
 

 درب غربی و شمالی فاهیرتامین متریال و احداث ساختمان 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 1از  1صفحه  1399 ردادم ق1168/99: قراردادشماره  کاور اسناد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اسناد مناقصه

 غربی و شمالی درب رفاهیاحداث ساختمان تامین متریال و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 

 

 

 
ق1681/99شماره مناقصه :   

99 ردادم  

 

 

 مناقصه گر:نام 

 آدرس مناقصه گر:

 



 

 غربی و شمالی درب رفاهیتامین متریال و احداث ساختمان 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 3از  1صفحه  1399 مرداد ق1168/99: قراردادشماره  دعوت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 دعوت نامه شرکت در مناقصه

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

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

 

 با سالم

حداث و ا تامین متریال پیمانکارانتخاب در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه نسبت به  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

 نماید.  واقع در سیرجان اقدامدر محل كارخانه  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل غربی و شمالی درب رفاهیساختمان 

 

 ( موضوع مناقصه1

ناقصه فعالیت ها در پیوست اسناد م شرحكه غربی و شمالی درب ساختمان رفاهی کامل دو مجموعه تامین متریال و اجرای

 ت.آمده اس

 

 ( موقعیت سایت 2

ضوع  ياجرا محل صهمو سمناق ش 50 لومتریك رجان،ی: كرمان،  ص راز،یجاده  صا سا یجاده اخت سعه شركت ت تیمجتمع گل گهر،  و

 باشد . می آهن و فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 3

 از روش هاي زیر اقدام نمایند:متقاضیان محترم می توانند جهت كسب سري كامل اسناد مناقصه 

   .comwww.gisdco  سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس 

ه برداري، آقاي جاده شیراز، شركت توسعه اهن و فوالد گل گهر، ساختمان بهر 55دفتر كارخانه، كرمان، سیرجان، كیلومتر

 فیروزآبادي

 ، خانم غنی پور22غربی، پالک  31خیابان الوند، كوچهدفتر تهران، میدان ارژانتین، 
 

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

است كه باید ده بر اساس فرم نمونه ضمانت نامه و مشخصات شركت كه در ادامه آمضمانتنامه شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی  

 .ی باشدم ( 250،000،000) ریال میلیون پنجاهدویست و روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد و مبلغ آن  90به مدت 

 

 (  مدت  قرارداد5

 نت خواهد بود.ماه نیز دوره ضما 12 میباشد، ضمن اینکه  روز 90زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفیذ 

 

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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  پیشنهاد نحوه ارایه( 6

امل ضمانت شرا  "ب"و  "الف"بوده بدین صورت كه مناقصه گران در ابتدا می بایست پاكت  دومرحله ایمناقصه به صورت 

 در زمان و محل مقرر تحویل نمایند.نامه و پیشنهاد فنی خود را 

ز رو10توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از تایید، مجددا بعد از  درصورت لزوم پیشنهاد فنی ارائه شده 

 ارایه پیشنهاد فنی، نحوه ارایه پیشنهاد مالی اطالع رسانی خواهد گردید.از تاریخ پایان مهلت 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد7

اده شیراز، ج 50نشانی سیرجان، كیلومتر  به 29/05/1399مورخ  14ثر تا ساعت باید حداك ضمانت نامه و پیشنهاد فنی

داده شود.  تحویل يوزآبادرساختمان بهره برداري، آقاي فیهر، جاده اختصاصی گل گهر، شركت توسعه اهن و فوالد گل گ

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

 

 پاسخگویی به سواالت (8

 می باشد. 19/05/99زمان ارسال سواالت تا تاریخ 

 می باشد. 25/5/99زمان ارایه پاسخ ها، تا تاریخ

 می باشد. 29/5/99ضمانت نامه و پیشنهاد فنی تاریخ اخرین مهلت ارایه 

تماس حاصل  توانند با اطالعات ذیلگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود

 فرمایند:

 جاده اختصاصی معدن گل گهر 5یراز، كیلومتر ش -جاده سیرجان 50كرمان، شهر سیرجان، كیلومتر آدرس: 

 مسئول پاسخگویی : آقاي روح اهلل فیروزآبادي

 123 داخلی 034-41424192تلفن: 

 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.irایمیل : 

 

 مشخصات شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر( 9
ن عضو هیات مدیره شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و جعفر صالح به عنوا

شماره اقتصادی و  14000228625شناسه ملی سیرجان با  شهرستان شركتهاي ثبت اداره در 3136ثبت شده به شماره 

کدپستی جاده اختصاصی معدن گل گهر،  5جاده شیراز، كیلومتر  50، به نشانی سیرجان، كیلومتر 411395415655

7817999738 

 63939080شماره حساب: 

 نزد بانک تجارت   IR44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شناسه شبا: 

 

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:( 10

سیله، حق یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است و آن شركت به این وشركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد  (1

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

شود و چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادي پیمانکاران مشخص می (2

 گردد:یاین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل منماید بنابرپیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می

س ازكنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادي بیشتر پدر صورتیکه  -الف

 یابد.است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می

ي كمتر است ر صورتیکه پس ازكنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پیشنهادد -ب

 باشد.قیمت كمتر مالک عمل می

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

 باشد.مالک محاسبه عدد كمتر می

به همراه  رسد وتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده ب (3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

هاي این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانکار بصورت دقیق و با جزئیات مواردي كه در مدارک و پیوست (4

رت مکتوب كامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بایست به صو

تعیین برنده  ر زمان عقد قرارداد و پس ازتوسط فروشنده و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. د

مناقصه  در زمان برگزاري فروشندهتوسط، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی 

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

 حداكثر صورت این در كه شود اعالم شده براي یک دوره تمدیدمهلت  است ممکن مناقصه گزار صالحدید صورت در (5

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

WWW.GISDCO.COM اامض                                                        .اعالم خواهد شد 
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  مناقصهمناقصه  دردر  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل

  

  

  

 غربی و شمالی درب رفاهی حداث ساختمانتامین متریال و ا

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 ق1168/99 شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گرانهنحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقص    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 ها و مشخصات فنىنقشه    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  غربی و شمالیغربی و شمالی  دربدرب  رفاهیرفاهی  حداث ساختمانحداث ساختمانتامین متریال و اتامین متریال و ا

  گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  3صفحه  1399رداد م ق1168/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه (1

ی و غرب درب رفاهی حداث ساختمانتامین متریال و ا " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

ناقصه  گزاري مرا با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق بر " شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر الیشم

 به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

 شرح کار  (2

غربی و  درب ساختمان رفاهیکامل مجموعه دو  تامین متریال و اجرای هدف از برگزاري اين مناقصه

 مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس  الد گل گهرشرکت توسعه آهن و فو شمالی

 

 اسناد مناقصه (3

 ت:  مناقصه شامل اجزاي زير اس اين اسناد -1-3

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  پیش نويس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 د.فوق در بسته دريافتي اطمینان حاصل کن جود کلیه مواردوگر پس از دريافت اسناد بايد از ناقصهم -2-3

 ،م اطالعات الزمکرده و تما گر، بايد قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيمناقصه -3-3

تواند استناد به ناآگاهي يا گر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست

کند، گزار ايجاد نميتعهدي براي مناقصه، ارگزاطالعات شفاهي ارايه شده از سوي مناقصه .ندک اشتباه خود

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن
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ناقصه را به دقت متمام اسناد  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در  -4-3

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

 .به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد آورده است و ابهام يا اشتباهي

تواند به يمسوالي داشته باشد،  رد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام ياگران که در مويک از مناقصههر  -5-3

ايد. توضیح کتبي بنم گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافتمناقصه(، يا الكترونیكي)فیزيكي صورت کتبي 

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر اسنادگزار در نشاني مناقصه

 را قبل يد اين اشتباه و اشكالگر باو غیره داشته باشد، مناقصه تاشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

گزار و صهمناق از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعكس کند و پیشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ

اند، به نكرده گراني که اسناد مناقصه را دريافت نموده و اعالم انصرافاشكالها، براي تمام مناقصه شرح پرسش يا

واضح بودن اسناد مناقصه از  وبدون اشكال  گر، به منزلۀعدم اظهار نظر مناقصه طور يكسان ارسال خواهد شد.

 .نظر وي تلقي خواهد شد

 خواست شده ازدر پاسخ به توضیحات درمناقصه  اسنادخ تعیین شده در تواند در هر زمان تا تاريمي گزارمناقصه -6-3

اسناد مناقصه تجديد  هايي درصدور الحاقیهو يا به صالحديد خود، با  گران يا به هر دلیل ديگرمناقصه سوي

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

اي به حاقیهمراتب طي ال تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناقصه باشد،هر گاه  -7-3

 .گردندحسوب ميمها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه الحاقیه. گرددمي اعالم  از طريق سايت گرانمناقصه

 

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

 می باشد. 19/05/99زمان ارسال سواالت تا تاریخ 

 می باشد. 25/5/99زمان ارایه پاسخ ها، تا تاریخ

 می باشد. 29/5/99اخرین مهلت ارایه ضمانت نامه و پیشنهاد فنی تاریخ 

 "ب"و  "فال"اکت مناقصه گران در ابتدا مي بايست پ مي باشد به اين معني که در ابتدا ومرحله ایدمناقصه به صورت 

 را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني خود را در زمان و محل مقرر تحويل نمايند.

روز از تاریخ 10توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از تایید، مجددا بعد از پیشنهاد فنی ارائه شده  

 ایان مهلت ارایه پیشنهاد فنی، نحوه ارایه پیشنهاد مالی اطالع رسانی خواهد گردید.پ
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یشنهاد پمه و ضمانت ناگران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبت به تهیه مناقصه -1-4

دفتر ه ب 29/05/1399 روز 14ساعت تا حداکثر  پیشنهاد خود رافني به زبان فارسي اقدام نموده و 

 نشاني: بهکارفرما 

 ر، ساختمانجاده شیراز، جاده اختصاصي گل گهر، شرکت توسعه اهن و فوالد گل گه 50سیرجان، کیلومتر 

، اريخ مقررس از تتحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پي یروزآبادبهره برداري، آقاي ف

 ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. روز 30مالي ارائه شده بايد تا  پیشنهاد -2-4

ه که در صورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطمالي بايد ب -پیشنهاد فني -3-4

ک عمل در يبندى و به همراه ساير اسناد مندرج در دستورالشود، در پاکتهاي جداگانه بستهادامه بیان مي

 بندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد. پاکت بسته

اکت به يک پ کلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در -4-4

 روى کلیه ير برگر و موضوع مناقصه بايد به شكل زصورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 پاکتها درج گردد:

  توسعه آهن و فوالد گل گهرشرکت  

  ضلع غربی و شمالی ساختمان رفاهیتامین متریال و اجرای  مناقصه 
 ق 1168/99مناقصه شماره  

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصهنام  

 -----: گرمناقصهنشانی  

 
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت نتضمی پاکت الف: 

یباشد. اين م ریال( 250،000،000) دویست و پنجاه میلیونمبلغ 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

 ديگر قابل تمديد باشد. تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي يک دوره
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م به صورت لزو ماند و درنزد کارفرما مى تضامین قراردادينامه 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

ى ين حق را برااتضامین قراردادي، س از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل )سي روز( پ 30امضاى قرارداد طى 

 .نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمايدکند که ضمانتکارفرما ايجاد مى

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

 خواهد شد.

 

 فنی پاکت ب: پاکت پیشنهاد

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

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

ي ندتقسیم ب هاگونه تغییرى، در زونكناساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچ

 و ارائه میگردد:

 : بخش اول

 قتصاديکد ا، تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي 

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

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

 ه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران(تكمیل فرم پرسشنام 

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

 مبلغ قرارداد .

 

 : بخش دوم

هبود )در ببراي  پیشنهاد فني پیمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي

سناد انحراف پیشنهاد فني پیمانكار از مشخصات فني مندرج در صورت وجود( به همراه لیست ا

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

بازرگاني، قراردادي و ... اسناد مناقصه.  شرايطهر گونه نظر و تغییر پیشنهادي پیمانكار در مورد 

..( ، مدت قرارداد، و ...هاقراردادي )نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرايطدر مورد  گرمناقصهچنانچه 
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پیشنهادي دارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد بررسي قرار گیرد. در 

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

 

 بخش چهارم:

ه بناقصه مامضاي اسناد کلیه صفحات اسناد مناقصه بايد توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. 

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

 نشده و يا حذف شده باشد.
 

ا گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یك از اعضتوضیح: در صورتی که مناقصه

 نامه موافقت از ه ایمدارك خود را بر اساس این دستورالعمل، همراه با نسخهای جداگانه باید در زونکن

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

 باشد: آنها به محدود نه اما زیر، موارد شامل باید نامه مشارکت، موافقت

 دستگاه قبال در و بوده پیمان اجرای به متعهد مشارکت، اعضای که امر تعهدنامه با قید این  -  

 .باشندمسئول می اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یك هر سهم درصد -

 .اعضا  از یك هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

 گر و امضای قرارداد صحت و سقمکارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 .سی نمایداطالعات ارائه شده را برر

 

 پاکت ج: پاکت 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 

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

 معتبر باشد. روز 30انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان (3

شود. در صورت وجود   مبلغ مشخص شده در پیشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه (4

میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادى در  هرگونه تناقض
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د و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت کل باشد قیمت کل مالک عمل قرار خواهد شونظر گرفته مى

 گرفت.

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

 و قیمتها، قاديرم جدول ماقال ساير در قلم، آن قیمت که بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل

 .است گرديده منظور

 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، باالسري، مالیات، عوارض يهاهزينه ،گرمناقصه

ات خريدار که در هزينه هاي بازرسي براساس الزام کارکنان، قانوني مزاياي نیاز، ي موردهاخطر و ساير بیمه

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

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

 و مسوولیتها ،هاهمخاطر تمام گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع براي و کارها اجراي جريان در است ممكن که

 مبناي بر ه،مناقص در شرکت و شده بیان ضمني، صورت يا به صراحت به مناقصه، اسناد در که است تعهدهايي

  گیرد.مي صورت آنها

زينه هها از جمله اعالم گردد و فروشنده کلیه هزينهریالی بايست به صورت کل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي  (7

ا در آن زينه ها راير هانتقال و ....( و س هاي خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي

ل کرت گیرد. يي صومنظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعا

 هد شد.رداخت خواپو تايید خريدار  فروشنده يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  ریالیبصورت  نیز مبلغ قرارداد

د، رارداقيستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن مبالغ پیشنهادي با (8

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

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

 ت.اس شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در هشد درج و قیمتهاي مقادير فهرست( )يا جدول (9

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

 .نمايند پیوست

 آن لک قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در (10

 مبلغ هاد،پیشن مبلغ با اقالم کل قیمتهاي جمع حاصل بین تناقض صورت در. همچنین خواهد بود قلم مبنا

 بود. خواهد پیشنهاد مبنا
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 ارزیابی پیشنهادها (5

 در ارايه توضیح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممكن گزارمناقصه 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

ه ب خريدارنچه چنا ر مي باشد.گهر سیرجان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختا شرکت توسعه آهن وفوالد گل

 حق ادعاي ناقصههر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برنده م

 جبران خسارت نخواهد داشت. 

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

امه ن، ضمانتحاضر به انعقاد پیمان نباشد یین برندهروز پس از تع 15مدت درصورتي که برنده مناقصه در 

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

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

 مورد مناقصه مي باشد.

حت تخلفین اند مناقصه باطل خواهد شد و متشود که پیشنهاد دهندگان تباني کرده هرگاه اطمینان حاصل

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

 

 انگرمناقصهسئواالت  (6

ه ي نامط ود راختوانند سئواالت گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه (1

 ارسال نمايند. ،4مطابق شرايط بند  ادرس زير هاز طريق ايمیل يا به صورت کتبي برسمي 

 رکت بهشسايت  از طريقهرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسمًا  (2

 گران خواهد رسید. اطالع مناقصه

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

 09139457998فیروزآبادي، شماره تماس: ، ساختمان بهره برداري، تحويل آقاي فوالد گل گهر

 r.firouzabadi@gisdco.ir      di@gmail.comRo.firoozaba آدرس ايمیل

 

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
mailto:Ro.firoozabadi@gmail.com
mailto:Ro.firoozabadi@gmail.com
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 ها و مشخصات فنى نقشه (7

رگونه هگر بايد مالک و معیار درستي و صحت انجام پروژه است. مناقصههاى منضم به اسناد مناقصه، نقشه (1

سب تكلیف کالم و مغايرت احتمالي در نقشه ها با مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد اع

هاي ها با قیمتداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص شده در نقشهکند. بديهي است امضاي قرار

 د.شها يا مشخصات فني، کار جديد تلقي نخواهد پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در نقشه

 ند.کتعیین مى مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، (2

گر در صهعاتى به همراه ساير اطالعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناقچنین اطال (3

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

 شته باشد.ارا د صوص انجام پروژه موضوع قراردادقرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخ

 

 بازرسی تجهیزات (8

خذ فروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند ساخت نسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و ا (1

 اقدام نمايد.  خريدارتايیديه اين مدارک از دستگاه نظارت 

يس پیش نو در بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فني ضمیمه فرم خريدارحداقل الزامات  (2

لیه کر است رداد آمده است که مي بايست مبناي پیشنهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. الزم به ذکقرا

 هماهنگي هاي مربوط به بازرسي و هزينه هاي مترتب به آن به عهده مناقصه گر مي باشد.

طابق مست نهايي تمربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اولیه پروژه، اجرا، بازرسي و عملیات کلیه انجام  (3

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

ز اقدام اه پیش فروشنده در صورتي مجاز به تامین تجهیزات از وندورهاي خارج از لیست پروژه مي باشد ک (4

 را کتبا اخذ نموده باشد. کارفرماتايیديه 
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 : مدارك ارزیابی فنیالف پیوست

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

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

وارد را مايستي امتیاز دهي به پیمانكار طبق جدول ذيل انجام مي پذيرد و پیمانكاران جهت ارسال پیشنهاد خود ب

 مالحظه نمايند.

 

 جدول امتیاز متوازن (1

 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

1 

مدیران، کارشناسان ارشد و  دارکمکفایت 

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه

ا سقف امتیاز، ت 1.5های مرتبط مساوی است با امتیاز هر نفر دکترا در رشته

 امتیاز 4.5

یاز، تا امت 1های مرتبط مساوی است با امتیاز هر نفر کارشناسي ارشد در رشته

 امتیاز 3سقف 

، تا امتیاز 0.5مرتبط مساوی است با  هایامتیاز هر نفر کارشناسي در رشته

 امتیاز 2.5سقف 

 امتیاز 10

 
ی مدیران، کارشناسان ارشد و کفایت سابقه

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه

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

 باشد. 
 امتیاز 10

2 

توسط های اخذشده ها و رضایت نامهنامهگواهي

 شرکت )تعداد(

)رضایت نامه کارفرمایان در خصوص پروژه های 

 (RFPمرتبط با موضوع 

 امتیاز1هر گواهینامه 

 امتیاز 5

3 
المللي کارشناسان تیم پروژه مرتبط با مدارک بین

 )تعداد( RFPموضوع 

 امتیاز 1هر مدرک  حائز 

 
 امتیاز 5

 

 هاي ارزيابي توان فنيشاخص

 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

 30 امتیاز 10هر مورد  شده  منطبق با موضوع کارهای موفق انجام  1

 20  توان فني و مهندسي و برنامه ریزی 2

3 
در شرکت های صنایع   RFPشده  مرتبط با موضوع کارهای موفق انجام 

 مشابه 

 امتیاز 5هر مورد 
15 

3 

 پیشنهادها و نقطه نظرات اصالحي مهم

 ود مي بایست در پیشنهاد بصورت واضح تشریح شده باشند ) این موار

از در صورت تایید تیم ارزیاب شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر امتی

 مربوطه کسب خواهد شد. (

 امتیاز 1هر پیشنهاد 

5 
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 اطالعات عمومي شرکت (2

 ( اطالعات شرکت 1

  نام شرکت

  تاريخ و محل ثبت

  محل اصلي فعالیت

  شماره ثبت

  نوع شرکت

گواهي صالحیت پیمانكاري 

 )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

 

 

 

 

 

 و گواهي صالحیت پیمانكاري ضمیمه گردد. کد اقتصاديتصوير اساسنامه، آخرين روزنامه رسمي، 
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 اطالعات سهامداران و هیئت مدیره ( 2

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

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 وضعیت مالی پیمانکار در سه سال گذشته( 3

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

1)  96   

2)  97   

3)  98   

 

 تسهیالت مینهز در اعتباري موسسات و بانكها نزد (وجود صورت در مشارکت اعضاي از يک هر يا) پیمانكار تباراع

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف

 ي مربوطه شامل ترازنامه مالي شرکت و نامه بانک و ....هامستندات پیوست: برگ
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 ( تجربیات و سوابق کاری 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(

و شماره تلفن نام کارفرما 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1)  

 

 

 

 

      

2)  

 

 

 

 

      

3)  

 

 

 

 

      

4)  

 

 

 

 

      

5)  

 

 

 

 

      

 

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد
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 پروژه مهم( 5سوابق کاري عمومي پیمانكار  ) 2-4

 

 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
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 قبلیاهی حسن انجام کار از کارفرمایان یا گو هاتشویق نامه (5

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

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،( امکانات6

 تعداد کارکنان ثابت در دفتر مرکزی:

 تعداد کارکنان پاره وقت در دفتر مرکزی:

 :هاسایت تعداد کارکنان در

 

 لیست کارکنان کلیدی( 6-1      

ف
دی

ر
 نام و 

 نام خانوادگی

مدرك و رشته 

 تحصیلی

تاریخ 

اخذ 

 مدرك

 سابقه کار

 )سال(

مدت همکاری 

با پیمانکار 

 )سال(

تخصص و شرح کلی 

مسئولیت در این 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

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

 ائه کند.گر الزم است چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر براي اجراي اين پروژه را ار** مناقصه
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 ی شرکت:هاامکانات و توانایی  (6-2

 

 )ملکی و استیجاری قید گردد(لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانکار الف( 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 ی ساختهاج( کارگاه

 

 

 

 

 

 د( سایر امکانات
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 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

  نآمیمه ضنیاز  دده است و کلیه مدارک مورشالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده الت و مطسئوابه کلیه 

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

 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 برثا فوق بهنانچه خالف هر یك از بندهای چ   

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

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 تاريخ :  /   /     :شرکتنام 

 اء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :نام و نام خانوادگي و امض

 



 

 غربی و شمالی درب رفاهیتامین متریال و احداث ساختمان 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 2از  1صفحه  1399 ردادم ق1168/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فرم ضمانت نامهنمونه 
 

 

 

 
ق1681/99شماره مناقصه :   

99رداد م  

 

 

 

 

 

 

 



 

 غربی و شمالی درب رفاهیتامین متریال و احداث ساختمان 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 2از  2صفحه  1399 ردادم ق1168/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

 *** مقابل در *  زا نماید، این**  شرکت **** مناقصه  در است ...... مایل..نشانی: .... این که  *   به 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 واقع قبول مورد نامبرده کننده

 اولین ریافتد محض به ، نماید مطالبه***  که را بلغیم هر ریال میزان ..... است، تا نموده استنکاف پیمان

 نامه اظهار دورص یا و دلیل اقامه یا استنکاف ، اثبات به احتیاجی اینکه *** بدون سوي از واصله کتبی تقاضاي

 . دبپرداز  ***  کرد حواله یا وجه در باشد، بی درنگ داشته قضائی قانونی یا مجاري از اقدامی یا

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

 این عتبارا مدت نخواهد یا **  نتواند صورتیکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداکثر براي ***  کتبی

 متعهد **  مایدنن تمدید با موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت ضما

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

 . کند پرداخت ***  
 

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 پکارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه
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  قراردادقراردادپیش نویس پیش نویس 
 

 

  

    غربی و شمالیغربی و شمالی  دربدرب  رفاهیرفاهیحداث ساختمان حداث ساختمان تامین متریال و اتامین متریال و ا

  گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

  

 

 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر: شرکت میان 

 و

 ....................شرکت

 

 

 

 

 ق1168/99: شماره قرارداد

 1399 ردادم: تاریخ 
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لح به و جعفر صا دیرعاملمفی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان این قرارداد 

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

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

ایندگی من به ......................................شود از یکسو و شرکت ، که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می 7817999738

ان رئیس هیات مدیره ونع به .............................................عامل و عضو هیات مدیره و به عنوان مدیر ..............................................

نشانی  .  به.........................................ي .تصادقو شماره ا ....................................با شناسه ملی   ............................،ثبت شده به شماره 

........................................................................................................................................................................................................، 

رایط ذیل یگر، مطابق مواد و شد از سوي ده می شو،که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامید............................................کدپستی 

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

 
 قراردادموضوع  -1ماده 

شرکت  غربی و شمالی درب رفاهیساختمان کامل  حداثتامین متریال و ا  »موضوع قرارداد، عبارت است 

 طبق اسناد و مدارک پیوست.« گهرتوسعه آهن و فوالد گل

 

 قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 متن قرارداد حاضر -1

 یو عموم یفن و نقشه هاي مشخصات  -2

 HSE دستورالعمل  -3

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، هجلس صورت -4

معاونت برنامه ریزي و نظارت  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه   -5

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

محیط  و هداشتب ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی زیست و ایمنی هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  -6

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که خریدار زیست

 یا ابالغ پیمانکار هب آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد  -7

 .شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب هاي گزارش و مدارک  -8
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 انجام جهت در اتنه فوق صورت به ها اولویت رعایت و بوده یکدیگر مکمل قرارداد / مناقصه اسناد مدارک : 1توضیح 

 دیگر ايه قسمت در و آمده قرارداد هاي قسمت از بعضی در احیانا که تکمیلی هاي شرح و باشد می کارها صحیح

 پیمانکار طرف از ادعایی هیچگونه رابطه این در و شود نمی محسوب تناقض موارد از است نشده مجدد تاکید و تکرار

 .بود نخواهد مسموع

 امضاء به یا بالغا پیمانکار به پیشنهاد قبولی ابالغ از بعد که کارهایی دستور و ها بخشنامه مجالس، صورت: 2حتوضی

 .است رخوردارب اولویت از خود موضوع در باشد رسیده طرفین مجاز نمایندگان

رات ه ها و مقرنام ، آیینو پیوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است.

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

ماه از تاریخ تحویل موقت  12و دوره تضمین  می باشد قرارداد تنفیذ اریختاز پس  روز 90 به مدتموضوع قرارداد،  انجام مدت -3-1

 می باشد.

 تفصیلی عملیات زمانبندي برنامه ،مناقصه در شدن برنده ابالغ از پس روز 7 مدت ظرف حداکثر است موظف پیمانکار -3-2

 .ایدنم ارسال نظارت دستگاه و کارفرما به تایید جهت و تهیه را مناقصه اسناد موضوع

 صورت و در باشد می پیمانکار ماهانه و فتگیه روزانه، پیشرفت گزارشات تهیه مبناي شده، تایید تفصیلی بندي زمان برنامه -3-3

 .رار ندهدق رسیدگی مورد را پیمانکار وضعیت صورت تواند می کارفرما بندي، زمان برنامه و پیشرفت گزارش ارائه عدم

 موظف است است، ضروري تفصیلی انیزم برنامه در تغییراتی که دهد تشخیص پیمانکار ر،کا اجراي حین که صورتی در -3-4

 اطالع مشاور به مهندس لیل،د ذکر با را مراتب شود، داده تغییر آن برنامه در باید او نظر به که کارهایی انجام موعد رسیدن از پیش

 است، قبول مورد که ار آنچه و رسیدگی میکند کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات مشاور، مهندس .دهد

 و تعهدات میزان از ،قرارداد مندرجات در حدود تغییرات این که است بدیهی د.کن می ابالغ پیمانکار به کارفرما، تصویب از پس

 زمانی برنامه مطابق ستا متعهد انکارپیم نگیرد، کارفرما قرار قبول مورد تغییرات که درصورتی .کاهد نمی پیمانکار مسئولیتهاي

 .نماید اقدام قرارداد به منضم

 قرارداد مدت تغییرات -3-5

 مدت تمدید ستدرخوا تواند می پیمانکار شود، کار اجراي مدت افزایش موجب که زیر موارد از یك هر وقوع صورت در  (الف

 :بنماید را قرارداد

 کند اساسی تغییر فنی مشخصات ای اجرایی هاي نقشه کارفرما دستور به هرگاه. 

 نماید تاخیر اوست عهده به آنها تهیه که مصالحی تحویل یا و کارگاه تحویل در کارفرما هرگاه. 

 قرارداد این 27 ماده مطابق قهري حوادث موارد در. 

 درآید تعلیق حالت به قرارداد که صورتی در. 

 باشد ارپیمانک قصور از خارج کارفرما تشخیص به که دیگري موارد. 
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 و کند می تسلیم ورمشا مهندس به توجیهی، دالیل و محاسبات ارائه با را قرارداد مدت تمدید درخواست پیمانکار صورت این در

 تصمیم نتیجه سسپ و کند می گزارش کارفرما به تصمیم اتخاذ براي را مراتب تایید، صورت در و بررسی از پس مشاور مهندس

 .نماید می الغاب پیمانکار به را کارفرما

 تعیین موارد به توجه با رمشاو مهندس باشد، نرسیده اتمام به کار اگر قرارداد، مدت تمدید هر یا قرارداد اولیه مدت پایان در( ب

 کارفرما به را کار نتیجه و نماید می تعیین را آن مجاز غیر و مجاز مدت میزان و کند می بررسی را کار تاخیر علل قرارداد در شده

 تاخیر مدت معادل و کند می اعالم پیمانکار به را خود نظر مجاز غیر یا مجاز تاخیرات مورد در کارفرما سپس و دهد می ارشگز

 .نماید می تمدید را قرارداد مدت مجاز،

 فقط الف،بند  در ددهش درج مختلف عوامل از ناشی زمان هم تاخیرهاي قرارداد، مدت تمدید براي ماده این مفاد اجراي در :1نکته

 . شود می محاسبه بار یك

 به و شده وي سلب از افراد ایمنی جمله از پیمانکار مسئولیتهاي قانونا   آنکه دلیل به قرارداد، تاریخ اتمام از پس روز اولین در: 2هنکت

 تمدید به منوط دروو تمدید مجوزهاي و آمد خواهد عمل به ممانعت سایت به پیمانکار پرسنل ورود از است، شده منتقل کارفرما

 اتمام از قبل مدتی از را ديقراردا و امور تاخیرات الیحه بررسی زمان براي الزم بینی پیش باید پیمانکار لذا.  بود خواهد قرارداد

 قعمو به ارائه عدم دلیل هب که صورتی در بدیهی است .باشد شده ابالغ پیمان تمدید قرارداد، اتمام تاریخ در که دهد انجام قرارداد

 .بود خواهد نکارپیما متوجه آن قانونی و مالی و مسوولیتهاي عواقب کلیه شود، متوقف پیمان موضوع اجراي تاخیرات، الیحه

 اختالف حل مطابق ماده همسئل حل براي تواند می باشد معترض کارفرما تصمیم به نسبت پیمانکار اگر ماده، این مفاد اجراي در  )ج

 .نماید اقدام

 

  قرارداد بلغم - 4 ماده

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

 کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد.  -4-1

 یگیرد.مبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نم  -4-2

مورد تایید مدیریت مالی شرکت توسعه اهن و  نامه ضمانت اخذ قبال در و پرداخت پیش عنوان به قرارداد مبلغ درصدپنجاه   -4-3 

 .گردد می پرداخت کارفرما درخواست با فوالد گل گهر

 و رسیده نظارت تگاهدس تایید به که پیمانکار بجان از ارسالی ماهانه وضعیتهاي صورت براساس قرارداد مبلغ مابقی پرداخت  -4-4

 .گیرد می صورت مربوطه قانونی کسورات و پرداخت پیش کسر از پس باشد، شده تحویل کارفرما نماینده به

 سال ابنیه بهاي فهرست ریزي، برنامه و مدیریت سازمان ضوابط و کار احجام اساس بر پیمانکار اجرایی هاي وضعیت صورت -4-5

 پیمان، ضریب از اعم ضرایب کلیه شامل که باشد می - - - حاضر قرارداد در کلی ضریب و گردد می تهیه مربوطه شرایط و 1398

 با فقط پیمانکار به پرداختها و وضعیتها صورت کلیه .باشد می غیره و اي منطقه ضریب کارگاه، برچیدن و تجهیز باالسري، ضریب

 .بود واهدخ پرداخت قابل و محاسبه 99 بهاي فهرست در - - - - ضریب اعمال

 .گردید خواهد اصالح کارها واقعی حجم با متناسب قرارداد اجرایی عملیات بخش مبلغ است بدیهی
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 مقدار قرارداد به منضم بهاي فهرست در آنها براي که شود ابالغ پیمانکار به کارهایی قرارداد، موضوع چارچوب در چنانچه  -4-6

 اجراي براي قرارداد بانیم اساس بر را خود پیشنهادي قیمت کار، ابالغ دریافت از سپ باید پیمانکار باشد، نشده بینی پیش قیمتی و

 شود می تعیین مشاور هندسم و پیمانکار توافق با که قیمتی .نماید تسلیم مشاور مهندس به قیمت، تجزیه با همراه شده، یاد کارهاي

 بیشتر قرارداد لیهاو مبلغ درصد 10 از نباید جدید، تهايقیم بهاي جمع .است پرداخت مالک رسید، خواهد کارفرما تصویب به و

 .شود

 ضوابطو  تاس پیمانکار عهده به ... و معادن از استفاده حق شهرداري، عوارض مالیات، بیمه، جمله از قانونی کسورات کلیه  -4-7

 موافقتنامه این در تا  صراح اینکه مگر گردید، خواهد اعمال جمهوري ریاست راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت هاي بخشنامه و

 .باشد شده مشخص دیگري نحو به

 حق سپرده عنوان به %5 پیمانکار، وضعیت صورت هر از کارفرما اجتماعی، تامین قانون 38 ماده در مقرر تکالیف رعایت در :تبصره

 سازمان از مفاصاحساب ئهارا با پیمانکار و هماند باقی کارفرما نزد نیز وضعیت صورت آخرین قرارداد پایان در و نموده کسر بیمه

 .نماید می دریافت را وضعیت صورت آخرین اضافه به سپرده %5 اجتماعی تأمین

 فروش حساب صورت صدور( مربوطه ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات -4-8

 .بود دخواه کارفرما عهده بر پیمانکار، توسط ) ارزش بر مالیات نظام در نام تثب گواهی ارائه و خدمات و کاال

 

 افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

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

 کاهش دهد.مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا 

 

  بهاء آحاد تعدیل - 6 ماده

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

 

 تنفیذ قرارداد -7ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 مه بانکی حسن انجام تعهدات ج( ارائه ضمانتنا

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما 

 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  

ارد تا ضمن ین حق را درما اتبصره: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کارف

 گر در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید.فسخ این قرارداد، با شرکت هاي دی
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 بر موضوع قرارداد نظارت - 8 ماده

 پیمانکارباشد و یم کارفرما به عهده دستگاه نظارت بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده پیمانکارکه  تعهداتی انجامنظارت بر  -8-1

به  یبه صورت کتب عاقبا،که دستگاه نظارت کارفرما مت نماید انجامموظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت 

 پیمانکار معرفی خواهد شد. 

واد مطابقت با م تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزم جهتاز و قبل  ر حین انجام کاردموضوع قرارداد  -8-2

 مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

خت هزینه امر و پردا یه امکانات و تسهیالت الزم جهت اینجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلان -8-3

 باشد. هاي مربوطه برعهده پیمانکار می

 ود.بهد داد نخوارسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارکنترل و باز -8-4

یت جتماعی و رعاهاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور انامهنین ملزم به رعایت آیینپیمانکارهمچ -8-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 انجام از کارفرما مجوز سبک و مشاور مهندس تایید از پس پیمانکار، ظرن مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -8-6

 .گرفت خواهد

 بر آزمایشها ینه انجامهز کند، آزمایش را یافته انجام کارهاي یا مصالح کار، اجراي صحت از اطمینان منظور به کارفرما چنانچه

 این زینهه ینکها ضمن تطبیق نکند، است شده تعیین فنی مدارک در که آنچه با آزمایشها این نتایج هرگاه کارفرماست، عهده

 .نماید اصالح کارفرما دستور طبق خود به هزینه را کارها و مصالح که است متعهد وي گیرد، می قرار پیمانکار عهده به آزمایشات

 به و موقت، موردي رتصو به کارگر الزم تعداد آزمایشی، نوع هر انجام یا مصالح از برداري نمونه براي که است موظف پیمانکار

 بگذارد مشاور مهندس ختیارا در رایگان طور

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین - 9 ماده

مبلغ قرارداد،  %5ه میزان ب  بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام به پیمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

تسویه  ی موضوع قرارداد وتحویل قطع از پس مزبور بانکی نامه تضمان دهد.می تحویل کارفرما به تمدید قابل و و شرط قید بدون

 تضمین بعنوان %10دلمعا پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ از .شود می داده عودت پیمانکار به مالی و تائید دستگاه نظارت حساب

پس از صدور  آن %50قت و ازصدور گواهینامه تحویل مو پس کار انجام حسن کسور مبلغ  %50گردد.  می کار کسر انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت

 

 شرح کار – 01 ماده

اتاق انتظار در ضلع غرب سایت و احداث  شامل چهار چشمه توالت و چهار عدد روشویی و نیز یك بابرفاهی احداث ساختمان پروژه 

اجرایی و  اتاق انتظار در ضلع شمال سایت مطابق نقشه هاي شامل دو چشمه توالت و دو عدد روشویی و نیز یك باب رفاهین ساختما

این ریزمتره ارائه شده پیوست، تامین کلیه اقالم مورد نیاز و انجام کلیه عملیاتی به شرح زیر و نیز کلیه عملیاتی که جهت بهره برداري از 

 : احیانا در احجام برآورد دیده نشده است می باشد ان مورد نیاز می باشد و ساختم
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، ، دیوارچینیمانی اعم از گود برداري، پی کنی، بلوکاژ کف، آرماتوربندي، بتن ریزي، شن ریزي، کرم بنديعملیات ساخت -الف 

 ا وه . مطابق نقشهمیك هاي کف و دیوار و..اجراي نما، عایقکاري، گچ کاري، نصب درب و پنجره، اجراي سقف کاذب، اجراي سرا

 جزئیات پیوست

هیه بهداشتی، ت نیکی اعم از تامین و نصب توالت، روشویی، لوله کشی فاضالب بهداشتی و آب باران لوله کشی آبتاسیسات مکا -ب 

ه کمك هاي ی، جعبساختمانو نصب  اسپیلت، آبگرمکن، هواکش هاي دیواري و تجهیزات سیستم اطفا حریق، شیر آالت  بهداشتی و 

 اولیه و... مطابق نقشه ها و جزئیات پیوست

 نآنت رق، تلفن وسیم کشی ب ،اسیسات الکتریکی اعم از تهیه و نصب کلید پریز، چراغ هاي سیستم روشنایی، سیستم اعالم  حریقت -پ 

 تلوزیون، تهیه و نصب تجهیزات سیستم ارت و... مطابق نقشه ها و جزئیات پیوست

 

 تعهدات پیمانکار – 11 دهما

 .تامین شود وانتخاب  ه یک ایرانیدرجتمامی متریال مورد نیاز پروژه می بایست با نظارت و تائید کارفرما از متریال  -11-1

نیاز،  مه هاي موردارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیب -11-2

 باشد. می پیمانکار صادفات، جرائم رانندگی و کلیه مسئولیت هاي مربوطه به عهدهت

االهاي گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کیمانکارمتعهد میپ -11-3

روش را ت پس از فت، خدماانکار متعهد اسدهد. ضمنا  پیمزمان با تحویل موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل موضوع قرارداد را هم

ت پس از فروش برعهده سال ارائه و تضمین نماید. هزینه مربوط به خدما 5براي مدت اصلی را اعم از تعویض و یا تأمین قطعات 

 باشد.کارفرما می

ده از شازرس معرفی ببازدید کیفی و فنی توسط  الزم براي انجام بایست تمامی ترتیباتپیمانکار قبل از تحویل به سایت، می -11-4

ازرس نترل فنی بکگردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می

 گردد ظرف مدت یك هفته برطرف سازد.کارفرما اعالم می

اخت با بازرس هماهنگ و امکانات الزم براي کار بازرس در محل سازرسی ب روز قبل از 3پیمانکار تاریخ بازرسی را حداقل -11-5

 را فراهم خواهد نمود. 

د و وضوع قراردایا هنگام تحویل م اي که ممکن است قبلهرگونه حادثه یا صدمهمدنی کلیه عوامل پیمانکار مانند مسئولیت  -11-6

یا خسارتی به تأسیسات و  و کارکنان وي یا اشخاص ثالث گردد ، کارفرمایا به سبب آن متوجه جان و اموال پیمانکار و کارکنان وي

ن وي مسئولیتی نمایندگا فرما وبه عهده پیمانکار خواهد بود و کار یو کل زییاموال پیمانکار، کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، ج

 در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

ران و شرایط ي اسالمی ایقرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهور اينماید که در اجراعالم و تائید می پیمانکار بدینوسیله -11-7

داد از وضوع قرارمملیات مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وي در طول اجراي ع

نه تا هر گو هد بوداند پیمانکارمکلف خوارایط مندرج در قرارداد تخلف کردهمقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا ش

 شود جبران نماید.خسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما می
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همراه  نامه معتبر بهمربوطه یا گواهی Certificateقالم موضوع قرارداد یا پیمانکار متعهد است گواهی کیفیت ا -11-8

Certificate of origin  ل دهد. رسانده و همزمان با تحویل کاال، به کارفرما تحوی نماینده کارفرمارا به تائید 

 .باشد می پیمانکار عهده کارکنان بررفاهی  وتامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی  -11-9

 اشد.بعهده پیمانکار میب بزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار،اتامین کلیه   -11-10

 یباشد.انکارمنگهداري و حفاظت از تجهیزات و اقالم در دوره ساخت از تاریخ ورود تا تحویل موقت، بعهده پیم -11-11

 يدارا یستیبای م ندهینمامود که این نخواهد  یمعرفکارفرما  به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصله پیمانکار -11-12

 .باشدکارفرما  دسترس در اوقات تمام در و بوده يو جانب از تام اتاریاخت

 ه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده پیمانکار می باشد.کلی -11-13

ري ار جمهوون کعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانر -11-14

 ن و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پیمانکار می باشد.اسالمی ایرا

 از وظایف پایمانکار می باشد. تجهیز و برچیدن کارگاه -15-11

 ارایه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار الزم می باشد. -16-11

 

 تعهدات کارفرما –21ماده 

 ارفرما.نونی و تائید دستگاه نظارت کاخت حق الزحمه پیمانکار بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قاپرد -12-1

 للی وارد نشود.خپیمانکارتا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -12-2

 ر اختیار قرار دادن نقشه هاي اجرایید -12-3

 یل زمین براي تجهیز کارگاه و اجراي پروژهتحو -12-4

 

 کارکنان پیمانکار –31ماده 

میشوند  ز نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به کار گرفتها -13-1

 کارکنان پیمانکار شناخته میشوند.

اشته دار و مناسب درکنان صالحیت حل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کایمانکار باید به منظور انجام مراپ -13-2

داشته باشند و  ح میشود راما مطرین کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرباشد و ا

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 ابطه با قرارداد خواهد بود.رد در ر در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خوپیمانکا -13-3

 

 معرفی مدیر پروژه  – 41ماده 

مدت  وژه براي طولاز تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پر دو روزارفرما و پیمانکار موظفند حداکثر ظرف مدت ک -14-1

 مایند. نماینده پیمانکار در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد .قرارداد به طرف مقابل معرفی ن
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ر صورتی که هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یك هفته قبل از تاریخ تعویض، د -14-2

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 تحویلمحل  -51ماده 

ی مجتمع جاده اختصاص جاده شیراز، 50موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر  راي پروژهو اج محل تحویل تجهیزات

انکار ه عهده پیمقالم بخاطرنشان می سازد مسئولیت تحویل سالم کلیه ا ؛گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد

 باشد.می

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 61ماده 

براي مدت  تحویل موقت واندازي و آزمایشهاي تضمین عملکرد حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ راه -16-1

 نامیده میشود. دوره تضمیـن ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد و این مدت بنام  12

مرغوب ل بد یا نامتریا دم رعایت مشخصات و یا بکار بردنمعایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از ع ،اگر در دوره تضمین

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

وسیله ینات تعیین شده بقادر به انجام کار مطلوب طبق تضممیگردد تأمین وي که توسط اقالمی تضمین مینماید  پیمانکار -16-2 

د. ــباش ئم قراردادو ضما الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک و با ایمنی که پیمانکار

ین ر دوره تضمدواقصی نخود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه  گاه هايمشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کار

تعیین می  وسط کارفرمات)زمان  ود با حداقل تأخیرــوط نمــب مربــو طرز کار نامناس نامرغوب یا  ساخت متریالظاهر شود که بتوان به 

ر قرارداد د ضمائم ن نواقص را اصالح نماید. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک وگردد( آ

رکب از دو نفر از اي معادي که مورد تأیید کمیته مورد ساخت می باشد. عیوب ناشی از اشتباهات در بهره برداري و فرسودگی

 باشد از شمول این ماده مستثنی است.پیمانکار و یك نفر نماینده کارفرما نمایندگان 

ا رنواقص فرما کاري نماید خوددار)زمان توسط کارفرما تعیین می گردد( از رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکاردر صورتیکه  -16-3

 منظور می نماید. پیمانکاربه حساب بدهکاري  درصد15اضافه ه اي متعلقه را برفع و هزینه ه

 

  تحویلسالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی  – 71ماده 

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

اهرا سالم ظ اقالمورتیکه قرار خواهند گرفت و در صکمی و کیفی مورد بازرسی کارفرما توسط  آماده بسته بندي می باشندکه اقالمی 

کارفرما ار ه تأیید انببرفرما تنظیم و پس از تحویل به انبار کابوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم لیست بسته بندي مربوطه 

 خواهد رسید. 

متعهد است به دستور  پیمانکارمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،  منطبق باو یا  بودهلم ناسا یکه تجهیزات موضوع قرارداددر صورت

تحویل نماید. کلیه هزینه هاي ایجاد کارفرما معین می کند در انبار کارفرما را عوض نموده و در مدت زمانی که  اقالم، این نوع کارفرما
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و  کارفرماتعویض به تشخیص  ازپیمانکار در صورت امتناع  خواهد بود.مانکار پیاین رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در شده و

خسارت وارده هزینه براي جبران  را تعویض نموده و اقالمر طریق که صالح می داند این ه مجاز است بهکارفرما طی مدت مورد نظر، 

 فسخ نماید.پیمانکار  تخلفدلیل بو  28یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید 18بر اساس ماده 

 

 قصور و مسامحه  –81ماده 

رفرما کا ارتی بهمدن خسدرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آ

ي که االبات و سپردها هرنوع مطدرصد از محل تضمین هاي پیمانکار و ی 20 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد کارفرما شود 

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

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -91ماده 

رید خت، مدارک تعمیرا هاي راهنما و دستورالعملهاي راه اندازي و بهره برداري وپیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه

ونیکی و پس از تایید نسخه نسخه الکتر 3ه تعداد را بنضم به این قرارداد تجهیزات وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارک م

ر اختیار ا تهیه و دارفرموقت براي کالکترونیکی، یك نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را قبل از تحویل م

 باشد.  ماه پس از تحویل موقت می 1( حداکثر تا As builtخواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت )کارفرما قرار 

 

 دقت و کوشش – 20ماده 

تخصصی و  تانداردهايساس اساپیمانکار باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر 

 ار برد.خود را بک ت و جدیتپیمانکار باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقاي معمول انجام دهد. حرفه

 

  جریمه تأخیر – 12ماده 

ارداد بموقع به مفاد قر اد را با توجهنتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارد پیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، -21-1

، بدون عنوان جریمهه ب، 2-23آمده در بند  رحا به شر یمبالغ پیمانکارتاخیر در انجام تعهدات  هفتهتواند بازاء هر می فرماکارانجام دهد 

 .برداشت نماید يو يهااید و یا از محل تضمینهاي وي کسر نماز پرداخت يلزوم انجام اقدامات قضایی یا ادار

ي اداد، جریمه ز قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قراره ازاي هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی اب-21-2

ورت نظور می گردد. در صمدرصد( مبلغ کل قرارداد از سوي کارفرما به حساب پیمانکار ده ) %10درصد( و حداکثر تا پنج ) %5معادل 

من احتساب ضرارداد را واند قتندي تحویل قطعات، کارفرما می تأخیر بیش از پانزده روز از انجام هر یك از تعهدات طبق برنامه زمان ب

ناشی از  وان خساراتبه عن خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین پیمانکار را

 فسخ قرارداد ضبط نماید.
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 گواهی تحویل موقت – 22ماده 

 کتبا  قبل، روز 10 حداقل یمانکارپ شد، عملکرد آزمایشات آماده کار و گردید تکمیل قرارداد موضوع عملیات آنکه از پس -22-1

 موقت تحویل تقاضاي مهندس مشاور از و رساند خواهد کارفرما اطالع به را عملکرد آزمایشات شروع براي کار بودن آماده مراتب

 رسیدگی یمانکارپ درخواست به مشاور، مهندس .نماید می فیمعر موقت تحویل هیات در عضویت براي را خود نماینده و کند می

 می موقت تحویل تهیا تشکیل تقاضاي کارفرما از موقت، براي تحویل کار آمادگی تاریخ تعیین ضمن تایید، صورت در و کند می

 تقاضاي پیمانکار، یافتدر از روز 7 مدت ظرف نباشد، برداري بهره آماده قرارداد موضوع عملیات مشاور مهندس نظر به اگر .نماید

 از روز 10 مدت در ثرحداک کارفرما .رساند می پیمانکار اطالع به شود تکمیل موقت تحویل از پیش باید که را کارهایی و نواقص

 به تا نمود هدخوا معرفی موقت تحویل جهت هیئت را خود نماینده مشاور، توسط موقت تحویل براي کار آمادگی اعالم تاریخ

 .نمایند اقدام تموق تحویل صورتجلسه امضاي به و نسبت نظارت آزمایشات انجام بر پیمانکار نماینده و مشاور هندسم اتفاق

 بندي زمان برنامه انکارهیات، پیم تشکیل تا و رساند می پیمانکار و مشاور مهندس اطالع به را هیئت تشکیل محل و تاریخ کارفرما

 و اسناد طبق آنها دارکت که را از وسایل قسمت آن و میکند ارائه مشاور به و تهیه است زمال کار تحویل براي که را آزمایشهایی

 .کند می آماده کار محل در اوست، عهده به قرارداد مدارک

 بین و ارائه گردد آزمایشها از قبل ماه یك داقلح پیمانکار توسط باید تستها دیگر و عملکرد تضمین تست جامروش ان -22-2

 .گیرد قرار توافق دمور طرفین

 موقت تحویل مجلس صورت رد آن نتایج و شود می انجام محل در هیئت اعضاي نظر با و تشخیص به الزم هاي آزمایش  -22-3

 .گردد می درج

 گواهی تحویل و کنند می ظیمتن را موقت تحویل جلسه صورت نکنند، مشاهده کارها در نقصی و عیب تحویل هیئت هرگاه -22-4

 .ددگر ابالغ پیمانکار به تا کنند می ارسال کارفرما براي شده، انجام هاي آزمایش نتیجه همراه به را موقت

 براي مهلتی با تعیین موقت حویلت جلسه صورت تشکیل به اقدام نمایند، مشاهده درکارها نقصی و عیب تحویل هیئت هرگاه -22-5

 تنظیم را شود می معلوم بعدا  آن که نتیجه هایی آزمایش و ناتمام لیاتعم و کارها معایب و نقایص از فهرستی و کنند می نقص رفع

 جانب از نقص رفع الماع از پس دهند. می ارائه به پیمانکار را آنها از اي نسخه و نمایند می موقت تحویل جلسه صورت ضمیمه و

 عیب گونه هیچ نقایص، رستفه اساس بر و اگر کند می بازدید را عملیات دوباره کارفرما، نماینده اتفاق به مشاور مهندس پیمانکار،

 رسیده پیمانکار و شاورم مهندس کارفرما، نماینده امضاي نقایص به رفع گواهی و موقت تحویل گواهی باشد، نمانده باقی ایرادي و

 .شود ابالغ پیمانکار به تا شود می کارفرما ارسال براي شده خواسته آزمایشهاي نتایج با همراه و

 تاریخ این از و شدبا می کارفرما توسط موقت تحویل گواهی ابالغ تاریخ تضمین، دوره شروع و موقت تحویل تاریخ -22-6

 .گردد می تلقی شده داده تحویل قرارداد موضوع

 به که است کار از بخش هر نواقص رفع تاریخ تضمین، دوره شروع تاریخ کار، از بخش هر در نقصی وجود صورت در -22-7

 .باشد رسیده مشاور مهندس تایید

 نظر به یا باشد، پذیر امکان متفاوتی هاي زمان در کار، از مستقلی هاي قسمت موقت تحویل و تکمیل که صورتی در  -22-8

 قسمت ماده، این رعایت با کارفرما باشد، نیاز مورد کار کل تکمیل از پیش کار از مستقلی هاي قسمت از برداري بهره کارفرما،
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 دوره شروع تعهدات، انجام تضمین نمودن آزاد مانند موقت تحویل از پس هاي اقدام و گرفته موقت تحویل را گفته پیش هاي

 طبق است، گردیده موقت تحویل که کار از قسمت آن تناسب به را کار انجام حسن تضمین کسور استرداد قطعی، تحویل تضمین،

 .دهد می انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارک و اسناد

 در این صورت عایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد.م -22-9

ز ان صورت پس ه در ایکرسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می

اهد شد. در هر حال تاریخ روز توسط کارفرما صادر خو 10ه و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت بازبینی معایب اصالح شد

 شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود.

 

 مسئولیت هاي دوره تضمین– 32ماده 
نماید )دوره تضمین(. پس از تحویل موقت تضمین می ماه شمسی 12پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براي مدت 

ند. که خود رفع ه هزیناگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را ب

وز پس از ابالغ ر 15داکثر حنکار یمابراي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می کند و پ

 اید. ع مینمکارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط کارفرما اعالم  می گردد، رف

اند رفع ی بدبی که مقتضه ترتیهرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا ب

 . دبرداشت نمای انکار نزد او دارد،درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده اي که پیم 15نماید و هزینه آن را به اضافه 

 هزینه هاي حفاظت، نگهداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست.

 

 یگواهی تحویل قطع– 42ماده 

 هیئت تحویل تاریخ و اعضا مشاور، مهندس تایید و پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه 12دوره  پایان در -24-1

 از ناشی که نقصی و عیب هرگاه کارها، بازدید از پس قطعی، تحویل هیئت .کند می اعالم و معرفی پیمانکار به و معین را قطعی

 و تنظیم را طعیق تحویل جلسه صورت درنگ بی و .گیرد می قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید شاهدهم باشد پیمانکار کار

 تحویل صورتجلسه ارفرماک سپس و دهد می پیمانکار به کارفرما، سوي از ابالغ تا را آن از اي نسخه و کند می ارسال کارفرما براي

 .نماید می ابالغ پیمانکار به را کار قطعی

 به مکلف قرارداد یطشرا اساس بر پیمانکار کند، مشاهده پیمانکار کار از ناشی نقصی و عیب قطعی، تحویل هیئت هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع

 کار از ناشی نواقص عرف به مکلف ننماید، را کار قطعی تحویل تقاضاي شده، تعیین تضمین دوره پایان در پیمانکار اگر :2تبصره

 قطعی تحویل به بوطمر اقدامات مالک پیمانکار تقاضاي تاریخ و باشد می است کرده بروز قطعی تحویل تقاضاي تاریخ تا که خود

 .است
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 پس و انجامد طول به ماه دو از بیش تاخیر این و نکند تحویل هیئت اعزام به اقدام پیمانکار، تقاضاي وجود با کارفرما اگر :3 تبصره

 قرارداد موضوع عملیات نکند، اقدامی زمینه این در کارفرما مجدد تقاضاي تاریخ از ماه یك ايانقض و پیمانکار مجدد درخواست از

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

ئم از طرف کارفرما حویل داماهه تضمین بوجود آمده، گواهی ت 12پس از رفع و اصالح کلیه نواقص و عیوب احتمالی که در دوره 

 صادر خواهد شد.

 یت قطعیضعصورت و -24-2
 و مدارک اسناد اساس بر را شده انجام کارهاي قطعی وضعیت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه دو تا حداکثر باید پیمانکار

 .نماید تسلیم مشاور مهندس به بررسی و رسیدگی براي و کند تهیه قرارداد،

 براي ماه مدت یك ظرف و نموده رسیدگی مربوطه مستندات و قرارداد اساس بر را شده دریافت وضعیت صورت مشاور مهندس

 .نماید می ارسال کارفرما تصویب

 آن داختبه پر نسبت تایید صورت در و رسیدگی وصول تاریخ از ماه یك مدت ظرف را شده دریافت وضعیت صورت کارفرما

 اعالم پیمانکار، هب صورت وضعیت از نسخه یك ارسال ضمن را خود نهایی نظر کارفرما د،تایی عدم صورت در .نمود خواهد اقدام

 و دلیل ارائه با روز،10 مدت طی را حداکثر خود اعتراض باشد داشته کارفرما نظر به نسبت اعتراضی پیمانکار چنانچه .کرد خواهد

 .رساند می کارفرما اطالع به مدرک،

 اعالم را رد آنها ای قبول و کند می رسیدگی اعتراض موارد به پیمانکار، نظر وصول تاریخ از اهم یك مدت ظرف حداکثر کارفرما

 .نماید می

 اختالف به حل را وعموض شود، نمی واقع کارفرما قبول مورد که خود اعتراض از قسمت آن تکلیف تعیین براي تواند می پیمانکار

 .نماید ارجاع

 حسن ضمینت %50 نباشد، بدهکار پیمانکار پیمانکار، هاي حساب سایر و شده تصویب یقطع وضعیت صورت به توجه با هرگاه

 .شود می آزاد موقت تحویل با کار انجام

 

 حق واگذاري – 52ماده 

یا  شخاص حقیقییا ا پیمانکار حق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما به شخص

 ر واگذار نماید و یا انتقال دهد.حقوقی دیگ

 

 حل اختالف – 62ماده 

 گل فوالد و آهن توسعه شرکت راردادهايق امور و حقوقی امور بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -26-1

 که بود خواهد یرجانس هرستانش قضائی محاکم قرارداد این با مرتبط و ناشی حقوقی به دعاوي رسیدگی صالح مرجع و میباشد  گهر

 .نمودند موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین
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، ارفرماکاینصورت  و در غیر ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید پیمانکار -26-2

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

 

 )فورس ماژور( حوادث قهري و غیر مترقبه – 72ده ما

 واهد بود.نافذ و قابل اجرا خ موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین -27-1

 حوادث قهري تلقی نمی گردد.جزو ورهاي ثالث تحریم کش -27-2

 

 موارد فسخ قرارداد –82ماده 

 :پیمانکار بعلت تخلف  فسخ قرارداد -28-1

د به ضوع قراردااي انجام موعوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را برپیمانکار معلوم شود که کارفرما در صورتیکه بر الف( 

ر صورتیکه به دماید و یا نمال نمی انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعپیمانکار ك ــه از یــموقع فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

رارداد به ی شده در قبیش از یك چهارم مدت پیش بینپیمانکار تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر کارفرما تشخیص 

ر اخطاپیمانکار ه بکارفرما ، ا ننمایدررا ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله کارفرما تعویق بیافتد و یا منافع 

روز  15باید از موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نپیمانکار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و 

 تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد. 

اب دامات ناصوقبعضی از ا عمل نکرده باشد و یا اینکه به علتکارفرما مطابق اخطار پیمانکار ایان مدت مذکور در صورتیکه در پب( 

ا برارداد را قاصی این حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خکارفرما مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

ر زمان عرف روز د مبناي اخطار کتبی پانزده روزه و رعایت نکات زیر فسخ نماید و بخش تکمیل نیافته قرارداد را به قیمتی که بر

در  "بالقداد را که یمت قرارقباید هر مبلغی از پیمانکار انجام داده یا به شخص ثالث واگذار نماید.  "ن منطقی باشد راساواگذاري آ

متهاي غ اضافی قیو مبال یا کار و هر بخش دیگر تکمیل نشده قرارداد باشد اقالمرابطه با خدمات انجام نشده یا بخش تحویل نشده 

مین ها و رت کلیه تضر این صوباز پرداخت نماید. دکارفرما قایسه با قیمت قراردادي بخش تکمیل نشده به تجدید قرارداد را در مقام م

 آزاد نخواهد شد. بخشهاي تکمیل نیافته مسترد و تاپایان کارپیمانکار سپرده هاي 

 ردادقرا تنفیذ از بعد روز 7 از بیش قرارداد، موضوع عملیات شروع براي کارگاه تجهیز در تاخیرج( 

 زمانی برنامه اساس بر قرارداد موضوع عملیات شروع در تاخیرد( 

 روز 15 از بیش کارفرما، اجازه بدون کار، کردن تعطیل یا کارگاه گذاشتن سرپرست بدونه( 

 کارفرمافسخ قرارداد به تمایل  -28-2

ت خاتمه دهد. در اینصورت مسئولی ، به قراردادپیمانکار( روزه کتبی به 15)پانزده   می تواند، در هر زمان بتمایل خود با اخطار کارفرما

 بپردازد:پیمانکار آن است که مبالغ زیر را به  کارفرما

خص کارهاي مش هر قلم از انجام گرفته و براساس درصد "براي کارهائی که واقعاپیمانکار مانده پرداخت نشده مورد استحقاق ( الف 

 گواهی شده است.کارفرما ام گرفته و توسط شده در فهرست ریز قیمتهاي قرارداد انج
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شروط بر ریخ فسخ، مقبل از تا براي تأمین مواد مورد نیاز کارپیمانکار کلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط ( ب  

مچنین ه باشد و هاده شددآنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی، سفارش آنها 

ا ارائه نسخه ب کارفرماي ته برامشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي انجام گرف

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

ت ت بازپرداخاد حق دریافبمـوجب قـراردپیمانکار سایراشیایی را که  مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و رپیمانکا( ج  

 ، بر طبقما کارفر نسبت به آنها را دارد و کلیه طرحها، نقشه هاي کار، کروکی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به کار را به

لیه سفارشها و کدر یمانکار پرا که  نیز همان حقوقی کارفرماو اقداماتی که الزم باشد تا آنکه  ، انتقال خواهد دادکارفرمادستورالعملهاي 

 انجام خواهد داد. بدست آورده است کسب نماید کار پیمانهاي دست دوم دررابطه با

ه موجب بهداتی که تعبجز  ؛محض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین خاتمه خواهد یافته ب( د  

در ا کارفرمرحق بماده  شرایط قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این

به  "عینامانکار پیرداد به سخ قراپایان دادن به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار ف

اران ان و پیمانکسازندگ وپیمانکار مسئولیت حل و فصل دعاوي  کارفرمامعنی پایان دادن به کلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و 

 را نخواهد داشت. دست دوم

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -28-3

دارکات و تعقول بخش خسارت مکارفرما در آن صورت  نمایند که فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  پیمانکارو  کارفرما

پرداخت ار پیمانکبه  ی باشد رامدر جریان انجام پیمانکار انجام شده یا به وسیله با تایید کارفرما  خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور

ي براارفرما کرا که  ونه تعهديکلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گپیمانکار خواهد کرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد.کارفرما آن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به 

 فسخ به سبب ورشکستگی -28-4

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

 باال بین طرفین حل و فصل خواهد شد. 3-31 بندتواند فسخ شود و بر طبق  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  -28-5

 اقدامات فسخ قرارداد -28-5

 نظر دهد، تشخیص فسخ مشمول را قرارداد کارفرما فوق شده درج حالتهاي از مورد چند یا یك بروز علت به که صورتی در (الف

 .کند ابالغ می ارپیمانک به داند، می فسخ مشمول را پیمانکار آنها استناد به که مواردي ذکر با را خود

 موارد با نظر کارفرما انطباق عدم از حاکی دالیلی که صورتی در کارفرما، ابالغ تاریخ از روز 7 مدت در که است مکلف پیمانکار

 کارفرما یا نرسد انکارپیم از سوي پاسخی شده، تعیین مدت ظرف اگر .برساند کارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته شده اعالم

 و قضایی تشریفات دادن انجام هب احتیاج و بدون کند می ابالغ پیمانکار به را قرارداد فسخ کارفرما بداند، مردود را شده اقامه دالیل

 :نماید می عمل ماده، این مفاد ترتیب به اداري،

 و و تاسیسات کارگاه درنگ بی و کند می ضبط را شده کسر کار اجراي حسن تضمین و تعهدات انجام تضمین کارفرما  )ب

 اقدام آن حفاظت و براي گیرد می اختیار در را آن در موجود تدارکات تمام و ابزار و آالت ماشین مصالح، وقت، هاي ساختمان
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 و برداري صورت براي اي هفته نماینده یك ظرف که کند می دعوت پیمانکار از درنگ بی سپس .دارد می معمول را الزم

 معرفی است موجود کارگاه در که تدارکات دیگري و ابزار و آالت ماشین مصالح، تمام و شده انجام کارهاي مجلس صورت

 مقرر موعد در او جانب از شده معرفی نماینده یا خودداري نماید شده تعیین مدت ظرف نماینده معرفی از پیمانکار هرگاه .نماید

 این در اعتراضی گونه هیچ حق پیمانکار و نماید می ماقدا صورت برداري براي راسا کارفرما نشود، حاضر برداري صورت براي

 .کند می شده انجام کارهاي از قطعی وضعیت صورت تهیه به اقدام درنگ، پیمانکار بی برداري، صورت از پس .ندارد مورد

 گیرد. تیار میاخ رد است، نیاز مورد کار ادامه براي و شده احداث کارگاه در که را موقت ساختمانهاي و تاسیسات کارفرما )ج

 کار اتمام خود براي صتشخی به و است موجود کارگاه در که را پیمانکار به متعلق وسایل و ابزار و آالت ماشین همچنین کارفرما

 آنها اجاره و گیرد می ردر اختیا است الزم دیگر آالت ماشین با آنها کردن جایگزین براي که مناسبی مدت براي بداند، نیاز مورد

 نظر با بها، اجاره بلغم بر توافق عدم در صورت. )نماید می منظور پیمانکار طلب حساب به شود، می تعیین طرف دو توافق با که را

 ) شود می تعیین بها اجاره دادگستري کارشناس

 توسط را که نکارپیما سائلو و ابزار و آالت ماشین از اقالمی خود، طلب میزان به کارفرما باشد، بدهکار کارفرما به پیمانکار اگر

 به کشور، جاري ینرعایت قوان با و گیرد می اختیار در شود می ارزیابی طرفین منتخب کارشناسان یا دادگستري رسمی کارشناس

 آورد. می در خود قطعی تملك

 اساس بر را آنبهاي  و کند می قبول است شده تهیه قرارداد اجراي براي و بوده مشخصات طبق آنچه کار پاي مصالح از کارفرماد( 

 .نماید می منظور وي طلب حساب به پیمانکار خرید مدارک

 آنها شرایط خرید اب همراه را کار اجراي براي شده سفارش مصالح فهرست درنگ بی قرارداد، فسخ ابالغ دریافت با پیمانکار( ه

 نیاز مورد که را هسفارش شد مصالح از اقالمی پیشگفته فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما براي

 این خرید بابت که مبالغی .منتقل نماید کارفرما به را آنها خرید قرارداد پیمانکار تا نماید می اعالم پیمانکار به دهد می تشخیص

 بقیه تادیه و گردد می منظور پیمانکار طلب به حساب آن مدارک و اسناد تسلیم مقابل در است، شده تادیه پیمانکار سوي از مصالح

 .خواهد بود کارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خرید بهاي

 توافق یا حاضر نشود )ه( و )د( و)ج( هاي بند اجراي در توافق منظور به کارفرما، ابالغ تاریخ از هفته دو ظرف پیمانکار هرگاه( و

 براي کارشناسان ای این کارشناس نظر .نماید می انتخاب دادگستري رسمی کارشناس چند یا یك کارفرما نگردد، حاصل طرفین بین

 .کند می منظور بدهی پیمانکار حساب به و پردازد می کارفرما را آنان الزحمه حق و است قطعی طرفین

 اکثراست، حد دهمان باقی کارفرما تحویلی هاي محل در که را خود تدارکات دیگر و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار( ز

 به آنها کردن راي خارجب تواند می کارفرما اینصورت غیر در .کند خارج شده یاد هاي محل از کارفرما، ابالغ تاریخ از ماه 3 ظرف

 .منظور دارد پیمانکار بدهکاریهاي حساب به را آن هاي هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که نحو هر

 

 قرارداد خاتمه -92 ماده

 دیگر، علل خود یا مصلحت به بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیري آنکه بدون کارفرما قرارداد، موضوع کارهاي اتمام از پیش هرگاه

 روز 15 از بیشتر نباید تحویل، که براي کارگاه کردن آماده تاریخ تعیین با را قرارداد خاتمه بگیرد، قرارداد دادن خاتمه به تصمیم
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 تعیین ابالغ این در است مسلم زیان خطر یا بروز موجب آنها ماندن ناتمام که را کارهایی ماکارفر .کند می ابالغ پیمانکار به باشد

 آماده را کارگاه و کند تکمیل را کارها گونه این آن مهلت، در بتواند پیمانکار تا دهد می پیمانکار به بیشتري مهلت و کند می

 .نماید تحویل

 : است زیر شرح به قرارداد دادن خاتمه از بعد اقدامات

 می تحویل موقت ستا یافته پایان که را قسمت آن و گرفته قطعی تحویل است، ناتمام که را کارها از قسمت آن کارفرما(  الف

 کارفرما توافق با که بیمدت مناس در خود، هزینه به است، مکلف پیمانکار شود، مشاهده ناتمام کارهاي مورد در معایبی اگر .گیرد

 به راسا کارفرما ،نکند نقص رفع مقرر در مهلت پیمانکار که صورتی در .دهد قطعی تحویل سپس و نماید عیب رفع شود می تعیین

 آغاز اصالح تاریخ از رها،کا قبیل این تضمین دوره است بدیهی. نماید می نقص رفع به اقدام 15/1 ضریب اعمال با و پیمانکار هزینه

 .شد خواهد

 .شود می تهیه پیمانکار توسط ه،شد انجام کارهاي وضعیت صورت( ج

 :شود می اقدام زیر شرح به شده، سفارش و موجود مصالح مورد در( د

 در پیمانکار، خرید اسناد طبق است، شده تهیه قرارداد موضوع اجراي براي و بوده فنی مشخصات طبق که کارگاه در موجود مصالح

 .شود می منظور قطعی وضعیت صورت

 براي آن خرید شرایط اب همراه را کار اجراي براي شده سفارش مصالح فهرست درنگ بی قرارداد، خاتمه الغاب دریافت با پیمانکار

 تشخیص نیاز مورد که را شده سفارش مصالح از اقالمی پیشگفته، فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما

 از مصالح این خرید بابت که مبالغی .نماید منتقل کارفرما به را آنها خرید اردادقر پیمانکار تا کند می اعالم پیمانکار به دهد می

 بهاي بقیه تادیه و دگرد می منظور پیمانکار طلب حساب به خرید مدارک و اسناد تسلیم مقابل در است، شده تادیه پیمانکار سوي

 .بود خواهد کارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خرید

 دهد خاتمه ثالث اشخاص و ءجز پیمانکاران با را خود قراردادهاي تمام قرارداد، خاتمه ابالغ دریافت از پس درنگ بی باید کارپیمان

 .نماید منتقل کارفرما به را آنها کارفرما توافق صورت در یا

 به دادن خاتمه ثرا در و است هکرد تعهداتی ثالث اشخاص مقابل در قرارداد، موضوع اجراي منظور به پیمانکار صورتیکه در( ه

 به کارفرما تایید و رسیدگی از پس خسارتها، و ها هزینه این گردد، اشخاص آن به خسارتهایی و هزینه پرداخت به ملزم قرارداد

 .گردد می منظور پیمانکار بستانکاري حساب

 .گیرد می ختیارا در است، شده احداث کارگاه در که را موقتی ساختمانهاي و تاسیسات کارفرما( و

 به و شود می تعیین طرف ود توافق با است، شده پیمانکار به قبال  که پرداختهایی گرفتن نظر در با ساختمانها و تاسیسات این بهاي

 .شود نمی پرداخت کارگاه برچیدن عنوان به وجهی آن بابت و گردد می منظور پیمانکار طلب حساب

 است، مانده باقی کارفرما تحویلی محلهاي در که را خود تدارکات دیگر و تجهیزات و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار( ز

 براي تواند می رماکارف صورت، این غیر در .کند خارج شده یاد هاي محل از کارفرما، ابالغ تاریخ از ماه 3 مدت ظرف حداکثر

 صورت این در ندک منظور پیمانکار بدهی حساب به را آن هاي هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که نحوي به آنها کردن خارج

 .مایدن ادعایی یا مطرح دعوایی خود داراییهاي و اموال به شده وارد زیان و ضرر به نسبت تواند نمی پیمانکار
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 تعلیق -30 ماده

 با را باید مراتب صورت نای در کند، معلق ماه سه حداکثر و بار یك براي را کار اجراي قرارداد، مدت در تواند می کارفرما(  الف

 پاي مصالح شده، جامکارهاي ان تمام که است مکلف پیمانکار تعلیق، مدت در .دهد اطالع پیمانکار به تعلیق شروع تاریخ تعیین

 .حراست کند و حفاظت شایسته، طور به قرارداد اساس بر را موقت ساختمانهاي و تاسیسات کار،

 .پرداخت خواهد طرفین توافق با تعلیق دوران در را ارپیمانک باالسري هاي هزینه کارفرما )ب

 اجاره .کنند توافق می د،نمای خارج کارگاه از تعلیق مدت در است مایل پیمانکار که آالتی ماشین مورد در پیمانکار و کارفرما( ج

 پرداخت پیمانکار به فینطر توافقاساس  بر ماند، می باقی کارگاه در که استیجاري آالت ماشین از تعداد آن توقف دوران به مربوط

 .شود می

 حداکثر و یك بار براي ار تعلیق مدت پیمانکار، موافقت با تواند می کارفرما باشد، ضروري ماه سه از بیش تعلیق که صورتی در( د

 .شود می داده خاتمه دادبه قرار ماه، 3 از بیش تعلیق با پیمانکار موافقت عدم صورت در .دهد افزایش گفته پیش شرایط با ماه، 3

 شروع کارگاه، تاریخ نمودن آماده منظور به پیمانکار براي مهلتی تعیین با کارفرما شود، برطرف کار تعلیق موجب عوامل هرگاه( ه

 .کند می ابالغ پیمانکار به را کار مجدد

 

 کار تاخیر خسارت -13ادهم

 مشاور باشد، مهندس ردادقرا شده تمدید مدتهاي عالوه به قرارداد هاولی مدت از بیش کار، انجام مدت که صورتی در کار، پایان در

 خسارت محاسبه مالک شرح زیر، به کارفرما، تصویب از پس تا کند می تعیین را مجاز غیر تاخیر مدت و رسیدگی تاخیرات به

 :شود پرداخت پیمانکار توسط و گیرد قرار تاخیر

 کار باقیمانده ارم مبلغهز دو یك تاخیر، روز هر براي نشود، بیشتر قرارداد مدت همد یك از مجاز غیر تاخیر مدت جمع هرگاهالف( 

 .است شده تاخیر آن اجراي در که

 بر مازاد براي لف وا بند طبق قرارداد مدت دهم یك تا شود، بیشتر قرارداد مدت دهم یك از مجاز غیر تاخیر مدت جمع هرگاه( ب

 .است دهش تاخیر اجراي آن در که کار باقیمانده مبلغ هزارم یك تاخیر روز ره براي قرارداد، مدت چهارم یك تا آن

 فسخ و ت خسارتدریاف به نسبت دارد حق کارفرما شود بیشتر قرارداد مدت چهارم یك از مجاز غیر تاخیر مدت جمع هرگاهج( 

 .نماید اقدام قرارداد

 شده، قرارداد بررسی به منضم زمانی برنامه به نسبت کار تاخیر ود،ش داده خاتمه قرارداد به یا شود فسخ قرارداد صورتیکه درد( 

 می تعلق پیمانکار به خیرتا بند، خسارت این مفاد طبق پیمانکار، مجاز غیر تاخیر بابت .شود می تعیین آن مجاز غیر و مجاز میزان

 و تفصیلی زمان برنامه بقط که کارهایی مبلغ از است شده، عبارت تاخیر آن اجراي در که کار مانده باقی مبلغ حالت، این در .گیرد

 .شده انجام ارک مبلغ منهاي شد می انجام قرارداد خاتمه یا تاریخ فسخ تا باید پیمانکار مجاز تاخیر گرفتن نظر در با

 

 

 



 

  غربی و شمالیغربی و شمالی  دربدرب  رفاهیرفاهی  حداث ساختمانحداث ساختمانتامین متریال و اتامین متریال و ا

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  19صفحه  1399رداد م ق1168/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 بازرسی، آزمایش و تهیه گزارش  – 23ماده 

زمانی مجاز  بسته بندي، ل هایی که پیمانکار اعالم مینماید و قبل ازا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محیتحویل تمام  -32-1

د. خواهد نمو وگیرياست که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جل

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

 بازرسـی مورد، 7مطابق پیوست حویلت قبل از یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و پیمانکارطرف  که از اقالمیلیه ک -32-2

انجام  ار نسبت بهت پیمانککنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولی گرفت. خواهند قرار نمایندگان کارفرما

 مچنین کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده پیمانکار میباشد.تعهدات قرارداد نخواهد بود و ه

ورتیکه در صاید و ا ارسال نمبازرسی و کنترل کیفیت را براي کارفرمپیمانکار موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل  -32-3

ارفرما انجام رد تایید کالمللی موبین براي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهاي

 خواهند شد.

سی را ، تاریخ بازررالعمل بازرسی و کنترل کیفیتدستوقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روزکاري 3پیمانکار حداقل  -32-4

وند معرفی می ش پیمانکاره ب "کتباکارفرما تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف بایستی اعالم داشته و 

. همچنین ن قرار دهدار آنابراي انجام وظائف محوله در اختی )به هزینه پیمانکار( فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهاي الزم را

ت رستگاه نظادتی که ها و تعلیمافروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل

  جام دهد.اید، اناي و تخصصی اعالم می نمخریدار در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه

بازرس ، نباشندرارداد قطبق مشخصات مشروحه در  شده استتهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -32-5

 اقالمییوب از تعویض یا رفع ع ارپیمانک)با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  ول ننمایدمجاز خواهد بود که آنها را قب

را  اقالماین  الح میداندصطریق که  به هر می تواندکارفرما تقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  کارفرماکه 

تلقی  پیمانکار جام تعهداتمحه در انرا به منزله قصور و یا مسا اقالمد تعویض یا اصالح این نوع در مورپیمانکار جایگزین نموده و امتناع 

در پیمانکار  تخلفارداد را بدلیل قر ،27 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 15نموده و براي جبران این نوع خسارات بر طبق ماده 

 فسخ نماید. ،انجام کارها

تأیید  ندارد موردبق استاتانداردهاي مورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطاکدها و اس -32-6

 باشد.کارفرما 

 قرار گیرد.کارفرما ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایش -32-7

و ز مسئولیت اارا مانکار پیتحویل شده اند، پیمانکار که از طرف  اقالمیتن هرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناخ -32-8

 ردند معاف نمی نماید.نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گ قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یادر مقابل عیوب و 

 راهم آورد.فکارفرما زرس براي بارا  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزمپیمانکار  -32-9

 

 

 

 



 

  غربی و شمالیغربی و شمالی  دربدرب  رفاهیرفاهی  حداث ساختمانحداث ساختمانتامین متریال و اتامین متریال و ا
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 20از  20صفحه  1399رداد م ق1168/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 نشانی طرفین قرارداد – 33ماده 

رارداد تغییر ا در مدت قری خود نشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشان

اق و اظهارنامه ه ها ، اورلیه نامکطرف دیگر ابالغ نشده دهد باید موضوع را کتبا  به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به 

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

 

 نسخ قرارداد – 43ماده 

رارداد داراي اعتبار قامضاي طرفین هر سه نسخه پس از مهر و نسخه اصلی که  سه وماده  34 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

 اشد.یکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي خریدار و یك نسخه براي فروشنده میب

 

 

 

 

 پیمانکار کارفرما    

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور

 

 امضاء

 

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره عضو هیئت مدیره
   جعفر صالح

 

 امضاء امضاء
 

 



 

 درب غربی و شمالی رفاهیتامین متریال و احداث ساختمان 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 1از  1صفحه  1399 ردادم ق1168/99: قراردادشماره  کارشرح 

 

 

 

 

 

 

 
در اتاق انتظار  عدد روشویی و نیز یک باب چهارچشمه توالت و  چهارشامل  ساخت ساختمان رفاهی در محوطه دپوپروژه 

اتاق انتظار  عدد روشویی و نیز یک باب دوضلع غرب سایت و احداث ساختمان سرویس بهداشتی شامل دو چشمه توالت و 

لیه ائه شده پیوست، تامین کلیه اقالم مورد نیاز و انجام کو ریزمتره اراجرایی  مطابق نقشه هایدر ضلع شمال سایت 

در احجام احیانا  باشد و  میه برداری از این ساختمان مورد نیاز و نیز کلیه عملیاتی که جهت بهرعملیاتی به شرح زیر 

 : می باشد رد دیده نشده استبرآو

توربندی، بتن ریزی، شن ریزی، کرم بندی، برداری، پی کنی، بلوکاژ کف، آرما عملیات ساختمانی اعم از گود - الف

ف و دیوار دیوارچینی، اجرای نما، عایقکاری، گچ کاری، نصب درب و پنجره، اجرای سقف کاذب، اجرای سرامیک های ک

 جزئیات پیوستو... مطابق نقشه ها و 

ی آب ه کشتاسیسات مکانیکی اعم از تامین و نصب توالت، روشویی، لوله کشی فاضالب بهداشتی و آب باران لول - ب

هداشتی و بت، آبگرمکن، هواکش های دیواری و تجهیزات سیستم اطفا حریق، شیر آالت  بهداشتی، تهیه و نصب  اسپیل

 نقشه ها و جزئیات پیوستو... مطابق ساختمانی، جعبه کمک های اولیه 

یم کشی ستاسیسات الکتریکی اعم از تهیه و نصب کلید پریز، چراغ های سیستم روشنایی، سیستم اعالم  حریق  - پ

 برق، تلفن و آنت تلوزیون، تهیه و نصب تجهیزات سیستم ارت و... مطابق نقشه ها و جزئیات پیوست

 نتخاب و تامین شود.اتمامی متریال مورد نیاز پروژه می بایست با نظارت و تائید کارفرما از متریال درجه یک ایرانی  - ت

 ایاب و ذهاب، خوراک و غذا ، اقامت و کلیه هزینه های رفاهی، ایمنی و خدماتی پرسنلی پیمانکار بر تامین کلیه  - ث

 عهده پیمانکار می باشد.

 تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز اجرای پروژه بر عهده پیمانکار می باشد.تامین کلیه   – ج

 ماه می باشد. 3مدت زمان پروژه   – چ

 درصد مبلغ پروژه به عنوان پیش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه بانکی تعلق خواهد گرفت. 20 – ح

 ماه پس از تحویل نهائی آزاد خواد شد. 6حسن انجام کار ،   – خ

 کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.  – د

 ماهه پروژه هیچ گونه تعدیل تعلق نمی گیرد. 3با توجه به مدت زمان    -ذ

 یدا کند.می تواند کاهش و یا افزایش پ %25هر گونه تغییر احجام با تائیدیه مشاور و کارفرما تا سقف    -ر

ئید دستگاه نظارت بر تابررسی و کلیه پرداخت ها با توجه به پیشرفت فیزیکی کار پس از ارائه توسط  پیمانکار و   – ز

ط کارفرما پرداخت توسبررسی و  ،پیمانکارو ضرایب پیشنهادی  98سازمان برنامه بودجه ابالغیه سالمبنای فهرست بهای 

 خواهد شد.



 

 غربی و شمالیغربی و شمالی  دربدرب  رفاهیرفاهی  حداث ساختمانحداث ساختمانتامین متریال و اتامین متریال و ا

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  1صفحه  1399رداد م ق1168/99: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 غربی و شمالی درب فاهیر حداث ساختمانتامین متریال و ا

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 

 HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 
 



 

 غربی و شمالیغربی و شمالی  دربدرب  رفاهیرفاهی  حداث ساختمانحداث ساختمانتامین متریال و اتامین متریال و ا

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  2صفحه  1399رداد م ق1168/99: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

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

وع جه به موض، با توآیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست راقوانین، مقررات و 

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

 میگردد.

  باشد. فعالیت صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجامشرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه  -1

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

رات تمامی نف وسئول مت صالحیت مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریاف

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 نفراآتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدا بهداشت، محیط زیست، لیفتینگ،

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

شد، تعیین فرما رسیده باکار  HSEکه به تایید واحد 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

  اهد بود.تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خو

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 کارف شده اکار در زمان تعریپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز  -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 آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده کلیه ماشین -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 وي ذي صالح و کارفرما بوده و در شرایط ایمن، مناسب سالمت فنی از شرکتهاي مورد تایید سازمانها

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

هده شرکت عر ر، بقرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکا

  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 ط محیطپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و رب -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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و یخ، جمع  یه آب)خدمات پزشکی، ته  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 HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با  -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.  HSEهاي محدوده سایت، منوط به تایید واحدپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ  -11

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

  د.(ال میگردمرما اعقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهاي کارف

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  HSEهت تایید به واحد که باید قبل از تهیه، نمونه آن ج

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.



 

 غربی و شمالیغربی و شمالی  دربدرب  رفاهیرفاهی  حداث ساختمانحداث ساختمانتامین متریال و اتامین متریال و ا

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  4صفحه  1399رداد م ق1168/99: 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.
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

  غربی و شمالی درب رفاهی حداث ساختمانتامین متریال و ا

 گهررکت توسعه آهن و فوالد گلش

ه ببا توجه  مدارک و وپس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد  ذیل امضا کنندگانما  

یط و ر اساس شراداریم که عملیات موضوع مناقصه فوق را باطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

  به مبلغ کلبا ضریب پیمان .................. ج در اسناد و مدارک مناقصه، مشخصات مندر

 

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

 

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

 

 کنیم:موارد زیر را تایید میو  میدهمیانجام ل زیر با جزئیات قیمت به شرح جدو 

لیاتی بینی عماطالعات کامل و کافی در مورد شرایط سایت، روشهاي دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش (1

 م موضوعر انجابح و تمام موضوعاتی که به نحوي مورد نظر کارفرما، تسهیالت محلی، شرایط آب و هوایی، مصال

ر نظ سوزي موردها و مقررات امنیتی، ایمنی و آتشجمله شرایط نیروي کار و رویهأثیرگذار است، از اقصه تاین من

 را حاصل نموده ایم. کارفرما

گیرد  رمدنظ وژهبراي انجام این پرچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاري که باید طبق قرارداد به  (2

 داریم.ین خصوص آگاهی کامل داشته و تخصص کافی و الزم در ا

هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و نامهکامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئینآگاهی  (3

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

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

  اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد 

 ی ی یا مبتنی کافاشی از فقدان آگاههر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ن

هاي اقصه و کارمنین بر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا

 29ماده  خارج از چارچوبمربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت 

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 
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 یک از  عالم علت رد هرباشد و موظف به این ترین قیمت نمیما مقید به پذیرش پایکارفرکنیم که تایید می

 پیشنهادات نیست.

 ایید تگرفته و  ر نظرهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را ددر ت

 ست که بعدا  کنیم که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده امی

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  اي به امض داماقفرما ه مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کارکه شرکت ما بعنوان برند صورتیدر

( کل مبلغ رصد)پنج د %5تعهدات، معادل  کى مورد تأیید کارفرما جهت انجامنامه بانو ضمانت کنیمقرارداد 

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

 باشیم و به ما طرف و براي شرکت می هستیم و داراي حق امضا از االختیار و مجاز شرکتما نمایندگان تام

 .اختیار تام داده شده که به نام و از طرف شرکت این اسناد را امضا کنیم

 

 ( جدول کلی قیمت ها1شمارهجدول 

 

 

پیمانكار آنالیز و جزئیات قیمت موارد جدول زیر را بر طبق لیست متریال مدارک 

 .پیوست، ضمیمه خواهد کرد

 

 

 

 قیمت مجموع )ریال( توضیحات شرح عملیات ردیف

ساخت سرویس ضلع  1

 شمالی

  مطابق مدارک پیوست

ساخت سرویس ضلع  2

 غربی

  ستمطابق مدارک پیو

 

 مجموع) بدون احتساب ارزش افزوده(

 

 


