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با ن سیرجان شهرستادر اداره ثبت  3136 به شماره ثبت  توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت مابین  فیاين قرارداد 

ديرعامل مبه عنوان  محمد محیاپور به نمايندگی آقايان 411395415655كد اقتصادی  و 14000228625شناسه ملی 

اده شیراز، ج 50جان، كیلومتر سیرنشانی  ت مديره، بهاعضو هیعنوان ه ب جعفر صالح نايب رئیس هیات مديره و و

 از يكشود ینامیده م خريداركه در اين قرارداد ،  7817999738جاده اختصاصی معدن گل گهر، كدپستی  5كیلومتر 

 قتصادیا دك و ............................ملی دارای شناسه  .................شماره ه ثبت شده ب .....................شركت سو و 

اين قرارداد  ردكه  ..................................ه نشانی ب، يرعاملبه عنوان مد ............................آقای  نمايندگیبه  ،..............................

آن  عايت كاملبه اجرا و ر ديگر، به شرح زير منعقد و طرفین از هر لحاظ ملزم و متعهداز سوی ،شود نامیده می فروشنده

 باشند. می

 قرارداد موضوع – 1 ماده

هن و فوالد آدستگاه يونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهر شركت توسعه  6 خريدقرارداد عبارت است از  موضوع

 .دمندرج در قراردا طيشرا ريسا وبر اساس مشخصات مندرج  گهرگل

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

 قرارداد حاضر -1

معاونت برنامه ريزی و نظارت  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرايط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  -2

 باشند و جزء الينفك قرارداد می باشد.راهبردی رئیس جمهور كه طرفین از مفاد آن مطلع می 

 مکاتبات و گزارشها كارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت -3

محیط  و هداشتب ايمنی، مديريت سوی از ابالغی محیطی زيست و ايمنی های دستورالعمل و ها نامه آئین كلیه  -4

 .باشند می قرارداد الينفك جزء كه خريدار زيست

 بین يا ابالغ فروشنده هب آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین كه اصالحی و تکمیلی اسناد -5 

 .شود می توافق قرارداد طرف دو

 مصوب های گزارش و مدارك -6

 قرارداد پیوست های
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 موضوع قرارداد ات: مشخصات فنی تجهیز1پیوست شماره 

 تجهیزات يونیت هیدرولیك روانکاری: فهرست قطعات و 2پیوست شماره 

 : جدول تفکیك مبلغ قرارداد3پیوست شماره 

 دستور العمل فاينال بوك پروژه :4پیوست شماره 

 HSEدستورالعمل  :5پیوست شماره 

  قرارداد مبلغ – 3 ماده

 ورت مقطهوعصهبهه  ريال ..................به میزان موضوع قرارداددستگاه يونیت روغن الکترو موتور  6خريد بابت  مبلغ قرارداد

 تعیین و توافق گرديد.

 .های قرارداد به صورت ريالی می باشد كلیه پرداخت -3-1

 مقطوع میباشد و هیچ گونه تعديلی به آن تعلق نمیگیرد.غ فوق برای انجام موضوع قرارداد لمب  -3-2

، تورم های ديگر از قبیل سود فروشنده، ريسكو كلیه هزينه موضوع قرارداد اتتجهیزشامل فروش  مبلغ فوق : 1تبصره 

طور بفزوده( و رزش اااحتمالی، كلیه حقوق دولتی و كلیه كسورات قانونی و همچنین كلیه عوارض متعلقه )بجز مالیات بر 

 كلی تمامی عوامل مؤثر در ارتباط با موضوع قرارداد میباشد.

ار خت آن به عهده خريددرصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پردا 9 به مبلغ كل قرارداد به میزان : 2 تبصره

ر ارزش مالیات ب گواهی ارائه فاكتور طبق نمونه سازمان امور مالیاتی، توسط فروشنده به خريدار و ارائه منوط به) است.

 افزوده(.

 پرداخت نحوه -4 ماده

در  پرداختشبه عنوان پی % مبلغ قرارداد را50ا سقفتخريدار حداكثر ، فروشنده درخواستدر صورت  پیش پرداخت:

و  به تناسب اين مبلغ دينمای پرداخت م فروشندهبه  ،خريدارضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و مورد تايید ل ارائه اقب

 كسر می گردد.فروشنده از صورت وضعیت های 

رائه و اده وی ا نماينخريدار و يبه دستگاه نظارت  خريداردرب انبار  مربوطه اتتجهیزپس از تحويل  مابقی مبلغ قرارداد

ت پرداخ شندهفرودر وجه خريدار و كسر كسورات قانونی، دستگاه نظارت  ديیتا، پس از فروشنده یاز سوصورت حساب 

 ی گردد.م
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 مدت قرارداد -5 ماده

 از تاريخ تنفیذ قرارداد می باشد. روز 120 ،موضوع قرارداد انجام مدت

 تنفیذ  قرارداد -6ماده 

 قرارداد با حصول شرايط ذيل تنفیذ شده تلقی می گردد:

 قراردادامضاء  (1

 ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت توسط فروشنده (2

 توسط فروشندهحسن انجام تعهدات  ضمانتنامه بانکی ارائه(2

 ( نامه ابالغ شروع به كار از سوی خريدار به فروشنده 4

مايد عدم ندی اقدام بايست حداكثر ظرف يك هفته پس از امضای قرارداد نسبت به ارايه كلیه تضامین قراردا فروشنده می

ن ارد تا ضمدحق را  بانکی فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف فروشنده تلقی شده و خريدار اينهای ارائه ضمانتنامه 

 فسخ اين قرارداد، تضمین شركت در مناقصه فروشنده را ضبط و وصول نمايد.

 موضوع قرارداد تتجهیزا تحویلمحل  -7 ماده

ده اختصاصی جا 5كیلومتر  ،جاده سیرجان 50كیلومتر  ،استان كرمان واقع درمحل تحويل تجهیزات موضوع قرارداد 

 می باشد.توسعه آهن و فوالد گل گهر گل گهر، شركت  معدن

  بهاء آحاد تعدیل - 8 ماده

 .شود نمی تعديل و شامل بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد های قیمت

 قانونی کسورات - 9 ماده

در اين  و باشد به عهده فروشنده می كلیه كسورات قانونیدر صورت تعلق كسورات قانونی به موضوع قرارداد پرداخت 

 .نمايد عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف راستا فروشنده

 نظارت بر اجرا -10 ماده

بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده است از طرف  فروشندهنظارت بر اجرای تعهداتی كه 

را طبق نظر و  موضوع قراردادفروشنده موظف است كه  گرديد.واگذار يا نماينده وی  بهره برداریمعاونت خريدار بر عهده 
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باشد نماينده آن كه در حدود مشخصات و يا اسناد و مدارك پیوست قرارداد می رات و تعلیمات دستگاه نظارت و يادستو

 نخواهد بود. فروشنده یهاتیمسئول فعاست كه نظارت دستگاه نظارت را یهيبد .اجرا كند

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین -11 ماده

 قید بدون بانکی نامه ضمانتقرارداد  امضاء امهنگ به فروشنده قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمین منظور به -11-1

قطعی تحويل  از پس مزبورتضمین  دهد.می تحويل خريدار به ، مبلغ قرارداد %5،  به میزان خريدارو مورد تايید  و شرط

 .می گردد. عودت فروشنده به و تائید دستگاه نظارت موضوع قرارداد

 مبلغ نمايد. نیمی از می كار كسر انجام سنح تضمین بعنوان %10معادل ،فروشنده به پرداخت هر مبلغ خريدار از  -11-2

ئید ل قطعی و تاگواهینامه تحويازصدور گواهینامه تحويل موقت و نیم ديگر آن پس از صدور  پس كار انجام حسن كسور

 .گرديد خواهد مسترد فروشنده به دستگاه نظارت،

رده ل مبلغ سپمعاد، تايید دستگاه نظارتو  تضمین مورد تايید خريدارو ارائه  فروشنده: در صورت درخواست تبصره

 .ير می باشدپذ امکانباقیمانده( بعد از تحويل موقت  %50آزادسازی سپرده مذكور )،  جام كار باقیماندهحسن ان

 فروشندهدات اییت -12 ماده

 زاماتال و خدمات حدود و نموده مطالعه كامالا  را مربوطه مدارك و اسنادو  قرارداد كه نمايد اعالم می فروشنده -12-1

 خصوص نيدر ا شيخو يیانجام پروژه و توانا تیه است و از قابلنمود شناسايی و بررسی كامالا  را آن در شده تعريف

 .حاصل نموده است نانیاطم

 .های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و به آن واقف استتمام خطرات و ريسك فروشنده -12-2

ر های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیانمايد كه دانش فنی و ساير نیازمندیاعالم می فروشنده -12-3

 .تواند آنها را تامین نمايددارد و يا می

به كار  انین مربوطنمايد كه از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوید میيتأ فروشنده -12-4

يت كند. ها را رعاها و عوارض كامالا مطلع بوده و متعهد است همه آنجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتو تأمین ا

 .خواهد بود ویالذكر متوجه و مقررات فوق نیندر هر حال مسئولیت عدم اجرای قوا

 فروشندهتعهدات  -13 ماده
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و عوامل  ، بیمه حمل، بیمه حادثهموضوع قرارداد اتتجهیز ارسال و بارگیری، حملكلیه مسئولیت های مربوط به   -13-1

 .فروشنده می باشدير بیمه های مورد نیاز، به عهده سااجرايی، و 

حت صمسئولیت و فروشنده ذيرفت پانجام خواهد  فروشنده شركتموضوع اين قرارداد در  اتفرآيند تامین تجهیز -13-2

ا ر نون كارات قاو مقرر یو حفاظت فن یمنيبعهده داشته و اصول و مقررات اكار، سالمت افراد و ايمنی محیط كار را 

  می نمايد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه خريدار نمی باشد.رعايت 

دون ب خريداربا  و يا ساير افراد طرف قرارداد خريدارام كاركنان گیری يا استخدشود كه از بکارمتعهد می فروشنده -13-3

 .خودداری نمايد خريداراجازه كتبی 

گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه د بکار میمکلف است كلیه كاركنانی را كه برای اجرای اين قراردا فروشنده -13-4

 مان تأمین اجتماعی پرداخت نمايد.های متعلقه را به سازنموده و حق بیمه

ا به سبب يموضوع قرارداد و انجام و يا  يلتحوای كه ممکن است قبل يا هنگام مسئولیت هرگونه حادثه يا صدمه -13-5

رتی به تأسیسات و يا خسا، و كاركنان وی يا اشخاص ثالث گردد آن متوجه جان و اموال فروشنده و كاركنان وی، خريدار

ی گان وو نمايند ريدارا و كال به عهده فروشنده خواهد بود و خئاموال فروشنده، خريدار و يا اشخاص ثالث وارد آيد، جز

 مسئولیتی در مورد پاسخگويی به مراجع ذيربط نخواهد داشت.

ه فروشنده ل موقت، بعهدتا تحوي شروع قرارداداز  تامیندر دوره  موضوع قرارداد اتنگهداری و حفاظت از تجهیز -13-6

 باشد. می

انون كار قاجتماعی و ن رعايت الزامات راهنمايی و رانندگی، اجرايی، ايمنی و بهداشت محیط كار، قانون تامی -13-7

 جمهوری اسالمی ايران و ساير قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده فروشنده میباشد.

يط و شرات الزم با تجهیزا اجرايی پروژه، موظف است خدمات موضوع اين قرارداد را طبق مشخصات فروشنده -13-8

ا و اصول روش ه بکار بردن بهترين و كیفیت و كمیت الزم پیش بینی شده در اين قرارداد و مدارك و اسناد آن و با

در  همچنین .انجام دهدمتداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جديت خود 

 اقدامات ارش ها وبديهی است؛ تأيید گز الزم را حفظ نمايد. داری و امانتكارفرما صرفه و صالح  ،تمامی مراحل كار

اهاتی قص يا اشتبدر هر حال مسئول و جوابگوی نوافروشنده نبوده و فروشنده رافع مسئولیت  خريداربوسیله  فروشنده

 است كه بعداا مشاهده می گردد.
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دها و یز میزان دستمزاطمینان حاصل نمايد و ن موضوع قرارداد اتتجهیزتامین بايد نسبت به امکان  فروشنده -13-9

 هیچ گونه عدا حقاين بابت ب تجهیزات و بارگیری، بیمه، حمل را از هرجهت منظور نمايد و از تامینكلیه هزينه های 

 اعتراضی نخواهد داشت.

ريخ كه تا تا وط به مالیاتبايد هزينه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و مقررات مرب فروشنده -13-10

نخواهد  ه اعتراضییچ گونهو نیز سود خود را منظور نمايد و از اين بابت بعدا حق انعقاد قرارداد معمول و جاری بوده است 

 داشت.

 در دوره تضمین می باشد. پروژهموظف به رفع كلیه نواقص، اشکاالت و معايب  فروشنده -13-11

 ده است. بر عهده فروشن رعايت كلیه موارد ايمنی در رابطه با پرسنل، تجهیزات و ساير موارد -13-12

خريدار  ن بابت متوجهمسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت، بر عهده فروشنده می باشد و مسئولیتی از اي -13-13

 نخواهد بود.

داخت ین مربوطه پر، دستمزد و حق بیمه كاركنان خود را طبق قوانفروشنده متعهد است كلیه حقوق، مزايا -13-14

و  ای پرسنلیههزينه  پرداخت كلیه ،با قانون كار برعهده فروشنده می باشدكسورات قانونی و موارد مرتبط  ساير .نمايد

نده و عوامل ده و فروشده بومزايای قانونی حین كار و پايان كار و ساير مزايای قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده فروشن

 وی هیچگونه رابطه استخدامی با خريدار ندارند.

 می روشندهف عهده در زمان اجرای قرارداد بر شندهفروذهاب و وسائل ايمنی كاركنان  تامین غذا، مسکن، اياب و -13-15

 .باشد

نامه معتبر به هیمربوطه يا گوا Certificateموضوع قرارداد يا  اتتجهیزفروشنده متعهد است گواهی كیفیت  -13-16

يل ه خريدار تحوبخريدار رسانده و همزمان با تحويل كاال،  دستگاه نظارتتائید به را  Certificate of originهمراه 

 دهد. 

 خریدارتعهدات  -14 ماده

  .ظارتندستگاه د تايی و با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسورات قانونیمطابق  فروشندهپرداخت مبلغ قرارداد به 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -15ماده 
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ای اصالت همدارك خريد و گواهینامه ،  موضوع قرارداد تجهیزديتاشیت كامل فروشنده موظف است كلیه مدارك فنی، 

ی و تهیه نترل كیفكو كلیه مدارك منضم به اين قرارداد را در قالب فاينال بوك براساس دستورالعمل های مذكور ات تجهیز

ق با نسخه رونیکی در تطابتايید نسخه الکترونیکی، دو نسخه هاردكپی و الکتنسخه الکترونیکی و پس از  3فاينال بوك به تعداد 

( As builtاخت )چون س ارائه نقشه های تايید شده را قبل از تحويل موقت برای خريدار تهیه و در اختیار خريدار قرار دهد.

 باشد.   ماه پس از تحويل موقت می 1حداكثر تا 

 بازرسی و آزمایش -16 ماده

ذ و اخ فنیك نسبت به تهیه مدار موضوع قراداد اتتامین تجهیزفروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند  -16-1

 اقدام نمايد.  خريدارتايیديه اين مدارك از دستگاه نظارت 

فراهم  به همکاری و موظف فروشندهموضوع قرارداد را مورد بازرسی قرار دهد.  اتزتجهی كیفیت تواند می خريدار -16-2

  .باشدامر می نينمودن تسهیالت الزم برای ا

ط وی كاری كه توس تهیه شده يا فروشندهتجهیزات كه توسط عدم تطابق تصويب عدم انجام بازرسی در قرارداد و  -16-3

ت ه و مطابقهای قراردادی وی در رابطه با صحت تجهیز و كارهای انجام شدرا از مسئولیت فروشندهانجام گرديده است، 

 . نمايد نمی عافآنها با مشخصات فنی م

 مجاز است ندی، زمانیدر محل هايی كه فروشنده اعالم مینمايد و قبل از بسته ب وع قراردادضمو اتتجهیزحويل ت -16-4

س بازر بدون گواهی موصوف اتتجهیز كه بازرس گواهی تحويل آنرا صادر كرده باشد. بديهی است سايت از ورود

 ود.جلوگیری خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به فروشنده اعالم خواهد نم

اس اسايشات بر صادر نشده باشد، آزمدستورالعملی  موضوع قرارداد اتتجهیزکه برای آزمايش های یدر صورت -16-5

 انجام خواهند شد.المللی مورد تايید خريدار استانداردهای بین

اشته و تسهیالت درا اعالم موضوع قرارداد  هتست دستگاقبل از بازرسی و  روزكاری 3حداقل بايستی  فروشنده -16-6

ه كلیايد و فراهم نم معرفی می شوندفروشنده به  "كتباخريدار ف بازرسانی كه از طرف يالزم و مناسب را جهت انجام وظا

 نجام وظائفبرای ا او كمکهای الزم ر را پرداخت نمايد  لوازم آزمايشای بازرس و ههزينه های بازرسی از جمله هزينه 

 .معمول نمايد محوله

طبق مشخصات  شده استتهیه  فروشندهكه از طرف  موضوع قرارداد اتتجهیزدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -16-7

 چنانچهرا بخواهد.  )با ذكر عیب( و يا اصالح آن را قبول ننمايد مجاز خواهد بود كه آنبازرس ، دنباشمشروحه در قرارداد 
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تقاضای تعويض يا اصالح آنها را نموده است امتناع نمايد  خريداركه  موصوف اتتجهیزاز تعويض يا رفع عیوب  فروشنده

در مورد تعويض يا فروشنده را جايگزين نموده و امتناع  اتتجهیزطريق كه صالح میداند اين  به هر می تواندخريدار 

تلقی نموده و برای جبران اين نوع خسارات بر طبق ماده  فروشندهاصالح را به منزله قصور و يا مسامحه در انجام تعهدات 

 خ نمايد.فس ،در انجام كارهافروشنده  تخلفقرارداد را بدلیل  25 طبق مفاد ماده، يا اين قرارداد عمل نمايد 23

 باشد.ر خريدايید بازرسی ها و غیره بايد مطابق استاندارد مورد تأ ا و استانداردهای مورد نیاز برایكده -16-8

 .قرار گیردخريدار بايد در هر حال جهت كنترل و تأيید در اختیار بازرس  بازرسی هاگواهی  -16-9

نده فروشه اند، تحويل شدفروشنده كه از طرف  اتتجهیزهرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن  -16-10

ايان دوره تضمین معلوم نموده باشد و قبل از پ قصوری كه در اجرای مفاد قرارداد يارا از مسئولیت او در مقابل عیوب و 

 گردند معاف نمی نمايد.

دار خريی بازرس برارا  الزم بايست در دوره بازرسی و آزمايش، محل و مکان مناسب و تسهیالت میفروشنده  -16-11

 فراهم آورد.

  موضوع قرارداد اتنو بودن و اصلی بودن تجهیز -17 ماده

كننده برای رخانه تولید( بوده و مستقیماا از كاoriginalموضوع قرارداد بايد نو، غیر مستعمل و اصلی ) اتتجهیز -17-1

 ارسال گردد.  خريدار

 می بايست از جانب فروشنده به خريدار ارائه گردد. متريالگواهینامه اصالت  -17-2

، اتیزل بودن تجهشده پذيرفته نخواهد شد. در صورت مستعم مل يا دوباره ساخته شده يا تعمیرمستع اتتجهیز -17-3

 روشندهف ،مطابق مشخصات فنی قرارداد نباشد فروشندهتخلیه شده توسط  اتتیکه مشخصات فنی تجهیزيا در صور

 ينجايگز مايدن تعیین می خريداررا تعويض نموده و طی مدت معقولی كه  اتتجهیزاين  خريداردستور ه متعهد است ب

های نهیمه و هزيهای ايجاد شده در اين رابطه از قبیل حقوق گمركی، سود بازرگانی و بقبلی نمايد. كلیه هزينه اتتجهیز

 .خواهد بود فروشندهتاخیر از اين بابت به عهده 

 گواهی تحویل موقت -18ماده 
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يید دستگاه تاو  اتتست تجهیزو توسط فروشنده درب انبار خريدار  ضوع قراردادوم اتتجهیزتحويل پس از   -18-1

وقت توسط مروز از تاريخ درخواست فروشنده، گواهی تحويل  10نظارت، كار تکمیل شده تلقی شده و حداكثر ظرف 

 خريدار صادر خواهد شد.

د شد. در وقت نخواهممعايب و يا كمبود های جزيی كه در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحويل  -18-2

ه ل نمايد كا تکمیرسد، معايب را مرتفع و كمبود ها راين صورت فروشنده ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین می

وز توسط خريدار ر 10های تکمیل يافته، تايیديه ظرف مدت در اين صورت پس از بازبینی معايب اصالح شده و يا كمبود

 .صادر خواهد شد. در هر حال تاريخ شروع دوران تضمین از تاريخ صدور گواهی تحويل موقت خواهد بود

 و رفع نواقص تضمین دوره  -19ماده 

ارداد درب انبار موضوع قر اتتحويل تجهیزاز ماه پس  12موضوع قرارداد برای مدت  اتزیی تجهيكیفیت و كارا -19-1

گردد و می تضمین فروشندهطرف از ، و تايید دستگاه نظارت و تحويل موقت اتخريدار توسط فروشنده و تست تجهیز

 داد مشهودموضوع قرار ملکرددر ع یتضمین معايب و نواقص شود. اگر در دورهاين مدت به نام دوره تضمین نامیده می

ت رفع يا گاه نظاربايد آن معايب و نواقص را به هزينه خود و طبق نظر دست فروشندهنباشد  خريدار منتسب بهشود كه 

 جايگزين نمايد. 

ام كار مطلوب قادر به انجمی گردد تأمین وی كه توسط  موضوع قرارداد اتتجهیزنمايد  تضمین می فروشنده -19-2

طبق  حاظ برلو با ايمنی كه الزمه بهره برداری می باشد بوده از هر  فروشندهطبق تضمینات تعیین شده بوسیله 

ی ارخانه هادر ك د. مشارالیه صحت و دقت و كیفیت مواد و دقت كارههمشخصات مشروحه در مدارك و ضمائم قرارداد باش

و  يا  ساخت مرغوبان متريالخود را بنحوی تضمین می نمايد كه هر گاه نواقصی در دوره تضمین ظاهر شود كه بتوان به 

 واقص رانن ردد( آگخريدار تعیین می دستگاه نظارت )زمان توسط ود با حداقل تأخیر ههوط نمههب مربههطرز كار نامناس

نقص و  اي و عیب رفع تاريخ از تضمین دوره صورت اين در اصالح نمايد. به هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت

 .مجدد سیستم محاسبه خواهد شد یانداز راه نیهمچن

 دداری نمايدخو)زمان توسط خريدار تعیین می گردد( از رفع نواقص در حداقل زمان  فروشندهدر صورتیکه  -19-3

مطالبات و سپرده ای  از محل تضمین فروشنده يا هر نوع درصد15اضافه ه نواقص را رفع و هزينه های متعلقه را بخريدار 

 اقط نمود.لب و سسمی نمايد و فروشنده حق هرگونه اعنراض در اين خصوص را ازخود رد، برداشت كه فروشنده نزد او دا

 گواهی تحویل قطعی -20ماده 
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ربوطه، مه تضمین در دوره تضمین و پايان دورموضوع قرارداد  اتتجهیزپس از رفع و اصالح كلیه نواقص و عیوب احتمالی 

 گواهی تحويل قطعی از طرف خريدار صادر خواهد شد. 

ای یات را، برشکیل هدر پايان دوره تضمین تعیین شده، خريدار بنا به تقاضای فروشنده اعضای هیات تحويل قطعی و تاريخ ت

نده باشد ار فروشك، هرگاه عیب و نقصی كه ناشی از اتزتجهیتحويل قطعی معین می كند. هیات تحويل قطعی، پس از بازديد 

گیرد و صورت می و هر عیب و نقصی كه مرتبط با موضوع قرارداد باشد را مشاهده ننمايد موضوع قرارداد را تحويل قطعی

 جلسه تحويل قطعی را امضا خواهند نمود و مطابق قرارداد عمل خواهد شد. 

 اشد.ها می بنقصی مشاهده كنند، فروشنده بر اساس شرايط قرارداد مکلف به رفع آنهرگاه هیات تحويل قطعی، عیب و 

پس از  وول انجامد ه به طاگر خريدار با وجود تقاضای فروشنده، اقدام به اعزام هیات تحويل نکند و اين تاخیر بیش از دو هفت

 ععملیات موضو ر اين زمینه اقدامی نکند،درخواست مجدد فروشنده و انقضای يك هفته از تاريخ تقاضای مجدد خريدار د

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

 امور محرمانه -21 ماده

نش جارب و داك، تعات، مداركلیه موضوعات مرتبط با قرارداد را محرمانه تلقی كرده و تحت هیچ شرايطی اطال فروشنده

را  يدارخر كتبی در اختیار وی گذاشته شده است را فاش نخواهد كرد، مگر اينکه مجوز رسمی و خريداركه توسط  فنی

  .در اين رابطه اخذ كرده باشد

 مقادیرکارافزایش یا کاهش  -22 ماده

 %25ت تا ت آيین نامه معامالمی تواند در طول مدت قرارداد حجم كارهای موضوع قرارداد را با رعاي خريدار -22-1

 )بیست وپنج درصد( مبلغ اولیه قرارداد افزايش يا كاهش دهد.

 .افتيخواهد  رییتغا توافق طرفین و ب به تناسبدر صورت افزايش يا كاهش مقادير كار، مدت قرارداد  -22-2

 جرائم تاخیر -23 ماده

توجه به  رداد را بانتواند تمام و يا قسمتی از تعهدات موضوع قرا فروشندهچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  -23-1

 ليذ رحا به شر یمبالغ فروشندهتعهدات  تاخیر در انجام هفتهتواند بازاء هر می خريدارمفاد قرارداد بموقع انجام دهد 

 یو یهامینهای وی كسر نمايد و يا از محل تضاز پرداخت یبعنوان جريمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضايی يا ادار

 برداشت نمايد.
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ت و ويل تجهیزاتأخیر غیرمجاز ناشی از قصور فروشنده و به تشخیص دستگاه نظارت در تح هفتهبه ازای هر  -23-2

اد از سوی خريدار كل قرارد)ده درصد( مبلغ  %10درصد( و حداكثر تا  پنج) %5ای معادل اجرای موضوع قرارداد، جريمه 

ند اوخريدار می ت قرارداد،به حساب فروشنده منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع 

ن لیه تضامیخ و كيك طرفه فسقرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور 

 يدارمايد و خرصول نفروشنده و ساير مطالبات فروشنده را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود و

سپرده  ل ضبطحق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از مح

 مايد.نقدام ه منظور جبران خسارات وارده از طريق طرح دعوی در مراجع صالح قضايی امذكور خريدار می تواند ب

 حوادث قهري و غیر مترقبه )فورس ماژور(  -24 ماده

 د.خواهد بو اجرا موارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانین جمهوری اسالمی ايران برای هر يك از طرفین نافذ و قابل

         قراردادو خاتمه موارد فسخ  -25 ماده

 :فروشنده فسخ قرارداد بعلت تخلف   -25-1

داد وضوع قراری انجام معوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برافروشنده معلوم شود كه خريدار در صورتیکه بر 

، مايد مال نمی نحوله اعمانتظار می رود در انجام وظايف فروشنده ك ههه از يههبه موقع فراهم نساخته و يا دقت الزم را ك

 و نیز  ريدارخدر صورت واگذاری كار توسط فروشنده به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی يا حقوقی( بدون مجوز كتبی 

اعد موز ابیش ده فروشنتحويل موضوع قرارداد به علت اهمال و يا تقصیر دستگاه نظارت خريدار در صورتیکه به تشخیص 

 ارداد و يارعايت شرايط قر را ملحوظ ننمايد وخريدار منافع فروشنده بیافتد و يا به تعويق اين قرارداد  23مندرج در ماده 

 رف سازد ود را بر طاخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خوفروشنده به خريدار  ، اصول متعارف معامله را ننمايد

 ع سازد. روز تجاوز كند، نواقص و معايب را مرتف 15موظف است ظرف مدتی كه در هر صورت نبايد از فروشنده 

اقدامات  ت بعضی ازعمل نکرده باشد و يا اينکه به علخريدار مطابق اخطار فروشنده در صورتیکه در پايان مدت مذكور 

ج به ن احتیابدو به تشخیص خود و  اهد داشتحق خوخريدار ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا كند، 

هدات اجرای تع ضمینت ضبط به قرارداد،نسبت فسخ ابالغ از پس خريدار .انجام تشريفات خاصی اين قرارداد را فسخ نمايد

رداد ی از فسخ قرانموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناش اقدام خود نفع به كار انجام و حسن

يد و رداشت نمابداری را از محل تضامین و ساير مطالبات فروشنده مستقیماا و بدون احتیاج به اقدامات قضايی و ا باشد

 فروشنده حق هرگونه ادعايی را دراين خصوص از خود سلب و ساقط می نمايد. 

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -25-2
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دماتی ت معقول خخسارخريدار نمايند كه در آن صورت  فسخرا با توافق متقابل  ممکن است قرارداد فروشندهو  خريدار

 فروشندهه اشد را ببدر جريان انجام می فروشنده انجام شده يا به وسیله با تايید خريدار  كه تا تاريخ تفاسخ مذكور

تعهدی  ر گونهخدمات و ه كلیه حقوق و مالکیت های نسبت به تداركات وفروشنده پرداخت خواهد كرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد.خريدار برای آن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به خريدار را كه 

 فسخ به سبب ورشکستگی -25-3

 هر يك از طرفین فسخ خواهد شد.و تصفیه اين قرارداد در صورت ورشکستگی 

ین طرفین حل و بباال  2-25 بندطبق  و برو تواند فسخ شود  فورس ماژور میحالت اين قرارداد در صورت تداوم  -25-4

 فصل خواهد شد.

 قرارداد  خاتمه -25-5

داد خاتمه دهد. در ، به قرارفروشنده( روزه كتبی به 15)پانزده  می تواند، در هر زمان بتمايل خود با اخطار خريدار

 بپردازد:فروشنده آن است كه مبالغ زير را به  خريداراينصورت مسئولیت 

لم از قدرصد هر  انجام گرفته و براساس "برای كارهائی كه واقعافروشنده مانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

 گواهی شده است.خريدار كارهای مشخص شده در فهرست ريز قیمتهای قرارداد انجام گرفته و توسط 

 از تاريخ ز كار قبلبرای تأمین مواد مورد نیافروشنده كلیه مخارج انجام يافته و هزينه های صورت گرفته توسط  –ب  

آنها  بی، سفارشار كتفسخ، مشروط بر آنکه مواد مذكور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ اخط

ای ه هثبات هزينشد. اداده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختی صورت نگرفته با

دال  روسط خريدات ید شدهيا ساير اسناد تأي فروشنده با ارائه نسخه های تأيید شده فاكتورهای  خريدارانجام گرفته برای 

 بر انجام هزينه ها خواهد بود.

ريافت دارداد حق بمهوجب قهرفروشنده سايراشیايی را كه  مالکیت كار درحال پیشرفت، مواد، تداركات و فروشنده –ج  

ه به كار را بوط ببازپرداخت نسبت به آنها را دارد و كلیه طرحها، نقشه های كار، كروكی ها، مشخصات و اطالعات مر

وقی را ز همان حقنی دارخري، انتقال خواهد داد و اقداماتی كه الزم باشد تا آنکه خريدار، بر طبق دستورالعملهای خريدار

 اد.ام خواهد دانج بدست آورده است كسب نمايد كار كلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررابطه بادر فروشنده كه 

بجز تعهداتی كه  ؛محض اجرای تعهدات مشروحه در اين ماده كلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد يافته ب –د  

خواهد يافت. هیچیك از مطالب مندرج در اين به موجب شرايط قراردادی بطور صريح يا ضمنی پس از تکمیل كار ادامه 

در پايان دادن به قرارداد به نحوی كه در جای ديگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار خريدار ماده برحق 
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مسئولیت حل و  خريداربه معنی پايان دادن به كلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و  "عینافروشنده قرارداد به  خاتمه

 را نخواهد داشت. سازندگان و فروشندگان دست دومو فروشنده فصل دعاوی 

 موضوع قراردادات تجهیزبسته بندي و تحویل -26ماده 

 ويلمحل تح بهموضوع قرارداد  اتتجهیزمل حبارگیری، بسته بندی و  های مربوط بهو هزينه  ها مسئولیتكلیه  -26-1

  .می باشدبه عهده فروشنده  قرارداد حاضر(، 7)مندرج در ماده 

 می كه باشد می قرارداد موضوع جهیزاتت تخلیه و بندی بسته بارگیری، دستورالعمل ارائه به موظف فروشنده -26-2

 قرار قرارداد عموضو تجهیزات تحويل و بندی بسته مبنای تايید از پس و رسیده خريدار دستگاه نظارت تايید به بايست

 .گیرد

 :گیرد قرار نظر مد بايد يرز موارد تخلیه و بارگیری بندی، بسته دستورالعمل تهیه در -26-3

 دستورالعمل در هبست هر محتوی كاالی كمیت ها، بسته كل شمار های آيتم شامل بندی بسته به مربوط های فرم -لفا

 گردد. تکمیل بارگیری مجوز صدور و بازرسی زمانی در گردد كه درج

 .گردد درج دستورالعمل در ها بسته صحیح بارگیری نحوه -ب

 از كه گردد آماده و بندی بسته حوین به حمل، وسیله ونوع محموله ماهیت به توجه با تحويل و حمل برای را كاالها -ج

 بماند. مصون تخلیه و حمل بارگیری، آسیب ضمن

 شود. ديده دستورالعمل در اقالم ظاهری و چشمی بازرسی -د

 دستورالعمل در شود می تهیه مختلف مراحل در كه كیفیت كنترل و آزمايش بازرسی، های نامه گواهی و مدارك تمام -ه

 ديده شود.

 قبیل از تجهیزات در نقص و عیب گونه هر از هك باشد ای بگونه بايد نگهداری و كردن انبار حمل، بندی، بسته  -26-4

 گردد. جلوگیری آنها امثال و ديگر گازهای و هوا تعارضات و زدگی زنگ رطوبت و نفوذ

 حق واگذاري -27ماده 

ا اشخاص يشخص  فروشنده حق ندارد تمام و يا قسمتی از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز كتبی از خريدار به

 حقیقی يا حقوقی ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد.
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 حل اختالف -28 ماده

 می باشد و و قراردادهای خريدار حل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد اين قرارداد به عهده مديريت حقوقی-28-1

ود كه بواهد مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضائی شهرستان سیرجان خ

 .اين قرارداد با آن موافقت نمودندطرفین با امضاء 

ن در غیر اي هده دارد اجرا نمايد وعه موجب قرارداد به حل اختالف، تعهداتی را كه ب تا زمانملزم است  فروشنده-28-2

 عمل خواهد نمود.  فروشندهطبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به  خريدارصورت 

 زبان قرارداد -29 ماده

ن ین به زباین طرفبو اسناد و مکاتبات فنی  باشدیم یبه زبان فارس نیبامیمکاتبات ف هیكلو مدارك قرارداد و اسناد

 فارسی يا انگلیسی خواهد بود. 

 قانون حاکم بر قرارداد -30 ماده

قرارداد  ی از موادباشد و هر نوع تفسیر و تعبیرحاكم بر قرارداد منحصراا قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ايران می قانون

 طبق قوانین مذكور بعمل خواهد آمد. 

 طرفین یقانون اقامتگاه -31 ماده

ا به هابالغیه  الت واقامتگاه قانونی طرفین همان است كه در مقدمه قرارداد درج گرديده است كه كلیه مکاتبات ، مراس

رف مقابل الع طآدرس فوق ارسال می گردد. در صورت تغییر اقامتگاه هر يك از طرفین بايستی نشانی جديد را به اط

 اين صورت كلیه مکاتبات و مراسالت ابالغ شده تلقی خواهد شد.برساند در غیر 

 قرارداد نسخ -32 ماده

 یمبرخوردار ن کسايار كلیه نسخ قرارداد از اعتبوگرديده است امضا و مبادله نسخه تنظیم  3ماده و  32 قرارداد در اين

 .دباش

 فروشنده                                        خریدار  

 ......................شرکت                                            هن و فوالد گل گهرآشرکت توسعه   

   



 ق99 /1398ماره قرارداد: ش                                                                                                                    

 

 

16 

 

 (مدیرعامل) ............................   مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره(             محمد محیاپور ) 

 

                                                               جعفرصالح )عضو هیات مدیره(  



 

  

 

 

 

 هب انم خدا 

                                                     

انجام عملیات لوله کشی و انجام عملیات تست  ،نصب و راه اندازی قرارداد

یونیت روغن الکتروموتورهای واحد  دستگاه  6 ستاتیک و فالشینگهیدروا

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل گوهر

 

 فی مابین

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 و

......................شرکت  
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با ن سیرجان شهرستادر اداره ثبت  3136 به شماره ثبت  توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت مابین  فیاين قرارداد 

مديرعامل  محمد محیاپور به عنوان به نمايندگی آقايان 411395415655كد اقتصادی  و 14000228625شناسه ملی 

اده شیراز، ج 50سیرجان، كیلومتر نشانی  ت مديره، بهاعضو هیعنوان ه ب جعفر صالح نايب رئیس هیات مديره و و

 از يكشود یمنامیده  كارفرماكه در اين قرارداد ،  7817999738جاده اختصاصی معدن گل گهر، كدپستی  5كیلومتر 

قتصادی اد ك و .............................ی دارای شناسه مل ...................ثبت شده به شماره  ..........................شركت سو و 

داد رارقكه در اين  .،...........................به نشانی  به عنوان مديرعامل، ...................نمايندگی آقای به ، ...............................

آن  عايت كاملرد به اجرا و ديگر، به شرح زير منعقد و طرفین از هر لحاظ ملزم و متعه،از سوی شود نامیده می پیمانکار

 باشند. می

 قرارداد موضوع – 1 ماده

 گفالشینیك واستاتتست هیدرنصب و راه اندازی،انجام عملیات لوله كشی و انجام عملیات قرارداد عبارت است از  موضوع

 ريسا وصات مندرج بر اساس مشخ گهردستگاه يونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهر شركت توسعه آهن و فوالد گل 6

 .دمندرج در قراردا طيشرا

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

 قرارداد حاضر -1

معاونت برنامه ريزی و نظارت  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرايط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  -2

 راهبردی رئیس جمهور كه طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الينفك قرارداد می باشد.

 مکاتبات و گزارشها كارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت -3

محیط  و هداشتب ايمنی، مديريت سوی از ابالغی محیطی زيست و ايمنی های دستورالعمل و ها نامه آئین كلیه  -4

 .باشند می قرارداد الينفك جزء كه كارفرما زيست

 بین يا ابالغ پیمانکار هب آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین كه اصالحی و تکمیلی اسناد -5 

 .شود می توافق قرارداد طرف دو

 مصوب های گزارش و مدارك -6

 قرارداد پیوست های
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 : مشخصات فنی تجهیزات موضوع قرارداد1پیوست شماره 

 : فهرست قطعات و تجهیزات يونیت هیدرولیك روانکاری2پیوست شماره 

 دستور العمل فاينال بوك پروژه :3پیوست شماره 

 HSEدستورالعمل  :4پیوست شماره 

  قرارداد مبلغ – 3 ماده

طهوع تعیهین و بهه صهورت مق يالر .........................به میزان  موضوع قرارداد اتتجهیز نصب و راه اندازیبابت  مبلغ قرارداد

 توافق گرديد.

 .می باشد كلیه پرداختهای قرارداد به صورت ريالی -3-1

 مقطوع میباشد و هیچ گونه تعديلی به آن تعلق نمیگیرد.غ فوق برای انجام موضوع قرارداد لمب  -3-2

، انکارپیمهای ديگر از قبیل سود و كلیه هزينه موضوع قرارداد اتتجهیز نصب و راه اندازیشامل  مبلغ فوق : 1تبصره 

 ت بر ارزشمالیا كسورات قانونی و همچنین كلیه عوارض متعلقه )بجزريسك، تورم احتمالی، كلیه حقوق دولتی و كلیه 

 افزوده( و بطور كلی تمامی عوامل مؤثر در ارتباط با موضوع قرارداد میباشد.

 ماكارفرخت آن به عهده درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پردا 9به مبلغ كل قرارداد به میزان  : 2 تبصره

رزش االیات بر مگواهی  و ارائه كارفرمابه پیمانکارارائه فاكتور طبق نمونه سازمان امور مالیاتی، توسط  منوط به) است.

 افزوده(.

 پرداخت نحوه -4 ماده

 و يا رفرماكااه نظارت دستگ و تايید كارفرمادر سايت  موضوع قرارداد اتتجهیز نصب و راه اندازیپس از  مبلغ قراردادكل 

در وجه ، ات قانونیو كسر كسور كارفرمادستگاه نظارت  ديیتا، پس از پیمانکار یاز سوو ارائه صورت حساب نماينده وی 

 ی گردد.پرداخت مپیمانکار

 مدت قرارداد -5 ماده

 روز از تاريخ تنفیذ قرارداد می باشد. 120موضوع قرارداد،  انجام مدت

 تنفیذ  قرارداد -6ماده 
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 تنفیذ شده تلقی می گردد:قرارداد با حصول شرايط ذيل 

 قراردادامضاء  (1

 پیمانکارتوسط حسن انجام تعهدات  تضمین ارائه(2

 پیمانکاربه  كارفرما( نامه ابالغ شروع به كار از سوی 3

مايد عدم ندی اقدام بايست حداكثر ظرف يك هفته پس از امضای قرارداد نسبت به ارايه كلیه تضامین قراردا میپیمانکار

رداد، خ اين قراا ضمن فستاين حق را دارد  كارفرماتلقی شده و پیمانکارفوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف  تضامینارائه 

 را ضبط و وصول نمايد.پیمانکارتضمین شركت در مناقصه 

 موضوع قرارداد تجهیزات نصب و راه اندازیمحل  -7 ماده

جاده  5یلومتر ك ،جاده سیرجان 50كیلومتر  ،استان كرمان واقع درموضوع قرارداد  اتنصب و راه اندازی تجهیزمحل 

 می باشد.توسعه آهن و فوالد گل گهر گل گهر، شركت  معدناختصاصی 

  بهاء آحاد تعدیل - 8 ماده

 .شود نمی تعديل و شامل بوده قطعی قرارداد موضوع به مربوط قیمت

 قانونی کسورات - 9 ماده

 ايد:می نم پیمانکار می باشد، كه در اين راستا كارفرما به شرح ذيل عملپرداخت كلیه كسور قانونی بر عهده 

تسويه  و ئینها وضعیت صورت نمايد پرداخت عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف بیمه: پیمانکار

می سازد پیمانکار با  خاطرنشان.باشد می قرارداد اين برای اجتماعی تأمین حساب مفاصا ارائه به منوط پیمانکار حساب با

 اشد.ب فعال می .........هر شسازمان تامین اجتماعی  ...............در شعبه  .........................كد كارگاهی اولیه 

 

 نظارت بر اجرا -10 ماده

 ست از طرفموده انبر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل پیمانکارنظارت بر اجرای تعهداتی كه 

و  ا طبق نظرری اجرائی موظف است كه كارهاپیمانکار واگذار گرديد. يا نماينده وی بهره برداریمعاونت بر عهده  كارفرما

باشد رداد میت قرانماينده آن كه در حدود مشخصات و يا اسناد و مدارك پیوس رات و تعلیمات دستگاه نظارت و يادستو

 نخواهد بود.پیمانکار یهاتیمسئول فعاست كه نظارت دستگاه نظارت را یهيبد .اجرا كند
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  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین -11 ماده

يك فقره چك شركتی مورد قرارداد  امضاء گامهن به پیمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمین منظور به -11-1

و  طعی موضوع قراردادقتحويل  از پس مزبورتضمین  دهد.می تحويل كارفرما به ،مبلغ قراردادل كتايید كارفرما معادل 

 .می گردد. عودتپیمانکار به تائید دستگاه نظارت

 مبلغ نمايد. نیمی از می كار كسر انجام حسن نتضمی بعنوان %10معادل ،پیمانکار به پرداخت هر مبلغ از  كارفرما -11-2

ئید ل قطعی و تاو نیم ديگر آن پس از صدور گواهینامه تحوي تحويل موقتازصدور گواهینامه  پس كار انجام حسن كسور

 .گرديد خواهد مسترد پیمانکار به دستگاه نظارت،نصب و راه اندازی كامل توسط 

 پیمانکاردات اییت -12 ماده

 زاماتال و خدمات حدود و نموده مطالعه كامالا  را مربوطه مدارك و اسنادو  قرارداد كه نمايد اعالم میپیمانکار -12-1

 خصوص نيدر ا شيخو يیانجام پروژه و توانا تیه است و از قابلنمود شناسايی و بررسی كامالا  را آن در شده تعريف

 .حاصل نموده است نانیاطم

 .های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و به آن واقف استتمام خطرات و ريسكپیمانکار -12-2

ر های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیانمايد كه دانش فنی و ساير نیازمندیاعالم میپیمانکار -12-3

 .تواند آنها را تامین نمايددارد و يا می

ه كار و بنین مربوط نمايد كه از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوامیید يتأپیمانکار -12-4

كند.  را رعايت ها و عوارض كامالا مطلع بوده و متعهد است همه آنهاتأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات

 .خواهد بود ویر متوجه الذكو مقررات فوق نیندر هر حال مسئولیت عدم اجرای قوا

 پیمانکارتعهدات  -13 ماده

و  یمنيقررات اممسئولیت صحت كار، سالمت افراد و ايمنی محیط كار را بعهده داشته و اصول و  پیمانکار -13-1

  .نمی باشد كارفرمامی نمايد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه رعايت را  و مقررات قانون كار یحفاظت فن

بدون  اكارفرمبا  يا ساير افراد طرف قرارداد و كارفرماگیری يا استخدام كاركنان شود كه از بکارمتعهد میپیمانکار -13-2

 .خودداری نمايد كارفرمااجازه كتبی 
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موده نررات بیمه گمارد طبق قوانین و مقمکلف است كلیه كاركنانی را كه برای اجرای اين قرارداد بکار میپیمانکار -13-3

 مان تأمین اجتماعی پرداخت نمايد.ی متعلقه را به سازهاو حق بیمه

متوجه  يا به سبب آن موضوع قرارداد و اجرایای كه ممکن است قبل يا هنگام مسئولیت هرگونه حادثه يا صدمه -13-4

أسیسات و اموال تيا خسارتی به ، و كاركنان وی يا اشخاص ثالث گردد كارفرماو كاركنان وی، پیمانکارجان و اموال 

مسئولیتی  يندگان ویو نما اكارفرمخواهد بود و پیمانکارا و كال به عهده ئو يا اشخاص ثالث وارد آيد، جز كارفرما، پیمانکار

 در مورد پاسخگويی به مراجع ذيربط نخواهد داشت.

ت، بعهده تا تحويل موق شروع قرارداداز  قرارداداجرای در دوره  موضوع قرارداد اتنگهداری و حفاظت از تجهیز -13-5

 باشد. میپیمانکار

انون كار قن اجتماعی و رعايت الزامات راهنمايی و رانندگی، اجرايی، ايمنی و بهداشت محیط كار، قانون تامی -13-6

 میباشد.پیمانکارجمهوری اسالمی ايران و ساير قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده 

يط پیش و شرات الزم با تجهیزا اجرايی پروژه، موظف است خدمات موضوع اين قرارداد را طبق مشخصاتپیمانکار -13-7

ل صول متداواها و  بکار بردن بهترين روش و بینی شده در اين قرارداد و مدارك و اسناد آن و با كیفیت و كمیت الزم

مامی در ت . همچنینانجام دهداكثر مهارت و جديت خود فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حد

ات و اقدام بديهی است؛ تأيید گزارش ها الزم را حفظ نمايد. داری و امانتكارفرما صرفه و صالح  ،مراحل كار

 ستاشتباهاتی اقص يا ادر هر حال مسئول و جوابگوی نوپیمانکارنبوده و پیمانکاررافع مسئولیت  كارفرمابوسیله پیمانکار

 كه بعداا مشاهده می گردد.

لیه هزينه دستمزدها و ك اطمینان حاصل نمايد و نیز میزانموضوع قرارداد  اجرایبايد نسبت به امکان پیمانکار -13-8

 اشت.دی نخواهد اعتراض اين بابت بعدا حق هیچ گونه را از هرجهت منظور نمايد و از تجهیز و نصب و راه اندازی های اجرا

يخ كه تا تار وط به مالیاتبايد هزينه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و مقررات مرب پیمانکار -13-9

ی نخواهد نه اعتراضیچ گوهانعقاد قرارداد معمول و جاری بوده است و نیز سود خود را منظور نمايد و از اين بابت بعدا حق 

 داشت.

 .در دوره تضمین می باشد پروژهموظف به رفع كلیه نواقص، اشکاالت و معايب  پیمانکار -13-10

 است. ارپیمانکبر عهده  رعايت كلیه موارد ايمنی در رابطه با پرسنل، تجهیزات و ساير موارد -13-11
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 كارفرما ن بابت متوجهمی باشد و مسئولیتی از ايپیمانکارمسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت، بر عهده  -13-12

 نخواهد بود.

 .دداخت نمايین مربوطه پر، دستمزد و حق بیمه كاركنان خود را طبق قوانمتعهد است كلیه حقوق، مزاياپیمانکار -13-13

ی لی و مزاياپرسنای هپرداخت كلیه هزينه  ،می باشدپیمانکاركسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون كار برعهده  ساير

مل وی و عواانکارپیمو  بوده پیمانکارقانونی حین كار و پايان كار و ساير مزايای قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده 

 ندارند. كارفرماهیچگونه رابطه استخدامی با 

 می پیمانکار عهده در زمان اجرای قرارداد بر انکارپیمتامین غذا، مسکن، اياب و ذهاب و وسائل ايمنی كاركنان  -13-14

 .باشد

ش آموز رفرماكاپرسنل  موضوع قرارداد را به اتمتعهد می گردد نحوه بهره برداری و به كارگیری تجهیزپیمانکار -13-15

 دهد.

 

 کارفرماتعهدات  -14 ماده

  .ستگاه نظارتدتايید  و كسورات قانونی كسر با مفاد قرارداد حاضر، پس ازمطابق پیمانکارپرداخت مبلغ قرارداد به  -14-1

 به واحدهای راپیمانکاركارشناسان  ايرشناس و جهت انجام موضوع قرارداد، كا ازین صالحديد و در صورت كارفرما -14-2

 .ادرخواهد كردصهت همکاری با آنان های الزم را جذيربط در سازمان خود معرفی و دستورات و توصیه

 راهنما و دستورالعملکتابچه  -15ماده 

ب را در قال ن قراردادو كلیه مدارك منضم به اي موضوع قرارداد اتتجهیزديتاشیت كامل موظف است كلیه مدارك فنی، پیمانکار

س از تايید نسخه پنسخه الکترونیکی و  3فاينال بوك براساس دستورالعمل های كنترل كیفی و تهیه فاينال بوك به تعداد 

 ارفرماكرای بداد وع قرارموض تحويل موقتالکترونیکی، دو نسخه هاردكپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تايید شده را قبل از 

 باشد.   حويل موقت میماه پس از ت 1( حداكثر تا As builtارائه نقشه های چون ساخت ) قرار دهد. كارفرماتهیه و در اختیار 

 بازرسی و آزمایش -16 ماده

و اخذ تايیديه اين و بازرسی نسبت به تهیه مدارك  قراداداجرای موظف است پیش از شروع فرآيند پیمانکار -16-1

 اقدام نمايد.  كارفرمامدارك از دستگاه نظارت 
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 خواهند قرار  رفرماكانمايندگان  بازرسهی مورد تحويل شود قبل از تهیه می پیمانکارطرف  كه از اقالمیكلیه  -16-2

هر  "(QCTM) روش آزمايش و كنترل كیفیت"قرارداد  تاريخ تنفیذ از يك هفتهموظف است ظرف مدت پیمانکارگرفت. 

 اعالم نمايد.  "كتبا كارفرماجهت تأيید براساس استانداردها تهیه و  را  اقالميك از انواع 

ط وی كاری كه توس تهیه شده ياپیمانکارتجهیزات كه توسط عدم تطابق تصويب عدم انجام بازرسی در قرارداد و  -16-3

ت ه و مطابقجهیز و كارهای انجام شددر رابطه با صحت ت های قراردادی ویرا از مسئولیتپیمانکارانجام گرديده است، 

 . نمايد نمی عافآنها با مشخصات فنی م

د، آزمايشات بر ( صادر نشده باشQCTMدستورالعملی ) موضوع قرارداد اتتجهیزهای که برای آزمايش یدر صورت -16-4

 انجام خواهند شد. كارفرماالمللی مورد تايید اساس استانداردهای بین

سی را اعالم داشته ، تاريخ بازر QCTMقبل از بازرسی و آزمايشات مندرج در  روزكاری 3حداقل بايستی پیمانکار -16-5

 وند فراهمفی می شمعرپیمانکاربه  "كتبا كارفرماف بازرسانی كه از طرف يو تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظا

ای بر  زم راکهای الو كم را پرداخت نمايد لوازم آزمايشای بازرس و هكلیه هزينه های بازرسی از جمله هزينه نمايد و 

 .معمول نمايد انجام وظائف محوله

 باشد. ماكارفريید بازرسی ها و غیره بايد مطابق استاندارد مورد تأ ا و استانداردهای مورد نیاز برایكده -16-6

 د.قرار گیر كارفرمابايد در هر حال جهت كنترل و تأيید در اختیار بازرس  بازرسی هاگواهی  -16-7

 را از نکارپیمااند،  تحويل شدهپیمانکاركه از طرف  اتتجهیزهرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن  -16-8

ره تضمین معلوم گردند از پايان دونموده باشد و قبل  قصوری كه در اجرای مفاد قرارداد يامسئولیت او در مقابل عیوب و 

 معاف نمی نمايد.

 فرماكاربازرس  برایرا  بايست در دوره بازرسی و آزمايش، محل و مکان مناسب و تسهیالت الزم میپیمانکار -16-9

 فراهم آورد.

 تحویل موقتگواهی  -17ماده 

و  اتست تجهیزتو  پیمانکارتوسط  كارفرمادر محل سايت  ضوع قراردادوم اتتجهیزنصب و راه اندازی پس از   -17-1

تحويل گواهی  ،پیمانکارروز از تاريخ درخواست  10تايید دستگاه نظارت، كار تکمیل شده تلقی شده و حداكثر ظرف 

 صادر خواهد شد. كارفرماتوسط  موقت
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د شد. در نخواه وقتتحويل ممعايب و يا كمبود های جزيی كه در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی  -17-2

 نمايد كه ا تکمیلرسد، معايب را مرتفع و كمبود ها رملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین میپیمانکاراين صورت 

 كارفرماوز توسط ر 10در اين صورت پس از بازبینی معايب اصالح شده و يا كمبودهای تکمیل يافته، تايیديه ظرف مدت 

 خواهد بود. تحويل موقتصادر خواهد شد. در هر حال تاريخ شروع دوران تضمین از تاريخ صدور گواهی 

 و رفع نواقص تضمین دوره  -18ماده 

ور صد و موصوف تجهیزاتو بهره برداری راه اندازی  نصب و پس ازموضوع قرارداد  اتزیی تجهيكیفیت و كارا -18-1

شود. گردد و اين مدت به نام دوره تضمین نامیده میتضمین میپیمانکارطرف از  ماه 12برای مدت ، تحويل موقت یگواه

د باي مانکارپیاشد نب كارفرما منتسب بهموضوع قرارداد مشهود شود كه  ملکرددر ع یاگر در دوره تضمین معايب و نواقص

 آن معايب و نواقص را به هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت رفع يا جايگزين نمايد. 

كار  قادر به انجام می گردد نصب و راه اندازیوی كه توسط  موضوع قرارداد اتتجهیزنمايد  تضمین می پیمانکار -18-2

 اظ بر طبقز هر لحابهره برداری می باشد بوده و با ايمنی كه الزمه پیمانکارمطلوب طبق تضمینات تعیین شده بوسیله 

ی ارخانه هادر ك د. مشارالیه صحت و دقت و كیفیت مواد و دقت كارههمشخصات مشروحه در مدارك و ضمائم قرارداد باش

و  يا  ساخت مرغوبنا متريالخود را بنحوی تضمین می نمايد كه هر گاه نواقصی در دوره تضمین ظاهر شود كه بتوان به 

 نواقص را نردد( آگتعیین می  كارفرمادستگاه نظارت )زمان توسط ود با حداقل تأخیر ههوط نمههب مربههكار نامناس طرز

نقص و  اي و عیب رفع تاريخ از تضمین دوره صورت اين در اصالح نمايد. به هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت

 .مجدد سیستم محاسبه خواهد شد یانداز راه نیهمچن

د خودداری نماي( تعیین می گردد كارفرما)زمان توسط از رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکاركه  در صورتی -18-3

ع مطالبات و سپرده ای يا هر نو پیمانکاراز محل تضمین  درصد15اضافه ه نواقص را رفع و هزينه های متعلقه را ب كارفرما

 ط نمود.لب و ساقسراض در اين خصوص را ازخود تحق هرگونه اعپیمانکارمی نمايد و نزد او دارد، برداشت پیمانکاركه 

 گواهی تحویل قطعی -19ماده 

ربوطه، مه تضمین در دوره تضمین و پايان دورموضوع قرارداد  اتتجهیزپس از رفع و اصالح كلیه نواقص و عیوب احتمالی 

 صادر خواهد شد.  كارفرماگواهی تحويل قطعی از طرف 

اعضای هیات تحويل قطعی و تاريخ تشکیل هیات را، برای پیمانکاربنا به تقاضای  كارفرمادر پايان دوره تضمین تعیین شده، 

باشد و پیمانکار، هرگاه عیب و نقصی كه ناشی از كار اتتجهیزتحويل قطعی معین می كند. هیات تحويل قطعی، پس از بازديد 
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گیرد و صورت جلسه رداد باشد را مشاهده ننمايد موضوع قرارداد را تحويل قطعی میهر عیب و نقصی كه مرتبط با موضوع قرا

 تحويل قطعی را امضا خواهند نمود و مطابق قرارداد عمل خواهد شد. 

 اشد.ها می ببر اساس شرايط قرارداد مکلف به رفع آنپیمانکارهرگاه هیات تحويل قطعی، عیب و نقصی مشاهده كنند، 

پس از  وول انجامد فته به ط، اقدام به اعزام هیات تحويل نکند و اين تاخیر بیش از دو هپیمانکارجود تقاضای با و كارفرمااگر 

موضوع  ، عملیاتدر اين زمینه اقدامی نکند كارفرماو انقضای يك هفته از تاريخ تقاضای مجدد پیمانکاردرخواست مجدد 

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

 امور محرمانه -20 ماده

 فنی دانشرب و ، تجاعات، مدارككلیه موضوعات مرتبط با قرارداد را محرمانه تلقی كرده و تحت هیچ شرايطی اطالپیمانکار

ن را در اي اكارفرم در اختیار وی گذاشته شده است را فاش نخواهد كرد، مگر اينکه مجوز رسمی و كتبی كارفرماكه توسط 

  .رابطه اخذ كرده باشد

 مقادیرکارافزایش یا کاهش  -21 ماده

بیست ) %25ت تا ت آيین نامه معامالمی تواند در طول مدت قرارداد حجم كارهای موضوع قرارداد را با رعاي كارفرما -21-1

 وپنج درصد( مبلغ اولیه قرارداد افزايش يا كاهش دهد.

 .افتيخواهد  رییتغین و با توافق طرف به تناسبدر صورت افزايش يا كاهش مقادير كار، مدت قرارداد  -21-2

 جرائم تاخیر -22 ماده

فاد متوجه به  رداد را بانتواند تمام و يا قسمتی از تعهدات موضوع قراپیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  -22-1

عنوان ب ليذ رحش را به یمبالغپیمانکارات تاخیر در انجام تعهد ماهتواند بازاء هر می كارفرماقرارداد بموقع انجام دهد 

 برداشت یو یهاهای وی كسر نمايد و يا از محل تضمیناز پرداخت یجريمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضايی يا ادار

 نمايد.

و به تشخیص دستگاه نظارت در اجرای موضوع قرارداد، پیمانکارتأخیر غیرمجاز ناشی از قصور  هفتهبه ازای هر  -22-2

به حساب  كارفرمامبلغ كل قرارداد از سوی )ده درصد(  %10درصد( و حداكثر تا  پنج) %5ای معادل جريمه 

می تواند قرارداد را  كارفرمامنظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع قرارداد، پیمانکار

و پیمانکاره فسخ و كلیه تضامین ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرف

حق هرگونه  كارفرمارا به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نمايد و پیمانکارساير مطالبات 
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اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور 

 ظور جبران خسارات وارده از طريق طرح دعوی در مراجع صالح قضايی اقدام نمايد.می تواند به من كارفرما

 حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور(  -23 ماده

 د.خواهد بو اجرا موارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانین جمهوری اسالمی ايران برای هر يك از طرفین نافذ و قابل

         قراردادو خاتمه موارد فسخ  -24 ماده

 :پیمانکارفسخ قرارداد بعلت تخلف   -24-1

ارداد موضوع قر ای انجامعوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برپیمانکارمعلوم شود كه  كارفرمادر صورتیکه بر 

، مايد نعمال نمی امحوله  انتظار می رود در انجام وظايف پیمانکارك ههه از يههبه موقع فراهم نساخته و يا دقت الزم را ك

 و نیز  ارفرماكبه شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی يا حقوقی( بدون مجوز كتبی پیمانکاردر صورت واگذاری كار توسط 

مواعد ز بیش انکارپیماتحويل موضوع قرارداد به علت اهمال و يا تقصیر  كارفرمادستگاه نظارت صورتیکه به تشخیص در 

ا رارداد و يرعايت شرايط ق ورا ملحوظ ننمايد  كارفرمامنافع پیمانکارو يا به تعويق بیافتد اين قرارداد  22مندرج در ماده 

و  طرف سازد ود را براخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خپیمانکاربه  كارفرما ، اصول متعارف معامله را ننمايد

 ع سازد. روز تجاوز كند، نواقص و معايب را مرتف 15ه در هر صورت نبايد از موظف است ظرف مدتی كپیمانکار

 ز اقداماتالت بعضی عمل نکرده باشد و يا اينکه به ع كارفرمامطابق اخطار پیمانکاردر صورتیکه در پايان مدت مذكور 

اج به ون احتیبد به تشخیص خود و  حق خواهد داشت كارفرماناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا كند، 

عهدات اجرای ت ضمینت ضبط به قرارداد،نسبت فسخ ابالغ از پس كارفرما .انجام تشريفات خاصی اين قرارداد را فسخ نمايد

رداد ی از فسخ قرانموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناش اقدام خود نفع به كار انجام و حسن

د و داشت نمايداری برمستقیماا و بدون احتیاج به اقدامات قضايی و اپیمانکارمحل تضامین و ساير مطالبات باشد را از 

 حق هرگونه ادعايی را دراين خصوص از خود سلب و ساقط می نمايد. پیمانکار

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -24-2

ل خدماتی ارت معقوخس كارفرمانمايند كه در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل پیمانکارو  كارفرما

پرداخت کارپیمانبه  باشد را در جريان انجام میپیمانکارانجام شده يا به وسیله  كارفرمابا تايید  كه تا تاريخ تفاسخ مذكور

را كه  تعهدی ی نسبت به تداركات و خدمات و هر گونهكلیه حقوق و مالکیت هاپیمانکارخواهد كرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد. كارفرمابرای آن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به  كارفرما

 فسخ به سبب ورشکستگی -24-3
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 هر يك از طرفین فسخ خواهد شد.و تصفیه اين قرارداد در صورت ورشکستگی 

طرفین حل و ن باال بی 2-24 بندطبق  و بر تواند فسخ شود ماژور میفورس حالت اين قرارداد در صورت تداوم  -24-4

 فصل خواهد شد.

 قرارداد  خاتمه -24-5

ارداد خاتمه دهد. در ، به قرپیمانکار( روزه كتبی به 15)پانزده  می تواند، در هر زمان بتمايل خود با اخطار كارفرما

 بپردازد:پیمانکارآن است كه مبالغ زير را به  كارفرمااينصورت مسئولیت 

قلم از  درصد هر انجام گرفته و براساس "برای كارهائی كه واقعاپیمانکارمانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

 گواهی شده است. كارفرماكارهای مشخص شده در فهرست ريز قیمتهای قرارداد انجام گرفته و توسط 

خ ل از تاريز كار قببرای تأمین مواد مورد نیاپیمانکارته توسط كلیه مخارج انجام يافته و هزينه های صورت گرف –ب  

آنها  بی، سفارشار كتفسخ، مشروط بر آنکه مواد مذكور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ اخط

ه های ثبات هزيند. اشداده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختی صورت نگرفته با

دال  فرماكارتوسط  يید شدهيا ساير اسناد تأ پیمانکاربا ارائه نسخه های تأيید شده فاكتورهای  كارفرماانجام گرفته برای 

 بر انجام هزينه ها خواهد بود.

دريافت  ارداد حقبمهوجب قهرپیمانکارسايراشیايی را كه  مالکیت كار درحال پیشرفت، مواد، تداركات وپیمانکار –ج  

ه به كار را بوط ببازپرداخت نسبت به آنها را دارد و كلیه طرحها، نقشه های كار، كروكی ها، مشخصات و اطالعات مر

حقوقی را  نیز همان ارفرماك، انتقال خواهد داد و اقداماتی كه الزم باشد تا آنکه كارفرما، بر طبق دستورالعملهای كارفرما

 داد. ام خواهدانج بدست آورده است كسب نمايد كار در كلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررابطه باپیمانکاركه 

اتی كه جز تعهدب ؛محض اجرای تعهدات مشروحه در اين ماده كلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد يافته ب –د  

 رج در اينب مندبه موجب شرايط قراردادی بطور صريح يا ضمنی پس از تکمیل كار ادامه خواهد يافت. هیچیك از مطال

د. واهد گذارأثیر نختدر پايان دادن به قرارداد به نحوی كه در جای ديگر قرارداد مقرر شده باشد  كارفرماماده برحق 

ولیت مسئ ارفرماكاشد و ببه معنی پايان دادن به كلیه پیمانهای دست دوم نیز می  "عیناارپیمانکقرارداد به  خاتمهاخطار 

 را نخواهد داشت. دست دوم و پیمانکاران سازندگان و فروشندگانو  پیمانکارحل و فصل دعاوی 

 حق واگذاری -25ماده 

ا اشخاص يشخص  به كارفرماحق ندارد تمام و يا قسمتی از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز كتبی از پیمانکار

 حقیقی يا حقوقی ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد.
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 حل اختالف -26 ماده

 می باشد و كارفرمادهای حل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد اين قرارداد به عهده مديريت حقوقی و قراردا-26-1

ود كه بواهد مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضائی شهرستان سیرجان خ

 .اين قرارداد با آن موافقت نمودندطرفین با امضاء 

ن در غیر اي اجرا نمايد و عهده دارده موجب قرارداد به حل اختالف، تعهداتی را كه ب تا زمانملزم است پیمانکار-26-2

 عمل خواهد نمود. پیمانکارطبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به  كارفرماصورت 

 زبان قرارداد -27 ماده

ن ین به زباین طرفبو اسناد و مکاتبات فنی  باشدیم یبه زبان فارس نیمابیمکاتبات ف هیكلو مدارك قرارداد و اسناد

 فارسی يا انگلیسی خواهد بود. 

 قانون حاکم بر قرارداد -28 ماده

قرارداد  ی از موادباشد و هر نوع تفسیر و تعبیرحاكم بر قرارداد منحصراا قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ايران می قانون

 طبق قوانین مذكور بعمل خواهد آمد. 

 طرفین یقانون اقامتگاه -29 ماده

ا به هابالغیه  الت واقامتگاه قانونی طرفین همان است كه در مقدمه قرارداد درج گرديده است كه كلیه مکاتبات ، مراس

رف مقابل الع طآدرس فوق ارسال می گردد. در صورت تغییر اقامتگاه هر يك از طرفین بايستی نشانی جديد را به اط

 كلیه مکاتبات و مراسالت ابالغ شده تلقی خواهد شد.برساند در غیر اين صورت 
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 قرارداد نسخ -30 ماده

 یمبرخوردار ن کسايار كلیه نسخ قرارداد از اعتبوگرديده است امضا و مبادله نسخه تنظیم  3ماده و  30 قرارداد در اين

 .دباش

 

 

 

 پیمانکار                                     کارفرما  

 .....................شرکت                                            هن و فوالد گل گهرآشرکت توسعه   

   

 مدیرعامل() .........................یات مدیره(               مدیرعامل و نایب رئیس همحمد محیاپور ) 

 

   

                                                               جعفرصالح )عضو هیات مدیره(



 

 یونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهر عدد6تامین و اجرای

 3از  1صفحه  1399 اسفند ق1414/99ق  و 1398/99: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
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 تقوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست را

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

 میگردد.

  ت باشد.فعالی شرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجام (1

ب با پروژه خود و متناس HSEاید اقدام به تهیه چارت با توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرایی، پیمانکار ب (2

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

وي ایید از سکارفرما 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 نفرابهداشت، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدا

HSE  واجتماعی  و رفاه وزارت تعاون، کار "رگیري مسئول ایمنیبکا"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 HSEمیگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم کاري واحد 

دعاي خارج از ا ودر محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد   HSEعدم حضور  در صورت (3

  تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

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

 معاینات طب کار 

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

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

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

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

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

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

با  مطابق وسالمت فنی از شرکتهاي مورد تایید سازمانهاي ذي صالح و کارفرما بوده و در شرایط ایمن، مناسب 

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

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

  پیمانکار خواهد بود.

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

    دریافت نمایند.

کار  ط محیطپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و رب (8

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

  کارفرما استفاده نماید.  HSEارت و تشخیص واحدتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظ
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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 HSEآوري زباله، جمع آوري و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاري، خدمات مهندسی 

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

ات بار برداري، از جمله وسایل استحفاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیز HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با  (10

رما رسانیده و سپس مجاز کارف HSEارگاه باید به تایید واحد متریال داربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به ک

  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 کشتی الزم بر مبناي ضپیمانکار متعهد میگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسهاي بهدا (12

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

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

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

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

صورت وضعیت  % باالسري در25زینههاي آن با احتساب اقدام و ه "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 ایئه نماپیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما ارا (15

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

  کارفرما برسند.  HSEئی شدن باید به تایید واحد گردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرا

ائه اصل ت و با ارگی شرککلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگاه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانند (16

  مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

اري خود کجبهه  اقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد وپیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حد (17

  میباشد.

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

  . ور ممنوع استو از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده در این ام

  پیمانکار ملزم به انجام کلیه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسیب هاي زیست محیطی می باشد. (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 حفاالئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، نروشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب ع

د کارفرما میباشد. در صورت عدم تامین شرایط مور  HSEاي کاري و سایر موارد به تشخیصه-سخت براي محوطه

  کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

 وطه اعزاماي مربم و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس هپیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الز (21

  خواهد نمود.



 

 یونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهر عدد6تامین و اجرای

 3از  3صفحه  1399 اسفند ق1414/99ق  و 1398/99: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
ه نماید )ب تجهیز پیمانکار موظف است کلیه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسب (22

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

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

  صادر می نماید.

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

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

تشخیص داده شوند،  کارفرما خطرناك  HSEپیمانکار از افراد، خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه از نظر (25

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

 ویی داربست، مجوز برپایی باشد. پیمانکار براي برپاکارفرما رسیده   HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید  (26

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

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

خواهد  پیمانکار ادعاي جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود و خارج از

  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 اکتی( بایاي )برتهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربستهتمامی داربس (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  HSEانهگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهی (29

ایمنی الزامی  پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی هاي  HSEحضور فعال سرپرست کارگاه پیمانکار به همراه سرپرست (30

  است.

کوي کار یی، سروشنا پیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاري و کار در شب از جمله افسر ایمنی، (31

  ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

ایید تران و با یمانکاپتهیه وسایل استحفاظی خاص در فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد  (32

  کارفرما میباشد.

ا نظر به( مطابق و، ویژده مرتبط )پایه یک، کلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینام (33

  کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

  لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد. (34

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

که  ارگاهیکماعی، سازمان محیط زیست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و همچنین دستورالعمل ها و مقررات و تامین اجت

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد.



 

 یونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهر عدد6 تامین و اجرای

 1399 اسفندماه ق1414/99ق  و 1398/99شماره مناقصه:  بازرسیدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 یونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهرعدد 6تامین و اجرای 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
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 عدد یونیت روغن الکتروموتورهای واحدگوهر6تامین و اجرای

 1399اسفند ق1414/99ق  و 1398/99: مناقصهشماره  دستورالعمل تهیه فاینال بوک

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عدد یونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهر6تامین و اجرای 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 دستورالعمل تهیه فاینال بوک
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Final Book Checklist of Mechanical Equipment

No. Final Book ITEMS

Status Approved
letter

number (if
existed)

Remarks
Approved Not

Approved Not Applicable

1 Approved technical specification, Data
sheet*

2 Approved QCP (Quality Control Plan)*

3
Exploded or 2D or G2 or 3D drawing of

moving or Rotary Equipment (If
applicable)

4 Arrangement or Assembly Drawings

5 Equipment and Accessory list (type,
model and brand)

6 Applied standard ( If applicable)

7 All related document of Equipment
e.g. P&ID, set point List, Flow Sheet,…

8 Process flow diagram
9 Relevant catalogues
10 Technical offer (If applicable)
11 Material list & Material certificate
12 Dimension and Visual test report

13 NDT reports and other specified Test
records

14 Executed welding procedure (W.P.S.)
for critical welding

15 Heat treatment chart, stress relieving
report

16
Pressure test records and diagrams

(including Hydro test, pneumatic test,
leakage Test)

17

Mechanical running test, functional
test, performance test, On/Off load
Test, Type Test, report etc as per

approved ITP
18 Factory Acceptance Test report (FAT)

19 Surface preparation/painting
inspection report

20
Other test & inspection report and
certificate based on ITP and client

contract
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21 Non Conformity formats (NCR) with
removal procedures

22 Engineering queries (TQ)
23 The latest signed progress report

24 MOM and all Inspection signed in
factory or work shop

25 List of spare parts*
26 List of sub vendors
27 List of part list
28 Calibration result (If applicable)
29 All test procedure based on ITP
30 Packing procedure

31 Weld and paint repair
procedure(where applicable)

32 Piping specification on process &
utility piping (PMS)

33 Final signed packing list
34 Signed and stamped Release notes
35 IC (Inspection Certificate)

36 Approved as built general and
detailed drawing*

37 Erection Manual*
38 Installation manual

39

Maintenance and operational
manual* (including oil and grease list;

quantities, period of change and
specification)

40 Pre Commissioning & Commissioning
Manual*

41 Commissioning Test (Report &
Approval)

42 Storage Instruction*
43 Supply List /Approve of erection

Extra Documents for Foreign Inspection

No Final Book ITEMS

Status Approved
letter

number (if
existed)

RemarksApproved Not
Approved Not Applicable

1 Bill of lading
2 Inspection Release of Equipment
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3 Inspection Release of packing
4 Certificate of origin
5 Certificate of conformity
6 Invoice
7 IC
Final Result
Contractor: Approved Not Approved Name and Signature of Investigator:

Barsoo: Approved Not Approved Name and Signature of Investigator:

*The approved document code and revision with its cover should be attached to the document.

Advisor:


