامل قيمتهای شامل پيشنهاد، قيمتهایج(

يمه های مورد اجتماعي، بيمه تمام خطر نصب و ساير ب تأمين بيمه قانوني، ارضگمركي، عو باالسری، ماليات، عوارض

 كه ينا مگر است، كشور( خارج يا داخل به )مربوط مشابه های ساير هزينه و كاركنان قانوني مزايای 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 برای و كارها اجرای 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 مبنای بر

 آن كل قيمت قلم، آن كل قيمت با قلم هر بهای دواح و مقدار ضرب حاصل بين تناقض صورت درد( 

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

 بود. خواهد پيشنهاد مبنا مبلغ

 :باشد زير مدارک محتوی بايد "ج" پاكت : ج پاكت -

 قيمت پيشنهاد فرم -1

 كار مقادير بهای فهرست -2

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

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

 .خواهد بود حروف با شده قيد مبلغ مالک عددی، و حروف صورت به شده درج مبلغ اختالف صورت در -

 ای فنی و مالی بازگشایى پاکات و ارزیابی پیشنهاده -3

ناقصه گر يندگان مپاكتهای الف و ب، و ج و محل آن كتبا به مناقصه گران اطالع داده خواهد شد و نماافتتاح تاريخ 

 نامه در جلسه كميسيون مناقصه شركت نمايند.تواند با ارائه معرفىمى

يد و پس ام نماكت در يك جلسه اقدبنا به تشخيص كميسيون مناقصه، كارفرما ممکن است نسبت به بازگشايي هر سه پا

ت ش پاكت قيمى گشاياز بررسي پيشنهاد فني و قيمت نسبت به اعالم برنده مناقصه اقدام نمايد، يا جلسه ديگری را برا

 نمايد.مشخص 

اند به آنها عودت هبازرگانى پذيرفته نشد -گرانى كه توسط كميته فنىز مناقصهآن دسته ا ضمانت نامه شركت در مناقصه

فرات عيين نشود و پس از تگران پذيرفته شده توسط كميسيون مناقصه، گشوده مىشود و پاكت قيمت مناقصهداده مى

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

نفع  اقصه وی بهدر من برنده مناقصه اعالم خواهد شد و چنانچه نفر دوم نيز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمين شركت

 كارفرما ضبط و مناقصه تجديد ميگردد. 

قاد كار و انع ز اجرایباشد. چنانچه كارفرما به هر علت اتمام پيشنهادات مختار مىكارفرما در رد و يا قبول هر يك يا 

 اشت. قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران خسارت نخواهد د

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

 در تغييری 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. داده يا و خواسته پيشنهاد، اصل يا قيمت

 شود. مي محسوب پيشنهاد

 نهادی،عطاى قرارداد عبارت است از سوابق مناقصه گر، قيمت پيشنهادی، مشخصات فني پيشمالحظات مهم در ا

 سازندگان فرعي  و .... 
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به  23/01/1399در صورت وجود هر گونه سوال يا ابهام در اسناد مناقصه، موضوع طي نامه رسمي حداكثر تا تاريخ 

 آدرس ذيل ارسال گردد. 

 ني پورخانم مهندس غ

  210داخلي                  021-88197674تلفن       

 ghanipour88@gmail.com آدرس ايميل:

عاقبا در لسه متجپس از پايان مهلت ارسال سواالت، جلسه پرسش و پاسخ در آدرس ذيل ترتيب داده خواهد شد كه زمان 

 د.شبارگزاری شده است اعالم خواهد  در همان بخش كه اسناد مناقصه www.gisdco.comسايت شركت به آدرس 

ی ه حضورشايان ذكر است به سواالت مطرح شده خارج از زمان مشخص شده و بغير از طرح موضوع و سوال در جلس

 پاسخ داده نخواهد شد.

رسماً بصورت  27/01/1399 نهايتا تا تاريخهرگونه تغيير يا اصالحى كه توسط كارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد 

 اطالع رساني خواهد شد.گران به اطالع كليه مناقصهمندرج در سايت و يا به صورت ايميل كتبى 

 .22 پالک ،يغرب کميو  يس ابانيخ ،الوند اباني،خ نيآرژانت دانيتهران، مآدرس: 

                 

 نظرات مناقصه گران در مورد شرائط مناقصه و متن قرارداد  

گذارد وقوف أثير مىزينه تقصه را به دقت بررسى نمايد و به كليه شرايط و مواردى كه بر كار يا هگر بايد اسناد منامناقصه

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 پيتباً به اطالع كارفرما برسانو يا معناى قسمتى از آن برايش مبهم باشد بايد سريعاً مراتب را ك

 .مناقصه، توضيحات مکتوب دريافت دارد
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ت( نظری پرداخ نحوه و پيوست ها )مخصوصاچنانچه مناقصه گر، در مورد شرائط مناقصه، مشخصات فني، شرائط قرارداد 

يا  وايي پاكات بازگش يچگونه تغييری بعد ازدارد، بايد نظر خود را در پيشنهاد خود صراحتا اعالم نمايد. بديهي است ه

 حين انعقاد قرارداد پذيرفته نخواهد شد. 

 .توضيح: اسناد مناقصه بعنوان اسناد قراردادی تلقي شده و امضا خواهند شد

 

 

 لیست تامین گنندگان   -5

قصه گر چه مناچنان . معهذاضميمه شده است كه تبعيت از آن الزامي ميباشدنام تأمين كنندگان در اسناد مناقصه  

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

 پيشنهاد فني گردد تا به تاييد كارفرما برسد.   

عي يمانکار فرپ صورتضمنا مناقصه گران بايد پيمانکاران ديگری )در صورت وجود( را كه در اجرای پروژه سهيم هستند، ب

 معرفي و سوابق انها ارائه گردد. 

  تغییر در اسناد مناقصه -6

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

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

 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. اقصه محسوب مىهايى به اسناد مناقصه پيوست و جزء الينفك اسناد مناصالحات يا الحاقيه

 امضاى قرارداد  -7

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

 .تنظيم شده است

يل ورتى كه به دالصروز پس از تعيين برنده، امضاء نمايد. در  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 ىما باقى نامه انجام تعهدات نزد كارفرمضمانتنامه شركت در مناقصه تا زمان امضاى قرارداد و تحويل ضمانت

 صورت لزوم با هزينه برنده مناقصه تمديد خواهد شد.

 کسب اطالعات  -8

رد ورى در موزم و ضرگر بايد اسناد مناقصه را بررسى نموده و كليه اطالعات القبل از تهيه پيشنهاد، هر مناقصهالف( 

گر ناقصهمورد و ها، و محوطه اطراف آن و  قوانين مربوط و غيره را بدست آدهمحل اجرای پروژه شامل آب و هوا، جا

 تواند هيچگونه ادعايي مبني بر سوء برداشت يا عدم آگاهى خود داشته باشد.نمى

گر بايد تمامي اسناد مناقصه را با دقت بررسى نمايد. شركت در مناقصه و امضاى آن به منزله آن است كه  مناقصهب( 

گر به دقت اسناد مناقصه را خوانده و كليه اطالعات مربوطه را تحصيل نموده و هيچ گونه ابهام و عدم آگاهى همناقص
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گر پذيرفته براى وى وجود نداشته و پس از آن هيچ ادعا يا شکايتى مبنى بر سوء برداشت يا عدم آگاهى از مناقصه

 نخواهد شد.

 

 مشخصات فنى  -9

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

اد براى دن اسنی بايد از تکميل بوشود و وگر در بررسى صحت و درستى آنها نمىچنين اطالعاتى باعث سلب مسئوليت مناقصه

 شد.شته بارا دا ى درخصوص انجام موضوع قراردادكافانجام كار موضوع قرارداد اطمينان كامل داشته باشد و اطالعات 

 :شرایط سایر -10

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

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

كسورات  ليهك(باشد. سود و ها زينهه عوارض، كسورات، كليه گيرنده بر در و ناخالص بصورت بايد پيشنهادی قيمت -

 .)باشد مي مناقصه برنده عهده بر قانوني

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

 . گردد مي پرداخت كارفرما توسط

مورد  عمليات وعموض با مرتبط های نامه بخش و ها امهن آيين مقررات، و قوانين كليه 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 بعدی های پروژه در شركت از و گرفته قرار قانوني

 منصرف ناقصهم در شركت از مناقصه، در شركت جهت آمادگي اعالم از پس گر قصهمنا شركتهای از يك هر صورتيکه در -

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

 .شد نخواهد اخذ استعالم ها شركت آن از آتي های پروژه

  دارک پروژهدارک پروژهنمونه منمونه ممشاهده مشاهده بازدید از سایت و بازدید از سایت و     --1111

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

ند شده در ب درس درجآطي نامه رسمي معرفي نمايند و نامه و مدارک شناسايي بازديد كنندگان را به اعزام، به كارفرما 

 .بعمل آيد برای بازديد هماهنگي های الزم تا اين اسناد ارسال نمايند 4

اضر در های ح الزم به ذكر است كليه های هزينه های بازديد از جمله آياب و ذهاب و اسکان و ... به عهده شركت

 مناقصه مي باشد.
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 ذخیره سازی، پمپاژ و توزیع آب بهداشتی
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 پروژه  بندی اجرای مرحله

ر برندده ئه شدده   دچارچوب این برنامه زمان بندی، در زمان مناقصه به عنوان جزئی از پیشنهاد فنی از سوی پیمانکار ارا

ندد   کرا ارائده  نی تفصیلی. پیمانکار موظف است ظرف یک هفته پس از تنفیذ پیمان، برنامه زماداردشدن پیمانکار تاثیر 

 به تصویب مشا ر   کارفرما برساند.

گیدرد تدا ر می} برنامه زمانی که پیمانکار در اسناد مناقصه ارائه داده در این صفحه قرا 

 به امضای طرفین قرارداد برسد.{
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 آب بهداشتیو انتقال ذخیره سازی، پمپاژ و توزیع 
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 خانه  هیتصفسیستم انتقال و  یو اجرا نیتام ،یاسناد مناقصه طراح

 یآب بهداشتو انتقال  عیپمپاژ و توز ،یساز رهیذخ ن،یجهت تام

 فیمابین

 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 

 و

 

............................ 

  

  

  

  

  

 ق1411/98 شماره قرارداد:

 1398اسفندماه  تاریخ :
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 ن:مابییف........... در تاریخ ........است،  کیقابل تفک ریمجموعه غ کیآن که  یداد به همراه مدارک الحاققرار نیا

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

 عفر صالحج عامل و ریبه عنوان مد مد محیاپورمح انیآقا یندگیبه نما 411395415655و شماره اقتصادی  14000228625

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

 ------------شماره شناسه ملی و  -----در اداره ثبت شرکتهای  ----به شماره ثبت  ------------------شرکت 

 ----------- عامل و ریبه عنوان مد ------------- انیآقا یندگینما به -------------و شماره اقتصادی 

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

 عیزپاژ و توپم ،یازس رهیذخ ن،یخانه جهت تام هیتصف یو اجرا نیتام ،یطراح "نسبت به نظر به اینکه کارفرما در نظر دارد

 ، واقدام نماید سیرجاندر محل کارخانه واقع در  "یآب بهداشت

رت شده، بصو ت تعییننماید از تخصص و توانایی الزم برای انجام موضوع قرارداد طی مداعالم می پیمانکار نظر به اینکه 

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

 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 

  ای موضوع قرارداد آشنایی کامل دارد، وامکانات محل اجر

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

 میباشد.پایپینگ مربوطه 

 لذا طرفین به شرح زیر توافق مینمایند:

 : موضوع قرارداد -1ماده 

 ی.هداشتبآب  عیوزتپمپاژ و  ،یساز رهیذخ ن،یخانه جهت تام هیتصف یو اجرا نیتام ،یراحطاز قرارداد عبارتست موضوع 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

 : میباشد زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 متن قرارداد حاضر .1

 شرایط خصوصی شامل: .2

 و نحوه پرداختهمراه با جدول جزئیات قیمت  مبلغ قرارداد   1-2

 هاکاری، نقاط تحویل و نقشه محدوده  2-2

 شرایط گارانتی 3-2

 پیوست ها: .3

 : برنامه زمانبندی1پیوست 
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 :  لیست سازندگان مورد تایید2پیوست 

 :  مشخصات فنی3پیوست 

 :  فرمهای ضمانتنامه بانکی4پیوست 

 HSE: دستورالعمل 5پیوست 

 EPC: شرایط عمومی پیمانهای 6پیوست 

 ایمنی پیمانکاران وزارت کار: گواهینامه تایید صالحیت 7پیوست 

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

 محیط زیست و شتبهدا ایمنی، مدیریت سوی از ابالغی محیطی زیست و ایمنی های دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه -

 .باشند می قرارداد الینفک جزء که کارفرما

ع، اد بدا موضدومضمون اسناد پیمان اختالف یا اشتباهی بروز کندد، بدا اسدتنتان منطقدی از مفداد اسدن هر گاه بین مفاد و

 اختالف برطرف خواهد شد.

اد و اسدن گدریبدر د مدانیپ یعموم طیو سپس متن شرا مانیپس از آن موافقتنامه پ ،یخصوص طیمتن شرادر هرصورت  

 .دارد اولویت مانیمدارک پ

  كار انجام مدت - 3 ماده

تامین، ذخیره  اجرای تصفیه خانه جهت وطراحی ، تامین  شامل قرارداد مختلف بخشهای انجام زمان الزم برای مدت

 میباشد. ماه 2 کلی زمانی برنامه طبق پروژه، موضوعآب بهداشتی  و انتقال سازی، پمپاژ و توزیع

  كار انجام مبلغ - 4 ماده

 و ترخیص، دی, حملن و حمل اقالم مورد نیاز پروژه، مهندسی،  بسته بنمبلغ مقطوع و ثابت قرارداد شامل تأمی -4-1

 ار، ریسک،د پیمانکهای دیگر از قبیل سوو کلیه هزینهرنگ آمیزی، اجرای کارهای سیویل مربوطه، نصب و راه اندازی، 

ه(، رزش افزودات بر یاتورم احتمالی، کلیه حقوق دولتی و کلیه کسورات قانونی و همچنین کلیه عوارض متعلقه )بجز مال

 .مده استآ ردادقرامیباشد که جزئیات آن در پیوست  ،و بطور کلی تمامی عوامل مؤثر در ارتباط با موضوع قرارداد

ر کلیه یمانکاپریال )به حروف( بوده و بصورت ریالی پرداخت میگردد و  ----------------کل مبلغ قرارداد -4-2

ال و های انتق هزینه واقالم خارجی )در صورت وجود با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز  ها از جمله هزینه های خریدهزینه

ه آنها ار نسبت بنجام ک....( و سایر هزینه ها را در آن منظور نموده و هیچ نکته و ابهامی باقی نمانده است که حین ا

 ادعایی صورت گیرد:

 یالر ...............................هزینه تجهیزکارگاه  .1

 ریال ...............................هزینه مهندسی  .2

 ریال ...............................هزینه تامین تجهیزات  .3

 ریال ...............................هزینه حمل تجهیزات  .4
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 ریال ...............................هزینه نصب و راه اندازی تجهیزات  .5

 ریال ...............................هزینه عملیات سیویل  .6

 آموزش .................. ریال  هزینه .7

 هزینه قطعات یدکی دو ساله به مبلغ ......................... ریال .8

 هزینه راهبری تصفیه خانه ............................ ریال .9

 دیلی به آن تعلق نمیگیرد.برای اجرای موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تع مبالغ فوق

 افزایش و یا کاهش مبلغ قرارداد  -4-3 

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

کار موظف ده، پیمانمل آمت بعیا کاهش دهد. در این صورت با ابالغ کتبی از طرف کارفرما به پیمانکار و باتوجه به توافقا

ات مال تغییربه اع است مطابق شرایط مقرر در قرارداد با مهلتی که متناسب با میزان ومدت اصلی قرارداد باشد نسبت

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

ای واحد هاس نرخ خدمات موضوع قرارداد از طرف کارفرما , براسهزینه مربوط به هر نوع تغییر یا اصالح در انجام 

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 گرمشته باشد و یا موجب افزایش بهای کار نسبت به برآورد هر نوع تغییر یا اصالحی که جنبه کلی دا

 موافقت قبلی کارفرما مجاز میباشد.

 .دواهد بوخمبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد که پرداخت آن بعهده کارفرما   -4-4

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:  -4-5

 ( امضای قراردادالف

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ن( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن اجرای تعهدات 

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما 

 ه ( نامه ابالغ شروع به کار از سوی کارفرما  

 ابع شرائطته و ی شدتوضیح: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی های فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلق

 مناقصه خواهد بود. 
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 مبلغ قرارداد پرداختنحوه  -5ماده 

 تجهیز كارگاه 5-1

 همزمان با امضای قرارداد در قبال ضمانتنامه مورد قبول کارفرما 50%

 پس از خاتمه تجهیز کارگاه با تایید کارفرما 40%

 پس از برچیدن کارگاه 10% 

 اقالم مورد نیازبخش مهندسی و تامین و حمل  5-2

بانکی به همان  در قبال دریافت ضمانتنامه تامین  به پیمانکار مبلغ %40پیش پرداخت بخش تامین به میزان  -الف

 . دپرداخت خواهد شمیزان 

ا رایت کارفرما تامین آن بخش از تجهیزاتی که بازرس کارفرما مجوزصدور حمل به س مبلغ %10پرداخت به میزان  -ب

 . صادر نماید

 جدول جزئیات تامین آن بخش از تجهیزاتی که به سایت وارد شده باشند، بر اساس مبلغ %40پرداخت به میزان  -ن

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

 . پرداخت خواهد گردید

 مین پس از نصب، راه اندازی و تحویل موقت تجهیز تا مبلغ %10پرداخت به میزان  -د

 نصب و راه اندازی 3 -5

 نصب شده جهیزاتتمبلغ در قبال پیشرفت فیزیکی کار در مقابل ارائه صورت وضعیتهای ماهیانه، به نسبت مبلغ  100%

 كارهای سیویل   5-4

ه ارائه شد ت قیمتاهیانه، بر اساس جزئیامبلغ در قبال پیشرفت فیزیکی کار در مقابل ارائه صورت وضعیتهای م 100%

 توسط پیمانکار و مورد تایید کارفرما 

 آموزش -5-5

 پس از ارائه آموزش و اخذ تایید کارفرما.  100%

 مبلغ قطعات یدكی  -5-6

 در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی  به پیمانکار مبلغ %40پیش پرداخت به میزان  -الف

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

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

 هزینه راهبری تصفیه خانه -5-7

ه ارائه شد ت قیمتمبلغ در قبال پیشرفت فیزیکی کار در مقابل ارائه صورت وضعیتهای ماهیانه، بر اساس جزئیا 100%

 توسط پیمانکار و مورد تایید کارفرما 
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  اجراء در نظارت - 6 ماده

باشد و یم ی برسوبه عهده شرکت مهندس بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده پیمانکارنظارت بر اجرای تعهداتیکه 

 کارفرمامت ساز رت تگاه نظادس موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت اجراء نماید. پیمانکار

 مدیریت مهندسی و تکنولوژی می باشد.

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

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

ی است . بدیهزمانی مجاز است که بازرس گواهی حمل آنرا صادر کرده باشد حمل تمام یا بخش هایی از موضوع کار

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 مشخبموقع  ارت به عمل آورد.  در صورتی که درپیمانکار مکلف است همکاری الزم را با نمایندگان دستگاه نظ

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

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

 متعهد به اصالح و تعویض آنها به هزینه خود خواهد بود. 

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

 باشد. پیمانکار می

 هد بود.رداد نخواات قرابت به اجرای تعهدکنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نس

ار بازرس در محل کروز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم برای  4پیمانکار تاریخ بازرسی را حداقل 

 ساخت را فراهم خواهد نمود

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

ای و رفهحردهای تعلیماتی که دستگاه نظارت کارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استاندا

 نماید انجام دهد. تخصصی اعالم می

ماعی و اموراجت وهای حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوی وزارت کار نامهپیمانکار همچنین ملزم به رعایت آیین

 ای و اجرای ایمن عملیات میباشد.داشت حرفهرعایت به

  بهاء آحاد تعدیل - 7 ماده

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

 قانونی كسورات - 8 ماده

  .باشد می پیمانکار بعهده قرارداد این در قانونی کسورات کلیه پرداخت
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 تسویه و نهائی وضعیت صورت پرداخت . نماید عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف پیمانکار  :بیمه

 .باشد می قرارداد این برای اجتماعی تأمین حساب مفاصا ارائه به منوط پیمانکار با حساب

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 9 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 لغمب  %5گردد.  می کسر کار انجام حسن تضمین بعنوان %10 عادلم 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

 كار تضمین دوره - 10 ماده

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

  پیمانکار تعهدات - 11 ادهم

 تیضعوکامل  یفنی خود را پس از بررس شنهادیقرارداد، پ یهفته پس از امضا دومدت  یحداکثر ط مانکاریپ -11-1

 ریو سا یارسفارش گذ بت بهکارفرما، نس دییبه کارفرما ارائه خواهد نمود و با تا لییموجود همراه با اسناد و اطالعات تکم

 اقدام خواهد کرد.   ازیاقدامات مورد ن

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

ای هایر بیمه ی، و سبارگیری، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرای -11-2

اماً اجرا، تم مراحل های مربوطه تا محل اجرا و درمحل اجرا و  طییر هزینهمورد نیاز، تصادفات، جرائم رانندگی و سا

 باشد.برعهده و هزینه پیمانکار می

ر همچنین ه نماید گردد نسبت به آموزش کارکنان بهره برداری کارفرما در محل اجرا اقدامپیمانکار متعهد می -11-3

ارداد را وضوع قرکاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کاالهای مگونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداری، 

 همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد. 

ه موضوع دستگا ضمناً پیمانکار متعهد است، خدمات پس از فروش را اعم از تعویض و یا تأمین قطعات اصلی و یدکی

 باشد.رما میینه مربوط به خدمات پس از فروش برعهده کارفسال ارائه و تضمین نماید. هز 5قرارداد برای مدت 



 

اسناد مناقصه طراحی، تامین و اجرای تصفیه خانه جهت تامین، 

 آب بهداشتیو انتقال ذخیره سازی، پمپاژ و توزیع 
 

 18از  8صفحه  98 اسفند ق1411/98: قراردادشماره  قرارداد متن

 
ط بازرس نی توسفبایست تمامی ترتیبات الزم برای انجام بازدید کیفی و پیمانکار قبل از حمل به سایت، می -11-4

ه در را کفنی  و نقص گردد که هر گونه اشکالمعرفی شده از جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می

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

ار بازرس در محل کروز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم برای  4پیمانکار تاریخ بازرسی را حداقل 

 .  ساخت را فراهم خواهد نمود

توجه مبب آن سکن است قبل یا هنگام تحویل موضوع قرارداد و یا به ای که مممسئولیت هر گونه حادثه یا صدمه -11-6

خسارتی  نباشد یا ارفرماجان و اموال پیمانکار و کارکنان وی، کارفرما و کارکنان وی یا اشخاص ثالث گردد که ناشی از قصورک

ما و د و کارفراهد بوپیمانکار خوبه تأسیسات و اموال پیمانکار، کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزا و کال به عهده 

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

ایران و  ری اسالمیر جمهونماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشوپیمانکار بدینوسیله اعالم و تائید می -11-7

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

د بود تا مکلف خواه اند پیمانکارقرارداد از مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران و یا شرایط مندرن 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  -11-8

Certificate of Origin ویل دهد. را به تائید دستگاه نظارت رسانده و همزمان با تحویل کاال، به کارفرما تح 

را اخذ کرده  ت کارفرماموافق ن قرارداد به غیر را ندارد مگر آنکه قبالًپیمانکار حق واگذاری یا انتقال کل یا بخشی از ای 11-9

 باشد.

 ( تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب، وسائل ایمنی، کارکنان بعهده پیمانکار میباشد11-10

 .یباشدنکار م(  تامین کلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز برای اجرای کار، بعهده پیما11-11

د توسط پیمانکار روز از امضای قراردا 7( برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار و جدول جزئیات قیمت قرارداد طی مدت11-12

 جهت تاید کارفرما ارائه خواهد شد.

هد لیتی نخواه مسئو( رعایت کلیه اصول ایمنی در سایت بعهده پیمانکار و عوامل وی میباشد و کارفرما در این رابط11-13

  داشت.

 .دینما تحویل ،اکارفرم نظر مورد شکل به راموضوع قرارداد  اجرای یهفتگ و انهیماه گزارشات یستیباپیمانکار  (11-14

 .اشدانکار میبده پیم( نگهداری و حفاظت از تجهیزات و اقالم در دوره ساخت و و از تاریخ ورود تا تحویل موقت، بعه11-15
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 یستیبایم ندهینمااین  خواهد نمود که یمعرف کارفرما به را خود هندینما قرارداد،ی امضا از پس بالفاصله( پیمانکار 11-16

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

کار پیمان هدهع... به وشهرداری  صندوق کارآموزی ، کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه ، مالیات )بجز ارزش افزوده( ، -11-17

 .باشدمی 

ون کار عی و قانقانون تامین اجتما اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی ، 11-18

 جمهوری اسالمی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پیمانکار میباشد.

 تجهیزات کلیه قلن و حمل هزینه .باشد می پیمانکار عهده به کار نیروی غذای و اسکان ذهاب، و ایاب وسایل تامین 11-19

 .باشد می پیمانکار عهده بر پروژه مراحل کلیه در

عهده  بر ها، رگاهکا مصرف محل تا کارفرما تائید مورد های محل از گاز برق، آب، انتقال اجرایی های هزینه کلیه 11-20

 .باشد می پیمانکار

 رفرماتعهدات كا –12ماده 

 تحویل زمین برای تجهیز کارگاه و اجرای پروژه  -12-1

 پیش بینی شده در قرارداد طیپرداخت مبلغ قرارداد طبق شرا -12-2

 ربطیبه مراجع ذ یهمکاری با پیمانکار در اخذ مجوزهای مورد نیاز در حد معرف -12-3

 نشود وارد یمانکارخللیتا در برنامه پ شده یمطابق برنامه زمانبند تیفیو کنترل ک یفن یهرگونه بازرس -12-4

 جهت انجام موضوع قرارداد. مانکاریپ ازیآب، برق و گاز مورد ن نیتام -12-5

 اجرا در تاخیر - 13ماده 

 پیمان از مبلغ کل صددر 10 سقف تا و قرارداد کل مبلغ درصد 0,5 معادل پروژه، انجام در مجاز غیر تاخیر هفته هر ازاء به

 .نماید را مصادره رپیمانکا سپرده و فسخ را قرارداد جانبه یک کامال میتواند کارفرما آن از پس و میگردد کسر پیمانکار

 كاركنان پیمانکار –14ماده 

ته ه کار گرفبمانکار از نظر این قرارداد کلیه کسانیکه به منظور اجرای این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پی -14-1

 ار شناخته میشوند.میشوند کارکنان پیمانک

صالحیت  ی کارکناناد کافپیمانکار باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه های خود به تعد -14-2

کارفرما  ا که توسطنظر ر دار و مناسب داشته باشد و این کارکنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار

 د را داشته باشند و در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.مطرح میشو

 د.پیمانکار در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بو -14-3



 

اسناد مناقصه طراحی، تامین و اجرای تصفیه خانه جهت تامین، 

 آب بهداشتیو انتقال ذخیره سازی، پمپاژ و توزیع 
 

 18از  10صفحه  98 اسفند ق1411/98: قراردادشماره  قرارداد متن

 
 معرفی مدیر پروژه  – 15ماده 

رای ر پروژه بوان مدیفردی را به عنکارفرما و پیمانکار موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ امضاء قرارداد  -15-1

 اشد .فرما بطول مدت قرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده پیمانکار در تمام اوقات باید در دسترس کار

تاریخ  قبل از اند حداقل دو هفتهدر صورتی که هریک از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظف -15-2

 ا به اطالع طرف مقابل برسانند.تعویض ، موضوع ر

 گردد. ها پس از تایید نماینده کارفرما پرداخت میصورت 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  1-16

و با  سایت حمل انبار انکار اقالم را با بسته بندی مناسب و با هزینه خود بهپس از تایید فنی به شرح فوق، پیم 2-16

 حضور نماینده کارفرما تحویل انبار خواهد داد. 

لیت مسئو. باشند مصونو مفقودی ضمن حمل  بسته بندی خواهدکرد که از آسیب بنحوی آماده و رااقالم کلیه  پیمانکار

اشی از نات و فساد مسئول کلیه خسار و وی میباشدپیمانکار بعهده ای مربوطه کلیه هزینه ه و تا مقصد از مبداءحمل 

 ی و امثالنگ زدگهر گونه نقص در بسته بندی و حمل و انبار کردن و نگهداری از قبیل جلوگیری از نفوذ رطوبت و ز

باشد  فرماکارایت رد رضیا پرداخت خسارت بنحویکه مو اقالماز طریق تعویض  کارفرماآنها خواهد بود و جبران خسارت 

 خواهد نمود. 

 اسناد منضم به بسته ها  3-16

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 نسخه دیگر در پاکتی که آب و رطوبت در آن نفوذ نکند در خارن صندوق و یا بسته بنحوی الصاق گر

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  4-16

 میباشد و هزینه پیمانکاردر کلیه مراحل قرارداد بعهده  حمل مهبی

 تضمین و رفع نواقصدوره – 17ماده 

 حویل موقتلکرد و تاندازی و آزمایشهای تضمین عمحسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ راه -17-1

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

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

 نامرغوب باشد , پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید.
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نات لوب طبق تضمیقادر به انجام کار مطمیگردد تأمین وی که توسط  هاقالمی کتضمین 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 ددمدارک و ضمائم قرارداد باش

رز کار خت و طتضمین می نماید که هر گاه نواقصی در دوره تضمین ظاهر شود که بتوان به مصالح نامرغوب یا  سا

مله اید. از جصالح نمن نواقص را ا)زمان توسط کارفرما تعیین می گردد( آود با حداقل تأخیر ددوط نمددب مربددنامناس

یوب ناشی اشد. عنواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرن در مدارک و ضمائم قرارداد در مورد ساخت می ب

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. نکارپیمانماینده 

قه های متعل و هزینه نواقص را رفع کارفرمااز رفع نواقص در حداقل زمان خودداری نماید  پیمانکاردر صورتیکه  -17-3

 منظور می نماید. پیمانکاربه حساب بدهکاری  %20را باضافه 

  تحویلسالم بودن مواد، كیفیت و چگونگی  – 18ماده 

 د.ارسال گرد اکارفرمسالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، برای نو و باید پروژه  الم مورد نیازاقکلیه 

 اقالمکه و در صورتی قرار خواهند گرفتکمی و کیفی مورد بازرسی  کارفرماتوسط  آماده بسته بندی می باشندکه اقالمی 

ار ه محل انبز حمل بتنظیم و پس ایست بسته بندی مربوطه سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فدرم ل "ظاهرا

 خواهد رسید.  کارفرمابه تأیید انبار کارفرما 

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

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

ابطه ریر دراین از تأخ تحویل نماید. کلیه هزینه های ایجاد شده وخسارات ناشی کارفرمامعین می کند در انبار  کارفرما

رفرما کا، رد نظرو طی مدت مو کارفرماازتعویض به تشخیص  پیمانکاردر صورت امتناع  خواهد بود.پیمانکار به عهده 

 16ماده  بر اساس خسارت واردههزینه را تعویض نموده وبرای جبران  اقالممجاز است بهر طریق که صالح می داند این 

 فسخ نماید. پیمانکار تخلفبدلیل و  27یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید

 قصور و مسامحه  – 19ماده 

ی مدن خسارتآوارد  ت خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سببدرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدا

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

 نماید. وصول و قضائی بدون احتیان به اقدامات اداری "مطالبات و سپرده أی که پیمانکار نزد او دارد مستقیما

 كتابچه راهنما و دستورالعمل -20ماده 

ای ل موقت بربل از تحویهای مربوط به عملکرد را قهای راهنما و دستورالعملها و نقشهکلیه کتابچهموظف است پیمانکار 

ماه پس از  3ثر تا اک( حد As builtکارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه های چون ساخت ) 

 تحویل موقت میباشد.  
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 دقت و كوشش – 21ماده 

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

 ورت و دقت کثر مهاحداای معمول انجام دهد. پیمانکار باید برای انجام وظایف مذکور در این قرارداد تخصصی و حرفه

 جدیت خود را بکار برد.

 و پاداش تسریع جریمه تأخیر – 22ماده 

اشد چناچه ر داشته بد تأخیهرگاه پیمانکار در اجرای تعهدات موضوع قرارداد از زمان تنفیذ، بر اساس برنامه زمانی قراردا

 نیم) %0,5عادل أخیر متأخیری برای هر هفته ت این تاخیر بیش از یکماه از زمان انقضاء مدت زمان قرارداد باشد جریمه

مًا و کار مستقیت پیمانهای انجام تعهدات قرارداد و یا سایر مطالبادرصد( مبلغ قرارداد  توسط کارفرما از محل تضمین

ن ه از میزاین مادبدون احتیان به اقدامات قضائی و اداری برداشت خواهد گردید. در هر صورت مجموع جریمه تأخیر ا

 قیمت کل قرارداد تجاوز نخواهد نمود. 10%

مبلغ  )نیم درصد( %0.5در صورت تحویل زودتر از موعد موضوع قرارداد به ازاء هر هفته، کارفرما برای هر هفته معادل 

 قرارداد را بعنوان پاداش تسریع به پیمانکار پرداخت خواهد نمود.

 گواهی تحویل موقت – 23ماده 

دون بمتوالی و  و یک هفته کارکردبر اساس تضمین های عملکرد تصفیه خانه موفقیت آمیز  اندازیپس از راه -23-1

وقت توسط مروز از تاریخ درخواست پیمانکار, گواهی تحویل  10کار تکمیل شده تلقی شده و حداکثر ظرف ،عیب 

 کارفرما صادر خواهد شد.

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

که  یل نماید.را تکم رسد، معایب را مرتفع و کمبود هااین صورت پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می

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

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

 و دوره تضمین آزمایشات تضمین عملکرد – 24ماده 

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

 گردد.می قتمو

 :  مسئولیت های دوره تضمین

نمایدد یمپس از تحویدل موقدت تضدمین  ماه شمسی 12قرارداد را برای مدت پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع 

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

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

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

 کارفرماست، رفع مینماید. 
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ی کده ا بده ترتیبدر انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خدودش یدهرگاه پیمانکار د

ت و سدپرده ای کده درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبدا 15مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 

 پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید. 

 .رماستداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارف هزینه های حفاظت، نگه

 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، شدکیل هیدات رتشده، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار اعضای هیات تحویل قطعی و تداریخ در پایان دوره تضمین تعیین 

نکار ز کار پیمابرای تحویل قطعی معین می کند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی ا

 یددرنگ صدورتتحویل قطعی می گیدرد، و ب باشدو هر عیب و نقصی در موضوع قرارداد  مشاهده ننماید موضوع قرارداد را

 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

نجامدد و بده طدول ا ههفتدم هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزا

یدات ی نکندد، عملاز تاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدام هفتهپس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک 

 د. ام شوموضوع قرارداد تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انج

 حق واگذاری – 26ماده 

ی یا شخاص حقیقص یا اپیمانکار حق ندارد تمام ویا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز از کارفرما به شخ

 حقوقی دیگر واگذار نماید ویا انتقال دهد.

 حل اختالف – 27ماده 

 سعه آهن وشرکت تو امور حقوقی و امور قراردادهایحل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهده  27-1

شهرستان  قضائی فوالد گل گهر میباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوی به حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم

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

، صورت فسخ ند. دراتی را که به موجب قرارداد بعهده دارند اجرا نمایطرفین ملزم هستند که تا حل اختالفات، تعهد

 د.انقضاء، لغو و یا ابطال قرارداد این ماده کماکان به اعتبارخود باقی و الزم االجرا خواهد بو

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

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

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

 جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالبات عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی،

نباشد و بطور کلی هر گونه حادثه أی  پیمانکارآتش سوزی دامنه دار که ناشی از کار خشکسالیهای بیسابقه و همچنین 
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مراقب و کار آزموده أی از عهده رفع آن بر نیاید جزء  پیمانکارخارن باشد و هیچ  پیمانکارکه رفع آن از حیطه قدرت 

ولیتی نخواهد داشت مشروط بر در مورد تأخیرات ناشی از حوادث فوق مسئ پیمانکارحوادث قهری محسوب می شود و 

از طریق دیگری امکان پذیر نباشد تا  پیمانکاردر مهلت کافی برای  اقالمتهیه و تحویل  کارفرمابه تشخیص  "آنکه اوال

 کارفرماروز از تاریخ شروع فورس ماژور  10ظرف مدت پیمانکار "بتواند تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام دهد و ثانیا

باید درصورت احدراز حقیقدت میدزان تدأخیدر مدوجده را تعییدن و مددت  کارفرماعلت امر مطلع نموده باشد.  از "را کتبا

 تکمیل کدار را تمدید نماید. 

مکن است مجدا که باید کوشش و سعی خود را اعمال کند تا بر عوامل تأخیر فائق آید و تا آن پیمانکاردر هر صورت 

 کارفرمایا  لی یابد وا غیرعمرادامه قرارداد  پیمانکاردهد. در هدر حال اگر بعلل فورس ماژور،  اجدرای تعهدد خدود را ادامه

ا د مراتب رهد بایبواسطه فورس ماژور، یا هریک از علل خارن از حیطه قدرت خود ادامه کارها را غیر عملی تشخیص د

 تظار نروداژور انت یا تأخیر ناشی از فورس مبه دیگری اطالع دهد و اگر بر طرف شدن مشکال "روز کتبا 10ظرف مدت 

ارند رفین حق دک از طو یا اجتناب از آنها ممکن نباشد و یا شروع مجدد کارها پس از شش ماه امکان پذیر نباشد  هر ی

ه تحت شرایط این ماد روز بطرف دیگر ابالغ نماید. درصورت فسخ قرارداد 10فسخ قرارداد را با ارسال اخطار کتبی ظرف 

 بشرح زیر صورت خواهد گرفت: پیمانکارپرداخت به 

خت پردا انکارپیمشد به که بر طبق قرارداد انجام شده با کارفرماحمل شده به محل انبار  اقالموجه مربوط به کلیه   -1

 می گردد.

حویل داده ت ماکارفر است که با فسخ قرارداد به اقالمی کهرا که مربوط به  پیمانکاربخشی از تضمین های  کارفرما -2

قی با ارفرماکه در نزد تحویل داده شد کارفرماکه به  اقالمیمربوط به  پیمانکارنمی شود آزاد خواهد نمود. تضمین های 

 خواهد ماند و مطابق شرایط قرارداد آزاد خواهد شد.

 ارپیمانکد، بیشتر باش کارپیمانطبق قرارداد از مطالبات  ه کارفرماخسارت وارده بهزینه و  کارفرماچنانچه مطالبات  -3

مسترد  ماکارفره بروز پس از فسخ قرارداد باید این اضافه دریافتی را در قبال آزادی تضمین های خود  30ظرف مدت 

 ور از محلجوه مذکظرف مدت مذکور نسبت به استرداد مبالغ اضافی مزبور اقدام ننماید و پیمانکاردارد. درصورتیکه 

 تأمین خواهد شد. "یمامستق پیمانکارتضمین های 

 موارد فسخ قرارداد –29ماده 

 :پیمانکارفسخ قرارداد بعلت تخلف  -29-1

عوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برای انجام موضوع قرارداد  پیمانکارمعلوم شود که  کارفرمادر صورتیکه بر 

انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید و  رپیمانکاک دده از یددبه موقع فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

بیش از یک چهارم مدت  پیمانکارتحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر  کارفرمایا در صورتیکه به تشخیص 

و یا اصول را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد  کارفرماپیش بینی شده در قرارداد به تعویق بیافتد و یا منافع 
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 پیمانکاراخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و  پیمانکاربه  کارفرمامتعارف معامله را ننماید، 

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

ات از اقدام علت بعضی عمل نکرده باشد و یا اینکه به کارفرمااخطار مطابق  پیمانکاردر صورتیکه در پایان مدت مذکور 

ریفات نجام تشحق خواهد داشت بدون احتیان به ا کارفرماناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

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 نمایانجام داده یا به شخص ثالث واگذا "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 اردادی بخیمت قراد باشد و مبالغ اضافی قیمتهای تجدید قرارداد را در مقام مقایسه با قدیگر تکمیل نشده قرارد

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

 تکمیل نیافته مسترد وآزاد نخواهد شد.

 

 رماکارففسخ قرارداد به تمایل  -29-2

د خاتمه دهد. در اینصورت ، به قرارداپیمانکار( 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 س درصد هو براسا انجام گرفته "برای کارهائی که واقعا پیمانکارمانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

 گواهی شده است. کارفرماکارهای مشخص شده در فهرست ریز قیمتهای قرارداد انجام گرفته و توسط 

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

آنها  بی، سفارشطار کتصات مندرن در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخفسخ، مشروط بر آنکه مواد مذکور با مشخ

ه های ثبات هزیناشد. اداده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته ب

ال بر یید شده دسناد تأادوم یا سایر با ارائه نسخه های تأیید شده فاکتورهای سازندگان دست  کارفرماانجام گرفته برای 

 انجام هزینه ها خواهد بود.

 ق در یافتحدرارداد بمدوجب ق پیمانکارمالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات وسایراشیایی را که  پیمانکار –ن  

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

حقوقی را  نیز همان اکارفرم ، انتقال خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکهکارفرما، بر طبق دستورالعملهای کارفرما

 د داد.نجام خواها بدست آورده است کسب نماید کار در کلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررابطه با پیمانکارکه 

ت مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد یافت بجز تعهداتی که به بمحض اجرای تعهدا –د  

موجب شرایط قراردادی بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیک از مطالب مندرن در این 

مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد.  در پایان دادن به قرارداد به نحوی که در جای دیگر قرارداد کارفرماماده برحق 
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مسئولیت  کارفرمابه معنی پایان دادن به کلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و  "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 سارت معقخ کارفرمانمایند که در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  مانکارپیو  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 ولکیت های نسبت به تدارکات و خدمات کلیه حقوق و ما پیمانکارپرداخت خواهد کرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد. کارفرمابرای آن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به  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  اژور این قرارداداین قرارداد در صورت تداوم فورس م -29-5

 بین طرفین حل و فصل خواهد شد.

 

 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.نموظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت اجراء  پیمانکارباشد و میطرف وی 

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

ازرس ی حمل بسایت از ورود اقالم بدون گواهمجاز است که بازرس گواهی حمل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است 

 مود  نجلوگیری خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به پیمانکار اعالم خواهد 

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

 ازرسی بعهده کارفرما میباشد هزینه های ب 

 بازرسدی ردقبل ازحمل مو 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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شته و تسهیالت الزم ، تاریخ بازرسی را اعالم داQCTMروز قبل از بازرسی و آزمایشات مندرن 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 وظائف محوله در اختیار آنان قرار برای انجام )به هزینه پیمانکار(  آزمایش و کمکهای الزم را

، اشندنبرارداد طبق مشخصات مشروحه در ق شده استتهیه  پیمانکارکه 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 ماکارفرتقاضای تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  کارفرماکه  اقالمیفع عیوب یا ر

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

این  19بق ماده ات بر طتلقی نموده و برای جبران این نوع خسار کارپیمانبه منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات 

 سخ نماید.ف ،در انجام کارها پیمانکار تخلف، قرارداد را بدلیل  29 طبق مفاد ماده، یا قرارداد عمل نماید

دارد ق استاناباید مطکدها و استانداردهای مورد نیاز برای طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره ب -30-2

 باشد. کارفرمامورد تأیید 

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

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

وره تضمین معلوم گردند دنموده باشد و قبل از پایان  قصوری که در اجرای مفاد قرارداد یاوب و مسئولیت او در مقابل عی

 معاف نمی نماید.

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

  ردد.گو ارائه  ار تهیهنی تصویبی و شامل پیشرفت وزنی و فیزیکی کو برنامه زما پیمانکارقرارداد و متناسب با تعهدات 

 ارفرماکازرس ببرای را  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، محل و مکان مناسب و تسهیالت الزم پیمانکار -30-6

 فراهم آورد.

ل دوره ر در طوه شرح زیموظف است مدارک کنترلی و سایر مدارک مورد اشاره در این قرارداد را ب پیمانکار -30-7

 نسخه تحویل کارفرما نماید. دودر  Final bookساخت تا پایان ساخت جمع آوری و تحت عنوان 

 P/L  (Packing List) 

 IC (Inspection Certificate) 

 قوانین حاكم بر قرارداد  – 31ماده 

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

 نشانی طرفین قرارداد – 32ماده 

 : نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است

 ............................................. پیمانکار:دفتر  ینشان
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، 22 کپال ،یربغ کمیو  یس ابانیالوند خ ابانی،خ نیآرژانت دانیتهران، م: )آدرس مکاتبات(: دفتر کارفرما ینشان

 88197670، تلفن:1516646111:یکدپست

ع گل گهر، سایت جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتم 50: کرمان، سیرجان، کیلومترمحل تحویل و اجرای موضوع قرارداد

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر.

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  ر باال باشروح دیکه نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده کلیه نامه ها ، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی موقت

 ها ابالغ شده تلقی خواهدشد.سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن

 نسخ قرارداد – 32ماده 

 ای اعتبارارداد دارمهر و امضای طرفین قر هر سه نسخه پس ازنسخه اصلی که  سه درو پیوست های مربوطه این قرارداد 

 یباشد.مانکار یکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن برای کارفرما و یک نسخه برای پیم

 

 پیمانکار            كارفرما                                                                

 

 

  مدیرعامل                                                       عامل مدیر                

            

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

            

 امضاء                                                            امضاء                   

            

  

 عضو هیئت مدیره                                                    مدیره هیئتعضو             

             

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

          

     امضاء                                                              امضاء                    
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    ست سازندگانست سازندگانییلل
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داخلی  بازارهای یاز درسازندگان تجهیزات باید شناخته شده و معتبر بوده و امكان تعمیر و نگهداری و تهیه قطعات یدكی مورد ن

 .گرددیرائه مانهادات عنوان راهنمای كلی و ایجاد سهولت الزم در ارزیابی و مقایسه پیشه فراهم باشد. منابع تهیه تجهیزات ب

 
 ليست سازندگان

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 رحش ردیف

 پمپ 1

KSB 

WILO 

GRUNDFOS 

EBARA 

FETCO 

LOWARA 

 پمپ تزریق و انتقال مواد شيميایی 2

INJECTA 

ALLDOS 

JESCO 

PROMINENT 

 دمنده هوا )بلوئر( 3

AERZEN 

BOLDOROCHI 

ROBUSCHI 

HAVAYAR 

SANAYE VACUUM PARS 

 الكتروموتور 4

SIEMENS 

VEM 

ABB 

AEG 

SEW 

WEG 

HYUNDAI 

TECO-WESTINGHOUSE 

MOTOGEN 

 ممبران 5

FILMTEC 

HYDRANAUTICS 

TORRAY 
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6 PRESSURE VESSEL 

CODELINE 

KNAPPE 

PROTEC 

ARRISAVA(BEKAERT) 

 گيربكس 7

FLENDER 

VOITH 

LEROY SOMER 

VEM MOTORS GmbH 

NORD 

SEW 

LENZE 

 یاتاقان 8

SKF 

FAG 

ROTHE ERDE 

 کارتریج فيلتر 9

WATER SAFE 

LUNA WATER 

AQUA 

APTEC 

 کارتریج هوزینگ 10

FLUY TECH 

LUNA WATER 

AQUA 

APTEC 
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Electrical Vendor List 

Manufacturer EquepmentItem

-TAMINI 

-ABB 

-SIEMENS 

-TBEA 

-IRAN TRANSFO 

TRANSFORMER 1    

- SIEMENS 

-ABB 

-SCHNEIDER GROUP 

- ELECTROKAVIR 

- JABON 

- TAMIN TABLO 

ELECTRICAL DISTRIBUTION 

COMPONENTS & PANEL  

MV/LV   

2 

-AREVA 

-ABB 

-FARAKOO 

CAPACITOR BANK MV 3 

- SIEMENS 

-ABB 

-AREVA 

 

CIRCUIT BREAKER 

 

4 

-SIEMENS 

-ABB 

-AREVA 

DISCONNECTING & 

EARTHING SWITCHES 
5 

- SIEMENS 

- ABB 

-WEG 

-WEM 

-SHANGHAI MOTOR 

MOTOR 6 

- Volvo 

- Cummins 

- Perkins 

-CATERPILAR 

-Stamford 

DIESEL GENERATOR 7 

- SIEMENS 

-ABB 

MV AC/DC/AC Frequency 

converters 
8 

- SIEMENS 

-ABB 

-VACON 

AC/AC frequency converters 

9 
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- SIEMENS 

-ABB 

-TELEMECQNIUE 

Control-thermal relays, 

pushbuttons, 

Lamp-holders 

10 

- SIEMENS 

- BOSCH 

-SAMSUNG 

-CANON 

-SONY 

CCTV system/video-cameras 

11 

-NEUMAN(Germany) 

-INDUSTRONIC(Italy) 

INTERCOM 
12 

-Pars Arrester(Iran) 

-Tridelta(Germany) 

-Tyco(Irland) 

-SPARK 

LIGHTNING ARRESTER 13 

-Huttel (Iran) 

- Farasazan(Iran) 

-5 tash(Iran) 

- Monavvar Gostar(Iran) 

CABLE TRAYS & STEEL 

STRUCTURE 

 
14 

-Abhar(Iran) 

-Alborz(Iran) 

-Kerman(Iran) 

-Simco(Iran) 

MV/LV  CABLE 15 

-Petunia(Iran) 

-Kahangan Mehr(Iran) 

-Kalot Abhar(Iran) 
GROUNDING 16 

-Golnoor 

-Mazinoor 

-Jahan noor 
LIGHTING 17 
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پمپاژ  ،یساز رهیذخ ن،یخانه جهت تام هیتصف یو اجرا نیتام ،یطراح

 یآب بهداشتو انتقال  عیتوز
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 کلیات .1

 ین و اجرااحی، تامطرجهت برگزاري مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکار  یقدر نظر دارد از طر فوالد گل گهر توسعه آهن و شركت

(EPC ) سیستم تصفیه(RO)اقدام نماید.  آب بهداشتی و انتقال توزیعپمپاژ، سازي،  ، ذخیره 

در نظر  ROمخازن ذخیره آب مجتمع می باشد و جهت تصفیه آب دو سیستم پیش تصفیه و سیستم  بهداشتی منبع تامین آب

 گرفته شده است.

 باشد. می مناسب منطقه براي كه گردیده لحاظ گراد سانتی درجه 30-20 سیستم طراحی آب دماي

 بیشتر آن لوصخ ولی كمتر دبی میزان آب، دماي كاهش با پمپ، فشار بودن ثابت به توجه با و تغییرات دما با است دیهیب

 .شود می كم آن خلوص و افزایش دبی تولید آب، دماي افزایش با و میشود

 .باشد باید گراد سانتی درجه 33 الی 10 بین تجهیزات، استقرار سالن و محیط دماي

 

 و هوایی شرایط آب .2
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 کیفیت آب .3

 كیفیت آب ورودي به شرح زیر می باشد:

T=21.1 °C 

TDS: 2200 ppm 

TOTAL HARDNESS: 547 ppm 

Ca: 315 ppm 

Mn: 232 ppm 

CL: 767 ppm 

EC:3160 µS/cm 

TSS: 

NTU: 1.23 

PH: 8 
 كیفیت آب بایستی توسط پیمانکار در زمان طراحی سیستم اندازه گیري گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           رد نیاز                                                                                                                      دبی آب مو .4

 ه است.در نظر گرفته شد m³/hr 9.5آب بهداشتی  دبی

 تامین کننده آب سرویس ROظرفیت سیستم  .5

تر مخلوط می گردد. باال TDSمی شود و با آب با  RO مورد نیاز درصدي از آب وارد  TDSدر این حالت با توجه به باالتر بودن 

 به میزان قابل توجهی كاهش می یابد. ROبدین ترتیب ظرفیت 

 

 واحد 3ز پانزده دقیقه اي كمتر ا SDIآب با  طراحی مبناي

  m³/hr 9.5 دبی آب تولیدي نهایی

 PPM 2054  ورودي TDSحداكثر 

TDS 1500> آب تولیدي PPM 

 درجه سلسیوس 30-20 سیستم طراحی دماي

 درصد 85 سیستم كلی بازیافت درصد
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 سیستم تصفیه آب : .6

 پیش تصفیه: 

 پمپاژ .1

 سیستم دوزینگ هیپوكلریت .2

 فیلتر شنی .3

  تصفیه با سیستمRO: 

 رتریج فیلتركا .4

 پمپ فشار قوي .5

6. RO 

 CIPپکیج  .7

 سیستم دوزینگ: 

 سیستم تزریق آنتی اسکاالنت .8

 سیستم تزریق اسید .9

 :SMBSسیستم تزریق  .10

 براي هر مرحله تجهیزات جداگانه بایستی در نظر گرفته شود.

 ورودي:  آب منبع از تغذیه پمپ(Feed Pump) 

 مکش دهانه در زمال فشار حداقل تامین و تصفیه پیش فیلترهاي از آب عبور جهت الزم فشار تامین منظور به سیستم ورودي در

 .نماید ایجاد بار 4 حداقل بر بالغ فشاري بتواند تا گردد می استفاده پمپ این فشارقوي از پمپ

 شنی فیلتر 
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 می هاستفاد شنی فشار تحت فیلترهاي از سیستم به ورودي آب (NTU)و كدورت  (TSS)آب  معلق ذرات حذف منظور به

 به باال صورت هب بخش این فیلتراسیون روش .میگردد استفاده آمیزي رنگ به نیاز بدون فایبرگالس از مخازن جنس این .گردد

 سرعت به فیلتر راندمان نزما این در كه شود می ایجاد آن در فشار افت تدریج به اندازه از بیش بهره برداري از پس و بوده پایین

 می ش استفادهوا بك همان یا برعکس صورت به شستشو روش از آل، ایده حالت به برگرداندن سیستم براي لذا یابد می كاهش

 در عامل همترینم است ذكر به الزم .رسید خواهد سرویس حالت برابر دو از بیش به دبی عبوري میزان حالت این در كه گردد

 می طراحی عتسا بر متر 20تا  15بین  پایین هاي رتكدو در كه بوده سرعت خطی و فیلتر فعال سطح میزان بخش این طراحی

 جهت درشت و متوسط ریز، سیلیس سایز سه حداقل از این مخزن در .بود خواهد 15تا  10بین  كدرتر حالتهاي در و گردد

 Back Wash جهت مربوطه هاي كشی لوله تخلیه و شیر داراي مخازن از كدام هر .گردد می استفاده سیستم كارآیی افزایش

 می باشد.

 میکرونی  كارتریج فیلتر(CARTRIDGE FILTER) 

 .گردد می هاستفاد فیلتر میکرو بخش از میکرون 5از  بزرگتر قطر با معلق ذرات حذف همچنین و خام آب كدورت حذف جهت

 آب تصفیه هاي تگاهدس در استاندارد داشته باشد. این 3كمتر از  SDIباید  میکروفیلتر، نهایتا   و تصفیه پیش از بخش خروجی آب

 در .باشد می حیاتی بسیار عبوري دبی به نسبت فیلترها فعال سطح میزان بخش این در .بود افزایش خواهد واحد قابل 5تا  دریا

 تعویض زمان كنترل طریقه استفاده نمود.  پروپیلن پلی یا و استیل فیلترهاي می توان از محفظه BRACKISHهاي  دستگاه

بار  0.8از  شبی به فشار افت افزایش صورت در كه پذیرد انجام می آن خروجی و ورودي فشار اختالف سبراسا فیلترها این

 .پذیرد می فیلترها انجام تعویض

 قوي  فشار پمپ(HIGH PRESSURE PUMP) 

 فشار میزان .دگرد یم استفاده قوي فشار پمپ از نظر، مورد دبی با سیستم اسمزي فشار بر غلبه جهت الزم فشار تامین منظور به

 در .گردد می ینتعی شده انتخاب ممبران به مربوط افزار نرم توسط غشاءها تعداد و نوع و خام آب غلظت بر مبناي بخش این

 آن تولید ECو  هیافت كاهش سیستم تولیدي دبی و بود نخواهد پذیر امکان اسمزي فشار بر الزم، غلبه فشار تامین عدم صورت

وییچ پایین براي از دو سوییچ فشار باال و فشار پایین استفاده می گردد كه س بخش این كنترل رايب .یابد می افزایش نیز

 از بیش فشار یشافزا از جلوگیري براي باال فشار سوئیچ ( وNPSHجلوگیري از پدیده كاویتاسیون پمپ )در صورت عدم تامین 

 .رود می باال ثابت دبی رايب نیاز مورد میزان فشار رود، باالتر خام آب شوري چه هر .گردد می استفاده ها ممبران ورودي به اندازه

 مکعوس اسمز واحد (RO) : 

 انجام به را خود كار اسمزي غشاء بخش به رساندن كمك با بتواند تا نمایند می استفاده تجهیزاتی از مکعوس اسمز واحد هر

 جنس از هایی غشاء از بخش این در .شود می شناخته ROآب  تصفیه واحد هر بخش ترین اصلی اسمزي بخش غشاء لذا برساند

 می كوچك حجم در آن زیاد بسیار سطح میزان اسپیرال، نوع از استفاده دلیل .گردد می اسپیرال استفاد صورت به آمید پلی

 تا را دیگر هايیون عبور اجازه و شده خود از آب ملکولهاي عبور باعث تراوا نیمه داشتن غشایی با بخش این ممبرانهاي .باشد

 می نیز ویروس و باكتري حتی و ها میکروارگانیسم آب، در محلول شامل امالح شده جداسازي یونهاي .داد نخواهد 99.7حداكثر 

 می تامین قوي فشار پمپ توسط كه دارد مربوطه محلول اسمزي فشار از فراتر فشاري به نیاز معکوس اسمز این پدیده .گردد
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و آب غلیظ شده  (permeate)خالص  آب شامل شده جداسازي آب خط دو به صورت بخش این خروجی .گردد

(Concentrate) .می باشد 

  PRESSURE VESSEL: 

 به خود در را المان 7تا  1بین  تواند می كه گردیده تعبیه ها ممبران نگهداري جهت بخش این در فشار تحت هاي محفظه

 از جلوگیري تجه .نماید تحمل راحتی به را قوي فشار پمپ توسط شده یجادا باالي فشار تواند می و نگه دارد سري صورت

 خود باالتر حکاماست جهت نیز آن خارجی بدنه جنس .اند شده ساخته فلزي غیر مواد از آب مرتبط با قطعات بخش این خوردگی

 .اند گردیده انتخاب فایبرگالس جنس از

 شستشوي سیستم CIP: 

 برداري بهره و آل ایده عملکرد شرایط گرفتن نظر در با عدد این كه نماید می عمر سال سه حدود در متوسط طور به ممبران هر

 توسط ایدب ها غشاء یکبار ماه شش یا كاري، ساعت هزار دو هر هدف این به نیل جهت .باشد می یافتنی نقص دست بدون

 .شوند یم شناخته CIPنام  با شستشو این .گردند شستشو اي دوره صورت به قلیایی و مخصوص اسیدي هاي دهنده شستشو

 از گیريجلو جهت استیل جنس از افقی سانتریفیوژ پمپ واحد یك و شده محلول آماده نگهداري مخزن یك شامل بخش این

 خالص آب آب، تولید فرآیند طی در .باشد می نیز فالشینگ استفاده جهت قابل دوگانه صورت به بخش این .باشد می خوردگی

 تمامی خود سریع يشستشو با بتواند تا شود می ها وارد ممبران خالص آب این دستگاه خاموشی مواقع در و شده مخزن نای وارد

 .نماید هدایت فاضالب سمت به را غشاء در موجود امالح

 ضعیف فشار كشی لوله و آالت شیر: 

 اتصاالت از باشد می تولید آب خطوط نینهمچ و قوي فشار پمپ از قبل تا دستگاه ورودي از كه سیستم ضعیف فشار بخش در

 .گردد می استفاده غربی اروپاي ساخت UPVCغیرفلزي 

 باال فشار كشی لوله و آالت شیر: 

 از اشدب می سیستم فاضالب خطوط همچنین و ها ممبران ورودي تا فشارقوي پمپ خروجی از كه سیستم قوي فشار بخش در

 استفاده می گردد. 316 استنلس اتصاالت

  :پمپ تزریق كلر (CHLORINATION DOSING PUMP): 

 اسمز شايغ در میکروبیولوژیکی مشکالت و جلبك باكتري، ایجاد از جلوگیري و سیستم به ورودي آب ضدعفونی منظور به

 PPM 0.5-1ن میزا به كلر دائمی تزریق با بخش این كه گردد می استفاده سیستم ورودي در اولیه واحد كلرزنی از معکوس

 باعث باشد، می باال در شده قید مشکالت از غشاء مراقبت باعث كه همانطور آب در شده كلراضافه .نماید می ایمن را ها مبرانم

 از توان می كه ددگر تعبیه كلرزدایی واحد باید غشاء، به شده ضدعفونی ورود آب از قبل لذا گردد می نیز غشاء اكسیداسیون

  .فتگر كمك سدیم سولفیت متابی تزریق

 سدیم  سولفیت متابی تزریق پمپ (SMBS DOSING PUMP): 

از  كمتر به را مبرانم به ورودي آزاد كلر میزان بتواند تا گردد می تعبیه ضدعفونی از پس سیستم كلرزدایی منظور به بخش این

 برسد. ممکن حداقل به غشاء احتمالی اكسیداسیون تا رسانده لیتر میلی گرم بر 0.1

 اسکالنت  آنتی رسوب ضد دهما تزریق پمپ(Anti-Scaling Dosing Pump) 
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 با كه ساخته شده فسفات پلی پایه بر ماده این .گردد می استفاده ورودي خام آب رسوب به ضد مواد تزریق منظور به بخش این

 می سیستم ردلکعم كاهش و غشاء گرفتگی به منجر تواند می )كه آن از ناشی رسوبات و منیزیم و كلسیم یونهاي با واكنش

  .نماید قبتمرا را اسمزي غشاء كلسیم، فلورید و سولفات كربنات، رسوب كنترل با و گردیده آب سختی كاهش گردد( باعث

 مشخصات سیستم ذخیره، پمپاژ و توزیع .7

 هاياختمانبه س و از طریق خط لوله ذخیره گردد. و توسط سیستم پمپاژ مناسببایستی در مخزن ذخیره  ROآب خروجی از 

 جنبی انتقال یابد.

 مشخصات سیستم پمپاژ  .8

 متر كه یکی از آنها استندباي می باشد در نظر گرفته می شود. 45و هد  m³/hr 5.2سه عدد پمپ به ظرفیت 

 مشخصات پمپ توسط پیمانکار بایستی نهایی گردد.

 ظرفیت مخزن     .9

 نه در نظر گرفته می شود. درصد حداكثر مصرف روزا 80،  3-117مفید مخزن بر اساس نشریه حجم 

 شرح کار .10

 باشد. یم وزیع آنتشامیدنی و آب آخانه جهت تصفیه برداري یك تصفیهاندازي و بهرهقرارداد طراحی، تامین كاال، نصب و راه

 شرح كلی كار عبارتند از: 

 طراحی پایه -

 طراحی تفصیلی -

 خرید تجهیزات، خدمات خرید و تداركات كاال -

 نصب و اجرا -

 زاتتست تجهی -

 اندازيپیش راه -

 Start upاندازي و راه -

 برداري یکساله از تجهیزاتبهره -

آیند ومی از فرراحی مفههاي اجرا، طتر از هزینهسازي پیشنهادات پیمانکاران در مناقصه و ارائه برآوردي دقیقبه منظور همسان

و  ستارائه شده اارفرما كهاي الع پیمانکار از خواستهالزم به توضیح است اطالعات ارائه شده فقط براي اطتصفیه ارائه شده است. 

دستیابی  مسئول، د قراردا بایست با انجام محاسبات و مطالعات دقیق نسبت به طراحی اقدام نماید و با توجه به ماهیتپیمانکار می

 به پارامترهاي عملکردي تجهیزات و تاسیسات خواهد بود.

الوه بر توانند عاساس دانش و تجربه خود طراحی دیگري را مد نظر داشته باشند، میكنندگان بر در صورتی كه شركتهمچنین 

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

 وزهاي طرح به نیا حصول اطمینان از پاسخگوییقیمت اقدام نمایند. در این صورت كارفرما با بررسی فنی طرح پیشنهادي براي 

 اجرایی بودن آن، مجاز به پذیرش یا عدم پذیرش طرح پیشنهادي خواهد بود.
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 شرایط و اهداف کلی طرح .11

  ،ا، هدستگاه ست تمامیابدیهی  مطابق برنامه زمان بندي پروژه انجام گردداندازي صب و راهساخت ، نطراحی، تأمین كاال

 ابزارها باید با بهترین كیفیت تهیه و اجرا شوند. تجهیزات، قطعات،

  كیلووات باید مجهز به سیستم حفاظت و كنترل باشند. 15همه موتورها با توان بیش از 

  كیلووات باید، تابلوهاي  22براي كلیه موتورهاي با توان بیش ازMCC  مجهز به استارتر الکترونیك موتور(soft 

start).باشند ، 

 اخت رعایتال و سمحیطی كشور را در تمامی مراحل طراحی، تامین كاتی كلیه شرایط استانداردهاي زیستپیمانکار بایس 

 نماید.

 گستره طراحی، تامین و نصب .12

اندازي، رفع اندازي، راهراهاین گستره شامل همه كارها و خدماتی است كه براي طراحی، تامین، حمل، بیمه، نصب، بازرسی، پیش

ها، تاسیسات، تجهیزات، ابزار، لوازم جانبی و برداري یکساله براي تمامی زیرساختر شرایط نرمال كاركرد و بهرهعیب، قرار دادن د

 .باشدشود(، میتامین می ... )به استثناء مواردي كه از سوي كارفرما

 مدارک فنی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه  .13

 ند.رائه نمایاناقصه ماید مدارک فنی زیر را تهیه و به همراه دیگر اسناد به منظور ارزیابی فنی، شركت كنندگان در مناقصه ب

 تجهیزات اصلی 13-1

 :ددرائه گربایستی توسط پیمانکارا زیر است شرحدر فهرست تجهیزات حداقل اطالعات الزم براي هر یك از تجهیزات به 

 ی، شركت یزات جنباصلی، ولتاژ و فركانس، تجه: نوع، توان و دور موتور، دبی و هد طراحی، جنس بدنه و اجزاء هاپمپ

 سازنده.

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

 سازنده.

 نوع، جنس، شکل، حجم، ابعاد، فشار و دماي طراحی، تجهیزات جنبی، شركت سازنده.مخازن : 

 ز، تعداد، شركت سازنده نوع، سای :ممبران 

 نوع، سایز، تعداد، شركت سازنده  :فیلترها 

 جنس، قطر، طول.هالوله : 

 نوع، جنس، سایز، شركت سازنده.شیرها : 

 نوع، مشخصات، شركت سازنده.ابزارهای کنترلی : 

 نوع، مشخصات، شركت سازنده.گیریابزارهای اندازه : 

 (PFD)نمودار جریان فرایند  13-2

 یتجهیزات اصل -

 مشخصات و تعداد تجهیزات -

 هاي اصلی و فرعیجریان به تفکیك جریانمسیر  -
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 دماي سیال در هر مسیر  -

 فشار كاري  -

 شیمیایی تزریق موادسیستم  -

 جدول مواد شیمیایی مصرفی برای یک سال 13-3

ئیدیه مراجع ذیصالح شامل تمام مواد شیمیایی مصرفی براي هریك از مراحل فرایند با ذكر نام تجاري، فرمول شیمیایی، تا

 بهداشتی، مقدار مصرف براي یك سال و شركت سازنده.

 لیست لوازم یدکی دوساالنه 13-4

 برداریحمل، نصب، و بهره  .14

 حمل، نگهداری و حفاظت 14-1

-وشها و رستانداردابایست مطابق با عهده پیمانکار است. تجهیزات می پروژه برحمل تجهیزات ساخته یا خریداري شده تا محل 

 بندي و بارگیري و باراندازي شوند. هاي مناسب بسته

موده نهداري و حفاظت آالت و همچنین وسایل كار را تا هنگام نصب، به هزینه خود نگماشین تجهیزات، پیمانکار موظف است كلیه

و ضایعات به عمل  خسارات در مقابل هرگونهآالت و لوازم مربوطه تجهیزات، ماشین را جهت مصون نمودنو كلیه اقدامات الزم 

 آورد.

 آالتنصب تجهیزات و ماشین 14-2

ام دهد. انجكامل  و كلیه تجهیزات مربوطه را به طورساخت مخازن  وآالت پیمانکار موظف است عملیات نصب تجهیزات و ماشین

ار حاضر نماید، به ك و در محل نیپیمانکار باید كلیه وسائل و تجهیزات و افراد متخصص الزم را در طی مدت نصب و آزمایش تام

 بر ات بایدآالت و تجهیزماشینطوریکه عملیات نصب طبق مشخصات و شرایط مورد توافق در قرارداد اجرا و تکمیل گردد. كلیه 

محور بودن  ،(Clearance)حد فاصل  (،Leveling)اساس مشخصات كارخانه سازنده و استانداردهاي اجرائی با رعایت تراز 

(Axis) ، محوريو هم(Alignment)  ور صحیح طو متحرک به  نصب و تنظیم شوند. كلیه قطعات دوار باید در حاالت ساكن

ها با اقعی كه دستگاهآنها در مو ارتعاش زائد در هیچ قسمت از تجهیزات یا اطراف شوند به طوریکه هیچگونه  (Balance) متعادل

 كنند، ایجاد نشود.سرعت و بار طبیعی كار می

 برداریدستورالعمل بهره 14-3

 كند. برداري را در قالب یك رویه به كارفرما ارائهعملیات اجرایی، پیمانکار باید دستورالعمل بهره از بعد

 اندازی و آزمایش عملكردیراه  .15

-یهصحیح تصف کردید عملها و وظائف پیمانکار است. پیمانکار بااندازي و آزمایش عملکردي جزئی از مسئولیتهاي راهانجام تست

یت آب ید. كیفالمللی تضمین نماهاي مندرج در مشخصات فنی و همچنین سایر استانداردهاي بینخانه را بر مبناي خواسته

 باشد. خواسته شدهخانه باید مطابق مقادیر تحویلی از تاسیسات تصفیه

 لیست قیمت  .16

 ارائه نماید. بایست قیمت پیشنهادي خود را به ریزترین شکل ممکنپیمانکار می
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 GENERAL LAYOUT & PIPING ROUTE 

 BLOCK DIAGRAM 

 PMS 

 شبکه مبانی طراحی 
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 مقدمه -9

می باشد. آب  گل گهرو بهداشتی در مجتمع هدف از اجرای پروژه فوق تامين و توزيع آب آشاميدنی 

 توسط سيستم پمپاژ در پلنت توزيع می گردد. مخازن ذخيره از آشاميدنی 

 بايستی دارای مشخصات زير باشد: WHOآب آشاميدنی بر اساس استاندارد 

 

 توضيحات واحد حد مجاز حد مطلوب ويژگی رديف

 N.T.U 5حداکثر  1کمتر يا مساوی  کدورت 1
Nephelometric 

Turbidity Unit 

 T.C.U True Color Unit  20حداکثر  1کمتر يا مساوی  رنگ 2

 صفر بو 3

 12ocواحد در  2حداکثر 

 25ocواحد در  3حداکثر 

TON 
Threshold Odour 

Nember 

4 PH 7- 8.5 6.5 - 9 
  

 - طعم 5
بايد مقبوليت عمومی داشته و مورد اعتراض واقع 

  نشود

6 

کل مواد 

 جامد محلول

T.D.S 

1500   

 

مصرف آب آشاميدنی در شبکه آبرسانی به مقدار جمعيت شهر و ميانگين مصرف شبانه روزی هر نفر بستگی 

ليتر در شبانه روز به ازای هر نفر  150تا  75دارد. برای مصارف آب آشاميدنی خالص در ايران عددی برابر با 

مصرف آب به ازای هر نفر ه . با توجه به صنعتی بودن منطقه جهت طراحی سيستم تصفيپيشنهاد می گردد

  ليتر در شبانه روز در نظر گرفته ميشود. 120

 است.نفر در نظر گرفته شده  400شاميدنی و بهداشتی تعداد نفرات در طراحی سيستم تصفيه آب آ

 شاخص شولر -2

 آشاميدنی آب بندی طبقه از شرب، و مصرف قابليت نظر از کننده تامين منابع آب کيفيت بررسی منظور به

 .شود می استفاده شولر
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با توجه به نمودار فوق در صورتی که قرار بر آن باشد که از آب تصفيه شده برای آشاميدن استفاده نمود 

جدول فوق باشد و در صورتی که از آب فوق تنها به عنوان آب سرويس  1کيفيت آب بايستی مطابق با رديف 

( کم تر از 3-117با نمودار شولر و جدول زير )نشريه استفاده می شود ميزان کل جامدات محلول مطابق 

PPM 1500 .بايستی باشد 

 نوسان روزانه -3

در محاسبات تصفيه خانه آب و شبکه آبرسانی نوسان روزانه بايستی در نظر گرفته شود. اگر ماکزيمم مصرف 

    روزانه يک ناحيه را 
گين مصرف روزانه می باشد. برابر ميان 1.8تا  1.2بناميم، مقدار آن معموال     

 1ماکزيمم مصرف روزانه در طی سال بيشتر در روزهای گرم تابستان رخ می دهد و مقدار آن از رابطه 

 محاسبه می گردد.

    
 (    تا    )  

                                                         
  

  

  

(1) 

 روزانه حجم منبع هوايی و ظرفيت پمپ تعيين می گردد.با استفاده از مصرف ماکزيمم 

 نوسان ساعتی -4

ساعت شبانه روز مقدار مصرف آب نوسان می نمايد که شبکه لوله کشی را با توجه به مقدار ماکزيمم  24در 

برابر مقدار ميانگين آن گرفته  2.5تا  1.2آن محاسبه و طرح می نمايند. بزرگترين مقدار ساعتی شبانه روز 

شود و چون اين ميانگين بايد مربوط به پر مصرف ترين روز سال باشد بنابراين مقدار ماکزيمم ساعتی بالغ  می

 می شود بر:

    
 (     تا     )  

                                                         
  

  

  

(2) 
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 لیست مصارف -5

 ليست مصارف بر اساس نفرات يه شرح زير است:

 

 نام ساختمان 
تعداد 

 نفرات

 میانگین مصرف روزانه

(m³/day) 

 ماكزیمم مصرف روزانه

(m³/day) 

 مقدار ماكزیمم ساعتی

(m³/hr) 

 9.12 86.4 48 400 کل ساختمانها 1

 4.2 38.9 21.6 180 ساختمان مهمانسرا 2

 0.91 8.6 4.8 40 ساختمان اداری 3

 اصول طراحی -6

 دبیالف( 

فشار مورد نياز محاسبه  لبر اساس حداکثر مصرف ساعتی و با توجه به حداق شبکه های توزيع بايستی

 شود.

 

    ( محدودیت سرعت    ب

 در نظر گرفته می شود.  2تا  m/s  0.3سرعت آب در شبکه توزيع آب آشاميدنی 

 

 ( محدودیت فشارج

بار در نظر گرفته می شود. حداقل فشار شبکه در دورترين مصرف کننده  5حداکثر فشار مجاز شبکه برابر با 

 بار افزايش داد. 6با توجه به شرايط توپوگرافی منطقه ميتوان فشار شبکه را تا  بار در نظر گرفته می شود. 0.5

  

 (جنس لوله هاد

و جنس لوله های روکار   (SDR 17)بار  10با فشار  HDPE-100(DIN 8074)جنس لوله ها تو کار  

   ( PMS)مطابق با مدرک گالوانيزه در نظر گرفته شده است. 

انجام خواهد  (PIPE NET)محاسبات سايزنگ لوله ها با استفاده از مدلينگ شبکه در نرم افزار پايپ نت 

 گرفت.

 مشخصات سیستم پمپاژ  -7

 متر که يکی از آنها استندبای می باشد در نظر گرفته می شود. 45و هد  m³/hr 5.2عدد پمپ به ظرفيت  سه

   توسط پيمانکار بايستی نهايی گردد.
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 ظرفیت مخزن     -8

 فته می شود. رگدرصد حداکثر مصرف روزانه در نظر  80 ، 3-117مفيد مخزن بر اساس نشريه حجم 

 كد و استاندارد: -1

- American Water Works Association (AWWA) 

 

- American National Plumbing Code (NPC) 

 

- Iranian National Building Code, Sec. 16 (sanitary services installations) 

- Handbook by Einar Grann-Meyer 

3-117نشريه  -  

 آبرسانی شهری )منزوی( -
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SERVICE: 

CLASS: CL2 

      
Main material: polyethylene (PE) 
CORROSION ALLOWANCE:  0.0 mm 
 
Connections: the ends may be selected between the following types. Proper 
choice shall be done considering the availability, the material, the size, the 
fittings and the accessories to be joined. Manufacturer's recommendations and 
standards, actual arrangement and working conditions, etc. shall be 
considered too. 

1) Plain ends (long spigot) and socket ends provided for fusion 
joining (generally available up to 63 mm.) 

2) Plain ends (long spigot) provided for mechanical joining 
(available for pipe 25 up to 110 mm.) 

3) Plain ends (long spigot) and socket ends provided for electrical 
fusion joining (generally available up to dia 250 mm.) 

4) Plain ends provided for butt fusion joining. 
5) Flanged, dimensions matching to ASME B16.5 CLASS 150 

 
Safety note: All materials shall be suitable for potable water according to local 
current regulations. Piping and equipment shall be arranged according to local 
current regulations and anyway. The whole system shall be flushed and 
disinfected before start up. 
 
Jointing of PE and metallic pipe shall be made so as to prevent damage of 
plastic material due to heat, UV, and unsuitable substances and to avoid the 
electrical connection of the buried metal with the soil or the structure. 
    
PIPE 
Dia 20 to 40:            
 
polyethylene pressure pipe, metric size, according to DIN 8074, DIN 8075 or 
equal standard, SDR11 (pressure rating 16 bar at 20°C, static pressure and 
non-hazardous liquids). 
ENDs: plain and smooth suitable for jointing by butt fusion or by socket fusion. 
Material: PE100 or equal 
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Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 
 
 
 
Dia 50 to 250:            
 
polyethylene pressure pipe, metric size, according to DIN 8074, DIN 8075 or 
equal standard, SDR17 (pressure rating 10 bar at 20°C, static pressure and 
non-hazardous liquids). 
ENDs: plain and smooth suitable for jointing by butt fusion or by socket fusion. 
Material: PE100 or equal 
Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 

 
FITTINGS 
Dia 20 to 40:  
PE fittings for metric size pressure pipe SDR11 according to EN12201 or equal 
manufacturer's standard, provided with a welding control indicator, nominal 
pressure 16 bar, suitable for jointing with the above specified pipe. 
Ends: plain and smooth suitable for jointing by butt fusion or by socket fusion. 
Materials: PE100 EN12201 
Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 
 
Dia 50 to 250:  
PE fittings for metric size pressure pipe SDR17 according to EN12201 or equal 
manufacturer's standard, nominal pressure 10 bar, suitable for jointing with the 
above specified pipe. 
ENDs: plain and smooth suitable for jointing by butt fusion or by socket fusion. 
Material: PE100 or equal 
Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 
 
                                    
FLANGES  
 
Dia 20 to 40: 
PE stub ends for metric size pipe SDR 11, FLAT FACE, suitable for joining with 
the above specified pipe by butt fusion or by socket fusion, complete with 
backing flange, dimension matching with ASME B16.5 class 150.  
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PE stub ends for metric size pipe SDR 11, grooved face provided for OR, 
suitable for joining with the above specified pipe by butt fusion or by socket 
fusion, complete with backing flanges and O-ring, dimension matching with 
ASME B16.5 class 150.  
 
Material: stub of PE100 or equal en12201, backing flanges of PP coated steel, 
aluminium, galvanized or painted steel. 
Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 
 
Dia 50 to 250: 
PE stub ends for metric size pipe SDR 17, FLAT FACE, suitable for joining with 
the above specified pipe by butt fusion or by socket fusion, complete with 
backing flange, dimension matching with ASME B16.5 class 150.  
 
PE stub ends for metric size pipe SDR 17, grooved face provided for OR, 
suitable for joining with the above specified pipe by butt fusion or by socket 
fusion, complete with backing flanges and O-ring, dimension matching with 
ASME B16.5 class 150.  
 
Material: stub of PE100 or equal en12201, backing flanges of PP coated steel, 
aluminium, galvanized or painted steel. 
Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 
 

 
BOLTING 
Stud bolts ASME B18.2.1 each complete with 2 nuts ASME B18.2.2 heavy 
series. 
Thread: ASME/ANSI B1.1 UNC class 2A and 2B for stud and nuts 
respectively. 
Material: galvanized carbon steel ASTM 307 grade B for bolts and galvanized 
cabon steel ASTM A563 grade A FOR NUTS. 
 

 
GASKETS 
 
Flat gaskets ASME B16.21 and O ring for flanges, suitable for pipe flanges 
ASME B16.5 CLASS 150, RF facing. 
Material: EPDM or FPM 
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Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 
  
 
 
VALVES (see Note 4) 
Type Size Rating   Ends              Standard           

   
Gate NPS ½ - 1½ Class 150   threated         MSS SP80 
 

Material: body, wedge and stem of Bronze or brass, bronze or stainless 
steel, copper alloy shall be resistant to dezincification. 
 

     
 NPS 2 & Class 150   flanged          MSS SP 70  
 Larger 
 
Material: body: cast iron or ductile iron, wedge of cast iron or Bronze, stem 
of brass, bronze or stainless steel, copper alloy shall be resistant to 
dezincification. 
 

Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 
 

Gate NPS ½ - 1½ Class 150   threated         MSS SP80 
 

Material: body, wedge and stem of Bronze or brass, bronze or stainless 
steel, copper alloy shall be resistant to dezincification. 
 

     
 NPS 2 & Class 150   flanged          MSS SP 70  
 Larger 
 
Material: body: cast iron or ductile iron, wedge of cast iron or Bronze, stem 
of brass, bronze or stainless steel, copper alloy shall be resistant to 
dezincification. 
 

Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 
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butterfly NPS 3-6 Class 150   flanged or flangeless  AWWA 
C504 
 

Material: body: lined cast iron or ductile iron or steel, disc of cast iron or 
ductile iron or stainless steel, stem of stainless steel.  
 

Suitable for potable water in the specified analysis and working conditions. 
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 خدمات شرح
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 آب بهداشتیو انتقال توزیع ذخیره سازی، پمپاژ، 
 

 3از  2صفحه  98 سفندا ق1411/98شماره مناقصه:  شرح خدمات

 

 

 

 

 

که بایستی  آب بهداشتی و انتقال توزیع، جهت تامین، ذخیره سازی، پمپاژ  و اجرای تصفیه خانه، تامین طراحی شرح خدمات

و اتصال به مجموعه پمپ و تصفیه آب به طور کلی شامل انشعاب گیر از کلکتور خروجی مخازن قرارگیرد  توسط پیمانکار مدنظر

 : شرح زیر می باشدبه  وژه و انتقال و پایپینگ به محل های مشخص شده موضوع پر

 خانهیند و سازه تصفیهآطراحی مهندسی فر -1

ه ساز یسات،، تاسیندیهای فرانقشه شامل، طراحی مهندسیو نقشه های ، فاینال بوک ها، دستورالعملپیمانکار بایستی کلیه مدارک

 . و سیویل، برق و ابزاردقیق را تهیه نماید

 عملیات ساخت -2

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

 خرید تجهیزات -3

ان ارائه امین کنندگلیست ت. عملیات خرید طبق نمایدآغاز  تجهیزات راهمزمان با اجرای سازه، عملیات خرید پیمانکار بایستی 

 . شده انجام گردد

 عملیات نصب تجهیزات -4

نماید و  بزاردقیقاانجام فعالیت ساخت مخازن و سازه اقدام به نصب تجهیزات مکانیکی و فرایندی و  بایستی پس از پیمانکار

رفرما د و به کاره گردو پساب خروجی از تصفیه خانه بایستی درمخزن آب تمیز توسط پیمانکار ذخی سیستم آماده راه اندازی گردد

 .تحویل نماید

 خانهاندازی و تصفیهتست و راه -5

 آبو پس از آن  دهدم اندازی اولیه انجاتست نشتی هوا و راه ،های مربوط از جمله تست هیدرولیکتمامی تستپیمانکار بایستی 

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

ات تست عملی د.در دسترس قرار گیر ، توسط کارفرماینگ به طول مناسب در محلکشی و هوزمقادیر کافی آب تمیز توسط لوله

 گردد.اجرا « سوپ تست»نشتی هوا توسط 

 پایپینگ و انتقال : -6

 انتقال و توزیع آب تصفیه شده به موقعیت های مشخص شده مطابق طرح شماتیک زیر :
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 تثبیت و تحویل قطعی -7

 .مایدنرر تحویل مطابق اسناد قرارداد پلنت را در موعد مقاندازی مان شروع راههای آینده از زطی ماه بایستی پیمانکار

 برداریبهره

 : ملهبرداری شامل مواردی است از جبهرهو  انجام شود  یک ماهه مدت بایستی توسط پیمانکار طی برداری بهره

 ها در حین کاربررسی صحت و سالمت دستگاه 

 هفتگی هایسرکشی 

 کارکرد به صورت هفتگیها ارائه گزارش 
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 شرایط گارانتی
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مایش از آز انچه نتایج حاصلاز آنجایی که عملکرد کلی تصفیه خانه مهمترین هدف از اجرای پروژه می باشد، چن -1

ه تصفی یلنزد آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست منطبق بر استانداردهای مربوط نباشد، تحو  ROخروجی

مه هت جری. بدیهی است در صورت عدم رفع مشکل پیمانکار خلع ید و اقدامات مقتضی جدخانه قطعی تلقی نمی شو

 دبی مورد نظر بایستی تامین گردد.ضمن آنکه  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

 .نج سال پس از آن، از خدمات پس از فروش برخوردار باشدمدت پ

 د.تامین گردیستی باشد و دبی مورد نظر بایستی بابار  0.5حداقل فشار شبکه در دورترین مصرف کننده  -3

زومات امل ملرعایت کپایپینگ جهت تامین دبی و فشار مورد نظر در نقاط مشخص شده، بایستی مطابق استاندارد با  -4

  تداخل با موانع و جاده ها دسترسی با لحاظ تدابیر الزم از قبیل نصب منهول و ... اجرا گردد . 
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-همچنین متعهد می ذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاشته و HSEگردد کلیه مفاد و موارد متعهد می پیمانکار

ا، با رحیط زیست حقوق م االجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایتگردد کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه های الزم

 HSEوزه حدر  مافرکارتوجه به موضوع پیمان رعایت نماید. همچنین به موجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی 

  گردد.الزم االجرا می پیمانکارنیز برای 

عالیت فانجام  ان از مراجع ذیصالح استان محلپیمانکارباید دارای تائیدیه صالحیت ایمنی  پیمانکارشرکت  -1

 باشد.

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

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

باشد. می ماکارفر  HSEخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واحد  HSEمسئول و تمامی نفرات واحد 

خصص تمبنای  خواهند شد. چارت ارائه شده باید بر، مشغول به کار کارفرماایشان در صورت تایید از سوی 

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

بکارگیری "امه نو سطح مهارت آنها بر مبنای آیین  پیمانکار HSEبوده و تعداد نفرات واحد  کارفرماتشخیص 

ارشناس نفر ک تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با پراکندگی جبهه های کاری یکوزارت  "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 پیمانکارر از ادامه فعالیت کاری در محیط کا  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. پیمانکارشان توسط انجام معاینات طب کار )بدو استخدام و ادواری( برای ای

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

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

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

 معرفی نماید. کارفرما  HSEواحد

شود و به کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده می -6

د به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و در وسیله خرید، اجاره و یا به هر نحوی تهیه شده است، باید قبل از ورو

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

شرایط ایمن، مناسب و مطابق با استانداردها، تعمیر و نگهداری گردیده و عملکرد مناسب را داشته باشد. بر این 
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وارد شده به قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت برای ماشین آالت فاقد اساس کلیه هزینه های 

 خواهد بود. پیمانکار، بر عهده شرکت پیمانکارگواهینامه فنی معتبر 

ایید، کارت تبازدید 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

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

 د.استفاده نمای کارفرما  HSEو صحیح تجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد

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  قرارداد با شرکتهای رسانیده و تنها مجاز به عقد 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

 رماکارف HSE د واحد، قبل از ورود به کارگاه باید به تاییپیمانکاربرداری، 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

ضوابط  ر مبنایهای بهداشتی الزم بگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسمتعهد می پیمانکار  -12

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

 گردد.(اعمال می

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

ها و برق ، ریگررنگ کاله برای کارگران آبی، سرپرستان سفیدوسایل در طول مدت حضور در کارگاه الزامیست. 

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%

ا متناسب ب مچنینباید 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.

ارائه نماید. در این  کارفرمانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به باید قبل از تجهیز کارگاه جا پیمانکار  -15

جانمائی باید چاه های ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهای برق، محل و نوع سپتیک برای سرویسهای بهداشتی 
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 ماکارفر  HSEو مخازن سوخت لحاظ گردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرائی شدن باید به تایید واحد 

 برسند.

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  وتردد  هایپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر مکلف 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 .امور ممن ر اینرسیده و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده د کارفرما

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

سر ه حضور افز جململزم به تامین و تدارک کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب ا پیمانکار  -20

 شرایطه ب، روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه HSEدائم 

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 هکالس  بههای الزم و بر اساس ماتریس آموزشی کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزش پیمانکار  -21

 مربوطه اعزام خواهد نمود.

سب تجهیز ان مناهای 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 کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفاظ مناسب و تایید شده  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.نصب خوا 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 نکارپیما  -25

 شوند، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد نمود.

یی داربست، ی برپابرا 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 عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آ صورت عدم اصالح از فعالیت مربوطه جلوگیری گردیده و

 خواهد بود. پیمانکارخواهد بود و خارج از ادعای  پیمانکار



اسناد مناقصه طراحی، تامین و اجرای تصفیه خانه جهت تامین، 

 ذخیره سازی، پمپاژ و توزیع آب بهداشتی
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 ین شده بهت تعیکلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهای اعالم شده و در وق پیمانکار  -27

 ارسال خواهد نمود. کارفرما

های ی داربستهای خاص می باشند. لذا برپایهای محصور جزء داربستهای داخل مخازن و فضاتمامی 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  کارپیمانروتین توسط  باید به صورت  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.

شنایی، ی، روموظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاری و کار در شب از جمله افسر ایمن پیمانکار  -31

 سکوی کار ایمن، مسیرهای دسترسی مناسب ایجاد نماید

 ر تعهدتهیه وسایل استحفاظی خاص در فعالیت های از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاری د  -32

 د.میباش کارفرماان و با تایید فروشندگ

و، ویژه( دیه 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

و آموزش  هداشتباون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ملزم به رعایت کلیه آیین نامه های وزارت تع پیمانکار  -35

 مچنینپزشکی، قانون کار و تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و ه

 .باشدیمابالغ خواهد شد،  کارفرمادستورالعمل ها و مقررات کارگاهی که برحسب شرایط کارگاه توسط 
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 آب بهداشتیو انتقال توزیع ذخیره سازی، پمپاژ، 
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 شرایط عمومی پیمان

 

 
 

 

 شرایط عمومی

 

در  )ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت 5490حاکم بر این قرارداد طبق نشریه شماره شرایط عمومی پیمان 

یت سازمان مدیر 14/11/80مورخ  105/  18929 -54/  7105موضوع دستورالعمل شماره پروژه های صنعتی(

 باشد.ریزی کشور میامهو برن

 

 مهر و امضای این برگه به منزله پذیرفتن کلیه شرایط بیان شده در نشریه فوق می باشد.

 



 

 ن،یخانه جهت تام هیتصف یو اجرا نیتام ،یاسناد مناقصه طراح

 یآب بهداشتو انتقال  عیپمپاژ و توز ،یساز رهیذخ
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 برگ پیشنهاد قیمت )جزئیات قیمت( 

 
 قیمت پیشنهاد برگه

 

)متناسب با  حيطرا جهت پیمان مدارك سایر و فني مدارك و اسناد کار، شرح موضوع، اساس بر پیمان قیمت پیشنهاد کل مبلغ

ه سازی، ر، ذخی(RO)( سیستم تصفیه EPC) ، تامین، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش راهبری و نگهداریموضوع(

 بر اساس مقادیر مدارك و مقادیر و مشخصات فني مندرج درپیوست قرارداد. آنپمپاژ و توزیع آب بهداشتي 

 

 : معادل

 ریال ................................................................................................................................................................................................... عدد به

 لریا ....................................................................................................................................................................................... حروف به و 

 .باشد مي

 

 :پیمانکار نمایندگان  /نماینده

...................................../..........................................................نام ............... 

.................................../........................................................... سمت ........................... 

 ................................................................. امضا

 ..................................................................... مهر 
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 یآب بهداشتو انتقال  عیپمپاژ و توز ،یساز رهیذخ
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 جدول جزئیات قیمتها

 2ماره ش پیوستدر شده مشخص کار حجم اساس بر ستیبا يم مناقصه گران هیکل پروژه، کار حجم سازی کسانی جهتالف. 

 .ندینما اقدام قیمتهای زیر  جدول لیتکم به نسبت )مشخصات فني و شرح موضوع قرارداد( 

هزینه  حمل، کلیه وحوادث  در مبالغ زیر کلیه هزینه های پیمانکار برای اسکان و غذا کارکنان، رفت و آمد، بیمه های پرسنلي وب. 

رون مل و نقل دداد )حو سایر هزینه های اجرای موضوع قرار ، ابزار و ماشین االت نصب،رت وجود(، ترخیص کاالهای ارزی )در صو

 سایت، لکه گیری و رنگ آمیزی نهایي، و  ....( در نظر گرفته شده است.

 

  

 قیمت پیشنهادی )میلیون ریال( شرح کلی اقدامات ردیف

  هزینه تجهیزکارگاه 1

  هزینه مهندسي 2

  هزینه تامین تجهیزات 3

  هزینه حمل تجهیزات 4

  هزینه نصب و راه اندازی تجهیزات 5

  هزینه عملیات سیویل 6

  آموزش هزینه 7

  هزینه قطعات یدکي دو ساله 8

   هزینه راهبری تصفیه خانه 9
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