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این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و جعفر صالح به 

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

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

به نمایندگی  ......................................شرکت  شود از یکسو ونامیده می کارفرما، که از این پس در این قرارداد  7817999738

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

.........................  به نشانی .................و شماره اقتصادي . ....................................با شناسه ملی   ............................،ثبت شده به شماره 

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

نامیده می شود از سوي دیگر، مطابق مواد و شرایط ذیل  پیمانکار،که از این پس در این قرارداد ............................................کدپستی 

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

 
 قراردادموضوع  -1ماده 

شرکت توسعه آهن و  کیلوولت ورودی به پست برق داخل 400اتصال خط  »موضوع قرارداد، عبارت است 

 طبق اسناد و مدارک پیوست.«  گهرلفوالد گ
 

 قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 متن قرارداد حاضر (1

 دیتاشیت و مدارک فنی (2

 یه فاینال بوکدستورالعمل کنترل کیفی و ته (3

 HSEدستورالعمل  (4

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت (5

معاونت برنامه ریزي و نظارت  03/03/1378مورخ  1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه   (6

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

 و بهداشت ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی زیست و ایمنی هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  (7

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که کارفرما محیط زیست

 ابالغ انکارپیم به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد (8

 شود می توافق قرارداد طرف دو بین یا
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 مصوب هاي گزارش و مدارک (9

 انجام جهت در تنها فوق صورت به ها اولویت رعایت و بوده یکدیگر مکمل قرارداد / قصهمنا اسناد مدارک : 1توضیح 

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

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

 .بود نخواهد مسموع

 امضاء به یا ابالغ 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
، آیین نامه ها و مقررات و پیوست هاي مربوطه اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر در صورت وجود دوگانگی بین

 و سپس شرایط منضم به پیمان است. رفرماکاداخلی 

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

 .می باشد قرارداد تنفیذ تاریخاز پس  روز60 ، به مدتقراردادموضوع  انجام مدت -3-1

 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 مناقصه اسناد موضوع

 پیشرفت گزارش ارائه عدم صورت و در باشد می پیمانکار پیشرفت گزارشات تهیه مبناي شده، تایید تفصیلی بندي زمان برنامه -3-3

 .قرار ندهد رسیدگی مورد را پیمانکار وضعیت صورت تواند می کارفرما بندي، زمان برنامه و

 موظف است است، ضروري تفصیلی زمانی برنامه در تغییراتی که دهد تشخیص پیمانکار کار، اجراي حین که صورتی در -3-4

. دهد اطالع کارفرمابه  دلیل، ذکر با را مراتب شود، داده تغییر آن برنامه در باید او نظر به که کارهایی انجام موعد رسیدن از پیش

 پیمانکار به، است قبول مورد که را آنچه و رسیدگی میکند کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات ،کارفرما

 .هدکا نمی نکارپیما مسئولیتهاي و تعهدات میزان از قرارداد، مندرجات در حدود تغییرات این که است بدیهی .ندک می ابالغ

 .نماید اقدام قرارداد به منضم زمانی برنامه مطابق است متعهد پیمانکار نگیرد، قرار کارفرما قبول مورد تغییرات که درصورتی

 قرارداد مدت تغییرات -3-5

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

 :بنماید را قرارداد

 کند اساسی تغییر فنی مشخصات 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. 
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 و کند می تسلیم مشاور مهندس به توجیهی، دالیل و محاسبات ارائه با را قرارداد مدت تمدید درخواست پیمانکار صورت این در

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

 .نماید می ابالغ پیمانکار به را کارفرما

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

 گزارش کارفرما به را کار نتیجه و نماید می تعیین را آن مجاز غیر و مجاز مدت میزان و کند می بررسی را کار تاخیر لعل قرارداد

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

 .دنمای می تمدید را قرارداد مدت

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

 . شود می محاسبه بار یك

 

  قرارداد و شرایط مالی مبلغ – 4 ماده

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

و در صورت نیاز به تبدیل نرخ ارز بر اساس میانگین نرخ فروش حواله  داخت میگرددکل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پر  -4-1

 در تاریخ انجام خدمات اعالم می گردد.  (sanarate.ir)سامانه سنا 

 ق نمیگیرد.مبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعل  -4-2

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

مابقی مبلغ پس از ارایه صورت وضعیت مطابق پیشرفت کار و با  .گردد می پرداخت کارفرما درخواست با توسعه اهن و فوالد گل گهر

 .تایید کارفرما صورت می پذیرد

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

 موافقتنامه این رد صراحتا   اینکه مگر گردید، خواهد اعمال جمهوري ریاست راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت هاي بخشنامه و

 .باشد شده مشخص دیگري نحو به

 فروش حساب صورت صدور( مربوطه ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات -4-5

 .بود خواهد کارفرما عهده بر ،پیمانکار توسط ) ارزش رب مالیات نظام در نام ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال

 موظف پیمانکار راستا این در و بود خواهد پیمانکار عهده به آن پرداخت قرارداد این موضوع به قانونی کسورات تعلق صورت در

 مفاصا ارائه به منوط پیمانکار با حساب تسویه و یینها وضعیت صورت پرداخت .نماید عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است

 .باشد می قرارداد این براي اجتماعی تأمین حساب

 

 دافزایش یا کاهش مبلغ قراردا  -5ماده  
مبلغ  )بیست وپنج درصد( %25می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا  کارفرما

 اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد.
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 تنفیذ قرارداد -6ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضاي قرارداد

 بانکی پیش پرداختب( ارائه ضمانتنامه 

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

  کارفرماد( پرداخت پیش پرداخت توسط 

   کارفرماه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي 

ا ضمن این حق را دارد ت کارفرماتلقی شده و  پیمانکارتبصره: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف 

 فسخ این قرارداد، با شرکت هاي دیگر در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید. 

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 7 ماده

 پیمانکارباشد و می کارفرما به عهده دستگاه نظارت بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده پیمانکارکه  تعهداتی انجامنظارت بر  -7-1

متعاقبا، به صورت کتبی به  کارفرماکه دستگاه نظارت  نماید انجاموظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت م

 معرفی خواهد شد.  پیمانکار

با مواد  تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزم جهت مطابقتاز و قبل  در حین انجام کارموضوع قرارداد  -7-2

 مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

انجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات و تسهیالت الزم جهت این امر و پرداخت هزینه  -7-3

 باشد. می پیمانکارهاي مربوطه برعهده 

 نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود. پیمانکار، در هر مرحله، رافع مسئولیت کارفرماکنترل و بازرسی نمایندگان  -7-4

هاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت نامههمچنین ملزم به رعایت آیین پیمانکار -7-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 انجام کارفرمااز  مجوز کسب و مشاور مهندس تایید از پس ،پیمانکار نظر مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -7-6

 .گرفت خواهد

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 8 ماده

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

تسویه  تحویل قطعی موضوع قرارداد و از پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد.می تحویل کارفرما به تمدید قابل و و شرط قید بدون

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

آن پس از  نیمی ازازصدور گواهینامه تحویل موقت و  پس کار انجام حسن کسور مبلغ نیمی ازگردد.  می کار کسر انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت
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 پیمانکارتعهدات  – 9 ماده

و سایر بیمه هاي مورد نیاز، بارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی،  -9-1

 باشد. می پیمانکار تصادفات، جرائم رانندگی و کلیه مسئولیت هاي مربوطه به عهده

گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کاالهاي متعهد می پیمانکار -9-2

 تحویل دهد. کارفرمامان با تحویل موضوع قرارداد، به زموضوع قرارداد را هم

بایست تمامی ترتیبات الزم براي انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرس معرفی شده از ، میخدماتبل از تحویل ق پیمانکار -9-3

گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنترل فنی بازرس متعهد می پیمانکاررا فراهم آورد و همچنین  کارفرماجانب 

 فته برطرف سازد.گردد ظرف مدت یك هاعالم می کارفرما

با بازرس هماهنگ و امکانات الزم براي کار بازرس در محل ساخت را روز قبل از بازرسی  3تاریخ بازرسی را حداقل  پیمانکار-9-4

 فراهم خواهد نمود. 

ا هنگام تحویل موضوع قرارداد و یا اي که ممکن است قبل یهرگونه حادثه یا صدمهمانند  پیمانکارمدنی کلیه عوامل مسئولیت  -9-5

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

و نمایندگان وي مسئولیتی  کارفرماخواهد بود و  پیمانکاربه عهده  یو کل زییو یا اشخاص ثالث وارد آید، ج کارفرما، پیمانکاراموال 

 در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

اي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایران و شرایط نماید که در اجربدینوسیله اعالم و تائید می پیمانکار -9-6

یا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع قرارداد از  پیمانکاروم شود مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معل

مکلف خواهد بود تا هر گونه پیمانکاراند مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید.می کارفرماخسارتی را که از این بابت متوجه 

 Certificateنامه معتبر به همراه مربوطه یا گواهی Certificateمتعهد است گواهی کیفیت اقالم موضوع قرارداد یا  پیمانکار -9-7

of origin  تحویل دهد.  کارفرمارسانده و همزمان با تحویل کاال، به  کارفرمانماینده را به تائید 

 .باشد می پیمانکار عهده برپیمانکار در زمان اجراي قرارداد ئل ایمنی کارکنان تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسا -9-8

 يدارا یستیبای م ندهینماخواهد نمود که این  یمعرف کارفرما به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصله پیمانکار -9-9

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

 می باشد. پیمانکاراعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده  کلیه کسورات قانونی -9-10

رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار جمهوري  -9-11

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

 ان از وزارت کار الزم می باشد.گفروشندارایه گواهینامه صالحیت ایمنی  -12-9

 

 کارفرماتعهدات  –01ماده 

 .کارفرمابر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت  پیمانکارپرداخت حق الزحمه  -10-1

 د.خللی وارد نشو پیمانکارتا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -10-2
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 پیمانکارکارکنان  –11ماده 

به کار گرفته میشوند  پیمانکاراز نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط  -11-1

 شناخته میشوند. پیمانکارکارکنان 

رکنان صالحیت دار و مناسب داشته باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کا پیمانکار -11-2

مطرح میشود را داشته باشند و  کارفرماین کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط باشد و ا

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 د در رابطه با قرارداد خواهد بود.در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خو پیمانکار -11-3

 

 معرفی مدیر پروژه  – 21ماده 

از تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پروژه براي طول مدت  دو روز موظفند حداکثر ظرف مدت پیمانکارو  کارفرما -12-1

 باشد . کارفرمادر تمام اوقات باید در دسترس  پیمانکارقرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده 

یك هفته قبل از تاریخ تعویض، در صورتی که هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل  -12-2

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 تحویلمحل  -31ماده 

جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت  50محل تحویل تجهیزات موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر 

 باشد.می پیمانکارسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به عهده خاطرنشان می سازد م ؛شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 41ماده 

اندازي و آزمایشهاي تضمین عملکرد و تحویل موقت براي مدت حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ راه -14-1

 نامیده میشود. دوره تضمیـن گردد و این مدت بنام تضمین می پیمانکارماه شمسی از طرف  12

معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن متریال بد یا نامرغوب  ،اگر در دوره تضمین

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

قادر به انجام کار مطلوب طبق تضمینات تعیین شده بوسیله میگردد تأمین وي که توسط اقالمی تضمین مینماید  انکارپیم -14-2 

د. ــو با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک و ضمائم قرارداد باش پیمانکار

خود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه نواقصی در دوره تضمین  گاه هايمواد و دقت کار در کار مشارالیه صحت و دقت و کیفیت

تعیین می  کارفرما)زمان توسط ود با حداقل تأخیر ــوط نمــب مربــنامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس متریالظاهر شود که بتوان به 

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

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

 ی است.باشد از شمول این ماده مستثن پیمانکارو یك نفر نماینده  کارفرمانمایندگان 
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نواقص را  کارفرماخودداري نماید تعیین می گردد(  کارفرما)زمان توسط از رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکاردر صورتیکه  -14-3

 منظور می نماید. پیمانکاربه حساب بدهکاري  درصد15اضافه ه رفع و هزینه هاي متعلقه را ب

 

  تحویلچگونگی  سالم بودن مواد، کیفیت و – 51ماده 

 ارسال گردد. ارفرماکسالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

ظاهرا سالم  اقالمقرار خواهند گرفت و در صورتیکه کمی و کیفی مورد بازرسی  کارفرماتوسط  آماده بسته بندي می باشندکه اقالمی 

 کارفرمابه تأیید انبار  کارفرماتنظیم و پس از تحویل به انبار ها دیده نشود فـرم لیست بسته بندي مربوطه بوده و آثار خسارت در آن

 خواهد رسید. 

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

تحویل نماید. کلیه هزینه هاي ایجاد  کارفرمامعین می کند در انبار  کارفرمارا عوض نموده و در مدت زمانی که  ماقال، این نوع کارفرما

و  کارفرماتعویض به تشخیص  از پیمانکاردر صورت امتناع  خواهد بود. پیمانکاراین رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در شده و

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

 فسخ نماید. پیمانکار تخلفبدلیل و  26یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید 19اساس ماده بر 

 

 قصور و مسامحه  –61ماده 

 کارفرما ر انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خسارتی بهد پیمانکاردرصورتیکه 

ي که او یا هرنوع مطالبات و سپرده پیمانکاردرصد از محل تضمین هاي  20 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد  کارفرماشود 

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

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -71ماده 

هاي راهنما و دستورالعملهاي راه اندازي و بهره برداري و تعمیرات، مدارک خرید موظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه پیمانکار

نسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه  3ه تعداد بنضم به این قرارداد را متجهیزات وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارک 

تهیه و در اختیار  کارفرماوقت براي بل از تحویل مالکترونیکی، یك نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را ق

 ماه پس از تحویل موقت میباشد.   1( حداکثر تا As builtقرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت ) کارفرما

 

 دقت و کوشش – 81ماده 

تداول فنی و بر اساس استانداردهاي تخصصی و باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول م پیمانکار

 باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و جدیت خود را بکار برد. پیمانکاراي معمول انجام دهد. حرفه
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  جریمه تأخیر – 19ماده 

ام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد بموقع نتواند تم پیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، -19-1

، بدون جریمه عنوانه ب، 2-19آمده در بند  رحرا به ش یمبالغ پیمانکارتاخیر در انجام تعهدات  هفتهتواند بازاء هر می کارفرماانجام دهد 

 برداشت نماید. يو يهاي کسر نماید و یا از محل تضمینهاي واز پرداخت يلزوم انجام اقدامات قضایی یا ادار

و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه اي  پیمانکارتأخیر غیرمجاز ناشی از قصور  روزبه ازاي هر -19-2

منظور می گردد. در صورت  پیمانکارحساب  به کارفرمادرصد( مبلغ کل قرارداد از سوي ده ) %10درصد( و حداکثر تا پنج ) %5معادل 

تأخیر بیش از پانزده روز از انجام هر یك از تعهدات طبق برنامه زمان بندي تحویل قطعات، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب 

را به عنوان خسارات ناشی از  پیمانکارخسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین 

 فسخ قرارداد ضبط نماید.

 

 گواهی تحویل موقت – 02ماده 

 تلقی شده تکمیل رکا نظارت، دستگاه تایید و پیمانکارتوسط  قرارداد موضوع اجرايدر محل کار و ارتباط برق  انجام از پس -20-1

 .شد خواهد صادر کارفرما توسط تجهیزات موقت براي تحویل گواهی ،پیمانکار درخواست تاریخ از روز 10 ظرف حداکثر و شده

 قرار توافق مورد طرفین بین و ارائه گردد در ابتداي کار پیمانکار توسط باید تستها دیگر و عملکرد تضمین تست جامروش ان -20-2

 .گیرد

واهد شد. در این صورت معایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخ -20-3

رسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که در این صورت پس از ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می پیمانکار

ریخ صادر خواهد شد. در هر حال تا کارفرماروز توسط  10بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت 

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

 

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

مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند.  پیمانکارکار مشاهده شود، اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در 

روز پس از ابالغ  15حداکثر  پیمانکارابالغ می کند و  پیمانکارمراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به  کارفرمابراي این منظور، 

 اعالم  می گردد، رفع مینماید.  کارفرماواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط ، شروع به رفع معایب و ن کارفرما

حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع  کارفرمادر انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند،  پیمانکارهرگاه 

 نزد او دارد، برداشت نماید.  پیمانکاریا هر نوع مطالبات و سپرده اي که  پیمانکاردرصد، از محل تضمین  15نماید و هزینه آن را به اضافه 

 ست.کارفرماهزینه هاي حفاظت، نگهداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده 
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 گواهی تحویل قطعی– 22ماده 

 به و معین را قطعی هیئت تحویل تاریخ و اعضا، پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما ،شده تعیین تضمین ماهه 12دوره  پایان در -22-1

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

 ارسال کارفرما براي و تنظیم را قطعی تحویل جلسه صورت درنگ بی و گیرد می قطعی تحویل را ادقرارد موضوع ننماید مشاهده

 .کند می

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

 .باشد می آنها رفع

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

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

 .است

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

 موضوع عملیات نکند، اقدامی زمینه این در کارفرما مجدد تقاضاي تاریخ از هفته یك انقضاي و پیمانکار مجدد درخواست از پس

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

 

 حق واگذاری – 32ماده 

قی یا به شخص یا اشخاص حقی کارفرماحق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از  پیمانکار

 حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.

 

 حل اختالف – 42ماده 

 گل فوالد و آهن توسعه شرکت قراردادهاي امور و حقوقی امور بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -24-1

 که بود خواهد سیرجان شهرستان قضائی محاکم دادقرار این با مرتبط و ناشی حقوقی به دعاوي رسیدگی صالح مرجع و میباشد  گهر

 .نمودند موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین

، کارفرماملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت  پیمانکار -24-2

 عمل خواهد نمود. پیمانکارطبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهری و غیر مترقبه – 52ماده 

 موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود. -25-1

 حوادث قهري تلقی نمی گردد.جزو ورهاي ثالث تحریم کش -25-2
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 موارد فسخ قرارداد –62ماده 

 : پیمانکارفسخ قرارداد بعلت تخلف  -26-1

عوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي انجام موضوع قرارداد به  پیمانکارمعلوم شود که  کارفرمادر صورتیکه بر الف( 

نتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید و یا در صورتیکه به ا پیمانکارك ــه از یــموقع فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

بیش از یك چهارم مدت پیش بینی شده در قرارداد به  پیمانکارتحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر  کارفرماتشخیص 

اخطار  پیمانکاربه  کارفرماد و یا اصول متعارف معامله را ننماید، را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قراردا کارفرماتعویق بیافتد و یا منافع 

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

 تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد. 

عمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی از اقدامات ناصواب  کارفرمامطابق اخطار  پیمانکارور ایان مدت مذکدر صورتیکه در پب( 

حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خاصی این قرارداد را با  کارفرمامربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

ید و بخش تکمیل نیافته قرارداد را به قیمتی که بر مبناي عرف روز در زمان اخطار کتبی پانزده روزه و رعایت نکات زیر فسخ نما

در  "باید هر مبلغی از قیمت قرارداد را که قبال پیمانکارانجام داده یا به شخص ثالث واگذار نماید.  "واگذاري آن منطقی باشد راسا

و هر بخش دیگر تکمیل نشده قرارداد باشد و مبالغ اضافی قیمتهاي یا کار  اقالمرابطه با خدمات انجام نشده یا بخش تحویل نشده 

باز پرداخت نماید. در این صورت کلیه تضمین ها و  کارفرماتجدید قرارداد را در مقام مقایسه با قیمت قراردادي بخش تکمیل نشده به 

 د شد.آزاد نخواه بخشهاي تکمیل نیافته مسترد و تاپایان کار پیمانکارسپرده 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( 

 ماکارفربه تمایل فسخ قرارداد  -26-2

، به قرارداد خاتمه دهد. در اینصورت مسئولیت پیمانکار( روزه کتبی به 15)پانزده   می تواند، در هر زمان بتمایل خود با اخطار کارفرما

 بپردازد: پیمانکارآن است که مبالغ زیر را به  کارفرما

انجام گرفته و براساس درصد هر قلم از کارهاي مشخص  "براي کارهائی که واقعا ارپیمانکمانده پرداخت نشده مورد استحقاق ( الف 

 گواهی شده است. کارفرماشده در فهرست ریز قیمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط 

تاریخ فسخ، مشروط بر  براي تأمین مواد مورد نیاز کار قبل از پیمانکارکلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط ( ب  

آنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی، سفارش آنها داده شده باشد و همچنین 

نسخه با ارائه  کارفرمامشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي انجام گرفته براي 

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

بمـوجب قـرارداد حق دریافت بازپرداخت  پیمانکارسایراشیایی را که  مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و پیمانکار( ج  

، بر طبق  کارفرماکلیه طرحها، نقشه هاي کار، کروکی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به کار را به  نسبت به آنها را دارد و
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در کلیه سفارشها و  پیمانکارنیز همان حقوقی را که  کارفرما، انتقال خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه کارفرمادستورالعملهاي 

 انجام خواهد داد. ست آورده است کسب نمایدبد کار پیمانهاي دست دوم دررابطه با

بجز تعهداتی که به موجب  ؛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  "عینا پیمانکارپایان دادن به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار فسخ قرارداد به 

ان پیمانکارو سازندگان و  پیمانکارمسئولیت حل و فصل دعاوي  کارفرمامعنی پایان دادن به کلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و 

 را نخواهد داشت. دست دوم

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -26-3

خسارت معقول بخش تدارکات و  کارفرمانمایند که در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  پیمانکارو  کارفرما

پرداخت  پیمانکاردر جریان انجام می باشد را به  پیمانکارشده یا به وسیله  انجام کارفرمابا تایید  خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور

براي  کارفرماکلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدي را که  پیمانکارخواهد کرد، مشروط برآنکه 

 ل دهد.انتقا کارفرماآن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به 

 فسخ به سبب ورشکستگی -26-4

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

 و فصل خواهد شد. باال بین طرفین حل 3-26 بندبر طبق تواند فسخ شود و  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  -26-5

 

 موضوع قرارداد بسته بنده و تحویل کاالهای – 27ماده 

  .باشد می پیمانکار عهده به قرارداد موضوع اقالم حمل و بندي بسته بارگیري، از ناشی هاي هزینه کلیه -27-1

دستگاه  تایید به بایست می که باشد می قرارداد تجهیزات تخلیه و بندي بسته بارگیري، دستورالعمل ارائه به موظف پیمانکار -27-2

 .گیرد قرار قرارداد موضوع تجهیزات تحویل و بندي بسته مبناي تایید از پس و رسیده کارفرما نظارت

 :گیرد قرار نظر مد باید زیر موارد تخلیه و بارگیري بندي، بسته دستورالعمل تهیه در -27-3

 .شود دیده دستورالعمل در اقالم ظاهري و چشمی بازرسی -ا

 دیده دستورالعمل در شود می تهیه مختلف مراحل در که کیفیت کنترل و آزمایش بازرسی، هاي نامه گواهی و مدارک تمام -ب

 شود.

 

 بازرسی، آزمایش و تهیه گزارش  – 28ماده 

نماید و قبل از بسته بندي، زمانی مجاز اعالم می پیمانکارتحویل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که  -28-1

است که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جلوگیري خواهد نمود. 

 اعالم خواهد نمود. پیمانکاردر صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به 
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 کارفرمانمایندگان  بازرسـی مورد، تحویل قبل از یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و پیمانکاررف ط که از اقالمیکلیه  -28-2

نسبت به انجام تعهدات قرارداد  پیمانکار، در هر مرحله، رافع مسئولیت کارفرماکنترل و بازرسی نمایندگان  گرفت. خواهند قرار

 میباشد. پیمانکارکلیه هزینه هاي بازرسی بعهده نخواهد بود و همچنین 

در صورتیکه ارسال نماید و  کارفرمابازرسی و کنترل کیفیت را براي موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل  پیمانکار -28-3

انجام  کارفرماالمللی مورد تایید انداردهاي بینبراي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس است

 خواهند شد.

، تاریخ بازرسی را دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیتقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روزکاري 3حداقل  پیمانکار -28-4

معرفی می شوند  پیمانکاربه  "کتبا کارفرمارف تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طبایستی اعالم داشته و 

. همچنین براي انجام وظائف محوله در اختیار آنان قرار دهد (پیمانکار)به هزینه  فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهاي الزم را

ها و تعلیماتی که دستگاه نظارت دستورالعملموظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق  پیمانکار

  اي و تخصصی اعالم می نماید، انجام دهد.در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه کارفرما

بازرس ، نباشندرداد طبق مشخصات مشروحه در قرا شده استتهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -28-5

 اقالمیاز تعویض یا رفع عیوب  پیمانکار)با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید

را  اقالماین  طریق که صالح میداند به هر می تواند کارفرماتقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  کارفرماکه 

تلقی  پیمانکاررا به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات  اقالمالح این نوع مورد تعویض یا اصدر  پیمانکارجایگزین نموده و امتناع 

در  پیمانکار تخلف اد را بدلیلقرارد ،26 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 16نموده و براي جبران این نوع خسارات بر طبق ماده 

 فسخ نماید. ،انجام کارها

کدها و استانداردهاي مورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطابق استاندارد مورد تأیید  -28-6

 باشد. کارفرما

 قرار گیرد. کارفرمایار بازرس ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اخت گواهی آزمایش -28-7

را از مسئولیت او  پیمانکارتحویل شده اند،  پیمانکارکه از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -28-8

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

 فراهم آورد. کارفرمابراي بازرس را  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزم پیمانکار -28-9

 

 نشانی طرفین قرارداد – 29ماده 

رارداد تغییر ا در مدت قرد ی خونشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشان

راق و اظهارنامه مه ها ، اولیه ناکدهد باید موضوع را کتبا  به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده 

 ها ابالغ شده تلقی خواهدشد.ها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن
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 نسخ قرارداد – 30ماده 

هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفین قرارداد داراي اعتبار نسخه اصلی که  سه وماده  30 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

 میباشد. مانکارپیو یك نسخه براي  کارفرمایکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي 

 

 

 

 

 پیمانکار     کارفرما

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور

 

 امضاء

 

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره عضو هیئت مدیره
   جعفر صالح

 

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

قوانین، مقررات و آیین نامه های الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست را، با توجه به موضوع 

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

 میگردد.

  ت باشد.فعالی ار باید دارای تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجامشرکت پیمانک (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 رائه مدارکی مبنی دریافت صالحیتمورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ا

ایید از سوی 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 مبنای تخصص های مرتبط با 

ت واحد د نفرات، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداری، حفاری و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدابهداش

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

شد، تعیین کارفرما رسیده با  HSEبه تایید واحد که HSEمتناسب با پراکندگی جبهه های کاری یک نفر کارشناس 

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

دعای خارج از ا ودر محیط کار از ادامه فعالیت کاری پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد   HSEدر صورت عدم حضور  (3

  ارت از سوی پیمانکار خواهد بود.تاخیر و خس

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

 معاینات طب کار 

  )بدو استخدام و ادواری( برای ایشان توسط پیمانکار الزامی است.

فرما ز سوی کاراف شده اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعری پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهای اجرائی خود، (5

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

  رفی نماید.ما معکارفر  HSEنماید. همچنین تمامی افرادی که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند بصورت رسمی به واحد

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

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

با  مطابق وای مورد تایید سازمانهای ذی صالح و کارفرما بوده و در شرایط ایمن، مناسب سالمت فنی از شرکته

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

هده شرکت عر، بر فنی معتبر پیمانکا قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت برای ماشین آالت فاقد گواهینامه

  پیمانکار خواهد بود.

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

    دریافت نمایند.

ار کط محیط جهت ضبط و ربپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاری اقدام به استخدام نفرات ثابت  (8

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

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

را کتبا به  و غیره( مراتب HSEآوری زباله، جمع آوری و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاری، خدمات مهندسی 

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

ات بار برداری، از جمله وسایل استحفاظی فردی، وسایل برقی، وسائل و تجهیز HSEو تجهیزات مرتبط با  کلیه اقالم (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.  HSEرگونه کمپ خارج از کمپ های محدوده سایت، منوط به تایید واحدپیمانکار قبل از استفاده از ه (11

ارگاهی و وابط کپیمانکار متعهد میگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسهای بهداشتی الزم بر مبنای ض (12

  .(ال میگرددرما اعمقراردادهای کارفقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور 

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

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

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

صورت وضعیت  % باالسری در25اقدام و هزینههای آن با احتساب  "فردی استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما راسا

  پیمانکار لحاظ خواهد شد.

اری ا ضوابط جبتناسب پیمانکار باید برای تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و دارای 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 های ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهای برق، محل و نوع سپتیک برای سرویسهای 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 های ایمنی در رانندکلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگ (16

  مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

اری خود کجبهه  پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر های 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 های 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 های کاری و سای-سخت برای محوطه

  کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

 وطه اعزامای مربپیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهای الزم و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس ه (21

  خواهد نمود.
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ه نماید )ب تجهیز یه سیستمهای برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسبپیمانکار موظف است کل (22

  ازای 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.

ای 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 برای برپا  HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید  (26

تگ  بست دارایو دار بست کارفرما را اخذ نماید. داربستهای دارای 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 خپدعای او خارج از  جلوگیری 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 فرمهای اعالم شده و در وقت تعیین (27

  خواهد نمود.

د کتی( بایاای )برتمامی داربستهای داخل مخازن و فضاهای محصور جزء داربستهای 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 های  HSEرگاه پیمانکار به همراه سرپرستحضور فعال سرپرست کا (30

  است.

کوی کار ایی، سپیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاری و کار در شب از جمله افسر ایمنی، روشن (31

  ایمن، مسیرهای دسترسی مناسب ایجاد نماید

ایید تران و با یمانکاپر فعالیت های از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاری در تعهد تهیه وسایل استحفاظی خاص د (32

  کارفرما میباشد.

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

  کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

  می کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادی باشد.لیست بیمه تما (34

ن کار زشکی، قانوموزش پآپیمانکار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه های 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.


