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مناقصه  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شركت برگزاري  طریق  از  دارد  نظر  كشور  در  سطح  در  به  عمومی  اصالح    نسبت 

 اقدام نماید.  واحد گوهر  LV و MV تابلوهاي

 

 ( موضوع مناقصه1

 در پیوست اسناد مناقصه آمده است. مشخصات كه شرحها احیاواحد   LV و MV اصالح تابلوهاي

 

 ( موقعيت سایت  2

شوركت توسوعه آهن و مجتمع گل گهر،  یجاده اختصواصو  راز،یجاده شو 50 لومتریك  رجان،ی: كرمان، سومناقصوهموضوو  محل تحویل 

 باشد .  می فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه  3

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

 بخش مزایده ها و مناقصه ها.    .comwww.gisdco   سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس 
 

 تضمين شركت در مناقصه  (4

یک روز از تاریخ تسولی  پیشونهاد معتبر باشود و مبلن آن  90ضومانتنامه شوركت در مناقصوه ضومانتنامه بانای  اسوت كه باید به مدت  

 .می باشد  ( 1.000.000.000) ریالمیلیارد  

 

 (  مدت  قرارداد5

با توجه به انجام كار در زمان شات دان سرد متعاقبا و قبل از زمان شات دان اطال  رسانی    قرارداد  موضو   اجرايزمان پیش بینی براى  

 می گردد. 

 

  پيشنهاد   نحوه ارایه( 6

و   "الف"مناقصه گران در ابتدا می بایست پاكت  می باشد به این معنی كه در ابتدا دومرحله ای مناقصه به صورت 

 پیشنهاد فنی خود را در زمان و محل مقرر تحویل نمایند. را شامل ضمانت نامه و  "ب "

بعد از یک هفته از تاریخ پایان  حداكثر    بررسی شده و پس از تایيد،  نظارتتوسط واحد  پيشنهاد فنی ارائه شده   

 مهلت ارایه پيشنهاد فنی، نحوه ارایه پيشنهاد مالی اطالع رسانی خواهد گردید. 

 

 تسليم پيشنهاد نشانی و مهلت( 7

به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان    ، دفتر تهران شركتنشانی    بهمطابق برنامه زمانی ذیل    "ب "و    "الف"پاكت هاي  

 تحویل داده شود.    22غربی، پالک 31الوند، كوچه
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 می باشد.  8/03/1400زمان ارسال سواالت تا تاریخ در صورت وجود ابهام در اسناد مناقصه، 

 می باشد. 11/03/1400زمان ارایه پاسخ ها، تا تاریخ 

 می باشد. 17/03/1400 شنبه مورخاخرین مهلت ارایه ضمانت نامه و پيشنهاد فنی 

 

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

 همچنين پاكت پيشنهادهایی كه فاقد مهر و موم باشند بازگشایی نخواهند شد.

 

 پاسخگویی به سواالت  (8

اطالعات ذیل تماس حاصل  توانند با  گران مىموضو  مناقصه، مناقصهبرگزاري  سوال در رابطه با  هرگونه    در صورت وجود

 فرمایند: 

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

 مسئول پاسخگویی : آقاي روح اهلل فیروزآبادي 

 034-31294142تلفن: 

 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.irایمیل : 

 

 اطالعات شركت  (9

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 411395415۶55شماره اقتصادي 

 14000228۶25شناسه ملی 

 313۶شماره ثبت 

 7814474317كدپستی 

 جاده اختصاصی گل گهر  5جاده شیراز كیلومتر  50آدرس سیرجان كیلومتر 

 03441424195تلفن 

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     

 

 
 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به ناات ذیل حائز اهمیت می باشد: 

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

 اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائه شده سلب می نماید.
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می (2 مشخص  پیمانااران  پیشنهادي  كل  جمع  مبلن  براساس  فنی  یاسان  شرایط  در  مناقصه  برنده  و  چون  شود 

 گردد: ینماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل مپیمانااران خود قیمت واحد را پیشنهاد می

در صورتیاه پس ازكنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادي بیشتر    -الف

 یابد. است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می

از عدد پیشنهادي كمتر است    -ب برنده مناقصه مشخص شود كه جمع  ازكنترل محاسبات  در صورتیاه پس 

 باشد.میقیمت كمتر مالک عمل 

درصورتیاه قیمت كل هر آیت  با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیت  مغایرت داشته باشد    -پ

 باشد.مالک محاسبه عدد كمتر می

تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه   (3

 ردد. پیشنهاد قیمت ارائه گ

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

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

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

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

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

 حداكثر  صورت  این  در  كه  شود  هلت اعالم شده براي یک دوره تمدید م است  ممان  مناقصه گزار صالحدید  صورت  در  (5

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

 WWW.GISDCO.COM اعالم خواهد شد.        

                                     

 امضاء                                    
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 
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 مقدمه (1

شرکت توسعه    هاي احیاواحد  LV و MV تابلوهاياصالح    "  دارد نظر در گهر گل والدف  و  آهن توسعه شرکت

  فروشندگان  از   محدود را با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاري مناقصه    "  آهن و فوالد گل گهر

 .  خريد نمايدواجد شرايط 

 شرح کار  (2

مناقصه اين  برگزاري  از  احیاحداو   LV و MV تابلوهاياصالح    هدف  گهر   هاي  گل  فوالد  و  آهن    توسعه 

 می باشد.پیوست  شرح کار    مطابق

 

 

 اسناد مناقصه  (3

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

 شرکت در مناقصه  نامهدعوت •

 دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر(  •

 پیش نويس قرارداد   •

 فرم ضمانت نامه  •

 مدارک فني  •

 

 موارد فوق در بسته دريافتي اطمینان حاصل کند.د از وجود کلیه گر پس از دريافت اسناد بايمناقصه -3-2

پیمناقصه -3-3 از تسلیم  قبل  بايد  اسناد مناقصگر،  بررسيشنهاد مناقصه،  به دقت  را  اطالعات الزم ه  تمام  و    ، کرده 

يا  گاهي  ه ناآ تواند استناد بپیشنهاد نمي  گر پس از تسلیمآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست

مناقصه  .کند خوداشتباه   سوي  از  شده  ارايه  شفاهي  مناقصه،  ارگزاطالعات  براي  نمي  گزارتعهدي  کند،  ايجاد 

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

، به دست  تواند به دست آوردگر با تجربه ميمناقصه العات مربوط به آنها را تا حدي که يک طالعه کرده و اطم

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

از مناقصههر   -3-5 مناقصيک  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  يا گران که در  ابهام  باشد، مي ه،  به  سوالي داشته  تواند 

الکترونیکي)فیزيکي  کتبي  صورت   دريافت مناقصه(،  يا  تقاضاي  و  ساخته  مطلع  را  کتتوضی گزار  بنمايد.  ح  بي 

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

را قبل   گر بايد اين اشتباه و اشکال قصهه باشد، مناو غیره داشت ت مشخصات و يا محاسبا اشتباه يا اشکالي از نظر

منعکس کند   مقرر  مهلت  پیشنهاد، در  تسلیم  مناقصهاز  پاسخ  نمايد.  ارايه  را  اصالحي خود  پیشنهاد  و  و  گزار 

اند، به نکرده اعالم انصرافگراني که اسناد مناقصه را دريافت نموده و  اشکالها، براي تمام مناقصه شرح پرسش يا

از    بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه گر، به منزلۀد شد. عدم اظهار نظر مناقصهاهکسان ارسال خوطور ي

 .نظر وي تلقي خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد تواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در  مي  گزارمناقصه -3-6

اسناد مناقصه تجديد   هايي در ، با صدور الحاقیهبه صالحديد خود   گران يا به هر دلیل ديگر و يا قصهمنا سوي

 .تعويق بیاندازد یم يا گشايش پیشنهادها را بهنظر به عمل آورده و يا موعد تسل

اي به  قیهبايد مراتب طي الحا  تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناقصه باشد، هر گاه   -3-7

اعالم گرددمناقصه بر  گران  فرصت کافي  اعمال اصالحو  مناقصه اي  داده شود.  ايشان  به  تغییر  بي  و  بايد  گران 

کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج شده در آن، از سوي آنها مورد   اقیه را اعالم درنگ وصول الح

 .گردنداد مناقصه محسوب ميها اجزاي جدانشدني اسن الحاقیه . خواهد گرفت توجه قرار

 ان گرمناقصهسط  یشنهاد تورائه پنحوه ا (4

به صورت جداگانه در  خود را  فنی  هاد  پیشن،  را شامل ضمانت نامه  "ب"و"الف"پاکت  مناقصه گران مي بايست  

ل مقرر  و آن ها در يک پاکت دربسته و مهر وموم شده در زمان و محپاکت هاي دربسته و مهر و موم شده  

تحويل    ،س کارخانه سیرجان، ساختمان بهره برداريبه ادر   17/03/1400تا پايان وقت اداري روز  )  ند. ايتحويل نم

 آقاي فیروزآبادي گردد( 
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تايپ ش  اهپیشنهاد -4-1 بصورت  و تکمیل شدبايد  تهیه  ادامه  ده  ه، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در 

ى و به آدرس  ند باکت بستهر دستورالعمل در يک په ساير اسناد مندرج دمراه هو ببندى  تهشود، بسبیان مي

 تعیین شده، تحويل نمايد.  

، هرکدام جداگانه در  شنديندگان مجاز شرکت باکلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نما -4-2

همگي   و  شده  موم  و  مهر  پاکت  ميک  و  الک  صورت  به  پاکت  يک  قراردر  شده  نشانى  گیرند  هر  و  نام   .

 : یه پاکتها درج گرددير بر روى کل ز ايد به شکل گر و موضوع مناقصه بمناقصه

   هاي احیاواحد LV و MV تابلوهاياصالح 

 و فوالد گل گهرشرکت توسعه آهن 

 ق00/ 1190شماره مناقصه: 

 1400 بهار

 پاکت ....

 نام مناقصه گر: 

 نشانی مناقصه گر:

 
 ت زير توجه گردد. به نکا تپاکا تکمیل جهتست مند اخواهش

 مناقصه  در کت رش تضمین لف: ت اپاک

به  ضمانت (1 بانکى شرکت در مناقصه جمعا  نامه شرکت در مناقصمبلغ  نامه  اين    همندرج در دعوت  میباشد. 

ه و  صادر شد  ، توسط بانک ايرانى)نمونه فرم ضمانت نامه(  با مشخصات اعالم شده در اسنادنامه مطابق  ضمانت

 دوره ديگر قابل تمديد باشد. يکي و براه اعتبار داشته از تحويل اسناد مناقصروز پس  90تا  بايد

 . نگردد لتی دريافت دقت شود ضمانت نامه شرکت در مناقصه طبق فرمت شرکت هاي دو

  راردادي تضامین ق امضاى قرارداد و ارائه    زمان   در مناقصه تا   کننده   شرکت رکت اول تا سوم  ي شها  نامه ضمانت (2

مى  زدن لزومکارفرما  در صورت  و  هزينه    ماند  مناقصه  شود.  مى  ديدتم  گر  هصق انمبه  برنده  مورد  انجام  در  عدم 

از طرف مناقصه امرى  تأخیر غیرچنین  يا  و  قرارداد طى    گر  امضاى  در  قبول  اعالم    30قابل  از  روز( پس  )سي 

ت در  نامه شرکند که ضمانتکما ايجاد مىارفرراى ک را ب  حق  اين   ،تضامین قرارداديبرنده مناقصه و عدم تحويل  

 .يدماضبط نمناقصه را  
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نشود   (3 تحويل  الف  پاکت  موضوع  مناقصه  در  ع ساير  چنانچه ضمانت شرکت  نشده  بازگشايي  مستردد  پاکات  یناً 

 خواهد شد.

 

 نهاد فنیپاکت پیشپاکت ب: 

 .کي ارائه گرددیالکترون اردکپي ومي بايست در دو نسخه ه  "ب "کلیه اطالعات موجود در پاکت   •

ريع در ارزيابي مدارک، بر میباشد که جهت تسرک زير  حاوي مدا  «ب» رف  پاکت مشخص شده با ح •

تقسیم بندي    ا هگونه تغییرى، در زونکنبدون هیچاساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل،  

 و ارائه میگردد: 

 :  بخش اول

 فرم(   امه همینتکمیل مدارک ارزيابي فني )اد  

 :  مدو  بخش

گونه نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود )در    هرو  اقصه  بطه با موضوع مند فني پیمانکار در راپیشنها

پیشنهاد   انحراف  لیست  به همراه  وجود(  مند  مناقصه گرفني  صورت  فني  اسناد  از مشخصات  در  رج 

 وجود(  )صورت 

  بخش سوم:

تغییر پیشنهادي   و  نظر  م  گر  مناقصههر گونه  قر  شرايط ورد  در  مبازرگاني،  اسناد   ... و  ناقصه. اردادي 

مورد    رگاقصهن مچنانچه   ضمانتنامه  شرايطدر  پرداخت،  )نحوه  .....( هاقراردادي  و  قرارداد،  مدت   ،

اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد بررسي قرار گیرد. در    دارد بايد نظر خود را در اين بخشپیشنهادي  

)اين  نظیم خواهد شد.  اساس اسناد مناقصه ت  ردادي عینا برااسناد قرن شرکت،  شدن آصورت برنده  

 شنهاد مالي نیز ارايه گردد( ش در پی بخ

 بخش چهارم: 

توسط صاحبا بايد  مناقصه  اسناد  امضايکلیه صفحات  شوند.  امضاء  مجاز،  امضاء  به   ن  مناقصه  اسناد 

امضا    گرانط مناقصهآن توس از  شى  گر بخحتى ا   باشد،منزله پذيرش کلیه محتويات و مندرجات آن مى

 شده باشد. نشده و يا حذف 
 

گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در اين مناقصه شرکت نمايد، هر يك از اعضا  قصهورتی که منار صح: دتوضی

زونکن در  اي  هاي جداگانه مداركبايد  نسخه  با  اين دستورالعمل، همراه  اساس  بر  را   نامه موافقت از خود 

  مايند.ن ارايه ت )ب(در پاک ضااع بین تمشارک
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 باشد: آنها به محدود نه اما زير، دموار ملشا بايد ت،مشارک نامه  موافقت

اين   -   قید  با  قبال و بوده پیمان اجراي به د متعه  مشارکت، اعضاي که امر تعهدنامه   دستگاه در 

 .باشندمسئول می  اجرايی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .ارکتشم در اعضا از يك  ره  سهم درصد -

 .اعضا  از يك  هر مسئولیتهاي و ظايفو حیطه -

م  گر و امضاي قرارداد صحت و سقا براي خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه اين حق ررفرما  اک

 . ايداطالعات ارائه شده را بررسی نم

 

 بعدا اعالم می گردد( زمان ارسال ) پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی 

که   (1 بعد    ده استمشخص ش  « ج»رف  با حپاکتي  ف و  بررسي مدارک  يا  ني  از  مي    مي شود،خواسته  بازگشايي 

 باشد.  قیمت   پیشنهادي پیشنهادي بر اساس فرم هاحاوي قیمت بايست

 ، بدون خط خوردگي و با يک خط تکمیل شده باشد.  ت بايد واضح پیشنهاد قیم (2

 شد. معتبر با روز 30به مدت  قلبايستي حدا د قیمتپیشنها (3

ب  مبلغ مشخص شده (4 پیشنهاد  و  در  عدد  بصورت  اسنا ايد  مطابق  ارائمناقص  دحروف  وجود     هه  شود. در صورت 

حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادى در  میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به    هرگونه تناقض

 . شودگرفته مىنظر 

 قلم مبنا آن  کل قیمت  قلم،  آن  کل قیمت  با  مل ق  هر بهاي  واحد  و  مقدار  ضرب حاصل  بین تناقض  صورت  در

بود. همچن پیشنهاد   مبلغ پیشنهاد، مبلغ با اقالم کل قیمتهاي  جمع حاصل  بین تناقض رتوص درین  خواهد 

 .بود خواهد مبنا 

شود و  مشخص مي  مناقصه گران ادي  برنده مناقصه در شرايط يکسان فني براساس مبلغ جمع کل پیشنه چون  

 گردد: ل ميدات عمپیشنها يط زير در بررسي ايد بنابراين شرانمپیشنهاد ميواحد را  قیمتخود  مناقصه گران

از عدد پیشنهادي بیشتر    در صورتیکه پس ازکنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که جمع کل  -الف

 ابد. ياست قیمتهاي واحد به همان نسبت کاهش مي

برند  -ب ازکنترل محاسبات  از عد   مشخص شود  اقصهه من در صورتیکه پس  است  د پیشنهادي کمتر  که جمع 

 شد.بامي ک عمل القیمت کمتر م
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آي   -پ قیمت واحد و مقدار منظور شده آن  با حاصل ضرب  آيتم  تم مغايرت داشته  درصورتیکه قیمت کل هر 

 باشد. باشد مالک محاسبه عدد کمتر مي

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

 و قیمتها،  مقادير جدول اقالم ساير در قلم، آن قیمت  که بود خواهد اين بر فرض شد،اب نشده نوشته آن مقابل

 .است گرديده منظور

د کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي (6 اسناد،مشروحه  هزينه از ر  سودها جمله  اجرايي،   ي 

اجتماعي، بیمه تمام   تأمین مه یب ني، نوقا عوارض ساير ،گمرکي  یات، عوارض باالسري، مال  ي هاهزينه ، رگقصهمنا

بیمه نیاز،هاخطر و ساير  در  زه کارکنان، قانوني مزاياي  ي مورد  الزامات خريدار که  براساس  بازرسي  ينه هاي 

 مگر است،  کشور(  خارج  يا  داخل به )مربوط مشابه ي هاساير هزينه وقرارداد آمده است    ضمائم فني پیش نويس 

 است  يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  اين  همچنین،  شده باشند. مستثني  ي روشن به  مناقصه، اسناد در  که  اين

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

 نايب م بر ه،مناقص در  شرکت و شده بیان ضمني، رتصو يا به حتصرا به مناقصه، ناداس در که است تعهدهايي

  گیرد.مي صورت آنها

ها از جمله هزينه  ردد و فروشنده کلیه هزينهاعالم گريالی  کل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي بايست به صورت   (7

را در آن    ير هزينه هانتقال و ....( و سا)با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي اهاي خريد اقالم خارجي  

ین انجام کار نسبت به آنها ادعايي صورت گیرد. کل  ي باقي نمانده است که حو ابهاموده و هیچ نکته  منظور نم

 پرداخت خواهد شد.خريدار   و تايید  فروشنده يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي   ريالی بصورت  نیز د مبلغ قراردا

بايس (8 پیشنهادي  مالمبالغ  احتساب  بدون  ارزشتي  بر  در   یات  که  باشد  قرارداد،    افزوده  شدن  مشمول  صورت 

  ،معتبر  بر ارزش افزوده  اتیمال   يگواهو    ي(ات یطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور  ي ارائه  مجزا و در ازا  بصورت

 د.پرداخت خواهد شتوسط فروشنده به خريدار 

قیمتهاي مقادير فهرست( )يا جدول (9  است. شده تهیه عسرجم صورت هب مناقصه، اسناد در شده درج و 

 خود پیشنهاد به آن را و کرده اقدام آن، تکمیل  و تفصیلي فهرست تهیه به نسبت هستند گران موظفاقصهمن

 .يندنما پیوست

 

 ارزيابی پیشنهادها  (5

 در  ارايه توضیح  درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است کن مم گزارمناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 نبايد هیچگونه و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه ستدرخوا بنمايد. يشانپیشنهادها دمور
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 صورت مکتوب،  به شده فراهم اطالعات  يا توضیحات شود. داده  يا  و  خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت  در  تغییري

 شود. مي محسوب پیشنهاد  دانشدني ج جزء

ب نیاز  صورت  پروژه  در  از  بازديد  شه  ارايه  گراهاي  مناقصه  قبلي  در  ده  الزم  اقدامات  و  ها  هماهنگي  کلیه  ن، 

 ي باشد.خصوص بازديد )مانند تهیه بلیط و اقامت و...( به هزينه مناقصه گران م 

به    خريدارچنانچه    پیشنهادات مختار مي باشد.گهر سیرجان در رد يا قبول کلیه   شرکت توسعه آهن وفوالد گل

کار    هر اجراي  از  قرعلت  انعقاد  مناو  برنده  با  ادعاي  ارداد  مناقصه حق  برنده  اينصورت  در  قصه منصرف گردد 

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

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

در   مناقصه  برنده  که  برنده  15مدت  درصورتي  تعیین  از  پس  پیمان   روز  انعقاد  به  ضمانت   حاضر  امه  ننباشد، 

 م به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.  وي ضبط و نفردوقصه شرکت در منا 

و بخش نامه هاي مرتبط با موضوع عملیات    برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه ها

 مورد مناقصه مي باشد.

تباني  هرگا اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان  باکرده ه  و متخلفین تحت    طل خواهد شد اند مناقصه 

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

 

 ان گرمناقصه سئواالت  (6

طي نامه   خود را  توانند سئواالتگران مىنه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصهدر صورت وجود هرگو (1

 يند.ارسال نما، ادرس زير هت کتبي باز طريق ايمیل يا به صوررسمي 

يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى به اطالع  هرگونه تغییر   (2

 واهد رسید.  گران دعوت شده خمناقصه

شرکت توسعه آهن و   جتمع گل گهر، جاده شیراز، جاده اختصاصي م 50سیرجان، کیلومتر آدرس:  •

 09139457998ره تماس: فیروزآبادي، شما اي  ي، تحويل آق ساختمان بهره بردار، فوالد گل گهر

 r.firouzabadi@gisdco.ir      @gmail.comRo.firoozabadiآدرس ايمیل 

 مشخصات فنى  (7
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به اسناد منا   نقشه ها يا مدارک  (1 گر  انجام پروژه است. مناقصه  معیار درستي و صحت  مالک وقصه،  منضم 

در   احتمالي  مغايرت  هرگونه  هابايد  نقشه  يا  و  ق   مدارک  برآورد  يا  فني  عقد  با مشخصات  از  قبل  را  یمت 

امضا بديهي است  تکلیف کند.  اعالم و کسب  انجام کارهاي مشخص قرارداد  پذيرفتن  به منزله  قرارداد    ي 

نقشه در  ق   مدارک  يا  هاشده  اسبا  پیشنهادي  نقشهیمتهاي  در  مندرج  کارهاي  از  يک  هیچ  و  يا  ت  ها 

 مشخصات فني، کار جديد تلقي نخواهد شد.

 کند.ىثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، تعیین ممشخصات فنى، حداقل و حداک (2

م (3 اطالعات  ساير  همراه  به  اطالعاتى  مناق چنین  اسناد  در  سلب ندرج  باعث  مناقصه  صه  در    گر مسئولیت 

گر بايد از تکمیل بودن اسناد براى انجام کار موضوع  شود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 را داشته باشد.   وع قراردادصوص انجام پروژه موضد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخقراردا
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 ارزيابی فنی : مدارك الف پیوست

به    مشارکت   ي اطالعات اين بخش براي هريک از اعضا  ،گرددشارکتي ارائه ميصورت مه  پیشنهاد ب   که   درصورتي   توضیح:

 .ارائه گردد صورت جداگانه تکمیل و

به  ام دهي  گرتیاز  پذيردطبق    مناقصه  مي  زير صورت  جداول  و  فني  لیست  در  چک  را  کافي  دقت  گران  مناقصه  لذا   .

 مايند.ها و ارايه مدارک نپرکردن فرم 

 

 مديريتي و اجرايي هاي ارزيابي توانشاخص
 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

1 

و   مدارککفایت   ارشد  کارشناسان  مدیران، 

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه 

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

 امتیاز 4.5

امتیاز، تا    1  های مرتبط مساوی است باکارشناسي ارشد در رشتهامتیاز هر نفر  

 امتیاز  3سقف 

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

 امتیاز  2.5سقف 

 امتیاز 10

 
سابقه و کفایت  ارشد  کارشناسان  مدیران،  ی 

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه 

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

 باشد.  
 امتیاز 10

2 

نامهنامهگواهي رضایت  و  توسط  ها  اخذشده  های 

 شرکت )تعداد( 

های   پروژه  خصوص  در  کارفرمایان  نامه  )رضایت 

 ( RFPمرتبط با موضوع  

 امتیاز1هر گواهینامه 

 امتیاز 5

3 
بین با  مدارک  مرتبط  پروژه  تیم  کارشناسان  المللي 

 )تعداد(   RFPموضوع  

 یاز امت 1هر مدرک  حائز 

 
 امتیاز 5

 

 هاي ارزيابي توان فني شاخص

 امتیازحداکثر  هر مورد عنوان ردیف

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

 توان فني و مهندسي و برنامه ریزی  2
 

20 

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

 مشابه  

 امتیاز 5د هر مور
15 

3 

 پیشنهادها و نقطه نظرات اصالحي مهم 

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

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

 مربوطه کسب خواهد شد. ( 

 امتیاز 1هر پیشنهاد 

5 
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 طالعات عمومي شرکت ا

 اطالعات شرکت  ( 1

  نام شرکت 

  تاريخ و محل ثبت 

  صلي فعالیت حل ام

  ثبت  شماره 

  شرکتنوع 

پیمانکاري  گواهي صالحی ت 

 )رشته و رتبه( 

 

  ها ساير گواهینامه

  یت مالک 

  نام مدير عامل 

                        شماره اقتصادي 

  سرمايه ثبت شده 

  آدرس دفتر مرکزي 

ب پاسخگو  شخص  راي  نام 

پست   و  تلفن  پروژه،  اين 

 الکترونیکي 

 

  رنتي اينتسايت 

فعالی اساس  موضوع  بر  ت 

 ساسنامه ا

 

 

 

 

 

 

آخرين  ير  تصو تغییرات  اساسنامه،  رسمی،  آگهی  اقتروزنامه  ها،  گواه  ،صاديکد  نام  ی  در  نام  ثبت  گواهی 

 ضمیمه گردد. ...  و هی صالحیت ايمنی پیمانکاران ، گواهی صالحیت پیمانکاري، گواش افزودهمالیات بر ارز
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 ره  یئت مدياطالعات سهامداران و ه( 2

 درصد سهام   سال عضويت سابقه کار  صیلي مدرک تح تاريخ تولد  نام خانوادگي  نام  

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 وضعیت مالی پیمانکار در سه سال گذشته( 3

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

1)  97   

2)  98   

3)  99   

 

 تسهیالت  زمینه در   اعتباري  موسسات و  بانکها نزد (وجود صورت  در  مشارکت  اعضاي  ز ا يک  هر يا ) مناقصه گر تباراع

 .تضمینها و وام از  اعم  مالي،  مختلف

 ي مربوطه شامل ترازنامه مالي شرکت و نامه بانک و ....هاتندات پیوست: برگمس

 

 

 

 



 

 هاي احیا واحد LV و MV تابلوهاياصالح 

 17از  13صفحه  1400 بهار ق1190/00داد:  شماره قرار ر مناقصهت ددستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

 
   ( تجربیات و سوابق کاري پیمانکار4

 گذشته(  سال 5هم طي پروژه م 5ژه  )اين پرو ط و مشابه با موضوعبابق کاري مرتسو 1-4

 ح کار  شر موضوع پروژه رديف
قرارداد   اولیه  مبلغ 

 )ريال( 

شما و  کارفرما  تلفن  نام  ره 

 شخص مسئول 

مدت  

اجرا 

 )ماه(  

سال  

 شروع 

سال 

 خاتمه 

درصد   يا 

 پیشرفت 

1)  

 

 

 

 

      

2)  

 

 

 

 

      

3)  

 

 

 

 

      

4)  

 

 

 

 

      

5)  

 

 

 

 

      

 

 .ضمیمه گرددادهاي مربوطه( از قراردمستندات )صفحاتي 
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 پروژه مهم(  5کار  )سوابق کاري عمومي پیمان 2-4

 

 شرح کار   موضوع پروژه رديف
قرارداد    مبلغ اولیه 

 )ريال( 

تلفن   شماره  و  کارفرما  نام 

 شخص مسئول 

مدت  

اجرا 

 )ماه(  

سال  

 شروع 

سال 

 خاتمه 

درصد   يا 

 پیشرفت 

1 . 

 

 

 

 

      

2 . 

 

 

 

 

      

3 . 

 

 

 

 

      

4 . 

 

 

 

 

      

5 . 

 

 

 

 

      

 .ي مربوطه( ضمیمه گرددستندات )صفحاتي از قراردادها م
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 قبلی سن انجام کار از کارفرمايان يا گواهی ح هاتشويق نامه  (5

 .نمود مه خواهدي حسن انجام کارها و ... را ضمیهاو گواهي هادر اين بخش تشويق نامه گر مناقصه

 

 سازمانی  و چارت ی نیروي انسان ، ( امکانات6

 بت در دفتر مرکزي: کارکنان ثا تعداد

 کنان پاره وقت در دفتر مرکزي: تعداد کار

 :هاتعداد کارکنان در سايت

 

 لیست کارکنان کلیدي( 6-1      

ف
دي

ر
 

 نام و

 نام خانوادگی 

رشته  و  مدرك 

 تحصیلی

تاريخ  

اخذ  

 مدرك 

 سابقه کار 

 ل()سا

مکاري  مدت ه

پیمانکار   با 

 )سال(

و   کلی  تخصص  شرح 

اين  در    مسئولیت 

 پروژه 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

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

 ند. اجراي اين پروژه را ارائه ک مدنظر براي و چارت سازماني مان خود گر الزم است چارت سازماني سازصه** مناق 



 

 هاي احیا واحد LV و MV تابلوهاياصالح 

 17از  16صفحه  1400 بهار ق1190/00داد:  شماره قرار ر مناقصهت ددستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

 
توانايی    (6-2 و  شرکت:ها امکانات  لز  ي  صورت  موضوع )در  با  مرتبط  که  توانايیهايی  و  امکانات  لیست  وم 

 پروژه است قید گردد( 

  الف( لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانکار

 

 

 

 

 

 تخصیص خواهد داد اين پروژه  کار براي اجرايکه پیمانب( لیست ماشین االت و تجهیزاتی 

 

 

 

 

 

 ي ساخت هاارگاهج( ک

 

 

 

 

 

 د( ساير امکانات
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 شود:و گواهي مي تايیدیله بدينوس

  آن میمه  ض ز  نیا  دده است و کلیه مدارک مور شالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده  سئوابه کلیه   •

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

از  یچه • بص خاشا  يک  که  انحه  ي  از  اصل    ءانحوي  با  ارتباط  يافتهقانو  49در  محکومیت  اساسي  اين  در  اند  ن 

 .دن شبانمي رشرکت سهامدا

 

بندهاي  چ    از  يك  هر  خالف  انانچه  به  برثفوق  عالوه  برسد  م  بات  قانونی  ازات جقبول  ارائه  هاي  از  ناشی 

  شرکت در  نامهضمانتبنی بر ضبط  زار مگمناقصه   به تصمیمنوع اعتراضی    چ عات غیرواقعی، هیرك و اطالمدا

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحما مناقصه ي

 

 تاريخ :  /   /      : تشرکنام 

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



 

 ها احیا واحد LV و MV تابلوهاياصالح 

 1از  1صفحه  1400بهار  ق  /1190/00: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 تعالی  بسمه

 مناقصه  در شرکت ضمانتنامه

 

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

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

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

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

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

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

 . بپردازد

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

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

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

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

 . کند  پرداخت

 پیمانکار * عنوان

 بیمه  شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان موضوع مناقصه 

مطابق فرمت باال تنظیم  ضمانت نامه شرکت در مناقصه  

ضمانت نامه هاي مطابق فرمت دولتی  گردد و از ارایه  

 اجتناب گردد.

 



 

  

 

 

 

 هب انم خدا  

                                                      

 هاي احیاواحد LV و MV اصالح تابلوهاي قرارداد

   شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 فی مابین 

 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

.....................  شركت  
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با شناسه  شهرستان سیرجان  در اداره ثبت    3136  به شماره ثبت    توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت  فی مابین  اين قرارداد  

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

جاده    5جاده شیراز، كیلومتر   50نشانی سیرجان، كیلومتر   عضو هیات مديره، بهعنوان  ه  ب  رئیس هیات مديره و جعفر صالح

گهر، كدپستی   گل  معدن  قر،   7817999738اختصاصی  اين  در  می  كارفرماارداد  كه  يك نامیده  از  و شركت    شود  سو 

به    .............................و كد اقتصادی    ................................دارای شناسه ملی    ...........................ثبت شده به شماره    ........................

كه در اين  ،  ................................................................به عنوان مدير عامل، به نشانی    ................................................آقای    نمايندگی 

و رعايت  ،از سوی ديگر، به شرح زير منعقد و طرفین از هر لحاظ ملزم و متعهد به اجرا  شود  نامیده می  پیمانکارقرارداد  

 باشند.  كامل آن می

 قرارداد   موضوع –  1 ماده

بر اساس مشخصات  توسعه آهن و فوالد گل گهر    ها احیا واحد  LV و MV اصالح تابلوهایقرارداد عبارت است از    موضوع

 .دمندرج در قراردا  طيشرا ر يسا ومندرج 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است  زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

 قرارداد حاضر  -1

معاونت برنامه ريزی و نظارت    03/03/1378مورخ    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 بهداشت 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 به 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
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 قرارداد   پیوست های

 موضوع قرارداد  ات مشخصات فنی تجهیز پیشنهاد قیمت و:1پیوست شماره 

 دستور العمل فاينال بوك پروژه :2پیوست شماره 

 HSEدستورالعمل   :3پیوست شماره 

   قرارداد  مبلغ   – 3 ماده

به صرورت مقطوع تعیین و توافق   وريال  .............................. به میزان   موضروع قرارداد  انجام شررح كار كاملبابت   مبلغ قرارداد

 گرديد.

جهت تسرعیر نرخ ارز بر اسراس نرخ فروش  در صرورت نیاز  كلیه پرداختهای قرارداد به صرورت ريالی می باشرد، ل ا    -3-1

موضروع   اتتجهیزو راه اندازی  نصربدر تاريخ    ،)بر اسراس نرخ نیما   (sanarate.ir)حواله اعالم شرده از سروی سرامانه سرنا  

طريق سرامانه سرنا در دسرترس نباشرد مرجع نرخ گیری جايگزين، مجددا  عمل خواهد شرد. در صرورتی كه نرخ از  قرارداد  

 توافق خواهد گرديد.

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

، ريسك، تورم  پیمانکارهای ديگر از قبیل سود  و كلیه هزينه  موضوع قرارداد  شرح كار كاملشامل    مبلغ فوق  :   1تبصره  

احتمالی، كلیه حقوق دولتی و كلیه كسورات قانونی و همچنین كلیه عوارض متعلقه )بجز مالیات بر ارزش افزوده  و بطور  

 كلی تمامی عوامل مؤثر در ارتباط با موضوع قرارداد میباشد. 

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

به)  است. مالیاتی، توسط    منوط  امور  نمونه سازمان  فاكتور طبق  ارزش    كارفرمابه  پیمانکارارائه  بر  مالیات  ارائه گواهی  و 

 افزوده .

 پرداخت  نحوه -4 ماده

و ارائه   كارفرما دستگاه نظارت    و تايید   كارفرما در سايت    موضوع قرارداد  ات تجهیز  و راه اندازیتست    پس از   قرارداد مبلغ  كل  

 ی گردد. پرداخت م پیمانکاردر وجه و كسر كسورات قانونی،  ، پیمانکار  ی از سوصورت حساب 
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 مدت قرارداد  - 5 ماده

سالیانه يا زمان های خاموشی كارخانه كه از قبل هماهنگ می گردد، می  در زمان شات دان  ،  موضوع قرارداد انجام  مدت 

 باشد.

 تنفیذ  قرارداد  -6ماده 

 قرارداد با حصول شرايط ذيل تنفی  شده تلقی می گردد: 

 قرارداد امضاء    1

 پیمانکار توسط حسن انجام تعهدات  تضمین ارائه 2

 پیمانکار به  كارفرما   نامه ابالغ شروع به كار از سوی 3

پس از امضای قرارداد نسبت به ارايه كلیه تضامین قراردادی اقدام نمايد عدم ارائه   ده روزبايست حداكثر ظرف  میپیمانکار

اين حق را دارد تا ضمن فسخ اين قرارداد، تضمین    كارفرماتلقی شده و  پیمانکارفوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف    تضامین

 را ضبط و وصول نمايد. پیمانکار شركت در مناقصه  

 موضوع قرارداد  زیتجه نصب و راه اندازيمحل   -7 ماده

تجهیزمحل   اندازی  راه  و  قرارداد    اتنصب  كرمان  واقع در موضوع  جاده    5كیلومتر    ،جاده سیرجان  50كیلومتر    ،استان 

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

  بهاء  آحاد تعدیل - 8 ماده

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

 قانونی  کسورات - 9 ماده

 كارفرما به شرح ذيل عمل می نمايد:پرداخت كلیه كسور قانونی بر عهده پیمانکار می باشد، كه در اين راستا 

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

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

 فعال می باشد.  ................ شهر سازمان تامین اجتماعی  .....................در شعبه  ..................لیه كد كارگاهی او
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 نظارت بر اجرا  -10 ماده

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

رات و  موظف است كه كارهای اجرائی را طبق نظر و دستوپیمانکار  واگ ار گرديد.  بهره برداریمديريت  بر عهده    كارفرما

  .باشد اجرا كندنماينده آن كه در حدود مشخصات و يا اسناد و مدارك پیوست قرارداد می  تعلیمات دستگاه نظارت و يا 

 نخواهد بود.پیمانکار  یهاتیمسئول  فع است كه نظارت دستگاه نظارت را یهيبد

  کار انجام  حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین -11 ماده

تايید كارفرما    تضمینقرارداد   امضاء  هنگام  به پیمانکار قرارداد،  مفاد  طبق تعهدات اجرای تضمین  منظور  به  -11-1 مورد 

و تائید دستگاه    تحويل قطعی موضوع قرارداد از  پس مزبورتضمین    دهد.می تحويل كارفرما  به  ،مبلغ قرارداد  %10معادل  

 .می گردد. عودت پیمانکار به نظارت

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

و نیم ديگر آن پس از صدور گواهینامه تحويل قطعی و تائید    تحويل موقت ازصدور گواهینامه   پس كار  انجام حسن  كسور

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

درخواست پیمانکار و ارائه تضمین مورد تايید كارفرما و تايید دستگاه نظارت، استرداد سپرده حسن  : در صورت  تبصره

 . باقیمانده  بعد از تحويل موقت امکان پ ير می باشد %50انجام كار فوق ال كر )

 فروشنده دات  اییت  -12 ماده

  تعريف  الزامات   و  خدمات   حدود  و  نموده   مطالعه   كامالً  را  مربوطه  مدارك  و  اسناد و    قرارداد   كه  نمايد  اعالم می پیمانکار  -12-1

حاصل    نانیخصوص اطم  ني در ا  شيخو  يیانجام پروژه و توانا  تیه است و از قابلنمود  شناسايی  و  بررسی  كامالً  را  آن  در  شده

 .نموده است

 .به آن واقف استهای اجرای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و تمام خطرات و ريسك پیمانکار -12-2

های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیار دارد  نمايد كه دانش فنی و ساير نیازمندیاعالم میپیمانکار -12-3

 .تواند آنها را تامین نمايد و يا می
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مقررات و قوانین مربوط به كار و  نمايد كه از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله ید میيتأپیمانکار  -12-4

ها و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند. در تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات

 .خواهد بود ویال كر متوجه و مقررات فوق نینهر حال مسئولیت عدم اجرای قوا

 پیمانکار تعهدات  -13 ماده

و حفاظت    یمن ي مسئولیت صحت كار، سالمت افراد و ايمنی محیط كار را بعهده داشته و اصول و مقررات ا  پیمانکار   -13-1

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

بدون    كارفرماو يا ساير افراد طرف قرارداد با    كارفرما گیری يا استخدام كاركنان  شود كه از بکارمتعهد میپیمانکار  -13-2

 . خودداری نمايد كارفرمااجازه كتبی 

گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه نموده  مکلف است كلیه كاركنانی را كه برای اجرای اين قرارداد بکار میپیمانکار -13-3

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

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

،  پیمانکاريا خسارتی به تأسیسات و اموال  ،  و كاركنان وی يا اشخاص ثالث گردد كارفرما و كاركنان وی،  پیمانکارجان و اموال  

و نمايندگان وی مسئولیتی در مورد    كارفرماخواهد بود و  پیمانکارا و كال به عهده  ئو يا اشخاص ثالث وارد آيد، جز  كارفرما

 پاسخگويی به مراجع ذيربط نخواهد داشت.

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

 باشد. میپیمانکار

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

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

و شرايط پیش  با تجهیزات الزم    اجرايی پروژه،  موظف است خدمات موضوع اين قرارداد را طبق مشخصات پیمانکار  -13-7

بکار بردن بهترين روش ها و اصول متداول فنی   و بینی شده در اين قرارداد و مدارك و اسناد آن و با كیفیت و كمیت الزم

  ،در تمامی مراحل كار  . همچنینانجام دهدو بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جديت خود  

  ما كارفربوسیله  پیمانکاربديهی است؛ تأيید گزارش ها و اقدامات    الزم را حفظ نمايد.  داری  و امانتكارفرما  صرفه و صالح  

 در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص يا اشتباهاتی است كه بعداً مشاهده می گردد. پیمانکارنبوده و  پیمانکاررافع مسئولیت  



 ق 1190/00شماره قرارداد:                                                                                                                             

                                 1400بهار       تاریخ قرارداد:                                                                                                                                                     

 

 

7 

 

دستمزدها و كلیه هزينه های  اطمینان حاصل نمايد و نیز میزان  موضوع قرارداد    اجرایبايد نسبت به امکان  پیمانکار  -13-8

 اين بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. را از هرجهت منظور نمايد و از  تجهیز  و نصب و راه اندازی اجرا

بايد هزينه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به مالیات كه تا تاريخ انعقاد  پیمانکار -13-9

 خود را منظور نمايد و از اين بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. قرارداد معمول و جاری بوده است و نیز سود  

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

 است. پیمانکاربر عهده   رعايت كلیه موارد ايمنی در رابطه با پرسنل، تجهیزات و ساير موارد  -13-11

  كارفرمامی باشد و مسئولیتی از اين بابت متوجه  پیمانکارمسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت، بر عهده    -13-12

 نخواهد بود. 

  .، دستمزد و حق بیمه كاركنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت نمايدمتعهد است كلیه حقوق، مزاياپیمانکار -13-13

قانو  ساير قانونی و موارد مرتبط با  پرداخت كلیه هزينه های پرسنلی و مزايای    ، می باشدپیمانکارن كار برعهده  كسورات 

و عوامل وی هیچگونه پیمانکاربوده و  پیمانکارقانونی حین كار و پايان كار و ساير مزايای قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده  

 ندارند. كارفرمارابطه استخدامی با 

آموزش    كارفرما موضوع قرارداد را به پرسنل    ات نحوه بهره برداری و به كارگیری تجهیزمتعهد می گردد  پیمانکار  -13-14

 دهد.

 کارفرماتعهدات  -14 ماده

   .دستگاه نظارتتايید  و با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسورات قانونیمطابق پیمانکارپرداخت مبلغ قرارداد به  -14-1

را به واحدهای    پیمانکاركارشناسان    ا يجهت انجام موضوع قرارداد، كارشناس و    ازی ن  صالحديد و  در صورت  كارفرما  -14-2

 . هت همکاری با آنان صادرخواهد كردهای الزم را جذيربط در سازمان خود معرفی و دستورات و توصیه

 کتابچه راهنما و دستورالعمل  -15ماده 

و كلیه مدارك منضم به اين قرارداد را در    موضوع قرارداد  تجهیز ديتاشیت كامل  موظف است كلیه مدارك فنی،  پیمانکار

نسخه الکترونیکی و پس از تايید    3قالب فاينال بوك براساس دستورالعمل های كنترل كیفی و تهیه فاينال بوك به تعداد  
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موضوع قرارداد    تحويل موقتابق با نسخه تايید شده را قبل از  نسخه الکترونیکی، دو نسخه هاردكپی و الکترونیکی در تط

 قرار دهد.  كارفرما تهیه و در اختیار  كارفرمابرای 

 بازرسی و آزمایش -16 ماده

نسبت به تهیه مدارك و بازرسی و اخ  تايیديه اين    تامین تجهیزاتموظف است پیش از شروع فرآيند    پیمانکار  -16-1

 اقدام نمايد.   كارفرمامدارك از دستگاه نظارت  

موظف به همکاری و فراهم    پیمانکارموضوع قرارداد را مورد بازرسی قرار دهد.    زات تجهی  كیفیت  تواند  می   كارفرما   - 16-2

   .باشد امر می  ن ينمودن تسهیالت الزم برای ا

تهیه شده يا كاری كه توسط وی    پیمانکار تجهیزات كه توسط  عدم تطابق  تصويب  عدم  انجام بازرسی در قرارداد و    -16-3

رهای انجام شده و مطابقت  های قراردادی وی در رابطه با صحت تجهیزات و كا را از مسئولیت پیمانکار انجام گرديده است، 

 .  نمايد نمی عافآنها با مشخصات فنی م

اعالم مینمايد و قبل از بسته بندی، زمانی مجاز است    پیمانکاردر محل هايی كه    تجهیزات موضوع قراردادتحويل    -16-4

لوگیری خواهد نمود.  كه بازرس گواهی تحويل آنرا صادر كرده باشد. بديهی است سايت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس ج

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

های    -16-5 آزمايش  برای  صورتیکه  بر  در  آزمايشات  باشد،  نشده  صادر  دستورالعملی  قرارداد  موضوع  اساس  تجهیزات 

 انجام خواهند شد. كارفرما المللی مورد تايید استانداردهای بین

تاريخ بازرسی را اعالم داشته  تست تجهیزات موضوع قرارداد،  قبل از بازرسی و    روزكاری  3حداقل  بايستی    پیمانکار  -16-6

معرفی می شوند فراهم    پیمانکار به    "كتبا   كارفرما ف بازرسانی كه از طرف  يو تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظا

برای      و كمکهای الزم رارا پرداخت نمايد    لوازم آزمايشكلیه هزينه های بازرسی از جمله هزينه های بازرس و  نمايد و  

  .معمول نمايد انجام وظائف محوله 

بازرسی،    -16-7 از طرف    اقالمی درصورتیکه در موقع  طبق مشخصات مشروحه در قرارداد    شده است تهیه    پیمانکاركه 

از تعويض    پیمانکار چنانچه)با ذكر عیب  و يا اصالح آنها را بخواهد.   بود كه آنها را قبول ننمايد   مجاز خواهدبازرس  ،  نباشند

طريق كه    به هر  می تواند  كارفرماتقاضای تعويض يا اصالح آنها را نموده است امتناع نمايد   كارفرما كه  اقالمیيا رفع عیوب  

را به منزله قصور و يا    اقالمدر مورد تعويض يا اصالح اين نوع    یمانکارپرا جايگزين نموده و امتناع    اقالمصالح میداند اين  
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، يا  اين قرارداد عمل نمايد  22تلقی نموده و برای جبران اين نوع خسارات بر طبق ماده    پیمانکار مسامحه در انجام تعهدات  

 . فسخ نمايد  ،در انجام كارها پیمانکار  تخلفقرارداد را بدلیل  24 طبق مفاد ماده 

 باشد. كارفرماكدها و استانداردهای مورد نیاز برای بازرسی ها و غیره بايد مطابق استاندارد مورد تأيید   -16-8

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

را از    پیمانکار تحويل شده اند،    پیمانکار كه از طرف    اقالمی تن  هرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناخ  -16-10

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

 معاف نمی نمايد. 

  كارفرما برای بازرس  را    تسهیالت الزمبايست در دوره بازرسی و آزمايش، محل و مکان مناسب و    می   پیمانکار   -16-11

 فراهم آورد. 

 تحویل موقت گواهی   -17ماده 

تايید  و    ات تست تجهیزو    پیمانکار توسط    كارفرما در محل سايت    ضوع قرارداد وم  ات تجهیزنصب و راه اندازی  پس از     -17-1

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

 صادر خواهد شد.  كارفرما

نخواهد شد. در    تحويل موقتمعايب و يا كمبود های جزيی كه در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی    -17-2

رسد، معايب را مرتفع و كمبود ها را تکمیل نمايد كه در  ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین میپیمانکاراين صورت  

صادر    كارفرماروز توسط    10های تکمیل يافته، تايیديه ظرف مدت  اين صورت پس از بازبینی معايب اصالح شده و يا كمبود

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

 

 و رفع نواقص  تضمین دوره  -18ماده 

دوره  اگر در    ماه شمسی از تاريخ تحويل موقت می باشد.  12  تجهیزات موضوع قراردادصوص  دوره تضمین در خ  -18-1

بايد آن معايب و    پیمانکارنباشد    كارفرما  منتسب بهموضوع قرارداد مشهود شود كه    ملکرددر ع   یتضمین معايب و نواقص

 نواقص را به هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت رفع يا جايگزين نمايد.  
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قادر به انجام كار  می گردد    نصب و راه اندازی وی  كه توسط    موضوع قرارداد   ات تجهیزنمايد    تضمین میپیمانکار  -18-2

و با ايمنی كه الزمه بهره برداری می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق  پیمانکارمطلوب طبق تضمینات تعیین شده بوسیله  

كیفیت مواد و دقت كار در كارخانه های  د. مشارالیه صحت و دقت و ررمشخصات مشروحه در مدارك و ضمائم قرارداد باش

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

  ن نواقص راتعیین می گردد  آ  كارفرمادستگاه نظارت  )زمان توسط  ود با حداقل تأخیر  رروط نمررب مربررطرز كار نامناس

  نینقص و همچن  ا ي  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

  كارفرماخودداری نمايد  تعیین می گردد     كارفرما)زمان توسط  از رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکاركه    در صورتی  -18-3

ب نوع مطالبات و سپرده ای كه    پیمانکاراز محل تضمین    درصد15اضافه  ه  نواقص را رفع و هزينه های متعلقه را  يا هر 

 حق هرگونه اعنراض در اين خصوص را ازخود سلب و ساقط نمود. پیمانکارمی نمايد و نزد او دارد، برداشت پیمانکار

 قطعی گواهی تحویل   -19ماده 

در دوره تضمین و پايان دوره تضمین مربوطه، گواهی  تجهیز موضوع قرارداد  پس از رفع و اصالح كلیه نواقص و عیوب احتمالی  

 صادر خواهد شد.    كارفرماتحويل قطعی از طرف 

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

باشد و هر پیمانکار، هرگاه عیب و نقصی كه ناشی از كار تجهیزتحويل قطعی معین می كند. هیات تحويل قطعی، پس از بازديد 

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

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

 بر اساس شرايط قرارداد مکلف به رفع آنها می باشد. پیمانکارهرگاه هیات تحويل قطعی، عیب و نقصی مشاهده كنند، 

بیش از دو هفته به طول انجامد و پس از  با وجود تقاضای فروشنده، اقدام به اعزام هیات تحويل نکند و اين تاخیر    كارفرما اگر  

در اين زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع قرارداد   كارفرماو انقضای يك هفته از تاريخ تقاضای مجدد پیمانکاردرخواست مجدد 

 تحويل قطعی شده تلقی می گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعی در مورد آن انجام شود. 
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 امور محرمانه  -20 ماده

  عات، مدارك، تجارب و دانش فنیكلیه موضوعات مرتبط با قرارداد را محرمانه تلقی كرده و تحت هیچ شرايطی اطالپیمانکار 

را در اين   كارفرما  در اختیار وی گ اشته شده است را فاش نخواهد كرد، مگر اينکه مجوز رسمی و كتبی  كارفرماكه توسط  

  .رابطه اخ  كرده باشد

 

 مقادیرکار افزایش یا کاهش  -21 ماده

)بیست   % 25می تواند در طول مدت قرارداد حجم كارهای موضوع قرارداد را با رعايت آيین نامه معامالت تا  كارفرما   -21-1

 وپنج درصد  مبلغ اولیه قرارداد افزايش يا كاهش دهد. 

 . افتيخواهد  ریی تغو با توافق طرفین  به تناسبدر صورت افزايش يا كاهش مقادير كار، مدت قرارداد  -21-2

 جرائم تاخیر   -22 ماده

نتواند تمام و يا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد  پیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،    -22-1

انجام دهد   بازاء هر  می  كارفرماقرارداد بموقع  انجام تعهدات    هفتهتواند  به ش  یمبالغپیمانکارتاخیر در  بعنوان    ل يذ  رحرا 

برداشت    یو  ی هاهای 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

معادل   ای  نیم  دو)  %2.5جريمه  تا    و  حداكثر  و  از سوی    % 10درصد   قرارداد  كل  مبلغ  درصد   به حساب    كارفرما )ده 

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

و  پیمانکارضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرفه فسخ و كلیه تضامین  

حق هرگونه    كارفرما را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نمايد و  پیمانکار ساير مطالبات  

  كارفرمادر صورت عدم تکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده م كور  اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین 

 می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طريق طرح دعوی در مراجع صالح قضايی اقدام نمايد.
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 حوادث قهري و غیر مترقبه )فورس ماژور(   -23 ماده

 ايران برای هر يك از طرفین ناف  و قابل اجرا خواهد بود. موارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانین جمهوری اسالمی 

 

          قراردادو خاتمه موارد فسخ   -24 ماده

 : پیمانکارفسخ قرارداد بعلت تخلف   - 24-1

عوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برای انجام موضوع قرارداد  پیمانکارمعلوم شود كه    كارفرمادر صورتیکه بر  

،  انتظار می رود در انجام وظايف محوله اعمال نمی نمايد    پیمانکارك  رره از يررموقع فراهم نساخته و يا دقت الزم را كبه  

  و نیز    كارفرمابه شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی يا حقوقی  بدون مجوز كتبی  پیمانکاردر صورت واگ اری كار توسط  

مواعد  بیش از  پیمانکارتحويل موضوع قرارداد به علت اهمال و يا تقصیر    كارفرمادستگاه نظارت  صورتیکه به تشخیص  در  

را ملحوظ ننمايد و رعايت شرايط قرارداد و يا    كارفرما منافع  پیمانکارو يا  به تعويق بیافتد  اين قرارداد    22مندرج در ماده  

ننمايد  بر طرف سازد و  پیمانکاربه    كارفرما  ،  اصول متعارف معامله را  نواقص و معايب كار خود را  اخطار خواهد كرد كه 

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

اق   كارفرمامطابق اخطار  پیمانکاردر صورتیکه در پايان مدت م كور   از  به علت بعضی  اينکه  يا  باشد و  دامات  عمل نکرده 

بدون احتیاج به    به تشخیص خود و    حق خواهد داشت  كارفرماناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا كند،  

اجرای تعهدات    تضمین  ضبط  به  قرارداد،نسبت  فسخ  ابالغ  از  پس  كارفرما  .انجام تشريفات خاصی اين قرارداد را فسخ نمايد

حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناشی از فسخ قرارداد    نموده و  اقدام  خود  نفع  به  كار  انجام  و حسن

از محل تضامین و ساير مطالبات   را  و  پیمانکارباشد  نمايد  برداشت  اداری  و  اقدامات قضايی  به  احتیاج  بدون  و  مستقیماً 

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

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

خسارت معقول خدماتی كه   كارفرما نمايند كه در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  پیمانکارو   كارفرما

د  پرداخت خواهپیمانکاردر جريان انجام می باشد را به  پیمانکارانجام شده يا به وسیله    كارفرما با تايید    تا تاريخ تفاسخ م كور

برای   كارفرماكلیه حقوق و مالکیت های نسبت به تداركات و خدمات و هر گونه تعهدی را كه  پیمانکار كرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد. كارفرماآن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به  

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

طرفین حل و  باال بین    2-24  بند طبق    و بر   تواند فسخ شود   ماژور می فورس  حالت  اين قرارداد در صورت تداوم    -24-4

 فصل خواهد شد. 

 قرارداد   خاتمه  -24-5

، به قرارداد خاتمه دهد. در اينصورت  پیمانکار  روزه كتبی به  15)پانزده    می تواند، در هر زمان بتمايل خود با اخطار   كارفرما

 بپردازد:پیمانکارآن است كه مبالغ زير را به  كارفرما مسئولیت  

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

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

برای تأمین مواد مورد نیاز كار قبل از تاريخ فسخ،  پیمانکاركلیه مخارج انجام يافته و هزينه های صورت گرفته توسط   –ب   

مشروط بر آنکه مواد م كور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ اخطار كتبی، سفارش آنها داده  

د و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم م كور تا آن تاريخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزينه های انجام  شده باش 

دال بر انجام   كارفرما توسط   يا ساير اسناد تأيید شده پیمانکاربا ارائه نسخه های تأيید شده فاكتورهای   كارفرماگرفته برای  

 هزينه ها خواهد بود.

وپیمانکار  – ج    تداركات  مواد،  پیشرفت،  درحال  كار  كه    مالکیت  را  دريافت  پیمانکارسايراشیايی  حق  قررارداد  بمروجب 

،  كارفرمابازپرداخت نسبت به آنها را دارد و كلیه طرحها، نقشه های كار، كروكی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به كار را به  

در  پیمانکارنیز همان حقوقی را كه    كارفرماداد و اقداماتی كه الزم باشد تا آنکه    ، انتقال خواهدكارفرمابر طبق دستورالعملهای  

 انجام خواهد داد.  بدست آورده است كسب نمايد كار  كلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررابطه با

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

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

در پايان دادن به قرارداد به نحوی كه در جای ديگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گ ارد. اخطار    كارفرماماده برحق 

مسئولیت حل و    كارفرمابه معنی پايان دادن به كلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و    "عینا  یمانکارپقرارداد به    خاتمه

 را نخواهد داشت.   دست دوم  و پیمانکاران سازندگان و فروشندگانو  پیمانکارفصل دعاوی  
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 حق واگذاري  -25ماده 

از  پیمانکار قرارداد را بدون كسب مجوز كتبی  اين  از موضوع  ندارد تمام و يا قسمتی  يا اشخاص    كارفرما حق  به شخص 

 حقیقی يا حقوقی ديگر واگ ار نمايد و يا انتقال دهد. 

 

 حل اختالف  -26 ماده

می باشد و    كارفرماحل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد اين قرارداد به عهده مديريت حقوقی و قراردادهای  -26-1

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضائی شهرستان سیرجان خواهد بود كه  

 .اين قرارداد با آن موافقت نمودندطرفین با امضاء 

ب  تا زمانملزم است  پیمانکار-26-2 عهده دارد اجرا نمايد و در غیر اين  ه  موجب قرارداد به  حل اختالف، تعهداتی را كه 

 عمل خواهد نمود.  پیمانکار طبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به  كارفرماصورت  

 

 زبان قرارداد   -27 ماده

و اسناد و مکاتبات فنی بین طرفین به زبان فارسی   باشدیم  یبه زبان فارس  نیمابیمکاتبات ف  هیكلو مدارك قرارداد و اسناد

 يا انگلیسی خواهد بود.  

 

 قانون حاکم بر قرارداد   -28 ماده

باشد و هر نوع تفسیر و تعبیری از مواد قرارداد  حاكم بر قرارداد منحصراً قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ايران می  قانون

 طبق قوانین م كور بعمل خواهد آمد.  

 

 

 



 ق 1190/00شماره قرارداد:                                                                                                                             

                                 1400بهار       تاریخ قرارداد:                                                                                                                                                     

 

 

15 

 

 طرفین   یقانون  اقامتگاه -29 ماده

مکاتبات ، مراسالت و ابالغیه ها به  اقامتگاه قانونی طرفین همان است كه در مقدمه قرارداد درج گرديده است كه كلیه  

آدرس فوق ارسال می گردد. در صورت تغییر اقامتگاه هر يك از طرفین بايستی نشانی جديد را به اطالع طرف مقابل برساند  

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

 

 قرارداد   نسخ -30 ماده

  ی برخوردار م ن  کساي كلیه نسخ قرارداد از اعتبار  وگرديده است  امضا و مبادله  نسخه تنظیم    3ماده و    30  قرارداد در   اين

 .دباش

 

 

 پیمانکار                                   کارفرما   

                        .......................................                                   هن و فوالد گل گهر آشرکت توسعه   

    

                 یات مدیره(               مدیرعامل و نایب رئیس همحمد محیاپور ) 

 

                                                                 جعفرصالح )عضو هیات مدیره(   



 

 هاي احیا واحد LV و MV تابلوهاياصالح 

 3از  1صفحه  1400 بهار /ق1190/00: مناقصهشماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

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

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

 نیز براي پیمانکار الزم االجرا میگردد.  HSEما در حوزه نماید. همچنین به موجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی کارفر 

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

خود و مورد  متناسب با پروژه  HSEبا توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرایی، پیمانکار باید اقدام به تهیه چارت  (2

تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیت مسئول و تمامی نفرات واحد 

HSE    خود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واحدHSE     ،کارفرما میباشد. ایشان در صورت تایید از سوي کارفرما

)برق، داربست، بهداشت، محیط     HSEائه شده باید بر مبناي تخصص هاي مرتبط با  مشغول به کار خواهند شد. چارت ار

پیمانکار و سطح    HSEزیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعداد نفرات واحد  

اجتماعی و متناسب با پراکندگی جبهه  وزارت تعاون، کار و رفاه    "بکارگیري مسئول ایمنی"مهارت آنها بر مبناي آیین نامه  

کارفرما رسیده باشد، تعیین میگردد. همچنین تمامی پرسنل     HSEکه به تایید واحد  HSEهاي کاري یک نفر کارشناس  

   پیمانکار بصورت مستقیم زیر نظر کارفرما می باشد.  HSEو سیستم کاري واحد  

کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد و خارج از ادعاي  در محیط کار از ادامه فعالیت     HSEدر صورت عدم حضور   (3

   تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

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

 طب کار  

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

پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده از سوي کارفرما   (5

نموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن مجوز کار فراهم نماید.  

   کارفرما معرفی نماید.   HSEحق امضاء جهت مجوز کار را دارند بصورت رسمی به واحدهمچنین تمامی افرادي که 

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

بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز، داراي گواهی اجاره و یا به هر نحوي تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد  

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

د به خاطر  تعمیر و نگهداري گردیده و عملکرد مناسب را داشته باشد. بر این اساس کلیه هزینه هاي وارد شده به قراردا

   عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکار، بر عهده شرکت پیمانکار خواهد بود.

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

    دریافت نمایند. 

 HOUSE)پیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ربط محیط کار   (8

KEEPING)  ملبس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدمان منظم و صحیح تجهیزات و مواد در

  تفاده نماید. کارفرما اس  HSEسطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد

)خدمات پزشکی، تهیه آب و یخ، جمع    HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با (9

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

   قرارداد با شرکتهاي مورد تایید اعالم شده از طرف کارفرما می باشند. اطالع کارفرما رسانیده، و تنها مجاز به عقد  
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از جمله وسایل استحفاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیزات بار برداري، متریال   HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با   (10

رفرما رسانیده و سپس مجاز به استفاده  کا  HSEداربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد  

   خواهد بود.

   کارفرما می باشد.  HSEپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد  (11

بر مبناي ضوابط کارگاهی  (12 بهداشتی الزم  پرسنل خود، سرویسهاي  به فعالیت  از شروع  قبل  متعهد میگردد،  و    پیمانکار 

   قانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهاي کارفرما اعمال میگردد.(

کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفاده از این وسایل در طول  (13

اله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق کاران زرد میباشد که باید  مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ ک

واحد   به  تایید  آن جهت  نمونه  تهیه،  از  فردي     HSEقبل  استحفاظی  تهیه وسایل  عدم  ارائه گردد. در صورت  کارفرما 

ي در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ  % باالسر25اقدام و هزینههاي آن با احتساب    "استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما راسا

   خواهد شد.

پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه نامه و همچنین متناسب با ضوابط جاري  (14

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

فاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما ارائه نماید. در این جانمائی باید  پیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی د  (15

چاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتیک براي سرویسهاي بهداشتی و مخازن سوخت لحاظ 

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

کلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگاه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانندگی شرکت و با ارائه اصل  (16

   مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند. 

جبهه کاري خود   پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و (17

   میباشد.

کارفرما رسیده     HSEپرسنل برق، ریگرها، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار به تایید (18

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

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

،  HSEپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله حضور افسر دائم   (20

حفاظ نرم و   روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، نصب

محوطه براي  تشخیص-سخت  به  موارد  سایر  و  کاري  مورد     HSEهاي  شرایط  تامین  عدم  صورت  در  میباشد.  کارفرما 

   کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

بر اساس ماتریس آموزشی به کالس هاي   (21 افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و  مربوطه اعزام پیمانکار کلیه 

   خواهد نمود.

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

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

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

   صادر می نماید.
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اخطار و عالئم هشدار دهنده (24 پمفلت آموزشی،  پوسترها،  به تهیه  ترافیکی و غیره(     HSEپیمانکار ملزم  تابلوهاي  )مانند 

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

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

   گاه به بیرون هدایت خواهد نمود.بعمل آورده و آنها را از کار

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

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

مربوطه   قرمز فعالیت  از  اصالح  عدم  در صورت  گردند.  اصالح  باید  کارفرما  نظر  با  مطابق  و  نمیباشند  استفاده  به  مجاز 

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

   بود.

ع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین شده به کارفرما ارسال  پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقای (27

   خواهد نمود.

تمامی داربستهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربستهاي )براکتی( باید   (28

وع عملیات کار در ارتفاع، تگ سبز داربست اخذ کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شر

   نماید. 

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

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

  است.

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

   ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

با تایید  تهیه وسایل استحفاظی خاص در فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد پیمانکاران و   (32

   کارفرما میباشد. 

کلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پایه یک، دو، ویژه( مطابق با نظر   (33

   کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

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

آیین نامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، قانون کار و  پیمانکار ملزم به رعایت کلیه 

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

 شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد. 
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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:



 
  

 

واحدهاي  MVاصالح تابلوهاي  شرح كار پروژه

 گوهر و كوثر
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  



٢ 
 

واحدهاي  MVاصالح منطق حفاظتي تابلوهاي  تست و راه اندازي مجدد و نيزبازبيني، پروژه شامل 

  پروژه مطابق زير است:شرح كار  باشد.مي گوهر و كوثر

بازديد از محل و موقعيت اجراي پروژه قبل از ارائه پيشنهاد فني و مالي به عهده بررسي نقشه ها و  -١

باشد. شايان ذكر است پس از بازديد هيچگونه ادعا و اعتراضي مبني بر عدم اطالع از پيمانكار مي

  باشد.وضعيت موجود از جانب پيمانكار پذيرفته نمي

  MVتست و راه اندازي كليه تابلوهاي  -٢

تي تابلوها پس از بررسي نقشه ها (از جمله رله آندر ولتاژ امرجنسي سايت ظرفع اشكاالت منطق حفا -٣

  با رله آندر ولتاژ دژنكتور سري شود و ...)

.) رله ها (جريان راه اندازي و .. Statusبراي نشان دادن  MVاصالح كانفيگ رله هاي تابلوهاي -٤

  به باالدست

  باشد. IECبا يك تيپ مناسبتر كه داراي استاندارد  finderجايگزيني رله هاي شيشه اي  -٥

  بررسي و چك و در صوت لزوم اصالح كردن كليه اينترالك هاي الكتريكي و مكانيكي تابلوها -٦

 )10H-COR-SWG( كيلو ولت كوثر ٣٣تابلوهاي  سلول رايزر و كوپلينگ دراضافه نمودن  -٧

براي تقسيم  busbar bridgeاصالح بررسي كيلو ولت واحد گوهر و  ٦/٦تغيير چيدمان تابلوهاي -٨

 )20M-COR-SWG( بار بين ترانس هاي ورودي

 برنامه زمان بندي دقيق در پيشنهاد فني ارائه شود. -٩

موقع اجرا پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچگونه  و متريال تامين كليه تجهيزات -١٠

  تعهدي در اين زمينه ندارد.

تامين اياب و ذهاب، اسكان، غذا و كليه اقالم مصرفي و تجهيزات مورد نياز بر عهده پيمانكار  -١١

 باشد.مي

  پذيرد.و تحويل دهي با نظارت مستمر و تاييد كارفرما صورت مي انجام پروژهكليه مراحل  -١٢



٣ 
 

بر حسب برند موردنظر امكان پذير نباشد، حتما بايستي با هماهنگي و  متريالچنانچه تهيه برخي از  -١٣

  تاييد كارفرما نسبت به تهيه اقالم جايگزين اقدام گردد.

از سوي وزارت  شده حفاظت و بهداشت كار منتشر هاينامهنييآ تيملزم به رعا نيمانكارهمچنيپ -١٤

 .باشديم اتيعمل منياي و اجراي ابهداشت حرفه تيو رعا يكار و امور اجتماع

اجراي الزم به ذكر است چنانچه تجهيزات ديگري به جز موارد ذكر شده در پيشنهاد فني براي  -١٥

  باشد.نياز باشد بر عهده  پيمانكار مي مورد  پروژه

 


