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 ........................      جناب آقای مهندس

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

 

 با سالم

ارت بر ساخت نظ" ناظر پروژهي مناقصه نسبت به انتخاب در نظر دارد از طریق برگزار گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

 از طریق مناقصه اقدام نماید. "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ريکوپراتورتیوب باندل های 
 

 موضوع مناقصه( 1

براساس   "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ريکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های "عبارت است از 

 مدارک پیوست.
 

 اسناد مناقصه ( 2

 از روش هاي زیر اقدام نمایند:متقاضیان محترم می توانند جهت کسب سري کامل اسناد مناقصه 

کلیه اسناد و اطالعیه ها در سايت )  www.gisdco.comسایت اینترنتی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  

 (بارگزاری می گردد

ه برداري، آقاي جاده شیراز، شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر، ساختمان بهر 55دفتر کارخانه، کرمان، سیرجان، کیلومتر

 فیروزآبادي

 غنی پور، خانم 22غربی، پالک  31دفتر تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، کوچه
 

  تضمین شرکت در مناقصه (3

باشد و مبلغ  عتبرروز از تاریخ تسلیم پیشنهاد م 90ضمانتنامه شرکت در مناقصه ضمانتنامه بانكی  است که باید به مدت 

 . است  (250،000،000) ريال میلیون و پنجاه دويستآن 

 

 قیمت پیشنهاد(  4

 اشته باشد. روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار د 60تا  صورت ریالی بوده و قیمت بایستی بهپیشنهاد 

 

 مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد( 5

 :شانین بهدر پاکت دربسته، امضاشده و ممهور  21/04/1399مورخ روز شنبه  14ساعت ثر تا حداکپیشنهادها باید 

تحویل قاسمی  ، آقاي مهندس22غربی، پالک 31به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ،دفتر تهران شرکت 

 داده شود.

http://www.gisdco.com/
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 بديهی است پس از اين زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دريافت نخواهد شد. 

 همچنین پاکت پیشنهادهايی که فاقد مهر و موم باشند بازگشايی نخواهند شد.

 

 پاسخگويی به سواالت (6

 اصل فرمایند:توانند با اطالعات ذیل تماس حگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با  در صورت وجود

 جاده اختصاصی معدن گل گهر 5یراز، کیلومتر ش -جاده سیرجان 50کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر آدرس: 

 فیروزآباديمسئول پاسخگویی : آقاي روح اهلل 

 123 داخلی 034-41424192تلفن: 

 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.ir    ro.firoozabadi@gmail.comایمیل : 

 

 

 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نکات ذيل حائز اهمیت می باشد:( 7

شرح کار بايستی ساخت شرکت تامکار در شهر اصفهان می باشد و کلیه موارد محل نظارت، کارگاه  (1

در صورت و همچنین  ن شرکتآمحل انجام خدمات کارگا ه های در محل کارگاه ساخت آن شرکت و 

م به لزوم در محل تامین کاال )به عنوان مثال در صورتی که تامین کاال از محلی صورت پذيرد که الز

 پذيرد. تايید و تست قبل از حمل به محل شرکت باشد( انجام

سیله، حق وشرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و آن شرکت به این  (2

 اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائه شده سلب می نماید.

 شرکت مناقصه گر بایستی قبال تجربه نظارت در موضوع مشابه را داشته باشد. (3

شود و یكسان فنی براساس مبلغ جمع کل پیشنهادي پیمانكاران مشخص میچون برنده مناقصه در شرایط  (4

 گردد:یمنماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل پیمانكاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می

س ازکنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که جمع کل از عدد پیشنهادي بیشتر پدر صورتیكه  -الف

 یابد.تهاي واحد به همان نسبت کاهش میاست قیم

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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در صورتیكه پس ازکنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود که جمع از عدد پیشنهادي کمتر است  -ب

 باشد.قیمت کمتر مالک عمل می

یمت کل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد درصورتیكه ق -پ

 باشد.به عدد کمتر میمالک محاس

رسد و به همراه بتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده  (5

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

بصورت دقیق و با  ت مشاورائه شده است بایستی توسط شرکهاي این اسناد ارمواردي که در مدارک و پیوست (6

ست به صورت جرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بایجزئیات کامل، ا

از تعیین  قرارداد و پسو براساس دستورالعمل شرکت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد  شرکتمكتوب توسط 

ناقصه دیده مان برگزاري در زم مشاور، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد که در پیشنهاد فنی و مالی برنده

 شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

 صورت این در که شود مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید است ممكن مناقصه گزار صالحدید صورت در (7

در سایت اینترنتی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل ساعت 48 حداکثر

www.gisdco.com اعالم خواهد شد.         

                                    

 امضاء                                    
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 مقدمه (1 ÷

شرکت  ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های  " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

ذکر شده است از و پیوست فايل پیش نويس قرارداد را با شرايطي که در ادامه  "  توسعه آهن و فوالد گل گهر

 انكار واجد شرايط واگذار نمايد. طريق برگزاري مناقصه  به پیم

 

 اسناد مناقصه (2

 ت:  مناقصه شامل اجزاي زير اس اين اسناد -2-1

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  به همراه شرح کار پیوستپیش نويس قرارداد 

  ضمانت نامه بانكيفرم 

 

 .ود کلیه موارد فوق در بسته دريافتي اطمینان حاصل کندايد از وجگر پس از دريافت اسناد بمناقصه -2-2

قوانین  ،عات الزمکرده و تمام اطال گر، بايد قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيناقصهم -2-3

 اهي يا اشتباه خودآگ ه ناتواند استناد بگر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه و مقررات نافذ و جاري را به دست

  .کند

ي که ط آن کند، مگرگزار ايجاد نميقصهتعهدي براي منا، گزاراطالعات شفاهي ارايه شده از سوي مناقصه -2-4

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايالحاقیه

را به دقت  تمام اسناد مناقصه گراقصهمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که منشرکت در  -2-5

تواند به دست آورد، به دست آورده است گر با تجربه ميمناقصه مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که يک

 .به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد و ابهام يا اشتباهي
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تواند به صورت ي داشته باشد، ميسوال گران که در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام يايک از مناقصههر  -2-6 ÷

گزار در توضیح کتبي بنمايد. نشاني مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافتمناقصه(، يا الكترونیكي)فیزيكي کتبي 

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه اشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر اسناد

را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعكس  گر بايد اين اشتباه و اشكالو غیره داشته باشد، مناقصه تسباو يا محا

از طريق سايت شرکت به آدرس اشكالها،  گزار و شرح پرسش ياکند و پیشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ مناقصه

 .COMwww.GISDCO بدون  گر، به منزلۀارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه بخش مزايده ها و مناقصه ها

 .اشكال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر وي تلقي خواهد شد

است شده از در پاسخ به توضیحات درخومناقصه  اسنادتواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در مي گزارمناقصه -2-7

ناقصه تجديد نظر به عمل اسناد م هايي درگران يا به هر دلیل ديگر و يا به صالحديد خود، با صدور الحاقیهاقصهمن سوي

 .تعويق بیاندازد آورده و يا موعد تسلیم يا گشايش پیشنهادها را به

اي به قیهي الحابايد مراتب ط قصه باشد،تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناهر گاه  -2-8

ها اجزاي جدانشدني اسناد و تغییر به ايشان داده شود. الحاقیه ال اصالحگران اعالم گردد و فرصت کافي براي اعممناقصه

 .گردندمناقصه محسوب مي

 

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (3

پیشنهاد فني و ضمانت نامه و ت به تهیه گران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبمناقصه -3-1

 بهدفتر کارفرما به  21/04/1399 شنبه روز 14ساعت تا  حداكثر پیشنهاد خود رامالي به زبان فارسي اقدام نموده و 

تحويل و رسید  قاسميمهندس  آقايبه  22 پالک ،يغرب كميو  يس ابانیخ ،الوند ابانیخ ،نیآرژانت دانیتهران، مآدرس 

 ا دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پس از تاريخ مقرر، ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.آن ر

 ر داشته باشد.بعد از تاريخ تسلیم، اعتبا روز60 پیشنهاد مالي ارائه شده بايد تا -3-2

ر ادامه دبوطه که صورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مرمالي بايد ب -پیشنهاد فني -3-3

بندى و بسته ناد مندرج در دستورالعمل در يک پاکتبندى و به همراه ساير اسشود، در پاکتهاي جداگانه بستهبیان مي

 به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد. 

http://www.gisdco.com/
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رت به صو از شرکت باشند و در يک پاکتکلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مج -3-4 ÷

 بر روى يرزصورت  به با فرمت کاور اسنادگر و موضوع مناقصه بايد قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه الك و مهر شده

 .کلیه پاکتها درج گردد

 

 ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

ق1193/99شماره مناقصه:   

1399تیرماه   

 پاكت ....

 صه گر:نام مناق

 نشانی مناقصه گر:

 

 شد. الزم به ذكر است پاكت هایی كه به صورت كامل مهر و موم نشده باشند تحویل گرفته نخواهند

 

 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاكاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شركت تضمین پاكت الف: 

یباشد. اين م ريال( 250.000.000) میلیون و پنجاه دويستمبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت (1

روز پس از  90نامه مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانک ايرانى صادر شده و بايد تا ضمانت

 تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي يک دوره ديگر قابل تمديد باشد.

م به صورت لزو ماند و درنزد کارفرما مى امین قرارداديتضنامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت (2

بول در ابل ققگر و يا تأخیر غیر شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصههزينه برنده مناقصه تمديد مى

ما ا براى کارفرراين حق تضامین قراردادي، پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل  روز10امضاى قرارداد طى 

 .نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمايدکند که ضمانتمىايجاد 

تردد ًا مسچنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عین (3

 خواهد شد.
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 پاكت ب: پاكت پیشنهاد فنی ÷

 ه گردد.مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي ارائ "ب"کلیه اطالعات موجود در پاکت  (1

ساس حاوي مدارک زير میباشد که جهت تسريع در ارزيابي مدارک، بر ا «ب»پاکت مشخص شده با حرف  (2

 ه میگردد:ارائ تقسیم بندي و هاگونه تغییرى، در زونكنفرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچ

 : بخش اول

 مدارک مورد نیاز براي شرکتها )اشخاص حقوقي(

 امه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسميتصوير اساسن 

 ان فرماي)رضايت کار ها، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير نامههاگواهي صالحیت

 قبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست يک اين دستورالعمل

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران 

  قبلي )سه عدد از آخرين کارفرمايان قبلي ( همراه با موضوع کار و اطالعات کارفرمايان

 .مبلغ قرارداد

 مدارک مورد نیاز براي اشخاص حقیقي

 )تصوير شناسنامه، کارت ملي، جواز کسب يا نمايندگي )در صورت وجود 

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي تامین کنندگان )پیمانكاران 

  ر و وضوع کااز آخرين کارفرمايان قبلي( همراه با ماطالعات کارفرمايان قبلي )سه عدد

 .مبلغ قرارداد

ا بايد در گر در نظر دارد بصورت مشارکتي در اين مناقصه شرکت نمايد، هر يک از اعضدر صورتي که مناقصه توضیح:

اعضا در  ینب تمشارک نامه موافقت از ک خود را بر اساس اين دستورالعمل، همراه با نسخه ايهاي جداگانه مدارزونكن

  نمايند. ارايه پاکت )ب(

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

منفردا  اجرايي، دستگاه در قبال و بوده پیمان اجراي به متعهد مشارکت، اعضاي که امر تعهدنامه با قید اين  -  

 .باشندمسئول مي و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از يک ره سهم درصد -

 .اعضا  از يک هر مسئولیتهاي و وظايف حیطه -

رائه اطالعات ا گر و امضاي قرارداد صحت و سقمکارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 .شده را بررسي نمايد
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د )در راي بهبوبو تغییر پیشنهادي  در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظرشرکت پیشنهاد فني : بخش دوم ÷

 جود( وصورت )صورت وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد فني پیمانكار از مشخصات فني مندرج در اسناد 

 

  بخش سوم:

 ه. چنانچهاد مناقصبازرگاني، قراردادي و ... اسن شرايطدر مورد  شرکتهر گونه نظر و تغییر پیشنهادي 

شنهادي .....( پی ، مدت قرارداد، وهاقراردادي )نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرايطدر مورد  گرمناقصه

نده ر صورت بریرد. ددارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد بررسي قرار گ

 شدن آن شرکت، اسناد قراردادي عینا بر اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهد شد. 

 بخش چهارم:

ه به مناقص اسناد مناقصه بايد توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. امضاي اسناد کلیه صفحات

گران امضا حتى اگر بخشى از آن توسط مناقصه باشد،منزله پذيرش کلیه محتويات و مندرجات آن مى

 نشده و يا حذف شده باشد.
 

د گهر سیرجان باشن د گلشركت توسعه آهن وفوال وندورلیستكه می خواهند در  شركت هاییتوجه :كلیه 

ه حد سب نمركیابی توانمندی پیمانکاران )پیوست ( را ارسال نمایند تا پس از ارزیابی و زبایستی فرم های ار

 مجاز قرار گیرند. وندورنصاب الزم، در بانك اطالعاتی 

 كتشرو  در صورتی كه نام شركت در بانك اطالعاتی شركت توسعه آهن وفوالد گل گهر وجود نداشته باشد

 باز نخواهد شد. "ج"را ناقص ارسال نماید و یا اصال ارسال ننماید پاكت  "ب"اطالعات پاكت 

 

 پاكت ج: پاكت پیشنهاد مالی

 پیشنهادي پیشنهادي بر اساس فرم هاحاوي قیمت مي بايستمشخص شده است  «ج»پاکتي که با حرف  (1

 باشد. در اين فرم قیمت و جدول مشخص شده 

 بايد واضح ، بدون خط خوردگي و با يک خط تكمیل شده باشد. پیشنهاد قیمت (2

 معتبر باشد. ماه2پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  (3

ود  ت وجشود. در صور مبلغ مشخص شده در پیشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه (4

ر یشنهادى دبلغ پبه عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان م میان مبالغ ارائه شده هرگونه تناقض

هد ر خواشود و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت کل باشد قیمت کل مالک عمل قرانظر گرفته مى

 گرفت.
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قیمت  گاههر شود. نوشته آن مقابل در بايد قیمتها، مقادير و فهرست( )يا جدول اقالم از يک هر قیمت (5 ÷

 جدول قالما ساير در ،موضوع آن قیمت که بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل درضوعي مو

 .است گرديده منظور و قیمتها، مقادير

 ي اجرايي، سودهاجمله هزينه از مشروحه در اسناد، کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي (6

جتماعي، بیمه تمام ا تأمین بیمه قانوني، عوارض ساير گمرکي، ارضباالسري، مالیات، عو يهاهزينه ،گرمناقصه

که در کارفرما ات هزينه هاي بازرسي براساس الزام کارکنان، قانوني مزاياي ي مورد نیاز،هاخطر و ساير بیمه

 مگر است، ور(کش خارج يا داخل به )مربوط مشابه يهاساير هزينه وضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است 

 است ييهاينههز تمام شامل قیمتها، اين همچنین، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه، اسناد در که اين

کاري در محیط  کلیه شرايط گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع براي و کارها اجراي جريان در است ممكن که

 در که ستا تعهدهايي واکندگي کار ت و پراي، آب و هوايي و صعوبکار و شرايط و عوارض اقتصادي، منطقه

و  گیردمي رتصو آنها مبناي بر مناقصه، در شرکت و شده بیان ضمني، صورت يا به صراحت به مناقصه، اسناد

رس از اي بازهضمناً در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت  بعداً از اين بابت هیچگونه ادعائي نخواهد داشت.

 ه باشد.داشت ارفرما بنا به هر دلیلي بازرس بايد توان پرداخت هزينه هاي خود را در مدت قراردادطرف ک

عوارض  ايط وپیشنهادي خود کلیه شرايط کاري در محیط کار و شر قیمت بازرس اذعان و اعتراف دارد که در (7

عائي یچگونه ادهابت داً از اين باي، آب و هوايي و صعوبت و پراکندگي کار را منظور نموده و بعاقتصادي، منطقه

ي دلیل ضمناً در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت هاي بازرس از طرف کارفرما بنا به هرنخواهد داشت.

 بازرس بايد توان پرداخت هزينه هاي خود را در مدت قرارداد داشته باشد.

 و هواپیما بلیط ذهاب، و اياب ات،مالیبیمه، باالسري، از اعم ها هزينه و ضرايب کلیه بايستيبازرس  - 6ماده  (8

 .ايدنم منظور پیشنهادي روز نفر نرخ در را خود هزينه هاي کلیه ويزا تمديد و اخذ و غذا و هتل

ها از جمله کلیه هزينه مناقصه گر اعالم گردد وریالی مي بايست به صورت مناقصه گر کل مبلغ پیشنهادي  (9

ه ها را ني.( و ساير هزنظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي انتقال و ... هزينه هاي خريد اقالم خارجي )با در

ايي صورت ا ادعدر آن منظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنه

رداخت پ ارفرماکو تايید  مشاور يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  ریالیگیرد. کل مبلغ قرارداد نیز بصورت 

 خواهد شد.

د، رارداقمبالغ پیشنهادي بايستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن  (10

 ،رمعتب زودهارزش اف بر اتیمال يگواهو  ي(اتیطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

 پرداخت خواهد شد. ،کارفرمابه  مشاورتوسط 
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 ت.اس شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قیمتهاي مقادير فهرست( )يا ولجد (11 ÷

 خود پیشنهاد به ن راآ و کرده اقدام آن، تكمیل و تفصیلي فهرست تهیه به نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .نمايند پیوست

 لم مبناق آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در (12

پیشنهاد  مبلغ پیشنهاد، مبلغ با اقالم کل قیمتهاي جمع حاصل بین تناقض صورت خواهد بود. همچنین در

 بود. خواهد مبنا

 

 سایر شرایط  (4

 کارفرماانچه چن گهر سیرجان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد. فوالد گل شرکت توسعه آهن و (1

عاي قصه حق اده منات از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برندبه هر عل

 جبران خسارت نخواهد داشت. 

 شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند. (2

شرکت امه نمانتضشد، حاضر به انعقاد پیمان نبا روز پس از تعیین برنده10مدت درصورتي که برنده مناقصه در  (3

 وي ضبط و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد. در مناقصه 

ات وضوع عملیبا م برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط (4

 مورد مناقصه مي باشد.

حت تخلفین اند مناقصه باطل خواهد شد و متهرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کرده (5

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

 ته باشند.ا داششرکت هاي ارايه دهنده پیشنهاد بايستي قبال تجربه نظارت بر ساخت لوله هاي ريكوپراتور ر (6

 

 ارزیابی پیشنهادها (5

 در ارايه توضیح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممكن زارگمناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 ايد هیچگونهنب و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. پیشنهادهايشان مورد

 صورت مكتوب، هب شده فراهم اطالعات يا توضیحات شود. داده يا و خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت در تغییري

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء
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 انگرمناقصهسئواالت  (6 ÷

تبًا ک ود راختوانند سئواالت گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه (1

 ارسال نمايند. طي نامه رسمي  

ز طريق سايت شرکت و ارسماً  ،هرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد (2

 خواهد رسید.  گرانبه اطالع مناقصه بخش مناقصه و مزايده، WWW.GISDCO.COM به آدرس 

  :هن و شرکت توسعه آ جاده شیراز، جاده اختصاصي مجتمع گل گهر، 50سیرجان، کیلومتر آدرس

 فوالد گل گهر

 کارشناس بازرگاني  -اديآقاي فیروزآبپاسخگويي:  مسئول 

  09139457998تلفن 

 ايمیل  :r.firouzabadi@gisdco.ir 

 Ro.firoozabadi@gmail.com  

 در خصوص ارسال هرگونه سوال حتما با شماره فوق هماهنگ شود.

 مشخصات فنى  (7

گر اقصهاست. منموضوع مناقصه رستي و صحت انجام مالک و معیار دمنضم به اسناد مناقصه،  مشخصات (1

اعالم و  راردادقبا مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد  اسناد بايد هرگونه مغايرت احتمالي در

 ارکشرح  رکسب تكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص شده د

ي ديد تلقجمشخصات فني، کار  در شرح کارهايیچ يک از کارهاي مندرج با قیمتهاي پیشنهادي است و ه

 نخواهد شد.

گر در صهچنین اطالعاتى به همراه ساير اطالعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناق (2

وضوع کار م گر بايد از تكمیل بودن اسناد براى انجامشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 شته باشد.را دا صوص انجام پروژه موضوع قراردادرداد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخقرا

شرح كار  محل نظارت، كارگاه ساخت شركت تامکار در شهر اصفهان می باشد و كلیه موارد (3

ن شركت و آكارگاه های محل انجام خدمات بایستی در محل كارگاه ساخت آن شركت و 

عنوان مثال در صورتی كه تامین كاال از محلی در صورت لزوم در محل تامین كاال )به همچنین 

 صورت پذیرد كه الزم به تایید و تست قبل از حمل به محل شركت باشد( انجام پذیرد.

 

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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 مدارك ارزیابی فنی (8

به  کتمشار يضااطالعات اين بخش براي هريک از اع ،گرددصورت مشارکتي ارائه ميه که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد تكمیل وصورت جداگانه 

 ول زير صورت مي پذيرد:اطبق جد ،بررسي و امتیاز دهي به شرکت

 هاي ارزيابي توان مديريتي و اجراييشاخص

 

 هر مورد عنوان ردیف
حداکثر 

 امتیاز

1 

مدیران، کارشناسان ارشد و  مدارککفایت 

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه

 1.5ساوی است با های مرتبط مامتیاز هر نفر دکترا در رشته

 امتیاز 4.5امتیاز، تا سقف 

های مرتبط مساوی است امتیاز هر نفر کارشناسي ارشد در رشته

 امتیاز 3امتیاز، تا سقف  1با 

 0.5های مرتبط مساوی است با امتیاز هر نفر کارشناسي در رشته

 امتیاز 2.5امتیاز، تا سقف 

 امتیاز 10

 
رشد و ی مدیران، کارشناسان اکفایت سابقه

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه

 1.5امتیاز بر هر شخص حداکثر  0.5به ازای هر سه سال سابقه 

 امتیاز مجاز مي باشد. 
 امتیاز 10

2 

های اخذشده ها و رضایت نامهنامهگواهي

 توسط شرکت )تعداد(

)رضایت نامه کارفرمایان در خصوص پروژه 

 (RFPهای مرتبط با موضوع 

 تیازام1هر گواهینامه 

 امتیاز 5

3 
المللي کارشناسان تیم پروژه مدارک بین

 )تعداد( RFPمرتبط با موضوع 

 امتیاز 1هر مدرک  حائز 

 
 امتیاز 5

 

 هاي ارزيابي توان فنيشاخص
 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

 45 امتیاز 15هر مورد   منطبق با موضوعشده  کارهای موفق انجام  1

2 
در شرکت های   RFPشده  مرتبط با موضوع جام کارهای موفق ان

 صنایع مشابه 

 امتیاز 5هر مورد 
15 

3 

 پیشنهادها و نقطه نظرات اصالحي مهم

) این موارد مي بایست در پیشنهاد بصورت واضح تشریح شده 

باشند و در صورت تایید تیم ارزیاب شرکت توسعه آهن و فوالد 

 (متیاز مربوطه کسب خواهد شد. اگل گهر 

 امتیاز 2هر پیشنهاد 

10 



 

  ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 18از  12صفحه  1399 تیرماه ق1193/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 اطالعات عمومي شرکت ÷

 ( اطالعات شركت 1

  نام شرکت

  تاريخ و محل ثبت

  محل اصلي فعالیت

  شماره ثبت

  وع شرکتن

 شرکتگواهي صالحیت 

 )رشته و رتبه(

 

  هاساير گواهینامه

  مالكیت

                       شماره اقتصادي

  سرمايه ثبت شده

  آدرس دفتر مرکزي

نام شخص پاسخگو براي 

اين پروژه، تلفن و پست 

 الكترونیكي

 

  سايت اينترنتي

موضوع فعالیت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

 ردد.ضمیمه گ و مشاوره و گواهي صالحیت پیمانكاري کد اقتصادير اساسنامه، آخرين روزنامه رسمي، تصوي

 

 

 

 



 

  ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 18از  13صفحه  1399 تیرماه ق1193/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 اطالعات سهامداران و هیئت مدیره ( 2 ÷

 درصد سهام  سال عضويت سابقه کار مدرک تحصیلي تاريخ تولد نام خانوادگي نام 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 در سه سال گذشته شركت مشاوروضعیت مالی ( 3

 )ريال( سالیانهمبلغ مالیات  گردش مالي )ريال( سال ردیف

1)  96   

2)  97   

3)  98   

 

 زمینه در ياعتبار موسسات و بانكها نزد (وجود صورت در مشارکت اعضاي از يک هر يا) شرکت پیمانكاري تباراع

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف تسهیالت

 ي مربوطه شامل ترازنامه مالي شرکت و نامه بانک و ....هامستندات پیوست: برگ

 

 

 

 

 



 

  ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 18از  14صفحه  1399 تیرماه ق1193/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 ( تجربیات و سوابق كاری پیمانکار 4 ÷

 سال گذشته( 5پروژه مهم طي  5ط و مشابه با موضوع اين پروژه  )بسوابق کاري مرت 1-4

 شرح کار  موضوع پروژه رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1)  

 

 

 

 

      

2)  

 

 

 

 

      

3)  

 

 

 

 

      

4)  

 

 

 

 

      

5)  

 

 

 

 

      

 

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد

 



 

  ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 18از  15صفحه  1399 تیرماه ق1193/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 پروژه مهم( 5) شرکت مشاورسوابق کاري عمومي  2-4 ÷

 

 شرح کار  پروژه موضوع رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد

 

 



 

  ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 18از  16صفحه  1399 تیرماه ق1193/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 قبلییا گواهی حسن انجام كار از كارفرمایان  هایق نامهتشو (5 ÷

 .مودي حسن انجام کارها و ... را ضمیمه خواهد نهاو گواهي هادر اين بخش تشويق نامه گرمناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،( امکانات6

 تعداد كاركنان ثابت در دفتر مركزی:( 6-1

 تر مركزی:تعداد كاركنان پاره وقت در دف( 6-2

 :هاتعداد كاركنان در سایت( 6-3

 لیست كاركنان كلیدی( 6-4     

 

 گر الزم است لیست تايید شده بیمه تامین اجتماعي نامبردگان فوق را ارائه نمايد.* مناقصه

 .ائه کندگر الزم است چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر براي اجراي اين پروژه را ار** مناقصه



 

  ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 18از  17صفحه  1399 تیرماه ق1193/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 ی شركت:هاامکانات و توانایی  (6-2 ÷

 

 الف( لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانکار 

 

 

 

 

 

 ب( لیست ماشین االت و تجهیزاتی كه پیمانکار برای اجرای این پروژه تخصیص خواهد داد

 

 

 

 

 

 ( سایر امکاناتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 18از  18صفحه  1399 تیرماه ق1193/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله  ÷

  نیاز  دده است و کلیه مدارک مورشح پاسخ صحیح داده وشرمب مورد درخواست الت و مطالسئوابه کلیه

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و آنمیمه ض

 اين در اند قانون اساسي محكومیت يافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي که بصخاشيک از ا هیچ

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 

رائه اناشی از های قانونی ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثق به افونانچه خالف هر یك از بندهای چ   

 شركت در نامهضمانتزار مبنی بر ضبط گنوع اعتراضی به تصمیم مناقصه چمدارك و اطالعات غیرواقعی، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع كار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 تاريخ :  /   /     :شرکتنام 

 امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده : نام و نام خانوادگي و

 



 

 ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 2از  1صفحه  1399 تیرماه ق1193/99شماره مناقصه:  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فرم ضمانت نامه

 

 

 
ق1193/99: شماره مناقصه  

1399 تیرماه  

 

 

 

 

 

 



 

 ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 2از  2صفحه  1399 تیرماه ق1193/99شماره مناقصه:  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

                 ***                         مقابل در  * از   نماید، این**  **** شرکت مناقصه در است نشانی: .......... مایل به  این که  *  به نظر

 شرکت ه پیشنهادک دهد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  براي

 جام تعهداتان نامه ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضاي از مشارالیه و شده عواق قبول مورد نامبرده کننده

                                                                             ***                 که را مبلغی هر ریال میزان ...........  است، تا نموده استنکاف پیمان

 ، ثباتا به احتیاجی اینکه *** بدون سوي از واصله کتبی تقاضاي اولین دریافت محض به ، نماید مطالبه

 وجه در د، بی درنگباش داشته قضائی قانونی یا مجاري از اقدامی یا نامه اظهار صدور یا و دلیل اقامه یا استنکاف

 . بپردازد  ***  کرد حواله یا

 بنابه مدت نای باشد می معتبر     ...روز    اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 مدت هدنخوا یا **  نتواند صورتیکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداکثر براي ***  کتبی درخواست

 ننماید تمدید اب موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت ضما این اعتبار

 یا وجه در را نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی اینکه بدون است متعهد ** 

 . کند پرداخت ***   کرد حواله به

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 نظر مورد قرارداد موضوع ****

 

 



 

 ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 10از  1صفحه  1399 تیرماه ق1193/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  قراردادقراردادپیش نویس پیش نویس 
 

 

  

 ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

    شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر: شركت میان 

 و

 ....................  شركت

 

 

 

 ق1193/99شماره مناقصه: 

 1399ماه تیر : تاريخ 

 

 

 

 

 



 

 ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 10از  2صفحه  1399 تیرماه ق1193/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
ر صالح به امل و جعفمدیرع د گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنواناین قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوال

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

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

ل و وان مدیرعامبه عن ... به نمایندگی ...سو و شرکت  شود از یک، که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می 7817999738

......  به .................... ياقتصاد و شماره ...با شناسه ملی   ...به عنوان رئیس هیات مدیره ،ثبت شده به شماره  ....عضو هیات مدیره و 

دید و منعقد گر شرایط ذیل ونامیده می شود از سوي دیگر، مطابق مواد  ناظر،که از این پس در این قرارداد ...کدپستی  ،...نشانی 

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

 
  موضوع قرارداد -1ماده 

ل گشرکت توسعه آهن و فوالد  ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های  » از داد، عبارت استموضوع قرار

 .شرح خدماتمطابق با «  گهر

 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 متن قرارداد حاضر-1

 ن رسیده باشد.که به امضاء طرفی مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت -2

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  -3

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

ررات ه ها و مقن نام، آییو پیوست هاي مربوطه اسناد و مدارك قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر در صورت وجود دوگانگی بین

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است.

 که به پیوست می آید. و مدارك مربوط شرح کار -4        

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

دل ها ساخت تیوب بان روژهپتا پایان مدت زمان انجام  می باشد که الغ قرارداداباز پس ماه  6 موضوع قرارداد، به مدت انجام مدت

 خواهد بود. قابل تمدید توسط شرکت ثالث

 

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

ذیل  طابق جدولمو  گردید و توافق ریال به صورت مقطوع تعیین ........................مبلغ قرارداد بابت انجام کامل موضوع قرارداد، 

 ارایه می گردد.



 

 ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 10از  3صفحه  1399 تیرماه ق1193/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد. :1تبصره 

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

)با  ه عهده کارفرما است.ت آن ببر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پرداخ اتیدرصد مال 9 زانیبه مبلغ کل قرارداد به م :3 تبصره

 (.یاتیمور مالاز سازمان افزوده ابر ارزش  اتیمال یبه کارفرما و ارائه گواه ناظرتوسط  ،یاتیارائه فاکتور طبق نمونه سازمان امور مال

 

 افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد - 5ماده  

یست وپنج درصد( )ب %25 را با رعایت آیین نامه معامالت تامی تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد  کارفرما

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

ف به ارداد موظمدت قر در طول ناظرمقادیر کار،  افزایش یاکاهش مقادیرکار طبق نظرکارفرما می باشد. در صورت افزایش یا کاهش

 می باشدروز انجام کار مطابق با نرخ هاي پیشنهادي بابت هر نفر 

 

 مبلغ قرارداد پرداختنحوه  -6ماده 

 پرداخت، در مقابل ارائه ضمانتنامهیشپقرارداد را به عنوان مبلغ کل درصد از ده ا سقف ت کارفرما، ناظردر صورت درخواست  -6-1

 واهد شد.ستهلک خم و در پرداخت هاي بعدي متناسب با هر قسط دینمای پرداخت م ناظربه  مورد تایید مدیریت مالی کارفرما

نی نیروي انسا ارائه شده را بر اساس ، صورتحساب خدماتناظردر پایان هرماه بدین صورت خواهد بود که  ناظرپرداخت ها به  -6-2

فت کار زارش پیشرگمراه با همندرج در این قرارداد روز بکارگرفته شده و تایید شده توسط نماینده کارفرما و با توجه به نرخ نفر 

 30دت یب، ظرف مز تصوا بق دستور العمل درخواست شده تنظیم وجهت تایید به نماینده کارفرما تسلیم می نماید. کارفرما پسمطا

  .پرداخت خواهد نمود ناظربه  و قرارداديکسور قانونی کسر از  پسروز از تاریخ دریافت، صورت حساب را 

 

 قانونی کسورات - 7 ماده

ست. مبلغ ا ناظرعهده افزوده منحصراً ب بر ارزش هزینه هرگونه مالیات و عوارضی که به این قرارداد تعلق می گیرد بجز مالیات -1-7

قرر نسبت به واریز آن به موظف است در موعد قانونی و م ناظرپرداخت گردیده و  ناظرمالیات بر ارزش افزوده از جانب کارفرما به 

 د:موظف به ارائه مدارك ذیل به کارفرما می باش ناظر. لذا بدین منظور حساب سازمان مربوطه اقدام نماید

 بر روي فاکتور صادر شده  ناظرالف( درج کد اقتصادي و کدپستی کارفرما و 

 ب( ارایه فاکتور رسمی طبق فرم مورد نظر سازمان مالیاتی 

 در سیستم مالیات بر ارزش افزوده ناظرج( ارایه گواهینامه ثبت نام 

 :اشدبزیر می گیرد به شرح  که به این قرارداد تعلق میو قراردادي کسورات قانونی  -7-2

نوان ودیعه نزد عدرصد به  5 ناظرمی باشد. از هر پرداخت  ناظره عهده ر گونه پرداخت حق بیمه متعلق به این قرارداد به -7-2-1

 دد.مسترد گر ناظرکارفرما نگهداري می شود تا پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی توسط 

 د.شماعی می باـامین اجتتز سـازمان منوط به ارائه مفاصـا حسـاب بیمـه ایـن قـرارداد ا ناظرپرداخت آخرین صورتحساب  :1تبصره 
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اد کلیه اسن ءه قرارداد و امضاده درصد از هر پرداخت به عنوان ودیعه حسن انجام کار کسرگردیده و پس از پایان دور  -7-2-2

 .مسترد میگردد ناظر، به ظارتو پس از تایید دستگاه ن ارایه آن به کارفرما فنی و بازرسی

مجلس شوراي اسالمی  17/2/1387قرارداد مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  مکلف است در طول مدت ناظر  -7-2-3

 .را نیز در ارتباط با این قرارداد به طور کامل اجرا نماید

مالیاتی کشور  ازمان امورورد نیاز سش افزوده را مطابق با اطالعات ممحاسبات مرتبط با مالیات بر ارز ناظربا توجه به بند فوق  :1تبصره 

دون بي خود را یشنهادپنرخ  ناظردر ذیل صورت وضعیتهاي خود در یک ردیف مجزا منظور و به کارفرما تحویل می نماید، بنابراین 

 .پیشنهاد نماید در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و عوارض

  

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 8 ماده 

به  کارفرما را دیریت مالیم مورد تایید نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام بهناظر قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

تحویل قطعی موضوع  از پس مزبور نامه ضمانت دهد.می حویلت کارفرما به تمدید قابل و و شرط قید مبلغ قرارداد، بدون %5میزان 

  .شود می داده عودت ناظر به مالی و تائید دستگاه نظارت تسویه حساب قرارداد  و

 پس کار انجام سنح کسور مبلغ نیمی ازگردد.  می کار کسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل ،ناظر به پرداخت هر مبلغ از

 خواهد دمستر ناظر به ،تآن پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظار نیمی ازینامه تحویل موقت و ازصدور گواه

 .گردید

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 9 ماده

 ف کارفرماست از طربر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده ا شرکتنظارت در اجراي تعهداتی که  

 فنی و همچنین بر موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول ناظر شرکت. است هواگذار گردید مدیریت امور مهندسیعهده ب

 اء کند.دهد اجرطبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارك قرارداد می

 

 تنفیذ قرارداد - 01ماده 

 ل شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:قرارداد با حصو

 الف( امضاي قرارداد

 پیش پرداخت مورد تایید مدیریت مالی جهتب( ارائه ضمانتنامه 

 حسن انجام تعهدات  مورد تایید مدیریت مالی جهتج( ارائه ضمانتنامه 

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما 

 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  

تلقی شده و کارفرما این حق را دارد تا ضمن فسخ این  ناظروعد مقرر به مفهوم انصراف فوق در م هايتبصره: عدم ارائه ضمانتنامه 

 قرارداد، با شرکت هاي دیگر در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید. 
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 ناظرتعهدات  – 11 ماده

کند که م میانجام دهد و اعال الزحمهشرکت متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دریافت حق -11-1

 داراي توان و تشکیالت الزم براي انجام این خدمات است. 

 .حق واگذاري تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر ندارد مگر با مجوز کتبی  کارفرما شرکت  -11-2

 موظف است کلیه اطالعات مورد نیاز کارفرما را ارائه نماید.  شرکت  -11-3

ف خویش در نجام وظایامتعلق به کارفرما را که به نحوي از انحاء ضمن  اخذ شدهمتعهد می گردد که کلیه اطالعات  کتشر  -11-4

ري خوددا ،ددما می گرمحرمانه تلقی نموده و از افشاي این گونه اطالعات که موجب ضرر و زیان کارفر ،گیردقرار میجریان آن 

 نماید.

 رکتشما بوده و ق به کارفرمتعل ،براي کارفرما تهیه می گردد شرکتقرارداد توسط  نبا ایدر رابطه کلیه اسناد و مدارکی که   -11-5

 حق هیچگونه استفاده از آنها بدون کسب مجوز کتبی از طرف کارفرما را ندارد.

ل و زایاي پرسنمحقوق و  وبیمه شرکت هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به مالیات و   -11-6

یچ گونه عداً حق هببابت  که تا تاریخ انعقاد قرارداد معمول و مجري بوده است و نیز سود خود را منظور نموده است و از این ...

 اعتراضی نخواهد داشت.

یمه مسولیت، حوادث و... در راي بهزینه و اجاست.  شرکتبر عهده   و سایر موارد رعایت کلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل  -11-7

 .ودنخواهد ب اکارفرمجه می باشد و مسئولیتی از این بابت متو شرکت ناظرمسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر عهده نتیجه 

ا و مخارج در هنه ها ، هزیهرگونه دعاوي ، تقاضا عالوه بر آنچه در سایر مفاد این قرارداد ذکر شده است کافرما را در قبال ناظر -8-12

 .اردمصون و مبري می د ناظرخصوص فوت یا جراحت یا ضرر و زیان وارده به اموال ، کارکنان خدمه و مستخدمین 

 شرکت و عوامل وي هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند. -11-9

آگاه و  باشد ور اجراي کارها طبق قرارداد میمنظو تخصصی الزم به نی و قابلیتفنماید که داراي دانش شرکت اعالم می -11-10

، مبانی باشد و با در نظر گرفتنهایی که در این قرارداد تشریح شده است، میمایل و حاضر براي به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت

 نماید.می ، نسبت به امضاء آن اقدامرج قرارداد حاضرها و شرایط مند، توافقتعهدات متقابل

اختصاص می دهد جهت اخذ تاییدیه  بازرسین خود را که براي بازرسیرزومه کاري  بازرسیموظف است قبل از شروع  ناظر -11-11

ان خود را از طریق ارسال رزومه براي کارفرما و یا در صورت نیاز مصاحبه با ناظرموظف است صالحیت  ناظربه کارفرما ارسال نماید. 

موظف  ناظرمعرفی شده توسط کارفرما،  ناظررسانیده و تأییدیه دریافت نماید. در صورت عدم تایید ان )توسط کارفرما ( به اثبات ناظر

نفر جایگزین را جهت بررسی کارفرما معرفی نماید. همچنین چنانچه ضمن کار، بنظر کارفرما تغییري در  ،است ظرف مدت چهار روز

روزه توسط کارفرما تقاضاي  7الزم شود، ابتدا از طریق اخطار کتبی ان که براي انجام خدمات مأمور شده اند ناظرکارشناسان یا 
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روز در صورت عدم رضایت کارفرما و بدون فوت وقت تغییرات مورد نظر انجام  10بررسی موضوع صورت گرفته و حداکثر پس از 

 .خواهد گرفت

سالمی حقیقات صنعتی جمهوري اارد و تهاي خود ضوابط اعالم شده از طرف موسسه استاندبازرسیموظف است در  ناظر -12-11

 .را رعایت نماید بازرسیایران و مقررات 

و  آن به نظر ارسال بصورت کتبی، توسط پست سفارشی و یا الکترونیکی ویا هر دو انجام خواهد شد و نحوه بازرسیارسال گزارش 

  .انتخاب کارفرما خواهد بود

موارد را  بالغ و ایننان خود ابالغ شده از طرف کارفرما، را به نحو مطلوب به کارکمتعهد میگردد برنامه و شرح وظائف ا ناظر 13-11

 .است در شرح خدمات ارائه شده ناظرجزئیات مربوط به شرح وظایف  اجرا نماید.

از  اي کارخانه اي کهو دستورالعمله(ITP) بازرسیموظف است که تمامی تاییدیه ها، گزارشات، برنامه هاي تست و  ناظر 14-11

اي ساخت بررسی و نقشه ه سوي کارفرما به وي ارجاع می گردد را از حیث اطمینان از رعایت الزامات مندرج در مشخصات فنی

  .روز کاري نتایج را به کارفرما اعالم نماید 5نموده و حداکثر ظرف مدت 

زي، ، بانک مرکاست جمهوريگواهینامه هاي دریافتی از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریموظف به ارائه کلیه  ناظر 15-11

 .در ابتداي قرارداد به کارفرما می باشد موسسه استاندارد

 .ه می باشدموظف به تمدید کلیه گواهی نامه هاي خود در طول مدت قرارداد از سوي سازمانهاي مربوط ناظر:  2تبصره 

شرایط  می ایران ونماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالبدینوسیله اعالم و تائید می رناظ -11-16

 رارداد ازقموضوع  یا کارکنان وي در طول اجراي عملیات ناظرمندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود 

رتی را گونه خسا د تا هرمکلف خواهد بوناظراند و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران

 شود جبران نماید.که از این بابت متوجه کارفرما می

 .باشد می ناظر عهده تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی کارکنان بر   -11-17

 می باشد. ناظرو مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه    -11-18

ري ن کار جمهواعی و قانورعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتم   -11-19

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

طبق  و همچنین  NDT Manو یک نفر  ناظربراساس سه روز در هفته و دونفر شامل یک نفر موظف به حضور  ناظر  -11-20

تجهیزات  در شرکت سازنده "تجهیزات موضوع قرارداد بازرسیالزامات خریدار در بخش هاي مهندسی و " 2پیوست شماره 

محلی  ین کاال ازه تامکم در محل تامین کاال )به عنوان مثال در صورتی واقع در شهرك صنعتی اصفهان و در صورت لزو ریکوپراتور

 می باشد.صورت پذیرد که الزم به تایید و تست قبل از حمل به محل شرکت باشد( 

 وها و نقشه ك و فاینال بو ناظرلیه کارهاي پیمانکار براساس استانداردها و همچنین کنترل مدارك طبق مدارك بررسی ک -11-21

 بر عهده ناظر است. آمده در شرح کارآمیزي، تست هیدروستاتیک و ...( مشخصات ) مانند دستورالعمل رنگ 

 استانداردها و دستورالعملهاي فنی -11-22
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در  می باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارك و گزارشها، از ضوابط فنی و دستوالعملها و استانداردهائی که توسط کارفرما ناظر

درصورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و  .زمان انعقاد قرارداد یا بعداً در اختیار او قرار می دهد، استفاده نماید

بایستی کلیه مدارك و گزارشها را در  ناظرضوابط معتبر داخلی یا بین المللی، با هماهنگی قبلی کارفرما استفاده نماید. همچنین 

هاي مختلف را در سه نسخه اصلی کاغذي به همراه کلیه فایلهاي الکترونیکی اصلی بر روي لوح فشرده در فرمت مورد تایید  ویرایش

 Certificatesارائه شود. در خصوص PDF و Native کارفرما ارائه نماید. فایلهاي الکترونیک مدارك باید به دو صورت

Inspection   و یک نسخه فایل الکترونیک به شرح پیش گفته کاغذي  ارائه گردد چهار نسخه رناظتعداد نسخی که بایستی توسط

مدارك در فرمت مورد تایید کارفرما می باشد. یک نسخه از این مدارك نیز بایستی در اختیار سازنده/تامین کننده جهت گنجاندن در 

 رد.قرار گی خود

ا و با یه و کارفرمل و مستندات کافی مورد تائید نظارت عالبه ارائة دالی( منوط بازرسی)تمدید  بازرسیهرگونه تغییرات مدت  -11-23

 می باشد. ناظرتفکیک عوامل تاثیر گذار مربوط به کارفرما و یا 

ف حداکثر ظر جهت اجرا دارد را متعهد است کلیة کارهاي ابالغی را بررسی نموده و چنانچه مشکل فنی یا قانونی ناظر -11-24

 تاریخ ابالغ، به اطالع کارفرما برساند مدت پانزده روز از

 

 تعهدات کارفرما –21ماده 

 ارفرما.ساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کابر  ناظرپرداخت حق الزحمه  -12-1

 خللی وارد نشود.ناظر تا در برنامهشده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  ازرسیبتاییدیه هر گونه ارایه  -12-2

 

 ناظرکارکنان  –31ماده 

وند ر گرفته میشبه کا ناظررارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط قاز نظر این  -13-1

 شناخته میشوند. ناظرکارکنان 

اشته باشد ر و مناسب دکارکنان صالحیت دا ه تعداد کافیباید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود ب ناظر -13-2

شته باشند و در شود را داطرح میو این کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرما م

 جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 اهد بود.ارکنان خود در رابطه با قرارداد خودر تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال ک ناظر -13-3

 

 معرفی مدیر پروژه  – 41ماده 

اریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پروژه براي طول مدت تاز  روز 7موظفند حداکثر ظرف مدت  ناظرکارفرما و  -14-1

 ترس کارفرما باشد .در تمام اوقات باید در دس ناظرقرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده 

 ر صورتی که هریک از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یک هفته قبل از تاریخ تعویض،د -14-2

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.
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افع ره هیچ وجه توسط وي ب ارفرما و حذف و اضافاتحضور نماینده کارفرما و تأییدیه هاي صادره توسط کارفرما/نماینده ک -14-3

 .مستقل نمی باشد و از مسئولیتهاي او نمی کاهد ناظربه عنوان یک  ناظرمسئولیت 

 

 قصور و مسامحه  –51ماده 

شود ما کارفر به خسارتی در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن ناظردرصورتیکه 

 نزد او ناظري که اسپرده وو یا هرنوع مطالبات  ناظردرصد از محل تضمین هاي  20 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد کارفرما 

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

 

 دقت و کوشش – 61ماده 

خصصی و تنداردهاي س استااصول متداول فنی و بر اسا باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و ناظر

 برد. د را بکارجدیت خو باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و ناظراي معمول انجام دهد. حرفه

 

 خسارات – 71ماده 

هزینه  برابر ده به میزان میزان جریمه حداکثر باشد، ناظرو محرز به فعل یا ترك فعل به در صورت بروز هر گونه خسارت که مستند 

و ه بمستند رات مالك تشخیص ورود خسا خواهد بود.فنی تجهیزات خارجی  بازرسیو کاال  بازرسیبراي بخش  اخذ شده بازرسی

فات ز تخلشی اارات ناهمچنین بدیهی است خس ، نظریه کارشناسی و گزارش دستگاه نظارت می باشد.ناظرمحرز به فعل یا ترك فعل 

ونه ادعا در ت به هر گنسب اظرنخارج و  بازرسیفروشنده کاال در ارتباط با قرارداد منعقده با خریدار از حدود شمول خسارات قرارداد 

 .این خصوص فارغ از هرگونه مسئولیت خواهد بود

 

  جریمه تأخیر – 81ماده 

دستور  ا قسمتی ازتمام ی ومندرج در دستور کارها را رعایت ننماید بدون عذر موجه و بنا به دالیل منتسب به خود مدت  ناظرهرگاه 

الزحمه ت تقلیل حقالزحمه وي را به شرح ذیل تقلیل دهد.نسبرا جریمه و حق ناظرکارها به تأخیر انجامد کارفرما حق خواهد داشت 

% )بیست درصد( 20از  حال مبلغ این تقلیلمساوي با نسبت مدت تأخیر به مدت تعیین شده براي انجام کار خواهد بود ولی در هر 

 .ده باشدشارفرما جلب الزحمه تعیین شده براي کار به تعویق افتاده تجاوز نخواهد کرد مگر اینکه به نسبت دیگري موافقت قبلی کحق

 مبلغ  درصد 10از  جریمه تاخیر )ده درصد( مبلغ قرارداد خواهد بود. چنانچه %10 ناظرالزحمه( حداکثر میزان جریمه )تقلیل حق

ه طور یک ه دادگاه بباجعه قرارداد بیشتر شود، کارفرما می تواند ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن، قرارداد را رأسا و بدون مر

ونه گداد حق هر ن قراربا امضاي ای ناظررا به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط نماید و  ناظرطرفه فسخ و کلیه تضامین 

 راض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.اعت

هد خوا ناظره هیز به عهدو معطل ماندن تج بازرسی، هرگونه اعالم خسارت سازنده بدلیل تأخیر در ناظر: در صورت تأخیر  1تبصره 

 .بود
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 حق واگذاری – 91ماده 

حقوقی  حقیقی یا اشخاص حق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما به شخص یا ناظر

 دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.

 

 حل اختالف – 20ماده 

الد گل عه آهن و فوقوقی و امور قراردادهاي شرکت توساختالف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهده امور ح حل هر گونه  -20-1

ه کواهد بود خیرجان سگهر میباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوي به حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم قضائی شهرستان 

 طرفین با امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند.

، طبق رماکارفنصورت در غیر ای ی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید وملزم است که تا حل اختالف، تعهدات ناظر -20-2 

 عمل خواهد نمود. ناظرقرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهری و غیر مترقبه – 12ماده 

 بود. خواهد ذ و قابل اجراموارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یک از طرفین ناف

 

 قرارداد و خاتمه موارد فسخ –22ماده 

 فسخ قرارداد: -22-1

 و احراز هریک از موارد زیر، قرارداد را فسخ کند: تواند در صورت تحققکارفرما می

 .مقرر يهاتاخیر در انجام کارهاي موضوع قرارداد بیش از مهلت -

 قرارداد حرمانهامور مموارد مربوط به حفظ  تیعدم رعا -

 رما.بدون مجوز کتبی کارف شرکتواگذاري قرارداد به شخص ثالث توسط  -

 . )مالك تشخیص این موضوع گزارشرآیدعلت از عهده اجراي تمام یا قسمتی از تعهدات خود ب نتواند به هر شرکتکه درصورتی -

 و نظریه دستگاه نظارت کارفرما می باشد(

فسخ  باشد ، کارفرما در صورتختیارات کارفرما میال مدت اعتبار آن رأساً در هر مقطع زمانی از حق فسخ این قرارداد در طو -

گونه وجهی از این بابت به پذیرد و هیچذمه خود نمی حت هر عنوان را برتگونه خسارت فسخ و یا خسارت دیگري قرارداد هیچ

ن انجام مین حس)اعم از تض شرکترداد کارفرما کلیه تضامین پرداخت نخواهد شد ، خاطر نشان میسازد درصورت فسخ قرا شرکت

 تعهدات و سپرده حسن انجام کار( را به عنوان خسارات ناشی از فسخ به سود خود ضبط و وصول می نماید.

از از مفاد این قرارداد، کارفرما ضمن فسخ قرارداد حق خواهد داشت خسارات ناشی از تمام یا قسمتی  شرکتدر صورت تخلف  -

مطالبه و یا از مطالبات احتمالی  شرکتموجب این قرارداد در قبال دعاوي مطروحه تعلق گیرد را از تخلف مذکور و هر پرداختی که به

، فقط خسارات را تواند با انصراف از حق فسخ، کارفرما میو یا از محل اسناد تضمین ایشان به هر نحوي که صالح بداند تأمین نماید

 د.استیفا نمای
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 خاتمه قرارداد: -22-2

لل ع، بنا به مصلحت خود یا ، کارفرما بدون آنکه تقصیري متوجه شرکت باشددر صورتیکه پیش از اتمام کارهاي موضوع قرارداد

، با اعالم کندمی، به شرکت ابالغ روز باشد15، که نباید بیش از به خاتمه قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد را با تعیین تاریخ ، تصمیمدیگر

نه ادعایی حساب خواهد شد و هیچ گوشده و مورد تائید تا مقطع اعالم خاتمه به شرکت پرداخت و تسویهکتبی کارفرما مبلغ کار انجام

 از طرف شرکت مسموع نخواهد بود.

 

 نشانی طرفین قرارداد – 32ماده 

ت قرارداد را در مد نی خودباشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشا نشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می

ه ها ، اوراق و کلیه نام غ نشدهتغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابال

 .واهدشدها ابالغ شده تلقی ختمام آن اظهارنامه ها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و

 

 نسخ قرارداد – 42ماده 

شد تنظیم ، بار یکسان میباهر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفین قرارداد داراي اعتنسخه اصلی که  سه وماده  24 این قرارداد در

 امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي خریدار و یک نسخه براي فروشنده میباشد.

 

 ناظر کارفرما

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور

 

 امضاء

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره عضو هیئت مدیره
   جعفر صالح

 

 امضاء امضاء
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 HSEدستورالعمل 
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تعهد میگردد کلیه مذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاشته و همچنین  HSEپیمانکار متعهد میگردد کلیه مفاد و موارد 

ضوع وجه به مو، با ت، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست راقوانین

اي پیمانکار الزم االجرا نیز بر HSEپیمان رعایت نماید. همچنین به موجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی کارفرما در حوزه 

 میگردد.

  ت باشد.فعالی اي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجامشرکت پیمانکار باید دار -1

ب با پروژه خود و متناس HSEبا توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرایی، پیمانکار باید اقدام به تهیه چارت  -2

فرات نو تمامی  مسئول مبنی دریافت صالحیت مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی

ایید از سوي کارفرما میباشد. ایشان در صورت ت  HSEخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واحد  HSEواحد 

، داربست، )برق  HSEکارفرما، مشغول به کار خواهند شد. چارت ارائه شده باید بر مبناي تخصص هاي مرتبط با 

ت واحد د نفرات، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدابهداشت، محیط زیس

HSE  واجتماعی  و رفاه وزارت تعاون، کار "بکارگیري مسئول ایمنی"پیمانکار و سطح مهارت آنها بر مبناي آیین نامه 

شد، تعیین کارفرما رسیده با  HSEاحدکه به تایید و HSEمتناسب با پراکندگی جبهه هاي کاري یک نفر کارشناس 

  ی باشد.پیمانکار بصورت مستقیم زیر نظر کارفرما م HSEمیگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم کاري واحد 

دعاي خارج از ا ودر محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد   HSEدر صورت عدم حضور  -3

  پیمانکار خواهد بود.تاخیر و خسارت از سوي 

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

 معاینات طب کار 

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

فرما ز سوي کاراف شده ریافت مجوز کار در زمان تعریپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به د -5

ر فراهم جوز کامنموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن 

  ما معرفی نماید.کارفر  HSEنماید. همچنین تمامی افرادي که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند بصورت رسمی به واحد

له خرید، و به وسی میشود کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده -6

راي گواهی نیاز، دا ر صورتداجاره و یا به هر نحوي تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و 

با  مطابق وید سازمانهاي ذي صالح و کارفرما بوده و در شرایط ایمن، مناسب سالمت فنی از شرکتهاي مورد تای

ه ارد شده بهاي و استانداردها، تعمیر و نگهداري گردیده و عملکرد مناسب را داشته باشد. بر این اساس کلیه هزینه

هده شرکت ، بر عپیمانکارقرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر 

  پیمانکار خواهد بود.

ارگاهی کارت تردد ک کارفرما بازدید شده، در صورت تایید، HSEکلیه ماشین آالت پیمانکار قبل از ورود به سایت توسط  -7

    دریافت نمایند.

کار  محیط بطپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ر -8

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

  کارفرما استفاده نماید.  HSEتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد
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ب و یخ، جمع ت پزشکی، تهیه آ)خدما  HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با -9

را کتبا به  و غیره( مراتب HSEآوري زباله، جمع آوري و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاري، خدمات مهندسی 

  ند.ما می باشکارفر اطالع کارفرما رسانیده، و تنها مجاز به عقد قرارداد با شرکتهاي مورد تایید اعالم شده از طرف

ات بار برداري، از جمله وسایل استحفاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیز HSEمرتبط با کلیه اقالم و تجهیزات  -10

رما رسانیده و سپس مجاز کارف HSEمتریال داربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد 

  به استفاده خواهد بود.

  کارفرما می باشد.  HSEارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحدپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خ -11

ارگاهی و وابط کپیمانکار متعهد میگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسهاي بهداشتی الزم بر مبناي ض -12

  .(ال میگرددما اعمکارفرقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهاي 

ر دین وسایل اده از کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفا -13

 رد میباشداران زکطول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق 

ه وسایل استحفاظی کارفرما ارائه گردد. در صورت عدم تهی  HSEنمونه آن جهت تایید به واحد  که باید قبل از تهیه،

صورت وضعیت  % باالسري در25اقدام و هزینههاي آن با احتساب  "فردي استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما راسا

  پیمانکار لحاظ خواهد شد.

اري ا ضوابط جبتناسب پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه نامه و همچنین م -14

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

ن جانمائی باید ید. در ایه نماارائ پیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما -15

خت لحاظ ازن سوچاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتیک براي سرویسهاي بهداشتی و مخ

  کارفرما برسند.  HSEگردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرائی شدن باید به تایید واحد 

ائه اصل ت و با ارگی شرکاه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانندکلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگ -16

  مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

اري خود کجبهه  پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و -17

  میباشد.

ما رسیده کارفر  HSEتایید ، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار بهپرسنل برق، ریگرها -18

  . و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده در این امور ممنوع است

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

، HSEسر دائم ضور افحپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله  -20

ظ نرم و صب حفاروشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، ن

 کارفرما میباشد. در صورت عدم تامین شرایط مورد  HSEوارد به تشخیصمر هاي کاري و سای-سخت براي محوطه

  کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

 وطه اعزاماي مربپیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس ه -21

  خواهد نمود.



 

 نظارت بر ساخت تیوب باندل های ریکوپراتورنظارت بر ساخت تیوب باندل های ریکوپراتور

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 4از  4صفحه  1399تیرماه  ق1193/99: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
ه نماید )ب تجهیز یه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسبپیمانکار موظف است کل -22

  ازاي هر دو خروجی سه فاز و تک فاز یک محافظ جان(

جازه استفاده از آنرا کارفرما مجهز نموده سپس ا HSE پیمانکار کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفاظ مناسب و تایید شده  -23

  صادر می نماید.

اي ترافیکی و غیره( )مانند تابلوه  HSEپیمانکار ملزم به تهیه پوسترها، پمفلت آموزشی، اخطار و عالئم هشدار دهنده -24

  کارفرما نصب خواهند شد.  HSEمیباشد و این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته به تشخیص

تشخیص داده شوند،  کارفرما خطرناك  HSEز نظرپیمانکار از افراد، خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه ا -25

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

و  یی داربست، مجوز برپاییکارفرما رسیده باشد. پیمانکار براي برپا  HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید  -26

تگ  بست دارايو دار بست کارفرما را اخذ نماید. داربستهاي داراي تگ سبز مجازجهت استفاده، باید تایید کارشناس دار

طه الیت مربواز فع قرمز مجاز به استفاده نمیباشند و مطابق با نظر کارفرما باید اصالح گردند. در صورت عدم اصالح

واهد یمانکار خپدعاي او خارج از  جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود

  بود.

ارسال  ه کارفرماشده ب پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین -27

  خواهد نمود.

د کتی( بایااي )برتمامی داربستهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربسته -28

 بز داربستسع، تگ کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عملیات کار در ارتفا

  اخذ نماید.

  کارفرما ارائه گردد. باید به صورت روتین توسط پیمانکار به  HSEگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهیانه -29

ایمنی الزامی  پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی هاي  HSEرگاه پیمانکار به همراه سرپرستحضور فعال سرپرست کا -30

  است.

کوي کار ایی، سپیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاري و کار در شب از جمله افسر ایمنی، روشن -31

  ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

ایید تران و با یمانکاپر فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد تهیه وسایل استحفاظی خاص د -32

  کارفرما میباشد.

ا نظر به( مطابق و، ویژدکلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پایه یک،  -33

  کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

  می کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد.لیست بیمه تما -34

ن کار زشکی، قانوموزش پآپیمانکار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و 

که  ارگاهیکو تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و همچنین دستورالعمل ها و مقررات 

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد.



 

 تعیین شرکت ناظر بر ساخت تیوب باندل های گوهر

 2از  1صفحه  1399خرداد 

 

 

 

 

 

 

 
 و خدمات بازرسی شرکت ناظر بر ساخت تیوب باندل ها: شرح کار

 شده از کارفرما)شامل ديیتا یدريافت نقشه ها، مدارك و دستورالعملها (QCTM,QCP,ITPلعه آنها، بررسي و مطا   

  و اخذ نكات مهم ساخت از نقشه ها، مدارك و استانداردهای تدوين شده در اين رابطه بررسي

 و مطالعة انحرافات، انطباقات بررسي  

 شات مورد نیاز بمنظور و پیگیری جهت نمونه برداری از مصالح، الكترودها و ساير مواد و ارسال برای انجام آزماي نظارت

 اطمینان از کیفیت آنها

 دی،ساخت وتول هیدر مراحل مختلف ته يبا مراجع بازرس يمورد بازرس تطابق  

 احجام و  ديیتا ازیورت نکننده و در ص نیتام ايما و شده توسط کارفر هیته اي یداريو لوازم خر زاتیتجه اي اليمتر ديیتا

 ( کند يم نییتع ينحوه بازرس اياوزان مربوطه )لزوم آن را قرارداد  اي

 وارد خواسته شده در جوشكاران و تطابق آن با م تیصالح ديیتا نامهیاز جمله گواه انيمجر ازیمورد ن نامهیگواه کنترل

 يمراجع بازرس

 يمنيا ليار وساکانجام  ليوسا ونیبراسیو کال زاتیبودن تجه يکننده، از نظر کاف نیموجود کارگاه تام تیوضع يبررس 

  و اعالم موارد عدم تطابق یو فرد يفن

 مطابق ازیمورد ن یتستها ريمخرب وسا ریغ یدرصد و نوع تستها زانیبراعمال م نظارت QCTM رل قطعات و سپس کنت

 برطرف جهت مانكاریو اعالم به پ QCTM مطابق نقشه و یکار زیجوش و تم ،یاهرو ظ ياز نظر ابعاد مشخصات فن

 در صورت وجود در کارگاه ساخت راداتيکردن ا

 دهيقطعه اصالح گرد راداتيکه ا یسند بالست و رنگ در کارگاه ساخت در موارد تیفعال يبازرس  

 و موارد عدم تطابق يگزارش بازرس هيارا(NCR) هر  يس از بازرسپ ايهنگام  وبیارفرما جهت رفع عکننده و ک نیبه تام

 مرحله

 یمربوطه جهت شروع مراحل بعد یها هيديیو امضا تا وبیمجدد موارد پس از رفع ع کنترل 

 یکار طهیمورد نامنطبق به وجود آمده در ح عياصالح سر یریگیپ 

 یکار طهیموارد عدم انطباق به وجود آمده در ح جاديعلل ا ايعلت  فیتكل نییتع 

 مجوز خروج قطعات از کارگاه ساخت یساخت که به منزله  اتیعمل ديیفرم تا ديیتا 

  در صورت  ونیراسبیو کال يارائه دهندگان خدمات تست،بازرس ديمنابع خر ايکنندگان و  نیتام يتخصص هیاول يابيارز

 درخواست کارفرما

 یزیقطعات جهت رنگ آم یبر آماده ساز نظارت 

 یزیرنگ آم كلیبر صحت اعمال س نظارت 

 یقطعات مونتاژ تیفیازصحت وک نانیواطم نظارت 

 از نحوه مونتاژ قطعات ساخته شده نانیواطم نظارت 



 

 تعیین شرکت ناظر بر ساخت تیوب باندل های گوهر
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 ماآوری و نگهداری و تحويل کلیة مدارك مربوط به آزمايشات، بازرسي های ساخت و تحويل نهائي آنها به کارفر جمع  

 نیبخش تام یمورد نظر برا یکاال ايدر حال ساخت  زیتجه يو بازرس تست  

 تیورت وضعبه ص يدگیکه خدمات رس يکنندگان در صورت نیو تام يياجرا مانكارانیپ تیصورت وضع ديیو تا يدگیرس 

 .شرکت ابالغ گردد نيکنندگان از طرف کارفرما به ا نیو تام مانكارانیپ

 له هانظارت و بازرسي بر فرايند خمكاری لو 

  نظارت و بازرسي نورد ورق ها و فیتاپ کورس هایHEADER 

  نظارت و بازرسي سوراخ کاریHEADER 

  نظارت و بازرسي اسیدشوئي و تمیز کاری لوله ها وHEADER 

 نظارت و بازرسي بر فرايند عملیات حرارتي 

 نظارت و بازرسي به نحوه بارگیری 

  نظارت و بازرسيRefractory 

 نظارت و تست نیوماتیک در سايت 

  بازرسي و انجام تستPT در سايت جهیزاتتلیه خجوش های در دسترس بعد از ت 

 

 که  ييها تميشامل آ يشرح کار بازرس زیبسته به نوع تجه ستيبا ياز اعزام بازرس، م شیها، پ يبازرس هی: در کل1 تبصره

ذکر  انيل  گردد. شابه کارفرما ارسا ديیو تا ينوع تست ها و ...از طرف بازرس جهت بررس رد،یگ يقرار م يمورد بازرس

انجام  ستيبا يم يکارفرما بازرس يياساس نظرات نهاو بر دينما اضافهرا  یشنهادیتواند شرح کار پ ياست کارفرما م

 .رديپذ

 ابديضور )در صورت وجود( در کارخانه مبدا ح زاتیتجه یعملكرد یتست ها هی: بازرس موظف است در کل2 تبصره. 
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 فرم پیشنهاد قیمت
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 بـــــه :  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 از پس ذیل ما امضا كنندگان   شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر نظارت بر ساخت تیوب باندل های ریکوپراتور

و  ز محل كارای كه بررسی و آگاهی كامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به اطالعات

د رج در اسناداریم كه عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندشرایط محل اجرا داریم، اعالم می

  و مدارک مناقصه، به مبلغ كل

 

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

 

 ..ریال..........................................................................................................................................................................................به حروف   

 

 كنیم:موارد زیر را تایید میو  میدهمی انجام مطابق با شرح خدمات پیوستبا جزئیات قیمت به شرح  

بینی یشقابل پ و، روشهاي دستیابی به الزامات منطقی محل انجام پروژهمورد شرایط  اطالعات كامل و كافی در -1

 بر انجام ه نحويبح و تمام موضوعاتی كه عملیاتی مورد نظر كارفرما، تسهیالت محلی، شرایط آب و هوایی، مصال

سوزي تشآتی، ایمنی و ها و مقررات امنیجمله شرایط نیروي كار و رویهاقصه تأثیرگذار است، از این من موضوع

 را حاصل نموده ایم. نظر كارفرما مورد

گیرد  رمدنظ وژهبراي انجام این پرچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات كاري كه باید طبق قرارداد به  -2

 داریم.آگاهی كامل داشته و تخصص كافی و الزم در این خصوص 

هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و نامهرات و آئینكامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقرآگاهی  -3

ع هر نومکان ادانیم و كارهاي مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور كامل متعهد می

 یم:نمایاز خود سلب میاحتمالی نسبت به موارد ذیل را  ادعاي

  اقامه هر نوع دعوي علیه كارفرما به علت رد پیشنهاد 

 ی ی یا مبتنی كافاشی از فقدان آگاههر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي كار موضوع این مناقصه كه ن

هاي قصه و كارین مناكه از هیچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا د. میپذیریمبر موارد عدم قطعیت باش

 29ماده  خارج از چارچوببري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت  مربوطه

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 3از  3صفحه  1399تیرماه  ق1193/99: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 

 
 یک از  عالم علت رد هرباشد و موظف به این ترین قیمت نمیما مقید به پذیرش پایكارفركنیم كه تایید می

 پیشنهادات نیست.

  یید رفته و تاگر نظر مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را ددر تهیه پیشنهاد قیمت، سود

 ت كه بعداًكنیم كه هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده اسمی

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  ماقدافرما كار وياز س تعهدیم در تاریخ اعالم شدهكه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، م صورتیدر 

( كل % )پنج درصد5تعهدات، معادل  کى مورد تأیید كارفرما جهت انجامنامه بانو ضمانت كنیمبه امضاي قرارداد 

 یم.نمایمبلغ قرارداد را ارائه 

  باشیم و به ما ت میاالختیار و مجاز شركت هستیم و داراي حق امضا از طرف و براي شركنمایندگان تامما

 اختیار تام داده شده كه به نام و از طرف شركت این اسناد را امضا كنیم.

 

 ماهه)ریال( 6قیمت  قیمت روزانه )ریال( شرح کار ردیف

   بازرس 1
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 مجموع

 بدون احتساب ارزش افزوده

  به عدد

  به حروف

 مجموع

 با احتساب ارزش افزوده

  به عدد

  وفبه حر

 

 ،هژمنظور بررسی دقیق پیشنهادها و جلوگیری از اتالف وقت اعالم برنده و شروع پروه ب

شامل هزینه ایاب و ذهاب، خوراک،  قیمت موارد فوق کامل پیمانكار آنالیز و جزئیات

 را ضمیمه خواهد کرد. اقامت و ...


