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  با سالم
طراحي، تامين "انتخاب پيمانكار پروژه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه نسبت به  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

  اقدام نمايد.  "گهر متريال و اجراي خطوط لوله آب واحد فوالدسازي شركت توسعه آهن و فوالد گل
  
  ) موضوع مناقصه1

 طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب واحد فوالدسازي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

  در پيوست اسناد مناقصه آمده است. مشخصات كه شرح
 

 ) موقعيت سايت 2

شركت توسعه آهن و مجتمع گل گهر،  يجاده اختصاص راز،يجاده ش 50 لومتريك رجان،ي: كرمان، سمناقصهموضوع محل تحويل 
  باشد . مي فوالد گل گهر

  
  ) اسناد مناقصه 3

  روش زير اقدام نمايند: بهمتقاضيان محترم مي توانند جهت كسب سري كامل اسناد مناقصه 
    .comwww.gisdco  سايت اينترنتي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس 
  
  تضمين شركت در مناقصه  )4

يم پيشنهاد معتبر باشد و مبلغ آن يك روز از تاريخ تسل 90ضمانتنامه شركت در مناقصه ضمانتنامه بانكي  است كه بايد به مدت 
 .مي باشد ) 1,500,000,000( ريالميليارد و پانصد ميليون 

 

 )  مدت  قرارداد5

 ضمانت خواهد بود. ماه  دوره 12پس از آن  ،مي باشد ماه 4تاريخ تنفيذ حداكثر قرارداد از  موضوعانجام زمان پيش بيني  براى 

 
    پيشنهاد نحوه ارايه) 6

در را و پيشنهاد مالي شامل ضمانت نامه و پيشنهاد فني  "ج"و  "ب"و  "الف"مناقصه گران مي بايست پاكت 
  زمان و محل مقرر تحويل نمايند.

   
  نشاني تسليم پيشنهاد ) مهلت و7

به آدرس  ،دفتر تهران شركتنشاني  به 06/06/1400مورخ  14ثر تا ساعت بايد حداكمناقصه (الف، ب و ج) پاكت هاي 
  تحويل و رسيد آن را دريافت دارندخانم مهندس غني پور به  22غربي، پالك 31تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، كوچه

  بديهي است پس از اين زمان هيچگونه مدركي از مناقصه گران دريافت نخواهد شد. 
 همچنين پاكت پيشنهادهايي كه فاقد مهر و موم باشند بازگشايي نخواهند شد.
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 پاسخگويي به سواالت )8

ذيل تماس حاصل  توانند با اطالعاتگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود
 فرمايند:
  22غربي، پالك 31تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، كوچهآدرس: 

  غني پور خانممسئول پاسخگويي : 
  210 داخلي 021-88197674تلفن: 

  09131982243تلفن همراه: 
 gmail.com88ghanipour@ و s.ghanipour@gisdco.irايميل : 

  
  

  در خصوص مناقصه پيش رو توجه به نكات ذيل حائز اهميت مي باشد:

شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است و آن شركت به اين وسيله، حق  )1

 اعتراض خود را در خصوص رد پيشنهاد ارائه شده سلب مي نمايد.

شود و شرايط يكسان فني براساس مبلغ جمع كل پيشنهادي پيمانكاران مشخص ميچون برنده مناقصه در  )2

 گردد:نمايد بنابراين شرايط زير در بررسي پيشنهادات عمل ميپيمانكاران خود قيمت واحد را پيشنهاد مي

در صورتيكه پس ازكنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پيشنهادي بيشتر  -الف

  يابد.ست قيمتهاي واحد به همان نسبت كاهش ميا

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

  باشد.قيمت كمتر مالك عمل مي

درصورتيكه قيمت كل هر آيتم با حاصل ضرب قيمت واحد و مقدار منظور شده آن آيتم مغايرت داشته باشد  -پ

  باشد.ك محاسبه عدد كمتر ميمال

تمام اسناد مناقصه از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و به همراه  )3

 پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

هاي اين اسناد ارائه شده است بايستي توسط پيمانكار بصورت دقيق و با جزئيات مواردي كه در مدارك و پيوست )4

ل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پيش رو مي بايست به صورت مكتوب كام
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توسط فروشنده و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعيين برنده 

در زمان برگزاري مناقصه  فروشنده توسط، موضوعاتي بررسي و رسيدگي خواهد شد كه در پيشنهاد فني و مالي

 ديده شده باشد و در غير اينصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

 حداكثر صورت اين در كه شود مهلت اعالم شده براي يك دوره تمديد است ممكن مناقصه گزار صالحديد صورت در )5

در سايت اينترنتي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل اعتس 24

 WWW.GISDCO.COM اعالم خواهد شد.         

                                     
  امضاء                                    
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  مقدمه )1
طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب واحد " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

را با شرايطي كه در ادامه ذكر شده است از طريق برگزاري  "فوالدسازي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر
  مناقصه  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

 شرح كار  )2
طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب واحد فوالدسازي شركت  هدف از برگزاري اين مناقصه

  مي باشد. پيوستر اسناد فني مدارك موجود دبراساس   توسعه آهن و فوالد گل گهر

 اسناد مناقصه ) 3

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

 شركت در مناقصه نامهدعوت 

 (متن حاضر) دستورالعمل شركت درمناقصه 

  پيش نويس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه   

 گر پس از دريافت اسناد بايد از وجود كليه موارد فوق در بسته دريافتي اطمينان حاصل كند.مناقصه -2-3

قوانين  ،كرده و تمام اطالعات الزم گر، بايد قبل از تسليم پيشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيمناقصه -3-3
تواند استناد به ناآگاهي يا اشتباه گر پس از تسليم پيشنهاد نميآورد. مناقصه و مقررات نافذ و جاري را به دست

كه  كند، مگرآنگزار ايجاد نميتعهدي براي مناقصه، ارگزمناقصهاطالعات شفاهي ارايه شده از سوي  .كند خود
 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايطي الحاقيه

تمام اسناد مناقصه را به دقت  گرمناقصه و تسليم پيشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد كه مناقصهشركت در  -4-3
تواند به دست آورد، به دست گر با تجربه ميمناقصه مطالعه كرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي كه يك

 .به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد آورده است و ابهام يا اشتباهي
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تواند به صورت سوالي داشته باشد، مي گران كه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام يايك از مناقصههر  -5-3
توضيح كتبي بنمايد. نشاني  گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافتمناقصه)، يا الكترونيكي(فيزيكي كتبي 
گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه اشتباه يا مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر اسنادگزار در مناقصه

تسليم  را قبل از گر بايد اين اشتباه و اشكالو غيره داشته باشد، مناقصه تاشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا
گزار و شرح پرسش پيشنهاد، در مهلت مقرر منعكس كند و پيشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ مناقصه

اند، به طور يكسان نكرده گراني كه اسناد مناقصه را دريافت نموده و اعالم انصرافاشكالها، براي تمام مناقصه يا
بدون اشكال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر وي تلقي  زلةگر، به منارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .خواهد شد

در پاسخ به توضيحات درخواست شده از مناقصه  اسنادتواند در هر زمان تا تاريخ تعيين شده در مي گزارمناقصه -6-3
صه تجديد نظر اسناد مناق هايي درگران يا به هر دليل ديگر و يا به صالحديد خود، با صدور الحاقيهمناقصه سوي

 .تعويق بياندازد به عمل آورده و يا موعد تسليم يا گشايش پيشنهادها را به

اي به بايد مراتب طي الحاقيه تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغيير كارهاي موضوع مناقصه باشد،هر گاه  -7-3
گران بايد بي درنگ شود. مناقصه و تغيير به ايشان داده گران اعالم گردد و فرصت كافي براي اعمال اصالحمناقصه

كنند و چنين فرض خواهد شد كه اطالعات درج شده در آن، از سوي آنها مورد توجه  وصول الحاقيه را اعالم
 .گردندها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقيه . خواهد گرفت قرار

 انگرمناقصهنحوه ارائه پيشنهاد توسط  ) 4

ضمانت نامه و پيشنهاد گران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبت به تهيه مناقصه - 1-4
 06/06/1400 روز 14ساعت تا حداكثر  پيشنهاد خود رابه زبان فارسي اقدام نموده و  و پيشنهاد مالي فني

 نشاني: بهدفتر كارفرما به 
خانم مهندس به  22 پالك ،يغرب كميو  يس ابانيخ ،الوند ابانيخ ،نيآرژانت دانيتهران، مدفتر مركزي: آدرس  

تحويل و رسيد آن را دريافت دارند. به پيشنهاداتى كه پس از تاريخ مقرر، ارائه گردند ترتيب اثر داده  غني پور
  نخواهد شد.
به اطالع كليه شركت هاي حاضر در مناقصه مي رساند مدت زمان ارائه پاكات فني تبصره يك: 

و مالي به گونه در نظر گرفته شده است كه يك مرحله طراحي بيسيك توسط كليه شركت هاي 
حاضر در مناقصه انجام و نتايج آن در پاكات فني و مالي منعكس گردد و در صورتي كه پس از 
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احجام برآوردي متفاوت از احجام درج شده در پيوست هاي يك و  انجام فاز طراحي بيسيك،
دو منضم به فرم پيشنهاد مالي باشد حتما بايستي احجام جديد طي يك ليست توسط پيمانكار 
در پاكت فني پاكت اعالم و قيمت اين احجام نيز يك ليست جداگانه در ضميمه پيشنهاد مالي 

زاري مناقصه اين موضوع از جانب پيمانكار اعالم نشده ارائه گردد و در صورتي كه در زمان برگ
باشد پس از برگزاري مناقصه و در مرحله عقد قرارداد هيچ گونه ادعايي مبني بر تغيير احجام 

 از جانب پيمانكار مسموع نخواهد بود.

بندى و ستهشود، در پاكتهاي جداگانه بطبق مندرجات دستورالعمل مربوطه كه در ادامه بيان مي هاپيشنهاد  -2-4
 بندى و به آدرس تعيين شده، تحويل نمايد. به همراه ساير اسناد مندرج در دستورالعمل در يك پاكت بسته

كليه پاكتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شركت باشند و در يك پاكت به صورت  -3-4
ضوع مناقصه بايد به شكل زير بر روى كليه پاكتها گر و موالك و مهر شده قرار گيرند. نام و نشانى مناقصه

  درج گردد:
  طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب واحد فوالدسازي 

   شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر
ق1279/00شماره مناقصه:   

1400ماه تير  
 پاكت ....

  نام مناقصه گر:
  نشاني مناقصه گر:

  به نكات زير توجه گردد. تكميل پاكاتخواهشمند است جهت 
  مناقصه در شركت تضمين		پاكت الف: 

ميباشد.  ريال) 1,500,000,000(و پانصد ميليون  ميليارديك مبلغ نامه بانكى شركت در مناقصه جمعا به ضمانت )1
روز پس از  90نامه مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانك ايرانى صادر شده و بايد تا اين ضمانت

  تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي يك دوره ديگر قابل تمديد باشد.
ماند و در صورت كارفرما مى نزد زمان تنفيذ قرارداد با شركت اولدر مناقصه تا  هاي اول تا سوم نامه شركتضمانت )2

گر و يا تأخير غير قابل قبول در شود. عدم انجام چنين امرى از طرف مناقصهتمديد مى آن شركتلزوم به هزينه 
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اين حق را براى تضامين قراردادي، (سي روز) پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل  30امضاى قرارداد طى 
 .نامه شركت در مناقصه را ضبط نمايدكند كه ضمانتكارفرما ايجاد مى

تردد خواهد پاكات بازگشايي نشده عيناً مسساير چنانچه ضمانت شركت در مناقصه موضوع پاكت الف تحويل نشود  )3
 شد.

  پاكت ب: پاكت پيشنهاد فني
  مي بايست در دو نسخه هاردكپي و الكترونيكي ارائه گردد. "ب"كليه اطالعات موجود در پاكت 
  حاوي مدارك زير ميباشد كه جهت تسريع در ارزيابي مدارك، بر  »ب«پاكت مشخص شده با حرف

تقسيم بندي و  هاگونه تغييرى، در زونكناساس فرمت و ترتيب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هيچ
  ارائه ميگردد:

  : بخش اول
  كد اقتصادي، رسميتصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسيس و تغييرات در روزنامه 
 (رضايت كارفرمايان قبلي)  و .........   ها، سوابق كاري در كارهاي مشابه و  تقدير نامههاگواهي صالحيت

  مطابق جداول پيوست يك اين دستورالعمل
 (پيمانكاران) تكميل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان 
 . اطالعات كارفرمايان قبلي (سه عدد از آخرين كارفرمايان قبلي) همراه با موضوع كار و مبلغ قرارداد  

 : بخش دوم
پيشنهاد فني پيمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغيير پيشنهادي براي بهبود (در 

ات فني مندرج در اسناد (صورت صورت وجود) به همراه ليست انحراف پيشنهاد فني پيمانكار از مشخص
  وجود) 

  بخش سوم:
بازرگاني، قراردادي و ... اسناد مناقصه. چنانچه  شرايطهر گونه نظر و تغيير پيشنهادي پيمانكار در مورد 

، مدت قرارداد، و .....) پيشنهادي دارد هاقراردادي (نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرايطدر مورد  گرمناقصه
بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حين ارزيابي مورد بررسي قرار گيرد. در صورت برنده شدن 

  آن شركت، اسناد قراردادي عينا بر اساس اسناد مناقصه تنظيم خواهد شد. 
 بخش چهارم:

مجاز، امضاء شوند. امضاي اسناد مناقصه به منزله  كليه صفحات اسناد مناقصه بايد توسط صاحبان امضاء
گران امضا نشده حتى اگر بخشى از آن توسط مناقصه باشد،پذيرش كليه محتويات و مندرجات آن مى

 و يا حذف شده باشد.
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گر در نظر دارد بصورت مشاركتي در اين مناقصه شركت نمايد، هر يك از اعضا توضيح: در صورتي كه مناقصه
 نامه موافقت از هاي جداگانه مدارك خود را بر اساس اين دستورالعمل، همراه با نسخه ايزونكن بايد در

   نمايند. ارايه اعضا در پاكت (ب) بين مشاركت
  باشد: آنها به محدود نه اما زير، موارد شامل بايد نامه مشاركت، موافقت

اجرايي،  دستگاه در قبال و بوده پيمان اجراي به متعهد مشاركت، اعضاي كه امر تعهدنامه با قيد اين  -    
  .باشندمسئول مي منفردا و مشتركا (متضامنا )

 .مشاركت در اعضا از يك هر سهم درصد -
 .اعضا  از يك هر مسئوليتهاي و وظايف حيطه -

گر و امضاي قرارداد صحت و سقم كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قبل از انتخاب مناقصه
  .اطالعات ارائه شده را بررسي نمايد

  پاكت ج: پاكت پيشنهاد مالي
قيمت  پيشنهادي پيشنهادي بر اساس فرم هاحاوي قيمت مي بايستمشخص شده است  »ج«پاكتي كه با حرف  )1

 باشد. در اين فرم و جدول مشخص شده 
  پيشنهاد قيمت بايد واضح ، بدون خط خوردگي و با يك خط تكميل شده باشد. )2
  معتبر باشد. روز 90پيشنهاد قيمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداكثر به مدت  )3
شود. در صورت وجود   مبلغ مشخص شده در پيشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه )4

ميان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پيشنهادى در  هرگونه تناقض
شود و چنانچه تناقضى ميان قيمت واحد و قيمت كل باشد قيمت كل مالك عمل قرار خواهد نظر گرفته مى

  گرفت.
 درمي قيمت قل هرگاه شود. تهنوش آن مقابل در بايد قيمتها، مقادير و فهرست) (يا جدول اقالم از يك هر قيمت )5

 و قيمتها، مقادير جدول اقالم ساير در قلم، آن قيمت كه بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل
 .است گرديده منظور

 ،گرمناقصه ي اجرايي، سودهاجمله هزينه از مشروحه در اسناد، كارهاي كامل قيمتهاي شامل پيشنهاد، قيمتهاي )6
اجتماعي، بيمه تمام خطر و ساير  تأمين بيمه قانوني، عوارض ساير گمركي، باالسري، ماليات، عوارض يهاهزينه
هزينه هاي بازرسي براساس الزامات خريدار كه در ضمائم فني پيش  كاركنان، قانوني مزاياي ي مورد نياز،هابيمه

 اسناد در كه اين مگر است، كشور) ارجخ يا داخل به (مربوط مشابه يهاساير هزينه ونويس قرارداد آمده است 
 در است ممكن كه است ييهاهزينه تمام شامل قيمتها، اين همچنين، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه،
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 كه است تعهدهايي و مسووليتها ،هامخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع براي و كارها اجراي جريان
  گيرد.مي صورت آنها مبناي بر مناقصه، در شركت و شده بيان ضمني، صورت يا به صراحت به مناقصه، اسناد در

ها از جمله هزينه اعالم گردد و فروشنده كليه هزينهريالي كل مبلغ پيشنهادي فروشنده مي بايست به صورت  )7
ساير هزينه ها را در آن  هاي خريد اقالم خارجي (با در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز و هزينه هاي انتقال و ....) و

منظور نموده و هيچ نكته و ابهامي باقي نمانده است كه حين انجام كار نسبت به آنها ادعايي صورت گيرد. كل 
 پرداخت خواهد شد.و تاييد خريدار  فروشنده يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  رياليبصورت  نيز مبلغ قرارداد

پيشنهاد ارائه شده مردود تلقي و هيچ گونه حقي را براي پيمانكار ارزي  در صورت ارايه پيشنهاد مالي به صورت )8
 ايجاد نخواهد كرد.

مبالغ پيشنهادي بايستي بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن قرارداد، بصورت  )9
توسط  ،معتبر بر ارزش افزوده اتيمال يگواهو  ي)اتيطبق نمونه سازمان امور مال(فاكتور مجزا و در ازاي ارائه 
  پرداخت خواهد شد.فروشنده به خريدار 

گران مناقصه است. شده تهيه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قيمتهاي مقادير فهرست) (يا جدول )10
 .نمايند پيوست خود پيشنهاد به آن را و كرده اقدام آن، تكميل و تفصيلي فهرست تهيه به نسبت هستند موظف

 قلم مبنا آن كل قيمت قلم، آن كل قيمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بين تناقض صورت در)11
 پيشنهاد مبنا مبلغ پيشنهاد، مبلغ با اقالم كل قيمتهاي جمع حاصل بين تناقض صورت درخواهد بود. همچنين 

 بود. خواهد

  ارزيابي پيشنهادها )5
 در ارايه توضيح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخيص به است ممكن گزارمناقصه پيشنهادها، ارزيابي هنگام
 نبايد هيچگونه و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضيحات ارايه درخواست بنمايد. پيشنهادهايشان مورد

 صورت مكتوب، به شده فراهم اطالعات يا توضيحات شود. داده يا و خواسته پيشنهاد، اصل يا قيمت در تغييري
  شود.مي محسوب پيشنهاد جدانشدني جزء

به  خريدارچنانچه  گهر سيرجان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد. شركت توسعه آهن وفوالد گل
هر علت از اجراي كار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برنده مناقصه حق ادعاي جبران 

  خسارت نخواهد داشت. 
 شركت در مناقصه هيچ گونه حقي براي شركت كننده ايجاد نمي كند.

شركت امه نپيمان نباشد، ضمانت حاضر به انعقاد روز پس از تعيين برنده 15مدت درصورتي كه برنده مناقصه در 
 وي ضبط و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد. در مناقصه 
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برنده مناقصه ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات، آيين نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط با موضوع عمليات 
 مورد مناقصه مي باشد.

اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفين تحت پيگرد تباني كردههرگاه اطمينان حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان 
  قانوني قرار گرفته و از شركت در پروژه هاي بعدي محروم مي شوند.

كليه پيشنهادات فني و مالي شركت كنندگان حاضر در مناقصه براساس آيين نامه داخلي شركت 
فلذا در ارائه پيشنهاد فني دقيق توسعه آهن و فوالد گل گهر همسنگ سازي فني و مالي خواهد شد 

  و ارائه مدارك فني ارزيابي درج شده در پيوست الف همين دستورالعمل اهتمام ورزيد.

  انگرمناقصهسئواالت  ) 6
طي نامه  توانند سئواالت خود راگران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه )1

  ارسال نمايند. ادرس زير هكتبي باز طريق ايميل يا به صورت رسمي 
هرگونه تغيير يا اصالحى كه توسط كارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت كتبى به اطالع  )2

  گران دعوت شده خواهد رسيد. مناقصه

  :خانم مهندس غني به  22 پالك ،يغرب كميو  يس ابانيخ ،الوند ابانيخ ،نيآرژانت دانيتهران، مآدرس
 09139457998شماره تماس:  تحويل گردد. پور

 gisdco.ir@s.ghanipour      @gmail.com88ghanipourآدرس ايميل   

 ها و مشخصات فنى نقشه ) 7
پيمانكار بررسي و صحه گذاري گردد و پس از نهايي سازي بايستي توسط هاى منضم به اسناد مناقصه، نقشه )1

گر بايد هرگونه مغايرت احتمالي در نقشه ها با مشخصات فني يا مناقصه طرح مبناي انجام كار قرار گيرد.
برآورد قيمت را قبل از عقد قرارداد اعالم و كسب تكليف كند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن 

ها ها با قيمتهاي پيشنهادي است و هيچ يك از كارهاي مندرج در نقشهي مشخص شده در نقشهانجام كارها
  يا مشخصات فني، كار جديد تلقي نخواهد شد.

 كند.مشخصات فنى، حداقل و حداكثر استاندارد و اطالعات موردنياز را بنابر مصالح كارفرما، تعيين مى )2
گر در بررسى ج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئوليت مناقصهچنين اطالعاتى به همراه ساير اطالعات مندر )3

گر بايد از تكميل بودن اسناد براى انجام كار موضوع قرارداد شود و مناقصهصحت و درستى اطالعات نمى
 را داشته باشد. صوص انجام پروژه موضوع قرارداداطمينان كامل داشته باشد و اطالعات كافى درخ
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  بازرسي تجهيزات )8
ييديه ه موظف است پيش از شروع فرآيند ساخت نسبت به تهيه مدارك مهندسي و بازرسي و اخذ تافروشند )1

  اقدام نمايد.  خريداراين مدارك از دستگاه نظارت 
در بخش بازرسي تجهيزات موضوع قرارداد در اسناد فني ضميمه فرم پيش نويس  خريدارحداقل الزامات  )2

يشنهاد قيمت مناقصه گر قرار گيرد. الزم به ذكر است كليه قرارداد آمده است كه مي بايست مبناي پ
  هماهنگي هاي مربوط به بازرسي و هزينه هاي مترتب به آن به عهده مناقصه گر مي باشد.

مربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اوليه پروژه، اجرا، بازرسي و تست نهايي مطابق فايل عمليات كليه انجام  )3
 انجام گردد.هاي ضميمه 

فروشنده در صورتي مجاز به تامين تجهيزات از وندورهاي خارج از ليست پروژه مي باشد كه پيش از اقدام  )4
  را كتبا اخذ نموده باشد. كارفرماتاييديه 
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  : مدارك ارزيابي فنيالف پيوست
به  مشاركت ياطالعات اين بخش براي هريك از اعضا ،گرددصورت مشاركتي ارائه ميه كه پيشنهاد ب توضيح: درصورتي

  .ارائه گردد صورت جداگانه تكميل و
ول ذيل انجام مي پذيرد و پيمانكاران جهت ارسال پيشنهاد خود بايستي موارد را مالحظه اامتياز دهي به پيمانكار طبق جد

  نمايند.

 ارزيابي و بررسي توانمندي شركت كننده ها و ارزيابي فني پيشنهادهاي فني

  و اجراي خط انتقال آبطراحي، تامين   عنوان پروژه

  وزن  معيار ارزيابي  حوزه ارزيابي رديف

1 
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 20  سوابق اجرائي در پروژه هاي مشابه و حسن انجام كار

 10 توان فني و مهندسي 2

 10 توان بازرگاني و تامين قطعات 3

 5 چارت سازماني 4
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  اطالعات عمومي شركت ) 1
  ) اطالعات شركت 1

    نام شركت
    نام مديرعامل

    تاريخ و محل ثبت
    محل اصلي فعاليت

    شماره ثبت
    نوع شركت

گواهي صالحيت پيمانكاري 
  (رشته و رتبه)

  

    هاساير گواهينامه
    مالكيت

                         شماره اقتصادي
    سرمايه ثبت شده

    دفتر مركزي آدرس
نام شخص پاسخگو براي اين 
پروژه، تلفن و پست 

  الكترونيكي
  

    سايت اينترنتي
موضوع فعاليت بر اساس 

  اساسنامه
  
  
  
  
 
  و گواهي صالحيت پيمانكاري ضميمه گردد. كد اقتصاديتصوير اساسنامه، آخرين روزنامه رسمي، 
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  اطالعات سهامداران و هيئت مديره ) 2
درصد سهام   سال عضويت  سابقه كار  مدرك تحصيلي  تاريخ تولد  خانوادگينام   نام 

              
              
              
              
              
              
              
              

  
 

  وضعيت مالي پيمانكار در سه سال گذشته) 3
 (ريال) ساليانهمبلغ ماليات   گردش مالي (ريال) سال رديف

1( 97   

2( 98   

3( 99   

  
 مختلف تسهيالت زمينه در اعتباري موسسات و بانكها نزد )وجود صورت در مشاركت اعضاي از يك هر يا( پيمانكار تباراع

  .تضمينها و وام از اعم مالي،
 ي مربوطه شامل ترازنامه مالي شركت و نامه بانك و ....هامستندات پيوست: برگ
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  ) تجربيات و سوابق كاري پيمانكار 4
  سال گذشته) 5پروژه مهم طي  5ط و مشابه با موضوع اين پروژه  (بسوابق كاري مرت 1-4

  شرح كار   موضوع پروژهرديف
مبلغ اوليه قرارداد 

  (ريال)
نام كارفرما و شماره تلفن 

  شخص مسئول

مدت 
اجرا 

  (ماه) 

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

يا درصد 
  پيشرفت

1(  

  
  
  
  

            

2(  

  
  
  
  

            

3(  

  
  
  
 

            

4(  

  
  
  
  

            

5(  

  
  
  
  

            

 
  .مستندات (صفحاتي از قراردادهاي مربوطه) ضميمه گردد
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  پروژه مهم) 5سوابق كاري عمومي پيمانكار  ( 2-4
 

  شرح كار   موضوع پروژهرديف
مبلغ اوليه قرارداد 

  (ريال)
نام كارفرما و شماره تلفن 

  شخص مسئول

مدت 
اجرا 

  (ماه) 

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

يا درصد 
  پيشرفت

1.  

  
  
  
  

            

2.  

  
  
  
  

            

3.  

  
  
  
 

            

4.  

  
  
  
  

            

5.  

  
  
  
  

            

  .مستندات (صفحاتي از قراردادهاي مربوطه) ضميمه گردد
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  قبلييا گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان  هاتشويق نامه )5
  .خواهد نمودي حسن انجام كارها و ... را ضميمه هاو گواهي هادر اين بخش تشويق نامه گرمناقصه

  
  و چارت سازماني نيروي انساني ،) امكانات6

  تعداد كاركنان ثابت در دفتر مركزي:
  تعداد كاركنان پاره وقت در دفتر مركزي:

  :هاتعداد كاركنان در سايت
  

  ليست كاركنان كليدي) 6-1      

يف
رد

  

  نام و
 نام خانوادگي

مدرك و رشته 
  تحصيلي

تاريخ 
اخذ 

 مدرك

  سابقه كار
  (سال)

مدت همكاري 
با پيمانكار 

 (سال)

تخصص و شرح كلي 
مسئوليت در اين 

  پروژه
1            
2            
3            
4            
5             
6            
7           
8             
9            

10            
11            

   
  گر الزم است ليست تاييد شده بيمه تامين اجتماعي نامبردگان فوق را ارائه نمايد.* مناقصه

  گر الزم است چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر براي اجراي اين پروژه را ارائه كند.مناقصه **
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  ي شركت:هاامكانات و توانايي  )6-2
  

  (ملكي و استيجاري قيد گردد)الف) ليست ماشين االت و تجهيزات پيمانكار 
  
  
  
  
  

  اجراي اين پروژه تخصيص خواهد داد ب) ليست ماشين االت و تجهيزاتي كه پيمانكار براي
  
  
  
  
  

  ي ساختهاج) كارگاه
  
  
  
  
  

  د) ساير امكانات
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  شود:و گواهي مي تاييدبدينوسيله 
  آنه ميمضنياز  دده است و كليه مدارك مورشالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحيح داده سئوابه كليه 

  ستند.هواقعي  مدارك صحيح و
 اين شركت در اند قانون اساسي محكوميت يافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه كه ب يصخاشيك از ا هيچ

  .دنشبانمي رسهامدا
  
مدارك ناشي از ارائه هاي قانوني ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به انانچه خالف هر يك از بندهاي چ   

مناقصه  شركت در نامهضمانتزار مبني بر ضبط گنوع اعتراضي به تصميم مناقصه چو اطالعات غيرواقعي، هي
  واهم داشت.خهرنوع ارجاع كار ن زا روميتحميا 
  

  تاريخ :  /   /          :شركتنام 
  نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده :
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دا  م    

 قراردادپيش نويس 

واحد فوالدسازي  طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب
 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

  
  في مابين

  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر
  و

  ... شركت
  
  
  
  

  ق1279/00: مناقصهشماره                                                            
  1400تيرماه :  قرارداد تاريخ
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ب رئيس ناي عامل ومدير اين قرارداد في ما بين شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمايندگي آقايان محمد محياپور به عنوان

شناسه  باسيرجان  تانشهرس شركتهاي ثبت اداره در 3136جعفر صالح به عنوان عضو هيات مديره ثبت شده به شماره  هيات مديره و
جاده اختصاصي  5 جاده شيراز، كيلومتر 50، به نشاني سيرجان، كيلومتر 411395415655و شماره اقتصادي  14000228625ملي 

ايندگي به نم  ...ركت ششود از يكسو و ، كه از اين پس در اين قرارداد كارفرما ناميده مي 7817999738معدن گل گهر، كدپستي 
در اين قرارداد  سكه از اين پ ،...پستي ، كد...به نشاني  ،...و شماره اقتصادي  ...با شناسه ملي  ...ه به شماره ، ثبت شد...به عنوان  ....

را و رعايت تعهد به اجمزم و پيمانكار ناميده مي شود از سوي ديگر، مطابق مواد و شرايط ذيل منعقد گرديد و طرفين با امضاء آن مل
  مفاد قرارداد مي باشند

  موضوع قرارداد -1ماده 
و  طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب واحد فوالدسازي شركت توسعه آهن «موضوع قرارداد، عبارت است 

  .قرارداد حاضر طبق اسناد و مدارك پيوست»  فوالد گل گهر
 قرارداد مدارك و اسناد - 2ماده
   : است زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

  حاضرمتن قرارداد  -1
 مكاتبات و گزارشها كارها، دستور ها، ابالغيه ها، الحاقيه ها، جلسه صورت -2
ي و نظارت معاونت برنامه ريز 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54شرايط عمومي پيمان موضوع بخشنامه   -3

 راهبردي رئيس جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع مي باشند و جزء الينفك قرارداد مي باشد.
محيط  و هداشتب ايمني، مديريت سوي از ابالغي محيطي زيست و ايمني هاي دستورالعمل و ها نامه آئين كليه  -4

  .باشند مي قرارداد الينفك جزء كه خريدار زيست
 يا ابالغ پيمانكار هب آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حين كه اصالحي و تكميلي اسناد  -5

  .شود مي توافق قرارداد طرف دو بين
  مصوب هاي گزارش و مدارك  -6

  پيوست ها: 
  خصوصي پيمان مشخصات فنيو  خدماتشرح پيوست شماره يك: 

  و احجام كارفني  و مدارك نقشه ها: دوپيوست شماره 
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  وندورليستشماره سه: يييوست پ

  HSE دستورالعمل: هارچپيوست شماره 
ات ها و مقرر نامه ، آيينو پيوست هاي مربوطه حاضردر صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك قرارداد، اولويت با قرارداد 

 داخلي كارفرما و سپس شرايط منضم به پيمان است.

  قرارداد مدت - 3 ماده
  .پس از تاريخ تنفيذ قرارداد مي باشد شمسي  ماه 4موضوع قرارداد، به مدت  انجام مدت -3-1
 را قرارداد موضوع تفصيلي عمليات زمانبندي برنامه ،قرارداد ابالغ از پس روز 4 مدت ظرف حداكثر است موظف پيمانكار -3-2

 .نمايد ارسال نظارت دستگاه و كارفرما به تاييد جهت و تهيه

 صورت و در باشد مي ارپيمانك ماهانه و هفتگي روزانه، پيشرفت گزارشات تهيه مبناي شده، تاييد تفصيلي بندي زمان برنامه -3-3

 .رار ندهدق رسيدگي مورد را پيمانكار وضعيت صورت تواند مي كارفرما بندي، زمان برنامه و پيشرفت گزارش ارائه عدم

 موظف است ،است ضروري تفصيلي زماني برنامه در تغييراتي كه دهد تشخيص پيمانكار كار، اجراي حين كه صورتي در -3-4

 اطالع دستگاه نظارتبه  ليل،د ذكر با را مراتب شود، داده تغيير آن برنامه در بايد او نظر به كه كارهايي انجام موعد رسيدن از پيش

 است، قبول مورد كه را هآنچ و كند رسيدگي مي كلي زماني برنامه قالب در را پيمانكار تقاضاي مورد تغييرات ،. دستگاه نظارتدهد

 نمي پيمانكار سئوليتهايم و تعهدات ميزان از قرارداد، مندرجات در حدود تغييرات اين كه است بديهي د.كن مي ابالغ پيمانكار به

  نمايد. اقدام قرارداد به ضممن زماني برنامه مطابق است متعهد پيمانكار نگيرد، كارفرما قرار قبول مورد تغييرات كه درصورتي .كاهد
  و نحوه پرداخت قرارداد مبلغ - 4 ماده

) ..............................................................................(...... .......................................................د بابت انجام كامل موضوع قرارداد مبلغ قراردا
  ريال به صورت مقطوع تعيين و توافق گرديد.

  كل مبلغ قرارداد بصورت ريالي پرداخت ميگردد.  -4-1
 مبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع ميباشد و هيچ گونه تعديلي به آن تعلق نميگيرد.  -4-2

ضمانتنامه ل ارائه اپرداخت، در قببه عنوان پيش مبلغ قرارداد رادرصد  40ا سقف تكارفرما حداكثر ، پيمانكاردر صورت درخواست   -4-3
پيمانكار  وضعيت هاي سب از صورتاين مبلغ به تنا دينماي پرداخت م پيمانكاربه ه شرح ذيل ب مورد تاييد كارفرما ، بانكي بدون قيد و شرط و

 .كسر مي گردد

 و رسيده نظارت دستگاه تاييد به كه پيمانكار جانب از ارسالي ماهانه وضعيتهاي صورت براساس قرارداد مبلغ مابقي پرداخت  -4-4
 .گيرد مي صورت مربوطه قانوني كسورات و پرداخت پيش كسر از پس باشد، شده تحويل كارفرما نماينده به

هاي  فهرست ريزي، برنامه و مديريت سازمان ضوابط و كار احجام اساس بر پيمانكار بايستي اجرايي هاي وضعيت صورت -4-5
 اجرايي عمليات بخش مبلغ است گردد. بديهي تهيه مربوطه شرايط و 1400 سال ابنيه، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي بهاي
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ضريب كلي  ،........... ابنيه كلي پيمان در بخشحاضر ضريب  قرارداد در .گرديد خواهد اصالح كارها واقعي حجم با متناسب قرارداد

خواهد بود، خاطرنشان مي  ...............ضريب كلي تجهيز و برچيدن كارگاه  و..................  و مكانيكي پيمان در بخش تاسيسات برقي
 پرداخت قابل و محاسبه 1400 بهاي مربوطه  فهرست در اعمال اين ضرايب  با فقط پيمانكار به پرداختها و وضعيتها صورت سازدكليه

  .بود خواهد
 آپشنالارد جزو مو نصب و اجراي تاسيسات برقي و مكانيكي موضوع قرارداد و برچيدن كارگاه (طبق ليست پيوست قرارداد) -4-6

مانكار وسط پيقرارداد محسوب مي گردد و در صورتيكه حسب تشخيص و صالحديد دستگاه نظارت كارفرما، انجام موارد فوق ت
ناقصه خواهد مدر اسناد  مندرج ضرورت داشته باشد پس از ابالغ از سوي كارفرما  پيمانكار ملزم به انجام موارد فوق براساس بهاي واحد

 بود.

 مقدار قرارداد به نضمم بهاي فهرست در آنها براي كه شود ابالغ پيمانكار به كارهايي قرارداد، موضوع چارچوب رد چنانچه  -4-7

 اجراي براي قرارداد بانيم اساس بر را خود پيشنهادي قيمت كار، ابالغ دريافت از پس بايد پيمانكار باشد، نشده بيني پيش قيمتي و

 شود، مي تعيين ستگاه نظارتد و پيمانكار توافق با كه قيمتينمايد،  تسليم دستگاه نظارت به قيمت، تجزيه با همراه شده، ياد كارهاي

كر است مبلغ كارهاي . شايان ذشود بيشتر قرارداد اوليه مبلغ درصد 10 از نبايد جديد، هاي قيمت بهاي جمع. است پرداخت مالك
 ود.باخت خواهد بل پردكارهاي اضافه و پس از تاييد دستگاه نظارت قا اضافي جديد نيز با اعمال ضرايب بند فوق در فهرست بهاي

 فروش حساب صورت صدور( مربوطه ضوابط رعايت با و مالياتي امور سازمان ابالغي قوانين با مطابق افزوده، ارزش بر ماليات -4-8

 .بود خواهد اكارفرم عهده بر پيمانكار، توسط افزوده) ارزش بر ماليات نظام در نام ثبت گواهي ارائه و خدمات و كاال

   كسورات قانوني – 5 ماده
  ايد:پرداخت كليه كسور قانوني بر عهده پيمانكار مي باشد، كه در اين راستا كارفرما به شرح ذيل عمل مي نم

 سويه حساب بات و نهائي وضعيت صورت نمايد پرداخت عمل اجتماعي تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف بيمه: پيمانكار

نكار با كد كارگاهي اوليه خاطرنشان مي سازد پيما.باشد مي قرارداد اين براي اجتماعي تأمين حساب مفاصا ارائه به منوط پيمانكار
  .................... در شعبه .................. سازمان تامين اجتماعي فعال مي باشد.

  افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد  -6ماده  
(بيست وپنج درصد)  %25مي تواند در طول مدت قرارداد حجم كارهاي موضوع قرارداد را با رعايت آيين نامه معامالت تا  كارفرما

  مبلغ اوليه قرارداد افزايش يا كاهش دهد.
  بهاء آحاد تعديل - 7 ماده
  .نمي شود تعديل و شامل بوده قطعي قرارداد موضوع عمليات به مربوط واحد هاي قيمت
  تنفيذ قرارداد -8ماده 

  قرارداد با حصول شرايط زير تنفيذ شده تلقي ميگردد:
  الف) امضاي قرارداد
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  ب) ارائه ضمانتنامه بانكي پيش پرداخت

  ج) ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات 
  د) پرداخت پيش پرداخت توسط كارفرما 

  ه) نامه ابالغ شروع به كار از سوي كارفرما  
عدم ايد ردادي اقدام نميك هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به ارايه كليه تضامين قراظرف بايست حداكثر  پيمانكار مي  تبصره:

سخ اين د تا ضمن فا داررارائه ضمانتنامه بانكي هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پيمانكار تلقي شده و كارفرما اين حق 
  پيمانكار را ضبط و وصول نمايد.، تضمين شركت در مناقصه قرارداد
 بر موضوع قرارداد نظارت - 9 ماده

يا نماينده  و كارفرما سي و توسعهبه عهده معاونت مهند بر طبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده پيمانكاركه  تعهداتي انجامنظارت بر  -9-1
  .نمايد انجامموظف است كارها را با هماهنگي و طبق دستورات دستگاه نظارت  پيمانكارباشد و ميوي 

مواد  مطابقت با زم جهتموضوع قرارداد در حين انجام كار و قبل از تحويل، توسط نمايندگان دستگاه نظارت مورد بازرسي ال -9-2
 مندرج در مشخصات فني قرارداد، قرار خواهد گرفت.

ت هزينه مر و پرداخت اين اجهت بازديد نماينده دستگاه نظارت و تأمين كليه امكانات و تسهيالت الزم جهانجام هماهنگي الزم  -9-3
  باشد. هاي مربوطه برعهده پيمانكار مي

  ود.باد نخواهد قرارد كنترل و بازرسي نمايندگان كارفرما، در هر مرحله، رافع مسئوليت پيمانكار نسبت به انجام تعهدات -9-4
ت اعي و رعايمور اجتمهاي حفاظت و بهداشت كار منتشره از سوي وزارت كار و انامهنكارهمچنين ملزم به رعايت آيينپيما -9-5

  اي و اجراي ايمن عمليات ميباشد.بهداشت حرفه
  .گرفت خواهد انجام دستگاه نظارت  تاييد از پس پيمانكار، نظر مورد اصالحات و فني نظر اظهار تغييرات، هرگونه -9-6
 آزمايشها هزينه انجام د،كن آزمايش را يافته انجام كارهاي يا مصالح كار، اجراي صحت از اطمينان منظور به كارفرما چنانچه -9-7

 اين هزينه اينكه منض تطبيق نكند، است شده تعيين فني مدارك در كه آنچه با آزمايشها اين نتايج هرگاه كارفرماست، عهده بر

 .نمايد اصالح كارفرما دستور طبق خود به هزينه را كارها و مصالح كه است متعهد وي گيرد، مي قرار پيمانكار عهده به آزمايشات

 به و موقت، موردي رتصو به كارگر الزم تعداد آزمايشي، نوع هر انجام يا مصالح از برداري نمونه براي كه است موظف پيمانكار

  بگذارد. دستگاه نظارت اختيار در رايگان طور
در صورتي كه دستگاه نظارت مواردي از عدم رعايت مشخصات فني، نقشه ها و مدارك ديگر فني قرارداد را در اجراي كارها  -9-8

مشاهده كند  با ارسال اخطاريه اي اصالح كار هاي معيوب را در مدت مناسبي كه با توجـه بـه حجـم و نـوع كـار تعيـين مـي نمايـد از 
ز مهلت تعيين شده پيمانكار نسبت به اصالح كارها اقـدام نكنـد، كارفرمـا مـي توانـد خـودش كارهـاي پيمانكار مي خواهد. اگر پس ا

درصد هزينه باالسري از مطالبات پيمانكار كسـر يـا از تضـمينات پيمانكـار  15معيوب را اصالح نمايد و هزينه هاي مربوط را به اضافه 
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اصالح هر كار معيـوب از سـوي پيمانكـار تكـرار شـود، كارفرمـا مـي توانـد وصول نمايد. در صورتي كه عدم توجه به اخطارها براي 

  و كليه تضامين پيمانكار را ضبط و وصول نمايد و پيمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود. قرارداد را فسخ 
پيمانكـار  زرسي مـي كنـد.ليات پيمانكار را باعمكارفرما در مدت اجراي قرارداد، هر زمان كه الزم بداند، توسط نمايندگان خود   -9-9

براي انجـام  الت الزم راموظف است كه هر نوع اطالعات و مداركي را كه مورد نياز باشد، در اختيار نمايندگان كارفرما بگذارد و تسهي
  اين بازرسي ها فراهم سازد. 

نقشـه  نها را مغايرآمورد رسيدگي قرار دهند و اگر مشخصات دستگاه نظارت حق دارد مصالح مصرفي و كارهاي انجام يافته را   -9-10
ال، حـايد. به هر ها و مشخصات فني تشخيص دهد، پيمانكار متعهد است مصالح و كارهاي معيوب را به هزينه خود تعويض و اصالح نم

  نظارت دستگاه نظارت از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد.
  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمين - 10 ماده

به ميزان   و شرط قيد دونب بانكي نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام پيمانكار به قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمين منظور به
 مالي و تسويه حساب و تحويل قطعي موضوع قرارداد از پس مزبور بانكي نامه ضمانت دهد.مي تحويل كارفرما مبلغ قرارداد، به 5%

  .شود مي داده عودت پيمانكار به تائيد دستگاه نظارت
 انجام حسن كسور مبلغ زانمايد. نيمي  مي كار كسر انجام حسن تضمين بعنوان %10معادل پيمانكار، به پرداخت هر مبلغ كارفرما از 

 كارپيمان به ،نظارت دستگاه ازصدور گواهينامه تحويل موقت و نيم ديگر آن پس از صدور گواهينامه تحويل قطعي و تائيد پس كار

  .گرديد خواهد مسترد

ار فوق كسن انجام پرده حسدر صورت درخواست پيمانكار و ارائه تضمين مورد تاييد كارفرما و تاييد دستگاه نظارت، استرداد  :تبصره
  باقيمانده) بعد از تحويل موقت امكان پذير مي باشد. %50الذكر (
  شرح كار – 11 ماده

د گل گهر هن و فوالآطراحي مهندسي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب فوالدسازي شركت توسعه شامل  قراردادانجام موضوع 
  .مي باشد كه جزئيات آن در پيوست هاي يك و دو آمده است

 دستورالعملها و بخشنامه ها -12ماده 

  معماري و سازه : 
  ميگيرند: در اجراي عمليات، استانداردهاي زير مورد استفاده قرار

  ) 120آيين نامه بتن ايران (نشريه آ)
 ) 101و  55مشخصات فني و عمومي كارهاي ساختماني (نشريه ب)

 ACIج)
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 AISCد)

 ASTMه)

 DINو)

 BSز)

 SSPCح)

 NFPAو)

 AWSز)

 UBCح)

 AASHTOط)

  آخرين ويرايش تمامي آيين نامه ها و استانداردها مالك عمل قرار خواهد گرفت.   *
خواهد  تر) مالك عمل قراردر صورت مغايرت بين آيين نامه ها و استانداردهاي مختلف ، مدرك با شرايط مطمئن تر (محدود كننده *

  گرفت . مگر اين كه موضوع ديگري در اين مشخصات فني بيان شده باشد . 
بول در قل هاي قابل عمراني كشور بعنوان حداق در هر صورت ضوابط و مقررات ملي ساختمان ايران و آيين نامه هاي فني پروژه هاي *

  نظر گرفته مي شوند.
  تعهدات پيمانكار – 13 ماده

   :كليات تعهدات پيمانكار جهت اجراي موضوع قرارداد 
  تجهيز و برچيدن كارگاه،آ) 

 جهت اجراي كامل  و صحيح قرارداد الت مورد نيازآتامين كليه مواد ، مصالح  ، لوازم و ماشين ب) 

  موضوع قرارداد اجراي كليه عملياتج)
  پروژه، برنامه ريزي و گزارش دهي مديريت و نظارت بر اجرا، كنترلد)
  صحيح قرارداد مورد نياز است. كامل و تامين و انجام ساير اموركه جهت اجرايه)

  :اجراي موضوع قراردادجزييات تعهدات پيمانكار جهت 
  ود.شتامين  وانتخاب درجه يك يست با نظارت و تائيد كارفرما از متريال تمامي متريال مورد نياز پروژه مي با -13-1
د نياز، مه هاي موراير بيبارگيري، حمل، ارسال، تخليه، بيمه حمل، بيمه تمام خطر نصب، بيمه حادثه و عوامل اجرايي، و س - 13-2

  باشد.تصادفات، جرائم رانندگي و كليه مسئوليت هاي مربوطه به عهده پيمانكار مي 
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الهاي رتبط با كاسناد ماگونه دفترچه آموزشي، دستورالعمل تعمير و نگهداري، كاتالوگ و ساير  گردد هرپيمانكارمتعهد مي - 13-3

روش را فات پس از ت، خدمموضوع قرارداد را همزمان با تحويل موضوع قرارداد، به كارفرما تحويل دهد. ضمناً پيمانكار متعهد اس
ت پس از فروش برعهده سال ارائه و تضمين نمايد. هزينه مربوط به خدما 5تأمين قطعات اصلي را براي مدت  اعم از تعويض و يا

  باشد.كارفرما مي
ده از شزرس معرفي وسط باتبايست تمامي ترتيبات الزم براي انجام بازديد كيفي و فني پيمانكار قبل از تحويل به سايت، مي - 13-4

ازرس بنترل فني اثر ك گردد كه هر گونه اشكال و نقص فني را كه درد و همچنين پيمانكار متعهد ميجانب كارفرما را فراهم آور
  روز  برطرف سازد. 10گردد ظرف مدت كارفرما اعالم مي

اخت ار بازرس در محل سروز قبل از بازرسي با بازرس هماهنگ و امكانات الزم براي ك 3پيمانكار تاريخ بازرسي را حداقل - 13-5
  فراهم خواهد نمود.  را

اد و وضوع قراردحويل متاي كه ممكن است قبل يا هنگام مسئوليت مدني كليه عوامل پيمانكار مانند هرگونه حادثه يا صدمه - 13-6
يا خسارتي به تأسيسات و  و كاركنان وي يا اشخاص ثالث گردد يا به سبب آن متوجه جان و اموال پيمانكار و كاركنان وي، كارفرما

ن وي مسئوليتي نمايندگا فرما واموال پيمانكار، كارفرما و يا اشخاص ثالث وارد آيد، جزيي و كلي به عهده پيمانكار خواهد بود و كار
  در مورد پاسخگويي به مراجع ذيربط نخواهد داشت.

ن و شرايط سالمي ايراامهوري كشور جنمايد كه در اجراي قرارداد كليه قوانين و مقررات پيمانكار بدينوسيله اعالم و تائيد مي -13-7
داد از وضوع قرارممليات مندرج در قرارداد را رعايت نموده و در صورتي كه معلوم شود پيمانكار يا كاركنان وي در طول اجراي ع

ونه گ د تا هراهد بواند پيمانكار مكلف خومقررات و قوانين جمهوري اسالمي ايران و يا شرايط مندرج در قرارداد تخلف كرده
  شود جبران نمايد.خسارتي را كه از اين بابت متوجه كارفرما مي

 .باشد مي پيمانكار عهده تامين غذا، مسكن، اياب و ذهاب و وسائل ايمني و رفاهي كاركنان بر -13-8

  د.شر ميباتامين كليه ابزارها و ماشين االت و مواد و مصالح مورد نياز براي اجراي كار، بعهده پيمانكا  -13-9
  يباشد.انكارمنگهداري و حفاظت از تجهيزات و اقالم در دوره ساخت از تاريخ ورود تا تحويل موقت، بعهده پيم -13-10
ري ن كار جمهوو قانو رعايت الزامات راهنمايي و رانندگي، اجرايي، ايمني و بهداشت محيط كار، قانون تامين اجتماعي -13-11

 مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پيمانكار مي باشد.اسالمي ايران و ساير قوانين موضوعه 

  ارايه گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاران از وزارت كار الزم مي باشد. -13-12
  د بود.نخواه رفرماكاتوجه ممي باشد و مسئوليتي از اين بابت  پيمانكارمسئوليت حوادث منجر به جرح و يا فوت پرسنل بر عهده  -13-13
متعهد است كليه حقوق ، مزايا ، دستمزد و حق بيمه كاركنان خود را طبق قوانين مربوطه پرداخت نمايد سايركسورات  پيمانكار -13-14

مي باشد پرداخت كليه هزينه هاي  پيمانكارقانوني و موارد مرتبط با قانون كار و نيز تهيه لوازم ايمني انفرادي و تردد پرسنل برعهده 



 

طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب واحد 
 فوالدسازي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 21از  9صفحه  1400تيرماه  ق1279/00: مناقصهشماره   آگهي مناقصه

 
و عوامل وي  پيمانكاربوده و  پيمانكاروني حين كار و پايان كار و ساير مزاياي قانوني برابر ضوابط قانون كار بعهده پرسنلي و مزاياي قان

  ندارند. كارفرماهيچگونه رابطه استخدامي با 

  تعهدات كارفرما –14ماده 
  رفرما.ظارت كاو تائيد دستگاه ن پرداخت حق الزحمه پيمانكار بر اساس مفاد اين قرارداد، پس از كسر كسورات قانوني -14-1
  ود.خللي وارد نشپيمانكارتا در برنامه شده فني و كنترل كيفيت مطابق برنامه زمانبندي  يهر گونه بازرس -14-2
  تحويل زمين براي تجهيز كارگاه و اجراي پروژه -14-3
ت موضوع نجام عملياز جهت اتامين آب بهداشتي مورد نياز بر عهده كارفرما بوده و تامين آب در ساير موارد از قبيل آب مورد نيا -14-4

  باشد. قرارداد بر عهده و هزينه پيمانكار مي
  كاركنان پيمانكار –15ماده 

يشوند ار گرفته مكنكار به بصورت دائم يا موقت توسط پيمااز نظر اين قرارداد كليه كساني كه به منظور اجراي اين قرارداد  -15-1
  كاركنان پيمانكار شناخته ميشوند.

داشته  ار و مناسبالحيت دصپيمانكار بايد به منظور انجام مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر خود به تعداد كافي كاركنان  - 15-2
داشته باشند و  ح ميشود راما مطرختيار و مسئوليت اظهار نظر را كه توسط كارفرباشد و اين كاركنان براي انجام موضوع قرارداد بايستي ا

  در جلسات مربوط به پروژه شركت نمايند.
  پيمانكار در تمام مدت اين قرارداد مسئول اعمال كاركنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود. -15-3

  معرفي مدير پروژه  – 16ماده 
ول مدت ژه براي طاز تاريخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدير پرو دو روزحداكثر ظرف مدت  پيمانكار موظف است -16-1

  شد .رفرما باپيمانكار در تمام اوقات بايد در دسترس كا مديرپروژهمعرفي نمايد.  دستگاه نظارت كارفرماقرارداد به 
ع را ، موضوغييرتز تاريخ حداقل يك هفته قبل ا اشد موظف استپيمانكار قصد تغيير مدير پروژه خود را داشته بدر صورتي كه  -16-2

  ند.كارفرما برسابه اطالع 
  محل تحويل -17ماده 

جاده  5كيلومتر يراز، شجاده  50محل تحويل اقالم و مصالح موضوع قرارداد و اجراي پروژه، استان كرمان، شهر سيرجان، كيلومتر 
ليه اقالم ل سالم كو فوالد گل گهر مي باشد؛ خاطرنشان مي سازد مسئوليت تحوي گل گهر، سايت شركت توسعه آهنمعدن اختصاصي 

  باشد.به عهده پيمانكار مي
  تضمين و رفع نواقصدوره  – 18ماده 

شمسي از  ماه 12دت متحويل موقت براي  انجام موضوع قرارداد و از تاريخ حسن انجام كاركرد مراتب موضوع اين قرارداد - 18-1
  ناميده ميشود.دوره تضميـن طرف پيمانكار تضمين ميگردد و اين مدت بنام 
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مرغوب ل بد يا نامتريا اگر در دوره تضمين، معايب و نقائصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات و يا بكار بردن

  ايص را به هزينه خود رفع نمايد.باشد، پيمانكار مكلف است آن معايب و نق
وسيله ات تعيين شده بقادر به انجام كار مطلوب طبق تضمينميگردد تأمين وي كه توسط اقالمي تضمين مينمايد  پيمانكار -18-2 

د. ــباش ئم قراردادو ضما و با ايمني كه الزمه بهره برداري مي باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارك پيمانكار
ين ر دوره تضمدواقصي نخود را بنحوي تضمين مي نمايد كه هر گاه  گاه هايمشاراليه صحت و دقت و كيفيت مواد و دقت كار در كار

تعيين مي  وسط كارفرمات(زمان  ود با حداقل تأخيرــوط نمــب مربــنامرغوب يا  ساخت و طرز كار نامناس متريالظاهر شود كه بتوان به 
رارداد در قضمائم  نواقص را اصالح نمايد. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصيات الزم و الزامات مندرج در مدارك ون گردد) آ

ركب از دو نفر از اي ممورد ساخت مي باشد. عيوب ناشي از اشتباهات در بهره برداري و فرسودگي عادي كه مورد تأييد كميته
  باشد از شمول اين ماده مستثني است.ار پيمانكو يك نفر نماينده كارفرما نمايندگان 

ا نواقص ررما كارفمايد نخودداري (زمان توسط كارفرما تعيين مي گردد) از رفع نواقص در حداقل زمان  پيمانكاردر صورتيكه  -18-3
  منظور مي نمايد. پيمانكاربه حساب بدهكاري  درصد15اضافه ه رفع و هزينه هاي متعلقه را ب

   تحويلسالم بودن مواد، كيفيت و چگونگي  – 19ماده 
  د.ارسال گردكارفرما سالم و بدون عيب و نقص و با كيفيت مناسب، براي نو و بايد پروژه  اقالم مورد نيازكليه 

 لمظاهرا سا اقالمورتيكه قرار خواهند گرفت و در صكمي و كيفي مورد بازرسي كارفرما توسط  آماده بسته بندي مي باشندكه اقالمي 
كارفرما ار ه تأييد انببرفرما تنظيم و پس از تحويل به انبار كابوده و آثار خسارت در آنها ديده نشود فـرم ليست بسته بندي مربوطه 

  خواهد رسيد. 
ستور د است به دمتعه كارپيمانمشخصات فني مورد درخواست نباشد،  منطبق باو يا  بودهناسالم  يكه تجهيزات موضوع قرارداددر صورت
اي ايجاد هليه هزينه ل نمايد. كتحويكارفرما معين مي كند در انبار كارفرما را عوض نموده و در مدت زماني كه  اقالم، اين نوع كارفرما
 و ارفرماكص عويض به تشخيت ازپيمانكار در صورت امتناع  خواهد بود.پيمانكار اين رابطه به عهده  خسارات ناشي از تأخير در شده و

ه خسارت وارد هزينهران براي جب را تعويض نموده و اقالمر طريق كه صالح مي داند اين ه مجاز است بهكارفرما طي مدت مورد نظر، 
  يد.فسخ نماپيمانكار  تخلفبدليل و  30يا قرارداد را طبق ماده  و اين قرارداد عمل نمايد 23ماده بر اساس 

  قصور و مسامحه  –20ماده 
رفرما كا ارتي بهمدن خسدرصورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و يا مسامحه نمايد و يا تحت هرعنوان سبب وارد آ

ي كه اطالبات و سپردهاز محل تضمين هاي پيمانكار و يا هرنوع مدرصد  15 باضافهخسارت وارده را  هزينهحق دارد كارفرما شود 
  بدون احتياج به اقدامات اداري و قضائي وصول نمايد. "مستقيماپيمانكار نزد او دارد 

  كتابچه راهنما و دستورالعمل -21ماده 
پيمانكار موظف است كليه مدارك فني، مدارك خريد تجهيزات وگواهينامه هاي اصالت تجهيزات و كليه مدارك منضم به اين 

ه الكترونيكي، يك نسخه هاردكپي و الكترونيكي در تطابق با نسخه تاييد نسخه الكترونيكي و پس از تاييد نسخ 3قرارداد را به تعداد 
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) حداكثر As builtشده را قبل از تحويل موقت براي كارفرما تهيه و در اختيار كارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت (

  ماه پس از تحويل موقت ميباشد.   1تا 
  

  دقت و كوشش – 22ماده 
خصصي و تانداردهاي ساس استابايد تعهدات ناشي از اين قرارداد را با بكار بردن بهترين روش ها و اصول متداول فني و بر پيمانكار 

  كار برد.ت خود را بت و جدياي معمول انجام دهد. پيمانكار بايد براي انجام وظايف مذكور در اين قرارداد حداكثر مهارت و دقحرفه
   جريمه تأخير – 23ماده 

رداد بموقع ه مفاد قراا توجه ببنتواند تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد را  پيمانكارچنانچه به تشخيص دستگاه نظارت، - 23-1
م انجام ، بدون لزونوان جريمهعه ب ذيل رحرا به ش يمبالغ پيمانكارتاخير در انجام تعهدات  هفتهتواند بازاء هر مي كارفرماانجام دهد 

  برداشت نمايد. يو يهاهاي وي كسر نمايد و يا از محل تضميناز پرداخت يقضايي يا اداراقدامات 
اي  داد، جريمهوع قراربه ازاي هر هفته تأخير غيرمجاز ناشي از قصور پيمانكار و به تشخيص دستگاه نظارت در اجراي موض - 23-2

در  انكار منظور مي گردد.به حساب پيمدرصد) مبلغ كل قرارداد از سوي كارفرما  ده( %10درصد) و حداكثر تا  دو و نيم( %2,5معادل 
ل فوق و وصو خسارات را ضمن احتسابصورت تأخير بيش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع قرارداد، كارفرما مي تواند قرارداد 

رات ناشي از ه عنوان خسارا بكار و ساير مطالبات پيمان كارپيمانآن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرفه فسخ و كليه تضامين 
رت عدم وهمچنين در ص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، پيمانكارنمايد و و به نفع خود وصول فسخ قرارداد ضبط 

جع عوي در مراطرح د از طريق مي تواند به منظور جبران خسارات وارده كارفرماتكافوي خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور 
  صالح قضايي اقدام نمايد.

  گواهي تحويل موقت – 24ماده 
 را موضوع قرارداد بودن آماده مراتب كتباً قبل، روز 10 حداقل پيمانكار گرديد، تكميل قرارداد موضوع عمليات آنكه از پس -24-1
 تحويل هيات در ضويتع براي را خود نماينده و كند مي موقت تحويل تقاضاي دستگاه نظارت از و رساند خواهد كارفرما اطالع به

يل هيات تحويل تشك تاريخ تاييد، صورت در و كند مي رسيدگي پيمانكار درخواست به ،دستگاه نظارت .نمايد مي معرفي موقت
 روز 7 مدت ظرف نباشد، اريبرد بهره آماده قرارداد موضوع عمليات دستگاه نظارت نظر به اگرموقت را به پيمانكار ابالغ مي نمايد. 

   .رساند مي نكارپيما اطالع به شود تكميل موقت تحويل از پيش بايد كه را كارهايي و نواقص تقاضاي پيمانكار، دريافت از
 ارائه دستگاه نظارت به و تهيه است الزم كار تحويل براي كه را اقداماتي بندي زمان هيات، برنامه تشكيل موظف است تا پيمانكار

 .كند مي ادهآم كار محل در اوست، عهده به قرارداد مدارك و اسناد طبق آنها تدارك كه را از وسايل قسمت آن و نمايد

ارائه  حويل موقتتاز تاريخ  قبل ماه يك حداقل پيمانكار توسط بايدچك ليست ها و دستورالعمل تحويل موضوع قرارداد  -24-2
 .گيرد قرار توافق مورد طرفين بين و گردد
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 نتايج ي باشد و تحويل م تاهي اعضاي دستورالعمل و چك ليست هاي نهايي مبناي تحويل موقت موضوع قرارداد در حضور  - 24-3

 .گردد مي درج موقت تحويل مجلس صورت در آن

 گواهي تحويل و كنند مي تنظيم را موقت تحويل جلسه صورت نكنند، مشاهده كارها در نقصي و عيب تحويل تاهي هرگاه -24-4

  .گردد ابالغ پيمانكار به تا كنند مي ارسال كارفرما براي ،مستندات مربوطه همراه به را موقت
 براي مهلتي تعيين با موقت تحويل جلسه صورت تشكيل به اقدام نمايند، مشاهده دركارها نقصي و عيب تحويل هيات هرگاه -24-5

 نمايند مي موقت لتحوي جلسه صورت ضميمه و تنظيم را ناتمام عمليات و كارها معايب و نقايص از فهرستي و كنند مي نقص رفع

 بازديد را عمليات دوباره ،ارتدستگاه نظ پيمانكار، جانب از نقص رفع اعالم از پس دهند. مي ارائه به پيمانكار را آنها از اي نسخه و

 نقايص به رفع اهيگو و موقت تحويل گواهي باشد، نمانده باقي ايرادي و عيب گونه هيچ نقايص، فهرست اساس بر و اگر كند مي

  .شودمي  ابالغ پيمانكار به مراتب  و رسيده پيمانكار و دستگاه نظارت نماينده امضاي
 تاريخ اين زا و باشد مي كارفرما توسط موقت تحويل گواهي ابالغ تاريخ تضمين، دوره شروع و موقت تحويل تاريخ - 24-6

 .گردد مي تلقي شده داده تحويل قرارداد موضوع

 به كه ستا كار از بخش هر نواقص رفع تاريخ تضمين، دوره شروع تاريخ كار، از بخش هر در نقصي وجود صورت در -24-7

 .باشد رسيده دستگاه نظارت تاييد

 نظر به شد، يابا پذير امكان متفاوتي هاي زمان در كار، از مستقلي هاي قسمت موقت تحويل و تكميل كه صورتي در  -24-8

 قسمت ماده، اين عايتبا ر كارفرما باشد، نياز مورد كار كل تكميل از پيش كار از مستقلي هاي قسمت از برداري بهره كارفرما،

 دوره شروع ات،تعهد انجام نمودن تضمين آزاد مانند موقت تحويل از پس هاي اقدام و گرفته موقت تحويل را گفته پيش هاي

 طبق است، ديدهگر موقت تحويل كه كار از آن قسمت تناسب به را كار انجام حسن تضمين كسور استرداد قطعي، تحويل تضمين،

  .دهد مي انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارك و اسناد
صورت در اين  اهد شد.معايب و يا كمبود هاي جزيي كه در بهره برداري تاثيري ندارند مانع صدور گواهي تحويل موقت نخو -24-9

ز ان صورت پس ه در ايكرسد، معايب را مرتفع و كمبود ها را تكميل نمايد پيمانكار ملزم است ظرف مدتي كه به توافق طرفين مي
اهد شد. در هر حال تاريخ روز توسط كارفرما صادر خو 10بازبيني معايب اصالح شده و يا كمبودهاي تكميل يافته، تاييديه ظرف مدت 

  ز تاريخ صدور گواهي تحويل موقت خواهد بود.شروع دوران تضمين ا
  مسئوليت هاي دوره تضمين– 25ماده 

نمايد (دوره تضمين). ماه شمسي پس از تحويل موقت تضمين مي 12پيمانكار حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد را براي مدت 
ند. كه خود رفع ه هزيناگر در دوره تضمين، معايب و نواقصي در كار مشاهده شود، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نواقص را ب

وز پس از ابالغ ر 15داكثر حانكار راتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آنها به پيمانكار ابالغ مي كند و پيمبراي اين منظور، كارفرما م
  ايد. ع مينمكارفرما ، شروع به رفع معايب و نواقص مي كند و آنها را طي مدتي كه توسط كارفرما اعالم  مي گردد، رف
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ي بداند رفع بي كه مقتضه ترتيسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معايب را خودش يا بهرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا م

 دبرداشت نماي نكار نزد او دارد،مايا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمين پيمانكار ادرصد، از محل تض 15هزينه آن را به اضافه نمايد و 
  ود.و پيمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط نم

  
  گواهي تحويل قطعي– 26ماده 

 هيات تاريخ و اعضا ،تدستگاه نظار تاييد و پيمانكار تقاضاي به بنا كارفرما شده، تعيين تضمين ماهه 12دوره  پايان در -26-1
 كه و نقصي عيب اههرگ كارها، بازديد از پس قطعي، تحويل . هياتكند مي اعالم و معرفي پيمانكار به و معين را قطعي تحويل

 به را كار قطعي لتحوي صورتجلسه كارفرما شده و قطعي تحويل را قرارداد موضوع ننمايد مشاهده باشد پيمانكار كار از ناشي

 .نمايد مي ابالغ پيمانكار

 به مكلف ط قراردادشراي اساس بر پيمانكار كند، مشاهده پيمانكار كار از ناشي نقصي و عيب قطعي، تحويل هيات هرگاه :1تبصره

 .باشد مي آنها رفع

 كار از نواقص ناشي رفع به مكلف ننمايد، را كار قطعي تحويل تقاضاي شده، تعيين تضمين دوره پايان در پيمانكار اگر :2تبصره

 قطعي تحويل به بوطاقدامات مر مالك پيمانكار تقاضاي تاريخ و باشد مي است كرده بروز قطعي تحويل تقاضاي تاريخ تا كه خود

 .است

 پس و انجامد به طول ماه ود از بيش تاخير اين و نكند تحويل هيات اعزام به اقدام پيمانكار، تقاضاي وجود با كارفرما اگر :3تبصره

 قرارداد موضوع عمليات نكند، زمينه اقدامي اين در كارفرما مجدد تقاضاي تاريخ از ماه يك انقضاي و پيمانكار مجدد درخواست از

  .شود انجام مورد آن در قطعي تحويل از پس اقدامات بايد و گردد مي تلقي شده قطعي تحويل
  صورت وضعيت قطعي -26-2

 و مدارك اسناد اساس بر را شده انجام كارهاي قطعي وضعيت صورت موقت، تحويل تاريخ از ماه دو تا حداكثر بايد پيمانكار

 .نمايد تسليم دستگاه نظارت به بررسي و رسيدگي براي و كند تهيه قرارداد،

ه ب نسبت تاييد صورت در و رسيدگي وصول تاريخ از ماه يك مدت ظرف را شده دريافت وضعيت صورت دستگاه نظارت
 پيمانكار، به صورت وضعيت از نسخه يك ارسال ضمن را خود نهايي نظر تاييد، عدم صورت در .نمود خواهد اقدام آن پرداخت

 ارائه با روز،10 مدت طي را حداكثر خود اعتراض باشد داشته كارفرما نظر به نسبت اعتراضي پيمانكار چنانچه .كرد خواهد اعالم

 .رساند مي كارفرما اطالع به مدرك، و دليل

 اعالم را رد آنها اي قبول و كند مي رسيدگي اعتراض موارد به پيمانكار، نظر وصول تاريخ از ماه يك مدت ظرف حداكثر كارفرما

  .نمايد مي
 اختالف به حل را وعموض شود، نمي واقع كارفرما قبول مورد كه خود اعتراض از قسمت آن تكليف تعيين براي تواند مي پيمانكار

 .نمايد ارجاع
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 حسن تضمين %50 نباشد، بدهكار پيمانكار پيمانكار، هاي حساب ساير و شده تصويب قطعي وضعيت صورت به توجه با هرگاه

  .شود مي آزاد موقت تحويل با كار انجام
  

  حق واگذاري – 27ماده 
يا  شخاص حقيقييا ا پيمانكار حق ندارد تمام و يا قسمتي از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز كتبي از كارفرما به شخص

  حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد.
  حل اختالف – 28ماده 

 گهر گل فوالد و آهن هتوسع شركت قراردادهاي و حقوقي مديريت بعهده قرارداد اين مواد تفسير در نظر اختالف گونه هر حل - 28-1
 طرفين كه بود خواهد نسيرجا شهرستان قضائي محاكم قرارداد اين با مرتبط و ناشي حقوقي به دعاوي رسيدگي صالح مرجع و ميباشد 

  .نمودند موافقت آن با قرارداد اين با امضاء
، ارفرماكاينصورت  در غير ملزم است كه تا حل اختالف، تعهداتي را كه به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد و پيمانكار -28-2

  عمل خواهد نمود.پيمانكار طبق قرارداد، به تشخيص خود نسبت به 
  (فورس ماژور) حوادث قهري و غير مترقبه – 29ماده 

  د.واهد بوخاسالمي ايران براي هر يك از طرفين نافذ و قابل اجرا موارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانين جمهوري 
  قراردادو خاتمه موارد فسخ  –30ماده 

  :پيمانكار فسخ قرارداد بعلت تخلف  -30-1
ه موقع قرارداد ب جام موضوععوامل فني، علمي، توليدي و تشكيالتي الزم را براي ان پيمانكارمعلوم شود كه  كارفرمادر صورتيكه بر 

ت واگذاري ، در صورد مي نمايانتظار مي رود در انجام وظايف محوله اعمال ن پيمانكارك ــه از يــفراهم نساخته و يا دقت الزم را ك
ه تشخيص كه بدر صورتي كار توسط پيمانكار به شخص ثالث (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) بدون مجوز كتبي كارفرما و نيز

افتد و يا ه تعويق بيرارداد ببيش از مدت پيش بيني شده در قپيمانكار تحويل موضوع قرارداد به علت اهمال و يا تقصير دستگاه نظارت 
اخطار كار پيمانبه ما كارفر ، را ملحوظ ننمايد و رعايت شرايط قرارداد و يا اصول متعارف معامله را ننمايدكارفرما منافع پيمانكار 

روز  15 بايد ازموظف است ظرف مدتي كه در هر صورت نپيمانكار يب كار خود را بر طرف سازد و خواهد كرد كه نواقص و معا
  تجاوز كند، نواقص و معايب را مرتفع سازد. 

باشد و يا اينكه به علت بعضي از اقدامات ناصواب عمل نكرده كارفرما مطابق اخطار پيمانكار در صورتيكه در پايان مدت مذكور 
بدون احتياج به انجام تشريفات خاصي به تشخيص خود و  حق خواهد داشت كارفرماود محكوميت جزائي پيدا كند، مربوط به حرفه خ

 اقدام خود نفع به كار انجام اجراي تعهدات و حسن تضمين ضبط به نسبتقرارداد  فسخ ابالغ از پس كارفرما .اين قرارداد را فسخ نمايد
 پيمانكارنموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناشي از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامين و ساير مطالبات 
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حق هرگونه ادعايي را دراين خصوص از خود سلب و  پيمانكارمستقيماً و بدون احتياج به اقدامات قضايي و اداري برداشت نمايد و 

  ساقط مي نمايد. 
 قرارداد تنفيذ از بعد روز 7 از بيش قرارداد، موضوع عمليات شروع براي كارگاه تجهيز در يرتاخ) ب

 زمانبندي برنامه اساس بر قرارداد موضوع عمليات شروع در ج) تاخير

  روز 15 از بيش كارفرما، اجازه بدون كار، كردن تعطيل يا كارگاه گذاشتن سرپرست بدوند) 
  قرارداد با توافق طرفين(اقاله) فسخ -30-2

داركات و تعقول بخش خسارت مكارفرما نمايند كه در آن صورت  فسخممكن است قرارداد را با توافق متقابل  پيمانكارو  كارفرما
پرداخت ار پيمانكبه  ي باشد رامدر جريان انجام پيمانكار انجام شده يا به وسيله با تاييد كارفرما  خدماتي كه تا تاريخ تفاسخ مذكور

ي براارفرما كي را كه كليه حقوق و مالكيت هاي نسبت به تداركات و خدمات و هر گونه تعهدپيمانكار خواهد كرد، مشروط برآنكه 
  انتقال دهد.كارفرما آن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به 

  فسخ به سبب ورشكستگي -30-3
  يك از طرفين فسخ خواهد شد.هر و تصفيه اين قرارداد در صورت ورشكستگي 

  فسخ فرارداد به دليل فورس ماژور:- 30-4
  ل و فصل خواهد شد.باال بين طرفين ح 2-30 بندتواند فسخ شود و بر طبق  فورس ماژور ميحالت اين قرارداد در صورت تداوم  

  اقدامات فسخ قرارداد -30-5
 نظر دهد، تشخيص فسخ مشمول را قرارداد كارفرما فوق شده درج حالتهاي از مورد چند يا يك بروز علت به كه صورتي در )الف

 .كند ابالغ مي پيمانكار به داند، مي فسخ مشمول را پيمانكار آنها استناد به كه مواردي ذكر با را خود

 موارد با كارفرمانظر  انطباق عدم از حاكي داليلي كه صورتي در كارفرما، ابالغ تاريخ از روز 7 مدت در كه است مكلف پيمانكار

 كارفرما يا نرسد انكارپيم از سوي پاسخي شده، تعيين مدت ظرف اگر .برساند كارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته شده اعالم

 و قضايي تشريفات دادن انجام هب احتياج و بدون كند مي ابالغ پيمانكار به را قرارداد فسخ كارفرما بداند، مردود را شده اقامه داليل
 :نمايد مي عمل ماده، اين مفاد ترتيب به اداري،

اي (به استثننموده  قداما خود نفع به كار انجام اجراي تعهدات و حسن تضمين ضبط به نسبتقرارداد  فسخ ابالغ از پس كارفرما  )ب
ر مطالبات مين و سايداشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناشي از فسخ قرارداد باشد را از محل تضا) و حق خواهد 2-30بند 

ص از خود دراين خصو ايي راحق هرگونه ادع پيمانكارمستقيماً و بدون احتياج به اقدامات قضايي و اداري برداشت نمايد و  پيمانكار
  سلب و ساقط مي نمايد. 

 مي اختيار در را آن در موجود تداركات تمام و ابزار و آالت ماشين مصالح، وقت، هاي ساختمان و تاسيساتو  كارگاه كارفرما

 براي اي هفته نماينده يك ظرف كه كند مي دعوت پيمانكار از سپس .دارد مي معمول را الزم اقدام آن حفاظت و براي گيرد

 موجود كارگاه در كه تداركات ديگري و ابزار و آالت ماشين مصالح، تمام و شده انجام كارهاي مجلس صورت و برداري صورت
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 در او جانب از شده معرفي نماينده يا خودداري نمايد شده تعيين مدت ظرف نماينده معرفي از پيمانكار هرگاه نمايد. معرفي است

 اعتراضي گونه هيچ حق پيمانكار و نمايد مي اقدام صورت برداري براي راسا كارفرما نشود، حاضر برداري صورت براي مقرر موعد

 .كند مي شده انجام كارهاي از قطعي وضعيت صورت تهيه به اقدام پيمانكار برداري، صورت از پس .ندارد مورد اين در

 گيرد. اختيار مي رد است، نياز مورد كار ادامه براي و شده احداث كارگاه در كه را موقت ساختمانهاي و تاسيسات كارفرما )ج

 كار اتمام خود براي صتشخي به و است موجود كارگاه در كه را پيمانكار به متعلق وسايل و ابزار و آالت ماشين همچنين كارفرما

 آنها اجاره و گيرد مي ردر اختيا است الزم ديگر آالت ماشين با آنها كردن جايگزين براي كه مناسبي مدت براي بداند، نياز مورد

كارفرما  ،بها اجاره بلغم بر توافق عدم در صورت. (نمايد مي منظور پيمانكار طلب حساب به شود، مي تعيين طرف دو توافق با كه را
 ) مي نمايد تعيينرا  بها اجاره دادگستري كارشناسبا نظر 

كه با در نظر را  پيمانكار سائلو و ابزار و آالت ماشين از اقالمي خود، طلب ميزان به كارفرما باشد، بدهكار كارفرما به پيمانكار اگر
 قطعي تملك به ور،كش جاري رعايت قوانين با و گيرد مي اختيار در ارزيابي كرده است را دادگستري رسمي كارشناسنظر  گرفتن

  آورد. مي در خود
 اساس بر را آنبهاي  و كند مي قبول است شده تهيه قرارداد اجراي براي و بوده مشخصات طبق آنچه كار پاي مصالح از كارفرماد) 

 .نمايد مي منظور وي طلب حساب به پيمانكار خريد مدارك

 آنها شرايط خريد اب همراه را كار اجراي براي شده سفارش مصالح فهرست درنگ بي قرارداد، فسخ ابالغ دريافت با پيمانكار) ه

 نياز مورد كه ار سفارش شده مصالح از اقالمي مذكور فهرست دريافت از روز 10 تا كارفرما .نمايد مي ارسال كارفرما براي

 اين خريد بابت كه مبالغي .منتقل نمايد كارفرما به را آنها خريد قرارداد پيمانكار تا نمايد مي اعالم پيمانكار به دهد مي تشخيص

 بقيه تاديه و گردد مي منظور پيمانكار طلب به حساب آن مدارك و اسناد تسليم مقابل در است، شده تاديه پيمانكار سوي از مصالح

 .خواهد بود كارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خريد بهاي

 توافق يا حاضر نشود )ه( و )د( و)ج( هاي بند اجراي در توافق منظور به كارفرما، ابالغ تاريخ از هفته دو ظرف پيمانكار هرگاه) و

 براي كارشناسان اي اين كارشناس نظر .نمايد مي انتخاب دادگستري رسمي كارشناس چند يا يك كارفرما نگردد، حاصل طرفين بين

 .كند مي منظور بدهي پيمانكار حساب به و پردازد مي كارفرما را آنان الزحمه حق و است قطعي طرفين

 حداكثراست،  دهمان باقي كارفرما تحويلي هاي محل در كه را خود تداركات ديگر و مصالح مازاد كه است مكلف پيمانكار) ز

 به آنها كردن راي خارجب تواند مي كارفرما اينصورت غير در .كند خارج شده ياد هاي محل از كارفرما، ابالغ تاريخ از ماه 3 ظرف

  .منظور دارد پيمانكار بدهكاريهاي حساب به را آن هاي هزينه و نمايد عمل بداند مقتضي كه نحو هر
  قرارداد خاتمه
 ديگر، علل خود يا مصلحت به بنا باشد، پيمانكار متوجه تقصيري آنكه بدون كارفرما قرارداد، موضوع كارهاي اتمام از پيش هرگاه

 روز 15 از بيشتر نبايد تحويل، كه براي كارگاه كردن آماده تاريخ تعيين با را قرارداد خاتمه بگيرد، قرارداد دادن خاتمه به تصميم

 تعيين ابالغ اين در است مسلم زيان خطر يا بروز موجب آنها ماندن ناتمام كه را كارهايي كارفرما .كند مي ابالغ پيمانكار به باشد
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 آماده را كارگاه و كند تكميل را كارها گونه اين آن مهلت، در بتواند پيمانكار تا دهد مي پيمانكار به بيشتري مهلت و كند مي

  .نمايد تحويل
  بپردازد:پيمانكار آن است كه مبالغ زير را به  كارفرمامسئوليت  صورت ابالغ خاتمه قرارداددر 

شده  ارهاي مشخصقلم از ك انجام گرفته و براساس درصد هر "براي كارهائي كه واقعاپيمانكار مانده پرداخت نشده مورد استحقاق  -1
  گواهي شده است.كارفرما در فهرست ريز قيمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط 

، تمه قراردادابالغ خايخ از تاربل براي تأمين مواد مورد نياز كار قپيمانكار كليه مخارج انجام يافته و هزينه هاي صورت گرفته توسط  -2
ه باشد و ها داده شدارش آنمشروط بر آنكه مواد مذكور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ اخطار كتبي، سف

با  رفرماكاته براي جام گرفبر آنكه براي اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختي صورت نگرفته باشد. اثبات هزينه هاي انهمچنين مشروط 
  اهد بود.زينه ها خوهانجام  دال برتوسط كارفرما ارائه نسخه هاي تأييد شده فاكتورهاي سازندگان دست دوم يا ساير اسناد تأييد شده 

 بازپرداخت د حق دريافتبمـوجب قـرارداپيمانكار سايراشيايي را كه  ال پيشرفت، مواد، تداركات ومالكيت كار درح پيمانكار -3 
 ، بر طبقما كارفر نسبت به آنها را دارد و كليه طرحها، نقشه هاي كار، كروكي ها، مشخصات و اطالعات مربوط به كار را به

ليه سفارشها و كدر يمانكار پرا كه  نيز همان حقوقي كارفرمازم باشد تا آنكه ، انتقال خواهد داد و اقداماتي كه الكارفرمادستورالعملهاي 
 انجام خواهد داد. بدست آورده است كسب نمايد كار پيمانهاي دست دوم دررابطه با

 : است زير شرح به قرارداد دادن خاتمه از بعد اقدامات

 مي تحويل موقت ستا يافته پايان كه را قسمت آن و گرفته قطعي تحويل است، ناتمام كه را كارها از قسمت آن كارفرما)  الف

 كارفرما توافق با كه بيمدت مناس در خود، هزينه به است، مكلف پيمانكار شود، مشاهده ناتمام كارهاي مورد در معايبي اگر .گيرد

 به راسا كارفرما ،نكند نقص رفع مقرر در مهلت پيمانكار كه صورتي در .دهد قطعي تحويل سپس و نمايد عيب رفع شود مي تعيين

 آغاز اصالح تاريخ از رها،كا قبيل اين تضمين دوره است نمايد. بديهي مي نقص رفع به اقدام 15/1 ضريب اعمال با و پيمانكار هزينه

 .شد خواهد

 .شود مي تهيه پيمانكار توسط شده، انجام كارهاي وضعيت صورتب) 

 :شود مي اقدام زير شرح به شده، سفارش و موجود مصالح مورد درج) 

 در پيمانكار، خريد اسناد طبق است، شده تهيه قرارداد موضوع اجراي براي و بوده فني مشخصات طبق كه كارگاه در موجود مصالح

 .شود مي منظور قطعي وضعيت صورت

 براي آن شرايط خريد اب همراه را كار اجراي براي شده سفارش مصالح فهرست درنگ بي قرارداد، خاتمه ابالغ دريافت با پيمانكار

 مي تشخيص نياز مورد هك را سفارش شده مصالح از اقالمي ،مذكور فهرست دريافت از روز 10 تا كارفرما .نمايد مي ارسال كارفرما

 سوي از مصالح اين خريد بابت كه مبالغي .منتقل نمايد كارفرما به را آنها خريد قرارداد پيمانكار تا كند مي اعالم پيمانكار به دهد

 و خريد بهاي بقيه اديهت و گردد مي منظور پيمانكار طلب به حساب خريد مدارك و اسناد تسليم مقابل در است، شده تاديه پيمانكار
 .خواهد بود كارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر



 

طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب واحد 
 فوالدسازي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 21از  18صفحه  1400تيرماه  ق1279/00: مناقصهشماره   آگهي مناقصه

 
 دهد خاتمه اشخاص ثالث و ءجز پيمانكاران با را خود قراردادهاي تمام قرارداد، خاتمه ابالغ دريافت از پس درنگ بي بايد پيمانكار

 .نمايد منتقل كارفرما به را آنها كارفرما توافق صورت در يا

 به خاتمه دادن ثرا در و است كرده تعهداتي ثالث اشخاص مقابل در قرارداد، موضوع اجراي منظور به پيمانكار صورتيكه درد) 

 به كارفرما تاييد و رسيدگي از پس خسارتها، و ها هزينه اين گردد، اشخاص آن به خسارتهايي و هزينه پرداخت به ملزم قرارداد

 .گردد مي منظور پيمانكار بستانكاري حساب

 .گيرد مي اختيار در است، شده احداث كارگاه در كه را موقتي ساختمانهاي و تاسيسات كارفرماه) 

 به و شود مي طرف تعيين ود توافق با است، شده پيمانكار به قبالً كه پرداختهايي گرفتن نظر در با ساختمانها و تاسيسات اين بهاي

 .شود پرداخت نمي كارگاه برچيدن عنوان به وجهي آن بابت و گردد مي منظور پيمانكار طلب حساب

 است، باقي مانده كارفرما تحويلي محلهاي در كه را خود تداركات ديگر و تجهيزات و مصالح مازاد كه است مكلف پيمانكارو) 

 براي تواند مي رماصورت، كارف اين غير در .كند خارج شده ياد هاي محل از كارفرما، ابالغ تاريخ از ماه 3 مدت ظرف حداكثر

 صورت اين در ندك منظور بدهي پيمانكار حساب به را آن هاي هزينه و نمايد عمل بداند مقتضي كه نحوي به آنها كردن خارج

  .مايدن ادعايي يا مطرح خود دعوايي داراييهاي و اموال به شده وارد زيان و ضرر به نسبت تواند نمي پيمانكار
 تعليق -31 ماده

 با را بايد مراتب صورت ناي در كند، معلق ماه سه حداكثر و بار يك براي را كار اجراي قرارداد، مدت در تواند مي ) كارفرما الف

 پاي مصالح شده، جامكارهاي ان تمام كه است مكلف پيمانكار تعليق، مدت در .دهد اطالع پيمانكار به تعليق شروع تاريخ تعيين

 .حراست كند و حفاظت شايسته، طور به قرارداد اساس بر را موقت ساختمانهاي و تاسيسات كار،

 .پرداخت خواهد طرفين توافق با تعليق دوران در را پيمانكار باالسري هاي هزينه كارفرما )ب

 اجاره .كنند توافق مي د،نماي خارج كارگاه از تعليق مدت در است مايل پيمانكار كه آالتي ماشين مورد در پيمانكار و ج) كارفرما

 پرداخت پيمانكار به فينطر اساس توافق بر ماند، مي باقي كارگاه در كه استيجاري آالت ماشين از تعداد آن توقف دوران به مربوط

 .شود مي

 حداكثر و يك بار براي ار تعليق مدت پيمانكار، موافقت با تواند مي كارفرما باشد، ضروري ماه سه از بيش تعليق كه صورتي د) در

 .شود مي داده خاتمه دادبه قرار ماه، 3 از بيش تعليق با پيمانكار موافقت عدم صورت در .دهد افزايش گفته پيش شرايط با ماه، 3

 شروع كارگاه، تاريخ ودننم آماده منظور به پيمانكار براي مهلتي تعيين با كارفرما شود، برطرف كار تعليق موجب عوامل ه) هرگاه

  .كند مي ابالغ پيمانكار به را كار مجدد
  و تحويل كاالهاي موضوع قرارداد يبسته بند – 32ماده 

   .اشدب مي پيمانكار عهده به قرارداد موضوع اقالم حمل و بندي بسته بارگيري، از ناشي هاي هزينه كليه -32-1
دستگاه  تاييد به بايست يم كه باشد مي قرارداد تجهيزات تخليه و بندي بسته بارگيري، دستورالعمل ارائه به موظف پيمانكار -32-2

  .گيرد قرار قرارداد موضوع تجهيزات تحويل و بندي بسته مبناي تاييد از پس و رسيده كارفرما نظارت
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  :گيرد قرار نظر مد بايد زير موارد تخليه و بارگيري بندي، بسته دستورالعمل تهيه در -32-3
  شود. ديده دستورالعمل در اقالم ظاهري و چشمي بازرسي -ا

ديده  تورالعملدس در شود مي تهيه مختلف مراحل در كه كيفيت كنترل و آزمايش بازرسي، هاي نامه گواهي و مدارك تمام -ب
  شود.

  بازرسي، آزمايش و تهيه گزارش  – 33ماده 
ماني مجاز زسته بندي، ببل از قتحويل تمام يا بخش هايي از اقالم مورد نياز پروژه در محل هايي كه پيمانكار اعالم مينمايد و  - 33-1

د. د نموخواه وگيرياست كه بازرس گواهي تحويل آنرا صادر كرده باشد. بديهي است سايت از ورود اقالم بدون گواهي بازرس جل
  در صورت عدم نياز به بازرسي، بازرس مراتب را به پيمانكار اعالم خواهد نمود.

 بازرسـي مورد، 7يوستپتحويل مطابق  قبل از يا دوره ساخت و شود در تهيه مي ساخته و پيمانكارطرف  كه از اقالميكليه  - 33-2
ه انجام كار نسبت بت پيمانكنترل و بازرسي نمايندگان كارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولي گرفت. خواهند قرار نمايندگان كارفرما

  تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنين كليه هزينه هاي بازرسي بعهده پيمانكار ميباشد.
ورتيكه صمايد و در نرسال ا اپيمانكار موظف است قبل از بازرسي اقالم، دستور العمل بازرسي و كنترل كيفيت را براي كارفرم -33-3

ارفرما انجام رد تاييد كالمللي موبراي آزمايش هاي اقالم پروژه دستورالعملي  صادر نشده باشد، آزمايشات بر اساس استانداردهاي بين
  خواهند شد.

سي را ، تاريخ بازرتيدستورالعمل بازرسي و كنترل كيفقبل از بازرسي و آزمايشات مندرج در  روزكاري 3پيمانكار حداقل  -33-4
وند شمعرفي مي ر پيمانكاه ب "كتباكارفرما تسهيالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرساني كه از طرف بايستي اعالم داشته و 

ن . همچنين قرار دهدار آنابراي انجام وظائف محوله در اختي (به هزينه پيمانكار) فراهم نمايد و لوازم آزمايش و كمكهاي الزم را
ت ستگاه نظاردتي كه ها و تعليمافروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فني و همچنين بر طبق دستورالعمل

   جام دهد.ايد، اناي و تخصصي اعالم مي نمخريدار در حدود مشخصات و اسناد و مدارك پيوست قرارداد و استانداردهاي حرفه
بازرس ، دنباشنارداد طبق مشخصات مشروحه در قر شده استتهيه  پيمانكاركه از طرف  اقالميي، درصورتيكه در موقع بازرس -33-5

 اقالمييوب از تعويض يا رفع ع ارپيمانك(با ذكر عيب) و يا اصالح آنها را بخواهد. در صورتيكه  مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننمايد
را  اقالماين  الح ميداندصطريق كه  به هر مي تواندكارفرما ه است امتناع نمايد تقاضاي تعويض يا اصالح آنها را نمود كارفرماكه 

تلقي  پيمانكار جام تعهداتمحه در انرا به منزله قصور و يا مسا اقالمدر مورد تعويض يا اصالح اين نوع پيمانكار جايگزين نموده و امتناع 
در پيمانكار  تخلفبدليل ارداد را قر ،30 طبق مفاد ماده، يا اين قرارداد عمل نمايد 23اين نوع خسارات بر طبق ماده نموده و براي جبران 

  فسخ نمايد. ،انجام كارها
تأييد  ندارد موردبق استاكدها و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي، روش توليد، آزمايشات، بازرسي ها و غيره بايد مطا -33-6

  باشد.كارفرما 
  قرار گيرد.كارفرما بايد در هر حال جهت كنترل و تأييد در اختيار بازرس  ها گواهي آزمايش -33-7
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و ز مسئوليت اارا مانكار پيتحويل شده اند، پيمانكار كه از طرف  اقالميهرگونه بازرسي و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن  -33-8

  ردند معاف نمي نمايد.از پايان دوره تضمين معلوم گنموده باشد و قبل  قصوري كه در اجراي مفاد قرارداد يادر مقابل عيوب و 
  فراهم آورد.كارفرما براي بازرس را  ميبايست در دوره بازرسي و آزمايش، تسهيالت الزمپيمانكار  -33-9

  نشاني طرفين قرارداد – 34ماده 
رارداد تغيير ا در مدت قي خود رقرارداد نشاننشاني طرفين قرارداد به شرح مندرج در مقدمه اين قرارداد مي باشد، هرگاه يكي از طرفين 

راق و اظهارنامه مه ها ، اوليه ناكدهد بايد موضوع را كتباً به طرف ديگر ابالغ كند و تا زماني كه نشاني جديد به طرف ديگر ابالغ نشده 
  خواهدشد. ها ابالغ شده تلقيها به نشاني مشروح در باال با پست سفارشي و يا اخذ رسيد ارسال و تمام آن

  نسخ قرارداد – 35ماده 
ار قرارداد داراي اعتب هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفيننسخه اصلي كه  ماده و سه 35 درو پيوست هاي مربوطه اين قرارداد 

  اشد.يكسان ميباشد تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد كه دو نسخه آن براي خريدار و يك نسخه براي فروشنده ميب
  
  
  
  

  پيمانكار  كارفرما    
  

  ....  و نايب رئيس هيات مديره مدير عامل
....  

     محمد محياپور
  امضاء

  
  
  

  امضاء

  ت مديرهاعضو هي
   جعفر صالح

  
  امضاء
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  باشد.پروژه شامل طراحي مهندسي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب به شرح زير مي

و انشعاب از خط لوله  470mو طول حدود  900mmخط لوله آب شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر با قطر 
 كند)گهر عبور مي(خط لوله از زير جاده اختصاصي گل 900mmآب گل گهر به قطر 

 1200mو طول حدود  710mmگهر با قطر خط لوله آب فوالدسازي شركت توسعه آهن و فوالد گل  )أ
 در قسمت الف 900mmو انشعاب از خط لوله آب به قطر 

و طول حدود  710mmوسعه آهن و فوالد گل گهر با قطر تاصالح خط آب موجود كارخانجات احيا   )ب
1500m  900و انشعاب از خط لوله آب به قطرmm در قسمت الف 

و همچنين عكس از نقطه انشعاب تا نقطه تحويل در ضلع شرقي شركت  dwgهاي تقريبي در فرمت نقشه
  ترسيم شده است. شرح كار پروژه مطابق زير است:

. باشداجراي پروژه قبل از ارائه پيشنهاد فني و مالي به عهده پيمانكار ميبازديد از محل و موقعيت  -1
از جانب شايان ذكر است پس از بازديد هيچگونه ادعا و اعتراضي مبني بر عدم اطالع از وضعيت موجود 

 باشد.پيمانكار پذيرفته نمي

در مرحله ايد حجم ها، متريال ها و نقشه ها به صورت تخميني است و مقادير دقيق آن ها ب -2
 و با تاييد واحد نظارت كارفرما، نهايي شوند.به طور دقيق تهيه توسط پيمانكار طراحي 

ست تمام  -3 ساختپيمانكار موظف ا سي و براي عبور خط لوله آب هازير سيدن به  را برر سيب ر بدون آ
را توسط سنداژ ها همچنين پيمانكار بايد كدهاي ارتفاعي زيرساختارائه راهكار نمايد.  معارض موجود

ـــت آورد و در اين نواحي با احتياط كامل عمليات خاكبرداري را انجام دهد.  (گمانه ارتفاعي) بدس
از جمله معارضات داخل شركت همان باشد.  ( هرگونه سهل انگاري در اين زمينه متوجه پيمانكار مي

متر از  1,4با ارتفاع  063متر، خط آب  1,5طور كه در نقشه مشخص است شامل فيبر نوري با ارتفاع 
سطح زمين  1,3اينچ به ارتفاع  4روي لوله و خط گاز  شد.از روي لوله تا  همچنين بعد از اخذ  مي با

پرميت از شــركت توســعه عمران و مديريت منطقه معارض بيرون ســايت در اختيار پيمانكار قرار مي 
سنداژ را انجام  سطح زمين، عمليات  ست براي بدست آوردن ارتفاع دقيق از  گيرد و پيمانكار موظف ا

  دهد).  

باشد. لوله آب به عهده پيمانكار مي تمامي مراحل پروژه شامل طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط -4
 در ادامه به تفكيك توضيحات هر كدام ذكر شده است.

  طراحي مهندسي
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برداري از مسير خط انتقال آب براي مشخص طراحي مهندسي خطوط انتقال آب و انجام كارهاي نقشه -5
برسد. الزم به ذكر شدن متريال الزم به عهده پيمانكار است و بايد به تائيد دستگاه نظارت كارفرما 

 گيرد.است كه طراحي اوليه در اختيار پيمانكار قرار مي
تحويل خط آب و كريدور تاسيساتي مجاز براي خط انتقال  TOPطراحي خطوط انتقال بايد طبق نقاط  -6

 شود، انجام شود.آب كه توسط كارفرما به پيمانكار ابالغ مي
 و محاسبات ناپايدار براساس يهاجريان قوچكنترل ضربه  تاسيسات و تجهيزات انتخاب و طراحي -7

و اجراي آن به  خصوص اين در مناسب افزارهاي نرم از استفاده با ناپايدار جريانرخداد  شرايط تحليل
 طراحي و انتخاب (دستورالعمل 517بايست مطابق با نشريه باشد. اين بند ميعهده پيمانكار مي

 شهري) باشد. آبرساني تاسيسات در قوچ ضربه كنترل تجهيزات
مبلغ كل پروژه منوط  %10و  باشـــديبوك مربوطه م ناليملزم به ارائه فا مانكاريپس از اتمام پروژه، پ -8

 .باشديبوك به كارفرما م ناليبه ارائه فا

  تامين متريال
پيمانكار موظف است قبل از تامين متريال، ريزمتره متريال الزم با مشخصات فني را به تائيد دستگاه  -9

 نظارت كارفرما برساند. 
 است. مانكاريكالً به عهده پ  و ... هاو مصالح حفاظت لوله رهايها، متعلقات، شيها، اتصاللوله هيته -10
كارفرما  دييمورد تا ستيوندور ل يمورد استفاده را بر مبنا اليمتر هيكل ستيموظف است ل مانكاريپ -11

   .ديو اجرا نما هيته

 اجراي خط انتقال آب
 بعدي عمليات و كار شرايط نمودن آماده براي كه است هاييفعاليت كليه انجام از عبارت قسمت اين كارهاي

شه، پاي به متعلقات و لوله حمل شامل سه تران شه، حفاري لوله، كردن ري  تكميل و انجام و گذاري لوله تران

به عهده پيمانكار  ســراســري اندازي راه و كردن ضــدعفوني و هيدرواســتاتيك هايآزمايش و نصــب عمليات
شد.مي سمت اين بعدي مندرجات شرح به عمليات اين با سيركار، كردن شامل پياده ق  رفع و تميزكاري م

سات و ديوار تخريب بوته كني، موانع، سي سير در تأ صيل بيان  بود خواهد نيز لوله گذاري م كه در ادامه به تف
  شده است.

  
  

  تجهيز كارگاه
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 را آن ،دستگاه نظارتتاييد از پس و تهيه كرده را كارگاه تجهيز جانمايي طرح است، موظف پيمانكار -12
  .دهد قرار كارگاه تجهيز مبناي

 توجه با كارگاه، تجهيز براي شده تعيين زمان مدت در را كارگاه تجهيز عمليات است موظف پيمانكار -13
  برساند. انجام متعارف به حد در منطقه، شرايط به

 كارگاه تجهيز براي كه را كارگاه موقت تاسيسات و ساختمانها خود، هزينه به است موظف پيمانكار، -14
  .كند بيمه سيل، و سوزي آتش مانند حوادث اتفاقي، برابر در كند،مي احداث

 پياده كردن مسير لوله گذارينقشه برداري و 

 تحويلي مبدأ و نشانه نقاط است موظف پيمانكار زمين، وضعيت در تغيير نوع هر از قبل و كار شروع در -15
 هامحل اين كند. حفاظت و تثبيت احداث، مناسب هايمحل در و بنايي يا مصالح بتن با را كارفرما از
 و نشود وارد هاآن به ايصدمه عمليات اجرايطول  در كه باشد نحوي به بايد كارگاه محدوده در

  باشد. عمليات كنترل براي آماده همواره
اجرايي  هاي نقشه در مندرج موانع ساير ها و حوضچه احداث محل گذاري، لوله مسيرهاي بايد پيمانكار -16

 با را موجود شرايط اجرايي عمليات به اقدام هرگونه از قبل و كرده پياده كمكي هايميخ نصب با را
 وضع با تناقض يا و تفاوت ها، نقشه نمودن پياده هنگام به چنانچه .كند جلسهصورت دستگاه نظارت

  كند. صورتجلسه و اطالع ،دستگاه نظارت به فوراً را موارد اين نمود، مشاهده محل موجود
برداشتن  همچنين و كار اجراي محدوده در موجود هايتسطيح مسير لوله گذاري شامل برداشتن بوته -17

 در نحوي به بايد شده برداشت نباتي خاك به عهده پيمانكار است. كار از شروع قبل نباتي خاك
 رسد مي خاكريزي مصرف به كه بعداً خاكبرداري از حاصل خاك با كه شود دپو شده تعيين هايمحل

   نشود. مخلوط
 برداشت به نسبت گل گهرديوار شركت توسعه آهن و فوالد  به برخورد از قبل است موظف پيمانكار -18

 به نسبت دستگاه نظارت دستورهاي و تأييدات دريافت از پس و كرده آنها اقدام جزييات و موقعيت
 هاي تخريبي را اصالح نمايد.كند و پس از انجام كار، مكان اقدام آن تخريب

عهده پيمانكار  تخريب آسفالت در مسير لوله و انجام عمليات اجراي آسفالت خيابان هاي تخريب شده به -19
 مي باشد.

هاي عبوري در محل عبور و مرور از پيمانكار موظف است با توجه به باال بودن تراز روي لوله -20
هاي هاي بتني (كالورت يا كيسينگ) جهت افزايش مقاومت ظرفيت باربري در محلغالف

 عبور و مرور استفاده گردد.
 عمليات خاكي و تجهيزات
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، ريختن خاك گذاري لوله ترانشــه حفاري براي الزم تجهيزات و آالت نماشــي اســت موظف پيمانكار  -21
 زمان برنامه و كار اجراي ســرعت به توجه با را حاصــله در كنار ترانشــه و اجراي كامل عمليات خاكي

صيلي بندي صوب تف شين تعداد و مقدار. كند تدارك و تأمين ،م  به بايد الذكر فوق تجهيرات و آالت ما

ــد نحوي  موظف پيمانكار همچنين و نيايد بوجود كار اجراي در تاخيري يا وقفه هيچ وجه به كه باش

 تأييد به و تهيه را كار اجرايي روش و ســازمان آالت، ماشــين ليســت با همراه كار اجراي روش اســت

 برساند. دستگاه نظارت

شر -22 صات فن 303 هيبا توجه به ن شخ شهر يكارها يعموم ي(م ضالب  حداقل ) يخطوط لوله آب و فا
ــ ــه به منظور كندن مس  ي(قطر خارج OD+60 cmبا توجه به قطر لوله  يلوله گذار ريعرض ترانش

 است. 120cmلوله برابر  يحداقل عمق پوشش رو نيباشد. همچني) ممتريلوله بر حسب سانت

براي  303انجام بستر سازي ترانشه بايد مطابق بانشريه و همچنين  ترانشه كف تسطيح و بندي شيب  -23
 ها و نصب متعلقات و شيرآالت توسط پييمانكار انجام شود نصب لوله

ـــ ديبا مانكاريپ -24 ـــب برا نيماش ـــورتدينما نيجوش را تأم يآالت مناس از جوش  مانكاريكه پ ي. در ص
  باشد: ريبه شرح ز ازيمورد ن زاتيآالت و تجه نيحداقل ماش ديكند بايلب استفاده مبهلب

شار به م نيتأم يبرا يكيدروليه هايصفحه اتو، رنده و پمپ ييگرما يانرژ نيتأم يژنراتور برا  •  زانيف
  مورد نظر

  مربوط و زمان سنج باشد. يهاهريمجهز به گ ديجوش با نيماش  •
  دو طرف اتو يهاثابت نمودن لوله يها برارهيگ  •
  صفحه اتو زكردنيتم يدستمال برا  •
  برآمده لوله از داخل و خارج يهالبه دنيبر يالزم برا ليوسا  •
  قسمت برآمده لوله ريگاندازه  •
  حرارت سطح اتو يريگاندازه يدماسنج برا  •
  دستگاه برش لوله  •
  هوا يدما يريگاندازه يدماسنج برا  •
  زمان سنج  •

 به نياز مورد مصالح تأمين همچنين و كار ابزار و آالت ماشين انساني، نيروي كارگيري به و تأمين تهيه، -25

ــده انجام عمليات نگهداري و اندازي راه و آزمايش، گذاري لوله كامل اجراي منظور  تحويل زمان تا ش

  .بود خواهد پيمانكار عهده به و تعهد در موقت

 گذاريعمليات لوله
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 باشد.گذاري به عهده پيمانكار مي لوله مسير كردن آماده و كردن تميز -26

تا از محل تامين لوله انشــعاب، و متعلقات مربوط  بســته به مورد  ها، ها، اتصــاليل لولهو حم رييبارگ -27
 باشد.به عهده پيمانكار ميپاي كار و باراندازي در كنار محل نصب 

 گيرد راخط آب مورد استفاده قرار مي اتيانجام عمل يرا كه برا يموظف است لوله و متعلقات مانكاريپ -28
صدمه به آنها جلوگ يانبار كرده و نگهدار يبه نحو شود (لوله و  يريكند، كه از وارد آمدن خسارت و 

ــوند). در هر صــورت، پ يآفتاب نگهدار ميمتعلقات در محل خنك و به دور از تابش مســتق  مانكاريش
 سالم لوله و متعلقات خواهد بود. يارمسئول نگهد

سازي سر لوله (در صور ت لزوم)، ، برش و آماده يحفاظت كامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارج -29
شود به  اتيسر لوله ها و انجام عمل ميتنظ شه انجام  اتصال كه بر حسب مورد الزم است خارج از تران

  عهده پيمانكار است.
اتصال كه بر حسب مورد الزم است  اتيها و انجام عملسر لوله ميها درون ترانشه، تنظدادن لوله قرار -30

به  هامربوط، و نصــب لوله يمرتبط با حفاري اضــاف اتيعمل هيمراه با كلدرون ترانشــه انجام شــود، ه
 باشد.عهده پيمانكار مي

شه درون متعلقات قراردادن ، خارجي مواد گونه هر ورود از متعلقات داخل كامل حفاظت -31 صب ، تران  ن

 باشد.به عهده پيمانكار مي الزم تكميلي عمليات ساير و آنها،

 استفاده كند. يبتن يموظف است هر كجا كه الزم است از پشت بندها و مهارها مانكاريپ -32

 فاضالب و آب لوله خطوط عمومي كارهاي فني (مشخصات 303نصب لوله و متعلقات مطابق با نشريه  -33

  .شهري ) انجام گيرد

 (منهول) احداث حوضچه هاي شير

ضچه احداث -34 ساس بر بايد شيرها حو صات ا شخ شريه ساختماني، كارهاي عمومي فني م  55 شماره ن

 .شود انجام كشور ريزي وبرنامه مديريت سازمان

ضچه -35 صالح مورد نياز و عمليات اجرايي جهت احداث حو شير به عهده پيمانكار طراحي، تامين م هاي 
 باشد.مي

سالزم يخاك اتيانجام عمل -36 شامل حفر گود با هر نوع و سط يكيمكان لهي،  ، آب  حيتا عمق مورد نظر، ت
ــ به عهده  داخل گود (در صــور ت لزوم) يآبهاي ســطح هيو تخل يكف گود، تلمبه زن دنيوكوب يپاش

 باشد.پيمانكار مي

 باشد.ديوارها حوضچه به عهده پيمانكار مي از عبور محل در لوله ها دور كاري عايق و جاسازي -37
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 باشد.تخليه به عهده پيمانكار مي لوله اطراف در زهكش كف و شن ريختن و تهيه -38

ــطيح -39 ــچه داخل نظافت محل، كردن پاك و تس ــاير و حوض به عهده پيمانكار  الزم تكميلي عمليات س
 باشد.مي

 باشد.به عهده پيمانكار مي هالوله جاسازي با همراه بنايي، عمليات و ريزي بتن و بندي قالب -40

 باشد.به عهده پيمانكار مي پله به همراه حفاظ تهيه و  نصب -41

 و ســقف هواكش براي فوالدي لوله و مربوط قاب با چدني دريچه و الزم دميلگر نصــب و حمل ،تهيه  -42
 باشد.به عهده پيمانكار مي شير هاي تخليه حوضچه

  همچنين در قسمت طراحي و اجراي كار موارد زير در نظر گرفته شود:
 نكند. وارد لوله به اضافي فشار آنها وزن تا شود ايجاد مناسب نحو حوضچه به درون در شيرها نشيمن 

 شي هايآب يا و حوضچه به وارده هايآب تخليه شت از نا صالي محل ن صب طريق از ها ات  درحد لوله ن

 شود. گرفته نظر در حوضچه اطراف زهكشي و كف و ديوارها از يكي فاصل

 درنظر بعدي احل مر براي حوضــچه داخل از متعلقات و شــيرها قطعه بزرگترين نمودن خارج امكان 

 .باشد برداشتن قابل حوضچه سقف منظور، اين براي . شود گرفته
 افراد حركت و ايســتادن براي الزم فضــاي ايجاد بر عالوه گردندكه انتخاب نحوي به ها حوضــچه ابعاد 

صاب، صله ن سب فا سته و باز براي هاديواره از منا شته وجود كار ابزار گردش و هامهره و پيچ كردن ب  دا

 .باشد

 ضچه خروج و ورود و بازديد دريچه سي پله هاي و ها حو ستر ستقيماً د  داده قرار شيرها و لوله روي م

 .نشوند
  سقف حوضچه بايد حداقل شير هوا،  سطحي به داخل حوضچه   15جهت جلوگيري از ورود آب هاي 

  سانتي متر باالتر از سطح طبيعي زمين قرارگيرد.

  رهاينصب ش
 باشد.به عهده پيمانكار مي فلومتر و متعلقات رآالت،يو نصب ش حمل -43

ها درون و مهره چيواشــر و پ ر،ي، قراردادن شــياز ورود هر گونه مواد خارج ريكامل داخل شــ حفاظت -44
در مورد  ديبازد چهيها (همراه با نصــب روكش چكمه اي ، قاب و درحوضــچه و نصــب آن ايترانشــه 

 باشد.به عهده پيمانكار مي مدفون) رهاييش

 باشد.به عهده پيمانكار مي )ادهي(اتصال قابل پ ريصوص باز و بسته كردن شو نصب قطعه مخ حمل -45
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شد. برخوردار ايويژه دقت از بايد شيرها حمل -46 ست موظف پيمانكار با صدمه  از جلوگيري منظور به ا
ــبت هاآن به زدن ــب باالخره و باراندازي و حمل طول در بارگيري، نگهداري به نس  هايمحل در نص

 در و لوله گذاري مســير در كنار شــيرها نمودن ريســه آورد. عمل به را دقت نهايت شــده مشــخص
 بدون مناسب هايدرمحل نصب مرحله تا بايد شيرها نيست. مجاز وجه هيچ به پوشش بدون هايمحل

 شود. نگهداري شود وارد هاآن به ايصدمهآنكه 

  عمليات پايپ جكينگ
جاده اختصــاصــي گل گهر عبور مي كند، نياز به عمليات پايپ جكينگ از زير  900كه خط لوله با توجه به اين

  در كل مسير جاده مي باشد.
سعه، عمران و مديريت منطقه  -47 شركت تو ست كليه مجوزهاي الزم براي حفاري را از  پيمانكار موظف ا

 گل گهر دريافت نمايد.

ر صورت بروز هر گونه آسيب شود و دپيمانكار بايد تعهد دهد كه هيچگونه خسارتي به جاده وارد نمي -48
 باشد.يا خسارت به جاده به عواقب مالي و جاني خسارت وارده عهده پيمانكار مي

 باشد.تامين تمام تجهيزات الزم جهت حفاري، خاكبرداري و ... به عهده پيمانكار مي -49

 باشد.تامين تمام متريال از جمله غالف لوله و همچنين مصالح مورد نياز به عهده پيمانكار مي -50

 پيمانكار موظف است جدار خارجي غالف و جداره خاك را با تزريق بتن به صورت كامل پر كند. -51

پيمانكار موظف اســت جدار داخلي غالف و جداره خارجي لوله را با تزريق ماســه به صــورت كامل پر  -52
 كند.

امكان پذير  با توجه به اين كه اين قســمت از مســير لوله مدفون و در آينده قابليت دســترســي به آن -53
باشد پيمانكار موظف است كليه الزامات جوشكاري، تزريق بتن و ... را با رعايت و حساسيت زياد نمي

 هاي الزم را به كارفرما تحويل دهد.انجام دهد و تضمين

 ميلي متر در نظر گرفته شود. 1200مي بايست غالف پايپ جكينگ  -54

  خطوط لوله نصب شده كيدرواستاتيه شيآزما
 ي(مشخصات فن 303 هيمطابق با نشر ديتحت فشار با لنيات يخطوط لوله پل كيدرواستاتيه شيآزما -55

 باشد.و به عهده پيمانكار مي ) باشديخطوط لوله آب و فاضالب شهر يكارها يعموم

  .استعالم شده باشدتوسط پيمانكار  زيلوله از كارخانه سازنده ن هيدر زمان ته ديبا شيزمان آزما مدت -56

  يزيخاك ر
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 نوار دادن قرار فني، مشخصات طبق لزوم مورد تراكم تا دستي وسايل با سرندي خاك كوبيدن و پخش -57

شه تا اليه به اليه پركردن اخطار، شي آب زمين، سطح تران صد 85 حداقل تراكم با آن كوبيدن و پا  در

ستاندارد، پروكتور صل خاك با ا الزم به عهده  تكميلي ساير عمليات و نهايي) خاكبرداري(خاكريز از حا
  باشد.پيمانكار مي

: مرحله اول رديصــورت بگ ديبا توســط پيمانكار نصــب شــده در دو مرحله هايلوله يرو يزير خاك -58
ستاتيه شيقبل از انجام آزما يمقدمات يزيخاك ر  يزيخاك ر ليخط لوله و مرحله دوم تكم كيدروا

 شود. تيرعا ريموارد ز ديخطوط نصب شده كه در هر مورد با كيدرواستاتيه شيپس از انجام آزما

ـــه  70اطراف لوله تا  ديدر مرحله اول با يمقدمات يزيخاكر در -59 ـــط ماس ـــد قطر لوله  را توس درص
. در مرحله دوم حداقل ارتفاع باشــد)(تهيه ماســه و حمل و ماســه ريزي به عهده پيمانكار ميپركرد
ـــانت 30تاج لوله  يرو يبا خاك مرغوب انتخاب يمقدمات يزيخاكر ـــد. همچن متريس هنگام  نيباش
باشند تا  تيو متعلقات قابل رؤ رآالتيها، شيخط لوله، الزم است تمام اتصال كيدرواستاتيه شيآزما

ـــــانــ ـــــت بــه آس ـــــت آب از آن، مــحــل نش ـــــورت نش ـــــود. دايــپــ يدر ص   ش
شيده مي حوي كه خط مياني نوار زرد با محور لوله در شود به نسپس روي اين اليه نوار اخطار زرد ك

خطوط نصب شده  كيدرواستاتيه شيپس از انجام آزما يليتكم يزيخاك ر دريك امتداد قرار گيرد. 
شكل صورت لزوم انجام رفع نواقص به  شده مورد قبول  يو در  صب  ستگاه نظارتكه خطوط ن واقع  د

شود.  ليو تكم افتهيداخل ترانشه ادامه  يزيخاكر اتياجازه خواهد داد كه عمل دستگاه نظارتگردد، 
ــود. ديبا نياول تا تراز زم هيناح يزيپس از خاكر يزيبخش از خاكر نيا بخش  نيا يزيخاكر انجام ش
  .رديانجام گ يتواند با خاك حاصل از خاكبردار يم

  مهيحفاظت و ب
دقت نســبت به حمل به  تيگرفته و با نها ليو ســالم تحو حيموظف اســت  مصــالح را صــح مانكاريپ -60

ـــئول يهاو نصـــب در محل يمورد نظر بعد يانبارها و حفاظت از  ينگهدار تيمربوط اقدام كند. مس
 خواهد بود. مانكاريپ تيمصالح كالً به عهده و با مسئول

ـــئول مانكاريپ -61 ـــالح و لوازم را تا تار نيو همچن  اتيعمل يكامل اجرا تيمس  ليتحو خيحفاظت از مص
 موقت كار به عهده خواهد داشت.

اسناد مثبته توسط  ميپروژه خواهد بود. با تسل مهيو به سرانجام رساندن ب يريگيموظف به پ مانكاريپ -62
ــتق يهانهيكارفرما هز مانكار،يپ ــ مهيكند. بيگر پرداخت م مهيدر وجه ب ماًيمربوط را مس ــاتيتأس  س
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ـــط پ دنيو برچ زيتجه يهاهنيجداگانه و در قالب هز ديكارگاه با زيتجه ـــورت  مانكاريكارگاه توس ص
 .رديگ

منضم به  HSEمطابق با دستورالعمل را  تيسا يدر محل اجرا يمنياصول ا هيموظف است كل مانكاريپ -63
و تمامي پرميت هاي الزم را از دســـتگاه مربوطه طبق مقررات ســـايت دريافت  رديدر نظر بگقرارداد 

 باشد. يم مانكاريها به عهده پ تيمسئول هيصورت كل نيا ريدر غ كند.

ـــت پرميت هاي مورد نياز براي كليه عمليات از جمله خاكبرداري، حفاري و ....در  -64 پيمانكار موظف اس
ــعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر  ــعه آهن و فوالد را از شــركت توس ــركت توس محوطه بيرون ش

  دريافت نمايد.
 است. مانكاريبه عهده پ اتيو مال مهياز جمله ب يقانون يپرداخت ها هيكل -65

  كارگاه دنيو برچ يجمع آور
ـــت پس از اتمام عمل مانكاريپ  -66 ـــالح،  يكارگاه، جمع آور دنياقدام به برچ مانيپ اتيموظف اس مص

تداركات  گريآالت و د نيموقت، خارج كردن مواد زائد و ماشــ يو ســاختمانها ســاتيتأســ زات،يتجه
ـــط كارفرما بكند. عالوه بر آن موارد،  يليتحو يكردن محل ها زيو تم حيمربوط به خود و باالخره تس

  است. يالزام زينتوسط پيمانكار  رينكات ز تيرعا

 هاكردن سطح آن زيخط لوله و تم ي) روي(گرده ماه زيخاكر ،خط لوله، جاده ريو مرمت مس يبازساز  •
  و نصب ماركر و نوار خطر روي خط انتقال آب

دستگاه خط لوله طبق نظر  ريمورد لزوم در مس يمناسب در مكانها بيمورد لزوم با ش يآبروها جاديا  •
  نظارت

سا ماندهيلوله ها و لوازم باق يبرداشتن، جمع آور  • قابل مصرف از تمام سر خط لوله و  رياجناس غ ريو 
  انبار كارفرما ايحمل آنها به خارج كارگاه 

  موارد تكميلي
 باشد. مي ماه 3مدت زمان انجام پروژه  -67

ارائه پروژه جهت اجرا را  يليتفص يبرنامه زمان بندهمراه با اسناد و مدارك فني موظف است  مانكاريپ -68
 .دينما

 پذيرد.كليه مراحل ساخت و تحويل دهي با نظارت مستمر و تاييد كارفرما صورت مي -69

نفرات  ياقالم مصــرف هيو كل اقدامات الزم جهت اســكان، محل اســتراحت هيموظف اســت كل مانكاريپ -70
  .دينما نيخود را تام
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 .پيمانكار موظف است صبحانه ، نهار و شام نيروهاي خود را تامين نمايد -71
 .پيمانكار موظف است كليه سرويس هاي اياب و ذهاب نيروهاي خود را تامين نمايد -72
سوي وزارت كار و  هاينامهنييآ تيملزم به رعا نيمانكارهمچنيپ -73 شره از  شت كار منت حفاظت و بهدا

 .باشديم اتيعمل منياي و اجراي ابهداشت حرفه تيو رعا يامور اجتماع
پيمانكار موظف اســت كليه موارد مربوط به شــرح خدمات را مورد بررســي قرار داده و كليه عمليات،  -74

شرح ست در  شد را نيز  اقدامات و تجهيزات مورد نياز بهره برداري كه ممكن ا شده با خدمات منظور ن
 به عنوان جزء الينفك اين مناقصه در نظر داشته و اجرا نمايد.

 

  
 

  
 
 
 

  

 



 

طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب 
 واحد فوالدسازي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 22از  1صفحه  1400تيرماه  ق1279/00: مناقصهشماره    مشخصات فني خصوصي

  

    

 

   

   

   

   

 
   

     
  
  

  توجه

  

مشخصات فني در فصول مربوط به عمليات ساختماني اين دفترچه، به بند و صفحه 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  55نشريه شماره  -عمومي كارهاي ساختماني

  رئيس جمهور اشاره شده است.

  

  

  خصوص پيمان در مشخصات فني
احيا و  T.O.Pخط انتقال آب فوالد گل گهر به  EPC قرارداد

  فوالدسازي

  1400اه تيرم
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  فصل اول: كليات

  مقدمه 1-1

مناقصه به تفصيل در شرح مختصر كار مندرج در پيوست يك جلد اول اسناد مناقصه بيان گرديده است موضوع 

ها و مطالبي كه در مشخصات فني و دفترچه مشخصات فني خصوصي به منظور تكميل و تعيين دستورالعمل

يك از مفاد اين  نمايد كه هيچگردد. توجه پيمانكار را به اين مطلب جلب ميعمومي مندرج است ارائه مي

دفترچه مشخصات خصوصي ناقض مفاد پيمان و شرايط عمومي پيمان نبوده و پيمانكار را از تعهداتي كه 

  برحسب پيمان و شرايط عمومي پيمان دارد معاف نخواهد كرد.

خط انتقال آب از نقطه ن، نصب و اجراي تامي طراحي، به طور خالصه شرح فعاليت هاي پيمانكار در زمينه

(طبق  ركيلومت 3طول تقريبي ميلي متر و  710 و 900قطربه  و فوالدسازياحيا مخازن  T.O.Pتحويل تا 

  بايستي انتخاب گردد. PE100جنس لوله پلي اتيلن  مي باشد. كروكي پيوست)

نظارت راهبردي معاونت برنامه ريزي و  55براي مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني به نشريه شماره 

  رئيس جمهور مراجعه شود.

 محل، موقعيت و محدوده طرح 2-1

 مي باشد.  جاده اختصاصي معدن گل گهر 5جاده شيراز، كيلومتر  50كيلومتر  ،ر سيرجانمحل اجراي پروژه د

 توانند برحسب ضرورت و اقتضاء تغييراتي در نوع و مقدار كار بدهند و پيمانكاركارفرما يا دستگاه نظارت مي

  حق هيچگونه ادعائي در اين مورد نخواهد داشت.

 مشخصات جوي منطقه 3-1

درجه سانتيگراد  25,2  درجه سانتي گراد و حداكثر دماي ثبت شده برابر 9,3دماي ثبت شده برابر  حداقل

  .متر مي باشد 1720. ارتفاع از سطح دريا باشدمي

 شرح مختصر كارهاي عمده و مشخصات آنها 4-1
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گرديد عمليات عمده اين قرارداد به تفصيل در شرح مختصر كار مندرج در پيوست يك جلد همانگونه كه ذكر 

عمليات اجرائي بايستي به بهترين صورت و كيفيت توسط افراد متخصص ول اسناد مناقصه بيان گرديده است. ا

  و ماهر انجام گيرد.

 اسناد و مدارك قرارداد 5-1

  هانقشه  1-6-1

باشد. ليست در قالب جلد چهارم اسناد مي ارائه شده توسط كارفرماشامل كروكي مسير هاي قرارداد نقشه

  ها بشرح زير است:مدارك و ساير دفترچه

 هامدارك و دفترچه 2-6-1

 جلد به شرح زير است: 3ساير اسناد اين قرارداد در 

  ها و دستورالعملهاموافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان، بخشنامه -جلد يك

  مشخصات فني خصوصي  -جلد دو

  ارائه شده توسط كارفرما  برآورد اوليهجدول  -جلد سه

  آلبوم نقشه ها -جلد چهار

ها و مشخصات فني عمومي و خصوصي و اسناد كليه نقشه، پيمانكار موظف است قبل از شروع هرگونه عمليات

كل عمليات اجرائي و آگاهي كامل از طراحي و مربوطه را مطالعه و پس از حصول اطمينان از تسلط كافي بر 

، نسبت به شروع عمليات و آشنايي به تمام زواياي مشخصات طراحي و اجرا ارتباط قسمتهاي مختلف با يكديگر

مبادرت ورزد. بهر حال در صورتيكه با توجه به خصوصيات ارتباطي يكپارچه كليه قسمتهاي طرح با يكديگر و 

باشد موضوع، خساراتي اعم از جاني و مالي بوجود آيد، پيمانكار مسئول آن مي در اثر عدم توجه پيمانكار به اين

  و بايستي به هزينه و مسئوليت خود نسبت به رفع آن اقدام نمايد.

 هاينقشهپيمانكار موظف است عالوه بر كليه پيشنهاد دهندگان بايد مدارك مذكور را مطالعه و بررسي نمايند. 

با جزئيات كامل و براساس تجهيزات  (SHOP DRAWINGS)هاي كارگاهي نقشه نسبت به تهيه طراحي

هاي كارگاهي بايستي به تاييد دستگاه نظارت رسيده و سپس اجراء شود. اين نقشه مبادرت ورزد.خريداري شده 
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بدين منظور با شروع عمليات، پيمانكار موظف است دفتر مجهزي در نزديكي كارگاه جهت اجراي تعهدات خود 

تواند در حين اجراي عمليات موضوع ين مورد و ساير موارد ايجاد نمايد. دستگاه نظارت در صورت نياز ميدر ا

هاي تكميلي جهت اجراء به پيمانكار تسليم نمايد و پيمانكار موظف است بدون هيچگونه اين پيمان، نقشه

هاي تكميلي مذكور نيز جزئي از نقشههاي اعتراضي يا ادعائي نسبت به اجراي عمليات مذكور اقدام نمايد. نقشه

  پيمان محسوب خواهد شد.

هاي اجرائي با يكديگر مطابقت دارند. در صورتيكه انجام كاري فقط در نقشه يا در ها و آلبوم نقشهمتن دفترچه

متن مشخصات منظور گرديده و در مدرك ديگر ذكر نشده كار مورد بحث بايد طبق مشخصات مدركي كه در 

  ديده انجام شود و عيناً مشابه آنست كه در كليه مدارك ذكر و مشخص شده باشد.آن ذكر گر

هاي پيمان و عمليات را كه بالفعل اجرا گرديده است پيمانكار موظف است مدارك و پرونده اختالف بين نقشه

در را پس از تاييد و تصويب دستگاه نظارت  AS-BUILTهاي اجرا شده مرتب و محفوظ نگه دارد و نقشه

  يك نسخه قابل تكثير و در دو نسخه چاپ معمولي تهيه و تسليم كارفرما نمايد.

 مشخصات و استانداردها 6-1

دار مورد تاييد دستگاه نظارت، استفاده بايست از مشخصات انتشار يافته توسط مراجع صالحيتدر اين پيمان مي

جديدترين چاپ آن استفاده شود. بوده و ميبايست از  "مشخصات استاندارد"گردد. اين مشخصات بعنوان 

  پيمانكار موظف است كه مصالح مصرفي را مطابق با استاندارد ذكر شده در اين مشخصات فراهم نمايد.

رايج مورد تاييد سازمان  بين المللي و استانداردهاي كليه مراحل طراحي و اجرا ميبايست بر اساس استانداردهاي

  نشريه هاي مقررات ملي ساختمان پيروي نمايد . مديريت و برنامه ريزي كشور  و همچنين

 سطح مبنا و سيستم مختصات 7-1

ها توسط دستگاه نظارت به پيمانكار هنگام شروع به عمليات ساختماني، سطح مبنا و سيستم مختصات نقشه

ت ابالغ خواهد گرديد. تنها سه نقطه ارتفاعي و مختصاتي به پيمانكار تحويل خواهد شد و پيمانكار موظف اس

بقيه نقاط را احياء نمايد. پيمانكار موظف است با احداث سكوي بتني دور از جريان آبهاي سطحي و عمليات 
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اجرائي نسبت به مشخص نمودن نقاط ارتفاعي و مختصاتي اقدام و از آنها حفاظت نمايد. اين نقاط كه در نزديكي 

  ليستي صورت مجلس گردد.طي  X, Y, Zمحدوده طرح قرار دارند بايستي با شماره و مختصات 

 تامين آب و برق 8-1

تأمين و به پيمانكار تحويل  اجراي پروژهمحل متري  1500فاصله كارفرما آب مورد نياز تجهيز كارگاه را در 

پرداخت بهاي آب مصرفي به عهده پيمانكار  و پيمانكار بوسيله تانكر به كارگاه منتقل خواهد نمود خواهد داد

   .باشدمي

به پيمانكار تحويل متري احداث ساختمان تامين و  500فاصله كارفرما انشعاب برق مورد نياز كارگاه را در 

  بهاي برق مصرفي به عهده پيمانكار مي باشد. خواهد داد

 ايمني و بهداشت 9-1

ل هر كار بخصوص، شرايطي بايست با در نظر گرفتن نوع و شكدر اجراي كارهاي موضوع اين پيمان، پيمانكار مي

را فراهم نمايد كه ايمني و بهداشت كاركنان تامين و رعايت گردد. در اين رابطه، نحوه اجراي كارهاي موضوع 

از هر جهت با قوانين محلي و كشوري جمهوري اسالمي ايران درباره بهداشت، بايست كامالً و اين پيمان مي

  ايمني و تامين اجتماعي كارگران و كاركنان انطباق داشته باشد.

المقدور اي رعايت نمايد كه حتيسازي كار را به گونهپيمانكار موظف است كليه قوانين ايمني و روشهاي ايمن

نموده و آسيب وارده به كاركنان پيمانكار و كليه اشخاصي كه در ارتباط با  از حوادث قابل پيشگيري جلوگيري

بايست كارها، در محدوده كارگاه  به سر ميبرد، به حداقل ممكن تقليل يابد. تابلوهاي هشدار دهنده خطرات مي

باشند و بايست مجهز به حفاظت ايمني الزم آالت و تجهيزات ميدر نقاط مناسب كارگاه نصب گردد. ماشين

بيني شده و تمهيدات الزم جهت جلوگيري از اينگونه خطرات اعمال گردد. پيمانكار كليه خطرات احتمالي پيش

دستگاه موظف است طي ده روز اول هر ماه، گزارشي حاوي آمار و شرح حوادث ماه گذشته در كارگاه را به 

كاركنان و كارگران مشغول به كار در كارگاه تسليم نمايد. در اين گزارش عالوه بر تعداد و تخصص كليه  نظارت

، ثبت و دستگاه نظارت(برحسب نفر روز)، آمار و جزئيات كاملي از حوادث مختلف و هرگونه اطالعات مورد نياز 

ذكر خواهد گرديد. پيمانكار موظف است در طي مدت اجراي پيمان، تسهيالت اورژانس، كمكهاي اوليه و نيروي 
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ديده جهت بكارگيري اينگونه تجهيزات و به منظور كمك به كاركنان و كارگران آسيب انساني كاردان و مجاز،

، فراهم نمايد. بابت تامين موارد فوق، هيچگونه مبلغي به پيمانكار پرداخت دستگاه نظارتاز جمله كاركنان 

 نخواهد شد.

 خطوط آب، برق و غيره 10-1

مات عمومي از جمله خطوط هوايي انتقال نيرو، به منظور اجتناب از وارد آمدن هرگونه خسارت به خطوط خد

كابلهاي برق و تلفن و لوله آب رساني كه مسيرشان در محدوده اجراي عمليات موضوع اين پيمان قرار دارد، 

پيمانكار موظف است كليه تمهيدات الزم را اعمال نمايد. جبران هرگونه خسارت و پاسخ به هرگونه ادعا و 

  نه موارد بعهده پيمانكار است.شكايت در رابطه با اينگو

 گزارشهاي پيشرفت و عكسها 11-1

نسخه بر طبق نظر  6پيمانكار موظف است گزارش كتبي پيشرفت عمليات ماهانه موضوع پيمان را كتباً و در 

ارائه نمايد. اين گزارشها ميبايست عالوه  دستگاه نظارتتهيه و حداكثر تا سومين روز ماه بعد، به  دستگاه نظارت

، حاوي اطالعات دقيقي درباره وضعيت كار و درصد كارهاي انجام شده تا دستگاه نظارتاطالعات مورد نظر بر 

  پايان ماه قبل و درصد كل كار انجام شده تا روز ارائه گزارش باشد.

سانتيمتر از مراحل  15*10در طي مدت اجراي عمليات موضوع پيمان، پيمانكار عكسهاي رنگي به قطع 

قرار خواهد داد. از شروع و خاتمه هر بخش از كار و از  دستگاه نظارترا تهيه نموده و در اختيار  پيشرفت پروژه

صالح بداند، فيلمبرداري خواهد شد تا مراحل مختلف كار به اين ترتيب نشان  دستگاه نظارتكليه مراحلي كه 

قطعه از مراحل اجرايي كار در دو  داده شوند. پيمانكار، هر ماه موظف به ارائه پانزده قطعه و چاپ رنگي از هر

  باشد. فقط عكسها و فيلمهاي واضح و روشن قابل قبول هستند.نسخه مي

  

  

 حمل و نقل كاال 12-1
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پيمانكار موظف است كليه تمهيدات الزم جهت حمل و نقل كاالي مورد نياز پروژه از جمله مصالح و تجهيزات 

تجهيزات و ساير كاالها به كارگاه و همچنين مسئوليت و ساير لوازم را اعمال نمايد. مسئوليت حمل مصالح، 

باشد. به اين منظور پيمانكار موظف است شركتهاي حمل و الذكر، تنها بعهده پيمانكار ميايمني كاالهاي فوق

اي انتخاب نمايد كه حمل كاالهاي مزبور، در اسرع وقت نقل و راههاي مناسب جهت حمل و نقل كاال را بگونه

  آمدن هيچگونه آسيب به آنها، ميسر گردد. و بدون وارد

جهت تسريع در عمليات اجرائي و سهولت در حمل و نقل، پيمانكار موظف است كه قبل از ورود يا خروج 

  آالت، هماهنگيهاي الزم را با مسئولين مربوطه ايجاد و مجوزهاي الزم را كسب نمايد.مصالح، تجهيزات و ماشين

 نصب تابلو 13-1

باشد. اين تابلو بايد مي دستگاه نظارتنصب يك عدد تابلو در محل اجراي پروژه بر طبق نظر  پيمانكار موظف به

فلزي بوده و داراي رنگ ثابتي باشند تا در اثر مرور زمان پاك نشده و با رعايت كليه ضوابط ايمني روي پايه 

نكار خواهد بود. هزينه تهيه، نصب و پيما دستگاه نظارتفلزي نصب گردند. تابلو مزبور، حاوي نام پروژه، كارفرما، 

  و نگهداري تابلوهاي مزبور بعهده پيمانكار است.

  صل دوم: نحوه اجراي عملياتف

  برنامه زماني اجراي عمليات 1-2

نمايد. پيمانكار برنامه زماني اجراي عمليات ضميمه اسناد، بصورت راهنما بوده و اقالم عمده كار را مشخص مي

تواند اطالعات مورد نياز ت كار را تهيه و پيوست پيشنهاد خود نمايد. پيمانكار ميبايستي برنامه زماني پيشرف

حداكثر در اين زمينه را از دفتر مهندسين مشاور اخذ نمايد. بهر حال كليه عمليات موضوع اين قرارداد بايستي 

. پيمانكار متعهد است كه سازمان، روش اجرا و برنامه زماني تفصيلي اجراي كار را ماه انجام گيرد 3ظرف مدت 

هاي موجود و برنامه زماني كلي و با جزئيات كامل تهيه كرده و ظرف براساس نقشه دستگاه نظارتطبق نظر 

رنامه زماني نمايد. پيمانكار پس از اصالح ب ظارتدستگاه نروز از تاريخ مبادله پيمان در دو سري تسليم  15

دستگاه ، ملزم به ارائه شش نسخه از برنامه زماني اصالح شده به دستگاه نظارتنظرات كارفرما و براساس نقطه

  باشد تا پس از اصالح و تصويب كارفرما براي اجراء به پيمانكار ابالغ شود.مي نظارت
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كار، تجهيزات ساختماني پيشنهادي الذكر، گزارشي تشريحي از روشهاي اجرايي عالوه بر برنامه زمانبندي فوق

باشد، نيز توسط پيمانكار تسليم خواهد شد. بيني بر مبناي زمانهاي برنامه ميپيمانكار كه بيانگر ميزان پيش

  پيمانكار بايستي تقويم كاري خود را شامل تعداد روز كاري در هفته و تعداد ساعات كار در هر روز ارائه نمايد.

 نهگزارشهاي ماها    2-1-1

پيمانكار موظف به تهيه و ارائه گزارشهاي ماهانه بصورت فايل كامپيوتري قابل اديت و همچنين پرينت در شش 

  بايست شامل موارد زير باشد:نسخه است كه مي

 بيني ميزان پيشرفت پروژه تا پايان هر اي برنامه زمانبندي كه عالوه بر نشان دادن پيشنمودار ميله

  ميزان واقعي پيشرفت كارهاي موضوع پيمان تا پايان همان ماه باشد.ماه، ميبايست بيانگر 

  آناليز فعاليتها و عمليات انجام شده تا آخر ماه بر طبق مشخصات برنامه زمانبندي كه در بر گيرنده

 تاريخهاي شروع و پايان واقعي باشد.

 امه زمانبندي و همچنين گزارشهاي تشريحي از فعاليتها و عمليات اجرا شده و هرگونه انحراف از برن

 ماندگي در دست بررسي و يا اجرا دارد.گزارش اقداماتي كه پيمانكار در جهت رفع اين عقب

 ارائه مجدد برنامه زمانبندي  2-1-2

در صورتيكه تغيير برنامه اجرائي پروژه باعث تغيير منطقي برنامه زمانبندي مصوب شود و همچنين در صورتيكه 

بيني شده تفاوت داشته كه اين برنامه با روند ميزان پيشرفت واقعي كار تا به آن حد با برنامه زمانبندي پيش

ار در هر ماه تجديدنظر خواهد شد. در اينگونه پيشرفت كار متناسب نباشد، آنگاه برنامه زمانبندي حداقل يكب

موارد برنامه زمانبندي مراحل بعدي كار نيز مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت. پس از تجديدنظر و اعمال 

و تغييرات الزم، برنامه زمانبندي جديد به همراه گزارش كاملي از موارد تغيير يافته، داليل اينگونه تغييرات 

  شد. الزم جهت تسريع در كارهاي اجرائي، تهيه و جهت تصويب ارائه خواهدهمچنين اقدامات 

 گزارشهاي روزانه  2-1-3
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پيمانكار بايستي گزارشهاي روزانه شامل تعداد كاركنان، تعداد دستگاههاي آماده به كار، ميزان عمليات اجرائي 

د و به تاييد مهندس ناظر برساند. شود را تهيه نمايهر قسمت، شرايط جوي و اشكاالتي كه سبب كندي كار مي

يك نسخه از گزارش به مهندس ناظر تحويل خواهد شد. گزارشهاي روزانه بايستي مطابق با شرايط واقعي كارگاه 

  و با هماهنگي مهندس ناظر تهيه گردد.

 آالت مورد لزومماشين 2-2

يمانكار بايستي عالوه بر برنامه ارائه گرديده است. پ 1-2-2آالت مورد نياز طرح در جدول فهرست حداقل ماشين

آالت و تجهيزات كارگاهي جهت انجام برنامه مذكور را ضميمه زماني پيشرفت عمليات اجرائي، فهرست ماشين

آالت و تجهيزات ارسالي بايستي شامل اطالعاتي از قبيل نوع، تعداد، مدل، پيشنهاد خود نمايد. فهرست ماشين

آالت و تجهيزات تصويبي بايستي در استهالك، ظرفيت و غيره باشد. ماشينكارخانه سازنده، راندمان، ميزان 

هنگام تجهيز كارگاه توسط پيمانكار مهيا و آماده بكار باشد. همچنين در هنگام اجراي عمليات، چنانچه به 

 آالت ضرورت يابد، اين، جهت پيشرفت به موقع كار، تغييراتي در نوع و تعداد ماشيندستگاه نظارتتشخيص 

تغييرات به پيمانكار ابالغ خواهد شد و پيمانكار بدون هيچگونه ادعا ملزم به تبعيت و تامين دستگاهها و 

  باشد.آالت مورد درخواست ميماشين

باشد. پيمانكار بايستي ضمن تامين الذكر ميآالت مورد نياز جهت اجرا قرارداد بشرح جدول فوقحداقل ماشين

آالت و تجهيزات كارگاهي را همراه مدارك پيمان به پيشنهاد فهرست كليه ماشينآالت مذكور، و تدارك ماشين

  خود پيوست نمايد.

  

  

 

 آالت مورد لزوم طرح: فهرست حداقل ماشين1-2-2جدول 

  مالحظات تعداد (دستگاه)  شرح  رديف
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    1  لودر  1
    1  بيل مكانيكي  2
    1  تانك آب  3
    1  پمپ آب  4
    2  موتور جوش  5
    2  جرثقيل  6
    به تعداد كافي  نقليه سبكوسائط  7
 مديريت كارگاه 3-2

بايست حداقل داراي درجه كارشناسي و يا باالتر (در رشته عمران) با حداقل مديريت كارگاه (مسئول كارگاه) مي

ده سال سابقه اجرائي مفيد و مرتبط بوده و بطور دائم و در تمام ساعات فعاليت كارگاه، در كارگاه حضور داشته 

 باشد.  در زمان عدم حضور در كارگاه جانشين از قبل مشخص و اعالم گردد.

 دفتر فني  4-2

پيمانكار موظف است دفتر فني با تجهيزات مورد نياز را در كارگاه مستقر نمايد مسئول دفتر فني كارگاه مي 

رتبط بوده و بطور بايست حداقل داراي درجه كارشناسي و يا باالتر با حداقل ده سال سابقه اجرائي مفيد و م

  دائم در تمام ساعات فعاليت كارگاه، در كارگاه حضور داشته باشد.

ساير افراد فني مورد نياز، مهندسين، ........ با سابقه عمليات مرتبط بايد جهت فعاليت هاي جاري در دفتر فني 

  سايت حضور داشته باشند.

يه نقشه ها و مشخصات فني منظم به قرارداد را مرور دفتر فني پيمانكار بايد پيش از شروع عمليات اجرايي، كل

نموده و با در نظر گرفتن هر گونه ارتباط مابين نقشه هاي سازه، مكانيك و برق، كليه نقشه هاي كارگاهي 

(Shop drawings)  و جزئيات اجرايي مورد نياز عمليات اجرايي را با توجه به تجهيزات خريداري شده تهيه

  اي كارگاهي بايستي به تائيد دستگاه نظارت رسيده و سپس اجرا شود.نمايد. اين نقشه ه

مسئول دفتر فني پيمانكار بايد در تمام مدت اجراي عمليات، پاسخگوئي كليه موارد فني، مستندات الزم و 

  پيگيريهاي مربوط باشد.

 استقرار و ميخكوبي 5-2
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هاي ترازيابي را كه صورت و موقعيت آنها نشانهپيمانكار موظف است قبل از شروع هرگونه عمليات اجرائي، 

در اختيار وي قرار گرفته، كنترل نموده و از صحت وضعيت و رقوم مربوطه اطمينان  دستگاه نظارتتوسط 

حاصل نمايد. چنانچه تناقصي در اين زمينه مشاهده گرديد، پيمانكار بايستي مراتب را كتباً جهت اصالح به 

  هاي مذكور و كليه ميخكوبيها بعهده پيمانكار است.فظ نشانهاطالع دهد. ح دستگاه نظارت

 كنترل و بازرسي مصالح و عمليات 6-2

باشد. پيمانكار موظف است مصالح را تهيه مصالح و مطابقت آن با مشخصات فني قرارداد از وظايف پيمانكار مي

دستگاه گردد. همچنين  حفظ دستگاه نظارتبنحوي انبار و نگهداري نمايد تا كيفيت و مرغوبيت مورد نظر 

مختار است در هر موقعي از مصرف مصالح معيوب جلوگيري بعمل آورد. چنانچه مصالح معيوب مورد  نظارت

تواند مي دستگاه نظارتاستفاده قرار گرفته و يا شيوه اجراي عمليات منطبق با دستورالعملهاي صادره نباشد، 

تواند تا زمان تحويل قطعي، توسط كارفرما صالح و عمليات ميدستور تخريب و تجديد بنا را صادر نمايد. كنترل م

انجام گردد. مالك كيفيت و مرغوبيت مصالح و عمليات، نتايج آزمايشهاي انجام شده توسط  دستگاه نظارتو 

  باشد.آزمايشگاه منتخب كارفرما مي

هاي كليه ابنيه و سازه تواند بتن، مصالح بتن و خاكريز و هرگونه مصالح ديگر و همچنينمي دستگاه نظارت

موضوع پيمان را در هر زمان كه صالح بداند، خواه در كارگاه و خواه در خارج از كارگاه مورد بازرسي و كنترل 

قرار دهد. پيمانكار بدون درخواست يا ادعاي هزينه اضافي، موظف است كليه تسهيالت، لوازم و نيروي انساني 

 دستگاه نظارتقرار دهد.  دستگاه نظارتايشهاي مورد نظر را در اختيار الزم جهت انجام بازرسي، كنترل و آزم

  نمود. اي كه صالح بداند اعمال خواهدو كنترلهايي را عالوه بر كارگاه، در منابع قرضه و بگونهچنين بازرسي 

الح، و يا اعالم نظر وي مبني بر عدم نياز به كنترل و آزمايش نوعي از مص دستگاه نظارتتاييد مصالح توسط 

  سازد.پيمانكار را از تعهداتش مبني بر فراهم نمودن مصالح منطبق با شرايط و مشخصات پيمان مبرا نمي

 خريد و كنترل و بازرسي تجهيزات 7-2

كليه تجهيزات و كاالهايي كه بايستي توسط پيمانكار خريداري شود بايد با تاييد دستگاه نظارت انجام پذيرد و 

  خريد، تحويل كاال و حمل به كارگاه بايستي با تاييد دستگاه نظارت انجام گيرد. يا بعبارت ديگر مراحل سفارش
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در مواردي كه كارفرما يا دستگاه نظارت مشخص نمايد، بايستي تجهيزات مربوطه، در حين ساخت تحت بازرسي 

  و كنترل قرار گيرند. 

 بازرسي و آزمايش حين ساخت 8-2

در مواقع مناسب در محل توليد از مواد و كاالهاي توليدي بازرسي نماينده كارفرما حق دارد در دوران ساخت و 

بيني شده در بعمل آورد. پيمانكار بايد كتباً با احتساب فرصت كافي تاريخ و محلي را كه تجهيزات بشرح پيش

  قرارداد آماده آزمايش خواهد شد را به دستگاه نظارت اطالع دهد.

الزم است مطابق رويه نشريات سازمان برنامه و بودجه ويرايش جهت عمليات اجرايي، نصب، تست و بازرسي 

  (مشخصات فني عمومي كارهاي خطوط آب و فاضالب) اقدام گردد. 303جديد، نشريه 

 بندي و حمل كاالنحوه بسته 9-2

المللي يا ايراني پيمانكار موظف است كليه وسايل موضوع اين قرارداد را براي حمل با رعايت استانداردهاي بين

بندي پذير به صورتي بستهبندي و با در نظر گرفتن كيفيت و حساسيت قطعات آسيبه تفكيك نوع كاال بستهب

نمايد كه از هرگونه آسيب و خرابي ضمن حمل و انبارداري مصون بماند. پيمانكار بايستي جهت اطمينان از 

  عات نمايد.حمل سالم نظرات كارفرما و مقررات خاص شركتهاي حمل و نقل ذيربط را مرا

بندي غير صحيح كاال و غيره براي حمل خواهد بود كليه پيمانكار مسئول كليه خسارات ناشي از طرز بسته

بندي شود كه با مقررات حمل يا نوع وسيله حمل تطبيق نمايد. نحوه تجهيزات و وسائل بايد به نحوي بسته

  .داي باشد كه تا زمان مناسب دوام ياببندي بايد به گونهبسته

  

 

  برداري فصل سوم: عمليات خاك

  كليات 1-3

هاي اجرائي پيمانكار موظف است كه كليه عمليات خاكبرداري را بر طبق موارد مندرج در اين مشخصات و نقشه

شود انجام دهد. بطور كلي عمليات خاكبرداري شامل و دستورالعملهائي كه از طرف دستگاه نظارت صادر مي
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پو كردن و پخش و كوبيدن در استخراج، بارگيري، حمل، ريختن مصالح استخراج شده در محلهاي مناسب، د

  باشد. گردد ميمحلهايي كه بعنوان خاكريز تلقي مي

 رقوم و شيب خاكبرداريها 2-3

هاي اجرائي نشان داده شده و يا در مواردي كه كليه خاكبرداريها بايستي تا رقوم و با شيبهايي كه در نقشه

عمليات حفاري بيشتر از آنچه كه بر روي گردد، چنانچه بصورت دستورالعمل از طرف دستگاه نظارت صادر مي

هاي اجرائي نشان داده شده و بدون اطالع و دستور دستگاه نظارت انجام گيرد هيچگونه وجهي بابت نقشه

  خاكبرداري و نيز خاكريزي و كوبيدن مجدد قسمت اضافي پرداخت نخواهد شد.

 حفاظت محل كار 3-3

جان كارگران و وسايل كار و ابنيه موجود را فراهم نمايد.  پيمانكار موظف است كليه امكانات الزم جهت حفاظت

هرگونه اتفاق ناگواري كه در حين اجراي كليه عمليات ساختماني بعلت كمبود وسايل حفاظتي و عدم 

هاي الزم اتفاق بيافتد مسئوليت آن بعهده پيمانكار خواهد بود. پيمانكار موظف است كه جهت حفاظت بينيپيش

  را بطور كامل مدنظر قرار دهد. مورد نياز مواردكليه يسات موجود، و حراست از تاس

 حمل مصالح حاصل از خاكبرداري 4-3

ها براي خاكريزها مناسب باشد آنها در محلي كه پيمانكار موظف است كه چنانچه مصالح حاصل از خاكبرداري

  مايد. در محدوده طرح و متعلق به كارفرماست دپو نموده و بعداً از آنها استفاده ن

چنانچه نوع مصالح براي استفاده در خاكريزها مناسب نباشد بايستي در محلهايي كه توسط دستگاه نظارت 

تعيين خواهد گرديد، ريخته شود. نحوه ريختن و پخش اين خاكريزها بايستي بطريقي باشد كه عمل زهكشي 

 يري شود. شدن آبهاي ناشي از باران در محدوده آنها جلوگبخوبي انجام و از جمع

  ريزي و آرماتوربنديفصل چهارم: عمليات بتن

ضرورت دارد بتن كليه مخازن و حوضچه هاي اجرايي به صورتي دانه بندي و اجرا گردند كه قابليت آب بندي 

  را داشته باشند
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  انواع مختلف بتن 1-4

است متناسباً  شوند. پيمانكار موظفبندي ميطبقه 1-1-4بتن مصرفي در قسمتهاي مختلف طرح بشرح جدول 

نسبت به تامين مقاومتهاي خواسته  99و مبحث نهم مقررات ملي سال   55با توجه به مندرجات نشريه شماره 

  .شده اقدام نمايد

 ريزيتركيب بتن و سوابق بتن 2-4

پيمانكار موظف است پرونده كاملي از كليه مراحل و سوابق مرتبط با عمليات بتني هر قسمت پروژه تهيه نمايد. 

  پرونده بايد شامل موارد زير باشد: اين

  شود.نام معادن شن و ماسه، آب و كارخانه سيمان كه از آن سيمان تهيه مي

 هاي مصالح، نوع سيمان، نتايج آزمايش كليه مصالح مصرفينوع و منحني  

 ريزي، ذكر طبقه بتن و طرح اختالط و نسبت مصرف مصالح در هر نوع بتن، روز، ساعت و محل بتن

 روزه (با ذكر نوع نمونه و تيپ سيمان مصرفي) 42و  11هاي مقاومت نمونه نتايج

 ريزيهاريزي و فواصل بتنتعداد دفعات، حجم هر نوبت بتن 

 محل تهيه بتن، نحوه و مدت حمل، ريختن، جا دادن، مرتعش نمودن و بعمل آوردن بتن 

 نوع، مشخصات و ميزان مواد مضاف در صورت مصرف شدن 

دستگاه گردد كه پس از تاييد توسط ريزي، طرح اختالط توسط پيمانكار تهيه ميعمليات بتنقبل از انجام 

باشد. پس از تعيين مقدار هريك از اجزاء متشكله بتن هيچگونه تغييري در نوع و نسبت قابل اجرا مي نظارت

عمليات مربوط به طرح برسد.  دستگاه نظارتباشد مگر اينكه تغييرات مجدداً به تاييد اختالط آنها جايز نمي

شود. اختالط به هزينه پيمانكار توسط آزمايشگاه مورد تاييد انجام و توسط دستگاه نظارت به پيمانكار ابالغ مي

هاي مربوط به طرح اختالط شامل حداكثر اندازه مصالح سنگي، نسبت آب به سيمان، مقدار آب و مشخصه

) ارائه شده 287و  286(صفحات  4-3-4-5تا  1-3-4-5هاي باشند كه جزئيات آنها در بندميزان اسالمپ مي
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بيشتر  1/3كمتر و از  3/2باشد كه نبايد از هاي طرح اختالط، مدول نرمي ماسه مياست. يكي ديگر از مشخصه

  اند، بايستي يكنواخت و يكسان باشد.گيري و مرمت شدههاي اجرا شده، حتي قسمتهايي كه لكهباشد. رنگ بتن

  ها و محل مصرف آنهابندي بتن: طبقه1-1-4جدول 

  نوع بتن  محل مصرف رديف

حداقل 
مقدار 

سيمان 
مصرفي 

(Kg/m3)

حداكثر 
قطر شن 

مصرفي 
(mm) 

اسالمپ 
(Cm) 

حداقل مقاومت نمونه 
مكعب استاندارد 

(Kg/Cm2)  
  روزه 28  روزه 7

بتن سازه اي (اسكلت و   1
  B-300 350  19  7-4  200  300  فونداسيون و سقف)

  B-100  150  5/37-25  -  70  100  بتن مگر و محوطه  2

رارت، با نظر حميزان اسالمپ براساس طرح بتن در شروع عمليات اجرائي ارائه خواهد گرديد و با توجه به درجه 

ز پرايمر مورد ادستگاه نظارت قابل تعديل خواهد بود.در قسمتهايي از بتن كه سطوح ان با خاك در تماس ميباشد 

  تاييد نظارت استفاده شود .

 سيمان 3-4

باشد. پيمانكار موظف است كه در كليه  ASTM C 150سيمان بكار رفته در بتن بايد مطابق استاندارد 

يا معادل فني آن  2برساند. سيمان مورد استفاده تيپ  تدستگاه نظارها، سيمان مصرفي را به تاييد ريزيبتن

كاغذي مخصوص به كارگاه حمل شود. بطوريكه كامالً از در معرض رطوبت هاي باشد. سيمان بايستي با كيسهمي

توان بدون كيسه و بصورت فله نيز حمل نمود مشروط بر اينكه در مقابل عوامل بودن حفظ گردد. سيمان را مي

  جوي محافظت گردد و در محل كارگاه در سيلوهاي مناسب نگهداري شود.

باشد، انبار گردند. نحوه قرار دادن مي دستگاه نظارتكه مورد تاييد  هاي سيمان بايستي در محلهاييمحموله

ها بايستي گيري و شناسائي آنها بسهولت انجام شود. محمولهسيمانها بايستي بطريقي باشد كه دسترسي، نمونه

را مصرف ماه در انبار باقي نماند زي 4بترتيب تقدم ورود و انبار مصرف شوند بطوريكه تحت هيچ شرايطي بيش از 

اين نوع سيمانها در ساختمانهاي دائمي جايز نيست مگر آنكه انجام آزمايشهاي مجدد، قابل قبول بودن آنها را 
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فصل دوم (صفحات  8-2-7-2تاييد نمايد. حمل و نقل و نگهداري سيمان بايستي براساس موارد مندرج در بند 

هاي سيمان باشد، به انجام آزمايش بر روي نمونه ) باشد. چنانچه بنا به تشخيص دستگاه نظارت نياز62تا  60

) انجام شود. نتايج 56و  55فصل دوم (صفحات  5-2-7-2آزمايشهاي الزم بايستي براساس موارد مندرج در بند 

(ب)  6-2-7-2(الف) و  2/7/2/6آزمايشهاي شيميايي و فيزيكي بايستي بترتيب با موارد مندرج در جدول 

  وم انطباق داشته باشد.) فصل د58و  57صفحات (

 آب مصرفي 4-4

بايستي از منابع آب شرب موجود در محدوده طرح جهت تهيه و بعمل آوردن بتن استفاده نمايد. پيمانكار مي

  هاي آب انجام شود و نتايج در حد قبول باشد.بطور ادواري بايستي آزمايشهايي بشرح زير بر روي نمونه

  واحد  حد مجاز  شرح  رديف
1  PH  5/4-5/8  -  

 ppm  2000حداكثر   باقيمانده تبخير  2

 ppm  500حداكثر   CIكلر   3

 ppm  1000حداكثر  S04سولفات   4

و جدول  85صفحه  3-8-2بطور كلي شرايط ويژگيهاي آب مصرفي براي تهيه بتن بايستي منطبق بر بند 

  از فصل دوم باشد. 87صفحه  1-3-8-2شماره 

 شن و ماسه 5-4

هاي سنگ، ميكا، كلوخهآور مانند ذغالهاي سخت، بادوام، تميز و عاري از مواد زياندانهشن و ماسه بايد از 

آوري در ماسه و شن بترتيب در هاي پهن و دراز باشد. حداكثر مقادير مجاز براي مواد زيانرسي، شيست و دانه

  ارائه گرديده است. 32(ث) صفحه  3-4-4و  31(پ) صفحه  3-4-2جدول 

هاي موجود در منطقه تامين نمايد مشروط بر اينكه ميبايستي شن و ماسه مصرفي را از كارخانهپيمانكار 

نزديكترين فاصله حمل رعايت شده و نتايج آزمايشها مورد تاييد دستگاه نظارت باشد. چنانچه هر يك از 

متداول منطبق نبود،  ها شامل شن بادامي، شن نخودي يا ماسه يك كارخانه با استانداردهاي معمول وسنگدانه
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باشد. هر نوع تاييد تصويبي در مورد توليدات يك كارخانه دائمي پيمانكار مجاز به تهيه آن از كارخانه ديگر مي

ها انجام پذيرد. منحني نبوده و براي تامين مصالح قابل قبول بايد آزمايشهاي الزم بطور ادواري بر روي نمونه

ارائه گرديده است. براي انتخاب شن مصرفي، با  تاييد دستگاه  1-5-6ل بندي شن و ماسه مصرفي در شكدانه

 3-4-2هاي استاندارد مندرج در جدول تواند ساير محدودههاي موجود، پيمانكار مينظارت و امكانات كارخانه

  ود.ارائه گرديده، رعايت ش 1-1-4ها كه در جدول (ب) را انتخاب نمايد مشروط بر اينكه حداكثر قطر دانه

 طرح اختالط بتن و انتخاب فرمول كارگاهي 6-4

گيرند، طرح اختالط بايستي توسط پيمانكار براساس مصالحي كه بطور واقعي در طرح مورد استفاده قرار مي

هاي شن و ماسه بايد مورد توجه قرار تهيه گردد. طرح اختالط توسط پيمانكار و تهيه بتن، آب آزاد دور دانه

رد نياز كسر گردد. در طرح اختالط نسبت آب به سيمان بايد حداقل ممكن بوده و گرفته و از حجم آب مو

براي ساير انواع بتن تجاوز ننمايد. در هر صورت  5/0و باالتر و  B-300هاي براي بتن 45/0بهرحال اين مقدار از 

(صفحه  1-3-3-5 با توجه به شرايط محلي و كارگاهي، مقدار نسبت آب به سيمان با رويارويي مختلف در بند

اين دفترچه بوده  1-1-4) ارائه گرديده است. مقاومت مشخصه بتن و حدود ميزان رواني براساس جدول 273

، عمل خواهد دستگاه نظارتهاي مختلف توسط پيمانكار ارائه و پس از تاييد و بر اين اساس طرح اختالط رده

  شد.

عمل آوردن بتنهاي مصرفي بايد بر طبق شرايط دفترچه نحوه ساخت، حمل، ريختن، جا دادن، متراكم نمودن و ب

  مشخصات فني عمومي باشد كه جزئيات آنها در بندهاي مرتبط فصل پنجم ارائه گرديده است.

مقادير و نسبتهاي وزني يا حجمي مصالح سنگي، آب، سيمان و در صورت لزوم مواد مضاف كه در ساختن بتن 

هاي اجرائي و مشخصات ه بتن حاصله داراي كليه ارزشهاي مندرج در نقشهبكار ميرود بايد آنچنان تعيين گردد ك

 فني خصوصي باشد.

 رواني بتن تهيه شده 7-4

تعيين گردد. اين مقدار مطابق  دستگاه نظارتريزي توسط بايست قبل از بتنحداكثر وارفتن مجاز بتن مي

 70تا  40يوارها، دالها و تيرها بين ايران و براي پي، د 492و استاندارد شماره  ASTM-C143-78استاندارد 
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ميليمتر متغير است. هر بتني كه مقدار وا رفتن آن از مقدار حداكثر مجاز بيشتر باشد غير قابل قبول است. 

گردد كه بتن حاصله داراي غلظت كافي باشد و اين مقدار اي تنظيم ميمقدار آب مورد استفاده در بتن بگونه

  ر شن و ماسه ارتباط دارد.آب، به درصد رطوبت موجود د

هاي بايست داراي رواني يكنواخت در اختالطپيمانكار موظف است كه آب مصرفي در بتن را تنظيم نمايد. بتن مي

باشد. بتني كه در ميزان مختلف باشد. افزايش آب به بتن سفت قبل از استفاده از آن به هيچوجه مجاز نمي

يط مشخصات فني تبعيت نكند مردود شناخته شده و بايستي برداشته رواني آن تغيير داده شده و يا از شرا

  ) ارائه شده است.271(صفحه  1-2-3-5ها در بند شود. جزئيات مربوط به اسالمپ انواع بتن

 ميلگردها 8-4

يا  DIN 1054آجدار (مطابق با مشخصات  A-IIIكليه ميلگردها مصرفي در قطعات بتن مسطح، از نوع 

ASTM A 615كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و حداقل مقاومت  4000اقل مقاومت جاري شدن ) و با حد

باشد. پيمانكار بايستي نسبت به حمل، برش، خم كردن و كارگذاري كيلوگرم بر سانتيمتر مي 5000گسيختگي 

  ها و مشخصات فني عمومي ذكر گرديده اقدام نمايد.كليه آرماتورهاي مصرفي بنحوي كه در نقشه

زدگي، آلودگي به رنگ، روغن، چربي و مالت و ساير موادي كه رها بايد عاري از هرگونه زنگكليه آرماتو

ريزي در محل خود بطريقي نصب دهد، باشد. كليه آرماتورها بايستي قبل از بتنچسبندگي آن را بتن كاهش مي

شود، له انجام ميريزي يك قسمت در چند مرحگردند كه امكان جابجائي و حركت آنها نباشد. چنانچه بتن

ريزي مرحله بعد، آرماتورها از مالتي كه به آنها چسبيده شده است پاك گردد. آرماتورها بايستي قبل از بتن

ممكن است در كارخانه و يا در كارگاه مطابق متدهاي استاندارد تصويب شده بريده و خم گردند. حرارت دادن 

ها نشان رماتورهائيكه داراي پيچ و خمي جز آنچه كه در نقشهباشد. آآرماتورها به منظور خم كردن جايز نمي

  ، باشند نبايستي بكار روند.داده شده

ميلگردها بايد بر حسب قطر از هم تفكيك گردند. محل انبار ميلگردها بايستي تميز باشد و نبايد در تماس با 

نگهداري ميلگردها بنحوي باشد كه  دارد و بهرحال بايدخاك و يا مصالحي باشد كه رطوبت را در خود نگه مي

زدگي و كثيف شدن سطح آنها جلوگيري شود. براي تحقق اين كار، در صورتيكه دستگاه نظارت ضروري از زنگ



 

 

طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب 
 واحد فوالدسازي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 22از  21صفحه  1400تيرماه  ق1279/00: مناقصهشماره    خصوصي مشخصات فني
 

 
 
 
 
 

تشخيص دهد، بايد ميلگردهائي كه در جريان حمل، جابجائي و انبار كردن بطور اتفاقي خم شوند، مجاز 

  باشد.نمي

نامه بتن ايران الزامي است. قطر، شكل، اندازه، تعداد و محل نصب درج در آيينرعايت نكات و دستورالعملهاي من

ريزي، بايستي كتباً به ساعت قبل از بتن 24آرماتورها بايستي براساس اسناد منضم به پيمان باشد. حداقل 

دگي قبالً با ززده در صورتي مجاز است كه اوالً زنگاطالع دستگاه نظارت برسد. استفاده از ميلگردهاي زنگ

ميليمتر  5/0برس يا وسايل مشابه مورد قبول كامالً پاك شود. ثانياً قطر ميلگرد پس از برس زدن، حداكثر 

  كاهش يابد. 

 6شدگي تحويل كارگاه شوند. معموالً ميلگردهاي به قطر بطور كلي ميلگردهاي مصرفي در بتن بايد بدون خم

قطرهاي باالتر به صورت كالف مجاز نيست مگر مصرف ميلگردها با شوند. ميليمتر بصورت كالف تحويل مي 8و 

  باشد. اينكه اين امر مورد تاييد دستگاه نظارت

ها) استفاده نمود. توان از قطعات بتني (لقمهبه منظور كنترل و تامين پوشش بتن، با تاييد دستگاه نظارت مي

ين مفتولها به ميلگردهاي اصلي كامالً محكم شوند. هاي بتني بايد داراي مفتول بوده و با استفاده از القمه

  هاي فلزي و قطعات چوب براي نگهداري ميلگردها و پوشش بتن، مجاز نيست.استفاده از قطعه سنگ، لوله

  ها باشد.برابر قطر ميله 5/2ها)، حداقل قطر فلكه بايد براي خم كردن ميلگردهاي نرم (خاموت

باشد. توان ميلگردهاي نرم را جوش داد ولي جوش با شعله مجاز نميظارت، ميدر صورت نياز و با نظر دستگاه ن

ها پس از خم نبايستي درجه خم شوند. طول خاموت 135يا  90ها بايد در انتها با زاويه كليه ميلگردهاي خاموت

  سانتيمتر كمتر باشد. 6از 

  فصل هفتم: فهرست سازندگان

اين فهرست با توجه به منابع معرفي شده توسط پيمانكار در زمان ارايه پيشنهاد براي مصالح 
مورد تاييد كارفرما قرار گيرد، تكميل خواهد  كهساختماني،تجهيزات و سيستمهاي تاسيساتي 

  .گرديد
  تجهيزات تاسيسات:
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 Valve 

 
١. VOG IRAN (IRAN) 
٢. Kitz  (UK) 
٣. MIRAB (Iran) 
٤. NAHRAB GOSTAR  
٥. MECHANIC AB TARIZ 

  
 

 
 Pipe and Fitting 

 
١. DAGHIGH KAVEH  (IRAN) 
٢. SUPER PIPE (IRAN) 
٣. DRIP  (IRAN) 
٤. POLYRAN (IRAN) 
٥. NEWPIPE (IRAN) 
٦. VAHID (IRAN) 
٧. PARS ETHYLENE KISH  
٨. POLYMER GOLPAYEGAN  
٩. JAHAD ZAMZAM  

١٠. POLYETHYLENE SAVEH (P.E.S)  
١١. ABHAR POLYETHYLENE  
١٢. GOSTARESH PELASTIC  
١٣. NESHAGOSTAR PARDIS  
١٤. ROTENGARAN (FITTINGS)  
١٥. TAKAB ETESAL (FITTING)  
١٦. ROODAB PELAST (FITTING)  
١٧. KAJ SANAT ARIA (FLANGE)  
١٨. POLYROOD ETESAL  
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تعهد ميگردد كليه مذكر شده در اين الحاقيه را به اجرا گذاشته و همچنين  HSEپيمانكار متعهد ميگردد كليه مفاد و موارد 
ضوع وجه به مو، با تقوانين، مقررات و آيين نامه هاي الزماالجرا در حوزه ايمني و بهداشت كار و رعايت حقوق محيط زيست را

اي پيمانكار الزم االجرا نيز بر HSEجب اين الحاقيه، قوانين و مقررات داخلي كارفرما در حوزه پيمان رعايت نمايد. همچنين به مو
 ميگردد.

  ت باشد.فعالي شركت پيمانكار بايد داراي تائيديه صالحيت ايمني پيمانكاران از مراجع ذيصالح استان محل انجام ) 1

ب با پروژه خود و متناس HSEايد اقدام به تهيه چارت با توجه به نوع، ماهيت و گستردگي فعاليت اجرايي، پيمانكار ب ) 2
فرات نو تمامي  مسئول مورد تاييد كارفرما نموده و بر اين اساس، پيمانكار موظف به ارائه مداركي مبني دريافت صالحيت

وي اييد از سكارفرما ميباشد. ايشان در صورت ت  HSEخود قبل از شروع  فعاليت و جهت تاييد به واحد  HSEواحد 
، داربست، (برق  HSEكارفرما، مشغول به كار خواهند شد. چارت ارائه شده بايد بر مبناي تخصص هاي مرتبط با 

ت واحد د نفرابهداشت، محيط زيست، ليفتينگ، آتشنشاني ،بهداري، حفاري و غيره) به تشخيص كارفرما بوده و تعدا
HSE  واجتماعي  و رفاه وزارت تعاون، كار "رگيري مسئول ايمنيبكا"پيمانكار و سطح مهارت آنها بر مبناي آيين نامه 

شد، تعيين كارفرما رسيده با  HSEكه به تاييد واحد HSEمتناسب با پراكندگي جبهه هاي كاري يك نفر كارشناس 
  ي باشد.پيمانكار بصورت مستقيم زير نظر كارفرما م HSEميگردد. همچنين تمامي پرسنل و سيستم كاري واحد 

دعاي خارج از ا ودر محيط كار از ادامه فعاليت كاري پيمانكار ممانعت به عمل خواهد آمد   HSEعدم حضور  در صورت ) 3
  تاخير و خسارت از سوي پيمانكار خواهد بود.

 Safety)ارائه آموزشهاي بدو و حين كار  ) 4 Induction,  TBM,  etc.) نجام به كليه پرسنل پيمانكار و همچنين ا
 معاينات طب كار 

  استخدام و ادواري) براي ايشان توسط پيمانكار الزامي است. (بدو

فرما ز سوي كاراف شده پيمانكار بايد جهت انجام ايمن فعاليتهاي اجرائي خود، اقدام به دريافت مجوز كار در زمان تعري ) 5
ر فراهم وز كاجمنموده و جهت حصول اطمينان از ايمن بودن آن فعاليت، كليه تمهيدات الزم را تا مرحله بسته شدن 

  ما معرفي نمايد.كارفر  HSEنمايد. همچنين تمامي افرادي كه حق امضاء جهت مجوز كار را دارند بصورت رسمي به واحد

له خريد، و به وسي ميشود كليه ماشين آالت، تجهيزات، ابزار آالت و ساير امكاناتي كه به نوعي از آنها در پروژه استفاده ) 6
راي گواهي نياز، دا ر صورتده شده است، بايد قبل از ورود به كارگاه مورد بازديد قرار گرفته و اجاره و يا به هر نحوي تهي

با  مطابق وسالمت فني از شركتهاي مورد تاييد سازمانهاي ذي صالح و كارفرما بوده و در شرايط ايمن، مناسب 
ه ارد شده بهاي و اين اساس كليه هزينه استانداردها، تعمير و نگهداري گرديده و عملكرد مناسب را داشته باشد. بر

هده شركت عر، بر قرارداد به خاطر عدم دريافت اجازه فعاليت براي ماشين آالت فاقد گواهينامه فني معتبر پيمانكا
  پيمانكار خواهد بود.

رگاهي تردد كاكارت  كارفرما بازديد شده، در صورت تاييد، HSEكليه ماشين آالت پيمانكار قبل از ورود به سايت توسط  ) 7
    دريافت نمايند.

كار  ط محيطپيمانكار بايد متناسب با تعداد پرسنل و جبهه كاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و رب ) 8
(HOUSE  KEEPING) ح ملبس به لباسكار قابل تشخيص نموده و از آنها تنها به منظور چيدمان منظم و صحي

  كارفرما استفاده نمايد.  HSEارت و تشخيص واحدتجهيزات و مواد در سطح كارگاه با نظ
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ب و يخ، جمع (خدمات پزشكي، تهيه آ  HSEپيمانكار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دريافت خدمات مرتبط با ) 9
را كتبا به  و غيره) مراتب HSEآوري زباله، جمع آوري و دفع فاضالب، سمي پاشي و طعمه گذاري، خدمات مهندسي 

  ند.ما مي باشكارفر ما رسانيده، و تنها مجاز به عقد قرارداد با شركتهاي مورد تاييد اعالم شده از طرفاطالع كارفر

ات بار برداري، از جمله وسايل استحفاظي فردي، وسايل برقي، وسائل و تجهيز HSEكليه اقالم و تجهيزات مرتبط با  ) 10
رما رسانيده و سپس مجاز كارف HSEارگاه بايد به تاييد واحد متريال داربست و غيره متعلق به پيمانكار، قبل از ورود به ك

  به استفاده خواهد بود.

  كارفرما مي باشد.  HSEپيمانكار قبل از استفاده از هرگونه كمپ خارج از كمپ هاي محدوده سايت، منوط به تاييد واحد ) 11

ارگاهي و وابط كشتي الزم بر مبناي ضپيمانكار متعهد ميگردد، قبل از شروع به فعاليت پرسنل خود، سرويسهاي بهدا ) 12
  د.)مال ميگردرما اعقانوني، در نقاط مورد تاييد كارفرما احداث نمايد. (مطابق با نظر مكتوب امور قراردادهاي كارف

ر دين وسايل اده از كليه پرسنل پيمانكار قبل از ورود به كارگاه بايد مجهز به وسايل استحفاظي فردي گردند و استفا ) 13
 رد ميباشداران زكحضور در كارگاه الزاميست. رنگ كاله براي كارگران آبي، سرپرستان سفيد، ريگرها و برق  طول مدت

ه وسايل استحفاظي كارفرما ارائه گردد. در صورت عدم تهي  HSEكه بايد قبل از تهيه، نمونه آن جهت تاييد به واحد 
صورت وضعيت  % باالسري در25زينههاي آن با احتساب اقدام و ه "فردي استاندارد توسط پيمانكار، كارفرما راسا

  پيمانكار لحاظ خواهد شد.

اري ا ضوابط جبتناسب پيمانكار بايد براي تردد پرسنل تابعه وسائل اياب و ذهاب مناسب و داراي بيمه نامه و همچنين م ) 14
  در كارگاه تامين نموده و از تردد ايمن پرسنل اطمينان حاصل نمايد.

ن جانمائي بايد يد. در ايئه نماپيمانكار بايد قبل از تجهيز كارگاه جانمايي دفاتر و كارگاه خود را جهت تاييد به كارفرما ارا ) 15
خت لحاظ ازن سوچاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتيك براي سرويسهاي بهداشتي و مخ

  كارفرما برسند.  HSEئي شدن بايد به تاييد واحد گردد كه تمامي موارد مذكور پس از اجرا

ائه اصل ت و با ارگي شرككليه افراد كه نياز به رانندگي در كارگاه دارند، قبل از رانندگي در كالس هاي ايمني در رانند ) 16
  مدرك، گواهينامه رانندگي در كارگاه را دريافت نمايند.

اري خود كجبهه  اقل در دو نوبت صبح و عصر در مسير هاي تردد وپيمانكار مكلف به انجام آبپاشي محوطه تحويلي حد ) 17
  ميباشد.

ما رسيده كارفر  HSEتاييد پرسنل برق، ريگرها، داربست بندها، اپراتور جرثقيل و رانندگان ويژه بايد قبل از شروع بكار به ) 18
  . ور ممنوع استو از كاله با رنگ تعريف شده استفاده نمايند. فعاليت افراد تاييد نشده در اين ام

  پيمانكار ملزم به انجام كليه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسيب هاي زيست محيطي مي باشد. ) 19

، HSEسر دائم ضور افحپيمانكار ملزم به تامين و تدارك كليه مقدمات و امكانات انجام ايمن كار در روز و شب از جمله  ) 20
ظ نرم و صب حفاالئم هشدار دهنده با توجه به شرايط سايت، نروشنايي كافي، اخذ مجوز در زمان تعيين شده، نصب ع

ط مورد كارفرما ميباشد. در صورت عدم تامين شراي  HSEهاي كاري و ساير موارد به تشخيص- سخت براي محوطه
  كارفرما اجازه فعاليت در شب را نخواهد داد.  HSEنياز،

 وطه اعزاماي مربم و بر اساس ماتريس آموزشي به كالس هپيمانكار كليه افراد مربوطه را جهت دريافت آموزشهاي الز ) 21
  خواهد نمود.
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ه نمايد (ب تجهيز پيمانكار موظف است كليه سيستمهاي برقي را قبل از ورود به كارگاه، به تجهيزات حفاظ جان مناسب ) 22
  ازاي هر دو خروجي سه فاز و تك فاز يك محافظ جان)

جازه استفاده از آنرا كارفرما مجهز نموده سپس ا HSE ظ مناسب و تاييد شده پيمانكار كليه تجهيزات مكانيكي را به حفا ) 23
  صادر مي نمايد.

اي ترافيكي و غيره) (مانند تابلوه  HSEپيمانكار ملزم به تهيه پوسترها، پمفلت آموزشي، اخطار و عالئم هشدار دهنده ) 24
  رما نصب خواهند شد.كارف  HSEميباشد و اين عالئم متناسب با شرايط سايت، بسته به تشخيص

تشخيص داده شوند،  كارفرما خطرناك  HSEپيمانكار از افراد، خودروها و تجهيزاتي كه فعاليت آنها در كارگاه از نظر ) 25
  ممانعت بعمل آورده و آنها را از كارگاه به بيرون هدايت خواهد نمود.

 ويي داربست، مجوز برپايي باشد. پيمانكار براي برپاكارفرما رسيده   HSEكليه متريال داربست قبل از ورود بايد به تاييد  ) 26
تگ  بست دارايو دار جهت استفاده، بايد تاييد كارشناس داربست كارفرما را اخذ نمايد. داربستهاي داراي تگ سبز مجاز

طه ربواليت ماز فع قرمز مجاز به استفاده نميباشند و مطابق با نظر كارفرما بايد اصالح گردند. در صورت عدم اصالح
خواهد  پيمانكار ادعاي جلوگيري گرديده و عواقب ناشي از توقف و كليه تبعات آن در تعهد پيمانكار خواهد بود و خارج از

  بود.

ارسال  ه كارفرماشده ب پيمانكار كليه شبه حوادث و حوادث و وقايع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعيين ) 27
  خواهد نمود.

د اكتي) باياي (برتهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص مي باشند. لذا برپايي داربستهتمامي داربس ) 28
 بز داربستسع، تگ كامال مطابق با روش اجرايي برپايي براكت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عمليات كار در ارتفا

  اخذ نمايد.

  كارفرما ارائه گردد. بايد به صورت روتين توسط پيمانكار به  HSEانهگزارش روزانه افسران سايت، عملكرد هفتگي و ماهي ) 29

ايمني الزامي  پيمانكار در كليه جلسات و بازرسي هاي  HSEحضور فعال سرپرست كارگاه پيمانكار به همراه سرپرست ) 30
  است.

كوي كار يي، سروشنا پيمانكار موظف است تمامي تمهيدات الزم جهت اضافه كاري و كار در شب از جمله افسر ايمني، ) 31
  ايمن، مسيرهاي دسترسي مناسب ايجاد نمايد

اييد تران و با يمانكاپتهيه وسايل استحفاظي خاص در فعاليت هاي از جمله كار درارتفاع، راديوگرافي، برقكاري در تعهد  ) 32
  كارفرما ميباشد.

ا نظر به) مطابق و، ويژده مرتبط (پايه يك، كليه ماشين آالت پيمانكار بايد داراي بيمه شخص ثالث و راننده با گواهينام ) 33
  كارفرما و شرايط كارگاه باشد.

  ليست بيمه تمامي كاركنان بايد مطابق با تعهدات قراردادي باشد. ) 34

ن كار زشكي، قانوموزش پآپيمانكار ملزم به رعايت كليه آيين نامه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت و 
كه  ارگاهيكماعي، سازمان محيط زيست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و همچنين دستورالعمل ها و مقررات و تامين اجت

  برحسب شرايط كارگاه توسط كارفرما ابالغ خواهد شد، ميباشد.
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Equipment Vendor Country 

Heat Exchanger 
COOLER HAVAYI ABAN  Iran 
TABESTAN SARD KAVIR Iran 
FATEH SANAT KIMIA  Iran 

Pipe 

Pipe  

-BLACK SEAMLESS PIPE 
SAVEH ROLLING PROFILE MILLS  
SEPAHAN INDUSTRIAL CO  
SEPANTA CO 
AHVAZ PIPELINE COMPANY 
-GALVANAIZED PIPE 
SEPAHAN INDUSTRIAL CO 
SEPANTA CO 
-MANISMAN PIPE 
GOROUH MELI FOOLAD IRAN  
ESFARAEN GOSTAR PIPING  
KAVEH PRECISION TUBES CO 
BUILDING 
DAGHIGH KAVEH    
SUPER PIPE    
DRIP    
POLYRAN   
NEW PIPE VAHID   

Iran 

Polyethylene 

Polyethylene 

PARS ETHYLENE KISH 
ZARKHIZAN 
POLYMER GOLPAYEGAN 
JAHAD ZAMZAM 
POLYETHYLENE SAVEH (P.E.S) 
ABHAR POLYETHYLENE 
GOSTARESH PELASTIC 
NESHAGOSTAR PARDIS 
GAZ LOLEH 

Iran 

Polyethylene Fitting 

ROTENGARAN (FITTINGS) 
TAKAB ETESAL (FITTING) 
ROODAB PELAST (FITTING) 
KAJ SANAT ARIA (FLANGE) 
POLYROOD ETESAL 

Iran 

  

Polyethylene

PARS ETHYLENE KISH
ZARKHIZAN
POLYMER GOLPAYEGAN
JAHAD ZAMZAM
POLYETHYLENE SAVEH (P.E.S) Iran
ABHAR POLYETHYLENE
GOSTARESH PELASTIC
NESHAGOSTAR PARDIS
GAZ LOLEH

Polyetthylene Fitting

(FITTINGS)ROTENGARAN 
TAKAB ETESAL (FITTING)
ROODAB PELAST (FITTING)
KAJ SANAT ARIA (FLANGE)
POLYROOD ETESAL

Iran
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Equipment Vendor Country 

Pump 

General Pumps 

PUMP IRAN(FOR SMALL PUMP) 
NAVID SAHAND (FOR SMALL PUMP) 
RAY SANAT  
KALAYE PUMP 
ARIA SEPEHR KEYHAN  

Iran 

In-Line Pump 
 

SEMNAN PUMP INDUSTRIES   
TEHRAN PUMP INDUSTRIES   
PUMPIRAN  

Iran 

PVC Pipe 
PVC Pipe POLYMER GOLPAYEGAN Iran 

RO 

RO 

ABSAL ZOLAL 
ABANGAN SANAT 
TOSE ENERGY MER ARAD 
KARPERN(رد ه استعالم عمل از   (ن

Iran 

Sewage Water Treatment Package 

Sewage Water Treatment Package 

ABSAN PALAYESH 
ABTIN SANATE MOEIN 
TAVAZON FARAB 
PAK AB SANAT  
ABANGAN SANAT(WATRE PURIFICATION) 
ABSAL ZOLAL(WATER PURIFICATION) 
TOSE ENERGY ARAD(WATER PURIFICATION) 

Iran 

Valve 

Valve 

GHAHRAMAN   
VOG IRAN   
SHIRGAS   
SHIBEH   
MIRAB   
NAHRAB GOSTAR 
GOSTARESH SHIRSAZI 
TEHRAN SOFA 
GAZSOOZAN  
FOOLAD MAHAN 

Iran 

 

Valve
GHAHRAMAN 
VOG IRAN 
SHIRGAS 
SHIBEH 
MIRAB Valve IranNAHRAB GOSTAR
GOSTARESH SHIRSAZI
TEHRAN SOFA
GAZSOOZAN
FOOLAD MAHAN
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  فرم اعالم قيمت
 بـــــه :  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

  طراحي، تامين متريال و اجراي خطوط لوله آب واحد فوالدسازي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهرموضوع مناقصه: 

ما امضا كنندگان ذيل پس از بررسي و آگاهي كامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسي تمام اسناد و مدارك و با توجه به 
داريم كه عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و اطالعاتي كه از محل كار و شرايط محل اجرا داريم، اعالم مي

  مبلغ كل مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه، به 
  ..... ريال..................................................................به عدد ......................................................................................................................

  ............................ريال.............................................................................................................................به حروف   ...................................
 :دهيمبا جزئيات قيمت به شرح جدول زير انجام مي -1

  پيشنهاد قيمت (ريال)  توضيحات  شرح رديف رديف
فاز مهندسي، طراحي و نجام ا  1

  استخراج احجام كار
توجه  تبصره يك به

  شود
  

پيشنهاد قيمت عمليات اجرايي   2
  موضوع مناقصه

ليست پيوست شماره 
  يك

  

تامين متريال مورد نياز جهت   3
  اجراي پروژه

    ليست پيوست شماره دو

    قيمت مجموع (ريال)

به اطالع كليه شركت هاي حاضر در مناقصه مي رساند مدت زمان ارائه پاكات فني و مالي  تبصره يك:
به گونه در نظر گرفته شده است كه يك مرحله طراحي بيسيك توسط كليه شركت هاي حاضر در 
مناقصه انجام و نتايج آن در پاكات فني و مالي منعكس گردد و در صورتي كه پس از انجام فاز طراحي 

احجام برآوردي متفاوت از احجام درج شده در پيوست هاي يك و دو منضم به فرم پيشنهاد  بيسيك،
فني پاكت اعالم  پاكتطي يك ليست توسط پيمانكار هم در  جديد احجام مالي باشد حتما بايستي
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يك ليست جداگانه در ضميمه پيشنهاد مالي ارائه گردد و در صورتي كه  نيزو قيمت اين احجام  گردد
زمان برگزاري مناقصه اين موضوع از جانب پيمانكار اعالم نشده باشد پس از برگزاري مناقصه و در در 

 مرحله عقد قرارداد هيچ گونه ادعايي مبني بر تغيير احجام از جانب پيمانكار مسموع نخواهد بود.

  كنيم:و موارد زير را تاييد مي  -2
  بيني دستيابي به الزامات منطقي و قابل پيشاطالعات كامل و كافي در مورد شرايط سايت، روشهاي

عملياتي مورد نظر كارفرما، تسهيالت محلي، شرايط آب و هوايي، مصالح و تمام موضوعاتي كه به نحوي 
ها و مقررات امنيتي، ايمني بر انجام موضوع اين مناقصه تأثيرگذار است، از جمله شرايط نيروي كار و رويه

 ا را حاصل نموده ايم.سوزي مورد نظر كارفرمو آتش

  به چگونگي، خواص، مشخصات، شرايط و الزامات كاري كه بايد طبق قرارداد براي انجام اين پروژه مدنظر
 گيرد آگاهي كامل داشته و تخصص كافي و الزم در اين خصوص داريم.

 وضوع اين هاي مربوط به اجراي منامهآگاهي كامل نسبت به مصوبات، فرامين، قوانين، مقررات و آئين
دانيم مناقصه و كارهاي مرتبط به آن را داريم و خود را نسبت به رعايت تمامي آنها بطور كامل متعهد مي

 نماييم:و امكان هر نوع ادعاي احتمالي نسبت به موارد ذيل را از خود سلب مي

  اقامه هر نوع دعوي عليه كارفرما به علت رد پيشنهاد 

 كالت اجراي كار موضوع اين مناقصه كه ناشي از فقدان آگاهي كافي يا هر نوع ادعا درباره شرايط و مش
مبتني بر موارد عدم قطعيت باشد. پذيرفتيم كه از هيچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع اين 
مناقصه و كارهاي مربوطه بري و معاف نخواهيم شد و نيز هيچ حقي براي درخواست اضافه پرداخت خارج 

 شرايط عمومي پيمان نخواهيم داشت. 29اده از چارچوب م

 باشد و موظف به اعالم علت رد هر يك كنيم كه كارفرما مقيد به پذيرش پايين ترين قيمت نميتاييد مي
 از پيشنهادات نيست.

  در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از اجراي قرارداد را در نظر گرفته و
كنيم كه هنگام تسليم اين پيشنهاد، مطالعات كافي را انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است تاييد مي

 كه بعداً استناد به ناآگاهي نماييم.
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  در صورتي كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهديم در تاريخ اعالم شده كارفرما اقدام به
(پنج درصد)  %5مورد تأييد كارفرما جهت انجام تعهدات، معادل  نامه بانكىامضاي قرارداد كنيم و ضمانت

 نماييم.كل مبلغ قرارداد را ارائه 

 باشيم و به االختيار و مجاز شركت هستيم و داراي حق امضا از طرف و براي شركت ميما نمايندگان تام
 ما اختيار تام داده شده كه به نام و از طرف شركت اين اسناد را امضا كنيم.

 در خصوص ارائه پيشنهادات مالي مورد ذيل را مدنظر قرار دهيد:  -3

 ه مي بايست مسئوليت تحويل سالم كليه اقالم درب انبار خريدار به عهده فروشنده مي باشد و فروشند
  جهت حمل كاالها را در پيشنهاد مالي خود در نظر بگيرد. كليه هزينه هاي مربوطه 

 ورت ريالي مي باشدكليه پرداخت هاي اين قرارداد به ص.  
  بايستي به صورت ريالي ارائه گردد و به پيشنهادات قيمت ارزي ترتيب اثر داده به كليه پيشنهادات مالي

 نخواهد شد.

  ،مبالغ پيشنهادي بايستي بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن قرارداد
 بر ارزش افزوده اتيمال يگواهو  ي)اتينمونه سازمان امور مالطبق (فاكتور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار  ،معتبر

  
  تاريخ :  /   /          :شركتنام 

  نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده :
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 تعالي بسمه

 مناقصه در شركت ضمانتنامه

نمايد،  شركت گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل مناقصه **** است نشاني: .......... مايل اين كه  *   به به نظر
 اطالع ** اين به ***  چنانچه مينمايد و تعهد تضمين ريالمبلغ  ................  *** براي مقابل در از * اين**

 ضمانت تسليم يا مربوط پيمان امضاي از مشاراليه و شده واقع قبول مورد نامبرده كننده شركت كه پيشنهاد دهد

 به ، نمايد مطالبه***  كه را مبلغي هر ريال ميزان ........... است، تا نموده استنكاف پيمان انجام تعهدات نامه

 دليل اقامه يا استنكاف ، اثبات به احتياجي اينكه *** بدون سوي از واصله كتبي تقاضاي اولين دريافت محض

 *** كرد حواله يا وجه در باشد، بي درنگ داشته قضائي قانوني يا مجاري از اقدامي يا نامه اظهار صدور يا و

  . بپردازد
 درخواست بنابه مدت اين باشد مي معتبر ... روز اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت اين اعتبار مدت

 ضما اين اعتبار مدت نخواهد يا نتواند**  صورتيكه در و است تمديد ديگرقابل ماه سه حداكثر براي *** كتبي

 است متعهد **  ننمايد تمديد با موافق را ** و نسازد فراهم را تمديد اين موجب *  يا و تمديدكند را نامه نت

 ***   كرد حواله به يا وجه در را نامه ضمانت اين در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به احتياجي اينكه بدون

 . كند پرداخت

 پيمانكار * عنوان

 بيمه شركت يا بانك عنوان **

  كارفرما يا اجرايي دستگاه ***عنوان
  **** عنوان موضوع مناقصه

  
  باشد. "ضمانتنامه شركت در مناقصه "ضمانت نامه عنوان 

 .از فرمت ضمانتنامه هاي دولتي استفاده نگردد 

 .پيش از اخذ ضمانتنامه بانكي، بايستي با كارفرما هماهنگي انجام پذيرد 

   توسعه آهن و فوالد گل "نام شركت طور دقيق به ضمانتنامه بايستي به
به شناسه ملي و كد اقتصادي اطالعات مربوط به صادر گردد و  "گهر

بايستي حتما در  411395415655و  14000228625 ترتيب
 ضمانتنامه درج گردد.
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