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شرکت توسعه آهن و فوالد   گندلهاحداث محل دپوی  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

 واگذار نماید. شرایط به پیمانکار واجد  کشوری - عمومی از طریق برگزاری مناقصه را  " گهرگل

 

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

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

، معاونت بازرگانی،  22تحویل مدارک : تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک   -

 اقدام نمایند.تحویل گیرنده اقای قاسمی 

 

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

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

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

  . ع رسانی خواهد گردید الاط "ج "ایه پیشنهاد مالی پاکت  ار

 

 35059868209و تماس    نصرت آبادی جناب اقای مهندس  با    بیشتر جهت کسب اطالعات و مشخصات فنی   -

 هماهنگی فرمایید.

-  

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

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

 تماس حاصل فرمایید. اداری  

 

1401/ 40/ 11  : اخرین مهلت ارسال مدارک   

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

 

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

 ..............................   محترم شرکتعامل   مدير

 

 و احترام  با سالم

اجرای جهت  پیمانکار واجد شرایط نسبت به انتخاب  مناقصه عمومیدر نظر دارد از طریق  گهر گل  فوالد و آهن توسعه شركت

 اقدام نماید.   سیرجان كارخانهمحل  در  "گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل احداث محل دپوی گندله  "پروژه 

 

 مناقصه ( موضوع 1

 فعالیت ها در پیوست آمده است. كه شرح "گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل  احداث محل دپوی گندله  "

 

 پروژه  تحويل(  2

شوركت توسوعه    تیمجتمع گل گهر، سوا یجاده اختصوا و راز،یجاده شو 50 لومتریك رجان،یكرمان، سو "مناقصوه  موضوو    اجرای محل

 باشد.  می " آهن و فوالد گل گهر

 

  زمان اجرای پروژه (4

ماه نیز    12  ضمن اینکه  باشد و    می  ماه  6  قرارداد و پیش پرداخت  تاریخ تنفیذموضو  قرارداد از  اجرای پروژه  براى    زمان پیش بینی

 دوره ضمانت خواهد بود. 

 

 ( اسناد مناقصه 5

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

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

 

 

 تضمين شرکت در مناقصه   (6

 )مطابق با فرمت داده شوده  به نفع  نامه بانکی وور  ضومانتبه  اسوت كه باید (  ريال ميليارد  بيستت )ريال   20,000,000,000 مبلغ

حداقل های فوق باید  گزار تسولی  شوود. مد  ابتبار تیومینكارفرما و به نام شوركت توسوعه آهن و فوالد گل گهر به دسوت اه مناقصوه

 ها بوده و برای سه ماه دی ر نیز قابل تمدید باشد.پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد  سه ماه

http://www.gisdco.com/
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 ( کسورات قانونی و مفاصا حساب تامين اجتماعی7

 كلیه كسور قانونی بر بهده پیمانکار می باشد، كه در این راستا كارفرما به شرح ذیل بمل می نماید: پرداخت 

 ، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قرارداد امیاء هن ام پیمانکار به قرارداد، مفاد طبق تعهدا  اجرای تیمین منظور به

 تحویل قطعی موضو  قرارداد  و از مذكور پس تیمین دهد.می تحویل مبلغ قرارداد، به كارفرما %5به میزان  و شرط، قید

   .شود می داده بود  پیمانکار به مالی و تائید دست اه نظار  تسویه حساب

 كسور گردد. نیمی از مبلغ می  كار كسر انجام حسن تیمین بعنوان %10معادل پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ از

نامه تحویل موقت و نی  دی ر آن پس از  دور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دست اه  از  دور گواهی پس  كار انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، نظار 

تسویه   و نهائی وضعیت  ور  نماید پرداخت بمل اجتمابی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف بیمه: پیمانکار

خاطرنشان می سازد پیمانکار  .باشد می قرارداد این برای اجتمابی تأمین حساب مفا ا ارائه به منوط پیمانکار حساب با

 با كد كارگاهی اولیه .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتمابی فعال می باشد. 

 

 نحوه ارايه پيشنهاد (  8

دو پاكت    در  ) ب   و پیشنهاد فنی  ضمانت نامه شركت در مناقصه ) الف   و    مرحله ای می باشد.  دو ارائه مدارک و پیشنهادا  بصور    

قیمت ها بایستی به  ور   در مرحله پیشنهاد مالی ) ج    به ادرس قید شده در دبوتنامه ارسال گردد.    جداگانه ممهور و در بسته

 الزامی است.  مناقصهمهر و امیای مدارک ارائه گردد و   گزار مناقصهریالی و بر اساس مشخصا  فنی ارائه شده توسط 

 ارائه مدارک ذیل در پاكا  فنی جهت شناسایی پیمانکار و تنظی  قرارداد الزامی است.

 تائیدیه  الحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح  گواهی-1

 تصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و تغییرا  در روزنامه رسمی، كد اقتصادی  -2

 ها )رضایت كارفرمایان قبلی    ها، سوابق كاری در كارهای مشابه و  تقدیر نامهگواهی  الحیت  -3

  نمونه قراردادهای پروژه های اجرا شده یا در دست اقدام، حداقل سه مورد نمونه قرارداد  -4
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  (  اعتبار پيشنهاد 9

در د مبلغ كل می باشد.    30پیش پرداخت  . مبلغ  بعد از آخرین موبد تسلی  پیشنهادها ابتبار داشته باشد روز  60پیشونهاد باید تا  

می باشود. واریز پیش پرداخت در قبال ارائه ضومانت نامه بانکی بی قید و شورط بغیر از بانا پاسوارگاد و   ماه  6پیش بینی شوده  زمان 

 مدیریت مالی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر خواهد بود.موسسه های قرض الحسنه مورد تایید 

 

 نحوه ارايه پيشنهاد ( 10

 ارائه مدارک و پیشنهادا  بصور  دو مرحله ای می باشد.  

 می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاكا  مناقصه به ترتیب ذیل می باشد: دو مرحله ای مناقصه حاضر به  ور  

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

ایه پیشنهاد مالی پاكت  پیشنهاد فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از تایید، نحوه ار.  تحویل نمایند

 .  رسانی خواهد گردیدالاط "ج"

 

  (  اعتبار پيشنهاد 11

 روز بعد از آخرین موبد تسلی  پیشنهادها ابتبار داشته باشد.   60تا  ستیبای  قیمت پیشنهاد 

 

 ( مهلت و نشانی تسليم پيشنهاد12

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سوی و یک  رربی،  نشوانی   به  11/04/1401مورخ  14 ثر تا سوابتپیشونهادها باید حداك

واحد بازرگانی جناب آقای قاسوومی با شووماره تماس   1516646111كد پسووتی  ، شووركت توسووعه آهن و فوالد گل گهر،   22پالک  

 گران دریافت نخواهد شد.   مناقصهتحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچ ونه مدركی از  09133919110

 

 پاسخگويی به سواالت   (13

 توانند با اطالبا  ذیل تماس حا ل فرمایند: گران مى مناقصه، مناقصهموضو  برگزاری سوال در رابطه با هرگونه  در  ور  وجود

نصر  مهندس با جناب اقای با جناب اقای  و مالی  ارائه پیشنهاد فنی    از  قبل در  ور  نیاز به سوال از موارد فنی پروژه،   گران  مناقصه

 . ند ینماابالم نظر تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی خود  09350598682 شماره و  آبادی

 در موارد نیاز به مراحل بازرگانی به شماره ذیل تماس حا ل فرمایید. 

 قاسمی مسئول پاسخ ویی : آقای  

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 
 

 ابالم شماره حساب/شبا، نام بانا، نام شركت و شماره تلفن همراه و ثابت جهت فکس رسید ضروری می باشد.  پیشنهاد مالیدر 
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 پیش رو توجه به نکا  ذیل حائز اهمیت می باشد:  مناقصهدر خصوص 

 

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

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

شود و پیمانکاران خود  در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادی پیمانکاران مشخص می   مناقصهچون برنده   -2

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادا  بمل میقیمت واحد را پیشنهاد می

پیشنهادی بیشتر است   مناقصهكنترل محاسبا  برنده   ه پس ازدر  ورتیک  -الف از بدد  ، مشخص شود كه جمع كل 

 یابد. قیمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

مشخص شود كه جمع از بدد پیشنهادی كمتر است قیمت كمتر   مناقصهكنترل محاسبا  برنده  در  ورتیکه پس از -ب

 باشد. مالک بمل می

كل هر آیت  با حا ل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیت  مغایر  داشته باشد مالک  در ورتیکه قیمت    -پ

 باشد. محاسبه بدد كمتر می

از جمله این دبوتنامه باید به مهر و امیای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه پیشنهاد    مناقصهتمام اسناد   -3

 قیمت ارائه گردد.

های این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانکار بصور  دقیق و با جزئیا  كامل،  یوست مواردی كه در مدارک و پ  -4

پیش رو می بایست به  ور  مکتوب توسط فروشنده   مناقصهاجرا گردد. در  ور  وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد 

س از تعیین برنده توسط، موضوباتی بررسی  ابالم گردد. در زمان بقد قرارداد و پ   مناقصهو براساس دستورالعمل شركت در  

دیده شده باشد و در ریر اینصور     مناقصهو رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی فروشنده در زمان برگزاری  

 مبنای بقد قرارداد قرار خواهد گرفت.  مناقصهاسناد 

  48 حداكثر  ور  این در كه شود دوره تمدیدمهلت ابالم شده برای یا   است ممکن گزار  مناقصه  الحدید  ور  در -5

          .ابالم خواهد شد به پیمانکار مقرر مهلت از قبل  سابت
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  مناقصه مناقصه   دردر  شرکت شرکت     دستورالعملدستورالعمل

  

  گندله گندله احداث محل دپوی  احداث محل دپوی  

  گهر گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل  

 

 

 ق01/ 1299  شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 هادها ارزيابي پیشن    5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 
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 مقدمه (1

  "  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل گندله احداث محل دپوی  "  دارد نظر در  گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

به پیمانكار واجد شرايط واگذار  کشوري  -مناقصه عمومي طريق برگزاريست از شده ا  را با شرايطي که در ادامه ذکر

 نمايد.  

 شرح کار  (2

مدارک  براساس  "  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل گندلهاحداث محل دپوی  "   هدف از برگزاري اين مناقصه

  مي باشد.  ر اسناد فني پیوستموجود د

 اسناد مناقصه  (3

 ت:   زير اسمناقصه شامل اجزاي   اين اسناد 

 شرکت در مناقصه  مه نادعوت،  آگهيکاور اسناد،  •

 و فرم ارزيابي مناقصه گذار  شرکت درمناقصه )متن حاضر( دستورالعمل  •

   HSE، دستورالعمل پیش نويس قرارداد •

 ، پیشنهاد قیمت فرم ضمانت نامهمدارک فني ،   •

 

 دريافتي اطمینان حاصل کند.گر پس از دريافت اسناد بايد از وجود کلیه موارد فوق در بسته  مناقصه •

بررسيمناقصه • به دقت  را  اسناد مناقصه  پیشنهاد مناقصه،  از تسلیم  قبل  بايد  اطالعات الزم گر،  تمام  و    ، کرده 

تواند استناد به ناآگاهي يا  گر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه قررات نافذ و جاري را به دستقوانین و م

خود ش   .کند اشتباه  اراياطالعات  مناقصهفاهي  سوي  از  شده  مناقصه،  ارگزه  براي  نميتعهدي  ايجاد  کند،  گزار 

   .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن

ب • فني ايستي  مناقصه گر  بر اساس    مشخصات  به اسناد مناقصه را  به اسناد مناقصه    اطالعات منضم  فني منضم 

مراتب را طي گزارشي در پاکت ب اسناد مناقصه اعالم نمايد. در  مطابقت و کنترل نمايد و در صورت اختالف  

 ش نمي باشد. ن صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعايي مبني بر تغییر احجام قابل پذيرغیر اي
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تمام اسناد مناقصه را به دقت   گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در   •

تواند به دست آورد، به دست  گر با تجربه ميمناقصه يک   ه و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که مطالعه کرد

 . د مناقصه وجود نداردبه نظر او در اسنا آورده است و ابهام يا اشتباهي 

از مناقصههر   • يا يک  ابهام  مناقصه،  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  باشد، مي گران که در  بهسوالي داشته    تواند 

کتبي   الكترونیكي)فیزيكي  صورت  دريافت مناقصه(،  يا  تقاضاي  و  ساخته  مطلع  را  بنمايد.   گزار  کتبي  توضیح 

به نظرمناقصه مشخص ش  اسنادگزار در  نشاني مناقصه اگر  از مفاد اسناد مناقصه  مناقصه ده است.  گر قسمتي 

را قبل   تباه و اشكال گر بايد اين اشناقصهو غیره داشته باشد، م  ت اشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

مناقصه پاسخ  نمايد.  ارايه  را  اصالحي خود  پیشنهاد  و  منعكس کند  مقرر  مهلت  پیشنهاد، در  تسلیم  واز    گزار 

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

بدون اشكال و واضح بودن اسناد مناقصه از   گر، به منزلۀنظر مناقصهل خواهد شد. عدم اظهار  طور يكسان ارسا

 .نظر وي تلقي خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد ان تا تاريخ تعیین شده در  تواند در هر زممي  گزارمناقصه •

اسناد مناقصه تجديد   هايي در يد خود، با صدور الحاقیهگران يا به هر دلیل ديگر و يا به صالحدمناقصه سوي

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

گاه   • باشد،تجديهر  مناقصه  موضوع  کارهاي  تغییر  مستلزم  مناقصه  اسناد  در  نظر  الحاقیه د  طي  به  مراتب  اي 

 .گردندها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقیه. ددگرمي اعالم  از طريق سايت گران مناقصه

 ان گرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط   (4

 بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذيل مي باشد:مي باشد.  دو مرحله ای مناقصه حاضر به صورت 

پاکت   بايست  ابتدا مي  نامه  "ب "و    "الف"مناقصه گران در  و    را شامل ضمانت  را در زمان  فني خود  و پیشنهاد 

پیشنهاد فني ارائه شده توسط واحد مهندسي بررسي شده و پس از تايید، نحوه ارايه  .  محل مقرر تحويل نمايند

   .ع رساني خواهد گرديدالاط "ج"د مالي پاکت  پیشنها

 

 محتوي پاکات الف، ب و ج مناقصه مي بايست به شرح ذيل تنظیم گردد.

بايمناقصه -4-1 به دسگران  با توجه  به تهیه  د  اين سند،  نسبت  نامه و  تورالعملهاى مندرج در  پیشنهاد  ضمانت 

دفتر کارفرما  به    11/04/1401  روز   14ساعت    تا حداکثر    پیشنهاد خود را به زبان فارسي اقدام نموده و    فني 
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اونت بازرگاني، تحويل  ، مع22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم غربي، پالک  نشاني: به

تحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پس از تاريخ    09133919110گیرنده اقاي قاسمي  

 اثر داده نخواهد شد. مقرر، ارائه گردند ترتیب 

ر  بعد از تاريخ تسلیم، اعتبا  روز  60بايد تا    در مرحله بعد از بررسي پیشنهادات فني  پیشنهاد مالي ارائه شده  -4-2

 داشته باشد.

 یش بیني مي گردد. پ  ماه  6مدت اجراي پروژه از زمان بسته شدن قرارداد و انجام پیش پرداخت به مدت  -4-3

ايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در مالي بايد بصورت ت  -پیشنهاد فني -4-4

ساير اسناد مندرج در دستورالعمل در يک  بندى و به همراه  شود، در پاکتهاي جداگانه بستهادامه بیان مي

 بندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد.  پاکت بسته

به  جداگانه  ت  ا پاک  ء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در کلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضا  -4-5

به شكل زير بر روى کلیه  د  ايگر و موضوع مناقصه بصورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 پاکتها درج گردد:

   

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گندله احداث محل دپوی                                       

 ق  1299/01مناقصه شماره      

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشانی  

 -----:بر روی تمام پاکات  م نماینده مناقصه گر  نا و  شماره تماس ثابت و همراه  
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 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه  در شرکت  تضمین کت الف: اپ

میباشد. اين    ریال(  20،000،000،000)  ریال  میلیارد  بیستمبلغ  نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به  ضمانت -1

مطابق  ضمانت منامه  اسناد،  شخصا با  در  شده  اعالم  تا  ت  بايد  و  شده  صادر  ايرانى  بانک  از    90توسط  پس  روز 

 ديد باشد. راي يک دوره ديگر قابل تمتحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و ب

ماند و در صورت لزوم به  نزد کارفرما مى  تضامین قراردادي نامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه  ضمانت -2

بهزي مى  رندهنه  تمديد  چنمناقصه  انجام  عدم  مناقصهشود.  از طرف  امرى  در  ین  قبول  قابل  غیر  تأخیر  يا  و  گر 

اين حق را براى  تضامین قراردادي،  برنده مناقصه و عدم تحويل  روز( پس از اعالم    بیست)  20امضاى قرارداد طى  

 . دنامه شرکت در مناقصه را ضبط نمايکند که ضمانتکارفرما ايجاد مى

انچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عیناً مستردد  نچ -3

 خواهد شد.

 

 یشنهاد فنیپاکت پ پاکت ب:

 مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي ارائه گردد. "ب "طالعات موجود در پاکت  کلیه ا •

ريع در ارزيابي مدارک، بر ه جهت تسشد کمیباحاوي مدارک زير    «ب» پاکت مشخص شده با حرف   •

تقسیم بندي    ها گونه تغییرى، در زونكناساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچ

 یگردد: و ارائه م

 :  بخش اول

 کد اقتصادي ،  تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي •

)رضايت کارفرمايان    هااي مشابه و  تقدير نامهرهر کاري د، سوابق کاهاگواهي صالحیت •

 قبلي(  و .........  

 )تامین و اجرا( متن حاضر   ارانانكپیم ارزيابي  م فر  هیه مدارک مورد نیاز درت •

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

 قرارداد .  نمونه
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 :  بخش دوم

فني پیمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود )در  هاد  پیشن

وجود(   لی صورت  همراه  پبه  انحراف  فني  یشست  اسناد    فروشندهنهاد  در  مندرج  فني  مشخصات  از 

 )صورت وجود(  

  بخش سوم:

پیشنهادي   تغییر  و  نظر  گونه  مورد    فروشندههر  مناقصه.  ي  ردادقرا  بازرگاني،  شرايطدر  اسناد   ... و 

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

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

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

 

 بخش چهارم: 

امضا  توسط صاحبان  بايد  مناقصه  اسناد  امضاء  کلیه صفحات  مجاز،  امء  اسنادشوند.  به   ضاي  مناقصه 

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

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یك از اعضا  توضیح: در صورتی که مناقصه

زونکنباید د رهای جد ر  ایاگانه مدارك خود  نسخه  با  این دستورالعمل، همراه  اساس  بر   نامه موافقت از ا 

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

 باشد: آنها به محدود نه اما زیر، موارد شامل باید نامه مشارکت، موافقت

این   -   قید  با  قبال و هبود پیمان جرایا به متعهد  مشارکت، اعضای که امر تعهدنامه                              هدستگا در 

 .باشندمسئول می  اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یك  هر سهم درصد -

 .اعضا  از یك  هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

ت و سقم  ضای قرارداد صحگر و امکارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه 

 . رائه شده را بررسی نمایداطالعات ا
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 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

 نکته :

لزم به تأمین کلیه وسايل و لوازم مورد نیاز اجراي عملیات از جمله وسايل ايمني کارگران،  پیمانكار م •

تجهیزات اداري، کانكس، و ساير وسايل جهت اقامت افراد متخصص پیمانكار، کارگزان و رانندگان و  

 یشنهادي خود لحاظ نمايد.همچنین دفاتر مشاور و کارفرما مي باشد و هزينه آن را در ضريب پ

 صوص تجهیز و برچیدن کارگاه به پیمانكار پرداخت نخواهد شد.پرداخت جداگانه در خ ، بديهي است          

 

ضریب ....   و باند فرودگاه  راه آهن ،راه های بهای فهرست کلی پیمان در بخشحاضر ضریب  مناقصه   در •

موضوع قرارداد  موارد    هایپرداخت و وضعیتها صورت وخواهد بود،    ،پیمانکار() ارائه شده توسط    ....عدد

  1401 طه  بهای مربو فهرست در   این ضرایباعمال   با فقط پیمانکار به افزایش کار موارد    و همچنین

 .بود خواهد پرداخت قابل و محاسبه

 
با حرف   -1 که  است    « ج»پاکتي  بايست مشخص شده  قیمت  مي  فرم  ها حاوي  اساس  بر  پیشنهادي    پیشنهادي 

 باشد.  در اين فرم قیمت و جدول مشخص شده 

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

 معتبر باشد.  روز 60  حداقل  ت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد به مدت پیشنهاد قیم -3

ارائه -4 مناقصه  اسناد  مطابق  و حروف  عدد  بصورت  بايد  پیشنهاد  در  وجود     مبلغ مشخص شده  شود. در صورت 

لغ پیشنهادى  ده به عنوان مبمیان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته ش  هرگونه تناقض 

نظ مىدر  گرفته  قرار  ر  عمل  کل مالک  قیمت  باشد  کل  قیمت  و  واحد  قیمت  میان  تناقضى  چنانچه  و  شود 

 خواهد گرفت.

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

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

 .است گرديده منظور

اسناد، کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي -6 در  هزينه از مشروحه  سودها جمله  اجرايي،   ي 

تمام    اجتماعي، بیمه  تأمین  بیمه  قانوني، عوارض  ساير  گمرکي،  باالسري، مالیات، عوارض  ي هاهزينه ، گرمناقصه

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

 است،  کشور(  خارج يا  داخل  به  )مربوط مشابه ي هاساير هزينه و ضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است  
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 يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  اين نین،همچ شده باشند. مستثني روشني  به مناقصه، اسناد در که اين مگر

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

 در شرکت  و شده بیان ضمني، صورت  يا به صراحت به مناقصه،  اسناد در  که است تعهدهايي  و مسوولیتها 

  گیرد. مي صورت آنها مبناي بر مناقصه، 

هزينه  ها از جمله  اعالم گردد و فروشنده کلیه هزينه  رياليي فروشنده مي بايست به صورت  کل مبلغ پیشنهاد -7

هاي خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي انتقال و ....( و ساير هزينه ها را در آن  

به آنها ادعايي صورت گیرد. کل  ن انجام کار نسبت  انده است که حیو هیچ نكته و ابهامي باقي نممنظور نموده  

قرارداد ازاي    ریالی بصورت  فقط    نیز   مبلغ  سو  ارائهدر  از  خريدار    فروشنده  يصورتحساب  تايید  پرداخت  و 

 خواهد شد.

ورت مجزا و  مبالغ پیشنهادي بايستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن قرارداد، بص -8

ارائه  در   مال)  فاکتورازاي  امور  سازمان  نمونه  افزوده   ات یمال  ي گواهو    ي( اتیطبق  ارزش  به    ، معتبر  بر  فروشنده  توسط 

 پرداخت خواهد شد. خريدار 

قیمتهاي مقادير فهرست( )يا جدول -9 گران مناقصه است. شده  تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در  شده  درج و 

 .نمايند پیوست خود پیشنهاد به آن را و کرده اقدام آن، تكمیل و فصیليت فهرست تهیه هب نسبت هستند موظف

خواهد بود.   قلم مبنا آن کل  قیمت قلم، آن کل قیمت با  قلم  هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در -10

 بود. اهدخو یشنهاد مبنا پ  مبلغ پیشنهاد، مبلغ با اقالم  کل قیمتهاي جمع حاصل بین تناقض صورت درهمچنین 

تايید دستگاه نظارت صورت مي    دول آنالیز قیمت و با ج  براساسو    کار انجام شده   به صورت ريزمتره   نهايي  پرداخت  -11

 . پذيرد

 پیشنهادها  ارزیابی (5

پیمانكار توسط کارفرما   ارزيابي    الزم جهت  مناقصه گران مدارک  آورده شده است.  متن حاضر  انتهاي در  فرم 

 قرار دهند.  در پاکات فني ) ب (تهیه و ي پیمانكاران فرم ارزياب ايتم هاي را بر اساس   فني  ارزيابي

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

 نبايد هیچگونه و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات هاراي درخواست ايد.بنم پیشنهادهايشان مورد

 صورت مكتوب،  به شده فراهم اطالعات  يا توضیحات شود. داده  يا  و  تهخواس پیشنهاد، اصل يا ت قیم در  تغییري

 شود. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء
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  ارفرماک چنانچه    تار مي باشد.کلیه پیشنهادات مخگهر سیرجان در رد يا قبول   فوالد گل   وشرکت توسعه آهن  

ده مناقصه حق ادعاي  دد در اينصورت برنناقصه منصرف گرا برنده مبه هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد ب

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

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

در   مناقصه  برنده  که  از    20مدت  درصورتي  پس  برندهروز  ضمانت   تعیین  نباشد،  پیمان  انعقاد  به  امه  نحاضر 

 م خواهد شد.  برنده مناقصه اعالدوم به عنوان  ضبط و نفروي شرکت در مناقصه 

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

 .مورد مناقصه مي باشد

اطمینان ح تباني کرده هرگاه  و متخاصل شود که پیشنهاد دهندگان  باطل خواهد شد  لفین تحت  اند مناقصه 

 کت در پروژه هاي بعدي محروم مي شوند.رار گرفته و از شرپیگرد قانوني ق 

 

 ان گرمناقصه سئواالت  (6

نامه  طي  ئواالت خود را توانند سگران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

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

اطال جه -2 و مشخصات  ت کسب  باعات  اقاي    فني  آبادي  مهندس  جناب  تماس  نصرت   35059868209و 

 هماهنگي فرمايید. 

ه آهن و فوالد گل  شرکت توسع ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک آدرس:  -3

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

 212اخلي د 4-02188197672

در سايت    که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى   ه تغییر يا اصالحىهرگون -4

 گران دعوت شده خواهد رسید. به اطالع مناقصه اينترنتي شرکت

 ات فنى مشخص (7

به اسناد مناقصه،    فني   مشخصه هاي  -1 انجام پروژه است.منضم  ر  گمناقصه  مالک و معیار درستي و صحت 

هرگونه   دربايد  احتمالي  کسب    مغايرت  و  اعالم  قرارداد  عقد  از  قبل  را  قیمت  برآورد  يا  فني  مشخصات 

  مشخصات فنيشده در  تكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص  

 ي نخواهد شد.جديد تلق  با قیمتهاي پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در مشخصات فني، کار
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 کند.و حداکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، تعیین مىشخصات فنى، حداقل م -2

مناق  -3 اسناد  در  مندرج  اطالعات  ساير  همراه  به  اطالعاتى  مسئولچنین  سلب  باعث  مناقصهصه  در  یت  گر 

انجام کار موضوع    ودن اسناد براىز تكمیل بگر بايد اشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 را داشته باشد.   صوص انجام پروژه موضوع قراردادقرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخ

 بازرسی   (8

و بازرسي و    ، فني،برنامه زمانبنديت به تهیه مدارک  نسب  اجراست پیش از شروع فرآيند  موظف ا  پیمانكار  -1

 اقدام نمايد.   اکارفرمه نظارت رک از دستگااخذ تايیديه اين مدا

الزامات  ح -2 بازرسي    کارفرماداقل  بخش  قرارداد    اجرايدر  آزمايشات  موضوع  تراکبراساس  و  خاک  و    م آب 

که مي بايست مبناي پیشنهاد    و دائم  ه و ترمهاي تحويل موقتین اجراي پروژه در حاجرا شد  زمین   پذيري

  تبط مرذکر است کلیه هماهنگي هاي مربوط به بازرسي و هزينه هاي  یمت مناقصه گر قرار گیرد. الزم به  ق 

 مي باشد. )پیمانكار( اقصه گر آن به عهده من به
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 پیمانکاران   اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا( 
 تاریخ:

 

 نام و نام خانوادگی مدیریت:  نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی 

 پیمانکاران وضعیت 
امتیاز  

 100از  
  امتیاز  وزن 

 

 ضعیف 

0-30 

 متوسط 

30-50 

 خوب 

50-80 

 عالی 

80-100 
 

  %55وزن معیار:  معیار فنی و تخصصی 

 0.15       یو مهندس   یتوان فن

  

ی 
رای

اج
ی/ 

ص
ص

تخ
 و 

ی
فن

ر  
یا

مع
ی 

های
ز ن

یا
مت

ا
 

 

  0.1      ی کنترل پروژه و نظارت فن  ستمیس

  0.2      مرتبط با موضوع قرارداد   یتخصص  دانش

  0.05      ی و نرم افزار   یسخت افزار  امکانات

  0.3      منطبق با موضوع  یو سوابق کار   تجربه

  0.2      سابقه و حسن انجام کار    حسن

  0.1       یمنطبق با اسناد فن  یو نقطه نظرات اصالح  شنهاداتیپ

  0.1      کار و شرح    یفنمنطبق با اسناد    یشنهادفنیپ

آالت و    نی) دفاتر،انبار ،ابزارها، ماش  یو امکانات کارگاه  زاتیتجه

 ها (   زمیمکان
     0.25  

  0.2      مرتبط با موضوع  یو سوابق کار   تجربه

  0.2      و اجرا   یسرپرست  ییتوانا

  0.1      ی برون سپار   یها  تیفعال  تیری مد  نحوه

  0.05      ها   زمیآالت ،ابزارها و مکان  نیاز ماش  نهیبه  استفاده



 

 2 از 2 صفحه 
 

 FO1651-00مدرک:کد 

 

 

 

 پیمانکاران   اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا( 
 تاریخ:

 نام و نام خانوادگی مدیریت:  نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی 

 پیمانکاران وضعیت 
امتیاز  

 100از  
  امتیاز  وزن 

 

 ضعیف 

0-30 

 متوسط 

30-50 

 خوب 

50-80 

 عالی 

80-100 
 

  % 25وزن معیار:  معیار بازرگانی 

 0.2       موقع* سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت به  *

  

ی 
گان

زر
 با

ار
عی

ی م
های

ز ن
یا

مت
ا

 

 

  0.25       تنظیم صورت وضعیت ها مطابق استاندارد و ارائه بموقع 

  0.25       درآمد سالیانه  

  0.2       هینامه های صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانکاری اگو

  0.3       شناخت بازار و تامین بموقع و کیفی نیازمندیها 

  % 20وزن معیار:  معیارنیروی انسانی 

 0.25       ساختار سازمانی 

  

ی 
سان

ی ان
رو

 نی
ی

های
ز ن

یا
مت

ا
 

 

مندرج در قرارداد مطابق چارت  رعایت بکارگیری تخصص های  

 سازمانی 
      0.25  

  0.25       سوابق کاری و تحصیلی پرسنل

  0.25      اجرایی مقیم / محلی و یا در دسترس بودن کادر  

 -3                                         -2                                            - 1ارزیاب:  تیم  

                   4 -                                             5- 
 امتیاز نهایی 

 تهیه کننده:
 امضاء:

 تایید کننده:
 امضاء:

 کننده:تهیه  
 امضاء:

 

 

 بل ارزیابی است. بند های ستاره دار )*( برای شرکت های حاضر در ارزیابی اولیه کاربرد ندارد و تنها برای شرکت هایی که از طریق مناقصه شرکت میکنند قا  نکته:

 



 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احداث محل دپوی گندله

 1از   1صفحه    1401  بهار ق 1299/01:  قراردادشماره   شرح خدمات اجرایی 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شرح خدمات اجرایی 

 

 

 احداث محل دپوی گندله 

 گهرگلدشرکت توسعه آهن و فوال
 

ق9921/10شماره مناقصه    
 

 

 

1140 بهار  
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 هب انم خدا  
 
 

 قرارداد 

 گندله احداث محل دپوی 

 
 فی مابین 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

 ..........................................    شركت

 

 

 

 

 ق1299/01شماره قرارداد:                                                            

 1401/.../...:  قرارداد تاريخ
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نایب   قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل واین  

 شهرستان  شرکتهاي  ثبت  اداره  در  3136جعفر صالح به عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره    رئیس هیات مدیره و

ملی    باسیرجان   اق  14000228625شناسه  شماره  کیلومتر  411395415655تصادي  و  سیرجان،  نشانی  به  شیراز،    50،  جاده 

شود  ، که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می 7817999738جاده اختصاصی معدن گل گهر، کدپستی    5کیلومتر  

با    ...........مدیره، ثبت شده به شماره  رئیس هیات  به عنوان    .................به نمایندگی آقاي     ................... از یکسو و شرکت  

ملی   اقتصادي    .....................شناسه  شماره  نشانی    ،........................و    ، ................................................................ به 

پیما  ،.................کدپستی   قرارداد  این  در  این پس  از  نامیدکه  ا نکار  می شود  ذیل  ز  ه  شرایط  و  مواد  مطابق  دیگر،  سوي 

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

 
 موضوع قرارداد  -1ماده 

و مدارک  سناد طبق ا«  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل گندلهاحداث محل دپوی   »موضوع قرارداد، عبارت است  

 . رداد حاضرراق پیوست

 

 قرارداد مدارک  و اسناد  - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد  بر مشتمل  قرارداد این

 متن قرارداد حاضر  -1

 مکاتبات  و گزارشها کارها، دستور  ها،  ابالغیه  ها، الحاقیه ها،  جلسه  صورت -2

بخشنامه    -3 موضوع  پیمان  عمومی  ر  03/03/1378مورخ    1088/102-842/54شرایط  برنامه  نظارت معاونت  و  یزي 

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

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

 .باشند می قرارداد الینفك  جزء  که  خریدار زیست

 یا  ابالغ پیمانکار به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد،  انجام  حین که حی اصال و تکمیلی  اسناد   -5

 .شود می توافق  قرارداد  طرف دو بین 

 مصوب هاي  گزارش  و مدارک  -6
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 ها به شرح زیر:پیوست -

 و باند فرودگاه  راه آهن ،فهرست بهاء راه: 1پیوست  ▪

 کار : احجام 2پیوست  ▪

 ها نقشه :3پیوست  ▪

 بندی نامه زمان بر: 4پیوست  ▪

 HSE: دستورالعمل  5پیوست  ▪
با قرارداد   اولویت  بین اسناد و مدارک قرارداد،  پیوست هاي مربوطه  حاضردر صورت وجود دوگانگی  نامه ها و مقررات  و  ، آیین 

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است. 

 

  قرارداد  مدت  - 3 ماده

 . پس از تاریخ تنفیذ قرارداد می باشد شمسی  ماه  6ت دمرداد، به موضوع قرا انجام مدت -3-1

 را قرارداد موضوع  تفصیلی عملیات زمانبندي  برنامه ،قرارداد ابالغ از پس  روز 7 مدت ظرف حداکثر است موظف پیمانکار  -3-2

 .نماید ارسال نظارت دستگاه  و کارفرما به تایید جهت و تهیه

 صورت و در باشد می پیمانکار ماهانه و هفتگی روزانه، پیشرفت گزارشات تهیه مبناي ،شده  تایید یتفصیل دينب زمان برنامه  -3-3

 .قرار ندهد رسیدگی مورد را پیمانکار وضعیت صورت تواند می کارفرما بندي، زمان برنامه و پیشرفت گزارش ارائه عدم

 موظف است است، ضروري تفصیلی زمانی  برنامه در یتغییرات هک  دهد تشخیص پیمانکار  کار، اجراي حین که صورتی در  -3-4

 اطالع دستگاه نظارتبه  دلیل، ذکر با را مراتب شود، داده  تغییر آن برنامه در باید او نظر به که کارهایی انجام موعد رسیدن از پیش

نظارتدهد  قبول مورد که را  آنچه و  دکن  می  دگیرسی کلی زمانی برنامه قالب در  را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات  ،. دستگاه 

 پیمانکار مسئولیتهاي و تعهدات میزان از قرارداد، مندرجات در حدود تغییرات این که است بدیهی د.کن می ابالغ پیمانکار به است،

 اقدام قرارداد هب منضم  زمانی برنامه مطابق است متعهد پیمانکار نگیرد، کارفرما قرار قبول مورد تغییرات  که درصورتی .کاهد نمی

 د.نمای

 

  و نحوه پرداخت قرارداد  مبلغ   - 4 ماده

 ریال به صورت مقطوع تعیین و توافق گردید. ( ......... حروف ............) ....... عدد .......د بابت انجام کامل موضوع قرارداد مبلغ قراردا

 میگردد.صورت ریالی پرداخت کل مبلغ قرارداد ب  -4-1

 تعدیلی به آن تعلق نمیگیرد. وع میباشد و هیچ گونه قرارداد  مقطانجام موضوع وق براي مبالغ ف  -4-2

ل  ا پرداخت، در قببه عنوان پیش  مبلغ قرارداد را درصد    30ا سقف  تکارفرما حداکثر  ،  پیمانکاردر صورت درخواست     -4-3 -4-1

این مبلغ به تناسب    دینمای م  پرداخت  پیمانکاربه  ل  به شرح ذی  مورد تایید کارفرما ،  و شرط و  ضمانتنامه بانکی بدون قیدارائه  

مبلغ این پیش پرداخت به تناسب از کلیه پرداخت هاي فروشنده مستهلك    .از صورت وضعیت هاي پیمانکار کسر می گردد

 . خواهد شد
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زمانبندي   پیمانکار جانب  از ارسالی ماهانه  وضعیتهاي صورت براساس قرارداد مبلغ مابقی پرداخت   -4-4 برنامه  اساس  بر  و    و 

 کسورات و ختداپر پیش کسر از پس باشد، شده  تحویل رفرمااک  نماینده  به و رسیده  نظارت دستگاه  تایید به که فت پروژه شرپی

 .گیرد می صورت مربوطه قانونی

 بهاي فهرست ریزي، برنامه و مدیریت سازمان ضوابط و کار احجام اساس بر پیمانکار بایستی اجرایی هاي وضعیت صورت  -4-5

 با متناسب قرارداد اجرایی  عملیات بخش مبلغ است گردد. بدیهی تهیه مربوطه شرایط و 1401 سال    و باند فرودگاه   هنراه آ  ،راه 

پیمان در بخش حاضر ضریب   قرارداد در  .گردید خواهد  اصالح کارها واقعی حجم بهاي  فهرست کلی  باند    راه آهن  ،راه  هاي  و 

خاطر  ،  ....ضريب عدد....    فرودگاه  بود،  سازدکلیه  اننشخواهد  این   با فقط پیمانکار به پرداختها و وضعیتها صورت می  اعمال 

 .بود خواهد پرداخت قابل و محاسبه 1401 طه بهاي مربو فهرست در ضرایب 

می  جزو موارد آپشنال قرارداد محسوب  اردي که  و یا مو  در فهرست احجام درج در پیوست قرارداد  سایر آیتمهاي دیده نشده   -4-6

اه نظارت  و در صورتیکه حسب تشخیص و صالحدید دستگ  (  1401 سال    و باند فرودگاه   راه آهن   ، راه  بهاي فهرستس  اسا  ر ب)  گردد

انکار ملزم به انجام موارد فوق براساس ابالغ از سوي کارفرما  پیم پیمانکار ضرورت داشته باشد پس از  کارفرما، انجام موارد فوق توسط

 خواهد بود.  و ضریب اعمال شده   هقصبهاي واحد مندرج در اسناد منا

 مقدار قرارداد  به منضم بهاي  فهرست در آنها براي  که  شود ابالغ پیمانکار به  کارهایی د،قراردا موضوع چارچوب در چنانچه    -4-7

 اجراي براي دقراردا مبانی اساس بر  را خود پیشنهادي قیمت کار، ابالغ دریافت از پس باید پیمانکار باشد، نشده  بینی پیش قیمتی و

 می  تعیین دستگاه نظارت  و پیمانکار قتواف با که قیمتینماید،   لیمست دستگاه نظارت  به قیمت، تجزیه با همراه  شده، یاد کارهاي

. شایان ذکر است مبلغ  شود بیشتر  قرارداد اولیه مبلغ درصد 10 از نباید  جدید،  هاي   قیمت  بهاي  جمع .  است پرداخت مالک  شود،

ت خواهد  ایید دستگاه نظارت قابل پرداخبهاي کارهاي اضافه و پس از ت د نیز با اعمال ضرایب بند فوق در فهرستدیکارهاي اضافی ج

 بود. 

 حساب صورت صدور)  مربوطه بطضوا رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده،  ارزش بر مالیات  -4-8

 .بود داهخو کارفرما عهده  بر پیمانکار، توسط افزوده( ارزش بر مالیات نظام در مان ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال فروش

 

  نونیكسورات قا – 5 ماده

 می نماید:پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده پیمانکار می باشد، که در این راستا کارفرما به شرح ذیل عمل 

با و نهائی وضعیت صورت نماید پرداخت عمل ی اجتماع تأمین قانون 38 ماده  مطابق است موظف بیمه: پیمانکار  تسویه حساب 

خاطرنشان می سازد پیمانکار با کد کارگاهی اولیه  .باشد می قرارداد این براي ی ماعاجت تأمین حساب مفاصا ارائه هب منوط پیمانکار

 .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتماعی فعال می باشد.

 

 افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد  -6ده ما 

)بیست وپنج درصد(    %25با رعایت آیین نامه معامالت تا    اد راقراردارداد حجم کارهاي موضوع  می تواند در طول مدت قر   کارفرما

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد. 



 

  گهر الد گلشرکت توسعه آهن و فو گندلهاحداث محل دپوی  

 20از   5صفحه   1401بهار   ق  1299/01رارداد:  شماره ق پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 

  بهاء  آحاد  تعديل - 7 ماده

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

 

 تنفیذ قرارداد  -8ماده 

 ه تلقی میگردد:صول شرایط زیر تنفیذ شدد با حقراردا

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات  

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما  

 وي کارفرما  روع به کار از سش ه( نامه ابالغ

عدم    .اردادي اقدام نمایدنسبت به ارایه کلیه تضامین قریك هفته پس از امضاي قرارداد  ظرف  بایست حداکثر   پیمانکار می     تبصره:

این حق   تلقی شده و کارفرما  پیمانکار  انصراف  به مفهوم  بانکی هاي فوق در موعد مقرر  تا ضمن  ارائه ضمانتنامه  این    فسخرا دارد 

 ، تضمین شرکت در مناقصه پیمانکار را ضبط و وصول نماید. قرارداد

 

 ردادبر موضوع قرا نظارت - 9 ماده

بر    -9-1 نموده   پیمانکارکه    تعهداتی  انجامنظارت  تقبل  قرارداد  این  مفاد  طبق  کارفرما  بر  توسعه  و  مهندسی  معاونت  عهده  یا   به  و 

 .نماید انجام هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت ارها را با  ت ک موظف اس پیمانکارباشد و مینماینده وي 

اد  نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزم جهت مطابقت با مو ر و قبل از تحویل، توسطرارداد در حین انجام کاوضوع قم  -9-2

 مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت. 

بازد  -9-3 اید  انجام هماهنگی الزم جهت  کلیه  تأمین  و  نظارت  این  نماینده دستگاه  تسهیالت الزم جهت  و  پرداخت  مکانات  امر و 

 باشد.  ه برعهده پیمانکار میهزینه هاي مربوط 

 رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود. کنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، -9-4

  ت کار و امور اجتماعی و رعایت هاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارامهنملزم به رعایت آیین  نینهمچ  پیمانکار  -9-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد. بهداشت حرفه

 .گرفت خواهد انجام دستگاه نظارت  تایید از پس پیمانکار، نظر مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -9-6

 عهده  بر آزمایشها انجامهزینه  کند، آزمایش را یافته انجام کارهاي یا کار اجراي صحت از اطمینان منظور به کارفرما انچهچن -9-7

 آزمایشات این هزینه  اینکه  ضمن  تطبیق نکند، است  شده  تعیین فنی مدارک  در که  آنچه با  آزمایشها این نتایج هرگاه  کارفرماست،

 .نماید اصالح افرم کار دستور طبق خود به هزینه را کارها که است متعهد يو  د،گیر می قرار پیمانکار عهده  به
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 به  و موقت، موردي صورت به کارگر الزم  تعداد آزمایشی، نوع هر انجام یا مصالح  از برداري نمونه براي که است ظفوم پیمانکار

 بگذارد.  دستگاه نظارت اختیار در رایگان طور

ر فنههی قههرارداد را در اجههراي نقشههه ههها و مههدارک دیگهه واردي از عدم رعایت مشخصات فنی، رت مدر صورتی که دستگاه نظا  -9-8

وب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار تعیین می نمایههد اریه اي اصالح کار هاي معیرها مشاهده کند  با ارسال اخطکا

رهههاي ما می تواند خههودش کاه اصالح کارها اقدام نکند، کارفربت بمهلت تعیین شده پیمانکار نس  از پیمانکار می خواهد. اگر پس از

مطالبات پیمانکار کسر یا از تضههمینات پیمانکههار درصد هزینه باالسري از    15هزینه هاي مربوط را به اضافه  معیوب را اصالح نماید و  

ار تکههرار شههود، کارفرمهها مههی توانههد مانکهه صالح هر کار معیوب از سوي پیوصول نماید. در صورتی که عدم توجه به اخطارها براي ا

 ق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.وصول نماید و پیمانکار ح تضامین پیمانکار را ضبط ولیه و ک  قرارداد را فسخ 

پیمانکههار  .کند لیات پیمانکار را بازرسی میمکارفرما در مدت اجراي قرارداد، هر زمان که الزم بداند، توسط نمایندگان خود ع   -9-9

ذارد و تسهیالت الزم را براي انجام نمایندگان کارفرما بگ که مورد نیاز باشد، در اختیارموظف است که هر نوع اطالعات و مدارکی را  

 این بازرسی ها فراهم سازد. 

یر نقشه ههها و مشخصههات مغا مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آنها راکارهاي انجام یافته را دستگاه نظارت حق دارد    -9-10

حال، نظارت دستگاه نظارت از عویض و اصالح نماید. به هر رهاي معیوب را به هزینه خود تکایمانکار متعهد است فنی تشخیص دهد، پ

 مسئولیت هاي پیمانکار نمی کاهد.

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای  تضمین  - 10 ماده

به میزان     و شرط قید بدون ینک با نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام پیمانکار به قرارداد، دمفا طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

مالی و   تسویه حساب تحویل قطعی موضوع قرارداد و از پس مزبور بانکی نامه  ضمانت دهد.می تحویل کارفرما مبلغ قرارداد، به  5%

 .شود می داده  عودت پیمانکار به تائید دستگاه نظارت

 انجام حسن کسور مبلغ نماید. نیمی از می کار کسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل ،نکارپیما به پرداخت هر مبلغ ما ازرفراک  

 پیمانکار به گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت،ازصدور گواهینامه تحویل موقت و نیم دیگر آن پس از صدور   پس کار

 .گردید خواهد مسترد

ید دستگاه نظارت، استرداد سپرده حسن انجام کار فوق  تای  ه تضمین مورد تایید کارفرما ودرخواست پیمانکار و ارائ  صورتدر    :تبصره

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

 

 شرح كار  – 11 ماده

گیري، حمل و تخلیه، تسطیح و آب پاشی و  ک نباتی، بارت خا، برداش  IIو    Iخاکبرداري در زمینهاي نوع  شامل    انجام موضوع قرارداد

 می باشد در فایل پیوست  تره ارائه شده و ریزم  کوبیدن بستر
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 بخشنامه هادستورالعملها و  -12ماده 

 آیین نامه ها و استانداردها مالک عمل قرار خواهد گرفت.  ایش تمامی آخرین ویر *

تر( مههالک عمههل قههرار ایط مطمههئن تههر )محههدود کننههده داردهاي مختلف ، مدرک با شههرستانت بین آیین نامه ها و ادر صورت مغایر  *

 ی بیان شده باشد . موضوع دیگري در این مشخصات فنخواهد گرفت . مگر این که 

در بول عنوان حداقل هاي قابل قو آیین نامه هاي فنی پروژه هاي عمرانی کشور ب راه و راه آهنط و مقررات ملی ورت ضوابدر هر ص *

 نظر گرفته می شوند.

 

 تعهدات پیمانکار   – 13 ماده

  : کلیات تعهدات پیمانکار جهت اجراي موضوع قرارداد

 ،تجهیز و برچیدن کارگاه آ( 

   جهت اجراي کامل  و صحیح قرارداد الت مورد نیازآ، لوازم و ماشین    تامین کلیه مواد ، مصالحب( 
لزم به تأمین کلیه وسایل و لوازم مورد نیاز اجراي عملیات از جمله وسایل ایمنی کارگران، تجهیزات اداري، کانکس، و سایر پیمانکار م

وسایل جهت اقامت افراد متخصص پیمانکار، کارگزان و رانندگان و همچنین دفاتر مشاور و کارفرما می باشد و هزینه آن را در ضریب  

 صوص تجهیز و برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. پرداخت جداگانه در خ ،بدیهی استیشنهادي خود لحاظ نماید.پ

 

 موضوع قرارداد اجراي کلیه عملیاتج(

 پروژه، برنامه ریزي و گزارش دهی رت بر اجرا، کنترل و نظا یتیرمدد(

 است.  صحیح قرارداد مورد نیاز ل وامک  تامین و انجام سایر امورکه جهت اجرايه(

 :اجراي موضوع قراردادجهت  جزییات تعهدات پیمانکار

 شود.   و تامین خابانتمورد نیاز پروژه می بایست با نظارت و تائید کارفرما  ماشین آالتتمامی  -13-1

ر بیمه هاي مورد نیاز،  حادثه و عوامل اجرایی، و سای  بارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه   -13-2

 مسئولیت هاي مربوطه به عهده پیمانکار می باشد. ت، جرائم رانندگی و کلیه تصادفا

می  -13-3 گونه  پیمانکارمتعهد  هر  مرتبط گردد  قرارداد    اموربا    اسناد  قراموضوع  موضوع  تحویل  با  همزمان  کارفرما را  به  رداد، 

 تحویل دهد.  

تمامی  میپیمانکار    -13-4 الزمبایست  بازد  ترتیبات  انجام  و  براي  کیفی  بازرس تو  کمیید  را   سط  کارفرما  جانب  از  شده  معرفی 

بازرس کارفرما   کیفی و کمیی را که در اثر کنترل  ص فنگردد که هر گونه اشکال و نقفراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می

 د. روز  برطرف ساز 10گردد ظرف مدت اعالم می 
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 انات الزم براي کار بازرس در محل ساخت بازرس هماهنگ و امک سی بابازر  روز قبل از  3ی را حداقل  پیمانکار تاریخ بازرس-13-5

 را فراهم خواهد نمود.   راي پروژه یا اج

اي که ممکن است قبل یا هنگام تحویل موضوع قرارداد و  دمه مانکار مانند هرگونه حادثه یا ص عوامل پیمدنی کلیه    مسئولیت  -13-6

و   تجهیزاتاص ثالث گردد یا خسارتی به و کارکنان وي یا اشخ فرمال پیمانکار و کارکنان وي، کارا به سبب آن متوجه جان و اموای

ث اشخاص  یا  و  کارفرما  پیمانکار،  جزیی  اموال  آید،  وارد  وي  الث  نمایندگان  و  کارفرما  و  بود  خواهد  پیمانکار  عهده  به  کلی  و 

 ه مراجع ذیربط نخواهد داشت.مسئولیتی در مورد پاسخگویی ب

اعال  -13-7 بدینوسیله  میپیمانکار  تائید  و  در م  که  و    نماید  ایران  اسالمی  کشور جمهوري  مقررات  و  قوانین  کلیه  قرارداد  اجراي 

ایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع  رج در قرارداد را رعشرایط مند

اند پیمانکار مکلف خواهد بود تا هر  ده مندرج در قرارداد تخلف کروري اسالمی ایران و یا شرایط  ارداد از مقررات و قوانین جمهقر

 ان نماید.شود جبرکارفرما می گونه خسارتی را که از این بابت متوجه

 .باشد می نکارماپی عهده  تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی و رفاهی کارکنان بر -13-8

 براي اجراي کار، بعهده پیمانکار میباشد.یاز مواد و مصالح مورد ن  زارها و ماشین االت و کلیه اب تامین  -13-9

 از تاریخ ورود تا تحویل موقت، بعهده پیمانکارمیباشد.  ي پروژه رااجو اقالم در دوره  نگهداري و حفاظت از تجهیزات -13-10

جمهوري جتماعی و قانون کار  داشت محیط کار، قانون تامین او به رانندگی، اجرایی، ایمنی    رعایت الزامات راهنمایی و  -13-11

 پیمانکار می باشد. اسالمی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده 

 ارایه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار الزم می باشد. -13-12

 نخواهد بود.  کارفرمااین بابت متوجه   مسئولیتی ازمی باشد و  پیمانکاربر عهده  و یا فوت پرسنلث منجر به جرح مسئولیت حواد -13-13

ید سایرکسورات  ه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت نماا ، دستمزد و حق بیممتعهد است کلیه حقوق ، مزای  پیمانکار  -13-14

مرتب  موارد  و  کارقانونی  قانون  با  لو  ط  تهیه  نیز  انفرو  ایمنی  برعهده  ازم  پرسنل  تردد  و  هاي    نکارپیماادي  هزینه  کلیه  پرداخت  باشد  می 

و عوامل وي    پیمانکاربوده و    پیمانکاربط قانون کار بعهده  اي قانونی برابر ضوا پرسنلی و مزایاي قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزای

 رند. ندا کارفرمابا هیچگونه رابطه استخدامی 

 تعهدات كارفرما –14ماده 

 رداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کارفرما. نکار بر اساس مفاد این قراپرداخت حق الزحمه پیما -14-1

 خللی وارد نشود.پیمانکارتا در برنامه شده کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  ی وفن یهر گونه بازرس -14-2

 ي پروژه تجهیز کارگاه و اجرامین براي تحویل ز -14-3

عملیات موضوع   عهده کارفرما بوده و تامین آب در سایر موارد از قبیل آب مورد نیاز جهت انجامتی مورد نیاز بر  تامین آب بهداش  -14-4

 باشد.  اد بر عهده و هزینه پیمانکار میقرارد

 

 

 كاركنان پیمانکار –15ماده 
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ر گرفته میشوند  وقت توسط پیمانکار به کاقرارداد بصورت دائم یا ماین    اجرايکلیه کسانی که به منظور  از نظر این قرارداد    -15-1

 کارکنان پیمانکار شناخته میشوند. 

عداد کافی کارکنان صالحیت دار و مناسب داشته  ل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تحبه منظور انجام مراپیمانکار باید    -15-2

ارفرما مطرح میشود را داشته باشند  اظهار نظر را که توسط ک   بایستی اختیار و مسئولیترداد  کارکنان براي انجام موضوع قراباشد و این  

 یند. و در جلسات مربوط به پروژه شرکت نما

 این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود.  در تمام مدت  پیمانکار -15-3

 

 معرفی مدير پروژه  – 16ماده 

است   نکارپیما  -16-1 روز   حداکثر ظرف مدت  موظف  طول مدت    دو  براي  پروژه  مدیر  عنوان  به  را  فردي  قرارداد  امضاء  تاریخ  از 

 پیمانکار در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد . مدیرپروژه . نماید معرفی ارفرمانظارت ک دستگاه قرارداد به  

، موضوع  تغییریك هفته قبل از تاریخ    اقلحد  ا داشته باشد موظف استود رژه خار قصد تغییر مدیر پروانکپیمدر صورتی که    -16-2

 ند.کارفرما برسارا به اطالع 

 

 محل تحويل -17ماده 

گل گهر، سایت  معدن  ختصاصی  ه اجاد  5کیلومتر  جاده شیراز،    50ان، شهر سیرجان، کیلومتر  ، استان کرماجراي پروژه و  ل  تحویمحل  

 باشد.به عهده پیمانکار می صحت اجراي پروژه نشان می سازد مسئولیت ر می باشد؛ خاطرن و فوالد گل گه شرکت توسعه آه

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 18اده م

از  ماه شمسی    12ت براي مدت  ل موق تحوی  انجام موضوع قرارداد و   از تاریخ   اد اتب موضوع این قراردحسن انجام کارکرد مر  -18-1

 نامیده میشود.دوره تضمیهن ن مدت بنام و ای  طرف پیمانکار تضمین میگردد

بد یا نامرغوب    یا بکار بردن متریالاگر در دوره تضمین، معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و  

 ینه خود رفع نماید.ا به هزنقایص رباشد، پیمانکار مکلف است آن معایب و 

مینماید    پیمانکار  -18-2  توسط  اقالمی  تضمین  بوسیله  میگردد  تأمین  وي  که  شده  تعیین  تضمینات  طبق  مطلوب  کار  انجام  به  قادر 

د.  ههد باشلحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک و ضمائم قراردا  می باشد بوده از هر  و با ایمنی که الزمه بهره برداري  پیمانکار

کیفی و  دقت  و  کارمشارالیه صحت  در  کار  دقت  و  مواد  دوره    اي گاه هت  در  نواقصی  گاه  هر  نماید که  می  تضمین  بنحوي  را  خود 

)زمان توسط کارفرما اقل تأخیر  ا حدود بهه وط نمههب مربههنامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس  متریالتضمین ظاهر شود که بتوان به  

آ اصالنواقص    نتعیین می گردد(  نواقرا  از جمله  نماید.  ا ح  فقدان خصوصیات الزم و  فوق  مندرج در مدارک و ضمائم لزامات  ص 

دو  اي مرکب از  د کمیته قرارداد در مورد ساخت می باشد. عیوب ناشی از اشتباهات در بهره برداري و فرسودگی عادي که مورد تأیی

 ت. ز شمول این ماده مستثنی اسد اباشکار  پیمانو یك نفر نماینده کارفرما مایندگان نفر از ن

نواقص را  کارفرما  خودداري نماید  )زمان توسط کارفرما تعیین می گردد(  از رفع نواقص در حداقل زمان   پیمانکاردر صورتیکه    -18-3

 منظور می نماید. پیمانکاربدهکاري به حساب   درصد15ه  افاضه رفع و هزینه هاي متعلقه را ب
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   تحويلنگی د، كیفیت و چگوسالم بودن موا – 19ماده 

 ارسال گردد. کارفرما سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و  بایدپروژه  اقالم مورد نیازه کلی، در طول پروژه کاال ارائهدر صورت 

ظاهرا سالم    اقالمار خواهند گرفت و در صورتیکه  رقکمی و کیفی  مورد بازرسی  کارفرما  توسط    اشندبندي می ب  آماده بستهکه  اقالمی  

آثار و  نشو  بوده  فهرخسارت در آنها دیده  مربوطه  د  بندي  بسته  لیست  و  تنظیم  انبار کارفرما  م  به  از تحویل  انبار  پس  تأیید  کارفرما به 

 خواهد رسید.  

متعهد است به دستور    پیمانکاردرخواست نباشد،   دمشخصات فنی مور  منطبق باو یا    بوده ناسالم    وع قراردادیکه تجهیزات موضدر صورت

تحویل نماید. کلیه هزینه هاي ایجاد  کارفرما انبار  کند در معین میکارفرما مدت زمانی که را عوض نموده و در  اقالم نوع ، این کارفرما

و    کارفرماتعویض به تشخیص    ازکار  ناپیمدر صورت امتناع    خواهد بود.پیمانکار  به عهده  ابطه  این ر  خسارات ناشی از تأخیر در  شده و

خسارت وارده  هزینه  براي جبران    نموده ورا تعویض    اقالممی داند این    ر طریق که صالحه مجاز است به  کارفرماطی مدت مورد نظر،  

 فسخ نماید. پیمانکار  تخلفبدلیل و   30طبق ماده یا قرارداد را   و این قرارداد عمل نماید 23ماده بر اساس 

 

 قصور و مسامحه  –02ماده 

کارفرما    دن خسارتی به و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمقصور ورزد و یا مسامحه نماید  درصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود  

دارد  کارفرما  شود   را    هزینه حق  وارده  و  از محل تضمین هدرصد    15  باضافه خسارت  پیمانکار  هرنوع مطالبات و سپرده اي  ي که  ایا 

 ئی وصول نماید. بدون احتیاج به اقدامات اداري و قضا "و دارد مستقیمار نزد ا پیمانکا

 

 اهنما و دستورالعملبچه ركتا -21ماده 

به این قرارداموظف است    نکار پیماکتابچه راهنما و دستورالعمل یا نقشه  در صورت وجود   به تعداد  کلیه مدارک منضم  نسخه    3د را 

را قبل از تحویل موقت  در تطابق با نسخه تایید شده    ایید نسخه الکترونیکی، یك نسخه هاردکپی و الکترونیکیپس از تنیکی و  الکترو

 ما قرار خواهد داد.  رفرما تهیه و در اختیار کارفربراي کا

 

 وشش دقت و ك – 22ماده 

اي تخصصی و  اول فنی و بر اساس استانداردهردن بهترین روش ها و اصول متدد را با بکار بپیمانکار باید تعهدات ناشی از این قراردا

 ي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و جدیت خود را بکار برد.ام دهد. پیمانکار باید برااي معمول انجحرفه

 

   مه تأخیرري ج – 23 ماده

ه مفاد قرارداد بموقع  ب دات موضوع قرارداد را با توجهاند تمام و یا قسمتی از تعه تون  پیمانکاررت،  چنانچه به تشخیص دستگاه نظا-23-1

نجام  ، بدون لزوم اعنوان جریمهه  ب   ذیل  رحرا به ش  یمبالغ  پیمانکارتاخیر در انجام تعهدات    هفته تواند بازاء هر  می  کارفرماانجام دهد  

 د. ت نمایبرداش يو  يهایا از محل تضمین ي کسر نماید و هاي واز پرداخت ي اقدامات قضایی یا ادار



 

  گهر الد گلشرکت توسعه آهن و فو گندلهاحداث محل دپوی  

 20از   11صفحه   1401بهار   ق  1299/01رارداد:  شماره ق پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
نابه ازاي هر هف  -23-2 شی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه اي  ته تأخیر غیرمجاز 

تا    نیم)  %05.معادل   و حداکثر  کارفرما  مبلغ    درصد(   ده )  %10درصد(  از سوي  قرارداد  پیمکل  منظوربه حساب  در گردد.    می  انکار 

را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول  د، کارفرما می تواند قرارداد  قراردا  م موضوع مدت فوق الذکر در انجا صورت تأخیر بیش از  

شی  را به عنوان خسارات نایر مطالبات پیمانکار  ساو    پیمانکارفه فسخ و کلیه تضامین  آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طر

سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت    راض را از خودحق هرگونه اعت  پیمانکارد و  اینمو به نفع خود وصول  داد ضبط  از فسخ قرار

یق طرح دعوي در ه منظور جبران خسارات وارده از طرمی تواند ب  کارفرماعدم تکافوي خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذکور  

 . اقدام نمایدمراجع صالح قضایی 

 

 اهی تحويل موقتوگ  – 24ماده 

 موضوع قرارداد بودن آماده  مراتب کتباً قبل، روز  10 حداقل پیمانکار گردید، لمیتک قرارداد موضوع عملیات آنکه از پس  -24-1

 هیات در عضویت براي را خود  نماینده  و کند می  موقت تحویل تقاضاي دستگاه نظارت از و رساند خواهد کارفرما  اطالع به را

تشکیل هیات    تاریخ تایید، صورت در  و کند می  رسیدگی  پیمانکار درخواست هب ،دستگاه نظارت  .نماید می  فی معر موقت تحویل

نماید.   ابالغ می  به پیمانکار  نظارت نظر به اگرتحویل موقت را   ظرف نباشد،  برداري بهره  آماده  قرارداد موضوع  عملیات دستگاه 

 می پیمانکار اطالع به شود تکمیل موقت لتحوی از پیش باید که را کارهایی و نواقص نکار،تقاضاي پیما دریافت از روز 7 مدت

   .رساند

 ارائه دستگاه نظارت به  و  تهیه است الزم کار تحویل براي که را اقداماتی بندي زمان هیات، برنامه تشکیل موظف است تا پیمانکار

 .کند می آماده  کار محل در اوست، عهده  به اردادقر مدارک  و دنااس طبق آنها تدارک که را از وسایل قسمت آن و نماید

ارائه   از تاریخ تحویل موقت قبل ماه  یك حداقل پیمانکار توسط بایدست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد  چك لی  -24-2

 .گیرد قرار توافق مورد طرفین بین و گردد

 نتایج تحویل می باشد و  تاهی  اعضاي قرارداد در حضور دستورالعمل و چك لیست هاي نهایی مبناي تحویل موقت موضوع  -24-3

 .گردد می درج موقت تحویل مجلس صورت در آن

گواهی  و کنند می  تنظیم را موقت تحویل جلسه صورت نکنند، مشاهده  کارها در  نقصی و عیب تحویل تاهی هرگاه  -24-4

 .رددگ ابالغ پیمانکار به تا نندک  می ارسال کارفرما براي ،مستندات مربوطه همراه  به را تموق تحویل

 مهلتی  با تعیین موقت تحویل جلسه  صورت تشکیل به اقدام  نمایند، مشاهده  درکارها نقصی و ب عی تحویل هیات هرگاه   -24-5

 می  موقت تحویل جلسه صورت ضمیمه و تنظیم را تمامنا تعملیا و کارها معایب و نقایص از فهرستی و کنند می  نقص رفع براي

 را عملیات دوباره  ،دستگاه نظارت پیمانکار، جانب از نقص رفع الماع از پس  دهند. می ارائه مانکاربه پی را آنها از اي نسخه و نمایند

 رفع گواهی و موقت تحویل واهیگ باشد،  نمانده  باقی ایرادي و  عیب گونه هیچ نقایص، فهرست اساس بر و اگر کند می بازدید

 .دشومی  ابالغ پیمانکار به مراتب  و رسیده  پیمانکار و نظارت دستگاه  نماینده  امضاي نقایص به

 تاریخ این از و  باشد می کارفرما توسط موقت تحویل گواهی ابالغ تاریخ تضمین، دوره  شروع و موقت تحویل تاریخ -24-6

 .گردد می تلقی شده  داده  تحویل قرارداد موضوع
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 هب که است کار از بخش هر نواقص عرف تاریخ تضمین، دوره  شروع تاریخ کار، از بخش هر در نقصی وجود صورت در  -24-7

 .باشد رسیده  دستگاه نظارت تایید

یا پذیر امکان متفاوتی  هاي  زمان در کار، از مستقلی هاي قسمت موقت  تحویل و  تکمیل که صورتی در   -24-8  نظر به  باشد، 

 قسمت ماده، این با رعایت ارفرما ک  باشد، نیاز مورد کار کل ل تکمی از پیش کار از مستقلی هاي قسمت از برداري بهره  ما،ارفر ک 

 دوره  شروع تعهدات، انجام نمودن تضمین آزاد مانند موقت تحویل از پس هاي اقدام و گرفته موقت تحویل را گفته پیش هاي

 طبق است، گردیده  قتمو تحویل که کار از آن قسمت تناسب به  را کار انجام حسن ضمینت کسور استرداد قطعی، تحویل تضمین،

 .دهد می انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارک و اسناد

معایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این صورت    -24-9

ر این صورت پس از  بود ها را تکمیل نماید که دکمرسد، معایب را مرتفع و  رف مدتی که به توافق طرفین میست ظپیمانکار ملزم ا

معایب تاییدیه ظرف مدت    بازبینی  یافته،  تکمیل  یا کمبودهاي  و  توسط کارفرما صادر خواهد شد. در هر حال    10اصالح شده  روز 

 موقت خواهد بود.  حویلتاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی ت

 

 تضمینمسئولیت های دوره – 25ماده 
نماید )دوره تضمین(.  ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمین می  12ت موضوع قرارداد را براي مدت  انکار حسن انجام کلیه عملیاپیم

را به هزینه خود رفع کند.  اقص  اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نو

با ذکر معایب و نواقص  فرما مراتبراي این منظور، کار به پیمانکار ابالغ مب را  روز پس از    15ی کند و پیمانکار حداکثر  و محل آنها 

 . مایدابالغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط کارفرما اعالم  می گردد، رفع مین

مقتضی بداند رفع    معایب را خودش یا به ترتیبی که  حه کند، کارفرما حق دارد آن د یا مسامهرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورز

د  نکار نزد او دارد، برداشت نماییا هر نوع مطالبات و سپرده اي که پیمامین پیمانکار ادرصد، از محل تض 15هزینه آن را به اضافه نماید و 

 اقط نمود. پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و سو 

 

 یگواهی تحويل قطع– 26ماده 

نظارت تایید و پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه   12دوره   پایان در  -26-1   هیات  تاریخ و اعضا ،دستگاه 

 که و نقصی عیب هرگاه  کارها، بازدید از پس قطعی، تحویل هیات.  کند می اعالم و معرفی  پیمانکار به و معین را قطعی  تحویل

 به را کار قطعی تحویل صورتجلسه کارفرما شده و قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده  باشد  پیمانکار کار از ناشی

 .نماید می ابالغ پیمانکار

 به مکلف قراردادشرایط   اساس بر پیمانکار کند، هده مشا پیمانکار کار از ناشی نقصی و عیب قطعی، تحویل هیات هرگاه  :1تبصره

 .باشد می نهاآ رفع
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 کار از نواقص ناشی رفع به مکلف ننماید، را کار قطعی  تحویل تقاضاي شده، یینتع تضمین دوره  پایان در یمانکارپ اگر :2تبصره

 قطعی تحویل به اقدامات مربوط مالک نکارپیما تقاضاي تاریخ و باشد می است کرده بروز قطعی تحویل تقاضاي تاریخ تا که خود

 .است

 پس و انجامد به طول ماه دو از بیش تاخیر این و نکند حویلت هیات اعزام به اقدام یمانکار،پ تقاضاي وجود با کارفرما راگ :3تبصره

اقدام این در کارفرما مجدد تقاضاي  تاریخ از ماه  یك انقضاي و پیمانکار مجدد درخواست از  موضوع عملیات ند،نک یزمینه 

 .شود  انجام مورد آن در قطعی تحویل از پس اقدامات باید و گردد می تلقی شده  قطعی تحویل قرارداد
 صورت وضعیت قطعی  -26-2

 و مدارک اسناد اساس بر را شده  انجام کارهاي قطعی وضعیت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه  دو تا حداکثر باید پیمانکار

 .نماید تسلیم دستگاه نظارت به بررسی و رسیدگی  براي و کند تهیه قرارداد،

نظارتد به   نسبت تایید صورت در و رسیدگی وصول اریخت از ماه  یك مدت ظرف را شده  افتدری وضعیت صورت ستگاه 

 ر،انکاپیم به صورت وضعیت از نسخه یك  ارسال ضمن را خود نهایی نظر تایید، عدم صورت در .نمود خواهد اقدام آن پرداخت

 ارائه با روز،10 مدت طی را حداکثر خود اضاعتر باشد داشته  کارفرما ظرن به  نسبت اعتراضی پیمانکار چنانچه .کرد خواهد  اعالم

 .رساند می کارفرما اطالع به مدرک، و دلیل

 اعالم  را رد آنها یا  لقبو و  کند می رسیدگی اعتراض موارد به پیمانکار، نظر وصول تاریخ از ماه  یك مدت ظرف حداکثر کارفرما

 .نماید می

 اختالف  به حل را موضوع شود، نمی عواق کارفرما قبول مورد که  خود ضاعترا از قسمت آن تکلیف یینتع براي تواند می پیمانکار

 .نماید ارجاع

 حسن ضمینت  %50 نباشد، بدهکار پیمانکار پیمانکار، هاي حساب سایر و شده  تصویب قطعی وضعیت صورت به توجه با هرگاه 

 .شود می آزاد موقت تحویل با کار انجام

 

 حق واگذاری  – 27ماده 

ندا ایپیمانکار حق  از موضوع  یا قسمتی  یا  رد تمام و  یا اشخاص حقیقی  به شخص  از کارفرما  ن قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی 

 حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد. 

 

 اختالف حل  – 28ماده 

 گل فوالد  و آهن توسعه شرکت قراردادهاي  و قیحقو مدیریت بعهده  قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف ونهگ هر حل  -28-1

 که  بود  خواهد  سیرجان شهرستان قضائی محاکم قرارداد  این  با  مرتبط  و ناشی حقوقی به  دعاوي  رسیدگی صالح  مرجع و  میباشد   گهر

 .دندنمو موافقت آن با  قرارداد این  با امضاء  طرفین

،  کارفرمات  ارد اجرا نماید و در غیر اینصورکه به موجب قرارداد بعهده د ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را    پیمانکار  -28-2

 عمل خواهد نمود. پیمانکار طبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 
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 )فورس ماژور(  حوادث قهری و غیر مترقبه – 29ماده 

 و قابل اجرا خواهد بود. قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین نافذ   یف و موارد فورس ماژور طبق تعار

 

 ادقرارد و خاتمه موارد فسخ  –30ده ما

 :پیمانکار فسخ قرارداد بعلت تخلف   -30-1

رارداد به موقع  وع قعوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي انجام موض   پیمانکارمعلوم شود که    کارفرمادر صورتیکه بر  

، در صورت واگذاري  می نماید د در انجام وظایف محوله اعمال نانتظار می رو پیمانکارك ههیه از هه فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک 

ثالث   به شخص  پیمانکار  توسط  نیزکار  و  کارفرما  کتبی  مجوز  بدون  یا حقوقی(  از شخص حقیقی  تشخیص    )اعم  به  در صورتیکه 

قرارداد به تعویق بیافتد و یا    بیش از مدت پیش بینی شده درپیمانکار  تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر  ارت  دستگاه نظ

قرارکارفرما  منافع  پیمانکار   و رعایت شرایط  ننماید  ننمایدرا ملحوظ  را  معامله  متعارف  اصول  یا  اخطار  پیمانکار  به  کارفرما    ،   داد و 

روز    15ی که در هر صورت نباید از  موظف است ظرف مدتپیمانکار  یب کار خود را بر طرف سازد و  معا  خواهد کرد که نواقص و 

 را مرتفع سازد.  تجاوز کند، نواقص و معایب

پایان مدت مذکور   ناصواب  عمل نکرده  کارفرما  طابق اخطار  مپیمانکار  در صورتیکه در  اقدامات  از  بعضی  اینکه به علت  یا  باشد و 

حر به  خمربوط  کند،  فه  پیدا  محکومیت جزائی  داشت   کارفرماود  خواهد  ت  حق  و  به  خود  به  شخیص  احتیاج  تشریفات بدون  انجام 

  نفع   به   کار  انجام  اجراي تعهدات و حسن   تضمین  ضبط   به  نسبتقرارداد    فسخ  ابالغ  از  پس  کارفرما  .را فسخ نماید  خاصی این قرارداد

گونه خس  اقدام   خود هر  داشت  و حق خواهد  تضارت  نموده  از محل  را  باشد  قرارداد  فسخ  از  ناشی  که  به خود  سایر  وارده  و  امین 

ادعایی را دراین خصوص  حق هرگونه    پیمانکارقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و مستقیماً و بدون احتیاج به ا  ارپیمانکمطالبات  

 از خود سلب و ساقط می نماید.  

 قرارداد  تنفیذ از بعد روز 7 از بیش قرارداد، موضوع یاتعمل شروع براي کارگاه  تجهیز در تاخیر( ب

 ي زمانبند برنامه اساس بر قرارداد موضوع عملیات شروع در اخیرج( ت

 روز  15 از بیش کارفرما، اجازه  بدون کار، کردن تعطیل یا کارگاه  گذاشتن سرپرست بدوند( 

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله(  فسخ -30-2

ش تدارکات و  خسارت معقول بخکارفرما  ورت  نمایند که در آن ص  فسخاست قرارداد را با توافق متقابل    ممکن  پیمانکارو    کارفرما

پرداخت  پیمانکار  در جریان انجام می باشد را به  پیمانکار  انجام شده یا به وسیله  با تایید کارفرما    تفاسخ مذکور  خدماتی که تا تاریخ 

براي  کارفرما  ي را که  ق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدحقو  کلیهپیمانکار  خواهد کرد، مشروط برآنکه  

 انتقال دهد. کارفرما به داخت یا جبران خسارت نموده است آن پر

 فسخ به سبب ورشکستگی  -30-3

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

 ژور: س مافسخ فرارداد به دلیل فور-30-4
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 اهد شد.باال بین طرفین حل و فصل خو  2-30 بند اند فسخ شود و بر طبق  تو  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  

 ارداداقدامات فسخ قر -30-5

 رنظ دهد،  فسخ تشخیص  مشمول را قرارداد کارفرما فوق شده  درج حالتهاي از مورد چند یا یك بروز  علت  به که صورتی در (الف

 .کند ابالغ می پیمانکار به داند، می فسخ لمشمو را پیمانکار آنها استناد به که مواردي ذکر با را دخو

 موارد با نظر کارفرما انطباق عدم  از حاکی دالیلی که صورتی در  کارفرما، ابالغ تاریخ از روز 7 مدت در که ستا مکلف پیمانکار

 کارفرما یا نرسد ارپیمانک از سوي پاسخی شده، تعیین  مدت ظرف اگر .برساند ماارفرک  اطالع به را مراتب باشد، داشته شده  اعالم

 و قضایی تشریفات دادن انجام به  احتیاج و بدون  کند می ابالغ پیمانکار به را قرارداد فسخ ماکارفر بداند،  مردود را  شده  قامها دالیل

 :نماید می عمل ماده، این مفاد ترتیب به اداري،

)به استثناي  نموده    اقدام   خود  نفع   به   کار  انجام   حسن   اجراي تعهدات و   تضمین   ضبط   به   نسبت قرارداد    فسخ   ابالغ   از   پس  کارفرما   )ب

داشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامین و سایر مطالبات  ( و حق خواهد  2-30بند  

عایی را دراین خصوص از خود  حق هرگونه اد  پیمانکار ات قضایی و اداري برداشت نماید و  قداممستقیماً و بدون احتیاج به ا  پیمانکار

 سلب و ساقط می نماید.  

 می  اختیار  در را  آن در موجود تدارکات تمام و ابزار و آالت ماشین مصالح، وقت، هاي ساختمان و و تاسیسات کارگاه  کارفرما

 براي اي اینده هفته نم یك ظرف  که کند می  دعوت پیمانکار از سپس  .دارد ی م ولمعم را الزم اقدام آن حفاظت و براي گیرد

دیگري و ابزار و آالت ماشین مصالح، تمام  و شده  انجام کارهاي مجلس  صورت و  برداري صورت  کارگاه  در که تدارکات 

 جانب از شده  معرفی نماینده  یا مایدخودداري ن شده  تعیین مدت ظرف نماینده  معرفی از پیمانکار هرگاه  نماید. معرفی است موجود

 گونه هیچ حق پیمانکار و نماید می اقدام صورت برداري براي راسا ماکارفر نشود، حاضر برداري رتصو براي مقرر موعد در او

 .دکن می شده  انجام کارهاي از قطعی وضعیت صورت تهیه به اقدام پیمانکار برداري، صورت از پس .ندارد مورد این در اعتراضی

 رد. گی اختیار می در است، نیاز مورد کار ادامه براي و شده  حداث ا کارگاه  در که را موقت ساختمانهاي و تاسیسات کارفرما )ج

 کار اتمام خود براي تشخیص به و است موجود کارگاه  در که را پیمانکار به متعلق وسایل و ابزار و آالت ماشین همچنین کارفرما

 آنها اجاره  و گیرد می در اختیار است زمال دیگر آالت ماشین با  آنها کردن جایگزین براي که ناسبیم دتم براي بداند، نیاز مورد

)نماید می منظور پیمانکار طلب حساب به شود، می تعیین طرف دو توافق با که را  ،بها اجاره  مبلغ بر توافق عدم در صورت. 

 ) نمایدمی  تعیینرا  بها اجاره  دادگستري کارشناسکارفرما با نظر 

که با در نظر  را   یمانکارپ وسائل و ابزار و آالت ماشین زا اقالمی خود، طلب میزان به کارفرما باشد، بدهکار کارفرما  به پیمانکار اگر

 قطعی تملك  به کشور، جاري رعایت قوانین با و گیرد می  اختیار در  ارزیابی کرده است را دادگستري رسمی  کارشناسنظر  گرفتن

 ورد. آ می در خود

 بر را بهاي آن و کند می قبول است شده  تهیه قرارداد اجراي براي و بوده  مشخصات طبق آنچه کار  پاي  مصالح از کارفرما د(  

 .نماید می منظور وي طلب حساب به پیمانکار خرید مدارک اساس

 آنها شرایط خرید با همراه  را  ر کا ياجرا براي شده  سفارش مصالح  فهرست درنگ بی قرارداد، فسخ ابالغ دریافت با پیمانکار(  ه 

شده  مصالح از اقالمی  مذکور فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما  .مایدن می ارسال کارفرما براي  نیاز مورد  که را سفارش 
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 این دخری بابت که مبالغی .منتقل نماید کارفرما به  را  آنها خرید قرارداد پیمانکار تا نماید می اعالم پیمانکار به  دهد می تشخیص

 بقیه تادیه و گردد می منظور پیمانکار طلب ساببه ح آن مدارک و اسناد سلیمت مقابل در است، شده  تادیه پیمانکار سوي از مصالح

 .خواهد بود کارفرما عهده  به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خرید بهاي

 توافق یا حاضر نشود )ه ( و )د( و)ج( هاي بند اجراي در وافقت منظور به کارفرما، ابالغ تاریخ از هفته دو ظرف پیمانکار هرگاه ( و

 کارشناسان یا این کارشناس نظر .نماید می انتخاب ستريدادگ رسمی کارشناس چند یا  یك ماکارفر  نگردد، حاصل طرفین ینب

 .ندک  می منظور بدهی پیمانکار حساب به و پردازد می کارفرما را آنان الزحمه حق و است قطعی طرفین براي

 است، حداکثر مانده  باقی کارفرما تحویلی هاي محل در که را  دخو تدارکات دیگر و  مصالح مازاد  که است مکلف پیمانکار(  ز

 آنها کردن براي خارج تواند می کارفرما اینصورت غیر در .کند خارج شده  یاد هاي محل از کارفرما، ابالغ تاریخ از ماه  3 ظرف

 .ور داردمنظ پیمانکار بدهکاریهاي حساب  به را آن هاي هزینه و ایدنم لعم بداند مقتضی که نحو هر به

 قرارداد خاتمه

 دیگر، علل خود یا مصلحت به بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیري آنکه بدون کارفرما رارداد،ق موضوع کارهاي اتمام از پیش اه هرگ

 روز 15 از بیشتر نباید تحویل، که براي کارگاه  کردن آماده  ریختا نتعیی با را قرارداد خاتمه بگیرد، قرارداد دادن خاتمه به تصمیم

 تعیین ابالغ این در است مسلم زیان خطر یا بروز موجب آنها ماندن  ناتمام که را کارهایی کارفرما .کند می غابال پیمانکار به باشد

 آماده  را کارگاه  و کند تکمیل را کارها ونهگ  ینا آن مهلت، در بتواند پیمانکار تا دهد می پیمانکار به  بیشتري مهلت و کند می

 .نماید تحویل

 بپردازد:پیمانکار  بالغ زیر را به آن است که م کارفرمامسئولیت  اد صورت ابالغ خاتمه قرارددر 

م  "براي کارهائی که واقعاپیمانکار  مانده پرداخت نشده مورد استحقاق    -1 براساس درصد هر قلم از کارهاي  شخص  انجام گرفته و 

 گواهی شده است.ارفرما ک قرارداد انجام گرفته و توسط شده در فهرست ریز قیمتهاي 

هزینه  ک   -2 و  یافته  انجام  مخارج  توسط  لیه  گرفته  صورت  قبل  پیمانکار  هاي  کار  نیاز  مورد  مواد  تأمین  تاریخ  براي  خاتمه  از  ابالغ 

شده   طباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی، سفارش آنها داده د ان، مشروط بر آنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداقرارداد

ب مشروط  همچنین  و  آن  باشد  تا  مذکور  اقالم  براي  آنکه  براي  ر  گرفته  انجام  هاي  هزینه  اثبات  باشد.  نگرفته  پرداختی صورت  تاریخ 

تبا ارائه نسخه هاي    کارفرما بر انجام هزینه ها  توسط کارفرما  شده    أیید تأیید شده فاکتورهاي سازندگان دست دوم یا سایر اسناد  دال 

 خواهد بود. 

تدارکات ومالکیت کار درحا  پیمانکار  -3  مواد،  پیشرفت،  را که  سایر  ل  بازپرداخت  پیمانکار  اشیایی  قهرارداد حق دریافت  بمهوجب 

طرحها کلیه  و  دارد  را  آنها  به  به  نسبت  مربوط  اطالعات  و  مشخصات  ها،  کروکی  کار،  هاي  نقشه  به  کار  ،  طبق  کارفرما  را  بر   ،

در کلیه سفارشها و  پیمانکار ان حقوقی را که نیز هم کارفرمازم باشد تا آنکه خواهد داد و اقداماتی که ال، انتقال کارفرمادستورالعملهاي 

 انجام خواهد داد. ب نماید بدست آورده است کس   کار پیمانهاي دست دوم دررابطه با

 : است زیر شرح به ادراردق دادن خاتمه از بعد اقدامات

 می تحویل موقت است افتهی  پایان که را قسمت آن  و گرفته قطعی تحویل است، ناتمام که را کارها از قسمت آن کارفرما(   الف

 کارفرما توافق  با که مدت مناسبی در خود، هزینه به است، مکلف پیمانکار شود، مشاهده  ناتمام کارهاي مورد در معایبی اگر .گیرد
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 به راسا کارفرما نکند، نقص ع رف مقرر در مهلت پیمانکار هک  صورتی در .دهد قطعی تحویل سپس و نماید عیب رفع شود می یینتع

 اصالح تاریخ از کارها، قبیل این تضمین دوره  است نماید. بدیهی می نقص رفع به  اقدام  15/1 ضریب اعمال با و  پیمانکار ینههز

 .شد خواهد آغاز

 .شود می تهیه پیمانکار توسط شده، انجام يارهاک  وضعیت صورتب( 

 :شود می اقدام زیر شرح به شده، سفارش و موجود الحمص مورد درج( 

 پیمانکار، اسناد خرید طبق است، شده  تهیه قرارداد موضوع اجراي براي و بوده  فنی مشخصات طبق  که کارگاه  در جودمو مصالح

 .شود می منظور قطعی وضعیت صورت در

 براي آن  شرایط خرید با راه هم را کار اجراي براي شده  شسفار مصالح فهرست درنگ بی قرارداد، خاتمه ابالغ  دریافت با رپیمانکا

 تشخیص نیاز مورد که را سفارش شده  مصالح از اقالمی ،مذکور فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال رماکارف

 از حمصال این خرید بابت که الغیمب .منتقل نماید کارفرما به را آنها خرید قرارداد انکارپیم تا کند می اعالم پیمانکار به دهد می

 بهاي بقیه تادیه و گردد می منظور پیمانکار طلب به حساب خرید مدارک و اسناد تسلیم مقابل در ت،اس شده  تادیه پیمانکار سوي

 .دد بوخواه کارفرما عهده  به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خرید

 خاتمه الثاشخاص ث و جزء پیمانکاران با را خود قراردادهاي تمام رداد،قرا خاتمه ابالغ دریافت از پس درنگ بی باید پیمانکار

 .نماید منتقل کارفرما به را آنها کارفرما توافق صورت در یا دهد

 به خاتمه دادن اثر در و است کرده داتیتعه ثالث اشخاص مقابل در  قرارداد، موضوع اجراي منظور  به پیمانکار صورتیکه درد(  

 به کارفرما تایید رسیدگی و از پس خسارتها، و ها هزینه این گردد، اشخاص آن هب خسارتهایی و هزینه پرداخت به ملزم قرارداد

 .گردد می منظور پیمانکار بستانکاري حساب

 .گیرد می اختیار در ست،ا ده ش احداث کارگاه  در که را موقتی ساختمانهاي و تاسیسات کارفرماه( 

 به و شود می طرف تعیین  دو توافق با است، شده  پیمانکار به قبالً که پرداختهایی گرفتن نظر در ا ب ساختمانها و تاسیسات این بهاي

 .شود پرداخت نمی کارگاه  برچیدن عنوان به وجهی آن بابت و گردد می منظور پیمانکار طلب حساب

 است، باقی مانده  کارفرما تحویلی محلهاي در که را  خود تدارکات دیگر و تجهیزات و مصالح ادماز که است مکلف پیمانکارو(  

 براي تواند می صورت، کارفرما این غیر در .کند خارج شده  یاد هاي محل از کارفرما، ابالغ تاریخ از ماه  3 مدت ظرف حداکثر

 صورت این در کند منظور بدهی پیمانکار حساب به  را آن يها  ههزین  و نماید عمل بداند مقتضی که نحوي به  آنها کردن خارج

 .نماید ادعایی  یا مطرح خود دعوایی داراییهاي و اموال به شده  وارد زیان و ضرر به نسبت تواند نمی یمانکارپ

 تعلیق  -31 ماده 

 با را باید مراتب صورت این در ،کند معلق ماه  سه حداکثر و بار یك براي را کار اجراي قرارداد، مدت در تواند می ( کارفرما الف

 پاي  مصالح شده، کارهاي انجام  تمام  که است مکلف پیمانکار تعلیق،  مدت  در .دهد اطالع  پیمانکار به  تعلیق شروع تاریخ تعیین

 .حراست کند و حفاظت شایسته، طور به قرارداد اساس بر را موقت ساختمانهاي و تاسیسات کار،

 .اختپرد خواهد طرفین توافق با تعلیق دوران در را پیمانکار يالسربا هاي هزینه کارفرما )ب



 

  گهر الد گلشرکت توسعه آهن و فو گندلهاحداث محل دپوی  

 20از    18صفحه   1401بهار   ق  1299/01رارداد:  شماره ق پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 اجاره .کنند توافق می نماید، خارج کارگاه  از تعلیق مدت در است مایل  ارپیمانک که آالتی ماشین مورد در  پیمانکار و ج( کارفرما 

توافق  بر ند،ما می باقی کارگاه  در که استیجاري آالت ماشین از تعداد  آن توقف دوران به مربوط  پیمانکار به  طرفین اساس 

 .شود می پرداخت

 حداکثر و یك بار براي را تعلیق مدت پیمانکار، موافقت با دتوان می  کارفرما باشد، ضروري اه م سه از بیش تعلیق که صورتی د( در

 .شود می داده  خاتمه قراردادبه  ماه، 3 از بیش تعلیق با پیمانکار موافقت عدم صورت در .دهد افزایش گفته پیش شرایط با ماه، 3

 شروع کارگاه، تاریخ نمودن آماده  نظورم به پیمانکار براي مهلتی تعیین با کارفرما شود، برطرف کار تعلیق موجب عوامل ه( هرگاه 

 .کند می ابالغ پیمانکار به را کار مجدد

 

 و تحويل كاالهای موضوع قرارداد ی بسته بند – 32ماده 

   .باشد می پیمانکار عهده  ه ب قرارداد  موضوع اقالم  حمل و  بندي  بسته بارگیري، از اشین اي ه هزینه کلیه -32-1

دستگاه  تایید  به  بایست  می که باشد  می قرارداد تجهیزات  تخلیه و بندي بسته بارگیري، ستورالعملد  ارائه به موظف پیمانکار  -32-2

 .گیرد قرار قرارداد موضوع  تجهیزات ویل تح و  بندي  بسته مبناي  تایید از پس و رسیده  کارفرما نظارت

 :گیرد ارقر نظر مد باید زیر موارد  تخلیه و  بارگیري  بندي، بسته  لعملدستورا تهیه  در -32-3

 شود.  دیده  دستورالعمل در اقالم ظاهري و چشمی بازرسی -ا

دیده   دستورالعمل در  شود می ه تهی مختلف مراحل در که  کیفیت کنترل و  آزمایش بازرسی، هاي نامه  گواهی  و مدارک تمام  -ب

 شود.

 

 ش و تهیه گزارش  بازرسی، آزماي  – 33ماده 

رد نیاز پروژه در محل هایی که پیمانکار اعالم مینماید و قبل از بسته بندي، زمانی مجاز  اقالم مول تمام یا بخش هایی از  تحوی  -33-1

ورود اقالم بدون گواهی بازرس جلوگیري خواهد نمود.  از    است که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت

 خواهد نمود. ر اعالم رس مراتب را به پیمانکارت عدم نیاز به بازرسی، بازدر صو

 بازرسهی  مورد ،  7تحویل مطابق پیوست  قبل از   یا   دوره ساخت و   شود در  تهیه می  ساخته و   پیمانکارطرف   که از  اقالمیکلیه    -33-2

نمایندگان کارفرما، در    گرفت.  خواهند  ارقر  انمایندگان کارفرم پیمکنترل و بازرسی  انجام  هر مرحله، رافع مسئولیت  به  نسبت  انکار 

 رداد نخواهد بود و همچنین کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده پیمانکار میباشد. تعهدات قرا

ک   -33-3 کنترل  و  بازرسی  العمل  دستور  اقالم،  بازرسی  از  قبل  است  موظف  براي    یفیتپیمانکار  در را  و  نماید  ارسال  کارفرما 

براي آزمایش پروژه دستورالعم  صورتیکه  اقالم  بهاي  باشد، آزمایشات  نشده  بین لی  صادر  استانداردهاي  اساس  تایید  ر  المللی مورد 

 کارفرما انجام خواهند شد. 

، تاریخ بازرسی را  ل کیفیتسی و کنتربازردستورالعمل  قبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در    روزکاري  3پیمانکار حداقل    -33-4

معرفی می شوند  پیمانکار  به    "کتبا کارفرما  طرف    جهت انجام وظائف بازرسانی که ازتسهیالت الزم و مناسب را  ی  بایستاعالم داشته و  

را  الزم  کمکهاي  و  آزمایش  لوازم  و  نماید  پیمانکار(  فراهم  هزینه  آ   )به  اختیار  در  محوله  وظائف  انجام  دهدنان  براي  همچنین    . قرار 



 

  گهر الد گلشرکت توسعه آهن و فو گندلهاحداث محل دپوی  

 20از   19صفحه   1401بهار   ق  1299/01رارداد:  شماره ق پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
یماتی که دستگاه نظارت ها و تعلنین بر طبق دستورالعملق قرارداد و اصول فنی و همچفروشنده موظف است تعهدات خود را بر طب

   اي و تخصصی اعالم می نماید، انجام دهد.خریدار در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه

بازرس  ،  نباشندرارداد  طبق مشخصات مشروحه در ق  استشده  تهیه    پیمانکارکه از طرف    اقالمیبازرسی،    ه در موقعرتیکدرصو  -33-5

ننمایدمجاز خواه قبول  را  آنها  بود که  بخواهد. در صورتیکه   د  را  یا اصالح آنها  و  یا رفع عیوب    پیمانکار)با ذکر عیب(  از تعویض 

  اقالم ن  طریق که صالح میداند ای  هر  به   می تواندکارفرما  ح آنها را نموده است امتناع نماید  اصال  تقاضاي تعویض یا  کارفرماکه    اقالمی

  پیمانکار را به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات    اقالم در مورد تعویض یا اصالح این نوع  پیمانکار  ناع  را جایگزین نموده و امت

براي جبران  نموده و  نوع خسارات    تلقی  طاین  ماده  بر  نماید  23بق  قرارداد عمل  یا  این  ماده ،  مفاد  را    ،30  طبق    تخلفبدلیل  قرارداد 

 ید.فسخ نما ،در انجام کارهامانکار پی

تأیید    -33-6 مورد  استاندارد  مطابق  باید  غیره  و  ها  بازرسی  تولید، آزمایشات،  براي طراحی، روش  نیاز  مورد  استانداردهاي  و  کدها 

 باشد.ما کارفر 

 قرار گیرد. کارفرما بازرس  ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار آزمایش واهیگ -33-7

را از مسئولیت او  پیمانکار  تحویل شده اند،  پیمانکار  که از طرف    اقالمیتصویب یا مردود شناختن هرگونه بازرسی و آزمایش،    -33-8

 ید.شد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند معاف نمی نماه بانمود قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یا در مقابل عیوب و 

 فراهم آورد.کارفرما براي بازرس را   الت الزم در دوره بازرسی و آزمایش، تسهی  میبایستپیمانکار  -33-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  گهر الد گلشرکت توسعه آهن و فو گندلهاحداث محل دپوی  

 20از    20صفحه   1401بهار   ق  1299/01رارداد:  شماره ق پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 قراردادنشانی طرفین  – 34ماده 

یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر اشد، هرگاه نشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می ب

مه  ه نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده کلیه نامه ها ، اوراق و اظهارنارف دیگر ابالغ کند و تا زمانی ک د باید موضوع را کتباً به طده

 بالغ شده تلقی خواهدشد.ها ا مام آن ها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و ت

 

 نسخ قرارداد – 35ماده 

پیوست هاي مربوطه    این قرارداد  ننسخه اصلی که    ماده و سه   35  درو  اعتبار  هر سه  امضاي طرفین قرارداد داراي  سخه پس از مهر و 

 اشد. فروشنده میبمیباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي خریدار و یك نسخه براي یکسان 

 

 

 

 

 پیمانکار  كارفرما     

 
 مديرعامل/رئیس هیات مديره ت مديرهو نايب رئیس هیا مدير عامل

 ...........................   حمد محیاپور م
 

 مضاءا

 

 

 

 امضاء

 ت مديره اعضو هی
  جعفر صالح

 

 امضاء

 

 



 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احداث محل دپوی گندله

 3از   1صفحه   1401  بهار ق 1299/01: مناقصهشماره   فرم پیشنهاد قیمت 

 

 

 

 
 

 

 

 احداث محل دپوی گندله 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احداث محل دپوی گندله

 3از   2صفحه   1401  بهار ق 1299/01: مناقصهشماره   فرم پیشنهاد قیمت 

 

 

 

 
 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احداث محل دپوی گندله موضوع مناقصه: 

پس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به  ذیل  ما امضا کنندگان  

فوق را بر اساس شرایط و  داریم که عملیات موضوع مناقصه  اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

   مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل

 

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

 

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

 

 کنیم:موارد زیر را تایید میو  می دهمیانجام ول زیر با جزئیات قیمت به شرح جد 

بینی عملیاتی مورد نظر  روشهاي دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش  واطالعات کامل و کافی در مورد شرایط   -1

انجام موضوعکارفرما، تسهیالت   بر  به نحوي  از  این من  و تمام موضوعاتی که  تأثیرگذار است،  جمله شرایط  اقصه 

 را حاصل نموده ایم.و مدت زمان تحویل تجهیزات   ات ارزنوسان

گیرد    مدنظر  براي انجام این پروژهچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاري که باید طبق قرارداد  به   -2

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

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

هر نوع امکان  دانیم و  کارهاي مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور کامل متعهد می

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

 اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد   •

اشی از فقدان آگاهی کافی یا مبتنی  هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ن •

بر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و کارهاي  

براي درخواست نیز هیچ حقی  و  نخواهیم شد  و معاف  بري  پرداخت    مربوطه  ماده  اضافه  از چارچوب    29خارج 

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 

پایکارفرکنیم که  تایید می • به پذیرش  از  ین ترین قیمت نمیما مقید  به اعالم علت رد هر یک  باشد و موظف 

 پیشنهادات نیست. 



 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احداث محل دپوی گندله

 3از    3صفحه   1401  بهار ق 1299/01: مناقصهشماره   فرم پیشنهاد قیمت 

 

 

 

 
اد را در نظر گرفته و تایید  در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارد •

 کنیم که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعدا  می

 استناد به ناآگاهی نماییم.  

به امضاي    اقدامکه شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما    صورتیدر   •

ضمانت  کنیمقرارداد   بان و  انجامنامه  جهت  کارفرما  تأیید  مورد  معادل    کى  درصد   %5تعهدات،  مبلغ  )پنج  کل   )

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

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

 . ف شرکت این اسناد را امضا کنیماختیار تام داده شده که به نام و از طر

 

 

 

است،   ✓ ذکر  به  بر    بایستی  پیمانكارالزم  را  قیمت  جزئیات  و  مدارک    اساسآنالیز  در  موجود  خدمات  شرح 

 نماید. ضمیمه    مناقصه

 

 

 



«پيشنهاد قيمت پيمانكار»
كد پروژه: فهرست بها راه، راه آهن و باند فرودگاه  سال ١٤٠١كد مدرك: 

موقعيت: نام دستگاه اجرايي: شركت توسعه آهن و فوالد گل گهرپروژه: محوطه انبار گندله جديد
تاريخ: ١٤٠١/٠٢/٢٦كد و عنوان طرح: -

جمع جزييطولتعدادواحدشرح مختصركدفهرستشرح عملياترديف
قيمت پيشنهادي 

واحد( ريال) 

قيمت پيشنهادي 

كل( ريال) 
مالحظات

1
خاك هاي دپو شده در 

محوطه
0.3460000١38,٠٠٠مترمكعببرداشت خاك نباتي034301

2
خاك هاي مستحكم 

محوطه
034401I 0.6460000٢7٦,٠٠٠مترمكعبخاكبرداري در زمين نوع

0.1460000٤٦,٠٠٠مترمكعبخاكبرداري در زمين نوع 034402IIخاك هاي سنگي سايت3

110000١٠,٠٠٠مترمكعبكانال كني034602كانال شمالي محوطه4

5
برداشت خاك هاي كنده 

شده
034901

بارگيري مواد حاصل ازعمليات 
خاكي و تخليه

1470000٤7٠,٠٠٠مترمكعب

035201تسطيح بستر6
كوبيدن بستر با تراكم كمتر از 95 

درصد 15 سانت
1160000١٦٠,٠٠٠مترمربع

7
اليه هاي خاكريزي 

محوطه
035302

كوبيدن قشرهاي خاكريزي، با 
تراكم 95 تا 100 درصد به  هر 

ضخامت
150005,٠٠٠مترمكعب

حمل آب براي كوبيدن خاك8200508
مترمكعب -  

كيلومتر 
166120٦٦,١٢٠

 آب براي  خاكريزي،زير]
[...اساس و

حمل به دپو خاك نباتي9200505
مترمكعب -  

كيلومتر 
[خاك نباتي]11104000١,١٠٤,٠٠٠

10200502
حمل مخلوط براي خاكريزي هاي 

سنگي
مترمكعب -  

كيلومتر 
13680003٦8,٠٠٠

 مواد حاصل از عمليات]
 براي خاكريزهاي سنگي

]

11200501
حمل خاك براي خاكريزي هاي 

معمولي
مترمكعب -  

كيلومتر 
12288000٢,٢88,٠٠٠

 مواد حاصل از عمليات]
 براي خاكريزهاي

[ معمولي

جمع مبلغ پيشنهادي پيمانكار( ريال)  :



 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گندلهاحداث محل دپوی  

 4از   1صفحه   1401  بهار ق 1299/01: مناقصهشماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

 
 

 گندلهاحداث محل دپوی 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 

 HSEدستورالعمل 

 



 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گندلهاحداث محل دپوی  

 4از   2صفحه   1401  بهار ق 1299/01: مناقصهشماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 میگردد. 

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

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

ئه مدارکی مبنی دریافت صالحیت مسئول و تمامی نفرات مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارا

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

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

واحد بهداشت،   نفرات  تعداد  و  بوده  کارفرما  تشخیص  به  غیره(  و  حفاري  ،بهداري،  آتشنشانی  لیفتینگ،  زیست،  محیط 

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

نفر کارشناس   پراکندگی جبهه هاي کاري یک  با  به  HSEمتناسب  واحد  که  تعیین    HSEتایید  باشد،  رسیده  کارفرما 

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

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

   از سوي پیمانکار خواهد بود. تاخیر و خسارت

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

 معاینات طب کار  

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

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

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

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

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

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

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

به   وارد شده  هاي  هزینه  کلیه  اساس  این  بر  باشد.  داشته  را  مناسب  عملکرد  و  گردیده  نگهداري  و  تعمیر  استانداردها، 

فن گواهینامه  فاقد  آالت  ماشین  براي  فعالیت  اجازه  دریافت  عدم  خاطر  به  شرکت  قرارداد  عهده  بر  پیمانکار،  معتبر  ی 

   پیمانکار خواهد بود.

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

    دریافت نمایند. 

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

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

   کارفرما استفاده نماید.  HSEتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد
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)خدمات پزشکی، تهیه آب و یخ، جمع    HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با -9

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

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

و   -10 اقالم  با  کلیه  مرتبط  برداري،   HSEتجهیزات  بار  تجهیزات  و  برقی، وسائل  فردي، وسایل  استحفاظی  از جمله وسایل 

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

   به استفاده خواهد بود.

   کارفرما می باشد.  HSEنه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد پیمانکار قبل از استفاده از هرگو -11

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

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

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

طول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق کاران زرد میباشد 

ارائه گردد. در صورت عدم تهیه وسایل استحفاظی     HSEاز تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد  که باید قبل   کارفرما 

راسا کارفرما  پیمانکار،  توسط  استاندارد  هزینه  "فردي  و  احتساب    اقدام  با  آن  وضعیت  25هاي  صورت  در  باالسري   %

   پیمانکار لحاظ خواهد شد. 

امه و همچنین متناسب با ضوابط جاري پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه ن -14

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

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

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

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

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

   مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند. 

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

   میباشد.

کارفرما رسیده     HSE، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار به تاییدپرسنل برق، ریگرها -18

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

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

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

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

محوطه براي  سای-سخت  و  کاري  تشخیصهاي  به  موارد  مورد     HSEر  شرایط  تامین  عدم  صورت  در  میباشد.  کارفرما 

   کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

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

   خواهد نمود.
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یه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسب تجهیز نماید )به پیمانکار موظف است کل -22

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

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

   صادر می نماید.

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

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

ا -25 کارگاه  آنها در  فعالیت  تجهیزاتی که  و  افراد، خودروها  از  نظرپیمانکار  داده شوند،     HSEز  کارفرما خطرناك تشخیص 

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

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

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

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

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

   بود.

پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین شده به کارفرما ارسال   -27

   خواهد نمود.

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

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

   اخذ نماید.

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

الزامی    HSEرگاه پیمانکار به همراه سرپرستحضور فعال سرپرست کا -30 پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی هاي ایمنی 

  است.

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

   ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

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

   کارفرما میباشد. 

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

   کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

   می کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد.لیست بیمه تما -34

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

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

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد. 
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 تعالی  بسمه

 مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه

 

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

 شرکت  که پیشنهاد دهد  اطالع  **  این  به  ***   چنانچه  مینماید  و تعهد  تضمین ریال مبلغ  ................   براي 

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

 اولین  دریافت محض به ،  نماید  مطالبه***    که  را بلغی م هر  ریال میزان .....  است، تا نموده استنکاف پیمان

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

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

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

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

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

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

 .  کند  پرداخت ***    کرد حواله  به  یا
 

 پیمانکار * عنوان 

 بیمه شرکت  یا بانک  عنوان ** 

 پکارفرما یا اجرایی  دستگاه ***عنوان

 مناقصه **** عنوان 

الزم بذکر است، ضمانتنامه هاي بانک پاسارگاد و صندوق هاي قرض الحسنه مورد تایید شرکت توسعه  ✓

 آهن و فوالد گل گهر نمی باشد.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شرکتهاي خصوصی ارائه گردد و  ✓

باشد و عنوان ضمانتنامه، شرکت در مناقصه می ضمانتنانه در قالب شرکتهاي دولتی قابل قبول نمی 

 باشد.
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