
 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 1از  1صفحه  1400  بهار ق1129/00: قراردادشماره  آگهی مناقصه

 

 

 

 

 

 
 

 ریساخت و تامین تابلو های برق ساختمان ادا "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 
 واجد شرایط به پیمانکار استانی – عمومی از طریق برگزاری مناقصهرا  " گهرگلشرکت توسعه آهن و فوالد 

 واگذار نماید.

 

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

 بخش مزایده ها و مناقصه ها، WWW.GISDCO.COMسایت اینترنتی شرکت به آدرس  -

 نمایند.اقدام 

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های

در ساعات  شنبه 4 الیشنبه  ایروزهدر  بنام آقای قاسمی 09133919110و  212داخلی  02188197670-4

 تماس حاصل فرمایید. 15/15تا  8اداری 

 

 می باشد: می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذیل دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت 

در زمان و  را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی خود را "ب"و  "الف"مناقصه گران در ابتدا می بایست پاکت 

یک  بعد از) پیشنهاد فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از تایید،. محل مقرر تحویل نمایند

 . نی خواهد گردیدع رساالاط "ج"، نحوه ارایه پیشنهاد مالی پاکت (هفته از تاریخ پایان مهلت ارایه پیشنهاد فنی

 

 تحویل مدارک 

 والد گل گهر،، شرکت توسعه آهن و ف 22میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک  ،تهران

 تحویل فرمایید. 09133919110ماره تماس قاسمی با شواحد بازرگانی جناب آقای 

 

92/02/4001 اخرین مهلت ارسال مدارک:  

http://www.gisdco.com/
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 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

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

 ........................  مديريت محترم شرکت

 

 با سالم

ساخت و  انکارپیمانتخاب نسبت به  استانیعمومی  مناقصهدر نظر دارد از طریق برگزاري  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

اقدام  یرجانس كارخانهدر محل گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل تامین تابلو های برق ساختمان اداری

 نماید. 
 

 ( موضوع مناقصه1

الیت ها در فع شرحكه  گهرساختمان اداری شرکت توسعه آهن و فوالد گلساخت و تامین تابلو های برق 

 پیوست اسناد مناقصه آمده است.
 

 پروژهاجرای ( 2

ضوع  ياجرا محل صهمو س مناق ش 50 لومتریك رجان،یكرمان،  ص راز،یجاده  صا سا یجاده اخت سعه شركت تو تیمجتمع گل گهر، 

 باشد . می، آهن و فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 3

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

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

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

كارفرما و به  )مطابق با فرمت داده شده( به نفع نامه بانکیصورت ضمانتبه است كه باید ريال( میلیارد يک) 1,000,000,000  مبلغ

ز پس ا حداقل سه ماههاي فوق باید گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمیننام شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به دستگاه مناقصه

 ابل تمدید باشد.ها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قتاریخ افتتاح پیشنهاد

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 12 میباشد، ضمن اینکه  ماه 45زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفیذ 

 

 نحوه ارايه پیشنهاد( 6

 می باشد. مرحله اي دوارائه مدارک و پیشنهادات بصورت  

 

  (  اعتبار پیشنهاد7

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  90پیشنهاد باید تا 

 

 پیشنهاد( مهلت و نشانی تسلیم 8

شنهادها باید حداك ساعتپی شانی  به 29/02/1400مورخ  14 ثر تا  سی و تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند،ن یکم  خیابان 

 09133919110، شررركت توسررعه آهن و فوالد گل گهر، واحد بازرگانی جناب آقاي قاسررمی با شررماره تماس  22غربی، پالک 
 تحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدركی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد. 

 

 پاسخگويی به سواالت (9

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

 فرمایند:

 ل گهر،، شركت توسعه اهن و فوالد گ22خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پالک تهران، میدان ارژانتین، آدرس: 

 قاسمیمسئول پاسخگویی : آقاي 

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 

 

 

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

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

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

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

 گردد:ییط زیر در بررسی پیشنهادات عمل منماید بنابراین شراپیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می

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

 یابد.است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می
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ر است كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پیشنهادي كمت در صورتیکه پس از -ب

 باشد.قیمت كمتر مالک عمل می

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

 باشد.مالک محاسبه عدد كمتر می

مراه رسد و به هتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده ب -3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

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

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

تعیین برنده  ل شركت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس ازتوسط فروشنده و براساس دستورالعم

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

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

 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید است ممکن مناقصه گزار صالحدید صورت در -5

 www.gisdco.irدر سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل ساعت 48 

        .اعالم خواهد شد

                                    

 امضاء                                    

http://www.gisdco.ir/
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  مناقصهمناقصه  دردر  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل

  

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری

  

  

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 ق1129/00 شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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÷ 

 

 

 

 

 
 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 مشخصات فنى    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 

 

 مقدمه (1

شارکت  ساخت و تامین تابلو هاای بارق سااختمان اداری دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

 سهااني ا -وميعمهطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاري مناقصهه را با شراي "گهرتوسعه آهن و فوالد گل

 به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

 شرح کار  (2

آهن و  ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری شرکت توسعه " دارد هدف از برگزاري اين مناقصه

 باشد. مي ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس  گهرفوالد گل

 اسناد مناقصه (3

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

 )دساورالعمل شرکت درمناقصه )مان حاضر 

  پیش نويس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 

 ند.گر پس از دريافت اسناد بايد از وجود کلیه موارد فوق در بساه دريافاي اطمینان حاصل کمناقصه -2-3

 ،م اطالعات الزمکرده و تما ايد قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيگر، بمناقصه -3-3

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

کند، گزار ايجاد نميدي براي مناقصهتعه، ارگزاطالعات شفاهي ارايه شده از سوي مناقصه .کند اشاباه خود

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن

ناقصه را به دقت متمام اسناد  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در  -4-3

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

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

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

ايد. توضیح کابي بنم قاضاي دريافتت گزار را مطلع ساخاه ومناقصه(، يا الكارونیكي)فیزيكي صورت کابي 

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

 را قبل گر بايد اين اشاباه و اشكالو غیره داشاه باشد، مناقصه تاشاباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

گزار و صهمناق هلت مقرر منعكس کند و پیشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخاز تسلیم پیشنهاد، در م

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

ح بودن اسناد مناقصه از واض وبدون اشكال  گر، به منزلۀطور يكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .نظر وي تلقي خواهد شد
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 خواست شده ازدر پاسخ به توضیحات درمناقصه  اسنادخ تعیین شده در تواند در هر زمان تا تاريمي گزارمناقصه -6-3

 اسناد مناقصه تجديد هايي درگران يا به هر دلیل ديگر و يا به صالحديد خود، با صدور الحاقیهمناقصه سوي

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

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

 .گردندها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقیه. گرددمي اعالم  از طريق سايت گرانمناقصه

 

 انگرمناقصهوه ارائه پیشنهاد توسط نح (4

 اشد:بيل مي مي باشد. بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذ دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت 

ان و ا در زمررا شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني خود  "ب"و  "الف"مناقصه گران در ابادا مي بايست پاکت 

عد از يک )بد، د فني ارائه شده توسط واحد مهندسي بررسي شده و پس از تايیمحل مقرر تحويل نمايند. پیشنها

واهد خساني اطالع ر "ج"نحوه ارايه پیشنهاد مالي پاکت  هفته از تاريخ پايان مهلت ارايه پیشنهاد فنی(،

 گرديد. 

 

یشنهاد پمه و ضمانت ناگران بايد با توجه به دساورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبت به تهیه مناقصه -1-4

به  21/02/1400 روز 14ساعت تا حداکثر  خود را اتپیشنهادفني و مالي به زبان فارسي اقدام نموده و 

 نشاني: بهدفار کارفرما 

والد گل گهر، فشرکت توسعه اهن و  ،22میدان ارژاناین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک  ،تهران

خ مقرر، از تاري و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پستحويل قاسمي ، آقاي معاونت بازرگاني

 ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بعد از تاريخ تسلیم، اعابار داشاه باشد. روز 45پیشنهاد مالي ارائه شده بايد تا  -2-4

ه در کمربوطه الي بايد بصورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دساورالعمل م -پیشنهاد فني -3-4

عمل در يک بندى و به همراه ساير اسناد مندرج در دساورالشود، در پاکاهاي جداگانه بساهادامه بیان مي

 بندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد. پاکت بساه
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اکت به يک پ کلیه پاکاهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در -4-4

وى کلیه رير بر گر و موضوع مناقصه بايد به شكل زالک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصهصورت 

 پاکاها درج گردد:

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری 
 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 ق 1129/00مناقصه شماره  

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصهنام  

 -----: گرمناقصه نشانی 

 
 به نکات زير توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

نامه ين ضمانتامیباشد.  ريال( 1،000،000،000)يک میلیارد مبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت -1

قرض  سسه هايبه غیر از بانک پاسارگاد و مو)  مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانک ايرانى

وره ديگر قابل دروز پس از تحويل اسناد مناقصه اعابار داشاه و براي يک  90صادر شده و بايد تا  ( الحسنه

 تمديد باشد.

 م بهصورت لزو ماند و درنزد کارفرما مى تضامین قراردادينامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت -2

بول در ابل ققگر و يا تأخیر غیر شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصههزينه برنده مناقصه تمديد مى

اى اين حق را بر، تضامین قرارداديروز( پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل  بیست) 20امضاى قرارداد طى 

 .نمايدنامه شرکت در مناقصه را ضبط کند که ضمانتکارفرما ايجاد مى

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

 خواهد شد.

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

  ه گردد.مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الكارونیكي ارائ "ب"کلیه اطالعات موجود در پاکت 
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  بر زير میباشد که جهت تسريع در ارزيابي مدارکحاوي مدارک  «ب»پاکت مشخص شده با حرف ،

ندي تقسیم ب هاگونه تغییرى، در زونكناساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دساورالعمل، بدون هیچ

 و ارائه میگردد:

 : بخش اول

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

 ان فرماي)رضايت کار هاق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير نامه، سوابهاگواهي صالحیت

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

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران 

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

 .مبلغ قرارداد 

 

 : بخش دوم

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

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

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

قصه. سناد مناابازرگاني، قراردادي و ...  ايطشردر مورد  فروشندههر گونه نظر و تغییر پیشنهادي 

...( ، مدت قرارداد، و ..هاقراردادي )نحوه پرداخت، ضمانانامه شرايطدر مورد  گرمناقصهچنانچه 

ر ر گیرد. دسي قراپیشنهادي دارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد برر

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

 

 بخش چهارم:

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

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

 باشد. نشده و يا حذف شده
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ا گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در اين مناقصه شرکت نمايد، هر يک از اعضتوضیح: در صورتی که مناقصه

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

  نمايند. ارايه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

 باشد: آنها به محدود نه اما زير، موارد شامل بايد رکت،نامه مشا موافقت

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

 .باشندمسئول می اجرايی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از يک هر سهم درصد -

 .اعضا  از يک هر مسئولیتهای و وظايف حیطه -

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

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نمايد

 

 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

 پیشنهادي پیشنهادي بر اساس فرم هاحاوي قیمت مي بايستمشخص شده است  «ج»پاکاي که با حرف  -1

 باشد. در اين فرم و جدول مشخص شده قیمت 

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

 معابر باشد. روز 45پیشنهاد قیمت بايساي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  -3

ود  ت وج. در صورشود مبلغ مشخص شده در پیشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه -4

شنهادى بلغ پیممیان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشاه شده به عنوان  هرگونه تناقض

قرار  شود و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت کل باشد قیمت کل مالک عملدر نظر گرفاه مى

 خواهد گرفت.

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

 و قیماها، قاديرم جدول اقالم ساير در قلم، آن قیمت که بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده نوشاه آن مقابل

 .است گرديده منظور

 سود ي اجرايي،هاجمله هزينه از مشروحه در اسناد، کارهاي کامل قیماهاي شامل پیشنهاد، قیماهاي -6

اجاماعي، بیمه تمام  تأمین بیمه قانوني، عوارض ساير گمرکي، باالسري، مالیات، عوارض يهاهزينه ،گرمناقصه

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

 است، کشور( خارج يا داخل به )مربوط مشابه يهاساير هزينه وضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است 
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 ييهاهزينه تمام شامل قیماها، اين همچنین، شده باشند. مساثني روشني به مناقصه، اسناد در که اين مگر

 ،هامخاطره تمام گرفان نظر در با و شوند آنها واقع براي و کارها اجراي جريان در است ممكن که است

 در شرکت و شده بیان ضمني، صورت يا به صراحت به مناقصه، اسناد در هک است تعهدهايي و مسوولیاها

  گیرد.مي صورت آنها مبناي بر مناقصه،

هزينه  ها از جملهاعالم گردد و فروشنده کلیه هزينه ريالیکل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي بايست به صورت  -7

در آن  ينه ها رااير هزسه هاي اناقال و ....( و هاي خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفان نرخ تسعیر ارز و هزين

ل کرت گیرد. ايي صومنظور نموده و هیچ نكاه و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادع

اهد پرداخت خو و تايید خريدار فروشنده يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  ريالیبصورت  نیز مبلغ قرارداد

 شد.

د، رارداقدي بايساي بدون احاساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن مبالغ پیشنها -8

 ،رمعاب زودهر ارزش افب اتیمال يگواهو  ي(اتیطبق نمونه سازمان امور مال)فاکاور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

 ت.اس شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده رجد و قیماهاي مقادير فهرست( )يا جدول -9

 خود پیشنهاد به آن را و کرده اقدام آن، تكمیل و تفصیلي فهرست تهیه به نسبت هساند گران موظفمناقصه

 .نمايند پیوست

 لم مبناق آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در -10

پیشنهاد  غمبل پیشنهاد، مبلغ با اقالم کل قیماهاي جمع حاصل بین تناقض صورت درد بود. همچنین خواه

 بود. خواهد مبنا

 

 ارزيابی پیشنهادها (5

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

 ايد هیچگونهنب و بوده مكاوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. پیشنهادهايشان مورد

 صورت مكاوب، هب شده فراهم اطالعات يا توضیحات شود. داده يا و خواساه پیشنهاد، اصل يا قیمت در تغییري

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

 خريدارانچه چن گهر سیرجان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مخاار مي باشد. فوالد گل شرکت توسعه آهن و

عاي قصه حق اده منابه هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برند

 جبران خسارت نخواهد داشت. 
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 شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند.

امه ن، ضماناحاضر به انعقاد پیمان نباشد روز پس از تعیین برنده 20مدت صورتي که برنده مناقصه در در

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

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

 مورد مناقصه مي باشد.

حت تخلفین اند مناقصه باطل خواهد شد و ماهرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کرده

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

 

 انگرمناقصهسئواالت  (6

ي نامه ط ود راختوانند سئواالت گران مىمناقصه در صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، -1

 ارسال نمايند. ادرس زير هاز طريق ايمیل يا به صورت کابي برسمي 

اطالع  ابى بهکهرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسمًا بصورت  -2

 گران دعوت شده خواهد رسید. مناقصه

  :عه آهن و فوالد شرکت توس ،22اناین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک تهران، میدان ارژآدرس

 09133919110، شماره تماس: قاسمي، تحويل آقاي واحد بازرگاني، گل گهر

 

 مشخصات فنى  (7

گر ناقصهمالک و معیار درساي و صحت انجام پروژه است. ممنضم به اسناد مناقصه،  مشخصه هاي فني -1

کسب  عالم وحامالي در مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد ابايد هرگونه مغايرت ا

ي صات فنمشختكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفان انجام کارهاي مشخص شده در 

 د.شخواهد با قیماهاي پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در مشخصات فني، کار جديد تلقي ن

 کند.مى ، تعییننیاز را بنابر مصالح کارفرما ى، حداقل و حداکثر اسااندارد و اطالعات موردمشخصات فن -2

گر در صهچنین اطالعاتى به همراه ساير اطالعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناق -3

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

 شاه باشد.را دا صوص انجام پروژه موضوع قراردادقرارداد اطمینان کامل داشاه باشد و اطالعات کافى درخ
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 بازرسی تجهیزات (8

يه خذ تايیدانسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و  تامینفروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند  -1

  اقدام نمايد. خريداراين مدارک از دساگاه نظارت 

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

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

 شد.به آن به عهده مناقصه گر مي با تبطمرهماهنگي هاي مربوط به بازرسي و هزينه هاي 

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

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

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

 شد.را کابا اخذ نموده با کارفرماتايیديه 
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 : مدارك ارزيابی فنیالف پیوست

به  کتمشار يضااطالعات اين بخش براي هريک از اع ،گرددصورت مشارکاي ارائه ميه که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

د را ساي موارال پیشنهاد خود بايان جهت ارسفروشندهطبق جدول ذيل انجام مي پذيرد و  فروشندهامایاز دهي به 

 مالحظه نمايند.

 نام شرکت :

 تاريخ دريافت مدرک :

 تاريخ بررسي مدارک در کمیاه ارزيابي :
 

 امایاز اکاسابي امایاز معیار  موضوع رديف

  10 (1مشخصات شرکت )فرم  1

  10 (2کیفیت و اسااندارد  )فرم  2

  75 (3بررسي توان اجرايي شرکت  )فرم   3

  5 (4موافقت نامه ها )فرم  4

  100 جمع امتیاز نهايی

 

 

 تاريخ بررسي در کمیاه ارزيابي :

 حاضران در کمیاه :

 ناايج بررسي :

 .امایاز کافي کسب نموده و مورد تايید است -

 .امایاز کافي کسب نموده و صحت مدارک نیاز به ارائه مساندات از طرف شرکت دارد -

 .مدارک به شرکت عودت داده مي شود امایاز کافي کسب ننموده و -
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÷ 

 

 

 

 

 
امایاز مي  کل %60حداقل امایاز قابل پذيرش براي شرکت هايي که در مرحله دوم معرفي خواهند شد ،  -

 باشد.

 الزامات بدون قید و شرط : 

 الزامی می باشد . دارا بودن تايید صالحیت فنی  -

 ار الزامی می باشد .کاری وزارت کدارا بودن گواهینامه تايید صالحیت ايمنی پیمان -

 نام شرکت :

 شماره ثبت :

 تاريخ ثبت :

 محل ثبت :

 نشاني دفار مرکزي :

 نشاني شعبه هاي ديگر )در صورت وجود(
 

 امتیاز( 10( مشخصات شرکت : )1فرم شماره )    

 مایاز(ا10گواهي هاي تشخیص صالحیت اخذ شده از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور :  ) 1 -1

ظرفیت  حداکثر کار مجاز رتبه رشاه رديف 

 خالي

     

     

 
  امایاز 5گواهي تشخیص صالحیت مشاوره در رشاه هاي مرتبط با موضوع پروژه هر کدام    2داشان حداقل  -

 ز(ایاام %80) 5امایاز( ، رتبه  %90) 4و  3امایاز ( ، رتبه  %100) 2و  1رتبه در رشاه هاي فوق : رتبه  -
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÷ 

 

 

 

 

 
 امتیاز( 10(  کیفیت و استاندارد  : ) 2فرم شماره )

 

 مرجع صدور عنوان گواهینامه رديف
سال 

 صدور

1    

2    

 

 امایاز 5ارائه حداقل دو گواهینامه کیفیت و اسااندارد معابر هر کدام  -

 امایاز %75امایاز و مراجع داخلي  %100مرجع گواهینامه : مراجع بین المللي  -

 

  امتیاز( 75(  توان اجرايی شرکت  : ) 3)فرم شماره 

 بخش مي باشد که به همراه نحوه ي امایاز دهي در جدول ذيل ذکر شده است :  5اين فرم شامل  -

 توضیحات
امایاز 

 اکاسابي
 امایاز

 امایاز

 معیار
 معیار زير معیار شرايط اخذ حداقل امایاز

  3هر قرارداد کامال مشابه 

امایاز ، هر قرار تقريبا 

 امایاز 1مشابه  

 
15 

20 

قرارداد کامال   5حداکثر 

 مشابه  

قراردادهاي 

 پنج 

 سال گذشاه 

 تجربه و

  سابقه
5 

قرارداد مرتبط )  5حداکثر 

 تقريبا مشابه (  

 8  امایاز 2هر مورد 

16 

 از لحاظ زماني  گواهي تحويل قطعي  4ارائه 

   امایاز  2هر مورد  حسن سابقه
8 

يت نامه از رضا 4ارائه 

 کارفرمايان قبلي  

از لحاظ تائید 

 فني   

يكي از چهار آيام)هرکدام 

که باالتر باشد( مطابق 

  1فرمول 

   

20 20 

 برابر میانگین مالیات   50

میانگین پنج 

 ساله گذشاه 

 

 برابر میانگین بیمه   70 توان مالي 

 برابر دارايي هاي ثابت   5

یانگین درآمد برابر م 3

 ناخالص  

ارائه سند مالكیت يا اجاره 

    نامه
2 5 

  اساان کرمانثبت در 
 بومي بودن
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÷ 

 

 

 

 

 

 

  

 عنوان  قرارداد کارفرما رديف

شروع 

اتمام  /

 قرارداد

 توضیحات

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

ارائه سند مالكیت يا اجاره 

   نامه
2 

  اساان کرماندارا بودن دفار کار در 

ارائه مساندات و کپي 

   قرارداد
1 

انجام کار در اساان کرمان و  شهرساان 

 سیرجان  

   اد مربوطه ارائه اسن
3 

14 

سوابق فني و اجرايي مديران 

 اصلي 

 توان مديرياي 

 توان منابع انساني

 سوابق تحصیالت   2   ارائه اسناد مربوطه  

   ارائه اسناد مربوطه  
2 

چارت سازماني  به همراه 

 مدارک تحصیلي و سوابق  

توان فني  گواهي نامه  مرتبط  3   ارائه اسناد مربوطه 

پرسنل  

 اجرايي 

  

   ارائه اسناد مربوطه  

4 

سابقه کاري مرتبط باالي 

 سال  5

 گذشاه  سال 5طي  – امایاز( 15–شاخص تجربه و سابقه : ) قرارداد کامال مشابه  : 3-1فرم شماره 
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÷ 

 

 

 

 

 
سال گذشاه 5 طي –امایاز ( 5 –يبا مشابه شاخص تجربه و سابقه ) قرارداد تقر: 3 -2فرم شماره 

 

 عنوان  قرارداد کارفرما رديف

شروع 

اتمام  /

 قرارداد

 توضیحات

1     

2     

3     

4     

5     

 

 سال گذشاه 5طي  –امایاز (  8 –شاخص حسن سابقه  ) از لحاظ زماني  

 توضیحات عنوان  قرارداد کارفرما رديف

1    

2    

3    

4    

 

 سال گذشاه 5طي  –امایاز (  8 –حاظ تائید فني  سن سابقه  ) از ل: شاخص ح 3-4فرم شماره 

 توضیحات عنوان  قرارداد کارفرما رديف

1    

2    

3    

4    

 :  3-3فرم شماره 
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÷ 

 

 

 

 

 
 سال گذشاه ( 5میانگین توان مالي  –امایاز  20: شاخص توان مالي   )  3-5فرم شماره 

 توضیحات سال گذشاه (  5میانگین توان مالي ) طي 

 ) توان مالي (   3شود به فرم شمارهمراجعه  

 ) محاسبه توان مالي (  :  1فرمول شماره  -

( A / B ) *100 * C 

A   رابهر میهانگین ب 70ساله گذشاه يها  5برابر میانگین مالیات  50سال گذشاه ) شامل  5: میانگین توان مالي

 اه ( سال گذش 5مد ناخالص طي برابر میانگین درآ 3برابر دارئیهاي ثابت يا  5سال گذشاه يا  5بیمه 

B  مبلغ برآورد انجام مناقصه : 

C  امایاز آيام : 

ساندات مربوطه در خصوص محاسبه توان مالي م 3توجه : در صورت اسافاده از هر يک از آيام هاي فرم شماره 

 گردند .  3 - 5نیز بايد پیوست  فرم شماره 
 

 یاز ( :اما 5: شاخص بومي بودن شرکت ) 3- 6فرم شماره 

 بومي بودن شرکت

 توضیحات خیر بلي اساان کرمانثبت شرکت در 

    اساان کرمانتملک دفار کار در 

    اجراي کار در اساان کرمان 

 

 امایاز ( 7: توان منابع انساني ) توان مديرياي  3-7فرم شماره 

سابقه کار  مدرک تحصیلي رشاه تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

 مرتبط

1       

2       

3       

4       

5       
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÷ 

 

 

 

 

 
 

نفر( هر  3ديران شرکت )مامایاز و ساير اعضا و  2نفر( هر کدام 2حداکثر نفرات امایاز آور : مديرعامل و رئیس هیئت مديره )  -1

 امایاز  7امایاز مجموعا  1کدام 

 (امایاز  7  -: توان منابع انساني ) توان پرسنل فني  3-8فرم شماره 

سابقه کار  مدرک نحصیلي رشاه تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

 مرتبط

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

 امایاز 7عا امایاز مجمو 0.5نفر هر کدام  14حداکثر نفرات امایاز آور :
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÷ 

 

 

 

 

 
 

 امتیاز( 5( موافقت نامه های معتبر : ) 4فرم شماره )

 ( امایاز 5: ) تابلوهاي برق با شرکت هاي معابر داخلي و خارجي در حوزه خدمات  موافقت نامه همكاري  -4-1

 

 حوزه فعالیت نام شرکت رديف

1   

2   

3   

4   

5   

 

وع پروژه تبط با موضهاي مهندسین مشاور و پیمانكاران داخلي  و خارجي مرموافقت نامه همكاري با شرکا 5ارائه حداقل  -1

 امایاز 1هر کدام 

 توضیحات کلي : 

 ( ارائه شود :1مدارک زير بايساي به پیوست شماره ) -

 . اساسنامه ، روزنامه ثبت و تغییرات شرکت  1

 . مجوز مراجع ذي صالح 2

 لزامي مي باشد . توجه :  تصوير کلیه گواهینامه هاي ذکر شده ا 

 وند : ش(  ارائه 3 -8و  3 -7مدارک زير بايساي به پیوست فرم شماره ) -

 . مدرک تحصیلي و سابقه کار اعضاي هیئت مديره شرکت1

 . سابقه کار پرسنل کلیدي فني و اسامي ساير پرسنل به همراه نوع شغل2

 ه و پرسنل کلیدي. مدارک و مساندات کافي جهت اثبات سابقه کاري اعضاء هیئت مدير3

 . ارائه گواهینامه هاي مرتبط با نوع کاري 4
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÷ 

 

 

 

 

 
 وند :ش(  ارائه  3 -4و  3-3،  3-2،  3-1دارک زير بايساي به همراه پیوست فرم هاي شماره ) م -

 . تصوير صفحه اول هر يک از قراردادهاي ذکر شده در جدول )داراي مهر و امضاء(1

 ارفرمايان قبلي. تصوير گواهینامه هاي رضايت نامه ک2

 . نشاني و نحوه تماس با کارفرمايان قبلي3

یر ( نظیر تاخ 3-4الي  3 -1. در صورت اثبات منفي بودن عملكرد شرکت در هر کدام از پروژه هاي بند ) 4

مع امایاز تجزبه و امایاز منفي از ج 2در اجراي پروژه ، به ازاي هر عملكرد منفي در هر پروژه ، حداکثر 

 ي کسر مي گردد.سوابق کار

 . ( ارائه شوند 4 – 1مدرک زير بايساي به پیوست فرم شماره )  -

 ضاءر و ام. تصوير کلیه صفحات ممهور و امضاء شده موافقت نامه با شرکت هاي معابر داخلي با مه1

 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

  آنمیمه ضنیاز  دو کلیه مدارک مورده است شالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده سئوابه کلیه 

 ساند.هواقعي  مدارک صحیح و

 اين در اند قانون اساسي محكومیت يافاه 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي که بصخاشيک از ا هیچ

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 ومدارک رائه اناشي از ني هاي قانوازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به انانچه خالف هر يک از بندهاي چ   

 رومیتحممناقصه يا  شرکت در نامهضمانتزار مبني بر ضبط گنوع اعاراضي به تصمیم مناقصه چاطالعات غیرواقعي، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا

 

 

 

 تاريخ :  /   /     :شرکتنام 

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

 

 

 

 

 

  شرح خدماتشرح خدمات
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 ق1129/00 شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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÷ 

 

 

 

 شرح خدمات  -1 

 ادات ائره یینرن در ار واردمناقصه گر ملزم به رعایت موارد زیر در ساخت و تامین تابلوها و با در نظر گررتنن مر

شرد  عردم ساخت تابلوها توسر  کارترمرا مری باترایند ی موارد ذکر شده در تنی و مالی خود و همچنین بازرس

   ه گر می باشدبه ع ده مناقص آنعواقب اشنه و و مالی تأثیر د رعایت موارد ذیل در تایید ارزیابی مدارک تنی

  مناقصه گر بایسنی در ارائه یینن اد تنی و مالی ساخت تابلوهرا  از برنرد قاترات ارائره شرده درVendor List 

 شرح خدمات اسنفاده نماید 

  ار رتنره و چیدمان قاتات بکربر اساس طراحی )ییوست( به صورت جداول جداگانه  صات تنی تابلوهاخنمارائه

اقصره گرر تتداد تابلوهرا توسر  مندر نظر گرتنن و همچنین شده در ساخت تابلوها طبق نقنه های ارائه شده 

ای مردار برر  م تابلو در جداول منخصات تنی بر اساس نام یا کد نقنه هنا باشد، الزم به ذکر می الزامی است 

 در شرح خدمات آمده است منخصات تنی تابلو بر  نمونه ای از جدول  باشد  

 

 ضعیف فشار تابلوهایساخت و دستورالعمل الزامات  -1-1

 6111، 3161 8-شرماره هرای هبر ایرران ملری اسرنانداردهای در منردر  تنی منخصات اساس بر باید تابلوها کلیه -1

 .شود ساخنه و طراحی IEC 60439 بین المللی اسناندارد یا 8161  ، 86819،

 اسرنانداردهای بق برا و مارا وندور لیست طبق و بودهو اوریجینال  مرغوب کاالهای از باید تابلو داخل تابلویی وازمل  2-

 اننخاب گردند  بین المللی

ج رت نصرب تابلوهرا در سراخنمان  محل های دیده شرده بر ، ابندا از تابلوهای ساخت از قبل است موظف ییمانکار 3-

م مانسرا ج ت جلوگیری از عدم انابا ، بازدید بتمل آورده و سپس نقنه های کارگاهی ج ت ساخت را ت یره و ج رت 

 تیردرهای وضرتیت بره توجه اب را تابلوها این تایید دسنگاه نظارت و کارترما ارسال نموده و سپس اقدام به ساخت نماید 

 از تابلو نوع همچنین و  )     و مکانیك تأسیسات سایر و موتورخانه الکنرویمپ های(  مخنلف تج یزات ن ایی، منخصات

نصرب  ن رایی قدرت درب، روی المان ای منخصات حفاظت، درجه تقریبی، ابتاد دیواری، یا ایسناده یا توکار، روکار ج ت
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÷ 

 

 

 

 و بررسری دریاترت از یرس کارترمرا برسراند  نظارت دسنگاه تصویب به و ت یه راساخت  برای زمال سایر اطالعات و شده 

 برای هر تابلو و جدول آنالیز قاتات و برند مصرتی لوازم لیست همراه به مناقصه گر توس  ارائه شده کارگاهی نقنه های

 گر اعالم خواهد کرد  ، نسبت به ساخت تابلوهای بر  به مناقصهمدارک یس از تایید و تصویبو 

 و کارترمرا تأییرد مرورد و بوده تابلو سازان سندیکای عضو بایسنی می شود، انجام آن ا از اسنتالم که هاییمناقصه گر -4

 .نظارت باشند دسنگاه

 یران  دسرنگاه ای مخنلرف، ظرتین ای در ورقکاری و یرس دسنگاه ای مانند تابلو ساخت تج یزات باید مناقصه گر -5

CNC  رنر  بررای مناسرب تج یرزات همچنرین و تسرفاته و زدایری چربری سیسرن  تج یرزات تابلوهرا، بررای بدنره 

  باشد داشنه اخنیار در رن  را کوره ای و الکنرواسناتیك

 اخنیرار در نیرز را کار نای برای الزم تج یزات باید مناقصه گر و بوده الزامی متنبر اسناندارهای با ماابق تابلوها تست -6

 .باشد هداشن

 زمان در تابلو از قابل تفکیك مونناژ فحهص دارای و شوند ت یه میلیمنر  5/1ضخامت  به ور  از باید دیواری تابلوهای -7

 اتزایش ب هادر تتداد باید بیننر عرض های برای و بوده ساننیمنر 70ثر حداک تابلوها این درب های عرض .نصب باشند

 .یابد

 اعمرال میران ایرن در .شود اننخاب بلوتا اصلی ورودی کلید نامی جریان برابر 1/5 مبنای بر باید تابلوها شمش اندازه -8

 .است ضروری نیز تابلوها بار باس اننخاب سایر ضرایب

 :شود رن  آمیزی زیر ترتیب به نسوز بارن  باید شینه ها  9-

 آبی رن  به سوم تاز و زرد رن  به دوم تاز قرمز، رن  به اول تاز -

 زرد و سبز رن  به نول و ارت هشین -

 تتروی  و تتمیرر بررای ترابلو داخلری تتج یزا و لوازم کلیه به دسنرسی که بود خواهد به گونه ای تابلو ساخنمان -10

 .باشد امکانپذیر

 .باشند گالوانیزه باید تابلو در م ره ها و ییچ ا کلیه  11-
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 یك و باشند اننخاب شده ه  شبیه باید قفل ها و باشد قفل دارای و هبود اسنیل یا گالوانیزه لوالی با باید تابلو درب -12 

 .باشد نیز چفت دارای قفل بر عالوه درب هر و باشد موجود قفل برای هر کلید

 .گیرد انجام کابلنو به وسیله باید غیره و تیوزها کلیدها، شینه ها، به کابل ا تصالا -13

 .دشون منصل ارت شینه به مسی هادی از اسنفاده با و بوده السنیکی نوار دارای باید تابلوها درب -14

شرماره  بتردی تمیرراتت در راهنمایی به منظور باید کابل ا همچنین و تابلو داخل انن ای و ابندا در سرسیم ا کلیه  15-

  .شود گذاری

نمان اری داخلی سراخهای دیوا توجه به توکار بودن تابلوها و تضای ساخنه شده در ساخنمان، بایسنی تمامی تابلوب  16-

 .ساننیمنر عمق داشنه باشد 21ساننیمنر ارتفاع و  90عرض وساننیمنر 145ابتاد 

 باشد  نداشنه) ... و بر  گاز، آب، لوله های (تأسیسات سایر به اتکایی که می شوند نصب شیوه ای به بر  تابلوهای  17-

ل ایسنی ساخنه و مراحل ساخت  آن مارابق اسرنانداردهای رینراب TS8ی تابلوهای ایسناده از نوع طرح رینال تمام -18

   انجام شود

قابرل  رقردارب قسرمن ای کلیره یوشرانیدن .شرود ییش بینی جداگانه سلول در باید ایسناده تابلوهای ورودی قسمت -19

 .است الزامی ترمینال ا قسمت در تابلو خصوصاً لمس

 داخلی اجزاء لیهک برای .است الزامی قسمن ا کلیه در تابلو مونناژ و تك خای نقنه های با ماابق سی  شماره نصب -20

  .نیسرت مجراز ارکر این برای کاغذی برچسب ای از اسنفاده .شود اسنفاده شده حکاکی نوع از مناسب ت  از نیز باید تابلو

 .شود اسنفاده سبمنا یوشش از ایدب نیز ها شینه برای  .است الزامی اتصاالت کلیه محل در سرسی  و کابلنو از سنفادها -  21

 .می باشدن مجاز سرسی  یك با سی  چند از اسنفاده و شود منصل سی  یك به تن ا باید مدار در سرسی  هر  22-

 .شوند گرتنه نظر بصورت سه طبقه در ارت و نول و تاز ترمینال ای تابلوها خروجی در 23-

 .یذیرد صورت آن برمبنای تابلوها درب روی تج یزات نصب و قرارگرتنه مورد توجه تابلوها حفاظت درجه  24-

 ترابلو نقنره جیرب داخل در )کننرل و مانتر مونناژ، تکخای، جانمایی،( کامل ب اور تابلو هر به مربوط نقنه های -25

 .شود ارائه کارترما به مربوطه CD همراه به کامل نسخه یك ضمن در .گذاشنه شود

 .شود ییش بینی تابلو آینده توسته برای خالی تضای درصد 20 حدود و باشد اسناندارد تابلو لداخ المان ای بین تواصل -26
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برمبنرای  آن اریسروراخک و بروده مناسرب گلنرد صرفحه دارای بایرد ایسرناده یرا روکار دیواری از اع  تابلوها کلیه  27- 

 .شود ییش بینی حداکثرخروجی تابلو

 .شود ییش بینی ینت از تتمیر و سرویس انامک باید ایسناده تابلوهای ایبر  28-

 ترابلو داخل اجزای و ردیذی انجام) نظارت تأیید با (متنبر اسنانداردهای برمبنای باید مراحل همه در تابلوها ساخت  29-

بره هری   ترابلو در دسرت دوم و منفرقه اجناس از اسنفاده .شوند ت یه اصلی سازندگان و مجاز نمایندگی ای از طریق باید

 طری در بلوهراتا کننرل امکان و ت یه را موضوع این اثبات برای الزم مدارک است موظف مناقصه گر .نمیباشد مجاز وجه

 .نماید تراه  قبلی اعالم بدون به صورت و هرزمان در را نظارت، توس  دسنگاه ساخت، زمان

 .شود نهساخ خنك خازن ای از هاسنفاد با و ایسناده نوع از و مسنقل به صورت باید خازنی بانك تابلو 30- 

 تحمرل بایرد یسرت سراخنمان در قرارگرتنه تابلوهای به خصوص بدنه و شمن ا کلیدها، از اع  تابلوها اجزای کلیه -31

 .باشند داشنه را جریان این از حاصله مکانیکی تنن ای و نقنه در داده شده ننان اتصال کوتاه جریان

 .باشد الکنروسناتیکی نوع از باید تابلوها بدنه رن   32-

 .شوند اننخاب رنگنده نوع از باید تابلو شینه های کلیه  33-

 .باشد شده رعایت خروجی ترمینال ای در تاز توالی -34

 سراخنمان در ائیردت مرورد بارنر  مارابق و یکسان کامالً تاز هر برای تابلوها کلیه در مورد اسنفاده سیم ای رن   35-

 .باشد

 یکدیگر همانند کامالً رن  نوع هر در و بوده مدل یا جنس یك از تابلو یك در مورداسنفاده سیگنال چراغ ای کلیه -36

 .باشند

 .ودش تتبیه مناسب به طور بر  تابلوهای در ) اصلی کلیدهای ها، شینه تیوزها، ( قدرت قسمت روبنده -37

مری  صرورت ناسربم سایز با اشاره شده شمش یا  سی از تابلوها داخل در رتنه بکار قاتات بین الکنریکی ارتباطات -38

 .باشد کمنر خروجی سی  های مقاع ساح از که نباید یذیرد،

 .گردد اننخاب XLPE نوع از باید IP تابلوهای داخل در مورداسنفاده سیم ای کلیه -39
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 نقنره در شرده در  اسراس مقرادیر برر آن را یایه و باشند تنظی  قابل حرارتی رن  دارای اتوماتیك کلیدهای کلیه -40

 .شوند اننخاب

 .شود گرتنه نظر در IP42 باید تابلوها حفاظت درجه حداقل -41

  شود گرتنه نظر در تاصله سیم ا داکت لبه تا قاتات خارجی لبه از ساننیمنر شش حداقل -42

 .شوند اباننخ C باکالس دیگر مصارف برای و B باکالس روشنایی برای مینیاتوری تیوزهای -43

  می باشند کلید داخل اضاته بار رله دارای موتوری حفاظت کلیدهای -44

 گردد  وشنر چراغ این تابلو درب شدن باز با تا باشند مج ز تابلویی م نابی چراغ به باید تابلوها کلیه -45

 .باشند سلول ا ادتتد با منناسب هوا تیلنر و هینر – تن دارای باید ایسناده تابلوهای -46

 .باشند اضاته بسنه تیغه یك و باز تیغه یك دارای مورداسنفاده کنناکنورهای کلیه -47

 .میباشد الزامی ارسنر از اسنفاده طبقات بر  اصلی تابلوهای کلیه ارت ورودی مدار در -48

 و تراز سه ارسنرها ینا گردد، اسنفاده دو و یك تیپ ارسنر از ترتیب به نیمه اصلی و اصلی تابلوهای کلیه ورودی در -49

 .میدهند قرار ارت یوشش را تحت نول
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 مشخصات فنی تابلو مدار برق  جدول نمونه

Proposal Number : NO :  Date : 1400/02/20 
Project Name: Gol 
Gohar Iron & Steel 
Development Co. 

Applicable Standards: IEC439 / EN60439 Panel Name : EP-R/1 

Emplacement : Outdoor Type Of Panel : Rittal type 

Protection Degree : 54 Qty Panel : 1 

Color Ral : 7032  Dimension : 
 

Environment Temperature : 35⁰c Type Of Color : 
Electrostatic 

powder coating 

Short circuit Main Busbar: 6KA Equipment Access : Front 

Height : 1270m Outlet Cable : Bottom 

Humidity : 40% Inlet Cable : Bottom 

Description Technical Data Brand QTY 

Signal lamp 22mm,Colored,XB7 Schneider Electric 29 

Push Button 22mm,Colored,XB7 Schneider Electric 6 

Selector Switch 1-0-2 XB7 Schneider Electric 3 

Current Transformer 125/5‐2.5VA‐class0.5 HARRIS 3 

Ammeter ,Voltmeter 96 x 96 - 90°-DIG. Schneider Electric 2 

Cylindrical Fuse & Base 1P/2~10A Eti 3 

Cylindrical Fuse & Base 3P/2~6A Eti 5 

Miniature Circuit Breaker MCB‐16A‐1P‐‐6KA‐C 
 

Siemens 12 

Motor protection Circuit Breaker UP TO 6.3 A Siemens 3 

Auxilary Contact of MPCB 1NO+1NC+Fault Siemens 3 

Contactor 4 kW / 9A-AC3 Siemens 3 

 Moulded Case Circuit Breaker MCCB‐100A‐3P‐ADJ‐25KA Siemens 8 

Moulded Case Circuit Breaker MCCB‐32A‐3P‐ADJ‐25KA Siemens 3 

Moulded Case Circuit Breaker MCCB‐25A‐3P‐ADJ‐25KA Siemens 1 

surge Arrester Type C Fanox 2 

Cylindrical Fuse & Base 3P/50~100A Fanox 2 

Phase Control Relay 27/59/47/46 Siemens 1 

One way Rotary Switch 3P / 16A  TRS 4 

One way Rotary Switch 3P / 25A  TRS 6 

Terminal As required Raad As required 
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 لیست مدار برق تابلو های ساختمان اداری

 توضیحات واحد تعداد Min -IP نام مدار برق ردیف

1 EP-G-S 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

2 EP-G-N 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

3 EP-1-N 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

4 EP-1-S 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

5 EP-2 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

6 EP-R 54 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

7 EP-G-L 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

8 EP-G-V 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

9 EP-G-C 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

10 EP-G-E 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

11 EP-AHU-2 54 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

12 EP-AHU-1 54 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

13 EP-MECH 55 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

14 EP-MECH1 55 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

15 EP-DATA 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

16 EMDP 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

17 ELT 42 1 مدار بر  ییوست بر اساس نقنه  مدار 

18 
CAPACITOR 

BANK 
 بر اساس نقنه مدار بر  ییوست  مدار 1 ***
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Item Equipment Name Brand Manufacturer  

1 Circuit Breaker (MCCB & CB) Siemens European Union 

2 
Moulded Case Circuit Breakers 

(MCCB) 
Siemens European Union 

3 Motor Protection Circuit Breakers Siemens European Union 

4 
Accessories Circuit Breaker Motor 

Operator ( MCCB) 
Siemens European Union 

5 
Accessories Circuit Breaker Shunt Trip 

( MCCB) 
Siemens European Union 

6 
Accessories Circuit Breaker Under 

voltage Release ( MCCB) 
Siemens European Union 

7 Vacuum Circuit Breaker Siemens European Union 

8 Miniature Circuit Breaker (MCB) 
Iskra / Schneider 

/ Siemens 

Slovenia / European 

Union 

9 RCBO & RCB Siemens European Union 

10 Contactors Siemens European Union 

11 Disconnectors 

Driescher / 

Simens / 

Schneider 

European Union 

12 Phase Control Relay Siemens European Union 

13 Multifunction Protection Relay Siemens European Union 

14 Motor Protection Relay Siemens European Union 

15 Thermistor Motor Protection Relay Siemens European Union 

16 Contactor Relay Siemens European Union 
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Item Equipment Name Brand Manufacturer  

17 Thermal Overload Relay Siemens European Union 

18 Voltage Monitoring Relay Siemens European Union 

19 
 Frequency Convertors / Soft 

Starters 
Siemens Germany 

20 Earth Fault Relay Contrel Italy 

21 Auxillary Relay Finder Italy 

22 RTD Box Contrel Italy 

23 Capacitors Ducati / Iskra Italy / Slovenia 

24 Capacitive Voltage Indicators Kries European Union 

25 
Fuse & Disconnector For 

Capacitor 
Siemens Germany 

26 Selector switches Schneider Electric European Union 

27 Micro Switches Siemens / Schneider European Union 

28 Rotary Switches Siemens / Schneider European Union 

29 Earth Switches EKC Iran 

30 Signal Lamps Schneider Electric European Union 

31 Push Bottoms Schneider Electric European Union 

32 Multifunction Power Meters Schneider Electric European Union 

33 Analog Metering Devices Rael / Iskra Italy / Slovenia 

34 
Digital Metering Devices 

(Multimeters) 
Schneider / Iskra 

European Union / 

Slovenia 

35 
Voltage and Current Test Box 

/ Block 
Siemens / Schneider European Union 

36 Regulators ABB European Union 

37 Tap Chancher Controlers Tapcon European Union 
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Item Equipment Name Brand Manufacturer  

38 FAN EDM European Union 

39 MV HRC Fuse Bussmann England 

40 Cylindrical fuses & Bases Eti Turkey 

41 Fuse Switches Eti Turkey 

42 Cubic Capacitors Pars Iran 

43 Current Transformers 
Niroo trans / Mag 

Elctric / Pfiffner 
Iran/Turkey 

44 Voltage Transformers 
Niroo trans / Mag 

Elctric / Pfiffner 
Iran/Turkey 

45 Potential Transformers 
Niroo trans / Mag 

Elctric / Pfiffner 
Iran/Turkey 

46 Core Balance Transformers Niroo trans Iran 

47 Terminals Raad Iran 

48 Photocells Shiva Amvaj Iran 

49 Copper Bus Bars Shahid Bahonar co Iran 

50 Humidity Meters Shiva Amvaj Iran 

51 Knife Type Fuses‐Link Pichaz Iran 

52 
Blue Cooling Panel 

Thermostats 
KOOMESH Iran 

53 Sockets Outlet Raad Iran 

54 Bus Bar Supports JEC Iran 

55 Surge Arresters Pars arrester Iran 

56 Alarm Annunciator Hamyarsanat/Maba Iran 

57 RC Filters Farakoh Iran 

58 Heater Koomesh Iran 

59 Power Cables Moghan / Abhar Iran 

60 Control Wires abhar / alborz / moghan Iran 
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  انم خداهب
 

  قرارداد

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 

 في مابین

 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 و
 

 ....................................شرکت 

  

  

  

  

 ق1129/00شماره قرارداد: 

                                   

 1400/.../... تاریخ قرارداد:
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ئیس هیات رنایب  ل ودیرعامماین قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان 

شناسه ملی  بارجان سی شهرستان شرکتهاي ثبت اداره در 3136جعفر صالح به عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره  مدیره و

ده اختصاصی معدن گل جا 5جاده شیراز، کیلومتر  50، به نشانی سیرجان، کیلومتر 411395415655و شماره اقتصادي  14000228625

 به نمایندگی ..................شود از یکسو و شرکت نامیده می خریدار، که از این پس در این قرارداد  7817999738گهر، کدپستی 

 .......... ...ماره ثبت شده به ش ،ات مدیرهرئیس هی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و .......................به عنوان  .................. انآقای

......... ، شهر .......بخش ....... ...........،.شهرستان ، ...استان ..به نشانی ......................... شماره اقتصادي و ...................... شناسه ملی  با

رایط مطابق مواد و ش ،یگردد از سوي می شو نامیده فروشنده،که از این پس در این قرارداد پالک ........، کدپستی ..............................

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

 
 : قرارداد موضوع -1ماده 

د ن و فوالتوسعه آه تابلو های برق ساختمان اداری شرکتعدد  ........ساخت و تامین   ست ازا موضوع قرارداد عبارت

 .حاضر ، بر اساس مدارک و مقادیر و مشخصات فنی مندرج در پیوست هاي قرارداد گهرگل
 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است یرز مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 قرارداد حاضر -1

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  -2

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

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

 محیط زیست و بهداشت ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی زیست و ایمنی هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه -4

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که خریدار

 دو یا بین ابالغ ندهفروش به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد -5

 .شود می توافق قرارداد طرف

 مصوب هاي گزارش و مدارک -6

 پیوست هاي قرارداد:

 پیشنهاد قیمت و مشخصات فنی تجهیزات موضوع قرارداد: 1پیوست شماره        

 موضوع قرارداد : شرح اقالم 2پیوست شماره        

 :  دستورالعمل کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک3پیوست شماره        

 :  برنامه زمانبندي4پیوست شماره        

 HSEدستورالعمل : 5پیوست شماره        
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خلی مقررات دا وه ها ، آیین نامو پیوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 خریدار و سپس شرایط منضم به پیمان است.

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

نجام کامل موضوع قرارداد اقدام نسبت به ا 1400قرارداد از تاریخ ابالغ نافذ می باشد و فروشنده موظف است حداکثر تا تاریخ .../..../این 

 نماید. 

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

 گردید.ق تعیین و توافمقطوع به صورت  ریال( ...حروف....)بابت انجام کامل موضوع قرارداد، ...عدد....مبلغ قرارداد 

 هاي قرارداد به صورت ریالی می باشد، کلیه پرداخت -4-1

 تعلق نمی گیرد. مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آنمبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد    -4-2

لیه احتمالی، ک هاي دیگر از قبیل سود فروشنده، ریسك، تورممبلغ فوق شامل فروش اقالم مورد نیاز پروژه و کلیه هزینه: 1تبصره 

ؤثر در می عوامل ملی تماحقوق دولتی و کلیه کسورات قانونی و همچنین کلیه عوارض متعلقه )بجز مالیات بر ارزش افزوده( و بطور ک

 .ارتباط با موضوع قرارداد میباشد

وط به هده خریدار است. )منعن به درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پرداخت آ 9به مبلغ کل قرارداد به میزان  :2تبصره 

 ه(.افزود ارائه فاکتور طبق نمونه سازمان امور مالیاتی، توسط فروشنده به خریدار و ارائه گواهی مالیات بر ارزش

 

 مبلغ قرارداد پرداختنحوه  -5ماده 

ئه صورت اراخریدار و ارت دستگاه نظ دییتاو   درصد پیش پرداخت و باقیمانده بعد ار اجراي کامل پروژه 60با حداکثر مبلغ قرارداد 

 ی گردد.پرداخت م فروشندهدر وجه کسر کسورات قانونی، ،  فروشنده ياز سوحساب 

 

 مقادیر کارافزایش یا کاهش   -6ماده  

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

 اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

 

 تنفیذ قرارداد -7ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضاي قرارداد
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 توسط فروشنده ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه تضمین حسن انجام تعهدات توسط فروشنده

   خریداري ( نامه ابالغ شروع به کار از سود

ائه اید عدم ارادي اقدام نمبایست حداکثر ظرف ده روز از تاریخ امضاي قرارداد نسبت به ارایه کلیه تضامین قرارد فروشنده می: تبصره

رداد، سخ این قراضمن ف ضمانتنامه هاي بانکی فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف فروشنده تلقی شده و خریدار این حق را دارد تا

 شرکت در مناقصه فروشنده را ضبط و وصول نماید. تضمین

ین ضمن فسخ ا دارد تا خریدار این حق راتلقی شده و  فروشندهعدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف 

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

 

 ع قراردادبر موضو نظارت - 8 ماده

ر بر ز طرف خریدااراي تعهداتی که فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است نظارت بر اج -8-1

تعلیمات  ودستورات  و. فروشنده موظف است که کارهاي اجرائی را طبق نظر ه استواگذار گردید یا نماینده وي  مهندسیمعاونت عهده 

ت ست که نظارا یهیبد باشد اجرا کند.ظارت و یا نماینده آن که در حدود مشخصات و یا اسناد و مدارک پیوست قرارداد میدستگاه ن

 فروشنده نخواهد بود. يهاتیمسئول فعدستگاه نظارت را

 بازرسی الزم موردیشان ا نمایندگاندار یا خریموضوع قرارداد در دوره ساخت و قبل از بارگیري و تحویل، توسط دستگاه نظارت  -8-2

 جهت مطابقت با مواد مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

نه هاي پرداخت هزی و نات و تسهیالت الزم جهت این امرانجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکا  -8-3

 باشد. مربوطه برعهده فروشنده می

 بود. انجام تعهدات قرارداد نخواهد نسبت به فروشنده، در هر مرحله، رافع مسئولیت خریداربازرسی نمایندگان کنترل و  -8-4

داشت و رعایت به بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی هاي حفاظت ونامهمچنین ملزم به رعایت آیینه هفروشند -8-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.حرفه

 

  بهاء آحاد تعدیل - 9 ماده

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

 

 قانوني کسورات - 10 ماده

ا ت مطابق بوظف اسمدر صورت تعلق کسورات قانونی به موضوع این قرارداد پرداخت آن به عهده فروشنده خواهد بود و فروشنده 

 تامین اجتماعی عمل نماید.قانون   38 ماده
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  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 11 ماده

به میزان   تضمین مورد تایید خریدار ، اردادقر امضاء هنگام به فروشنده قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به -11-1

 فروشنده به رارداد و تائید دستگاه نظارتتحویل قطعی موضوع ق از پس دهد. تضمین مزبورمی تحویل خریدار به مبلغ قرارداد ، 5%

 .می گردد. عودت

 حسن ورکس مبلغ نماید. نیمی از می کار کسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل فروشنده، به پرداخت هر مبلغ خریدار از  -11-2

ید نتی و تائدوره گارا ر گواهینامه تحویل قطعی و اتمامازصدور گواهینامه تحویل موقت و نیم دیگر آن پس از صدو پس کار انجام

 .گردید خواهد مسترد فروشنده به دستگاه نظارت،

ار فوق کسن انجام پرده ح: در صورت درخواست فروشنده و ارائه تضمین مورد تایید خریدار و تایید دستگاه نظارت، استرداد ستبصره

 ان پذیر می باشد.باقیمانده( بعد از تحویل موقت امک %50الذکر )

 

 فروشندهدات اییت -12 ماده 

 شده تعریف لزاماتا و خدمات حدود و نموده مطالعه کامالً را مربوطه مدارک و سنادقرارداد و ا که نماید اعالم می فروشنده -12-1

 .وده استحاصل نم نانیماطخصوص  نیدر ا شیخو ییانجام پروژه و توانا تیه است و از قابلنمود شناسایی و بررسی کامالً را آن در

 .هاي اجراي موضوع قرارداد را شناسائی کرده و به آن واقف استتمام خطرات و ریسك فروشنده -12-2

و یا  هاي اجراي تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیار داردنماید که دانش فنی و سایر نیازمندياعالم می فروشنده -12-3

 .ایدتواند آنها را تامین نممی

و تأمین  ربوط به کارمنماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله مقررات و قوانین ید مییتأ فروشنده -12-4

ال مسئولیت د. در هر حها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کناجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات

 .خواهد بود ويالذکر متوجه و مقررات فوق نینقوا عدم اجراي

 

 فروشنده تعهدات – 13 ماده

رد ي موایر بیمه هاس، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و بارگیري، حمل، ارسال، ، بیمه حملکلیه مسئولیت ها و هزینه هاي مربوط به  -13-1

 نیاز، تصادفات، جرائم رانندگی، به عهده فروشنده می باشد. 

  .می باشد شندهفروبه عهده  خریدارموضوع قرارداد تحت نظارت  تابلوها و نصب تجهیزات داخل تابلوهايکلیه ساخت  -13-2

 نده می باشد. به عهده فروشپروژه  ساختدر طول مدت  کلیه تجهیزات برق و کنترل تابلو های و مشاوره و کنترل خدمات مهندس -13-3

ونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کاالهاي هر گ گرددمتعهد میفروشنده  -13-4

متعهد است، خدمات پس از فروش را اعم از فروشنده تحویل دهد. ضمناً  خریدارموضوع قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به 
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. هزینه مربوط به خدمات پس از سال ارائه و تضمین نماید 2رارداد براي مدتیدکی تجهیزات موضوع قتعویض و یا تأمین قطعات اصلی و 

 باشد.می خریدارفروش برعهده 

ب آن د و یا به سبموضوع قرارداتجهیزات و همچنین انجام یل اي که ممکن است قبل یا هنگام تحومسئولیت هرگونه حادثه یا صدمه -13-5

، فروشندهت و اموال و کارکنان وي یا اشخاص ثالث گردد یا خسارتی به تأسیسا خریدار، و کارکنان ويفروشنده متوجه جان و اموال 

به  د پاسخگوییلیتی در مورو نمایندگان وي مسئوخریدار خواهد بود و فروشنده ا و کال به عهده ئو یا اشخاص ثالث وارد آید، جزخریدار 

 مراجع ذیربط نخواهد داشت.

رایط مندرج ی ایران و شنماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمو تائید می بدینوسیله اعالم فروشنده -13-6

 ز مقررات وارارداد قیا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع  فروشندهدر قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود 

ز این تی را که اونه خسارمکلف خواهد بود تا هر گفروشنده اند درج در قرارداد تخلف کردهقوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط من

 شود جبران نماید.می خریداربابت متوجه 

 Certificate ofنامه معتبر به همراه مربوطه یا گواهی Certificateمتعهد است گواهی کیفیت اقالم موضوع قرارداد یا فروشنده  -13-7

origin  تحویل دهد.  خریداررسانده و همزمان با تحویل کاال، به  خریدارنماینده تائید را به 

می جمهوري اسال عایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کارر -13-8

 باشد. می فروشندهایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده 

 اهد بود.ه خریدار نخومسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر عهده فروشنده می باشد و مسئولیتی از این بابت متوج -13-9

ینی شده در بو شرایط پیش با تجهیزات الزم  وژه،اجرایی پر فروشنده موظف است خدمات موضوع این قرارداد را طبق مشخصات -13-10

دهاي س استانداربر اسا وبکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی  و ارک و اسناد آن و با کیفیت و کمیت الزماین قرارداد و مد

 داري مانتو ارما کارفصرفه و صالح  ،در تمامی مراحل کار . همچنینانجام دهدتخصصی و حرفه اي و با حداکثر مهارت و جدیت خود 

ر هر حال فروشنده د بوده ونگزارش ها و اقدامات فروشنده بوسیله خریدار رافع مسئولیت فروشنده  بدیهی است؛ تأیید الزم را حفظ نماید.

 مسئول و جوابگوي نواقص یا اشتباهاتی است که بعداً مشاهده می گردد

ار، سالمت کمسئولیت صحت انجام خواهد پذیرفت و فروشنده  ارداد در شرکت فروشندهفرآیند تامین تجهیزات موضوع این قر -13-11

ونه اید و هیچ گمی نم رعایترا  و مقررات قانون کار یو حفاظت فن یمنیافراد و ایمنی محیط کار را بعهده داشته و اصول و مقررات ا

  مسئولیتی متوجه خریدار نمی باشد.

دها و کلیه میزان دستمز نماید و نیزوشنده باید نسبت به امکان تامین تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجراي قرارداد اطمینان حاصل فر -13-12

خواهد نه اعتراضی یچ گونهزینه هاي اجراي تامین تجهیزات و بارگیري، بیمه، حمل را از هرجهت منظور نماید و از این بابت بعدا حق ه

 داشت.

رارداد معمول یخ انعقاد قکه تا تار روشنده باید هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به مالیاتف -13-13

 و جاري بوده است و نیز سود خود را منظور نماید و از این بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
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کسورات  سایر .رداخت نمایدپفروشنده متعهد است کلیه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه  -13-14

ایان کار و سایر ین کار و پنونی حپرداخت کلیه هزینه هاي پرسنلی و مزایاي قا ،و موارد مرتبط با قانون کار برعهده فروشنده می باشد قانونی

 د.یدار ندارنبا خر مزایاي قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده فروشنده بوده و فروشنده و عوامل وي هیچگونه رابطه استخدامی

وشنده به عهده فرق و برو همچنین ضمانت تجهیزات ابزار دقیق  ز حیث تامین و نصب در تابلوهابرق و ابزار دقیق ایزات کلیه تجه -13-15

 می باشد.

 اشد.بپکیج، به عهده فروشنده می  به صورتکل مجموعه،  تامین تابلوهاي برق -13-16

 

 خریدارتعهدات  –14ماده 

 خریدار. ستگاه نظارتدتائید کسر کسورات قانونی و پس از حاضر،  قراردادمفاد بر اساس  حق الزحمه فروشندهپرداخت  -14-1

 شود.خللی وارد نفروشنده تا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -14-2

در  وه نصب تجهیزات موصوف اقدام نماید و ماه از تاریخ تحویل تجهیزات توسط فروشنده، نسبت بدخریدار اهتمام می ورزد ظرف  -14-3

 باشد. اضر میحدر صورت عدم تحقق این موضوع در مدت یاد شده، موظف به تسویه حساب با فروشنده وفق مفاد و شرایط قرارداد 

 

 شرح خدمات  -15ماده 

لی خود و ات فنی و مادر ارائه پیشنهاد واردر گرفتن ممناقصه گر ملزم به رعایت موارد زیر در ساخت و تامین تابلوها و با در نظ -15-1

و  نیفابی مدارک یید ارزیساخت تابلوها توسط کارفرما می باشد. عدم رعایت موارد ذیل در تافرایند ی موارد ذکر شده در همچنین بازرس

  به عهده مناقصه گر می باشد. آنعواقب اشته و مالی تأثیر د

رح خدمات استفاده ش Vendor Listطعات ارائه شده در مناقصه گر بایستی در ارائه پیشنهاد فنی و مالی ساخت تابلوها  از برند ق -15-2

 نماید.

اخت تابلوها سو چیدمان قطعات بکار رفته شده در  بر اساس طراحی)پیوست( به صورت جداول جداگانه  صات فنی تابلوهاخشمارائه  -15-3

م تابلو در جداول نا باشد، یمالزم به ذکر  تعداد تابلوها توسط مناقصه گر الزامی است.در نظر گرفتن و همچنین طبق نقشه هاي ارائه شده 

 ه است.دمات آمدخدر شرح مشخصات فنی تابلو برق نمونه اي از جدول  مشخصات فنی بر اساس نام یا کد نقشه هاي مدار برق باشد. 

 

 ضعیف فشار تابلوهايساخت و دستورالعمل الزامات  -15-4

 یا 8161  ، 86819، 6111، 3161 8-شماره هاي هب ایران ملی استانداردهاي در مندرج فنی مشخصات اساس بر باید تابلوها کلیه -1

 .شود ساخته و طراحی IEC 60439 بین المللی استاندارد

انتخاب  بین المللی تانداردهاياس و مطابق با  وندور لیست طبق و بودهو اوریجینال  مرغوب کاالهاي از باید تابلو داخل تابلویی وازمل  -2

 گردند.
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ن مهمانسرا جهت جهت نصب تابلوها در ساختما محل هاي دیده شده برق، ابتدا از تابلوهاي ساخت از قبل است موظف پیمانکار -3

ا ت و کارفرمه نظارجلوگیري از عدم انطباق، بازدید بعمل آورده و سپس نقشه هاي کارگاهی جهت ساخت را تهیه و جهت تایید دستگا

الکتروپمپ (  مختلف تتجهیزا نهایی، مشخصات فیدرهاي وضعیت به توجه اب را تابلوها این ارسال نموده و سپس اقدام به ساخت نماید.

 درجه تقریبی، ابعاد یواري،د یا ایستاده یا توکار، روکار جهت از تابلو نوع همچنین و  ).... و مکانیك تأسیسات سایر و موتورخانه هاي

 نظارت دستگاه تصویب به و تهیه راساخت  براي زمال سایر اطالعات و نصب شده نهایی قدرت درب، روي المانهاي مشخصات حفاظت،

و جدول آنالیز  صرفیم لوازم لیست همراه به مناقصه گر توسط ارائه شده کارگاهی نقشه هاي و بررسی دریافت از پس کارفرما برساند.

 م خواهد کرد.گر اعال ، نسبت به ساخت تابلوهاي برق به مناقصهمدارک پس از تایید و تصویبو  براي هر تابلو قطعات و برند

نظارت  دستگاه و کارفرما أییدت مورد و بوده تابلو سازان سندیکاي عضو بایستی می شود، انجام آنها از استعالم که هاییمناقصه گر -4

 .باشند

 براي بدنه  CNC انجپ دستگاههاي مختلف، ظرفیتهاي در ورقکاري و پرس دستگاههاي مانند تابلو ساخت تجهیزات باید مناقصه گر -5

 اختیار در نگ رار کورههاي و الکترواستاتیك رنگ براي مناسب تجهیزات همچنین و فسفاته و زدایی چربی سیستم تجهیزات تابلوها،

 .باشد داشته

 .باشد هداشت اختیار در نیز ار کار این براي الزم تجهیزات باید مناقصه گر و بوده الزامی معتبر استاندارهاي با مطابق تابلوها تست -6

 .نصب باشند زمان در تابلو از قابل تفکیك ونتاژم صفحه داراي و شوند تهیه میلیمتر  5/1ضخامت  به ورق از باید دیواري تابلوهاي -7

 .یابد افزایش درب ها تعداد باید بیشتر عرض هاي براي و بوده سانتیمتر 70ثر حداک تابلوها این درب هاي عرض

 سایر ضرایب اعمال میان این در .شود تخابان تابلو اصلی ورودي کلید نامی جریان برابر 1/5 مبناي بر باید تابلوها شمش اندازه -8

 .است ضروري نیز تابلوها بار باس انتخاب

 :شود رنگ آمیزي زیر ترتیب به نسوز بارنگ باید شینه ها  -9

 آبی رنگ به سوم فاز و زرد رنگ به دوم فاز قرمز، رنگ به اول فاز -

 زرد و سبز رنگ به نول و ارت هشین -

 .باشد امکانپذیر تعویض و تعمیر براي تابلو یداخل تجهیزات و لوازم کلیه به دسترسی که بود خواهد به گونه اي تابلو ساختمان -10

 .باشند گالوانیزه باید تابلو در مهره ها و پیچها کلیه  -11

 براي هر کلید یك و باشند ب شدهانتخا هم شبیه باید قفل ها و باشد قفل داراي و هبود استیل یا گالوانیزه لوالي با باید تابلو درب -12

 .باشد نیز چفت داراي قفل بر عالوه درب هر و باشد موجود قفل

 .گیرد انجام کابلشو به وسیله باید غیره و فیوزها کلیدها، شینه ها، به کابلها تصالا -13

 .شوند متصل ارت شینه به مسی هادي از استفاده با و بوده الستیکی نوار داراي باید تابلوها درب -14

  .شود شماره گذاري عديب تعمیرات در راهنمایی به منظور باید کابلها همچنین و تابلو داخل انتهاي و ابتدا در سرسیمها کلیه  -15

 145ن ابعاد لی ساختماهاي دیواري داخا توجه به توکار بودن تابلوها و فضاي ساخته شده در ساختمان، بایستی تمامی تابلوب  -16

 .سانتیمتر عمق داشته باشد 21سانتیمتر ارتفاع و  90عرض وسانتیمتر
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 باشد. نداشته) ... و برق گاز، آب، لوله هاي (تأسیسات سایر به اتکایی که می شوند نصب شیوه اي به برق تابلوهاي  -17

 . نجام شوداایستی ساخته و مراحل ساخت  آن مطابق استانداردهاي ریتال ب TS8وهاي ایستاده از نوع طرح ریتال تمامی تابل -18

 در تابلو خصوصاً ابل لمسق برقدار قسمتهاي کلیه پوشانیدن .شود پیش بینی جداگانه سلول در باید ایستاده تابلوهاي ورودي قسمت -19

 .است الزامی ترمینالها قسمت

 از نیز باید تابلو داخلی جزاءا کلیه براي .است الزامی قسمتها کلیه در تابلو مونتاژ و تك خطی نقشه هاي با مطابق سیم شماره نصب -20

  .نیست مجاز کار این براي کاغذي برچسبهاي از استفاده .شود استفاده شده حکاکی نوع از مناسب تگ

 .شود استفاده اسبمن پوشش از ایدب نیز ها شینه براي  .است الزامی اتصاالت کلیه محل در سرسیم و کابلشو از ستفادها - 21 

 .دنمی باش مجاز سرسیم یك با سیم چند از استفاده و شود متصل سیم یك به تنها باید مدار در سرسیم هر  -22

 .شوند گرفته نظر بصورت سه طبقه در ارت و نول و فاز ترمینالهاي تابلوها خروجی در -23

 .دپذیر صورت آن برمبناي تابلوها درب روي تجهیزات نصب و قرارگرفته مورد توجه تابلوها حفاظت درجه -24

 در .گذاشته شود تابلو نقشه جیب داخل در )نترلک و فرمان مونتاژ، تکخطی، جانمایی،( کامل بهطور تابلو هر به مربوط نقشه هاي -25

 .شود ارائه کارفرما به مربوطه CD همراه به کامل نسخه یك ضمن

 .شود ش بینیپی تابلو آینده توسعه براي خالی فضاي درصد 20 حدود و باشد استاندارد تابلو لداخ المانهاي بین فواصل -26

 مبناي حداکثرخروجی تابلوبر آن سوراخکاري و بوده مناسب گلند صفحه داراي باید ایستاده یا روکار دیواري از اعم تابلوها کلیه -27

 .شود پیش بینی

 .شود پیش بینی پشت از تعمیر و سرویس انامک باید ایستاده تابلوهاي ايبر  -28

 از طریق باید تابلو داخل جزايا و پذیرد انجام) نظارت تأیید با (معتبر استانداردهاي برمبناي باید مراحل همه در تابلوها ساخت -29

 مناقصه گر .نمیباشد جازم وجهبه هیچ  تابلو در دست دوم و متفرقه اجناس از استفاده .شوند تهیه اصلی سازندگان و مجاز نمایندگیهاي

 در را نظارت، توسط دستگاه ساخت، زمان طی در تابلوها کنترل امکان و تهیه را موضوع این اثبات براي الزم مدارک است موظف

 .نماید فراهم قبلی اعالم بدون به صورت و هرزمان

 .شود ساخته خشك خازنهاي از هاستفاد با و ایستاده نوع از و مستقل به صورت باید خازنی بانك تابلو -30 

 اتصال کوتاه جریان تحمل باید پست ختمانسا در قرارگرفته تابلوهاي به خصوص بدنه و شمشها کلیدها، از اعم تابلوها اجزاي کلیه -31

 .باشند داشته را جریان این از حاصله مکانیکی تنشهاي و نقشه در داده شده نشان

 .باشد الکتروستاتیکی نوع از باید تابلوها بدنه رنگ  -32

 .شوند انتخاب رنگشده نوع از باید تابلو شینه هاي کلیه  -33

 .باشد شده رعایت خروجی ترمینالهاي در فاز توالی -34

 .باشد ساختمان در تائید مورد بارنگ مطابق و یکسان کامالً فاز هر براي تابلوها کلیه در مورد استفاده سیمهاي رنگ -35

 .باشند یکدیگر نندهما کامالً رنگ نوع هر در و بوده مدل یا جنس یك از تابلو یك در مورداستفاده سیگنال چراغهاي کلیه -36
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 .شود تعبیه مناسب به طور برق تابلوهاي در ) اصلی کلیدهاي ها، شینه فیوزها، ( قدرت قسمت روبنده -37

 از که نباید می پذیرد، ورتص مناسب سایز با اشاره شده شمش یا مسی از تابلوها داخل در رفته بکار قطعات بین الکتریکی ارتباطات -38

 .باشد کمتر خروجی سیم هاي مقطع سطح

 .گردد انتخاب XLPE نوع از باید IP تابلوهاي داخل در مورداستفاده سیمهاي کلیه -39

 .شوند انتخاب نقشه رد درج شده اساس مقادیر بر آنها پایه و باشند تنظیم قابل حرارتی رنج داراي اتوماتیك کلیدهاي کلیه -40

 .شود گرفته نظر در IP42 باید تابلوها حفاظت درجه حداقل -41

 .شود گرفته نظر در فاصله سیمها داکت لبه تا قطعات خارجی لبه از سانتیمتر شش حداقل -42

 .شوند ابانتخ C باکالس دیگر مصارف براي و B باکالس روشنایی براي مینیاتوري فیوزهاي -43

 .می باشند کلید داخل اضافه بار رله داراي موتوري حفاظت کلیدهاي -44

 دد.گر روشن چراغ این تابلو درب شدن باز با تا باشند مجهز تابلویی مهتابی چراغ به باید تابلوها کلیه -45

 .باشند لهاسلو تعداد با متناسب هوا فیلتر و هیتر – فن داراي باید ایستاده تابلوهاي -46

 .باشند اضافه بسته تیغه یك و باز تیغه یك داراي مورداستفاده کنتاکتورهاي کلیه -47

 .میباشد الزامی ارستر از استفاده طبقات برق اصلی تابلوهاي کلیه ارت ورودي مدار در -48

 را تحت نول و فاز سه ترهاارس این گردد، استفاده دو و یك تیپ ارستر از ترتیب به نیمه اصلی و اصلی تابلوهاي کلیه ورودي در -49

.میدهند قرار ارت پوشش

 

 فروشندهکارکنان  –61ماده 

کارکنان  گرفته میشوندفروشنده به کاروقت توسط که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا م ز نظر این قرارداد کلیه کسانیا -16-1

 شناخته میشوند. فروشنده

ه باشد و مناسب داشت وارکنان صالحیت دار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی ک فروشنده -16-2

در جلسات  وشته باشند را دا مطرح میشود خریدارار نظر را که توسط این کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظه

 مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 د بود.در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواه فروشنده -16-3

 

 معرفي مدیر پروژه  – 71ماده 

اد ل مدت قرارده از تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پروژه براي طوروشنده موظف است حداکثر ظرف مدت یك هفتف -17-1

 به خریدار معرفی نماید. مدیر پروژه در تمام اوقات باید در دسترس خریدار باشد .

 وضوع را به، ماست حداقل یك هفته قبل از تاریخ تعویض فروشنده بخواهد مدیر پروژه خود را تغییر دهد موظف در صورتی که -17-2

 اطالع خریدار برساند.
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 موضوع قرارداد زاتیتجه تحویل -81ماده 

صاصی مجتمع گل گهر، جاده اخت 5کیلومتر جاده شیراز،  50محل تحویل تجهیزات موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر 

 باشد.یم فروشندهلم کلیه اقالم به عهده سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد و همچنین مسئولیت تحویل سا

 

  نو بودن و اصلي بودن تجهیزات – 91ماده 

 ارسال گردد. خریداربراي  و  ( بوده originalکلیه تجهیزات موضوع قرارداد باید نو، غیر مستعمل و اصلی )

و  ا سالم بودهظاهر اقالمه ند گرفت و در صورتیکقرار خواهکمی و کیفی مورد بازرسی  خریدارتوسط  آماده بسته بندي می باشندکه اقالمی 

 د رسید. خواه ریدارخد انبار به تأیی خریدارتنظیم و پس از تحویل به انبار آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم لیست بسته بندي مربوطه 

به دستور  تعهد استم فروشندهباشد، مشخصات فنی مورد درخواست ن منطبق باو یا  بودهناسالم  یکه تجهیزات موضوع قرارداددر صورت

جاد شده ینه هاي ایید. کلیه هزتحویل نما خریدارمعین می کند در انبار  خریدارض نموده و در مدت زمانی که یعوترا  اقالم، این نوع خریدار

ی مدت طو  خریدارشخیص به تتعویض  از فروشندهدر صورت امتناع  خواهد بود. فروشندهاین رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در و

 22 اساس ماده ارت وارده برخسهزینه براي جبران  تعویض نموده ورا  اقالمر طریق که صالح می داند این ه مجاز است به خریدارمورد نظر، 

 فسخ نماید.فروشنده  تخلفبدلیل و  30یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید

 

 قصور و مسامحه  –02ماده 

ود ش خریدار هسارتی بدر انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خ فروشندهدرصورتیکه 

و انزد  فروشندهي که اپردهو یا هرنوع مطالبات و س فروشندهمحل تضمین هاي  درصد از 15 باضافهخسارت وارده را  هزینهحق دارد  خریدار

 .ساقط نمود ود سلب و فروشنده حق هرگونه اعتراضی را از خو قدامات اداري و قضائی وصول نمایدبدون احتیاج به ا "دارد مستقیما

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -12ماده 

هیزات رک خرید تجات، مداتعمیرهاي راهنما و دستورالعملهاي راه اندازي و بهره برداري و موظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه فروشنده

فی و تهیه ي کنترل کیاعمل هوگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارک منضم به این قرارداد را در قالب فاینال بوک براساس دستورال

ده خه تایید شابق با نسدر تط نسخه هاردکپی و الکترونیکی یكنسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی،  3به تعداد فاینال بوک، 

 ماه 3اکثر تا حد ابلو هاتمامی ت برق و کنترلقرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي  خریدارتهیه و در اختیار  خریداررا قبل از تحویل موقت براي 

 پس از تحویل موقت میباشد.  
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 دقت و کوشش – 22ماده 

اي و حرفه دهاي تخصصیستانداراها و اصول متداول فنی و بر اساس  ن بهترین روشباید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار برد فروشنده

 رد.با بکار رباید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و جدیت خود  فروشندهمعمول انجام دهد. 

 

  جریمه تأخیر – 32ماده 

 نیو همچن فاد قراردادمبا توجه به  د تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد رانتوان فروشندهچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، -23-1

را به  یغمبال روشندهفتعهدات  تاخیر در انجام هفتهتواند بازاء هر می خریدارقرارداد بموقع انجام دهد  چهارجدول زمانبندي پیوست شماره 

برداشت  يو يهانهاي وي کسر نماید و یا از محل تضمیاز پرداخت يی یا اداربعنوان جریمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضای لیذ رحش

 نماید.

 %1دل ریمه اي معاجراي موضوع قرارداد، ازاي هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور فروشنده و به تشخیص دستگاه نظارت در اجبه  -23-2

بیش از  ر صورت تأخیروي خریدار به حساب فروشنده منظور می گردد. د)ده درصد( مبلغ کل قرارداد از س %10)یك درصد( و حداکثر تا 

ات حتساب خساراا ضمن رمدت فوق الذکر از انجام هر یك از تعهدات طبق برنامه زمان بندي تحویل قطعات، کارفرما می تواند قرارداد 

نوان ده را به عفروشن فروشنده و سایر مطالبات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین

ر دد، همچنین اقط نموحق هرگونه اعتراض را از خود سلب و س خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و خریدار

 رح دعوي درریق ططه از صورت عدم تکافوي خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذکور خریدار می تواند به منظور جبران خسارات وارد

 مراجع صالح قضایی اقدام نماید.

 

 گواهي تحویل موقت – 42ماده 

هیزات نصب تج وشنده، خریدار ظرف دو ماه نسبت بهموضوع قرارداد توسط فرتجهیزات به محل اجراي ارسال و تحویل پس از  -24-1

ه ر تکمیل شد، کاعهمجموك هفته کارکرد متوالی و بدون عیب ی مذکور تحت نظارت فروشنده اقدام می نماید. الزم به ذکر است پس از

 صادر خواهد شد. خریدار، گواهی تحویل موقت توسط فروشندهروز از تاریخ درخواست  10تلقی شده و حداکثر ظرف 

ر این صورت یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. د ومعایب  -24-2

ازبینی رت پس از باین صو رسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که درملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می فروشنده

حال تاریخ شروع  صادر خواهد شد. در هر خریدارروز توسط  10معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت 

 ین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود.دوران تضم

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 52ماده 

 تحویل موقتنصب و راه اندازي اقالم موضوع قرارداد و از تاریخ ماه شمسی  12براي مدت موضوع قرارداد  اقالمی یکیفیت و کارا -25-1

تضمین میگردد و این  فروشندهاز طرف داد)هریك زودتر محقق گردد(،ماه از تاریخ تحویل تجهیزات به محل اجراي موضوع قرار 24یا 
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نامیده میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا دوره تضمیـن مدت بنام 

 هزینه خود رفع نماید.مکلف است آن معایب و نقایص را به  فروشنده ،باشد متریال بد یا نامرغوببکار بردن 

 فروشندهه ت تعیین شده بوسیلقادر به انجام کار مطلوب طبق تضمیناگردد  میتأمین وي که توسط اقالمی نماید  تضمین می فروشنده -25-2 

الیه صحت ارد. مشــشداد باو با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک و ضمائم قرار

بتوان  اهر شود کهضمین ظو دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کارخانه هاي خود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه نواقصی در دوره ت

ص را ن نواقد( آن می گردتعیی خریدار)زمان توسط ود با حداقل تأخیر ــوط نمــب مربــنامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس متریالبه 

له از جم .ه خواهد شدمجدد سیستم محاسب يانداز راه نینقص و همچن ای و عیب رفع تاریخ از تضمین دوره صورت این در الح نماید.اص

 نواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک و ضمائم قرارداد در مورد ساخت می باشد. 

قص را رفع و نواخریدار د خودداري نمای)زمان توسط خریدار تعیین می گردد( زمان از رفع نواقص در حداقل  فروشندهدر صورتیکه  -25-3

 می نماید و زد او دارد، برداشتاز محل تضمین فروشنده یا هر نوع مطالبات و سپرده اي که فروشنده ن درصد15اضافه ه هزینه هاي متعلقه را ب

 قط نمود.فروشنده حق هرگونه اعنراض در این خصوص را ازخود سلب و سا

 گواهي تحویل قطعي– 62ماده 

 از طرف طعیقی تحویل تضمین بوجود آمده، گواهاقالم موضوع قرارداد که در دوره   پس از رفع و اصالح کلیه نواقص و عیوب احتمالی

 صادر خواهد شد.  خریدار

طعی قراي تحویل ات را، بی و تاریخ تشکیل هیاعضاي هیات تحویل قطع فروشندهبنا به تقاضاي  خریداردر پایان دوره تضمین تعیین شده، 

رتبط نقصی که م ور عیب نباشد و ه فروشندهمعین می کند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار 

واهند خی را امضا ه تحویل قطعگیرد، و بیدرنگ صورت جلسبا موضوع قرارداد نباشد را مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحویل قطعی می

 نمود و مطابق قرارداد عمل خواهد شد. 

 اشد.بر اساس شرایط قرارداد مکلف به رفع آنها می ب فروشندههرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی مشاهده کنند، 

رخواست و پس از د انجامد فته به طول، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو هفروشندهبا وجود تقاضاي  خریداراگر 

ده شحویل قطعی رارداد تدر این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع ق خریدارو انقضاي یك هفته از تاریخ تقاضاي مجدد  فروشندهمجدد 

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

 

 حق واگذاری – 72ماده 

ی قی یا حقوقخاص حقیبه شخص یا اش خریداردارد تمام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از حق ن فروشنده

 دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.
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 امور محرمانه -82ماده 

که توسط  فنی دانش جارب وکلیه موضوعات مرتبط با قرارداد را محرمانه تلقی کرده و تحت هیچ شرایطی اطالعات، مدارک، ت فروشنده

  .شدخذ کرده بااابطه را در این ر خریدار در اختیار وي گذاشته شده است را فاش نخواهد کرد، مگر اینکه مجوز رسمی و کتبی خریدار

 

 حل اختالفقانون حاکم بر قرارداد و  – 92ماده 

طبق قوانین  واد قراردادمباشد و هر نوع تفسیر و تعبیري از ران میحاکم بر قرارداد منحصراً قوانین موضوعه جمهوري اسالمی ای قانون -29-1

 مذکور بعمل خواهد آمد. 

هر گفوالد گل  ووسعه آهن حل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهده امور حقوقی و امور قراردادهاي شرکت ت  -29-2

با  د که طرفیناهد بوتبط با این قرارداد محاکم قضائی شهرستان سیرجان خومیباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوي به حقوقی ناشی و مر

 امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند.

طبق  ،خریداررت یر اینصوغملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در  فروشنده -29-3 

 عمل خواهد نمود.  فروشندهبه قرارداد، به تشخیص خود نسبت 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهری و غیر مترقبه – 03ماده 

 ود.واهد بخموارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا 

 قرارداد و خاتمه موارد فسخ –13ماده 

 :فروشنده فسخ قرارداد بعلت تخلف   -31-1

راهم فد به موقع ضوع قرارداعوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي انجام موفروشنده معلوم شود که خریدار ر صورتیکه بر د

توسط  اگذاري کارر صورت و، دانتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید فروشنده ك ــه از یــنساخته و یا دقت الزم را ک

 ارت خریدارتگاه نظدسدر صورتیکه به تشخیص  و نیز  شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی یا حقوقی( بدون مجوز کتبی خریدار فروشنده به

منافع فروشنده ویق بیافتد و یا به تع این قرارداد 22مندرج در ماده مواعد بیش از فروشنده تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر 

واقص و د کرد که نخطار خواهافروشنده به خریدار  ، ید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله را ننمایدرا ملحوظ ننماخریدار 

واقص و معایب را نروز تجاوز کند،  15موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نباید از فروشنده معایب کار خود را بر طرف سازد و 

 مرتفع سازد. 

ه بواب مربوط قدامات ناصاعمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی از خریدار مطابق اخطار فروشنده ت مذکور در صورتیکه در پایان مد

ا قرارداد ر خاصی این بدون احتیاج به انجام تشریفات به تشخیص خود و  حق خواهد داشتخریدار حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

واهد نموده و حق خ اقدام خود نفع به کار انجام اجراي تعهدات و حسن تضمین ضبط به رداد،نسبتقرا فسخ ابالغ از پس خریدار .فسخ نماید

ن احتیاج به یماً و بدوه مستقداشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامین و سایر مطالبات فروشند

 ماید. حق هرگونه ادعایی را دراین خصوص از خود سلب و ساقط می ن اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و فروشنده
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 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -31-2

اسخ ا تاریخ تفدماتی که تخسارت معقول خخریدار نمایند که در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  فروشندهو  خریدار

فروشنده  روط برآنکههد کرد، مشپرداخت خوافروشنده در جریان انجام می باشد را به فروشنده ا به وسیله انجام شده یبا تایید خریدار  مذکور

ه موده است بنن خسارت براي آن پرداخت یا جبراخریدار کلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدي را که 

 انتقال دهد.خریدار 

 گیفسخ به سبب ورشکست -31-3

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

 ین حل و فصل خواهد شد.بین طرف باال 2-30 بندطبق  و برتواند فسخ شود و  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  -31-4

 قرارداد  خاتمه -31-5

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

 بپردازد:فروشنده آن است که مبالغ زیر را به  خریدار

ه اي مشخص شدلم از کارهانجام گرفته و براساس درصد هر ق "براي کارهائی که واقعافروشنده مانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

 گواهی شده است.خریدار یز قیمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط در فهرست ر

ر آنکه خ، مشروط بز تاریخ فسابراي تأمین مواد مورد نیاز کار قبل فروشنده کلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط  –ب  

ط بر مچنین مشروهاشد و بر کتبی، سفارش آنها داده شده مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطا

اي تأیید شده ائه نسخه هبا ار خریدارآنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي انجام گرفته براي 

 خواهد بود.دال بر انجام هزینه ها  توسط خریدار یا سایر اسناد تأیید شده فروشنده فاکتورهاي 

داخت نسبت ریافت بازپردبمـوجب قـرارداد حق فروشنده سایراشیایی را که  مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و فروشنده –ج  

، خریداراي ستورالعملهدر طبق ، بخریداربه آنها را دارد و کلیه طرحها، نقشه هاي کار، کروکی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به کار را به 

 وم دررابطه بانهاي دست دها و پیمادر کلیه سفارشفروشنده نیز همان حقوقی را که  خریدارانتقال خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه 

 انجام خواهد داد. بدست آورده است کسب نماید کار

وجب شرایط ی که به مبجز تعهدات ؛خواهد یافتمحض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین خاتمه ه ب –د  

ادن به ددر پایان ر خریدا قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این ماده برحق

پایان دادن به  به معنی "ناعیشنده فروبه  قرارداد خاتمهقرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار 

خواهد نرا  ست دومسازندگان و فروشندگان دو فروشنده مسئولیت حل و فصل دعاوي  خریدارکلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و 

 داشت.



 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 17از  16صفحه  1400بهار  ق1129/00: مناقصهشماره  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 بازرسي، آزمایش و تهیه گزارش  – 23ماده 

جاز است مندي، زمانی باید و قبل از بسته اعالم مینم فروشندهمحل هایی که  تحویل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در -32-1

ت ود. در صوراهد نمکه بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جلوگیري خو

 اعالم خواهد نمود. فروشندهعدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به 

 اهد بود.تعهدات قرارداد نخو نمایندگان خریدار، در هر مرحله، رافع مسئولیت فروشنده نسبت به انجامکنترل و بازرسی  -32-2

 

 

براساس  خریداردگان نماین بازرسـی مورد تحویل قبل از یا و تامیندوره  شود در می تامین فروشندهطرف  که از اقالمیکلیه  -32-3

QCTM یفیتکروش آزمایش و کنترل "قرارداد  تاریخ تنفیذ ازیك ماه موظف است ظرف مدت  دهفروشنگرفت.  خواهند قرار 

(QCTM)"  کتبا اعالم نماید. خریدارجهت تأیید و  تهیه فنی پیوستبر اساس مدارک  را  اقالمهر یك از انواع  

المللی ت بر اساس استانداردهاي بینآزمایشا( صادر نشده باشد، QCTMدر صورتیکه براي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی ) -32-4

 انجام خواهند شد. خریدارمورد تایید 

الت الزم تسهی بایستی ، تاریخ بازرسی را اعالم داشته وQCTMزمایشات مندرج در قبل از بازرسی و آ روزکاري 3 فروشنده حداقل -32-5

اي ایش و کمکهلوازم آزم معرفی می شوند فراهم نماید و فروشنده ه ب "کتبا خریدارو مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف 

 را بر طبق عهدات خودتموظف است فروشنده همچنین  .براي انجام وظائف محوله در اختیار آنان قرار دهد (فروشنده)به هزینه  الزم را

ست مدارک پیو اسناد و ودر حدود مشخصات  خریدار ها و تعلیماتی که دستگاه نظارتقرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل

  انجام دهد. ،نماید اي و تخصصی اعالم میقرارداد و استانداردهاي حرفه

مجاز ازرس ب، نباشنده در قرارداد طبق مشخصات مشروح شده استتهیه  فروشندهکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -32-6

که  یاقالمض یا رفع عیوب از تعوی فروشنده)با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  ننمایدخواهد بود که آنها را قبول 

زین را جایگ الماقاند این طریق که صالح مید به هر می تواند خریدارتقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  خریدار

موده و براي تلقی ن شندهفروعهدات ترا به منزله قصور و یا مسامحه در انجام  اقالمیا اصالح این نوع  در مورد تعویض فروشندهنموده و امتناع 

فسخ  ،در انجام کارها فروشنده لفتخ ، قرارداد را بدلیل30 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 22طبق ماده خسارات بر جبران این نوع 

 نماید.

 خریداریید رد مورد تأستانداي مورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطابق اکدها و استانداردها -32-7

 باشد.

 قرار گیرد. خریدارها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایش -32-8

 ئولیت او دررا از مس فروشندهتحویل شده اند،  فروشندهه از طرف ک اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -32-9

 اف نمی نماید.نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند مع قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یامقابل عیوب و 

 راهم آورد.فخریدار براي بازرس را  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزمفروشنده   -32-10



 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 17از  17صفحه  1400بهار  ق1129/00: مناقصهشماره  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 

 طرفین  اقامتگاه قانوني – 33ماده 

وق ارسال می به آدرس ف غیه هااقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه قرارداد درج گردیده است که کلیه مکاتبات ، مراسالت و ابال

تبات و ت کلیه مکاین صورارساند در غیر گردد. در صورت تغییر اقامتگاه هر یك از طرفین بایستی نشانی جدید را به اطالع طرف مقابل ب

 مراسالت ابالغ شده تلقی خواهد شد.

 

 

 نسخ قرارداد – 43ماده 

کسان یرداد داراي اعتبار هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفین قراکه  نسخه اصلی ماده و سه 33 درپیوست هاي مربوطه و این قرارداد 

 میباشد. فروشندهو یك نسخه براي  خریداردو نسخه آن براي میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که 

 

 

 

     خریدار

 

 فروشنده

 

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره مدیر عامل

  .................  محمد محیاپور

 امضاء

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره ت مدیرهاعضو هی

 ........................  جعفر صالح

 امضاء امضاء

 



 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 3از  1صفحه  1400بهار  ق1129/00: صهمناقشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 
 

 

 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 



 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 3از  2صفحه  1400بهار  ق1129/00: صهمناقشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 
 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 گهرساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری شرکت توسعه آهن و فوالد گل
ه ببا توجه  ومدارک  وآگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد  پس از بررسی و ذیل ما امضا کنندگان 

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

  مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل

 

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

 

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

 

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

 مورد نظر بینی عملیاتییابی به الزامات منطقی و قابل پیشروشهاي دست واطالعات کامل و کافی در مورد شرایط  -1

له شرایط جم، از اقصه تأثیرگذار استاین من و تمام موضوعاتی که به نحوي بر انجام موضوعکارفرما، تسهیالت 

 را حاصل نموده ایم.و مدت زمان تحویل تجهیزات  نوسانات ارز

گیرد  مدنظر وژهبراي انجام این پرکه باید طبق قرارداد چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاري به  -2

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

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

ع هر نومکان ادانیم و ت تمامی آنها بطور کامل متعهد میکارهاي مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعای

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

  اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد 

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

 رهاي اقصه و کاین منبر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا

  29 ب مادهخارج از چارچومربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت 

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 

 یک از  عالم علت رد هرباشد و موظف به این ترین قیمت نمیید به پذیرش پایما مقکارفرکنیم که تایید می

 پیشنهادات نیست.



 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 3از  3صفحه  1400بهار  ق1129/00: صهمناقشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 
 ایید تگرفته و  ر نظردر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را د

 ت که بعدا  موردي باقی نمانده اسسلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ تکنیم که هنگام می

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  اي به امض داماقفرما که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کار صورتیدر

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

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

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

  واهد مدارک پیوست، ضمیمه خات تجهیزپیمانكار آنالیز و جزئیات قیمت موارد جدول زیر را بر طبق لیست

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول قیمت تفكیلینمونه 

 قیمت تابلو کامل )ریال( واحد تعداد نام تابلو ردیف

1 EP-G-S 1 دستگاه   

2 EP-G-N 1 دستگاه   

3 EP-1-N 1 دستگاه   

4 EP-1-S 1 دستگاه   

5 .................... .................... ....................   
6 .................... .................... ....................   

 عدد جمع کل ) ریال(
  

 حروف جمع کل ) ریال(

 



 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  1صفحه  1400هار ب ق1129/00:  مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 

 HSEدستورالعمل 

 



 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  2صفحه  1400هار ب ق1129/00:  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 ترات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست راقوانین، مقر

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

 میگردد.

  ت باشد.فعالی ئیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجامشرکت پیمانکار باید داراي تا -

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

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

یید از سوي کارفرما میباشد. ایشان در صورت تا  HSEدخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واح HSEواحد 

، داربست، )برق  HSEکارفرما، مشغول به کار خواهند شد. چارت ارائه شده باید بر مبناي تخصص هاي مرتبط با 

ت واحد د نفراتینگ، آتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدابهداشت، محیط زیست، لیف

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

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

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

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

  ار خواهد بود.تاخیر و خسارت از سوي پیمانک

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

 معاینات طب کار 

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

فرما ز سوي کارف شده امجوز کار در زمان تعریپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت  -

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

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

خرید،  به وسیله ومیشود  ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفادهکلیه  -

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

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

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

هده شرکت ع، بر ارقرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانک

  پیمانکار خواهد بود.

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

    دریافت نمایند.

کار  طط محیپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و رب -

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

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

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

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

ات بار برداري، از جمله وسایل استحفاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیز HSEبا کلیه اقالم و تجهیزات مرتبط  -

رما رسانیده و سپس مجاز کارف HSEمتریال داربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد 

  به استفاده خواهد بود.

  کارفرما می باشد.  HSEکمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد پیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از -

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

  د.(مال میگردا اعرمقانونی، 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 -

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

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

صورت وضعیت  % باالسري در25هاي آن با احتساب  اقدام و هزینه "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 -

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

ن جانمائی باید ید. در ایه نماارائ پیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما -

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

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

ائه اصل ت و با ارگی شرکاه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانندکلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگ -

  مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

اري خود کجبهه  پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و -

  میباشد.

ما رسیده کارفر  HSEتایید ، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار بهپرسنل برق، ریگرها -

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

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

، HSEسر دائم ضور افحپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله  -

ظ نرم و صب حفاروشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، ن

 کارفرما میباشد. در صورت عدم تامین شرایط مورد  HSEوارد به تشخیصمر هاي کاري و سای-سخت براي محوطه

  کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

 وطه اعزاماي مربپیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس ه -

  خواهد نمود.



 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  4صفحه  1400هار ب ق1129/00:  مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
ه نماید )ب تجهیز یه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسبپیمانکار موظف است کل -

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

جازه استفاده از آنرا کارفرما مجهز نموده سپس ا HSE پیمانکار کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفاظ مناسب و تایید شده  -

  صادر می نماید.

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

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

تشخیص داده شوند،  کارفرما خطرناك  HSEز نظرپیمانکار از افراد، خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه ا -

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

و  یی داربست، مجوز برپاییکارفرما رسیده باشد. پیمانکار براي برپا  HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید  -

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

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

واهد یمانکار خپدعاي او خارج از  جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود

  بود.

ارسال  ه کارفرماشده ب پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین -

  خواهد نمود.

د کتی( بایااي )برتمامی داربستهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربسته -

 بز داربستسع، تگ کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عملیات کار در ارتفا

  اخذ نماید.

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

ایمنی الزامی  پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی هاي  HSEرگاه پیمانکار به همراه سرپرستحضور فعال سرپرست کا -

  است.

کوي کار ایی، سپیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاري و کار در شب از جمله افسر ایمنی، روشن -

  ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

ایید تران و با یمانکاپر فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد تهیه وسایل استحفاظی خاص د -

  کارفرما میباشد.

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

  کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

  می کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد.لیست بیمه تما -

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

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

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد.
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ق1291/00شماره مناقصه :   
 

 

 

 

1400بهار   

 

 

 



 

 ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری
  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 2از  2صفحه    1400بهار  ق1129/00شماره قرارداد:  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 
 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

 *** مقابل در *  زا نماید، این**  شرکت **** مناقصه  در است ...... مایل..نشانی: .... این که  *   به به نظر

 شرکت ه پیشنهادک دهد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  براي

 جام تعهداتان نامه ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضاي از مشارالیه و شده واقع قبول مورد نامبرده کننده

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

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

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

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

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

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

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

 . کند پرداخت ***  
 

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 پکارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه

 

  عه آهن مورد تایید شرکت توس موسسه هاي قرض الحسنه بانک پاسارگاد وضمانتنامه شرکت در مناقصه

 و فوالد گل گهر نمی باشد.
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