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  پیمانمدیریت  پروژه استان كرمانعمومی در سطح در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه  گهر  گل فوالد و آهن توسعه شركت

 (MC ) نماید.   را به پیمانکار واجد شرایط واگذار  داخل شهر سیرجان ساختمان اداری  پروژه 

 

 ( موضوع مناقصه 1

 آمده است. كار، كه در ادامه  شرح مطابق با گهر شركت توسعه آهن و فوالد گل  ساختمان اداری   پروژه (MC)  پیمانمدیریت  

 

 تضمین شرکت در مناقصه   (2

روز از تاریخ   90است كه باید به مدت    (فرم ضمانت نامه)مطابق فرمت ارایه شده در    ضمانتنامه بانكيضمانتنامه شركت در مناقصه  

 . می باشد   ( ریال 500.000.000ال )ری پانصد میلیونتسلیم پیشنهاد معتبر باشد و مبلغ آن 

 

  پیشنهاد  نحوه ارایه( 3

به صورت  خود را    و مالي  پیشنهاد فني   را شامل ضمانت نامه و  "ج"و    "ب"،"الف"می بایست پاكت    مناقصه گران

ته و مهر وموم شده در زمان و محل مقرر  و آن ها در یک پاكت دربسپاکت های دربسته و مهر و موم شده  جداگانه در  

 تحویل نمایند. ( 6)بند

 پاکت پیشنهادهایي که فاقد مهر و موم باشند بازگشایي نخواهند شد.

 

 ( مهلت و نشاني تسلیم پیشنهاد4

توسعه آهن و   كارخانهجاده شیراز،   50سیرجان، كیلومتر نشانی  به 08/03/1400مورخ   14ثر تا ساعت  باید حداك پاكت ها 

 تحویل داده شود.  بهره برداري ، اقاي فیروزآبادي ساختمان ، فوالد گل گهر

 بدیهي است پس از این زمان هیچگونه مدرکي از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.  

 

   موضوع مناقصه جرایمحل ا(  5

 2پالک  -قدس  ابانیخ -  ی بلوار دكتر صادق -  - رجانیشهر س -  يبخش مركز- رجانیشهرستان س -استان كرمان 

 (  مدت  قرارداد 6

 ماه می باشد.  12 قرارداد حداكثرمدت قرارداد با توجه به شرح كار  

 

 پاسخگویي به سواالت  (7

توانند با اطالعات ذیل  گران مىمناقصه،  موضوع مناقصهبرگزاري  در رابطه با    یا نیاز به بازدید   سوالهرگونه    در صورت وجود 

 تماس حاصل فرمایند:

 مسئول پاسخگویی : آقاي روح اهلل فیروزآبادي 

 03431294212تلفن: 



 

 ساختمان اداری  پروژه ( MC)  پیمانمدیریت 

 2از  2صفحه  1400 بهار ق 1203/00: قراردادشماره  شرکت در مناقصه  دعوت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.irایمیل : 

 

 اطالعات شرکت  (8

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 411395415655 يشماره اقتصاد

 14000228625 یمل  شناسه

 3136ثبت  شماره 

 7814474317 ی كدپست

 گل گهر  ی جاده اختصاص 5 لومتریك  رازیجاده ش 50 لومتریك  رجان یس آدرس

 03441424195 تلفن

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     

 

 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نكات ذیل حائز اهمیت مي باشد:

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

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

تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه   (2

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد. 

بصورت دقیق و با جزئیات    مناقصه گرهاي این اسناد ارائه شده است بایستی توسط  مواردي كه در مدارک و پیوست (3

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

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

در    مناقصه گر، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی  مناقصه گزار  برنده توسط

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

 صورت  این در كه شود دوره تمدید  مهلت اعالم شده براي یک یا چند  است ممکن  گزارمناقصه   صالحدید صورت  در (4

 د. اعالم خواهد ش مقرر مهلتپایان  تا

 نمي باشد. ممكن ي با سایر شرکتها امكان ارایه پیشنهاد به صورت مشارکت (5

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir


 

 ( پروژه ساختمان اداریMCمدیریت پیمان )

 16از  1صفحه  1400 بهار ق1203/00اد:  دشماره قرار صهت در مناقدستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

 
 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( پروژه ساختمان اداریMCمدیریت پیمان )

 16از  2صفحه  1400 بهار ق1203/00اد:  دشماره قرار صهت در مناقدستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه (1

داخل شهر    ( پروژه ساختمان اداری MCمدیریت پیمان )   "  دارد نظر  در گهر گل والدف  و  آهن  توسعه  شرکت

اجد شرايط واگذار  و  به پیمانکار  عموميرا با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاري مناقصه    "سیرجان

 نمايد. 

 شرح کار  (2

 : از است عبارت اختصار به پروژه اين اجرائي عملیات

اداري شرکت  اجرايي  مديريت   برقي و مکانیکي( ساختمان  تاسیسات  کلیه عملیات ساختماني )سازه، معماري، 

 . طبقه 5مترمربع در  1983توسعه آهن و فوالد گل گهر به متراژ 

اجراي فونداسیون، اسکلت   خاکي،  عملیات موجود،  ديوارهايبنا و   تخريب اجراي کارهاي ساختماني شامل    -الف

 ساير وي، نماسازي و محوطه سازي طبق نقشه هاي ابالغي  قف دال عرشه، سفت کاري، نازک کارفلزي و س 

 . باشد  مي مذکور کارگاه محوطه  محدوده در که  پروژه  حین در  کارفرما سمت از  ابالغي موارد

ژنراتور   مورتورخانه  تجهیزات نصب  و  الکتريکي  و مکانیکي تاسیسات اجراي   -ب ديزل  و  آسانسور     ........    و 

 .مناقصه اسناد پیوست  مشخصات و  ها نقشه  طبق برداري  بهره  مرحله به  ساندنر تا  کامل بصورت

 اسناد مناقصه  (3

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

 شرکت در مناقصه  نامهدعوت •

 دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر(  •

 پیش نويس قرارداد   •

 فرم ضمانت نامه  •

 مدارک فني  •

 موارد فوق در بسته دريافتي اطمینان حاصل کند.ز دريافت اسناد بايد از وجود کلیه س اپ گر ناقصهم -3-2



 

 ( پروژه ساختمان اداریMCمدیریت پیمان )

 16از  3صفحه  1400 بهار ق1203/00اد:  دشماره قرار صهت در مناقدستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

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

تواند استناد به ناآگاهي يا  ينمد  گر پس از تسلیم پیشنهاآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست

که    آن  رکند، مگايجاد نمي  ويتعهدي براي  ،  ارگزاطالعات شفاهي ارايه شده از سوي مناقصه  .کند خودشتباه  ا

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايطي الحاقیه

اد مناقصه را به دقت  سنا  تمام  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در   -3-4

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

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

از مناقصههر   -3-5 ابهايک  مناقصه،  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  باشد، مي يا م  گران که در  به  سوالي داشته  تواند 

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

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه  مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر  اسناد گزار در  مناقصه  رتباطي ا

را قبل از تسلیم    بايد اين اشتباه و اشکال  و غیره داشته باشد، تا محاسباي   و  اشتباه يا اشکالي از نظر مشخصات

گزار و شرح پرسش  و پیشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ مناقصهپیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند  

د شد. عدم اظهار  خواهارايه  ،  ت اينترنتي شرکت که اسناد در آن بارگذاري گرديده اندياز طريق سااشکالها،   يا

 .از نظر وي تلقي خواهد شد بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه گر، به منزلۀ نظر مناقصه

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

اسناد مناقصه تجديد   هايي در ، با صدور الحاقیهدلیل ديگر و يا به صالحديد خود   به هر  يا ن  گرامناقصه سوي

به عمل آورده  الحاقیه ها  که    نظر  بااين  ارايه اسناد  جدانشدني  رگذاري مي گردند و جزو  بر روي سايت محل 

یم يا گشايش  موعد تسل  چنین ممکن استهم  و  در زمان ارايه پیشنهاد ارايه گردنداسناد مي باشند و بايستي  

 .تعويق بیاندازد پیشنهادها را به

 ان گرمناقصهسط  نحوه ارائه پیشنهاد تو (4

بايست   نامه"ج"  و    "ب"،"الف"پاکت  مناقصه گران مي  به  خود را    و مالی   فنی هاد  پیشن،  را شامل ضمانت 

و آن ها در يک پاکت دربسته و مهر وموم شده در  پاکت های دربسته و مهر و موم شده  صورت جداگانه در  

اداري روز  )  ند.ماي نيل  تحول مقرر  زمان و مح ادر  08/03/1400تا پايان وقت  س کارخانه سیرجان، ساختمان  به 

 تحويل آقاي فیروزآبادي گردد( ، بهره برداري



 

 ( پروژه ساختمان اداریMCمدیریت پیمان )

 16از  4صفحه  1400 بهار ق1203/00اد:  دشماره قرار صهت در مناقدستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

 
ه، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در ادامه  تهیه و تکمیل شد  کامال خوانابايد بصورت    ا هپیشنهاد -4-1

بندى و به آدرس  رج در دستورالعمل در يک پاکت بستهدسناد من ه ساير امراه هو ببندى  تهشود، بسبیان مي

 تعیین شده، تحويل نمايد.  

گر  اقصهننشانى منام و  .  شنديندگان مجاز شرکت باکلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نما -4-2

 :و موضوع مناقصه بايد به شکل زير بر روى کلیه پاکتها درج گردد

   ( پروژه ساختمان اداریMCمدیریت پیمان )

 و فوالد گل گهرشرکت توسعه آهن 

 ق 00/ 1203شماره مناقصه: 

 1400 بهار

 .پاکت ... 

 نام مناقصه گر: 

 نشانی مناقصه گر:

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

 مناقصه  در شرکت  تضمین پاکت الف: 

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

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

 از تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي يک دوره ديگر قابل تمديد باشد. روز پس 90تا  بايد

 . نگردد لتی دریافت دقت شود ضمانت نامه شرکت در مناقصه طبق فرمت شرکت های دو

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

در مورد برنده مناقصه  شود.  تمديد مى  انصه گرق ان مماند و در صورت لزوم به هزينه  کارفرما مى  زدن  ،ندهتوسط بر

  ده)   روز کاري  10قابل قبول در امضاى قرارداد طى    گر و يا تأخیر غیرعدم انجام چنین امرى از طرف مناقصه

ا پس  منروز(  برنده  اعالم  تحويل  ز  عدم  و  قراردادياقصه  ب  حق   اين   ،تضامین  مىارفرک ى  رارا  ايجاد  که  کما  ند 

 . نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمايدضمانت

 خواهد شد. نپاکات بازگشايي ساير چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود  (3

 



 

 ( پروژه ساختمان اداریMCمدیریت پیمان )

 16از  5صفحه  1400 بهار ق1203/00اد:  دشماره قرار صهت در مناقدستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

 
 نهاد فنیپاکت پیشپاکت ب: 

 .ارائه گردد کییترونلکا اردکپی وه مي بايست در دو نسخه   "ب "کلیه اطالعات موجود در پاکت   •

حاوي مدارک زير میباشد که جهت تسريع در ارزيابي مدارک، بر   «ب» پاکت مشخص شده با حرف   •

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

 ارائه میگردد: و 

 :  بخش اول

 ( رمف   امه همینتکمیل مدارک ارزيابي فني )اد  

 :  مدو  بخش

د فني پیمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود )در  پیشنها

در  رج در اسناد )از مشخصات فني مند  گر   مناقصهفني  صورت وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد  

 وجود(  تصور

  بخش سوم:

تغییر پیشنهادي   و  نظر  م  گر  مناقصههر گونه  قر  شرايط د  وردر  اسناد مناقصه. بازرگاني،   ... و  اردادي 

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

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

)اين بخش  اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهد شد.    بر  ردادياد قرنااسن شرکت،  شدن آصورت برنده  

 در پیشنهاد مالي نیز ارايه گردد(

 بخش چهارم: 

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

امضا    گرانط مناقصهآن توس   ازشى  گر بخحتى ا   باشد،ه محتويات و مندرجات آن مىمنزله پذيرش کلی

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

م  گر و امضای قرارداد صحت و سقکارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه 

 . ایداطالعات ارائه شده را بررسی نم

 

   مالی  کت پیشنهاد پاکت ج: پا

که   (1 بعد    ده استمشخص ش  « ج»رف  با حپاکتي  مو  بررسي  فني  از  يا خواسته  دارک  مي    مي شود،بازگشايي 

 باشد.  يب پیمانضرحاوي  بايست
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 ده باشد. ، بدون خط خوردگي و با يک خط تکمیل ش ت بايد واضح پیشنهاد قیم (2

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

ب  مبلغ مشخص شده (4 پیشنهاد  بصورت  در  و حروفايد  ارائه  عدد  مناقصه  اسناد  وجود     مطابق  شود. در صورت 

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

 . شوده مىفتگرنظر 

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

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

 .بود خواهد مبنا 

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

 گردد: ير در بررسي پیشنهادات عمل ميين شرايط زايد بنابرانمپیشنهاد ميواحد را  قیمتخود  مناقصه گران

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

 ابد. ينسبت کاهش مي است قیمتهاي واحد به همان 

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

 باشد.قیمت کمتر مالک عمل مي

آي   -پ قیمت واحد و مقدار منظور شده آن  با حاصل ضرب  آيتم  تم مغايرت داشته  درصورتیکه قیمت کل هر 

 شد. باباشد مالک محاسبه عدد کمتر مي

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

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

 .است گرديده منظور

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

اجتماعي، بیمه تمام   تأمین بیمه  قانوني،  عوارض ساير گمرکي، یات، عوارض باالسري، مال  ي هاهزينه ، رگقصهمنا

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

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

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

 و مسوولیتها ،هامخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند  آنها واقع براي و کارها اجراي جريان در است ممکن که
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 مبناي بر مناقصه، در  شرکت و شده نبیا  ضمني، رتصو يا به حتصرا به مناقصه، ناداس در که است تعهدهايي

  گیرد.مي صورت آنها

ها از جمله هزينه  کلیه هزينه  پیمانکار  ردد و اعالم گریالی  مي بايست به صورت    پیمانکار کل مبلغ پیشنهادي   (7

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

ظور نموده و هیچ نکته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعايي صورت گیرد. کل  من

 پرداخت خواهد شد. کارفرما   و تايید پیمانکر يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي   ریالی بصورت  نیز د مبلغ قراردا

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

  ،معتبر  ر ارزش افزودهب  اتیمال   يگواهو    ي(ات یطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور  بصورت مجزا و در ازاي ارائه  

 د.پرداخت خواهد ش کارفرما، به   پیمانکارتوسط 

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

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

 ( .يندنما پیوست

 ارزیابی پیشنهادها  (5

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

 نبايد هیچگونه و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. يشانپیشنهادها دمور

 صورت مکتوب،  به شده فراهم اطالعات  يا توضیحات شود. اده د يا  و  خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت  در  تغییري

 شود. مي محسوب پیشنهاد  دانشدني ج جزء

ب نیاز  صورت  پروژه  در  از  بازديد  شه  ارايه  مناقهاي  قبلي  در  ده  الزم  اقدامات  و  ها  هماهنگي  کلیه  گران،  صه 

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

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

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

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

 براي شرکت کننده ايجاد نمي کند. قي شرکت در مناقصه هیچ گونه ح

در   مناقصه  برنده  که  برنده  10مدت  درصورتي  تعیین  از  پس  پیمان   روز  انعقاد  به  ضمانت   حاضر  امه  ننباشد، 

 و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.  وي ضبط قصه شرکت در منا 
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و بخش نامه هاي مرتبط با موضوع عملیات    ها  برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه 

 مورد مناقصه مي باشد.

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

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

 ان گرمناقصه سئواالت  (6

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

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

ز طريق سايت شرکت به  اتغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً  هرگونه (2

 واهد رسید. خگران به اطالع مناقصهبخش مزايده ها و مناقصه ها  www.gisdco.comس ادر

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

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

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

 شماره هاي فوق هماهنگ گردد. ا ز ارسال سواالت حتما بپس ا

 ت فنى مشخصا (7

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

هرگ در  بايد  احتمالي  مغايرت  هاونه  نقشه  يا  و  ق   مدارک  برآورد  يا  فني  عقد  با مشخصات  از  قبل  را  یمت 

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

نقشه در  ق   مدارک  يا  هاشده  نقشهبا  در  مندرج  کارهاي  از  يک  هیچ  و  است  پیشنهادي  يا  ه یمتهاي  ا 

 مشخصات فني، کار جديد تلقي نخواهد شد.

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

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

گر بايد از تکمیل بودن اسناد براى انجام کار موضوع  د و مناقصهشوبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 اشد. را داشته ب  وع قراردادصوص انجام پروژه موضد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخقراردا

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
mailto:Ro.firoozabadi@gmail.com
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 ارزیابی فنی: الف پیوست

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

 مايند.ها و ارايه مدارک نپرکردن فرم 

 هاي ارزيابي توان مديريتي و اجراييشاخص

 
 عنوان ردیف

 مدیران، كارشناسان ارشد و كارشناسان تخصصي تیم پروژه بقهسا و دانشت كفای 1

 بومي بودن پیمانکار  2

3 
 ركت )تعداد(هاي اخذشده توسط شها و رضایت نامهنامهگواهي

 ( RFPي مرتبط با موضوع مایان در خصوص پروژه هانامه كارفر ایت)رض

 توان مالي 4

 شده منطبق با موضوع  موفق انجام   كارهاي 5

 یزي توان فني و برنامه ر 6

 شده  مرتبط با موضوع ارهاي موفق انجام  ك 7

8 

 م ت اصالحي مهنهادها و نقطه نظراپیش

باشند و در صورت تایید تیم ارزیاب شركت توسعه    واضح تشریح شده موارد مي بایست در پیشنهاد بصورت  ) این  

 تیاز مربوطه كسب خواهد شد. (آهن و فوالد گل گهر ام
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 اطالعات عمومي شرکت  (1

 اطالعات شرکت  ( 1

  نام شرکت 

  تاريخ و محل ثبت 

  صلي فعالیت حل ام

  ثبت  شماره 

  شرکتنوع 

پیمانکاري  گ واهي صالحیت 

 به( )رشته و رت

 

  ها هینامهساير گوا

  مالکیت 

  نام مدير عامل 

                        شماره اقتصادي 

  سرمايه ثبت شده 

  آدرس دفتر مرکزي 

ب پاسخگو  شخص  راي  نام 

پست   و  تلفن  پروژه،  اين 

 الکترونیکي 

 

  رنتي اينتسايت 

فعالی اساس  موضوع  بر  ت 

 ساسنامه ا

 

 

 

 

 

 

آخرین  تصوير   تغییرات  آگهاساسنامه،  رسمی،  روزنی  اقتصادیامه  ها،  گواه  ،کد  نام  ی  در  نام  ثبت  گواهی 

 ضمیمه گردد. ...  و هی صالحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی صالحیت پیمانکاری، گواش افزودهمالیات بر ارز



 

 ( پروژه ساختمان اداریMCمدیریت پیمان )

 16از  11صفحه  1400 بهار ق1203/00اد:  دشماره قرار صهت در مناقدستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

 
 ره  یئت مدیاطالعات سهامداران و ه( 2

 درصد سهام   يتسال عضو سابقه کار  مدرک تحصیلي  لد تاريخ تو نام خانوادگي  نام  

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 وضعیت مالی پیمانکار در سه سال گذشته( 3

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

1)  97   

2)  98   

3)  99   

 

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

 .تضمینها و وام از  اعم  مالي،  مختلف

 ي مربوطه شامل ترازنامه مالي شرکت و نامه بانک و ....هاتندات پیوست: برگمس
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   ( تجربیات و سوابق کاری پیمانکار4

 گذشته(  سال 5هم طي پروژه م 5اين پروژه  ) وعط و مشابه با موضبابق کاري مرتسو 1-4

 شرح کار   موضوع پروژه فردي
قرارداد   اولیه  مبلغ 

 )ريال( 

شما و  کارفرما  تلفن  نام  ره 

 شخص مسئول 

مدت  

اجرا 

 )ماه(  

سال  

 شروع 

سال 

 خاتمه 

درصد   يا 

 پیشرفت 

1)  

 

 

 

 

      

2)  

 

 

 

 

      

3)  

 

 

 

 

      

4)  

 

 

 

 

      

5)  

 

 

 

 

      

 

 . ددضمیمه گر(  شدقرارداد و طرف قرارداد باکه بیانگر حجم   از قراردادهاي مربوطهي مستندات )صفحات 
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 پروژه مهم(  5کاري عمومي پیمانکار  )سوابق  2-4

 

 شرح کار   موضوع پروژه رديف
قرارداد    مبلغ اولیه 

 )ريال( 

تلفن   شماره  و  کارفرما  نام 

 شخص مسئول 

مدت  

اجرا 

 )ماه(  

سال  

 شروع 

سال 

 خاتمه 

درصد   يا 

 پیشرفت 

1 . 

 

 

 

 

      

2 . 

 

 

 

 

      

3 . 

 

 

 

 

      

4 . 

 

 

 

 

      

5 . 

 

 

 

 

      

 .اتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گرددستندات )صفحم
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 قبلی سن انجام کار از کارفرمایان یا گواهی ح هاتشویق نامه  (5

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

 

 و چارت سازمانی  ی اننیروی انس ، ( امکانات6

 مرکزی: بت در دفتر ثا کارکنان تعداد

 تعداد کارکنان پاره وقت در دفتر مرکزی: 

 :هاتعداد کارکنان در سایت

 

 لیست کارکنان کلیدی( 6-1      

ف
دی

ر
 

 نام و

 نام خانوادگی 

رشته  و  مدرک 

 تحصیلی

تاریخ  

اخذ  

 مدرک 

 سابقه کار 

 ل()سا

مکاری  مدت ه

پیمانکار   با 

 )سال(

کلی  و  تخصص   شرح 

این  در    مسئولیت 

 پروژه 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

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

 پروژه را ارائه کند. اجراي اين  رايمدنظر ب مان خود و چارت سازماني ازگر الزم است چارت سازماني س صه** مناق 



 

 ( پروژه ساختمان اداریMCمدیریت پیمان )

 16از  15صفحه  1400 بهار ق1203/00اد:  دشماره قرار صهت در مناقدستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

 
توانایی    (6-2 و  شرکت:ها امکانات  لز  ی  صورت  موضوع )در  با  مرتبط  که  تواناییهایی  و  امکانات  لیست  وم 

 پروژه است قید گردد( 

  الف( لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانکار

 

 

 

 

 

 داد  تخصیص خواهدژه این پرو که پیمانکار برای اجرایی ب( لیست ماشین االت و تجهیزات

 

 

 

 

 

 ی ساخت هاج( کارگاه

 

 

 

 

 

 د( سایر امکانات

 

 

 

 



 

 ( پروژه ساختمان اداریMCمدیریت پیمان )

 16از  16صفحه  1400 بهار ق1203/00اد:  دشماره قرار صهت در مناقدستورالعمل شرک

 

 

 

 

 

 

 
 شود:و گواهي مي تايیدیله بدينوس

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

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

ا  یچه • از  بص خاشيک  که  از  ه  ي  ارتبا  ءاانحنحوي  اصل  در  با  يافته  49ط  محکومیت  اساسي  اين  در  اند  قانون 

 .دن شبانمي رشرکت سهامدا

 

بندهای  چ    از  یک  هر  خالف  انانچه  به  برثفوق  عالوه  برسد  م  بات  قانونی  ازات جقبول  ارائه  های  از  ناشی 

  شرکت در  نامهضمانتبط  بنی بر ضزار مگبه تصمیم مناقصه ی  نوع اعتراض  چ عات غیرواقعی، هیرک و اطالمدا

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 تاريخ :  /   /      : تشرکنام 

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



 

 ( پروژه ساختمان اداری MCمدیریت پیمان ) 

 1از  1صفحه  1400 بهار ق 1203/00: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 تعالی  بسمه

 مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه

 

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

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

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

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

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

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

 . بپردازد ***  کرد 

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

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

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

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

 . کند  پرداخت ***    کرد 

 پیمانکار * عنوان 

 بیمه شرکت  یا بانک  عنوان ** 

 کارفرما یا اجرایی  دستگاه ***عنوان

 **** عنوان موضوع مناقصه 

 

مطابق  ضمانت نامه شرکت در مناقصه الزم به ذکر است، 

فرمت باال تنظیم گردد و از ارایه ضمانت نامه هاي مطابق  

 فرمت دولتی اجتناب گردد. 
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 هب انم خدا 

 

 

شرکتهای سيرجان با  در اداره ثبت  3136به شماره ثبت  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  بين  فی ما  اين قرارداد  

ملی   اقتصادی    14000228625  شناسه  کد  نمايندگی    411395415655و  محياپور  به  محمد  عنوان  آقايان  به 

شرکت   شود از يك طرف و ناميده می   کارفرماقرارداد    که در اين  ت مديره اعضو هيبه عنوان  مديرعامل و جعفر صالح  

ثبت    ......................... شماره  ملی    ...................به  شناسه  اقتصادی  و    ........................با  نمايندگی    .........................کد  به 

 ناميده می شود از سوی ديگر، منعقد می گردد.  پيماناين قرارداد مدير که در به عنوان مديرعامل، ..........................
 

 موضوع قرارداد:   -1ماده 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل    ( پروژه ساختمان اداری MCمديريت پيمان )  "موضوع قرارداد عبارت است از:  

 "گهر 
 

 اسناد ومدارك قرارداد:   -2ماده 

 اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است: 

 الف : قرارداد حاضر 

معاونت برنامه ريزی و نظارت    03/03/1378مورخ    1088/102-842/54شرايط عمومی پيمان های موضوع بخشنامه  ب:  

 راهبردی رئيس جمهور که طرفين از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الينفك قرارداد می باشد.

 ج: شرح فعاليت های الزم برای بازسازی 

ايمنی و زيست   ،ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهورمعاونت برنامه  فنی    هایها و دستورالعملنامه : کليه آييند

 باشد. الغی از سوی مديريت ايمنی، بهداشت و محيط زيست کارفرما که جزء الينفك قرارداد می محيطی اب

  م ي تنظ  مانيکه در مورد کارها در مدت پ  ی گريصورتمجالس و موافقتنامه ها و هر نوع سند د  ، يیاجرا  ی ليبرنامه تفصه:  

 رسد. ی م نيطرف  یگردد و به امضا یم

 کارفرما برسد. د ييو به تا ه يته مان يکه در طول مدت پ يی اجرا ی نقشه هاو: 

 مرتبط است. مانيپ ريسازندگان و فروشندگان که با خدمات مد  مانکاران،يمنعقد شده با پ   یقراردادهاز: 

و مدارك قرارداد،    : تبصره اسناد  بين  با  در صورت وجود دوگانگی  و مقررات داخلی  قرارداد  اولويت  نامه ها  آيين  حاضر، 

 فرما و سپس شرايط منضم به پيمان است. کار
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 مدت قرارداد:  -3ماده 

 باشد. ، از تاريخ ابالغ قرارداد میماه شمسی دوازده مدت قرارداد  
 

 مبلغ قرارداد:  -4ماده 

برآورد می  ريال(   دويست و شصت ميليارد و نهصد و سی ميليون)  ريال، به حروف  260.930.000.000مبلغ قرارداد  

 . گردد

 ).................. درصد( تعلق می گيرد.  هزينه باالسری با احتساب ...... %
* مبلغ قرارداد بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده و بيمه می باشد که در صورت شمول بصورت مجزا توسط کارفرما  

 پرداخت می گردد. 
 

 تعديل آحاد بهاء:  -5ماده 

 گردد. موضوع  قرارداد قطعی بوده و مشمول تعديل آحاد بهاء نمیهای واحد مربوط به عمليات قيمت

 

 نحوه پرداخت:   -6ماده 

انجام عمل  - به منظور  است  موظف  پ  يی اجرا  اتيکارفرما  مد   مانيموضوع  تا  مانيپ  ريبراساس درخواست  دستگاه   د ييو 

مبلغ تا سقف  در    (تومان  ميليارد يك  معادل  ريال    ده ميليارد )  الير   10.00.000.000نظارت  تنخواه گردان  به عنوان  را 

اخت  تاييد مورد    نيقبال تضم تنخواه گ  مان يپ  ريمد   اريکارفرما در  به نسبت صورت وضع  ردان قرار دهد.    ی ها   ت يمذکور 

 مان يپ  ريبه مد   مانيموقت موضوع پ  ل يرفع نقص تحو  یمذکور پس از ابالغ گواه  نيخواهد شد. تضم  ه ي تسو  مانيپ  ريمد 

 خواهد بود.  ی تنخواه قبل ه يو تسو تي است شارژ مجدد تنخواه گردان منوط به ارائه صورت وضع ی هيگردد. بد   یمسترد م
 

)معتبر به معنی تامين از نمايندگان اصلی تامين مصالح و مجری هر    کليه پرداخت ها با ارائه فاکتور رسمی و معتبر  -

باشد( نظارت و  برند می  تأييد دستگاه  و  بررسی  از  و پس  اساس پيشرفت کار  بر  ( درصد   ............  %)  ......  احتساببا  ، 

می  باالسری صورت  اجراي  گيرد.هزينه  پايان عمليات  در  که  پذيرد  می  ای صورت  به گونه  به  پرداخت  تنخواه  مبلغ  ی 

 طورکامل کسر گردد.
 

 :قانوني اتكسور -7ماده 

ما قابل پرداخت می باشدد( کده در رکه توسط کارف می باشد )بجز بيمه  پيمانپرداخت کليه کسورات قانونی بعهده مدير

 اين راستا به شرح ذيل از سوی کارفرما عمل می گردد:

ماده  پيمان  مديربيمه:    - و    38موظف است مطابق  نهائی  پرداخت صورت وضعيت  نمايد.  اجتماعی عمل  تامين  قانون 

قابل ذکر است با    باشد.منوط به ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعی برای اين قرارداد میمدير پيمان  تسويه حساب با  

بيمه پس باالسری هزينه  بيمه در ضريب  لحاظ  به عدم  اقطعی شدن    از توجه  با  مثبته توسط و  اسناد و مدارك  رائه 
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ل مديرپيمان )در صورتی که هزينه قطعی شده بيمه مستند به قصور يا تقصير مديرپيمان در ارائه ليست بيمه و حاص

به صورت مستقيم از جانب کارفرما پرداخت می گردد و مابقی    اعمال جرائم يا ديرکرد توسط تامين اجتماعی نباشد(

قابل پرداخت   پيمانواريز در وجه مدير  اسناد مثبته پرداخت شده باشد پس از وصول و تاييد   پيمان بيمه که توسط مدير

 . ميباشد  پيمانو پيگيری وصول اين موضوع به عهده مدير است

 

 نظارت در اجراء:   -8ماده 

از طرف    پيمانمديرتعهداتی که    بر نظارت   نموده است  تقبل  آن  پيوست  و مدارك  اسناد  قرارداد و  اين  مفاد  بر طبق 

عهده    کارفرما عمرانیبر  می   ،کارفرما  مديريت  ناميده  نظارت  دستگاه  قرارداد  اين  در  است. که  گرديده  واگذار  شود، 

و    پيمانمدير بر طبق دستورات  و همچنين  فنی  و اصول  بر طبق قرارداد  را  تعليماتی که دستگاه موظف است کارها 

 دهد اجرا کند. نظارت يا نماينده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارك قرارداد می 

 

 دوره تضمین كارها: -9ماده 

ماه شمسی از تاريخ تحويل موقت می باشد. در صورت مشاهده هر گونه نقص در آيتم های    دوازده دوره تضمين قرارداد  

 پيمان موضوع قرارداد، در دوره تضمين مراتب با ذکر معايب و نواقص و محل آنها و تعيين مهلت رفع آنها کتبا به مدير

مدير و  گردد  می  مدت  پيمان ابالغ  ظرف  است  کارفر  موظف  اعالم  تاريخ  از  هفته  آن    ،مايك  کننده  اجرا  احضار  ضمن 

. در  پرداخت نخواهد شد   پيمانبه مديردر اين حالت حق الزحمه جديدی    قسمت از کار، نسبت به رفع نقص اقدام نمايد 

و   اقدام  نواقص  و  معايب  رفع  به  نسبت  راساً  تواند  تعيين شده، کارفرما می  مهلت  نواقص در  و  معايب  رفع  صورت عدم 

 % )بيست درصد( باالسری از محل کليه مطالبات و تضامين مدير وصول نمايد.  20هزينه آن را به اضافه 
 

 

 :  و سپرده حسن انجام كار تضمین اجراي تعهدات -10ماده 

قرارداد    - مفاد  بر طبق  تعهدات  اجرای  معاد  پيمانمديربه منظور تضمين  امضاء قرارداد،  )پنج درصد( %5ل  به هنگام 

قبول   مورد  نامه  قرارداد ضمانت  و مبلغ  قيد و شرط  کارفرما  بدون  و  تمديد  تضمين تحويل می  کارفرمابه    قابل  دهد. 

 يه حساب مالی مسترد می گردد. مزبور در صورت اتمام قرارداد و تسو

 

درصد( به عنوان سپرده حسن   )ده %10شرايط عمومی پيمان از مبلغ هر پرداخت به مديرپيمان معادل  35مطابق ماده 

نيمی از مبلغ مذکور پس از تحويل موقت کارهای اجرايی و نيمی ديگر پس از تحويل قطعی    انجام کار کسر می گردد. 

 مسترد می گردد.  
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 :  و كیفیت اجرا  جريمه تاخیر -11ماده 

در تهيه و تحويل اقالم و تجهيزات درخواستی از سوی دستگاه   پيمانجريمه تاخير: در صورت تاخير از سوی مدير  -

اعالمی،   برنامه  اساس  بر  هر  نظارت  ازای  غير  روز  10به  تشخيص    تأخير  به  معادل  جريمهکارفرما  مجاز    يك)  % 1ای 

ردد، در  می گمنظور    کارفرمااز سوی    مبلغ کل قرارداد با احتساب کليه الحاقيه ها )در صورت وجود الحاقيه(   ازدرصد(  

)ده    % 10)يك درصد( و حداکثر تا    % 1ای معادل  ی فوق، جريمهبر اعمال جريمه عالوه    بيست روز تاخير بيش از  صورت  

درصد(  مبلغ کل قرارداد از سوی کارفرما منظور و از محل مطالبات و تضامين مدير وصول می گردد. حداکثر سقف  

 صد( می باشد.درصد )پانزده در  15جريمه تاخير به قرارداد حاضر

از بيش  تأخير  قرارداد،کارفرما  ماه  يك  تبصره: درصورت  تواند  اعمال جرائم فوق می  به    را  ضمن  بدون مراجعه  راساً و 

 دادگاه فسخ و تضمين اجرای تعهدات آن را ضبط نمايد.

مديرپيمان، کارفرما  جريمه کيفيت اجرا: در صورت نقص در کيفيت هر بخش از فعاليت اجرايی و عدم اصالح توسط    -

 مجاز به اعمال جريمه تا سقف هزينه فعاليت اجرايی دارای نقص از کارکرد مديرپيمان می باشد.

 

 تعهدات طرفین:   -21ماده 
 

 :پیمانتعهدات مدير  -الف
 

برنامه زمانبندی و مشخصات    پيمان مدير  - و شرايط با تجهيزات الزم  موظف است خدمات موضوع اين قرارداد را طبق 

و کميت الزم   کيفيت  با  و  آن  اسناد  و  مدارك  و  قرارداد  اين  در  بينی شده  اصول    وپيش  و  روشها  بهترين  بکاربردن  با 

با حداکثر   و  ای  استانداردهای تخصصی و حرفه  اساس  بر  و  تمامی  مهارت و جديت خود  متداول فنی  و در  انجام دهد 

بوسيله کارفرما رافع    مديربديهی است؛ تأييد گزارش ها و اقدامات    مراحل کار صرفه و صالح و امانت الزم را حفظ نمايد.

 در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص يا اشتباهاتی است که بعداً مشاهده گردد.  پيمانمديرنبوده و  مديرمسئوليت  

برنامه زمانی تفصيلی  و اخذ تاييديه  ارايه  ابالغ قرارداد نسب به تهيه،  از تاريخ  روز    7موظف است ظرف مدت   پيمانمدير  -

 اقدام نمايد.اجرای کار 

 موظف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ مبادله پيمان نسبت به معرفی افراد کليدی پروژه اقدام نمايد. پيمانمدير -

 

 

با توجه به مراحل اجرايی، بنا به تشخيص دستگاه  که  انواع و تعداد ماشين آالت مورد نياز  مين  موظف به تا  پيمانمدير  -

زمان  برنامه  مطابق  و  ابالغ می  یبند نظارت  و  تعيين  کليه ماشين، می شودپروژه  کار  باشد.  اجرای  نياز جهت  مورد  آالت 

 بايستی خارج از رده نبوده و مورد تاييد دستگاه نظارت باشد. 

 آالت  مين کليه تجهيزات و مصالح مورد نياز اجرای قرارداد و حمل آنها به محل کار، نيروی انسانی، ابزار و ماشينتأ  -
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 های اجرايی عمليات و نيز  آالت، تعمير و نگهداری آنها(، بيمه وکليه هزينه )شامل راننده، سوخت، موادمصرفی ماشين

 باشد. می  پيمان مديرهای تجهيز وبرچيدن کارگاه به عهده هزينه 

اعم از ) سبك و سنگين( بايستی دارای گواهينامه معتبر باشند چنانچه خالف اين امر    مديرکليه رانندگان وسايل نقليه    -

مين اجرای تعهدات برای کارفرما ) مطابق نظر دستگاه نظارت( محرز شود، کارفرما اختيار دارد قرارداد را راساً فسخ و تض

جزء نيز    پيمانخصوص مدير  اين الزام در   اضی را نخواهد داشت. حق هيچگونه اعتر  پيماناينصورت مديررا ضبط نمايد در  

امر    وجود دارد   بايستی    مدير در صورت عدم رعايت اين  اصلی معادل يك ميليارد ريال جريمه خواهد شد و همچنين 

جزء اقدام نمايد در غير اينصورت کارفرما حق دارد    پيمانمديرفسخ قرارداد با  ظرف يك هفته از احراز تخلف نسبت به  

رافع    پيمانمديرقرارداد    راساً امر  اين  باشد  می  نظارت  بعهده دستگاه  امر  اين  از  مراقبت  و  نمايد.کنترل  فسخ  را  اصلی 

 . در اين خصوص نخواهد بود پيمانمديرمسئوليت  

کارفرما  دستگاه نظارت  از  به کارگاه در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز    پيمانمديرآالت و تجهيزات  ورود و خروج ماشين  -

 مجاز خواهد بود. 

 موظف است اقالم، تجهيزات و مصالح مورد نياز اجرای طرح را از کارخانجات مورد تأييد کارفرما تهيه نمايد.  پيمانمدير -

 باشد.حل طراحی، خريد و اجرا از کارفرما می موظف به اخذ تاييديه کليه مرا پيمانمدير -

موظف به حفظ، حراست و استفاده صحيح از کليه تجهيزات ملکی و ابزارآالت متعلق به کارفرما می باشد.   پيمانمدير  -

) راهبری غيرمعقول، عدم دقت در نگهداری و تعميرات، عدم  پيمانمديربديهی است جبران خسارات وارده ناشی از قصور 

است. درصورت عدم جبران در مدت تعيين    پيمانمديره  استفاده به موقع از قطعات يدکی، مصرفی، سايشی و ...( به عهد 

به  باالسری    3/1شده، کارفرما حسب نياز نسبت به تعمير يا جايگزينی اقدام و کليه هزينه های مربوطه را با اعمال ضريب  

 منظور خواهد نمود.  مديرحساب بدهکاری 

دستگاه نظارت    GISرا با واحد نقشه برداری و  موظف است کليه اقدامات نقشه برداری و پياده سازی طرح    پيمانمدير  -

  هماهنگ نمايد.

موظف است در کليه مراحل موضوع قرارداد شامل تامين و اجرا و... از دستگاه نظارت تاييديه الزم را اخذ   پيمانمدير  -

 نمايد. 

 ات اجرايی و ساير موارد بر  ، عمليموضوع قرارداد   رعايت کليه موارد ايمنی در رابطه با پرسنل، ماشين آالت و تجهيزات -

 

نبوده و مسئوليت حوادث منجر به جرح و يا فوت    مديراست. نظارت کارفرما در هر حال نافی مسئوليت    پيمانمديرعهده  

 می باشد و مسئوليتی از اين بابت متوجه کارفرما نخواهد بود. مدير پرسنل تماماً برعهده 

نسبت به امکان تأمين نيروی انسانی، ماشين آالت، تجهيزات ولوازم مورد نيازاجرای قرارداد اطمينان حاصل   پيمان مدير  -

ين بابت بعدا حق کرده است و نيز ميزان دستمزدها و کليه هزينه های اجرای طرح را از هرجهت منظور کرده است و ازا

 هيچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
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 هزينه های ناشی از اجرای قوانين کار و تأمين اجتماعی و مقررات مربوط به عوارض، ماليات و ... که تا تاريخ   پيمانمدير -

از  و  نموده  را منظور  نيز سود خود  و  است  بوده  و مجری  معمول  قرارداد  گونه   انعقاد  بعدا حق هيچ  بابت  اعتراضی    اين 

 نخواهد داشت.

تأمين کارگران ساده و متخصص به تعداد الزم و تأمين مسکن، اياب و ذهاب، غذا و آب آشاميدنی و مصرفی مناسب و    -

 است و از اين بابت کارفرما هيچ گونه تعهدی ندارد.  پيمانمديرساير مايحتاج آنان بر عهده 

 معتدادان به مواد مخدر خودداری نمايد.  موظف است از استخدام اتباع بيگانه و پيمانمدير -

متعهد است کليه حقوق، مزايا، دستمزد و حق بيمه کارکنان خود را طبق قوانين مربوطه پرداخت نمايد.   پيمان مدير  -

بر عهده   انفرادی و تردد پرسنل  ايمنی  لوازم  نيز تهيه  قانون کار و  با  قانونی و موارد مرتبط  می    پيمانمديرساير کسور 

 باشد. 

دراجرای صحيح کار مسامحه ورزند يا باعث اخالل نظم کارگاه گردند مراتب برای    پيمانمديرهرگاه کارکنان و کارگران    -

بخواهد که متخلفين را از    پيمانمديرتذکر داده خواهد شد و درصورت تکرار، کارفرما می تواند از    پيمانمديربار اول به  

بدون هيچگونه اعتراضی مکلف به اجرای اين دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنارشدگان را    پيمانمديرکار برکنارکند.  

نمی کاهد   پيمانمديربار ديگر در کارگاه به کار گمارد مگر با توافق کتبی کارفرما. اجرای اين دستورات از مسئوليت های  

 رای او نخواهد کرد. و ايجاد حقی ب

 مکلف است کليه اطالعات مورد نياز کارفرما را ارائه نمايد.پيمان   مدير   -

موظف است برای بخش هائی از کار که توسط دستگاه نظارت تعيين  می گردد، در انجام امور مربوطه به    پيمان مدير  -

 شرحی که از طريق کارفرما اعالم می شود از طريق سيستم های مکانيزه و اتوماسيون اداری کارفرما عمل نمايد.

ه فعاليتهای محوله طبق نظر دستگاه نظارت می  موظف به تهيه و ارائه گزارشات روزانه يا هفتگی مربوط ب  پيمان مدير  -

 باشد. 

 بدون مجوز کتبی کارفرما حق واگذاری تمام يا بخشی از خدمات موضوع قرارداد را به غير ندارد.  پيمان  مدير  -

ار  پرداخت کليه هزينه های پرسنلی و مزايای قانونی حين کار و پايان کار و ساير مزايای قانونی برابر ضوابط قانون ک  -

 و عوامل وی هيچ گونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.  پيمانمدير بوده و  پيمانمديربعهده 
 

کارکنان    پيمانمدير  - دارد.  عهده  به  را  خود  پرسنل  خدمات  اجرای  حسن  کامل  مسئوليت  قرارداد  مدت  تمام  در 

سن انجام دهند. کارفرما می تواند به داليل  بايد از هر حيث بتوانند خدمات موضوع اين قرارداد را به نحو اح  پيمانمدير

پرسنل   از  افرادی  يا  فرد  تعويض  ای  قابليت حرفه  يا  و  اخالقی  يا  فنی  کفايت  اينصورت    پيمانمديرعدم  در  بخواهد.  را 

از    پيمانمدير بايد در محدوده زمان مشخص شده  ايجاد کند  کارفرما  برای  مورد  اين  ای در  و هزينه  تعهد  اينکه  بدون 

کا مسئوليت  طرف  کند.  اقدام  واجد صالحيت  فرد  با  وی  جايگزينی  به  نسبت  و  کرده  عمل  مدت   پيمان مديررفرما  در 

 جايگزينی به قوت خود باقی است.

( کارهای انجام شده را پس از تائيد نهايی دستگاه AS BUILTموظف است؛ نقشه های مطابق ساخت )   پيمانمدير  - 
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 و سه نسخه چاپ شده به کارفرما تحويل نمايد.  CDنظارت در فرمت مورد تأييد کارفرما به صورت سه نسخه  

اساس   پيمانمدير  - بر  آيد؛  می  بوجود  کار  در حين  که  احتمالی  نشده  بينی  پيش  موارد  ساير  به  نسبت  است  موظف 

 ام نمايد.دستور کارفرما اقد 

مکلف به رعايت شيوه نامه صيانت از انرژی کارفرما بوده و در صورت تخلف مشمول جريمه می گردد. عذر    پيمانمدير  -

 عدم اطالع در اين خصوص مسموع نخواهد بود. 

 باشد. و مالی و کليه امور جاری کارگاه می   اجرايی نظارت کامل فنی، مکلف به  پيمانمدير -

 . باشد می  تجهيزات و نيروی انسانی  ابزار، تهيه و ارائه فهرست مصالح، لوازم،  مکلف به پيمانمدير -

 . باشد می  تهيه پيشنهاد نحوه اجرای کار در موارد مختلف مکلف به   پيمانمدير -

 بها باشد.اخذ قيمت در مواردی که نياز به استعالم تهيه استعالم بها و به  است  مکلف   پيمانمدير -

 نگهداری و مصرف مصالح و تجهيزات و ابزار به نحوی که ضايعات در حداقل باشد.  کنترل، به   است مکلف پيمانمدير -

 . باشد می  کنترل ورود و خروج مصالح و تجهيزات کارگاه مکلف به   پيمانمدير -

که برای کارگاه در مدت قرارداد، بيمه حوادث، مسئوليت و ... از شرکتهای معتبر و مورد قبول    متعهد است  پيمانمدير  -

کارفرما تهيه نمايد و پرداخت هزينه مربوط به اخذ بيمه بر عهده کارفرما خواهد بود. بديهی است در صورت بروز هرگونه  

 می باشد. پيماناتفاق، مسئوليت تماما متوجه مدير

در قالب فايل الکترونيکی و دو  ها و مدارك فنی مربوط به موضوع قرارداد  و نقشه   اسناد و ارائه  تهيه لف به  مک  پيمان مدير  -

 . باشد می   نسخه چاپی

 پرداختی از اين بابت صورت نمی پذيرد.  فنی،  در صورت عدم تامين مشخصات الزم-

مات وابسته به هر دستور کار، صرفه و صالح  در انجام خريد يا ساير خد پيمان    مدير،  کارفرماچنانچه بنا به تشخيص    -

و  کارفرما مراحل  اجرای  و در  ننموده  رعايت  پروسه    را  نامتعارف،  فعاليت يا کل  به    هزينه های  پرداخت  باشد،  نموده 

 می باشد.   کارفرمابه ميزان مورد تاييد  پيمانمدير

موظف می باشد پس از ابالغ کتبی دستگاه نظارت و با توجه به بازه زمانی تعيين شده در ابالغيه نسبت    پيمانمدير  -

 به تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز اقدام نمايد.

  3بوده )حداقل    کارفرما جهت خريد تجهيزات موظف به اخذ پيش فاکتور از تامين کنندگان مورد تاييد    پيمانمدير  -

 و قبل از خريد نسبت به اخذ تاييد دستگاه نظارت اقدام نمايد.پيش فاکتور( 

نياز    پيمانمدير  - مورد  تجهيزات  و  قطعات  کليه  تامين  و  به خريد  باال  کارفرماموظف  کيفيت  نظر دستگاه   با  مطابق 

ين شده،  از داخل کشور در بازه زمانی تعيين شده می باشد. در صورت عدم تامين تجهيزات در بازه زمانی تعينظارت  

)بيست درصد( باالسری به حساب بدهی مدير   %20هزينه ها به اضافه  کليه  تامين و    کارفرماتجهيز مورد نظر توسط  

 .  می گردد. وصول   مدير تضامين مطالبات و   محل کليه  منظور و از
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به    محل پروژهر  مذکور دساختمان  موظف به تحويل کاال و تجهيزات به صورت صحيح و سالم در محل    پيمانمدير  -

   دستگاه نظارت می باشد.

 پيمانمديرچنانچه در زمان تحويل تجهيزات توسط تامين کنندگان و سازندگان نياز به تاييد دستگاه نظارت باشد،    -

 موظف به انجام تمام هماهنگی های الزم در اين زمينه می باشد.

ردهای تعيين شده برای همان تجهيز مدی باشدد. موظف به رعايت اصول حمل تجهيزات بر اساس استاندا  پيمانمدير  -

درحين نقل و انتقال جلوگيری به عمل آيد.  خسارتبايد به نحوی صورت پذيردکه ازهرگونه  بارگيری، جابجايی و حمل

پديش   تجهيدزاتبديهی است مسئوليت هرگونه خسارتی که در اثر عدم رعايت صحيح نکات فنی درزمان نقل و انتقال  

 به هزينه خود اقدام نمايد. و يا جايگزينی حسب مورد بوده و بايد نسبت به رفعپيمان  يرمد آيد به عهده 

به    - قرارداد  موضوع  تحويل  از  قبل  و  قرارداد  موضوع  عمليات  انجام  هرگونه خسارت حين  متوجه    کارفرمامسئوليت 

   . خواهد بود پيمانمدير

مشخصات پيمان    مدير  - و  ابعادی  اندازه  در  تغيير  هرگونه  و  ميباشد  شده  اعالم  مشخصات  دقيق  اجرای  به  ملزم 

 می باشد. کارفرما منوط به اخذ تاييديه از  تجهيزات

ارائه    کارفرما موضوع قرارداد را به    تجهيزاتفروش هر محموله از    و معتبر   متعهد می گردد فاکتور رسمیپيمان    مدير   -

 . نمايد. اساساً تسويه حساب بدون دريافت فاکتور رسمی فروش ممکن نخواهد بود
حداکثر   پیمان ظرف مدت  مدیریت  پیمانکار  توسط  باید  تفصیلی  زمانی  دستگاه    15برنامه  به  کارگاه،  تحویل  تاریخ  از  روز 

 نظارت ارائه شود. برنامه زمانی تفصیلی باید حاوی حداقل اطالعات زیر باشد: 

 برنامه زمانی شروع و اتمام ریز فعالیت ها به تفکیک و با جزئیات فنی؛ -

 برنامه زمانی حضور تعداد عوامل فنی و اجرایی در کارگاه؛ -

 برنامه زمانی استقرار ماشین آالت در کارگاه به تفکیک نوع و تعداد؛ -

 برنامه زمانی تهیه و تامین مصالح؛ -

 (.cash flowفرضی پروژه و تعیین مبالغ برآورد تنخواه ماهانه )ارائه نمودار پیشرفت فیزیکی -
 

 تعهدات كارفرما: -ب 

های    - درخواست  به  نسبت  نظر  اظهار  و  نياز  بررسی  مورد  لوازم  و  مصالح  کاری  خريد  روز  سه  ارائه  ظرف  تاريخ  از 

 .  پيمانمديردرخواست 

 . تصويب هر مرحله و شروع مرحله بعد ابالغ  -

منظور تسريع در اجرای کارها اسناد هزينه ها توسط نماينده تام االختيار کارفرما که در کارگاه حضور خواهد داشت به    -

 مورد بررسی مالی قرار خواهد گرفت. 
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در مورد خدمات موضوع قرارداد به ويژه در مواردی از   پيمانکارفرما تدابير و مساعدتهای الزم را برای تسهيل کار مدير  -

، سازمانها و سداير موسسدات و سداير ط و تشريك مساعی با وزارتخانه ها، ارتبار اختيار قراردادن اطالعات مربوطدقبيل :  

 تسهيالت ويژه ای که طبق قرارداد بايد توسط کارفرما در اختيار مديرقرار گيرد. 

حل و دسترسی به محل پروژه در خصوص مدارك مپيمان   کارفرما تدابير و مساعدت های الزم را برای تسهيل کار مدير  -

 . خواهد نمود را فراهم

کارفرما به نحوی برنامه ريزی می نمايد که حداکثر يدك هفتده پديش از اينکده نيداز بده   ساختمان  تيم نظارت عمرانی  -

 استفاده از مصالحی در ساختمان باشد، تاييديه مربوطه را به مديرپيمان جهت تهيه مصالح موردنياز ابالغ نمايد.

تاييد و يا عدم تاييد خود را بده   دستگاه نظارت ظرف دو روز از تاريخ تحويل استعالمات خريد مصالح توسط مديرپيمان،-

 مديرپيمان ابالغ خواهد نمود.

، پدس از مديرپيمان پرسنل  اب و ذهاب،اسکان وغذایهزينه ايهزينه حمل مصالح و تجهيزات مربوط به اجرای قرارداد،    -

 تاييد دستگاه نظارت توسط کارفرما پرداخت خواهدشد.
 

 

 مقادير كار: و كاهش افزايش – 31ماده 

تا   را  قرارداد  قرارداد حجم کارهای موضوع  اختيار دارد در طول مدت  اوليه    % 25کارفرما  مبلغ  و پنج درصد(  )بيست 

 قرارداد افزايش يا کاهش دهد.

 
 

 خاتمه قرارداد:  -41ماده 

، با اعالم کتبی نسبت به خاتمه قرارداد و  در طول مدت قرارداد بنا به صالحديد خود و به هر دليل می تواند    کارفرما

قرارداد  می تواند در صورت تمديد مدت قرارداد کارفرما در تمامی مدت تمديد شده نيز اقدام نمايد.  مديرتسويه حساب 

با پذيرش اين امر حق اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کيفری در مراجع قانونی را ناحيه   پيمانرا خاتمه دهد. مدير

 خود سلب و ساقط نمود.  

 
 

 حل اختالف: -51ماده 

توسعه آهن و فوالد  حقوقی و قراردادهای شرکت    حل هر گونه اختالف نظر در تفسير مواد اين قرارداد به عهده مديريت

باشد و مرجع صالح رسيدگی به دعاوی حقوقی ناشی و مرتبط با اين قرارداد محاکم قضائی سيرجان خواهد می   گل گهر

 اند.بود که طرفين با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نموده 
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 ماده 16- فسخ قرارداد

عدم توانايی و    پيمانموجه ناشی از اقدامات مدير  به مفاد قرارداد، هرگونه تاخير غير   پيمانمديردر صورت عدم تعهد  

می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و نسبت به جبران خسارات وارده از    کارفرمافنی با وجود اخطارهای کتبی،  

 نه اعتراضی ندارد. حق هيچ گو پيمانو مدير مطالبات و تضامين دراختيار اقدام نمايد  کليه   محل

قرارداد راساً و بدون مراجعه به دادگاه  )به تشخيص خود( کارفرما می تواند در صورت وقوع هر يك از حاالت زير همچنين 

   فسخ و تضمين اجرای تعهدات آن را ضبط نمايد.

 در پروژه و رها کردن بدون دليل به مدت هفت روز کاری.  پيمان عدم حضور مدير -

 . پيمانفنی و اجرائی از طرف مديرعدم کفايت توانايی   -

 قرارداد 11تأخير در انجام خدمات موضوع قرارداد برابر ماده  -

 

 گواهي تحويل موقت  – 17ماده 

 بودن آماده  مراتب  کتباً قبل، روز   10 حداقل پيمانکار گرديد، تکميل  قرارداد  موضوع  عمليات آنکه  از پس   -17-1

 خود نماينده و  کند  می موقت تحويل تقاضای دستگاه نظارت از و رساند  خواهد  کارفرما اطالع به را موضوع قرارداد

 کند  می رسيدگی پيمانکار درخواست به دستگاه نظارت، .نمايد  می معرفی موقت تحويل هيات در عضويت برای را

 دستگاه نظارت نظر  به  تاريخ تشکيل هيات تحويل موقت را به پيمانکار ابالغ می نمايد. اگر تاييد،  صورت  در و

 کارهايی و  نواقص تقاضای پيمانکار، دريافت  از  روز 7 مدت ظرف  نباشد، برداری بهره آماده قرارداد موضوع عمليات

   .رساند  می پيمانکار اطالع به  شود  تکميل موقت تحويل از  پيش بايد  که  را

تا پيمانکار است  برنامه  تشکيل موظف   به  و  تهيه  است الزم  کار تحويل  برای که  را اقداماتی  بندی  زمان  هيات، 

 در  اوست،  عهده  به  قرارداد  مدارك  و  اسناد طبق  آنها تدارك که  را از وسايل  قسمت  آن و  نمايد  ارائه  دستگاه نظارت 

 .کند  می آماده کار  محل

بايد چك    -17-2 تاريخ   قبل  ماه يك حداقل پيمانکار توسط  ليست ها و دستورالعمل تحويل موضوع قرارداد  از 

 .گيرد قرار  توافق مورد  طرفين بين و  ارائه گردد  تحويل موقت 

در حضور   -17-3 قرارداد  موضوع  موقت  تحويل  مبنای  نهايی  های  ليست  و چك   هيات  اعضای  دستورالعمل 

 .گردد  می درج موقت تحويل مجلس  صورت  در آن  نتايج تحويل می باشد و  

 کنند  می تنظيم را موقت تحويل جلسه صورت نکنند، مشاهده کارها در نقصی و عيب تحويل هيات هرگاه  -17-4

 .گردد  ابالغ پيمانکار به تا کنند  می ارسال کارفرما برای  مستندات مربوطه،  همراه به را موقت  گواهی تحويل  و

با   موقت تحويل  جلسه  صورت تشکيل  به  اقدام  نمايند، مشاهده درکارها  نقصی  و  عيب تحويل هيات  هرگاه   -17-5

 ضميمه و  تنظيم  را ناتمام عمليات  و کارها معايب و  نقايص از فهرستی و کنند  می نقص  رفع برای  مهلتی  تعيين

 از  نقص  رفع  اعالم  از  دهند. پس می  ارائه  به پيمانکار را آنها از  ای نسخه و  نمايند  می موقت  تحويل  جلسه  صورت
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 و  عيب گونه  هيچ  نقايص،  فهرست اساس  بر و اگر کند  می بازديد  را  عمليات دوباره  دستگاه نظارت، پيمانکار، جانب

 پيمانکار و  دستگاه نظارت  نماينده  امضای  نقايص به  رفع گواهی  و موقت  تحويل  گواهی باشد، نمانده باقی ايرادی 

 .می شود ابالغ پيمانکار به مراتب  و  رسيده

 اين از  و  باشد  می  کارفرما توسط  موقت  تحويل گواهی  ابالغ تاريخ  تضمين،  دوره  شروع  و  موقت  تحويل  تاريخ -17-6

 .گردد می تلقی شده  داده تحويل قرارداد  موضوع تاريخ

 کار از بخش هر نواقص رفع تاريخ تضمين، دوره شروع تاريخ کار،  از بخش  هر در  نقصی وجود صورت  در  -17-7

 .باشد  رسيده دستگاه نظارت تاييد  به که است

باشد،   پذير امکان متفاوتی های زمان در کار، از مستقلی های قسمت موقت تحويل و تکميل که صورتی در  -17-8

با   کارفرما باشد، نياز مورد  کار کل تکميل از  پيش کار از  مستقلی  های قسمت از برداری بهره کارفرما، نظر به يا

نمودن   آزاد  مانند  موقت  تحويل از  پس های  اقدام  و  گرفته  موقت  تحويل  را گفته پيش های  قسمت ماده،  اين رعايت

آن   تناسب به را کار  انجام حسن  تضمين کسور استرداد قطعی،  تحويل  تضمين، دوره شروع  تعهدات، انجام  تضمين

 .دهد  می  انجام  مستقل صورت  به  قرارداد،  مدارك  و اسناد طبق  است، گرديده موقت تحويل که  کار از قسمت

معايب و يا کمبود های جزيی که در بهره برداری تاثيری ندارند مانع صدور گواهی تحويل موقت نخواهد    -17-9

رسد، معايب را مرتفع و کمبود ها را  شد. در اين صورت پيمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفين می 

نمايد که در اين صورت پس از بازبينی معايب اصالح شده و يا کمبودهای تکميل يافته، تاييديه ظرف    تکميل

گواهی    10مدت   تاريخ صدور  از  تضمين  دوران  شروع  تاريخ  حال  هر  در  شد.  خواهد  کارفرما صادر  توسط  روز 

 تحويل موقت خواهد بود. 
 

 گواهي تحويل قطعي – 18ماده 

 و  اعضا  دستگاه نظارت، تاييد  و  پيمانکار تقاضای  به بنا کارفرما شده،  تعيين  تضمين  ماهه  12دوره  پايان در  -18-1

 کارها، بازديد  از پس قطعی، تحويل کند. هيات می  اعالم و  معرفی پيمانکار به  و معين را قطعی هيات تحويل تاريخ

 کارفرما شده و قطعی تحويل را قرارداد موضوع ننمايد  مشاهده  باشد  پيمانکار کار از ناشی  که و نقصی عيب هرگاه

 .نمايد  می ابالغ پيمانکار به  را کار قطعی  تحويل صورتجلسه 

شرايط   اساس  بر پيمانکار کند، مشاهده پيمانکار کار از ناشی نقصی و عيب قطعی، تحويل  هيات هرگاه :1تبصره 

 .باشد  می آنها رفع به  مکلف  قرارداد 

نواقص   رفع  به مکلف ننمايد، را  کار قطعی  تحويل  تقاضای شده، تعيين  تضمين دوره پايان در پيمانکار اگر  :2تبصره 

 مالك  پيمانکار تقاضای  تاريخ و  باشد  می  است کرده  بروز قطعی  تحويل تقاضای  تاريخ تا که خود  کار  از ناشی

 .است قطعی تحويل به  اقدامات مربوط 
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 به طول  ماه  دو  از  بيش تاخير اين  و نکند  تحويل هيات اعزام به  اقدام پيمانکار، تقاضای وجود  با کارفرما اگر  :3تبصره 

 زمينه اقدامی  اين در کارفرما مجدد تقاضای تاريخ از ماه يك  انقضای  و پيمانکار مجدد درخواست از پس  و انجامد 

 مورد آن در  قطعی  تحويل از  پس اقدامات بايد  و  گردد  می  تلقی  شده  قطعی تحويل  قرارداد  موضوع عمليات نکند،

 .شود  انجام

 صورت وضعيت قطعی -18-2

و   اسناد  اساس  بر را شده  انجام کارهای  قطعی  وضعيت  صورت موقت،  تحويل  تاريخ از  ماه  دو  تا  حداکثر بايد  پيمانکار

 .نمايد  تسليم دستگاه نظارت به بررسی و  رسيدگی  برای و  کند  تهيه قرارداد،  مدارك

نظارت  تاييد  صورت  در  و  رسيدگی وصول  تاريخ  از  ماه يك مدت ظرف  را  شده دريافت  وضعيت صورت دستگاه 

صورت   از نسخه  يك ارسال ضمن را خود نهايی نظر تاييد، عدم  صورت در  .نمود خواهد  اقدام آن  به پرداخت نسبت

را   خود  اعتراض  باشد  داشته کارفرما نظر  به  نسبت اعتراضی پيمانکار چنانچه  .کرد  خواهد  اعالم  پيمانکار، به  وضعيت

 .رساند  می کارفرما اطالع  به  مدرك،  و دليل ارائه با روز، 10 مدت  طی حداکثر

رد   يا  قبول و کند  می  رسيدگی اعتراض  موارد به پيمانکار، نظر وصول تاريخ از  ماه يك مدت ظرف حداکثر کارفرما

 .نمايد  می اعالم را آنها

به   را موضوع شود، نمی واقع کارفرما قبول مورد که خود اعتراض  از قسمت آن تکليف تعيين  برای تواند  می پيمانکار

 .نمايد  ارجاع اختالف حل

  % 50 نباشد، بدهکار پيمانکار پيمانکار، های حساب ساير و  شده  تصويب قطعی  وضعيت صورت  به توجه  با هرگاه

 .شود می آزاد موقت تحويل با کار انجام حسن تضمين

 
 

 نشاني طرفین قرارداد:  -91ماده 

نشانی طرفين قرارداد به شرح ذيل است. هرگاه يکی از طرفين قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير دهد  

ها  بايد موضوع را کتباً به طرف ديگر ابالغ نمايد و تا وقتی که نشانی جديد به طرف ديگر اعالم نشده است کليه نامه

 نشانی قبلی  ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ شده تلقی خواهد شد.ها به و اوراق و اظهارنامه

 

 
 

 : توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت 

-021/5-88197670-4. تلفددن: 22غربددی، پددالك  31خيابددان الونددد، کوچدده  دفتددر تهددران: ميدددان آرژانتددين،

 .021-88199403. فکس: 88199404-021



 ق 1203/00شماره قرارداد:                                                                                                                                                                                

 

 1400بهارتاریخ قرارداد:  

 

-3جاده اختصاصدی معددن گدل گهدر. تلفکدس:    5شيراز، کيلومتر    جاده  50کيلومتر،  کارخانه: سيرجانسايت و  

 .7817999738پستی:  صندوق 41424192-034
 

 

 

 

 : .……………شركت 
……………………… 

 

 

 

بدون هر گونه  ماده تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و مبادله شده است که  کليه نسخ    19اين قرارداد در سه نسخه،  

 خط خوردگی و الك گرفتگی معتبر بوده و حکم واحد را دارند.
 

 .…………شركت                                               شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 ..……………نام:                                                             محمد محياپورنام: 

 مديرعامل سمت:                                                                 مديرعاملسمت: 

 امضاء:                               امضاء:                                             

 

                                                          جعفرصالح  نام:

                                                عضو هيات مديرهسمت: 

                               امضاء:                                             
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 شرايط عمومي پیمان 

 

معاونت برنامه ريزی و   03/1378/ 03مورخ    102/ 1088-842/54عمومی پيمان موضوع بخشنامه  شرايط  

 نظارت راهبردی رئيس جمهور که طرفين از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الينفك قرارداد می باشد.
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 شرايط خصوصي پیمان 

 

 تعهدات مدير پیمان -1ماده  

 انجام خدمات از مناسبترين روشها و بسته های نرم افزاری استفاده کند.مدير پيمان موظف است در  1-1

در مواردی که انجام خدمات مدير پيمان مستلزم موافقت يا تصويب قبلی کارفرماست، کارفرما حداکثر ظرف مدت   1-2

قت و يا تصويب خود را ده روز از تاريخ دريافت درخواست يا پيشنهاد ارائه شده از سوی مدير پيمان، نظر اصالحی، مواف

 به مدير پيمان اعالم می کند. 

 عدم پاسخ کارفرما در موارد ياد شده رافع مسئوليت های مدير پيمان برای حسن انجام خدمات محوله نمی باشد.

و مدير پيمان افراد کليدی انجام کار هر مرحله طرح را براساس نمودار تشکالتی، تعيين و با ارائه سوابق تحصديلی   1-3

حرفه ای به همراه وظايف و ميزان فعاليت هريك به دستگاه نظارت و کارفرما معرفی می کند. کارکندان مزبدور پدس از 

 تاييد دستگاه نظارت و کارفرما به کار گمارده می شوند.

مات عدم پاسخ کارفرما رافع مسئوليت های مدير پيمان برای استفاده از افراد کليدی واجد صالحيت و حسن انجام خدد 

 آنان نمی باشد تاييد کارفرما نيز موجب سلب مسئوليت از مدير پيمان نمی شود.

 

 گزارشها – 2ماده  

مدير پيمان گزارش خدمات و اقدامات انجام شده هر ماه خود را تا تاريخ پنجم ماه بعد به کارفرما تسليم می کند.   2-1

نجام خدمات مقايسه گرديده و علت تفاوت آنها مشخص شدود در اين گزارش بايد خدمات انجام شده با برنامه تفصيلی ا

 و اقدامات طرفين نيز برای رفع تنگناها معين گردد.

مدير پيمان گزارش پيشرفت کار ماهانه طرح را با دريافت گزارش ماهانه عوامل درگير در طرح و بررسی آنها و بدا   2-2

و تا تاريخ دهم ماه بعد به کارفرما تسليم می کند. جزئيات درج کمبودها، توصيه ها و پيشنهادهای مشخص تهيه کرده  

گردش کار تهيه و تسليم گزارش ها، برحسب ويژگی های طرح پس از مبادله قرارداد بين کارفرما و مدير پيمان تنظيم 

 و مبادله می شود.

ت طدرف و وضدعيت مدير پيمان متعهد می شود در ارائه گزارش شامل پيشرفت طرح، هزينده هدای طدرح، کيفيد  2-3

قراردادها و عوامل و منابع طرح، واقع گرا، منصف، منطقی و امين باشد و تمامی اطالعاتی را که منطقا می توانند بدرای 

 انجام صحيح و کامل کارها مهم باشند در گزارش ها درج نمايد.

 

 اقدام هاي مدير پیمان كه نیاز به تايید كارفرما دارد.   -3ماده  

مان به هنگام انجام کار، برای تعيين نحوه ادامه کار، جلسه يا جلسه هدای همداهنگی را بده منظدور اخدذ هرگاه مدير پي

تصميم های راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجيهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما، تا پدنج 
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صميم ها را در صورتجلسه ای تنظيم و بی درنگ روز از تاريخ دريافت گزارش، نسبت به تشکيل جلسه اقدام می کند و ت

 به مدير پيمان ابالغ می نمايد.

 

 عدم دخالت -4ماده  

( قانون اساسدی و قدانون مندع 141مدير پيمان، اعالم می کند که در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت اصل )  4-2

رفرما محرز شود، قرارداد فسدخ مدی شدود. ، نيست و در صورتی که خالف آن برای کا1337دی ماه  22مداخله مصوب  

 هرگاه حين انجام خدمات مدير پيمان بعلل زير مشمول قانون پيشگفته شود:

 تغييراتی در صاحبان سهام، ميزان سهام، مديران و يا بازرسان مدير پيمان ايجاد شود. 4-2-1

 تغييراتی در دستگاه های دولتی  يا کارفرما پيش آيد. 14-2-2

« به محض وقوع منع قدانونی، مددير پيمدان 2-2-  4« قرارداد فسخ می شود، در مورد رديف »1-2-4يف »در مورد رد

موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه مدی دهدد. 

 رارداد فسخ می شود.هرگاه مدير پيمان مراتب را به موقع به کارفرما اعالم نکند، ق

 

 استانداردهاي فني، مقررات و دستورالعمل ها -5ماده  

سيستم اندازه گيری آحاد در تمامی اسناد و مدارك فنی پيمان، متريك می باشد، مگدر آن کده بندا بده ضدرورت،   5-1

 سيستم اندازه گيری ديگری در شرايط خصوصی تعيين شده باشد يا بعداً توافق شود.

مدير پيمان بايد در انجام خدمات موضوع قرارداد و تهيه و تنظيم مدارك و گزارش ها از معيارهدا و ضدوابط فندی   5-2

صادر شده از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اسدتفاده کندد. در صدورت موجدود نبدودن اينگونده ضدوابط و 

 داً توافق می شود استفاده کند.معيارها و ضوابط معتبری که در شرايط خصوصی تعيين شده و يا بع

مدير پيمان بايد در انجام خدمات موضوع قرارداد، مصوبات هيات وزيران و دستورالعمل هدای سدازمان مدديريت و   5-3

( قانون برنامه و بودجه صادر شده است، قانون محاسبات عمدومی و 23( و )22برنامه ريزی کشور را که به استناد مواد )

ت دولتی و برحسب مورد، مقررات مالی و معامالت خاص سازمان کارفرما را که بايد از سوی کارفرما به آيين نامه معامال

 او اعالم شود، رعايت کند.

مدير پيمان موظف است در اجرای وظايف در چارچوب شرح خدمات ، تمام ابالغيه ها، دسدتور کارهدا و اقددامات   5-4

 ح با رعايت قرارداد آنان و ضوابط و دستورالعمل های مربوط انجام دهد.خود را در رابطه با ساير عوامل درگير طر

 

 دقت و كوشش -6ماده  

مدير پيمان، بايد به عنوان مدير صديق و امين کارفرما، خدمات موضوع اين قرارداد را منطبدق بدا اصدول فندی و   1  -6

مالی و اقتصادی، طبق دستورالعمل هدای مهندسی و براساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با رعايت مالحظات  
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مربوط و با به کارگيری حداکثر مهارت و دقت به وسيله کارکنانی که واجد صالحيت تخصصی و حرفه ای الزم هسدتند 

 انجام دهد و در مواردی که اظهارنظر و صالحديد به او واگذار شده است، منصفانه و بی طرفانه عمل کند.

همواره تمامی گزينه ها و راه حل های ممکن برای تامين اهداف طرح را بررسی نمدوده و مدير پيمان، موظف است 6-2

 مناسبترين آنها را به کار گيرد و يا پيشنهاد و انتخاب نمايد.

مدير پيمان بايد با برنامه ريزی، سازماندهی، کنترل، نظارت، ارزيابی دقيق فعاليت های طرح و عوامل آن و هدايت   6-3

به موقع و تنظيم وهماهنگی مناسب آنها از بروز هرگونه انحراف از برنامه زمانی، مالی و کنترل کيفی طدرح   و راهنمايی

 جلوگيری به عمل آورد و در تمامی مواردی که اتخاذ تصميم برعهده او گذاشته است سريع و به موقع اقدام کند.

رايطی که برای انجام صحيح و کامدل کارهدا اهميدت مدير پيمان موظف است کارفرما را از هر موضوع رويداد و ش   6-4

داشته باشد يا بر اجرای قرارداد اثر نامطلوب بگذارد و يا باعث تغيير برنامه کار شود ويا بتواند به تهديد و يا تعدارض يدا 

 منافع کارفرما منجر شود به موقع مطلع کند.

 

 مسئولیت مدير پیمان -7ماده  

 کارفرما و برای ارائه خدمات پيش بينی شده اين قرارداد مسئول می باشد.مدير پيمان در قبال  7-1

تاييد خدمات و يا تصويب مدارك و گزارش های موضوع قرارداد بوسيله کارفرما رافع مسئوليت مدير پيمدان نمدی   7-2

 باشد.

ث )اعدم از حقيقدی يدا مسئوليت مدير پيمان در قبال واگذاری بخشی از خدمات موضوع قرارداد بده اشدخاص ثالد  7-3

حقوقی( که برحسب ضرورت مورد تاييد کارفرما نيز قرار گيرد کماکان همان مسئوليتهای موضوع اين قرارداد می باشد 

و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات، رافع هيچيك از تعهدات و مسئوليت های مدير پيمان در مقابل 

 کارفرما نيست.

 

 مقررات ايمني رعايت -8ماده  

مدير پيمان بايد اطمينان حاصل نمايد که کارکنانش خدمات را به طور ايمن و مطمئن انجام داده و ضوابط ايمنی   8-1

 را در تمام مراحل انجام خدمات رعايت می کنند.

ی کنندد، طبدق مدير پيمان مراقبت می کند که پيمانکاران و ساير گروه هايی که در انجام کارهای طرح فعاليت م  8-2

مقررات، ضوابط و دستورالعمل های حفاظت و ايمنی کارگاه ها در کشدور و سدازمان طدرف قدرارداد عمدل کنندد. ايدن 

 مراقبت، رافع مسئوليت های پيمانکاران و ساير گروه های اجرايی، نيست.

 

 قراردادهاي كاركنان -9ماده  
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م و يا موقت وی که در ارتباط با انجام خدمات موضوع قدرارداد قراردادهای منعقده بين مدير پيمان و کارکنان دائ  9-1

 منعقد می شود، تعهدی برای کارفرما ايجاد نمی کند.

در تنظيم و انعقاد قرارداد بين مدير پيمان و کارکنان وی، مقررات و قوانين جاری از جمله قانون کار بايد مراعات    9-2

 شود.

 

 ساير توافقات -10ماده 

مدير پيمان، موظف به ارائه باالنس مصالح مصرفی و تحويل اقالم غيرمصرفی به کارفرمدا پدس از تحويدل موقدت   10-1

 پروژه می باشد. 

تدا  هزينه و حق الزحمه غذای پرسنل کارگاهی کارفرما شامل دستگاه نظارت مقيم و پرسدنل کارفرمدا در پدروژه  10-2

نفر بر عهده مدير پيمان بوده و حق الزحمه مربوطده پدس از اخدذ تاييديده هدای الزم بده مددير پيمدان   5سقف روزانه  

 پرداخت خواهد گرديد.

مدير پيمان متعهد است مصالح مورد نياز پروژه را به طوری تهيه نمايد که پس از پايان کار مصدالحی در پدروژه   10-2

 باقی نماند.

ينه بيمه تمام خطرکارگاه برعهده کارفرما بوده و حق الزحمه مربوط نيز در پس از تهيده بيمده نامده پرداخت هز  10-3

 توسط مدير پيمان پرداخت خواهد شد. قصور در پيگيری تهيه بيمه تمام خطر بر عهده مديرپيمان می باشد.

پرسنل مدير پيمان به عهدده مددير  کليه مسئوليت های مرتبط با عملکرد فروشندگان،کارگران، پيمانکاران جز و  10-4

 پيمان می باشد.

 کليه قراردادهای مربوطه )خريد و اجرا( می بايست قبل از انعقاد به رويت و تاييد دستگاه نظارت و کارفرما برسد.  10-5

 ست.رعايت مقررات و ضوابط کارفرما در زمينه عقد هرگونه قرارداد و هزينه کرد توسط مدير پيمان الزامی ا 10-6

 امکان افزايش و کاهش آيتم های اجرايی و مقادير و احجام مربوطه در حين اجرای پروژه وجود دارد. 10-7
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 مشخصات فنی خصوصی ابنیه 

 

 توسط صادره های نامه آيين و نشريات و عمومی فنی مشخصات ضوابط کليه بخش اين در شده ذکر موارد بر عالوه

 بايستی بخش هر در ايران ساختمان ملی مقررات همچنين و  ذيربط مبادی ساير و کشور ريزی برنامه و سازمان مديريت

 .گردد مراعات توسط پيمانکار

 مشخصات فني خصوصي كارهاي معماري -1

 مالحظات عمومي -الف

 .گردد پيمانکار کنترل توسط اجرا از قبل بايست می جداول و اجرائی های نقشه در  مندرج تعداد و ها اندازه  ابعاد، کليه -

 .هماهنگ نمايد طرح مشاور  با اجرا از قبل را کارگاهی شرايط و ها نقشه بين مغايرت هرگونه است موظف پيمانکار -

 .شود مکانيکی اجرا و برقی تاسيسات سازه، های نقشه کامل هماهنگی با  بايست می معماری اجرائی های نقشه کليه -

 .باشد متريك می سيستم يك  در است، شده ذکر ها نقشه در که مواردی  در جزء به ارتفاعات و ها  اندازه و ابعاد کليه -

 نقشه جزئيات و شد خواهد اشاره آن به ذيالً يا است شده ذکر ها نقشه در که مواردی کليه در است موظف پيمانکار  -

 .برساند طرح مشاور تصويب به و تهيه را مربوطه کارگاهی های

 آالت، شيشه، يراق سراميك، ترمال، پنجره و درب  سنگ،  آجر، قبيل از  مصرفی مصالح کليه نمونه است موظف پيمانکار  -

 خواهد مشاور نزد مقايسه  جهت مصوب نمونه است بديهی برساند، طرح مشاور تصويب به مصرف از قبل را غيره و کاشی

 .بود

 بوده اجرای عمليات بر حاکم بودجه و برنامه سازمان تاسيساتی و ساختمانی کارهای عمومی و فنی مشخصات کليه  -

 .است الزامی نظارت دستگاه نظر با آن رعايت و است

 مالحظات فني  -ب 

 .باشد می اجرائی های نقشه در مندرج جزئيات و اطالعات مکمل شد، خواهد اشاره بدان  ذيالً که مواردی

 شرح  به ياد شده های  سنگ  فنی  مشخصات  ليکن است، شده منعکس کاری  نازك جدول در  مصرفی های سنگ  جزئيات

 .باشد می زير

 .بود خواهد کاری نازك جدول براساس ديوارها و کف و نماها در  رفته بکار های  سنگ  کليه -

 سانتی 2 پيشانی پله سنگ  متر، سانتی 5 محوطه کف سنگ  متر، سانتی 2 ديوارها و کف فرش در سنگ  ضخامت حداقل -

 .باشد شده اشاره بدان نقشه در که هايی محل در مگر متر
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 كاشي و سرامیک 

 و  تهيه برسد طرح  مشاور مهندس تائيد  به بايست  می  آنها نمونه که  کاشی  کرابن و  تبريز سرام، کاله  ساخت ها کاشی کليه

 .گردد نصب

 به هرحال.  گردد نصب و تهيه برسد طرح مشاور  مهندس تائيد به بايست  می  آنها نمونه که مصرفی های سراميك کليه -

 .برسد طراح مشاور مهندس تائيد به بايست می اجرا زمان در نمونه و سازنده کارخانه

 درب، شیشه و پنجره ها

 درب ها  -الف

 .گردد نصب و تهيه مشاور مهندسين نظر با بايست می تاسيساتی فضاهای های درب کليه

تاييد   شوند می گذاشته کار ديوار در که هايی  پنجره و در  های درگاه نعل مشخصات  - به  بايست  داجرا می  از  قبل 

 .است دستگاه نظارت برسد

 جايی به جا  برای مشبك  گريل ميبايست است شده مشخص مکانيکی تاسيسات های نقشه در که دربهايی کليه پايين در  -

 .گردد تعبيه هوا

 پنجره ها  -ب 

 و بوده ها  در نقشه شده اراده جزئيات  طبق غيره  و آشپزخانه ها،  سرويس داکت  قبيل  از  تاسيساتی های  داکت  های  گريل

 .شود اجرا مشاور هماهنگی با پيمانکار توسط بايد می

 انتخاب  مشاور مهندسين تائيد با و مرغوب نوع از  بايست می غيره(  و دستگيره لوال، مصرفی )قفل،  آالت يراق  -

 .گردد

 سقف هاي كاذب

 بايست  می سقف هر اجرای ليکن است، شده منعکس اجرائی های نقشه در کاذب های سقف کليه مشخصات

 :گيرد صورت زير موارد به توجه با

 تاسيسات  و ها( کشی کانال  )خصوصاً مکانيکی  تاسيسات های نقشه با هماهنگ بايست می  ها سقف زيرسازی  -

 .گردد اجرا برقی

 به رنگ  و کيفيت نظر از اجرا از  قبل بايد می شده،  اشاره کاری نازك جداول در که  کاذب های سقف نمونه -

 .برسد مشاور تصويب

 .برسد مشاور تصويب به اجرا از قبل بايد می کاذب های سقف زيرسازی جزئيات و کارگاهی نقشه -
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 ديوارها

 ديوارها اجرای همچنين و جانمايی آن، قبل از اجرا می بايست به تاييد دستگاه نظارت برسد.  ديوارهاوال پست   جزئيات

 .گيرد صورت زير موارد به توجه با بايست می

 نوع درزبندی نوار همچنين و خشك  ديوارهای در  مصرفی واشرهای مهره، پيچ، گالوانيزه، های نبشی نمونه -

 .برسد مشاور تصويب به اجرا از  قبل بايست می خارجی

 ها  كاري عايق

 اجرا سپس و رسيده  مشاور تائيد به آن فنی مشخصات  بايست می  پروژه در رطوبتی های کاری عايق کليه

 رای اليه آستر سيمانی بستر و محافظ عايق الزامی است.اج .گردد
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 مصالح و تجهیزات تولیدكننده مجاز شركتهاي لیست

 ابنیه  (وندورلیست)
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر موضوع : لیست سازندگان اقالم مورد نیاز پروژه ساختمان اداری 

 منبع تهيه  شرح   رديف 

 سقف کاذب  1

 شرکت کناف ايران 

 شرکت البل

 شرکت کاپالس 

 موزائيك  2

 موزائيك يزد 

 موزائيك ميبد 

 شرکت ساالر

 کرتين وال  3

 شرکت آکپای 

 شرکت آرين سازين بنا نما

 شرکت آلوم گستر 

 درب ضدحريق  4

 شرکت پيشرو درب مرکزی 

 شرکت هونام هيربدان هويدا 

 شرکت آرمان ايده کاال

 MDFدرب  5

 ايستا در 

 ترمه درب تبريز 

 شرکت آتار درب آسيا

 آجر نسوز  6

 شرکت آجر آذرخش 

 آجرنماچينشرکت 

 شرکت کهن سرام 

 کاشی و سراميك  7

 )کاله سرام(  PMAشرکت 

 شرکت کاشی تبريز 

 شرکت سراميك کرابن 

 UPVCپنجره  8

 شرکت هافمن

 شرکت وين تك 

 شرکت ويستا بست 
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 شيشه 9

 شرکت ونوس شيشه 

 شرکت ايمنی شرق 

 شرکت شيشه فلوت قزوين 

 منبع تهيه  شرح   رديف 

 درب اتوماتيك  10

 شرکت افراز نو آوران صبا

 شرکت آچيالن در 

 شرکت کاسپين آروين ويرا 

 بولت مکانيکی  11

 فيشر

 هيلتی  

 بوش 

 قفل ديجيتال درب ضد حريق 12

 سامسونگ

 سانا درب

 کارن کوير 

 گاتر  13

 شرکت راتين 

 گروه صنعتی ايران درين 

 شرکت نيکول 

 استيل پالستدرب  14

 شرکت نودر 

 شرکت آسان درب 

 شرکت ليواس 

 يراق آالت  15

 شرکت بهريزان 

 شرکت آالکس ايران 

 شرکت رد 

هاي  شركت  از  استعالم  از  پس  است  موظف  پیمانكار  كارگاه،  به  لوازم  و  مصالح  ارسال  و  تهیه  از  قبل  تذكر: 

مهندسین مشاور، پس از اخذ تأيیديه نسبت به خريد مصالح، مذكور و ارائه مشخصات فني و كاتالوگ ها به  

 لوازم و تجهیزات اقدام نمايد. 
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 مصالح و تجهیزات تولیدكننده مجاز شركتهاي لیست

 تاسیسات مکانیکی (وندورلیست)
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر موضوع : لیست سازندگان اقالم مورد نیاز پروژه ساختمان اداری 

 3منبع  2منبع  1منبع  نوع کاال رديف 

 لوله سپاهان لوله ساوه  لوله اهواز  لوله فوالدی  1

 گلپايگان پلی غرب  پلی ران  لوله پلی اتيلن  2

 پلی ران  لوله پوش فيت  3

 سوپر پايپ تلفيقی اليه  5لوله  4

 پليمر پارس  پارس پليکا  گلپايگان PVCلوله  5

 CIM آذران  کيز ايران  شير برنجی  6

 وگ گلستان  فاراب ميراب شير چدنی 7

 راسان شودر  KWC شير آالت بهداشتی 8

 ارتعاشات صنعتی ايران  لرزه گير  9

 وگ گلستان  فاراب ميراب صافی 10

 ايران رادياتور  رادياتور و حوله خشك کن 11

12 
اندازه   و  کنترل  های  دستگاه 

 گيری 
 ///// زيمنس هانيول

13 VRF دايکين 

 ساراول نيما تهويه آراء  تهويه  هواساز 14

 ساوه هفت الماس  اميرکبير  کانال هوا  15

16 
دريچه هوا ، دمپرهای کنترلی و  

 ضد آتش 

کارخانه  

 شاهرخی

فنی   موسسه 

 شاهرخی
 دکت 

 خزر فن  دمنده  هواکش 17
تهويه   صبا 

 ايرانيان

 شوفاژ کار  ديگ آبگرم چدنی  18
ماشين   و  لوله 

 سازی
  

 ريلو  پارس مشعل ايران رادياتور  مشعل 19

 دايکين کولر گازی  20
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 ابارا لوارا گرانفوس  الکترو پمپ  21

 Aeroflex Aria flex Kfelex عايق 22

 نار فوم کار  آذربان  آريا کوپلينگ  تجهيزات آتش نشانی  23

 تهران مبدل  حرارت گستر  پاکمن سختی گير  24

 3منبع  2منبع  1منبع  نوع کاال رديف 

 نقاشيان خانيران تهران مبدل  مخازن و مبدل ها  25

 ///// ايران بست وستادژ  بست و تکيه گاه ها 26
 

پیمانكار موظف است پس از استعالم از شركت هاي مذكور و ارائه تذكر: قبل از تهیه و ارسال مصالح و لوازم به كارگاه،  

مشخصات فني و كاتالوگ ها به مهندسین مشاور، پس از اخذ تأيیديه نسبت به خريد مصالح، لوازم و تجهیزات اقدام 

 نمايد. 
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 مصالح و تجهیزات تولیدكننده مجاز شركتهاي لیست

 تاسیسات برقی  (وندورلیست)
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر موضوع : لیست سازندگان اقالم مورد نیاز پروژه ساختمان اداری 
 3منبع  2منبع  1منبع  نوع کاال رديف 

A كابل 

 دماوند  کابل افشارنژاد  سيميا  سيم وکابل های فشار ضعيف  1

 دماوند  کابل افشارنژاد  سيميا  کابل های جريان ضعيف  2

 لگزند  يونيکام لگراند  CAT6کابل های  3

 لگزند  يونيکام لگراند  فيبرنوری  4

B  وسايل فشار ضعیف و فشار متوسط تابلويي 

 زيمنس ABB اشنايدر  کليدهای مينياتوری  1

 زيمنس ABB اشنايدر  کليدهای اتوماتك  2

 زيمنس ABB اشنايدر  کليدهای گردان  3

 زيمنس ABB اشنايدر  کنتاکتور  4

 زيمنس ABB اشنايدر  رله های حفاظتی  5

 زيمنس ABB اشنايدر  STOP/STARTشستی  6

 *** آذر نورد  باهنر شينه مسی  7

 زيمنس ABB اشنايدر  چراغ سيگنال 8

 زيمنس ABB اشنايدر  دژنکتور  9

 زيمنس ABB اشنايدر  کليدفيوز -فيوز 10

 *** آرياترانسفو  ايران ترانسفو  ترانس های برق  11

C CABLE LUG 

 راحيل آريا پارس جلفا   1

D  تجهیزات شبكه 

 ديتاشين EASY سيسکو سويچ 1

 ديتاشين EASY سيسکو هاب 2

E  سیني كابل 

 آژينه  ساتها  پنج تاش  سينی کابل  1
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2 LADER  آژينه  ساتها  پنج تاش 

 البرز  بهرادين انرژی  هيلتی LADERساپورت سينی و  3

F  يو.پي.اس 

 3منبع  2منبع  1منبع  کاالنوع   رديف 

 SOCOMEC BORRI يو.پی.اس  1
GENERAL 
ELECTRIC 

 SOCOMEC BORRI باطری 2
GENERAL 
ELECTRIC 

 SOCOMEC BORRI محفظه باطری  3
GENERAL 
ELECTRIC 

G  سیستم هاي اعالم حريق 

 GENERAL دتکتور دودی  1
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL دتکتور حرارتی  2
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL دتکتور ترکيبی  3
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL آژيز اعالم حريق  4
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL شستی اعالم حريق  5
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL چراغ هشدار دهنده  6
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL مرکزکنترل  7
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

H  سیستم هاي صوتي 

   پارس صدا  مزدك  بلندگوهای سقفی  1

   SONY مزدك  بلندگوهای ديواری  2

   SONY مزدك  ميکروفن  3

   SONY مزدك  آمپلی فاير  4

I  مركز تلفن 
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 *** SIEMENS PANASONIC مرکز تلفن  1

J  سیستم دوربین مداربسته 

 Uniview Hikvision Dahua دوربين   1

 Uniview Hikvision Dahua مانيتور  2

 Uniview Hikvision Dahua مرکز کنترل  3

 3منبع  2منبع  1منبع  نوع کاال رديف 

 Uniview Hikvision Dahua ساير تجهيزات 4

K  لوله هاي فوالدي و پي.وي.سي 

   ساوه پايپ خاور لوله های فوالدی   1

 لوله های پی.وی.سی  2
ستاره   سه 

 سمنان
 پليکای سمنان سحر سمنان

L  سیستم هوشمند 

 Berker Schneider Interra تاچ پنل  1

 Berker Schneider Interra کليد های هوشمند  2

 Berker Schneider Interra ترموستات هوشمند  3

 Berker Schneider Interra منبع تغذيه  4

 Berker Schneider Interra کنترلر هوشمند  5

 Berker Schneider Interra موتو پرده  6

 Berker Schneider Interra اتصال دهنده  7

 Berker Schneider Interra ورودی فرمان  8

M  كلید و پريز سنتي 

 Schneider Viko Visage کليد تك پل  1

 Schneider Viko Visage کليد تك دو پل  2

 Schneider Viko Visage سنسور حرکتی  3

 Schneider Viko Visage پريز برق تك فاز  4

 Schneider Viko Visage پريز برق سه فاز 5
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 Schneider Viko Visage پريز تلفن 6

 Schneider Viko Visage پريز شبکه  7

ارائه تذكر: قبل از تهیه و ارسال مصالح و لوازم به كارگاه، پیمانكار موظف است پس از استعالم از شركت هاي مذكور و  

مشخصات فني و كاتالوگ ها به مهندسین مشاور، پس از اخذ تأيیديه نسبت به خريد مصالح، لوازم و تجهیزات اقدام 

 نمايد. 
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                                            Hseخالصه موازين مورد نظر و الزامي ايمني، بهداشت و محیط زيست 
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ذکر شده در اين الحاقيه را به اجرا گذاشته و همچنين متعهد ميگردد کليه قوانين،    HSEپيمانکار متعهد ميگردد کليه مفاد و موارد  

مقررات و آيين نامه های الزماالجرا در حوزه ايمنی و بهداشت کار و رعايت حقوق محيط زيست را، با توجه به موضوع پيمان رعايت 

 نيز برای پيمانکار الزم االجرا ميگردد.  HSEما در حوزه نمايد. همچنين به موجب اين الحاقيه، قوانين و مقررات داخلی کارفر 

   شرکت پيمانکار بايد دارای تائيديه صالحيت ايمنی پيمانکاران از مراجع ذيصالح استان محل انجام فعاليت باشد.  -1

خود و مورد  متناسب با پروژه    HSEبا توجه به نوع، ماهيت و گستردگی فعاليت اجرايی، پيمانکار بايد اقدام به تهيه چارت   -2

تاييد کارفرما نموده و بر اين اساس، پيمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دريافت صالحيت مسئول و تمامی نفرات واحد  

HSE  دخود قبل از شروع  فعاليت و جهت تاييد به واحHSE     ،کارفرما ميباشد. ايشان در صورت تاييد از سوی کارفرما

)برق، داربست، بهداشت، محيط     HSEئه شده بايد بر مبنای تخصص های مرتبط با  مشغول به کار خواهند شد. چارت ارا

واحد   نفرات  تعداد  و  بوده  کارفرما  تشخيص  به  غيره(  و  حفاری  ،بهداری،  آتشنشانی  ليفتينگ،  و    HSEزيست،  پيمانکار 

نامه   آيين  مبنای  بر  آنها  مهارت  ايمنی"سطح  مسئول  ا  "بکارگيری  رفاه  و  کار  تعاون،  با  وزارت  متناسب  و  جتماعی 

کارشناس   نفر  يك  کاری  های  جبهه  واحد   HSEپراکندگی  تاييد  به  ميگردد.     HSEکه  تعيين  باشد،  رسيده  کارفرما 

   پيمانکار بصورت مستقيم زير نظر کارفرما می باشد.  HSEهمچنين تمامی پرسنل و سيستم کاری واحد 

در محيط کار از ادامه فعاليت کاری پيمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد و خارج از ادعای     HSEدر صورت عدم حضور   -3

   تاخير و خسارت از سوی پيمانکار خواهد بود.

به کليه پرسنل پيمانکار و همچنين انجام معاينات    (.Safety Induction, TBM, etc)ارائه آموزشهای بدو و حين کار   -4

 طب کار  

   )بدو استخدام و ادواری( برای ايشان توسط پيمانکار الزامی است.

پيمانکار بايد جهت انجام ايمن فعاليتهای اجرائی خود، اقدام به دريافت مجوز کار در زمان تعريف شده از سوی کارفرما   -5

ايم از  اطمينان  تا مرحله بسته شدن مجوز کار فراهم  نموده و جهت حصول  را  ن بودن آن فعاليت، کليه تمهيدات الزم 

   کارفرما معرفی نمايد.   HSEنمايد. همچنين تمامی افرادی که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند بصورت رسمی به واحد

ژه استفاده ميشود و به وسيله خريد،  کليه ماشين آالت، تجهيزات، ابزار آالت و ساير امکاناتی که به نوعی از آنها در پرو -6

اجاره و يا به هر نحوی تهيه شده است، بايد قبل از ورود به کارگاه مورد بازديد قرار گرفته و در صورت نياز، دارای گواهی  

با   مطابق  و  مناسب  ايمن،  شرايط  در  و  بوده  کارفرما  و  صالح  ذی  سازمانهای  تاييد  مورد  شرکتهای  از  فنی  سالمت 

به  استاندارد شده  وارد  های  هزينه  کليه  اساس  اين  بر  باشد.  داشته  را  مناسب  عملکرد  و  گرديده  نگهداری  و  تعمير  ها، 

شرکت   عهده  بر  پيمانکار،  معتبر  فنی  گواهينامه  فاقد  آالت  ماشين  برای  فعاليت  اجازه  دريافت  عدم  خاطر  به  قرارداد 

   پيمانکار خواهد بود.

کارفرما بازديد شده، در صورت تاييد، کارت تردد کارگاهی    HSEد به سايت توسط  کليه ماشين آالت پيمانکار قبل از ورو -7

    دريافت نمايند. 

کار   -8 محيط  ربط  و  ضبط  جهت  ثابت  نفرات  استخدام  به  اقدام  کاری  جبهه  و  پرسنل  تعداد  با  متناسب  بايد  پيمانکار 

(HOUSE KEEPING)   منظور چيدمان منظم و صحيح تجهيزات ملبس به لباسکار قابل تشخيص نموده و از آنها تنها به

   کارفرما استفاده نمايد.  HSEو مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخيص واحد
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)خدمات پزشکی، تهيه آب و يخ، جمع    HSEپيمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد برای دريافت خدمات مرتبط با -9

پاشی و طعمه گ و غيره( مراتب را کتبا به    HSEذاری، خدمات مهندسی  آوری زباله، جمع آوری و دفع فاضالب، سمی 

   اطالع کارفرما رسانيده، و تنها مجاز به عقد قرارداد با شرکتهای مورد تاييد اعالم شده از طرف کارفرما می باشند. 

با   -10 مرتبط  تجهيزات  و  اقالم  بردار  HSEکليه  بار  تجهيزات  و  وسائل  برقی،  وسايل  فردی،  استحفاظی  وسايل  جمله  ی،  از 

کارفرما رسانيده و سپس مجاز    HSEمتريال داربست و غيره متعلق به پيمانکار، قبل از ورود به کارگاه بايد به تاييد واحد  

   به استفاده خواهد بود.

   کارفرما می باشد.  HSEپيمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ های محدوده سايت، منوط به تاييد واحد  -11

م -12 و  پيمانکار  کارگاهی  مبنای ضوابط  بر  الزم  بهداشتی  خود، سرويسهای  پرسنل  فعاليت  به  از شروع  قبل  ميگردد،  تعهد 

   قانونی، در نقاط مورد تاييد کارفرما احداث نمايد. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهای کارفرما اعمال ميگردد.(

وسايل استحفاظی فردی گردند و استفاده از اين وسايل در طول  کليه پرسنل پيمانکار قبل از ورود به کارگاه بايد مجهز به   -13

مدت حضور در کارگاه الزاميست. رنگ کاله برای کارگران آبی، سرپرستان سفيد، ريگرها و برق کاران زرد ميباشد که بايد  

واحد   به  تاييد  جهت  آن  نمونه  تهيه،  از  است   HSEقبل  وسايل  تهيه  عدم  صورت  در  گردد.  ارائه  فردی کارفرما  حفاظی 

راسا کارفرما  پيمانکار،  توسط  هزينه  "استاندارد  و  احتساب    اقدام  با  آن  پيمانکار    %25های  وضعيت  در صورت  باالسری 

   لحاظ خواهد شد. 

پيمانکار بايد برای تردد پرسنل تابعه وسائل اياب و ذهاب مناسب و دارای بيمه نامه و همچنين متناسب با ضوابط جاری   -14

  تامين نموده و از تردد ايمن پرسنل اطمينان حاصل نمايد. در کارگاه 

پيمانکار بايد قبل از تجهيز کارگاه جانمايی دفاتر و کارگاه خود را جهت تاييد به کارفرما ارائه نمايد. در اين جانمائی بايد   -15

و مخازن سوخت لحاظ چاه های ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهای برق، محل و نوع سپتيك برای سرويسهای بهداشتی  

   کارفرما برسند.  HSEگردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرائی شدن بايد به تاييد واحد  

کليه افراد که نياز به رانندگی در کارگاه دارند، قبل از رانندگی در کالس های ايمنی در رانندگی شرکت و با ارائه اصل  -16

   نمايند. مدرك، گواهينامه رانندگی در کارگاه را دريافت  

پيمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحويلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسير های تردد و جبهه کاری خود  -17

   ميباشد.

کارفرما رسيده     HSEپرسنل برق، ريگرها، داربست بندها، اپراتور جرثقيل و رانندگان ويژه بايد قبل از شروع بکار به تاييد -18

   شده استفاده نمايند. فعاليت افراد تاييد نشده در اين امور ممنوع است . و از کاله با رنگ تعريف

   پيمانکار ملزم به انجام کليه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسيب های زيست محيطی می باشد. -19

،  HSEم  پيمانکار ملزم به تامين و تدارك کليه مقدمات و امکانات انجام ايمن کار در روز و شب از جمله حضور افسر دائ -20

روشنايی کافی، اخذ مجوز در زمان تعيين شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه به شرايط سايت، نصب حفاظ نرم و  

محوطه برای  تشخيص-سخت  به  موارد  ساير  و  کاری  مورد    HSEهای  شرايط  تامين  عدم  صورت  در  ميباشد.  کارفرما 

   کارفرما اجازه فعاليت در شب را نخواهد داد.  HSEنياز،

اعزام   -21 مربوطه  به کالس های  آموزشی  ماتريس  اساس  بر  و  آموزشهای الزم  دريافت  را جهت  مربوطه  افراد  کليه  پيمانکار 

   خواهد نمود.
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پيمانکار موظف است کليه سيستمهای برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهيزات حفاظ جان مناسب تجهيز نمايد )به   -22

   يك محافظ جان( ازای هر دو خروجی سه فاز و تك فاز 

کارفرما مجهز نموده سپس اجازه استفاده از آنرا   HSE پيمانکار کليه تجهيزات مکانيکی را به حفاظ مناسب و تاييد شده   -23

   صادر می نمايد.

عالئم هشدار دهنده  -24 و  اخطار  آموزشی،  پمفلت  پوسترها،  تهيه  به  ملزم  غيره(     HSEپيمانکار  و  ترافيکی  تابلوهای  )مانند 

   کارفرما نصب خواهند شد.   HSEميباشد و اين عالئم متناسب با شرايط سايت، بسته به تشخيص

نظر -25 از  کارگاه  در  آنها  فعاليت  که  تجهيزاتی  و  خودروها  افراد،  از  شوند،    HSEپيمانکار  داده  تشخيص  خطرناك  کارفرما 

  گاه به بيرون هدايت خواهد نمود.ممانعت بعمل آورده و آنها را از کار

کارفرما رسيده باشد. پيمانکار برای برپايی داربست، مجوز برپايی و     HSEکليه متريال داربست قبل از ورود بايد به تاييد   -26

جهت استفاده، بايد تاييد کارشناس داربست کارفرما را اخذ نمايد. داربستهای دارای تگ سبز مجاز و داربست دارای تگ  

مربوطه   قرمز فعاليت  از  اصالح  عدم  صورت  در  گردند.  اصالح  بايد  کارفرما  نظر  با  مطابق  و  نميباشند  استفاده  به  مجاز 

جلوگيری گرديده و عواقب ناشی از توقف و کليه تبعات آن در تعهد پيمانکار خواهد بود و خارج از ادعای پيمانکار خواهد  

   بود.

ع را با استفاده از فرمهای اعالم شده و در وقت تعيين شده به کارفرما ارسال  پيمانکار کليه شبه حوادث و حوادث و وقاي -27

   خواهد نمود.

تمامی داربستهای داخل مخازن و فضاهای محصور جزء داربستهای خاص می باشند. لذا برپايی داربستهای )براکتی( بايد   -28

از شر ارتفاع، تگ سبز داربست  کامال مطابق با روش اجرايی برپايی براکت داخل مخازن باشد و قبل  وع عمليات کار در 

   اخذ نمايد.

   بايد به صورت روتين توسط پيمانکار به کارفرما ارائه گردد.  HSEگزارش روزانه افسران سايت، عملکرد هفتگی و ماهيانه -29

به همراه سرپرست -30 پيمانکار  ايمنی     HSEحضور فعال سرپرست کارگاه  بازرسی های  الزامی  پيمانکار در کليه جلسات و 

  است.

پيمانکار موظف است تمامی تمهيدات الزم جهت اضافه کاری و کار در شب از جمله افسر ايمنی، روشنايی، سکوی کار   -31

   ايمن، مسيرهای دسترسی مناسب ايجاد نمايد

پيمانکاران و با تاييد  تهيه وسايل استحفاظی خاص در فعاليت های از جمله کار درارتفاع، راديوگرافی، برقکاری در تعهد   -32

   کارفرما ميباشد. 

کليه ماشين آالت پيمانکار بايد دارای بيمه شخص ثالث و راننده با گواهينامه مرتبط )پايه يك، دو، ويژه( مطابق با نظر   -33

   کارفرما و شرايط کارگاه باشد.

   ليست بيمه تمامی کارکنان بايد مطابق با تعهدات قراردادی باشد. -34

ه رعايت کليه آيين نامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، قانون کار و  پيمانکار ملزم ب

تامين اجتماعی، سازمان محيط زيست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و همچنين دستورالعمل ها و مقررات کارگاهی که برحسب 

 د. شرايط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، ميباش
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 كار مختصرشرح 

 : از است عبارت اختصار به پروژه اين اجرائی عمليات

اجرايی   اداری،  مالی،  فنی،  مکانيکی(  مديريت  و  برقی  تاسيسات  معماری،  )سازه،  ساختمانی  عمليات  کليه 

 طبقه  5مترمربع در   1983ساختمان اداری شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به متراژ 

اجرای فونداسيون، اسکلت   خاکی،  عمليات موجود،  ديوارهایبنا و   تخريب اجرای کارهای ساختمانی شامل    -الف

ابالغی    ساير و فلزی و سقف دال عرشه، سفت کاری، نازك کاری، نماسازی و محوطه سازی طبق نقشه های 

 . باشد  می مذکور کارگاه محوطه  محدوده در که  پروژه  حين در  کارفرما سمت از  ابالغی موارد

 بصورت    ........    و آسانسور و ديزل ژنراتور   مورتورخانه  تجهيزات نصب  و  الکتريکی  و مکانيکی تاسيسات اجرای   -ب

 .مناقصه اسناد پيوست مشخصات و  ها نقشه  طبق برداری  بهره مرحله  به  ساندنر تا کامل

 

 

 

 

 
 


