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

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

 

 با سالم

اقدام  بار مسقفتامین متریال و ساخت ان  در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه نسبت به گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

 نماید. 

 

 ( موضوع مناقصه1

كه  وثرکجنب انبار جدید مدول کوثر و جنب کولینگ تاور مدول  انبار مسقفمجوعه تامین متریال و اجرای کامل دو 

 در پیوست اسناد مناقصه آمده است. مشخصات شرح
 

 ( موقعیت سایت 2

صهموضوع محل تحویل  سمناق ش 50 لومتریك رجان،ی: كرمان،  ص راز،یجاده  صا هن و آشركت توسعه مجتمع گل گهر،  یجاده اخت

 باشد . می فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 3

 روش هاي زیر اقدام نمایند:از 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  31دفتر تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، كوچه
 

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

ست كه باید به مدت  ضمانتنامه بانكی  ا صه  شركت در مناق شنهاد معتبر با 90ضمانتنامه  سلیم پی شد و مبلغ آن روز از تاریخ ت

 .می باشد ( 250.000.000) ریال یست و پنجاه میلیوندو

 

 (  مدت  قرارداد5

بهره برداري و  ورهدماه نیز  12 ضمن اینكه ، روز می باشد 70تاریخ تنفیذ حداكثر قرارداد از  موضوعتامین زمان پیش بینی  براى 

 ضمانت خواهد بود. ماه  دوره 12پس از آن 

 

 

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

ا شامل ضمانت ر "ب"و  "الف"می بایست پاكت بوده به این معنی كه در ابتدا مناقصه گران دومرحله ای مناقصه به صورت 

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

ع توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از تایید، نحوه ارایه پیشنهاد مالی اطالپیشنهاد فنی ارائه شده  

 رسانی خواهد گردید.

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد7

ان، میدان به آدرس تهر ،دفتر تهران شركتنشانی  به 19/06/1399مورخ  14ثر تا ساعت باید حداك پاكت هاي الف و ب

 داده شود. قاي مهندس قاسمی آتحویل  22غربی، پالک 31آرژانتین، خیابان الوند، كوچه

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

 همچنین پاکت پیشنهادهایی که فاقد مهر و موم باشند بازگشایی نخواهند شد.

 

 پاسخگویی به سواالت (8

 می باشد. 11/06/99ارسال سواالت و بازدید تا تاریخ زمان 

 می باشد. 15/6/99زمان ارایه پاسخ ها، تا تاریخ

 .می باشد 19/6/99ضمانت 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 گهر9
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 در اداره ثبت شركتهاي شهرستان سیرجان با  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  44IR 0180 0000 0000 0063 9390 80 شماره 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 توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است و آن شركت به این وشركت  (1

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

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

 گردد:ینماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل مواحد را پیشنهاد می پیمانكاران خود قیمت

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

 یابد.است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می

مشخص شود كه جمع از عدد پیشنهادي كمتر است  ر صورتیكه پس ازكنترل محاسبات برنده مناقصهد -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 درصورتیكه ق -پ

 باشد.مالک محاسبه عدد كمتر می

رسد و به همراه از تعهدآور پیشنهاد دهنده بتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مج (3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

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

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

تعیین برنده  توسط فروشنده و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از

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

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

 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید است ممكن 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 امضاء                                                    .اعالم خواهد شد                                     

http://www.gisdco.com/
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 فهرست:

 مقدمه    1ه ماد

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزیابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 ها و مشخصات فنىنقشه    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزیابي فني: 1پیوست 
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 مهمقد (1

شركت توسعه آهن  مسقف انبار ساخت و متریال تامین  " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

یطي که در ادامه ذکر شده است از طریق برگزاري مناقصه  به پیمانكار واجد شرایط واگذار را با شرا " و فوالد گل گهر

 نماید. 

 شرح كار  (2

جنب انبار جدید و جنب  مسقف انباردو مجموعه  ساخت و متریال تامین  هدف از برگزاري این مناقصه

 ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر كولینگ تاور مدول كوثر

 مي باشد.

 اسناد مناقصه (3

 ت:  مناقصه شامل اجزاي زیر اس این اسناد -1-3

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 کت درمناقصه )متن حاضر(دستورالعمل شر 

  پیش نویس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 

 ند.گر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتي اطمینان حاصل کمناقصه -2-3

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

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

کند، گزار ایجاد نميتعهدي براي مناقصه، ارگزاطالعات شفاهي ارایه شده از سوي مناقصه .کند اشتباه خود

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

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

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

تواند به يمسوالي داشته باشد،  رد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام یاگران که در مویک از مناقصهر ه -5-3

اید. توضیح کتبي بنم گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دریافتمناقصه(، یا الكترونیكي)فیزیكي صورت کتبي 

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

 را قبل گر باید این اشتباه و اشكالو غیره داشته باشد، مناقصه تاشتباه یا اشكالي از نظر مشخصات و یا محاسبا

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

اند، به كردهن گراني که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعالم انصرافبراي تمام مناقصهاشكالها،  شرح پرسش یا

واضح بودن اسناد مناقصه از  وبدون اشكال  گر، به منزلۀطور یكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .نظر وي تلقي خواهد شد

خواست شده از در پاسخ به توضیحات درمناقصه  اسناددر عیین شده تواند در هر زمان تا تاریخ تمي گزارمناقصه -6-3

 اسناد مناقصه تجدید هایي درگران یا به هر دلیل دیگر و یا به صالحدید خود، با صدور الحاقیهمناقصه سوي

 .تعویق بیاندازد نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به

اي به ي الحاقیهطباید مراتب  مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناقصه باشد،تجدید نظر در اسناد مناقصه هر گاه  -7-3

گران باید بي و تغییر به ایشان داده شود. مناقصه ي اعمال اصالحگران اعالم گردد و فرصت کافي برامناقصه

مورد وي آنها کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج شده در آن، از س درنگ وصول الحاقیه را اعالم

 .گردندها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقیه . خواهد گرفت توجه قرار

 

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

 می باشد. 11/06/99زمان ارسال سواالت تا تاریخ 

 می باشد. 15/6/99زمان ارایه پاسخ ها، تا تاریخ

 می باشد. 19/6/99تاریخ اخرین مهلت ارایه ضمانت نامه و پیشنهاد فنی 

 "الف"مناقصه گران در ابتدا مي بایست پاکت  مي باشد به این معني که در ابتدا دومرحله ایمناقصه به صورت 

 را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني خود را در زمان و محل مقرر تحویل نمایند. "ب"و 
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پس از تایید، نحوه ارایه پیشنهاد مالی توسط واحد مهندسی بررسی شده و پیشنهاد فنی ارائه شده  

 اطالع رسانی خواهد گردید.

ضمانت نامه و پیشنهاد گران باید با توجه به دستورالعملهاى مندرج در این سند،  نسبت به تهیه مناقصه -1-4

دفتر به  19/06/1399 روز 14ساعت تا حداکثر  پیشنهاد خود رابه زبان فارسي اقدام نموده و  فنی

 نشاني: بهکارفرما 

 قاسمياقاي مهندس به  22پالک  ،غربي 31کوچه  ،خیابان الوند ،انتینژرآمیدان  :دفتر تهرانآدرس  

تحویل و رسید آن را دریافت دارند. به پیشنهاداتى که پس از تاریخ مقرر، ارائه گردند ترتیب اثر داده 

 نخواهد شد.

شود، در تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در ادامه بیان ميمالي باید  -پیشنهاد فني -2-4

بندى و به ورالعمل در یک پاکت بستهبندى و به همراه سایر اسناد مندرج در دستپاکتهاي جداگانه بسته

 آدرس تعیین شده، تحویل نماید. 

اکت به یک پ کلیه پاکتهاي الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شرکت باشند و در -3-4

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

 ها درج گردد:پاکت

 مسقف انبار ساخت و متریال تامین
 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

ق3021/99شماره مناقصه:   

1399ماه  شهریور  

 پاكت ....

 نام مناقصه گر:

 نشانی مناقصه گر:

 
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاكاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شركت تضمین پاكت الف: 
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میباشد. این  ریال( 250.000.000) یونمیل یست وپنجاهدومبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت (1

روز پس از  90ه مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانک ایرانى صادر شده و باید تا نامضمانت

 تحویل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.

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 یا تأخیر غیر شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصههزینه برنده مناقصه تمدید مى

ى ین حق را برااتضامین قراردادي، )سي روز( پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحویل  30امضاى قرارداد طى 

 .ط نمایدنامه شرکت در مناقصه را ضبکند که ضمانتکارفرما ایجاد مى

بازگشایي نشده عیناً مستردد پاکات سایر چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحویل نشود  (3

 خواهد شد.

 

 پاكت ب: پاكت پیشنهاد فنی

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

  بر مدارک زیر میباشد که جهت تسریع در ارزیابي مدارک حاوي «ب»پاکت مشخص شده با حرف ،

ندي تقسیم ب هاگونه تغییرى، در زونكناساس فرمت و ترتیب مندرج در این دستورالعمل، بدون هیچ

 و ارائه میگردد:

 : بخش اول

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

 ان فرمای)رضایت کار ها، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدیر نامهاهگواهي صالحیت

 قبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست یک این دستورالعمل

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزیابي سازندگان )پیمانكاران 

  اطالعات کارفرمایان قبلي )سه عدد از آخرین کارفرمایان قبلي ( همراه با موضوع کار و

 رارداد .مبلغ ق

 

 : بخش دوم

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

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

 )صورت وجود( 



 

 مسقف انبار ساخت و متریال تامین

 18از  7صفحه  1399ماه  شهریور ق1230/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
  بخش سوم:

. هاسناد مناقص بازرگاني، قراردادي و ... شرایطر مورد هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي پیمانكار د

...( ، مدت قرارداد، و ..هاقراردادي )نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرایطدر مورد  گرمناقصهچنانچه 

ر ر گیرد. دسي قراپیشنهادي دارد باید نظر خود را در این بخش اعالم نماید تا حین ارزیابي مورد برر

 شد.  ت، اسناد قراردادي عینا بر اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهدصورت برنده شدن آن شرک

 

 بخش چهارم:

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

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

 ا حذف شده باشد.نشده و ی
 

ا گر در نظر دارد بصورت مشاركتی در این مناقصه شركت نماید، هر یك از اعضتوضیح: در صورتی كه مناقصه

 نامه موافقت از های جداگانه مدارك خود را بر اساس این دستورالعمل، همراه با نسخه ایباید در زونکن

  نمایند. ارایه اعضا در پاكت )ب( بین مشاركت

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

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

 .باشندمسئول می اجرایی، منفردا و مشتركا )متضامنا (

 .مشاركت در اعضا از یك هر سهم درصد -

 .اعضا  از یك هر هایمسئولیت و وظایف حیطه -

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

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نماید

 

 پاكت ج: پاكت پیشنهاد مالی

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

 باشد. در این فرم قیمت و جدول مشخص شده 

 پیشنهاد قیمت باید واضح ، بدون خط خوردگي و با یک خط تكمیل شده باشد. (2

 معتبر باشد. روز 30پیشنهاد قیمت بایستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  (3
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ود  ت وجشود. در صور ه ارائهمبلغ مشخص شده در پیشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقص (4

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

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

 گرفت.

 درمي قیمت قل گاههر شود. نوشته آن مقابل در باید قیمتها، مقادیر و (فهرست )یا جدول اقالم از یک هر قیمت (5

 و قیمتها، قادیرم جدول اقالم سایر در قلم، آن قیمت که بود خواهد این بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل

 .است گردیده منظور

 ي اجرایي، سودهاجمله هزینه از مشروحه در اسناد، کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي (6

جتماعي، بیمه تمام ا تأمین بیمه قانوني، عوارض سایر گمرکي، باالسري، مالیات، عوارض يهاهزینه ،گرمناقصه

ات خریدار که در هزینه هاي بازرسي براساس الزام کارکنان، قانوني مزایاي ي مورد نیاز،هاخطر و سایر بیمه

 مگر است، ور(کش خارج یا داخل به )مربوط مشابه يهار هزینهسای وضمائم فني پیش نویس قرارداد آمده است 

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

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

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

  گیرد.مي صورت آنها

ها از جمله هزینه اعالم گردد و فروشنده کلیه هزینهریالی کل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي بایست به صورت  (7

هاي خرید اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزینه هاي انتقال و ....( و سایر هزینه ها را در آن 

منظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعایي صورت گیرد. کل 

 پرداخت خواهد شد.و تایید خریدار  فروشنده يصورتحساب از سو ارائه در ازاي ریالیبصورت  نیز مبلغ قرارداد

( نرخ فروش sanarate.ir) مانه نیماسادر صورت ارایه پیشنهاد مالي به صورت ارزي مبناي محاسبه،  (8

 خواهد بود. حواله

د، اراردقمبالغ پیشنهادي بایستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن  (9

 ،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 خریدار 

 ت.اس شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قیمتهاي مقادیر فهرست( )یا جدول (10

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

 .نمایند پیوست
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 قلم مبنا آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در(11

پیشنهاد  مبلغ د،پیشنها مبلغ با اقالم کل قیمتهاي جمع حاصل بین تناقض صورت درخواهد بود. همچنین 

 بود. خواهد مبنا

 

 ارزیابی پیشنهادها (5

 در ارایه توضیح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممكن گزارمناقصه پیشنهادها، ارزیابي هنگام

 اید هیچگونهنب و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارایه درخواست بنماید. پیشنهادهایشان مورد

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

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

ه ب خریدارنچه چنا گهر سیرجان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد. شرکت توسعه آهن وفوالد گل

 حق ادعاي ناقصهبرنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده م هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با

 جبران خسارت نخواهد داشت. 

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

امه ن، ضمانتحاضر به انعقاد پیمان نباشد روز پس از تعیین برنده 15مدت درصورتي که برنده مناقصه در 

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

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

 مورد مناقصه مي باشد.

ین تحت اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفهرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کرده

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

 

 انگرمناقصهسئواالت  (6

توانند سئواالت خود را طي نامه گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه

 ، ارسال نمایند.4یر مطابق شرایط بند رسمي از طریق ایمیل یا به صورت کتبي به ادرس ز

هرگونه تغییر یا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسماً از طریق سایت شرکت به 

 گران خواهد رسید. اطالع مناقصه
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  :شرکت توسعه آهن و  جاده شیراز، جاده اختصاصي مجتمع گل گهر، 50سیرجان، کیلومتر آدرس

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

 r.firouzabadi@gisdco.ir      Ro.firoozabadi@gmail.comآدرس ایمیل 

 

 ها و مشخصات فنى نقشه (7

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

سب تكلیف کم و ارداد اعالمغایرت احتمالي در نقشه ها با مشخصات فني یا برآورد قیمت را قبل از عقد قر

هاي ها با قیمتکند. بدیهي است امضاي قرارداد به منزله پذیرفتن انجام کارهاي مشخص شده در نقشه

 د.شها یا مشخصات فني، کار جدید تلقي نخواهد پیشنهادي است و هیچ یک از کارهاي مندرج در نقشه

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

گر در صهچنین اطالعاتى به همراه سایر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناق (3

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

 شته باشد.را دا صوص انجام پروژه موضوع قراردادطالعات کافى درخقرارداد اطمینان کامل داشته باشد و ا

 بازرسی تجهیزات (8

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

 اقدام نماید.  خریدارتاییدیه این مدارک از دستگاه نظارت 

یس پیش نو وضوع قرارداد در اسناد فني ضمیمه فرمدر بخش بازرسي تجهیزات م خریدارحداقل الزامات  (2

لیه کر است قرارداد آمده است که مي بایست مبناي پیشنهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. الزم به ذک

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

طابق ست نهایي متاز بررسي اولیه پروژه، اجرا، بازرسي و مربوط به این مناقصه اعم عملیات کلیه انجام  (3

 انجام گردد.فایل 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. کارفرماتاییدیه 
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 : مدارك ارزیابی فنیالف پیوست

به  کتمشار يضااطالعات این بخش براي هریک از اع ،گرددصورت مشارکتي ارائه ميه که پیشنهاد ب رتيتوضیح: درصو

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

وارد را مایستي بول ذیل انجام مي پذیرد و پیمانكاران جهت ارسال پیشنهاد خود اامتیاز دهي به پیمانكار طبق جد

 مالحظه نمایند.

 

 ابي توان مدیریتي و اجرایيهاي ارزیشاخص
 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

1 

مدیران، کارشناسان ارشد و  مدارککفایت 

 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 1ی است با های مرتبط مساوامتیاز هر نفر کارشناسي ارشد در رشته

 امتیاز 3سقف 

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

 امتیاز 2.5سقف 

 امتیاز 10

 
ی مدیران، کارشناسان ارشد و کفایت سابقه

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه

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

 باشد. 
 امتیاز 10

2 

های اخذشده توسط 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 1ئز هر مدرک  حا

 
 امتیاز 5

 

 هاي ارزیابي 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

) این موارد مي بایست در پیشنهاد بصورت واضح تشریح شده باشند و 

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

 مربوطه کسب خواهد شد. (

 امتیاز 1هر پیشنهاد 

5 

 



 

 مسقف انبار ساخت و متریال تامین

 18از  12صفحه  1399ماه  شهریور ق1230/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 اطالعات عمومي شرکت (1

 ( اطالعات شركت 1

  نام شرکت

  تاریخ و محل ثبت

  محل اصلي فعالیت

  شماره ثبت

  نوع شرکت

گواهي صالحیت پیمانكاري 

 )رشته و رتبه(

 

  هاسایر گواهینامه

  مالكیت

                       شماره اقتصادي

  سرمایه ثبت شده

  آدرس دفتر مرکزي

نام شخص پاسخگو براي 

این پروژه، تلفن و پست 

 الكترونیكي

 

  سایت اینترنتي

موضوع فعالیت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

 و گواهي صالحیت پیمانكاري ضمیمه گردد. کد اقتصاديتصویر اساسنامه، آخرین روزنامه رسمي، 

 

 

 



 

 مسقف انبار ساخت و متریال تامین

 18از  13صفحه  1399ماه  شهریور ق1230/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 العات سهامداران و هیئت مدیره اط( 2

 درصد سهام  سال عضویت سابقه کار مدرک تحصیلي تاریخ تولد نام خانوادگي نام 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 وضعیت مالی پیمانکار در سه سال گذشته( 3

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

1)  96   

2)  97   

3)  98   

 

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

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف

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

 

 

 

 



 

 مسقف انبار ساخت و متریال تامین

 18از  14صفحه  1399ماه  شهریور ق1230/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 وابق كاری پیمانکار ( تجربیات و س4

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

 شرح کار  موضوع پروژه ردیف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ریال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

یا درصد 

 پیشرفت

1)  

 

 

 

 

      

2)  

 

 

 

 

      

3)  

 

 

 

 

      

4)  

 

 

 

 

      

5)  

 

 

 

 

      

 

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد



 

 مسقف انبار ساخت و متریال تامین

 18از  15صفحه  1399ماه  شهریور ق1230/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 پروژه مهم( 5سوابق کاري عمومي پیمانكار  ) 2-4

 

 شرح کار  موضوع پروژه ردیف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ریال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 مهخات

یا درصد 

 پیشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد

 



 

 مسقف انبار ساخت و متریال تامین

 18از  16صفحه  1399ماه  شهریور ق1230/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 قبلییا گواهی حسن انجام كار از كارفرمایان  هاتشویق نامه (5

 .مودکارها و ... را ضمیمه خواهد ني حسن انجام هاو گواهي هادر این بخش تشویق نامه گرمناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،( امکانات6

 تعداد كاركنان ثابت در دفتر مركزی:

 تعداد كاركنان پاره وقت در دفتر مركزی:

 :هاتعداد كاركنان در سایت

 

 لیست كاركنان كلیدی( 6-1      

ف
دی

ر
 نام و 

 نام خانوادگی

مدرك و رشته 

 تحصیلی

تاریخ 

اخذ 

 مدرك

 سابقه كار

 )سال(

مدت همکاری 

با پیمانکار 

 )سال(

تخصص و شرح كلی 

مسئولیت در این 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

 وق را ارائه نماید.د شده بیمه تامین اجتماعي نامبردگان فگر الزم است لیست تایی* مناقصه

 ائه کند.گر الزم است چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر براي اجراي این پروژه را ار** مناقصه



 

 مسقف انبار ساخت و متریال تامین

 18از  17صفحه  1399ماه  شهریور ق1230/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 ی شركت:هاامکانات و توانایی  (6-2

 

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

 

 

 

 

 

 زاتی كه پیمانکار برای اجرای این پروژه تخصیص خواهد دادب( لیست ماشین االت و تجهی

 

 

 

 

 

 ی ساختهاج( كارگاه

 

 

 

 

 

 د( سایر امکانات

 

 

 

 

 



 

 مسقف انبار ساخت و متریال تامین

 18از  18صفحه  1399ماه  شهریور ق1230/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 شود:و گواهي مي تاییدبدینوسیله 

  نآمیمه ضنیاز  دده است و کلیه مدارک مورشالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده سئوابه کلیه 

 ند.ستهواقعي  مدارک صحیح و

 این در اند قانون اساسي محكومیت یافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي که بصخاشیک از ا هیچ

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 

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

 شركت در نامهضمانتزار مبنی بر ضبط گتراضی به تصمیم مناقصهنوع اع چمدارك و اطالعات غیرواقعی، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع كار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 تاریخ :  /   /     :شرکتنام 

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

 



 

 تامین متریال و ساخت انبار مسقف

 2از  1صفحه  1399 ماه شهریور ق1230/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فرم ضمانت نامهنمونه 
 

 

 

 
ق3021/99شماره مناقصه :   

9913ماه  شهریور  

 

 

 

 

 

 

 



 

 تامین متریال و ساخت انبار مسقف

 2از  2صفحه  1399 ماه شهریور ق1230/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

نماید،  شرکت گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل مناقصه **** است نشانی: .......... مایل این که  *   به به نظر

 اطالع ** این به * ** چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  *** براي مقابل در از * این**

 ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضاي از مشارالیه و شده واقع قبول مورد نامبرده کننده شرکت که پیشنهاد دهد

 به ، نماید مطالبه *** که را مبلغی هر ریال میزان ........... است، تا نموده استنکاف پیمان انجام تعهدات نامه

 دلیل قامها یا استنکاف ، اثبات به احتیاجی اینکه *** بدون سوي از واصله کتبی تقاضاي اولین دریافت محض

 *** کرد والهح یا وجه در باشد، بی درنگ داشته قضائی قانونی یا مجاري از اقدامی یا نامه اظهار صدور یا و

 . بپردازد

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

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

 است متعهد **  ننماید تمدید با موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت

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

 . کند پرداخت

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان موضوع مناقصه

 

 



 

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  1صفحه  1399شهریور  ق1230/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  قراردادقراردادپیش نویس پیش نویس 
 

 

  

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

  گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

  

 

 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر: شرکت میان 

 و

 ....................شرکت

 

 

 

 

 ق1230/99: شماره قرارداد

 1399 شهریور: تاریخ 

 

 

 



 

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  2صفحه  1399شهریور  ق1230/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
الح به ل و جعفر صدیرعامماین قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان 

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  50، به نشانی سیرجان، کیلومتر 411395415655صادي اقت

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 .............................................به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و  ..............................................

.  به نشانی .........................................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 

طبق اسناد و « گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل تامین متریال و ساخت انبار مسقف »ست موضوع قرارداد، عبارت ا

 مدارک پیوست.

 

 قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 حاضر متن قرارداد (1

 یو عموم یفن و نقشه هاي مشخصات  (2

 HSE دستورالعمل  (3

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت (4

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

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

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



 

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  3صفحه  1399شهریور  ق1230/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 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

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

 .است برخوردار 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 تاریخاز پس  روز 70 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

 .نماید ارسال نظارت دستگاه و کارفرما به تایید جهت و تهیه را قصهمنا 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 ارپیمانک 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 کار، 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 پیمانکار 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 راردادق

 کند اساسی تغییر فنی مشخصات یا 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 پیمانکار قصور از خارج کارفرما تشخیص به که دیگري موارد. 



 

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل
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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 اکارفرم به تصمیم اتخاذ براي را مراتب تایید، صورت در و بررسی از پس مشاور مهندس

 .نماید می ابالغ 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 گزارش

 .نماید می تمدید را قرارداد مدت مجاز،

 فقط بند الف، در ددهش درج مختلف عوامل از ناشی زمان هم تاخیرهاي داد،قرار 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 رودو تمدید مجوزهاي و آمد خواهد عمل به ممانعت سایت به مانکارپی 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

 موقع به ارائه عدم دلیل هب که صورتی در بدیهی است .باشد شده غابال 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 رايب تواند می باشد معترض کارفرما تصمیم به نسبت پیمانکار اگر ماده، این مفاد اجراي در  )ج

 .نماید اقدام

 

  قرارداد مبلغ - 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.ع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نممبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطو  -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 دستگاه تایید به که پیمانکار بجان از ارسالی ماهانه وضعیتهاي ورتص 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 یزي،ر 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 خواهد پرداخت قابل و محاسبه 99 بهاي فهرست در - - - - ضریب الاعم

 .گردید خواهد اصالح کارها واقعی حجم با متناسب قرارداد اجرایی عملیات بخش مبلغ است بدیهی
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 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل
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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 پس 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، قیمتهاي 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 نامهبر 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 مانده باقی کارفرما نزد نیز وضعیت صورت آخرین قرارداد پایان رد 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 ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال

 

 افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

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

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

 

  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:

 اردادالف( امضاي قر

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما 

 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  

ارد تا ضمن ین حق را دما افرتبصره: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کار

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

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

که  نماید انجامموظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت  رپیمانکاباشد و میمعرفی شده از سوي کارفرما 

 دستگاه نظارت کارفرما متعاقبا، به صورت کتبی به پیمانکار معرفی خواهد شد. 

اد مومطابقت با  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 گی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات و تسهیالت الزم جهت اینانجام هماهن -8-3

 باشد. هاي مربوطه برعهده پیمانکار می

 بود. ئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهده، رافع مسکنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحل -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 کسب و مشاور مهندس تایید از پس پیمانکار، ظرن مورد اصالحات و یفن 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 هزینه 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 اختیار 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 ضمانت 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 %50ازصدور گواهینامه تحویل موقت و  پس کار انجام حسن کسور مبلغ  %50 گردد. می کار کسر انجام حسن

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

 

 شرح کار – 01 ماده

در محدوده لینگ تاور مدول کوثر جنب انبار جدید و کودو مجوعه انبار مسقف کامل و احداث کامل متریال تامین پروژه شامل 

 می باشد. مطابق با نقشه ها و مشخصات فایل هاي پیوست آهن و فوالد گل گهرکارخانه شرکت توسعه 
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 ارتعهدات پیمانک – 11 ماده

 انتخاب و تامین شود.درجه یک تمامی 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 و کلیه مسئولیت هاي مربوطه به عهده تصادفات، جرائم رانندگی

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

روش را فات پس از ، خدمتعهد استانکار مزمان با تحویل موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد. ضمنا  پیمموضوع 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

شده از  ازرس معرفیسط بالزم براي انجام بازدید کیفی و فنی تو 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

خت نگ و امکانات الزم براي کار بازرس در محل سابا بازرس هماهبل از بازرسی قروز  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  ي یا اشخاص ثالث گرددو کارکنان و یا به سبب آن متوجه جان و اموال پیمانکار و کارکنان وي، کارفرما

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 ایاي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهورید که در اجرنماپیمانکار بدینوسیله اعالم و تائید می -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 خواتخلف کرده مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد

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

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 ه کارفرمانمایندرا به تائید 

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

 د.شامین کلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار، بعهده پیمانکار میبات  -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 هبود يو جانب از تام اراتیاخت

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



 

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  8صفحه  1399شهریور  ق1230/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
ري ون کار جمهوعایت 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.ر بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کلزحمه پیمانکاپرداخت حق ا -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

 رگاه و اجراي پروژهراي تجهیز کابتحویل زمین  -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.

داشته  دار و مناسب رکنان صالحیتدر دفاتر خود به تعداد کافی کاید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد پیمانکار با -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.

 د در رابطه با قرارداد خواهد بود.رداد مسئول اعمال کارکنان خویمانکار در تمام مدت این قراپ -13-3

 

 معرفي 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

 ار در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد .قرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده پیمانک

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، 50اد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر موضوع قرارد و اجراي پروژه 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

 

 



 

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  9صفحه  1399شهریور  ق1230/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 تضمین و رفع نواقصدوره  – 61ماده 

براي مدت  تحویل موقت واندازي و آزمایشهاي تضمین عملکرد اتب موضوع این قرارداد از تاریخ راهحسن انجام کارکرد مر -16-1

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

رغوب بد یا نام تریالمبکار بردن  معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا ،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 ی باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارکو با ایمنی که الزمه بهره برداري م 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 نمــمرب بــنامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس 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 مکمیتهمورد ساخت می باشد. عیوب ناشی از اشتباهات در بهره برداري و فرسودگی عادي که مورد تأیید 

 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  درصد15ه اضافه رفع و هزینه هاي متعلقه را ب

 

  تحویلسالم بودن مواد، کیفیت و چگونگي  – 71ماده 

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

 ظاهرا سالم اقالمورتیکه قرار خواهند گرفت و در صکمی و کیفی زرسی مورد باکارفرما 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. 

ستور د است به دمتعه کارپیمانمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،  امنطبق بو یا  بودهناسالم  یکه تجهیزات موضوع قرارداددر صورت

اي ایجاد هلیه هزینه ل نماید. کتحویکارفرما معین می کند در انبار کارفرما را عوض نموده و در مدت زمانی که  اقالم، این نوع کارفرما

 و کارفرماص عویض به تشخیت ازپیمانکار صورت امتناع  در خواهد بود.پیمانکار این رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در شده و

ه خسارت وارد هزینهران براي جب را تعویض نموده و اقالمر طریق که صالح می داند این ه مجاز است بهکارفرما طی مدت مورد نظر، 

 ید.سخ نمافپیمانکار  تخلفبدلیل و  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 اردهطالبات و سپدرصد از محل تضمین هاي پیمانکار و یا هرنوع م 20 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد کارفرما شود 

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



 

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  10صفحه  1399شهریور  ق1230/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 کتابچه راهنما و دستورالعمل -91ماده 

رید ت، مدارک ختعمیرا 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 امه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارک متجهیزات وگواهین

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 builtه هاي چون ساخت )کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقش

 

 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 

 کار برد.ت خود را بت و جدینجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقاي معمول انجام دهد. پیمانکار باید براي احرفه

 

  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  رحه شرا ب یمبالغ پیمانکارتاخیر در انجام تعهدات  هفتههر تواند بازاء می کارفرماانجام دهد 

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

ي اداد، جریمه تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرار فته تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار و بهبه ازاي هر ه-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 قواند فرما می تتأخیر بیش از پانزده روز از انجام هر یك از تعهدات طبق برنامه زمان بندي تحویل قطعات، کار

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.

 

 گواهي 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 شاور،م مهندس .نماید می معرفی 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

 کار،تقاضاي پیمان 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 مهندس اتفاق



 

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  11صفحه  1399شهریور  ق1230/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 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 ورمشا به و تهیه است الزم 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 مورد 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 زمایشآ و ناتمام عملیات 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 قتمو 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 دهرسی مشاور مهندس تایید

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

 قسمت ماده، این عایتر با کارفرما باشد، نیاز مورد کار کل تکمیل از پیش کار از مستقلی هاي قسمت از برداري بهره کارفرما،

 دوره شروع ات،تعهد انجام تضمین نمودن آزاد مانند موقت تحویل از پس هاي اقدام و گرفته وقتم تحویل را گفته پیش هاي

 طبق است، دیدهگر 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

رت . در این صوقت نخواهد شدب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل مومعای -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 10تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت  بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي

 شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود.
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 مسئولیت هاي دوره تضمین– 32ماده 

نماید )دوره تضمین(. وقت تضمین میماه شمسی پس از تحویل م 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 15 داکثرحانکار براي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می کند و پیم

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

ی بداند رفع بی 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 15و هزینه آن را به اضافه نماید 

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

 

 گواهي تحویل قطعي– 42ماده 

 هیئت تحویل تاریخ و اعضا مشاور، مهندس تایید و پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه 12دوره  انپای 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 وضوعم ننماید مشاهده 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، حویلت 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

 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 اریخت از ماه یك انقضاي و پیمانکار مجدد درخواست از

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

رف کارفرما ائم از طماهه تضمین بوجود آمده، گواهی تحویل د 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
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 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 تایید، 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 ولوص تاریخ از ماه 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 قطعی 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

 و یا انتقال دهد. حقوقی دیگر واگذار نماید

 

 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 شهرستان 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

، 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( قهري و غیر مترقبهحوادث  – 72ماده 

 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 

 :انکار پیمفسخ قرارداد بعلت تخلف  -28-1

عوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي انجام موضوع قرارداد به پیمانکار معلوم شود که کارفرما در صورتیکه بر الف( 

انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید و یا در صورتیکه به پیمانکار ك ــه از یــموقع فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک
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بیش از یك چهارم مدت پیش بینی شده در قرارداد به پیمانکار تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر کارفرما شخیص ت

اخطار پیمانکار به کارفرما را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله را ننماید، کارفرما تعویق بیافتد و یا منافع 

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

 تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد. 

اب دامات ناصوبعضی از اق 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.  "اساواگذاري آن منطقی باشد ر

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

ین ها و ت کلیه تضمر این صورباز پرداخت نماید. دکارفرما قراردادي بخش تکمیل نشده به تجدید قرارداد را در مقام مقایسه با قیمت 

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

 قرارداد 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 رارداد، به قپیمانکار( 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 ط شده در فهرست ریز قیمتهاي قرارداد انجام گرفته و توس

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 ه باشد واده 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  رحال پیشرفت، مواد، تدارکات ومالکیت کار د پیمانکار( 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 کارفرماالزم باشد تا آنکه  ، انتقال خواهد داد و اقداماتی کهکارفرمادستورالعملهاي 

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

موجب بجز تعهداتی که به  ؛محض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین خاتمه خواهد یافته ب( د  

در کارفرما شرایط قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این ماده برحق 

به  "عیناپیمانکار پایان دادن به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار فسخ قرارداد به 
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سازندگان و پیمانکاران و پیمانکار مسئولیت حل و فصل دعاوي  کارفرمان دادن به کلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و معنی پایا

 را نخواهد داشت. دست دوم

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

دارکات و تعقول بخش خسارت مرفرما کانمایند که در آن صورت  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 که ي را ککلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدپیمانکار 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 

 طرفین حل و فصل خواهد شد. اال بینب 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

 .دکن ابالغ می پیمانکار 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 اسیساتو ت کارگاه درنگ بی و کند می ضبط را شده کسر کار اجراي حسن تضمین و تعهدات انجام تضمین کارفرما  )ب

 اقدام آن حفاظت ايو بر گیرد می اختیار در را آن در موجود تدارکات تمام و ابزار و آالت ماشین مصالح، وقت، هاي ختمانسا

 و رداريب صورت براي اي هفته نماینده یك ظرف که کند می دعوت پیمانکار از درنگ بی سپس .دارد می معمول را الزم

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

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

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

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

 گیرد. اختیار می 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
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 طتوس را که پیمانکار 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 بهاي آن 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 هش شدسفار 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

 قیهب 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 بانتخا 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

 است، حداکثر 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 صلحتم به بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیري آنکه بدون کارفرما رارداد،ق موضوع کارهاي اتمام از پیش هرگاه

 روز 15 از بیشتر نباید ، کهتحویل براي کارگاه کردن آماده تاریخ تعیین با را قرارداد خاتمه بگیرد، قرارداد دادن خاتمه به تصمیم

 تعیین ابالغ این در است لممس زیان خطر یا بروز موجب آنها ماندن ناتمام که را کارهایی کارفرما .کند می ابالغ پیمانکار به باشد

 آماده را کارگاه و ندک 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 پسس 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 ارپیمانک توسط شده، انجام کارهاي وضعیت صورت( ج
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 :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 داد،قرار خاتمه ابالغ 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 اآنه خرید قرارداد 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 نگدر بی باید پیمانکار

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

 به دادن خاتمه ثرا در و است کرده 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 اختیار 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 یگرد و تجهیزات و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار( ز

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

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

 .نماید ادعایی یا مطرح دعوایی خود داراییهاي و اموال به شده وارد زیان و ضرر به نسبت تواند نمی پیمانکار

 

 تعلیق -30 ماده

 با را اتبباید مر 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 ندورا در را پیمانکار 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 هب فینطر اساس توافق بر ماند، می باقی کارگاه در که استیجاري آالت ماشین از تعداد آن توقف دوران به مربوط

 .شود می
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 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 اولیه 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 دقراردا مدت دهم 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 كی تاخیر روز هر 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 شود، داده خاتمه قرارداد به یا شود فسخ قرارداد صورتیکه درد( 

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

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

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

 

 بازرسي، آزمایش و تهیه گزارش  – 23ماده 

زمانی مجاز  بسته بندي، مانکار اعالم مینماید و قبل ازا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که پییتحویل 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  ه ازک اقالمیکلیه  -32-2

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

 زینه هاي بازرسی بعهده پیمانکار میباشد.تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنین کلیه ه

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

رفرما انجام رد تایید کاموالمللی براي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهاي بین

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

وند شمعرفی می ر پیمانکاه 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 ستگاه نظاردتی 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 نمحدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه خریدار در

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

 اقالمییوب از تعویض یا رفع ع ارپیمانکا ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه )ب مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید

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 اقالمصالح این نوع در مورد تعویض یا اپیمانکار 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 استاورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطاکدها و استانداردهاي م -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 از طرف  که اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -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 

 فراهم آورد.کارفرما براي بازرس را  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزمپیمانکار  -23-9

 

 نشاني 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

وراق و اظهارنامه امه ها ، الیه نغ نشده کدهد باید موضوع را کتبا  به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابال

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  تامین متریال و ساخت انبار مسقفتامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  20صفحه  1399شهریور  ق1230/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 نسخ قرارداد – 43ماده 

رارداد داراي اعتبار قطرفین  هر سه نسخه پس از مهر و امضاينسخه 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 ضاءام
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 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 

 

 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 تی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست راقوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمن

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 ح استان محل انجامشرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصال -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 مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیت

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 نفراشخیص کارفرما بوده و تعدابهداشت، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به ت

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

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

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

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

  تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

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

 معاینات طب کار 

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

فرما ز سوي کاراف شده پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعری -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 اناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفادهکلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امک -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 

ق با مطاب یمن، مناسب وسالمت فنی از شرکتهاي مورد تایید سازمانهاي ذي صالح و کارفرما بوده و در شرایط ا

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

هده شرکت عر، بر قرارداد 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، HSEماشین آالت پیمانکار قبل از ورود به سایت توسط  کلیه -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 تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدمان منظم و صحی ملبس به لباسکار قابل

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

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

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

ات بار برداري، برقی، وسائل و تجهیزاز جمله وسایل استحفاظی فردي، وسایل  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.  HSEپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد -11

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

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

ر دین وسایل ده از ااز ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفاکلیه پرسنل پیمانکار قبل  -13

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

ه وسایل استحفاظی ردد. در صورت عدم تهیکارفرما ارائه گ  HSEکه باید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد 

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.
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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.



هاالزامات عمومی در طراحی انبار  

 انبارها یدر طراح یالزامات عموم

 در طراحي انبارها نكاتي را الزاما بايد لحاظ كرد كه بعد از پياده سازي و ساخت انبار دچار كمترين مشكل باشيم. اين نكات غالبا عمومي

 يويك سري نكات اختصاصي مي باشندكه در مرحله طراحي بايد در نظر گرفته شود. هركدام از اين انبارها بايد داراي نكاتي ايمن ومشترك

 .باشند كه رعايت آنها موجب كاهش خسارات وآتش سوزي خواهد گردد

بردن  بكار مصالح غير قابل اشتعال ساخته شود و در انبارهاي سرپوشيده و مسقف ديوارها وسقفهاي تمام انبارها بدون استثناء بايد از -1

 .مواد قابل اشتعال در انبارها ممنوع است پالستيك و چوب و

 .بتون مسلح ومقاوم باشد تا دربرابر فشار وزن اجسام قابليت تحمل فشار راداشته باشد كف انبارهابايد از  -2

 . انبار جمع نشود ي مرتب آب درمكانهايي ازكف انبارها بايد داراي شيب ماليم باشد تادرصورت شستشو  -3

 . فاصله بين انبارها بايد بنحوي باشد كه براحتي ماشينهاي آتش نشاني درحدفاصل بين انبارها حركت كنند وانباررادور بزنند  -4 

 .ين رو طراحي شودهر انبارمسقف بايد حداقل داراي دو درب يكي در طول و يكي در عرض باشد و يكي از دربها بايد ماش -5 

درز باشد. درب بزرگ انبار بايد داراي يك درب كوچك جهت  سطح داخلي آن صاف وبدون شكاف و درب انبارها بايد ازجنس فلز و -6

 .تردد پرسنل و دريافت جنس نيز باشد

 . تور سيمي باشد مجهز به حفاظ فلزي و پنجره انبارها بايد فلزي و -7 

 . ت حجم ووسعت انبار مي بايد دستگاه تهويه وهواكش مجهز گرددداخل انبارها به نسب -8 

 .شود داده اطالع سريعاً حريق بروز ،تادرصورت باشد(  …و آيفون سيم بي –در داخل انبارها بايد وسيله ارتباطي )تلفن  -9 

پريزهاي روشنائي نوع  و گيرد وكليداز داخل لوله هاي مخصوص انجام  داخل انبارها بايد )توكار( و سيستم سيم كشي برق در -10 

 .شود تعبيه چاه ارت مخصوص انبارها الزامي است انتخاب شود. در صورتي كه مجموعه انبارها در يك جا ساخته مي انفجار جرقه وضد

بهتر  .استفاده كردالمپهاي روشنائي بايد داراي حفاظ با حباب باشد واز وسائل ودستگاههاي حرارتي شعله بازدرداخل انبارهرگز نبايد  -11 

 .آن است كه از دستگاه حرارت مركزي استفاده كرد

 . ابزارهاي آتش نشاني باشد انبارها بايد مجهز به وسائل و  -12

 .متر باشد 4.5ارتفاع ديوار انبارهاي مسقف بايد حد اقل  – 13

متر فضاي اداري دارد كه  100متر انبار نياز به  1000كلي هر هر انبار يا مجموعه انبار نياز به يك سري دفاتر اداري دارد به طور   – 14

 .شود بهتر است در مرحله طراحي ديده شود ضمن اينكه بخشي از اين فضا در داخل انبار مسقف در نظر گرفته مي

 مهم در طراحی انبارهاي عمومی نكات

انبارها بازخواهد گشت.  هيدارد. مسائل مطروحه به كل يشود حالت عموم دهيانبار الزم است د يكه در طراح يچون موارد يبه طور كل 

 :انبارها از نظر فرم ساختماني به سه صورت زير مي باشند

 .انبارهاي پوشيده: كه از تمام اطراف بسته است و داراي سقف و وسايل ايمني كامل مي باشد -1
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سقف بوده ولي چهار طرف آن باز است و فاقد حفاظ جانبي است. اين نوع انبارها كاالها  انبارهاي سر پوشيده يا هانگارد: اين انبار داراي -2

 .را فقط از باران و آفتاب حفظ مي نمايد

 .انبارهاي باز يا محوطه: اين انبار بصورت محوطه بوده و جهت نگهداري ماشين آالت و لوازم سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد -3

 سازمان انبارهاي پروژه الزم براي فضاهاي

 متراژ مكان رديف

 مترمربع 15.6 سرپرست انبار دفتر 1

  متر مربع 3.3ازاي هركارمند حداقل  به )به همراه مأمورين خريد( دفتركارمندان 2

 متر مربع1حدود  بايگاني

 نفر 4مترمربع براي  15 استراحت اتاق 3

 متر 15تا 12 عرض پوشيده انبار 4

 متر 30تا  18از  طول

 متر 7تا  5از  ارتفاع

 مترمربع 1000 روباز )جهت دپوي انواع ميلگرد، قالبها و ...( انبار 5

 :شونده دارد انبار نياز به مكانهاي زير بسته به تعداد پرسنل و نوع و حجم اقالم نگهداري همچنين،* 

 آبدارخانه         -

 سرويس بهداشتي         -

 شدهبنديفضاي قفسه         -

 نشدهبنديفضاي قفسه         -

 اتاق قرنطينه         -

 انبار نگهداري اقالم خاص         -

 الزامات و مالحظات ساير

 :هاي مختلف آنموقعيت انبار و بخش -1

اي جهت مراجعه( طراحي گردد تا نياز به تردد مراجعين ه دريچهاي )تعبيگونهقسمت دريافت درخواست كاال و تحويل جنس بايد به الف(

 . به داخل انبار و يا دفاتر نباشد

انبار بايد در محلي ساخته شود كه از يك طرف اجرا جهت دريافت اقالم وقت زيادي را صرف ننمايد و از طرف ديگر نزديك به مبادي  ب(

 .هاي دسترسي  جهت تردد وسايل نقليه وحمل بار نيز وجود داشته باشدد و راهورودي باشد تا كنترل روي ورود اقالم داشته باش



هاالزامات عمومی در طراحی انبار  

هاي مناسب و رعايت شرايط اقليمي در ساخت سكوها الزم است. ارتفاع محلي كه ايجاد سكوهاي تخليه و بارگيري با ارتفاع و شيب پ(

 د.ميليمتر باش 1320تا  1220گردد بايد بين بار در آنجا تخليه مي

 .سانتيمتر باشد 100تا  80حداقل عرض راهروها بايد بين  ت(

 .فضاي اصلي انبار بايد محصور و جدا از دفاتر باشد به نحوي كه نياز به تردد پرسنل غير به داخل انبار نباشد ث(

 :درب و پنجره انبار -2

 سانتيمتر( 50* 120ها و انبار متر اتاق 100*120ها باشند. )ابعاد پنجره ها و انبار بايد داراي پنجره كافياتاق الف(

 .هاي حمل بار به آساني صورت گيرددرب اصلي انبار بايد به نحوي باشد كه امكان ورود وخروج دستگاه ب(

اي هاي كشويي يا كركرهترجيحاً از دربباشد و متر مي 3ها حداقل باشد و عرض دربمتر مي 3.5معموال حداقل ارتفاع درب اصلي  (پ

 .استفاده شود

 .رور افراد ضروري استموجود و نصب درهاي كوك جهت عبور و  ت(

 .هاي بيروني با حفاظ باشندكليه پنجره ث(

 .دار باشد جهت ارباب رجوعجلو پنجره تحويل كاال به صورت شيرواني يا سقف (ج

 .رو( باشدرو( و كوچك )انسانبزرگ )ماشينانبارها بهتر از داراي دو درب  چ(

 :سقف و كف انبار -3

تن روي آن باشد تا جهت جابجايي بارهاي سنگين از آن استفاده  3سقف انبار به نحوي باشد كه امكان تعبيه ريل و جرثقيل سقفي  ف(ال

 شود

راحتي امكان پذير بوده و تحمل مناسبي داشته كف انبار بايد به نحوي باشد كه تردد چرخ دستي و ليفتراك دستي روي آن به  ب(

 ) .باشد

  .كف انبار داراي زهكشي مناسب باشد )شيب كف نيز مناسب باشد( پ(

 .داي كه اختالف ارتفاع زيادي را در كنار و وسط انبار به وجود آورها نبايد زياد باشد به گونهشيب سقف سوله ت(

ها و سيمان پاكتي و روغن و ...( باشد جهت انبار نمودن اقالم حجيم )مانند لولهار ديوار انبار ميمعموال از فضاي بيرون انبار كه كن ث(

متر  3شود كه اين قضا بايد به نحوي باشد كه داراي سقف بوده )امتداد سقف انبار( و از اطراف باز باشد. عرض اين قسمت استفاده مي

 .باشدمي

 .اشدب %10ها نبايد بيش از شيب رمپ ج(

 .ميليمتر باشد 13ارتفاع و اختالف شيب كف در هيچ كجاي انبار نبايد بيش از  (چ

 :ارتفاع انبار -4

 بندي دو طبقه(ارتفاع انبار در پروژه هايي كه محدوديت فضا وجود دارد بايد به نحوي باشد كه بتوان از ارتفاع استفاده نمود. )قفسه الف(
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متر ،  4.570براي انبارهاي با ارتفاع بيشتر از  ميليمتر و 460متر فضاي آزاد باالي آن بايد  4.570كمتر از براي انبارهاي با ارتفاع  ب(

 .باشدميليمتر مي 915فضاي آزاد آن 

 :ايمني و بهداشت انبار -5

شود. نصب كاركنان انبار ميهاي مناسب: وجود گرد و غبار باعث به مخاطره افتادن سالمت و در مكان تعبيه هواكش به تعداد الزم الف(

اي بهتر از ساير هاي استوانههواكش بايد طوري صورت گيرد كه گرد و غبار را از يك نقطه به نقطه ديگر انتقال ندهد. در اين ميان هواكش

 .ده شود. جهت حذف گرد و غبار موجود در انبار، براي نظافت انبار بهتر است از جاروهاي مكانيكي استفاباشندميها هواكش

اي باشد كه تا حد امكان انبار از نور طبيعي برخوردار شود. سطح پنجره نسبت به سطح سالن نور و روشنايي: طراحي انبار بايد به گونه ب(

به  هاي انباشت اقالم نيز در طرح استقرارها و بلوكپنجم داشته باشد و رنگ ديوارها نيز روشن انتخاب شود. قفسهبايد نستبي معادل يك

 ) .لوكس باشد 215بايد قرار گيرند كه مانع نفوظ نور به داخل انبار و تاريك شدن آن نشوند. شدت نور در انبار بايد  ايگونه

كنترل دماي محيط انبار: استفاده از وسايل برودتي و گرمايي مناسب )استفاده از جريان آب گرم و سرد بسيار مناسب است.( در محيط  (پ

ايزوله كردن سقف انبار براي جلوگيري از تغيير دما در فصول مختلف از راهكارهاي مناسب در كنترل دماي محيط انبار و جلوگيري انبار و 

درجه سانتيگراد در كنترل  30تا  15باشد. دماي داخل انبار بايد بين افتادن سالمت كاركنان و نيز اقالم موجود در انبار مي رهاز به مخاط

 .درصد باشد 50تا  40رطوبت انبار بايد بين  باشد. همچنين

هاي برق، غيرقابل اشتعال بودن ديوارها پيشگيري از حريق: رعايت استانداردهاي ساختماني و تأسيساتي )نظير پوشش حفاظتي سيم ت(

هاي كنندهش نشاني، خاموشو سقف و اتصال به زمين اسكلت فلزي انبار( نصب وسايل اعالم خطر، نصب وسايل اطفاي حريق )نظير شير آت

زا و مواد شيمايي در ميان ساير اقالم، جلوگيري نكات ايمني در حين انجام كار )خودداري از قراردادن مواد آتش ايتدستي( و در نهايت رع

 از چيدن كاال تا سقف يا نزديكي ديوارها، 

ها نسبت محل انبار، ضخامت و ارتفاع ديوار، موقعيت پنجــره پيشگيري سرقت از انبار: مالحظاتي جهت حراست انبار از سرقت )نظير ث(

 ها و قفل آنها و ...(به زمين، درب

 :نوع تجهيزات -6

 هاي شاخ جلو و تراكهاي دستي )براي بار سبك(اي: ليفتراكبراي بارهاي پالتي و شاخه الف(

 چرخ دستيكيلو( و  20اي(: نيروي انساني )زير براي بارهاي غير پالتي )فله ب(

 :بندي مناسب فضاي انبارچيدمان و قفسه  -7

كشي(، بقيه فضا، سانتيمتر از سقف )جهت جريان هوا، تأسيسات و سيم 60استفاده حداكثر از فضاي باالسري: با رعايت حداقل فاصله  الف(

 .بندي شود. اجناس بلند و باريك را بهتر است عمومي انبار كردپر و قفسه

 بينند در فضاي بيروني انبارفضاي خارج ساختمان: نگهداري برخي اقالم كه در محيط آزاد صدمه نمياستفاده از  ب(

ها اي در نظر گرفته شود كه ضريبي از ابعاد كاال باشد تا حداكثر استفاده از فضاي داخل قفسهها به گونهرعايت ابعاد اجناس: ابعاد قفسه (پ

 .بشود
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اي در نظر گرفته شود كه دو نفر به راحتي از آن عبور نمايند و در صورت استفاده از ها بايد به گونهقفسه ها: فاصله بينفاصله قفسه ت(

 .دستي، ليفتراك و وسايل حمل ديگر، بايد به اندازه كافي فضا عبور و مرور وجود داشته باشدچرخ

گيري پيمانه، وزن يا متر شوند بايد در نزديك محل اندازهگيري و توزين: در خصوص كاالهايي كه بايد در نظر گرفتن محل اندازه ث(

 .باشند

 کاال يانبارها یمنيا نامهنيیآ

 نيكشور مجلس ونيسيكم 1352.6.31 مصوب

 انبارها يبندو طبقه فيتعار -اول  فصل

 يدام يهافرآورده ايو  هيمواد اول ايو  يصنعت محصوالت اي يبازرگان يچند نوع كاال اي كيكه  گرددياطالق م يانبار كاال به محل - 1 ماده

 .شوديم يدر آن جا نگهدار يكشاورزو

 :گردديم ميتقس ريز شرح به چهار طبقه به شوديم يكه در آنها نگاهدار ييانبارها بر حسب نوع كاال - 2 ماده

مس و  - يفلز يلهايانواع پروف - يو ساختمان يصنعت مانند آهن آالت سوزنديكه نم يمواد و اجسام ينگاهدار يبرا - 1 فيرد يانبارها

و امثال  مانيس و خيو مهره و م چيو سوخت، انواع پ كيآالت، موتور آالت بدون الست نيماش - يفلز قطعات –آهن ورق  ويحلب -برنج 

 .آنها

غالت  -پنبه و پشم  -كاغذ و مقوا  - ييالو سه بريف انواع –چوب و تخته  لياز قب يمواد خشك و ذغال ينگاهدار يبرا - 2 فيرد يانبارها

 يكيالكتر ليوسا و يو لوازم فلز ياجناس خراز -و كنف  ييفرش، چتا ،يو پشم ينخ يهاو پارچه يكشاورز يهافرآورده ريو سا -و حبوبات

 .شده باشند يبندبسته لفاف اي ييمقوا يهاكارتن اي يچوب يكه در صندوقها يمشابهيو كاالها

 ف،يرنگ، اسكات -الكل  -نفت و مشتقات آن  ليقب از :قابل اشتعال عاتيو ما ييو دارو ييايميمواد ش ينگاهدار يبرا - 3 فيرد يانبارها

 .آن رينظا و هيپ - يو صنعت ييايميشيداروها -و جامد  عيما نيپاراف - يو صنعت يو خوراك ينبات و يوانيح يروغنها - نيتربانت

 -ورق  كيو پالست كيالست - هينقل ليوسا ييتو و ييرو كيالست لياز قب يكيو پالست يكيمواد الست ينگاهدار يبرا - 4 فيرد يانبارها

 .ساخته شده از آنها اءياش ريو سا يكيو ظروف پالست كيو پالست كيالست مواد خام - كيشده از الست ساختهاءياش

 :يمقررات عموم -دوم  فصل

 .به محوطه انبار وارد شود سهولت مورد لزوم بتواند به هينقل لهياحداث شوند كه وس يدر نقاط ديانبارها با - 6 ماده

اشتعال ساخته شود. به كار بردن چوب و تخته و  قابل رياز مصالح غ ديو سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء با وارهايد - 7 ماده

و  رآهنيخرپاها و ت رينظ قابل اشتعال ريممنوع است. اجزاء مقاوم با مصالح غ يدر ساختمانها به كل ياتخته و يچوب يخرپاهاو كيپالست

مدت سه ساعت  يمدت حداقل دو ساعت و ستونها برا يبرا يسوزآتش برابر شوند كه در يكارقيعا يقيطر به ديآرمه بابتون يهاحمال اي

 .نديمقاومت نما

مورد لزوم  يموتور ريو غ يموتور هينقل ليوسا باشد كه يطور ديبا دهيانبار اعم از قسمت باز و سرپوش يساختمانها تيموقع - 8 ماده

 .بروند شيانبار پ يورود يبرخورد با مانع تا جلوبتوانند بدون



هاالزامات عمومی در طراحی انبار  

كاالها جمع  ريباشد كه آب در ز يطور محوطه كف يو آبرو بيفرش شود و شسنگ اياسفالت  ايبتون  ديكف تمام انبارها با - 9 ماده

 .نشود

 .گردد ضيانبار مرتباً تعو يتا هوا شود هواكش نصب يبه نسبت وسعت آن بر حسب مورد دستگاهها ديدر داخل انبارها با - 11 ماده

 يمقررات اختصاص -سوم  فصل

كه  ييكمتر باشد. انبارها ميمتر و ن كيكمتر از  دينبا متر است، عرض راهرو و داخل انبار 20كه عرض آنها كمتر از  ييانبارها - 14 ماده

حمل و نقل مجهز  يموتور اي يكيمكان ليعرض راهرو كمتر از دو متر نخواهد بود و چنان چه انبار به وسا باشد متر 20از  شتريبعرض آنها

از  دياز كاال بوده و با رنگ سف يانبار خال يتا انتها ديبا يطول ي. راهروديگرد مزبور منظور خواهد ليبا عبور وسا متناسبيباشد راهروها

 .شده باشدو مشخص يكشخط طرف دو

 .داشته باشند ينشانآتش يضرور ليذكر خواهد شد وسا فيكه در مورد هر رد يبه شرح ديانبارها با - 15 ماده

 :گردد تيكاال رعا يدر مورد انبارها ديبا رينكات ز - 17 ماده

 .نباشد قيخطر حر يها كانون و ايجذر و مد در اي لياحداث شود كه در معرض خطر س يدر نقاط ديال باانبار كا - الف

 .شود ينيبشيپ يمناسب ييروشنا ديدر اطراف باراندازها و انبارها با - ز

متر  4.5شده  دهيچ يباشد. اگر ارتفاع كاال موجود ديبا ريشده فاصله به شرح ز دهيچ ينقطه كاال نيترسقف انبار و مرتفع نيب - 18 ماده

ارتفاع  اگر متر، كيمتر باشد فاصله تا سقف  4.50تا  2.60 نيشده ب دهيچ ياگر ارتفاع كاال م،ين متر و كيفاصله تا سقف باشد شتريب

 .بود خواهد متريسانت 40متر باشد فاصله تا سقف 2.60شده كمتر از  دهيچ يكاال

متر مربع و فاصله آن  250( كاال يپارت) قسمت متر باشد حداكثر سطح اشغال شده هر 35كه عرض آن كمتر از  ييدر انبارها - 19 ماده

 متر مربع و 1000باشد حداكثر سطح اشغال شده هر قسمت كاال  شتريمتر و ب 35 انبار متر و چنان چه عرض كيگريبا قسمت د

 .خواهد بودمتر 2حداقل  گريآن با قسمت د فاصله

 .فاصله داشته باشد نيسطح زم با متريسانت 5كاال حداقل  ديو آبرو باشد با بيكه كف انبار فاقد ش يدر صورت - 24 ماده

از هر  ديفاصله با نياز شش متر كمتر باشد و ا دينبا مجاور از هر چهار طرف يوارهايمحصور و مسقف با د يانبارها نيفاصله ب - 25 ماده

 .بتوانند هر انبار را به سهولت دور بزنند ينشانآتش يلهايكه اتومب ينحو شود به ينگهدار يخالنوع كاال

 2و  1 فيرد يانبارها يمقررات اختصاص -چهارم  فصل

( با متريسانت 3.64) نچيا ميو ن كيآب به قطر  يكشلوله مجهز به ديانبارها با يمقررات عموم تيعالوه بر رعا 2 فيرد يانبارها - 27 ماده

 .باشند يكيتوالست يبا جعبه قرقره و لوله از نوع برزنت ينشانمخصوص آتش لنگيو ش قرقره و ياصل ريو ش يكاففشار

در دسترس باشد  قيشوند كه در صورت بروز حر نصب ينقاط ايدر كنار درها  المقدوريحت ديبا ينشانآتش يهاها و قرقرهلوله - 29 ماده

 .شود يخوددار ياصل يرهايكاال در جلو و جوار ش يصندوقها از قرار دادن عدلها و يكلو به طور

 .است يكاال اجبار يدر انبارها قياعالم خبر و اطفاء حر يها نصب دستگاه - 30 ماده

 .نمود ينگاهدار زين 2 فيدر رد مزبور يمقررات مربوط به كاالها تيبا رعا توانيرا م 1 فيرد يانبارها يكاالها - 31 ماده



هاالزامات عمومی در طراحی انبار  

 ديانبار با نياستفاده شود و همچن يتريو گاز ده ل آب از دو دستگاه كپسول ديانبارها به نسبت هر صد متر مربع با ليقب نيدر ا - 32 ماده

مخصوص  لنگيو ش قرقره و سر لوله و (يبا فشار كافمتر ) 20و به طول  متريسانت 3.64) نچيا ميو ن كي قطر با ينشانآتش لنگيش مجهز به

 .باشد ينشانآتش

 4و  3 فيرد يانبارها يمقررات اختصاص -پنجم  فصل

متر مربع و  كصديمجهز باشد از  ينشانآتش ليوسا يكه دارا يقابل اشتعال در نقاط عاتيمحصور و مسقف ما يوسعت انبارها - 35 ماده

 .ديتجاوز نما ديمتر مربع نبا ياست از س مجهز ينشانآتش ليكه فاقد وسا يمناطقدر

 .شود استفاده محصور و مسقف ياز انبارها ديبا يكيو پالست يكيالست اءياش ينگاهدار يبرا - 41 ماده

 ديمقدار كمتر باشد با نيآب از ا يكه فشار معمول يصورت از شش اتمسفر كمتر باشد و در ديآب در انبارها نبا يهافشار آب لوله - 43 ماده

 .الكتروپمپ فشار آب را تا حد الزم باال برد اي پمپ استفاده از موتوربا نصب و

 .ديتجاوز نما 20*60از حدود  دينبا 4 فيرد يطول و عرض انبارها - 44 ماده

 يبا حداقل س ينشانجعبه لوله مخصوص آتش و آب ياصل ريش ديبا 4 فيرد يانبارها يورود ياز درها كيدر كنار و خارج هر  - 45 ماده

 مولد كف موجود باشد كه در صورت بروز يدارو تريو دستگاه مربوطه حداقل صد ل سازكف و سر لوله يكيداخل الست يبرزنتمتر لوله

 .سهولت از آنها استفاده نمودبتوان به يسوزآتش

 .گردد ضيانبار مرتباً تعو يشود كه هوا نصب هواكش يت وسعت آن دستگاههابه نسب ديبا 4و  3و  2 فيرد يدر داخل انبارها - 46 ماده

محاسبه شوند كه در برابر انفجار  يطور ديبا (رهيستون و غ -سقف  - وارهايدساختمان ) ياجزا 3 فيرد يدر مورد انبارها - 48 ماده

 هيتعب يطور منظور و يكه سطح در و پنجره به اندازه كاف نيا ايو  نديمقاومت نما دينمايم وارد در تمام جهات كنواختيفشار كه يداخل

 اجزاء ساختمان شوند. به انفجار به خارج پرتاب و موجب كاهش فشار واردهگردد كه بالفاصله پس از
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 تامین متریال و ساخت انبار مسقف

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 گل گهر به شرکت توسعه آهن و فوالد

 موضوع مناقصه: 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل تامین متریال و ساخت انبار مسقف

 ا توجه بهبمدارک و  وآگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد پس از بررسی و  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

  مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل

 

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

 

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

 

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

لیاتی بینی عمیابی به الزامات منطقی و قابل پیشاطالعات کامل و کافی در مورد شرایط سایت، روشهاي دست (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 رویهاقصه تأثیرگذار است، از این من

 ا حاصل نموده ایم.ر کارفرما

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

 داریم.آگاهی کامل داشته و تخصص کافی و الزم در این خصوص 

ع این مناقصه و هاي مربوط به اجراي موضونامهکامل 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 آگاهت اجراي کار موضوع این مناقصه که نهر نوع ادعا درباره شرایط و مشکال

رهاي اقصه و کاین منبر 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 

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

 پیشنهادات نیست.
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 ایید ترفته و گ ر نظردر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را د

 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 که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کار صورتیدر

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

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

 .اد را امضا کنیماختیار تام داده شده که به نام و از طرف شرکت این اسن

 

 

ضمیمه  )متریال، اجرا، ایاب و ذهاب و ...( با جزییاتموارد شرح کار و را بر طبق پیمانكار آنالیز و جزئیات قیمت موارد 

 خواهد کرد.

 

 قیمت مجموع )ریال( توضیحات شرح عملیات ردیف

1 
 تامبن متریال انبار

 جدید انبارجنب 
 مطابق مدارک پیوست

 

2 
 مسقف اجراي انبار

 جنب انبار جدید
 مطابق مدارک پیوست

 

3 

تامین و اجراي 

جنب انبار  فونداسیون

 جدید

 مطابق مدارک پیوست

 

4 
تامبن متریال انبار 

 کولینگ تاورب جن
 مطابق مدارک پیوست

 

5 
جنب  اجراي انبار

 کولینگ تاور
 مطابق مدارک پیوست

 

6 

تامین و اجراي 

جنب  فونداسیون

 کولینگ تاور

 مطابق مدارک پیوست

 

 

 مجموع) بدون احتساب ارزش افزوده(

 

 


