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گازرساني به طول شبکه توزیع  اتصاالت     مین لوله وأت  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد  

و  متر  3336 آهن  توسعه  آبي شرکت  کاتدیک چاه  تجهیزات حفاظت  از طریق  را    "  فوالدگل گهر  و 

  ایران   تایید شرکت ملی گاز   مورد تأمین کنندگان  تأمین کاال از    پیمانکاربه    کشوری   - عمومی  برگزاری مناقصه 

 واگذار نماید.
 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"بایست پاکت    مناقصه گران در ابتدا می

، 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 "ارایه پیشنهاد مالی پاکت  

 های جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

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

 تماس حاصل فرمایید. اداری  

 

1401/ 80/ 15  : اخرین مهلت ارسال مدارک   
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 مناقصه دعوت نامه شرکت در 

 

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

 ..............................   محترم شرکتعامل   مدیر

 

 و احترام  با سالم

 اال از تأمین  پیمانکار تأمین    نسرر   ب  انتبا   مناقصهه عموميدر نظر دارد از طریق  گهر گل  فوالد و  آهن  توسرر   شررر  

گازرسهاني  شهبکه توزیع  مین لوله واتصهاالت  أت  "  جه  تامین متریال  نندگان مورد تایید شرر   می  گاز ایران

محل  در  "  فوالدگل گهر و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شهرکت توسهعه آهن و متر  3336به طول 

 اقدام نماید.   سیرجان   ارخان 
 

 مناقصه ( موضوع 1

و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه  متر  3336گازرسهاني به طول شهبکه توزیع  مین لوله واتصهاالت   أت "

 ف الی  ها در پیوس  آمده اس .    شرح  "  فوالدگل گهر آبي شرکت توسعه آهن و
 

 پروژه  تحویل(  2

شرر   توسر       یمجتمع گل گهر، سرا   جاده اختصرا ر  راز،یجاده شر 50 یومتری   رجان،ی رمان، سر  "مناقصر   موضرو    تحویل محل

 باشد.  م  " آهن و فوالد گل گهر

 

  زمان اجرای پروژه (4

ماه نیز    24  ضمن اینک باشد    م    ماه   2  قرارداد و پیش پرداخ   موضو  قرارداد از تاریخ تنفیذتامین متریال  براى    زمان پیش بین  

 دوره ضمان  خواهد بود. 

 

 ( اسناد مناقصه 5

 از روش زیر اقدام نمایند:متقاضیان محترم م  توانند جه   سب سری  امل اسناد مناقص  

     .comwww.gisdco   سای  اینترنت  شر   توس   آهن و فوالد گل گهر ب  آدرس 
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 فوالدگل گهر  و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و
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 تضمین شرکت در مناقصه   (6

 )مطابق با فرم  داده شرده  ب  نفع نام  بانک  رور  ضرمان ب  اسر     باید  ریال(  میلیارد پانزده) ریال  15,000,000,000 م یغ

حداقل های فوق باید  گزار تسریی  شرود. مد  ابت ار تیرمین ارفرما و ب  نام شرر   توسر   آهن و فوالد گل گهر ب  دسرت اه مناقصر 

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

 

 ( کسورات قانوني و مفاصا حساب تامین اجتماعي7

 پرداخ   یی   سور قانون  بر بهده پیمانکار م  باشد،    در این راستا  ارفرما ب  شرح ذیل بمل م  نماید: 

 ، ضمان  نام  م ت ر بانک  بدون قرارداد امیاء هن ام پیمانکار ب  قرارداد، مفاد ط ق ت هدا  اجرای تیمین منظور ب 

 تحویل قط   موضو  قرارداد  و از مذ ور پس تیمین دهد.م  تحویل م یغ قرارداد، ب   ارفرما %5ب  میزان  و شرط، قید

   .شود م  داده بود  پیمانکار ب  مال  و تائید دست اه نظار  تسوی  حسا 

  سور گردد. نیم  از م یغ م    ار  سر انجام حسن تیمین ب نوان %10م ادل پیمانکار، ب  پرداخ  هر م یغ از

از  دور گواهینام  تحویل موق  و نی  دی ر آن پس از  دور گواهینام  تحویل قط   و تائید دست اه   پس   ار انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار ب  ، نظار 

تسوی    و نهائ  وض ی   ور  نماید پرداخ  بمل اجتماب  تأمین قانون 38 ماده مطابق اس  موظف بیم : پیمانکار

خاطرنشان م  سازد پیمانکار  .باشد م  قرارداد این برای اجتماب  تأمین حسا  مفا ا ارائ  ب  منوط پیمانکار حسا  با

   ف ال م  باشد. با  د  ارگاه  اولی  .................... در ش    .................. سازمان تامین اجتماب 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد (  8

دو پا      در  )     و پیشنهاد فن   ضمان  نام  شر   در مناقص  ) الف   و    مرحی  ای م  باشد.  دو ارائ  مدارک و پیشنهادا  بصور    

قیم  ها بایست  ب   ور   در مرحی  پیشنهاد مال  ) ج    ب  ادرس قید شده در دبوتنام  ارسال گردد.    جداگان  ممهور و در بست 

 الزام  اس .  مناقص مهر و امیای مدارک ارائ  گردد و   گزار مناقص ریال  و بر اساس مشبصا  فن  ارائ  شده توسط 

 ارداد الزام  اس .ارائ  مدارک ذیل در پا ا  فن  جه  شناسای  پیمانکار و تنظی  قر

 تصویر اساسنام ، اظهارنام ، آگه  تاسیس و تغییرا  در روزنام  رسم ،  د اقتصادی  -1

 ها )رضای   ارفرمایان ق ی     ها، سوابق  اری در  ارهای مشاب  و  تقدیر نام گواه   الحی   -2

 تامین متریال نمون  قراردادهای پروژه های اجرا شده یا در دس  اقدام، حداقل س  مورد نمون  قرارداد   -3
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  (  اعتبار پیشنهاد 9

در د م یغ  ل م  باشد.    60پیش پرداخ  . م یغ ب د از آخرین موبد تسریی  پیشرنهادها ابت ار داشرت  باشد روز  60پیشرنهاد باید تا  

م  باشرد. واریز پیش پرداخ  در ق ال ارائ  ضرمان  نام  بانک  ب  قید و شررط بغیر از بانا پاسرارگاد و   ماه 2پیش بین  شرده  زمان 

 مدیری  مال  شر   توس   آهن و فوالد گل گهر خواهد بود.موسس  های قرض الحسن  مورد تایید 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد ( 10

 ارائ  مدارک و پیشنهادا  بصور  دو مرحی  ای م  باشد.  

 م  باشد. بنابراین نحوه ارسال پا ا  مناقص  ب  ترتیب ذیل م  باشد: دو مرحله ای مناقص  حاضر ب   ور  

را شامل ضمان  نام  و پیشنهاد فن  خود را در زمان و محل مقرر    " "و    "الف "مناقص  گران در ابتدا م  بایس  پا    

ای  پیشنهاد مال  پا    پیشنهاد فن  ارائ  شده توسط واحد مهندس  بررس  شده و پس از تایید، نحوه ار.  تحویل نمایند

 .  رسان  خواهد گردیدالاط "ج"

 

  (  اعتبار پیشنهاد 11

 روز ب د از آخرین موبد تسیی  پیشنهادها ابت ار داشت  باشد.   60پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشاني تسلیم پیشنهاد12

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سر  و یک  ررب ،  نشران     ب   15/08/1401مورخ  14 ثر تا سراب پیشرنهادها باید حدا 

واحد بازرگان  جنا  آقای قاسررم  با شررماره تماس   1516646111 د پسررت   ، شررر   توسرر   آهن و فوالد گل گهر،   22پالک  

 گران دریاف  نبواهد شد.   مناقص تحویل داده شود. بدیه  اس  پس از این زمان هیچ ون  مدر   از  09133919110

 

 پاسخگویي به سواالت   (13

 ذیل تماس حا ل فرمایند: ب  شماره هایتوانند گران مى مناقص ، مناقص موضو  برگزاری سوال در رابط  با هرگون   در  ور  وجود

 قاسم  مسئول پاسب وی  : آقای  

 212 داخی  021-88197670تیفن: 

 09133919110تیفن همراه: 
 

 ابالم شماره حسا /ش ا، نام بانا، نام شر   و شماره تیفن همراه و ثاب  جه  فکس رسید ضروری م  باشد.  پیشنهاد مال در 

نهای  و گواه    و و تحویل فا تورارسال ب  سای  سیرجان    و ورتجیس  و تایید فن      و بازرس  وتسوی  حسا   امل، ب د از تامین  اال 

  ور  م  پذیرد.  22پالک  31مر زی تهران ب  آدرس میدان آرژانتین، خیابان الوند،  وچ  ارزش افزوده ب  دفتر 

 پیش رو توج  ب  نکا  ذیل حائز اهمی  م  باشد:  مناقص در خصوص 
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شر   توس   آهن و فوالد گل گهر در رد یا ق ول  یی  پیشنهادا  مبتار اس  و آن شر   ب  این وسیی ، حق ابتراض  -1

 خصوص رد پیشنهاد ارائ  شده سیب م  نماید. خود را در 

شود و پیمانکاران خود  در شرایط یکسان فن  براساس م یغ جمع  ل پیشنهادی پیمانکاران مشبص م    مناقص چون برنده   -2

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررس  پیشنهادا  بمل م قیم  واحد را پیشنهاد م 

از  -الف پیشنهادی بیشتر اس    مناقص س ا  برنده   نترل محا در  ورتیک  پس  از بدد  ، مشبص شود    جمع  ل 

 یابد. قیمتهای واحد ب  همان نس    اهش م 

مشبص شود    جمع از بدد پیشنهادی  متر اس  قیم   متر   مناقص  نترل محاس ا  برنده  در  ورتیک  پس از - 

 باشد. مالک بمل م 

حا ل ضر  قیم  واحد و مقدار منظور شده آن آیت  مغایر  داشت  باشد مالک  در ورتیک  قیم   ل هر آیت  با    -پ

 باشد. محاس   بدد  متر م 

از جمی  این دبوتنام  باید ب  مهر و امیای مجاز ت هدآور پیشنهاد دهنده برسد و ب  همراه پیشنهاد    مناقص تمام اسناد   -3

 قیم  ارائ  گردد.

سناد ارائ  شده اس  بایست  توسط پیمانکار بصور  دقیق و با جزئیا   امل،  های این امواردی    در مدارک و پیوس   -4

پیش رو م  بایس  ب   ور  مکتو  توسط فروشنده   مناقص اجرا گردد. در  ور  وجود هر گون  انحراف نس   ب  اسناد 

ده توسط، موضوبات  بررس   ابالم گردد. در زمان بقد قرارداد و پس از ت یین برن  مناقص و براساس دستورال مل شر   در  

دیده شده باشد و در ریر اینصور     مناقص و رسیدگ  خواهد شد    در پیشنهاد فن  و مال  فروشنده در زمان برگزاری  

 م نای بقد قرارداد قرار خواهد گرف .  مناقص اسناد 

  48 حدا ثر  ور  این در    شود مهی  ابالم شده برای یا دوره تمدید اس  ممکن گزار  مناقص   الحدید  ور  در -5

          .ابالم خواهد شد ب  پیمانکار مقرر مهی  از ق ل  ساب 
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  مناقصه مناقصه   دردر  شرکت شرکت     دستورالعملدستورالعمل

  

  مترمتر  33333366به طول به طول   گازرسانيگازرسانيشبکه توزیع شبکه توزیع   مین لوله واتصاالت مین لوله واتصاالت أأتت

  فوالدگل گهر فوالدگل گهر   و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن وو تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 مناقصه اسناد      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ه ماد

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 
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 مقدمه (1

لوله وأت  "  دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت به طول    گازرسانيشبکه توزیع    اتصاالت    مین 

را با شرايطي که    "  فوالدگل گهر  و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و  متر  3336

پیمانکار تأمین کاال از تأمین کنندگان مورد  به  کشوري    -مناقصه عمومي شده است از طريق برگزاري  در ادامه ذکر

 واگذار نمايد.   تايید شرکت ملي گاز ايران 

 ار رح کش (2

 متر  3336به طول  گازرسانيشبکه توزیع  اتصاالت  مین لوله وأت "   مناقصهزاري اين ز برگهدف ا

ر  مدارک موجود دبراساس  " فوالدگل گهر و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و

  مي باشد. اسناد فني پیوست

 اسناد مناقصه  (3

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

 ناقصه مدر  شرکت نامهدعوت •

 مل شرکت درمناقصه )متن حاضر( رالعدستو •

 شرح خدمات  •

 پیش نويس قرارداد   •

 فرم ضمانت نامه  •

 

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

اسناد مناقصه رمناقصه -3-3 پیشنهاد مناقصه،  از تسلیم  قبل  بايد  به د گر،  بررسيا  تما  قت  و  اطالکرده    ، عات الزمم 

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

خود مناقصه  .کند اشتباه  سوي  از  شده  ارايه  شفاهي  مناقصه،  ارگزاطالعات  براي  نميتعهدي  ايجاد  کند،  گزار 

   .وده شوده افزبه اسناد مناقص ايهالحاقیکه طي  مگرآن
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بايستي   -3-4 فني مناقصه گر  بر اساس    مشخصات  به اسناد مناقصه را  به اسناد مناقصه    اطالعات منضم  فني منضم 

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

 رش نمي باشد. م قابل پذيتغییر احجاي بر هیچ گونه ادعايي مبن ارداد غیر اين صورت در زمان عقد قر 

تمام اسناد مناقصه را به دقت   گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در   -3-5

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

 . اسناد مناقصه وجود ندارد او در  به نظر اهي اشتب ورده است و ابهام ياآ

از مناقصههر   -3-6 يا يک  ابهام  مناقصه،  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  باشد، مي گران که در  به  سوالي داشته  تواند 

کتبي   الکترونیکي)فیزيکي  صورت  دريافت مناقصه(،  يا  تقاضاي  و  ساخته  مطلع  را  کت گزار  بنمتوضیح  ايد.  بي 

به نظراقصمن   اسنادر  زار دگقصهنشاني منا  اگر  از مفاد اسناد مناقصه  مناقصه ه مشخص شده است.  گر قسمتي 

را قبل   گر بايد اين اشتباه و اشکال و غیره داشته باشد، مناقصه ت اشتباه يا اشکالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

پی  و  منعکس کند  مقرر  مهلت  پیشنهاد، در  تسلیم  ارايه شنهاد  از  را  مننماي   اصالحي خود  پاسخ  و  گزار  اقصهد. 

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

بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از   گر، به منزلۀطور يکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .تلقي خواهد شد نظر وي

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد ر زمان تا تاريخ تعیین شده در  ند در هتوامي  زارگقصهمنا -3-7

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

 .بیاندازدويق عت ش پیشنهادها را بها گشاينظر به عمل آورده و يا موعد تسلیم ي 

گاه   -3-8 باشد،هر  مناقصه  موضوع  کارهاي  تغییر  مستلزم  مناقصه  اسناد  در  نظر  الحاقیه تجديد  طي  به  مراتب  اي 

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

 ان رگصهاقمننحوه ارائه پیشنهاد توسط   (4

 مي باشد. بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذيل مي باشد: ی دو مرحله اصورت مناقصه حاضر به  

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

رايه  ید، نحوه ا ز تايسي بررسي شده و پس اد مهندپیشنهاد فني ارائه شده توسط واح .  محل مقرر تحويل نمايند

   .ع رساني خواهد گرديدالاط "ج"اد مالي پاکت  پیشنه 
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 محتوي پاکات الف، ب و ج مناقصه مي بايست به شرح ذيل تنظیم گردد.

به تهیه  مناقصه -4-1 اين سند،  نسبت  به دستورالعملهاى مندرج در  با توجه  بايد  نامه و  گران  پیشنهاد  ضمانت 

دفتر کارفرما  به    15/08/1401  روز  14ساعت  تا  حداکثر    انهاد خود رپیشو  قدام نموده  فارسي ا  زبانه  ب  فني 

، معاونت بازرگاني، تحويل  22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يکم غربي، پالک  نشاني: به

يخ  هاداتى که پس از تاره پیشنتحويل و رسید آن را دريافت دارند. ب  09133919110گیرنده اقاي قاسمي  

 ب اثر داده نخواهد شد.گردند ترتیرر، ارائه  مق 

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

 داشته باشد.

 یني مي گردد. ب یش پ ماه  2مدت اجراي پروژه از زمان بسته شدن قرارداد و انجام پیش پرداخت به مدت  -4-3

تايپ شده تهیه و تکمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در ايد بصورت  مالي ب  -نيف هاد  پیشن -4-4

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

 .  بندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايدپاکت بسته

جداگانه  ت  ا اء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در ي پاکمهر و امض  د ممهور بهج باي اکتهاي الف، ب و  ه پ کلی -4-5

گر و موضوع مناقصه بايد به شکل زير بر روى  به صورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 کلیه پاکتها درج گردد:

   

 متر   3336ل  طو  به  انيگازرسشبکه توزیع    اتصاالت    مین لوله وأت

 فوالدگل گهر  حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن ویزات  و تجه

 ق  1576/01مناقصه شماره      

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشاني  

 -----:بر روی تمام پاکات   شخص مسئول   شماره تماس ثابت و همراه 
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 وجه گردد. به نکات زیر ت پاکاتتکمیل خواهشمند است جهت 

 ه مناقص در شرکت  تضمین پاکت الف: 

میباشد. اين    ریال(  15،000،000،000)  ریال  میلیارد  پانزدهمبلغ  شرکت در مناقصه جمعا به    مه بانکى ناضمانت -1

تا  ضمانت بايد  و  شده  صادر  ايرانى  بانک  توسط  اسناد،  در  شده  اعالم  مشخصات  با  مطابق  از روز    90نامه    پس 

 باشد.  گر قابل تمديد اعتبار داشته و براي يک دوره ديمناقصه  تحويل اسناد 

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

مى تمديد  مناقصه  برنده  مناقصههزينه  از طرف  امرى  چنین  انجام  عدم  تشود.  يا  و  غگر  در  أخیر  قبول  قابل  یر 

اين حق را براى  تضامین قراردادي،  ل  و عدم تحويده مناقصه  روز( پس از اعالم برن  بیست)  20اى قرارداد طى  امض

 . نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمايدکند که ضمانتکارفرما ايجاد مى

شده عیناً مستردد  شايي ن چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگ -3

 اهد شد.خو

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فني

 مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الکترونیکي ارائه گردد. "ب "در پاکت  عات موجود کلیه اطال •

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

تقسیم بندي    ها تغییرى، در زونکنگونه  عمل، بدون هیچستورال اساس فرمت و ترتیب مندرج در اين د

 دد: و ارائه میگر

 :  لبخش او

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

 ، تايیديه شرکت ملي گاز ايران گواهي صالحیت •

  قبلي(  و ......... مايان  )رضايت کارفر  هاسوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير نامه •

 نکاران( )پیما تأمین و اجراارزيابي فرم مدارک طبق ايتمهاي تکمیل  •

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

 مبلغ قرارداد .
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 :  بخش دوم

بود )در  یر پیشنهادي براي بهو تغی  پیشنهاد فني پیمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر

پیشنها انحراف  لیست  همراه  به  وجود(  فني  صورت  اسناد    ندهفروشد  در  مندرج  فني  مشخصات  از 

 )صورت وجود(  

  بخش سوم:

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

مورد    گرمناقصهچنانچه   پرداخت،  دادي  قرار  طشرايدر  .....( هاضمانتنامه)نحوه  و  قرارداد،  مدت   ،

در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد بررسي قرار گیرد. در  ظر خود را  ارد بايد نپیشنهادي د

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

 

 بخش چهارم: 

اسنکلیه صفح بايدات  مناقصه  ا  توسط  اد  شوند.  امضاء  مجاز،  امضاء  منصاحبان  اسناد  به مضاي  اقصه 

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

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

گر در نظر دارد بصورت مشارکتي در اين مناقصه شرکت نمايد، هر يک از اعضا بايد در  توضیح: در صورتي که مناقصه

اعضا در   بین مشارکت نامه موافقت از ل، همراه با نسخه ايدستورالعم  ر اساس اينود را بهاي جداگانه مدارک خزونکن

  نمايند. ارايه  پاکت )ب(

 باشد:  آنها به محدود  نه اما زير،  موارد شامل دباي نامه مشارکت،  موافقت

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

 .باشندمسئول مي اجرايي، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در  اعضا  از  يک  هر سهم درصد  -

 . اعضا  از يک  هر مسئولیتهاي و وظايف  حیطه -

ه  گر و امضاي قرارداد صحت و سقم اطالعات ارائکارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 . ررسي نمايدشده را ب
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 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالي

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

 باشد.  قیمت و جدول مشخص شده 

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

 معتبر باشد.  روز 60  حداقل  قرار داد به مدت   مان انعقادايستي تا زپیشنهاد قیمت ب -3

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

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

گ نظر  مىدر  چنانچهشورفته  و  قرار    د  عمل  کل مالک  قیمت  باشد  کل  قیمت  و  واحد  قیمت  میان  تناقضى 

 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 م اقال ساير رد  قلم، آن قیمت  که بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده  نوشته آن مقابل

 .است گرديده منظور

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

اجتماعي، بیمه تمام   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،هاخطر و ساير بیمه

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

 يي هاهزينه ام تم شامل  قیمتها،  اين همچنین، ده باشند.ش  مستثني روشني  به مناقصه، اسناد در که اين مگر

واقع براي و  کارها  اجراي  جريان در  است  ممکن  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  رياليده مي بايست به صورت  کل مبلغ پیشنهادي فروشن -7

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

ادعايي صورت گیرد. کل    نده است که حین انجام کار نسبت به آنهاو هیچ نکته و ابهامي باقي نمامنظور نموده  

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

 واهد شد.خ
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قرارداد،   -8 شدن  مشمول  صورت  در  که  باشد  افزوده  ارزش  بر  مالیات  احتساب  بدون  بايستي  پیشنهادي  مبالغ 

  ،معتبر  بر ارزش افزوده   ات ی مال  يگواهو    ي( ات یمونه سازمان امور مالطبق ن)فاکتور  رت مجزا و در ازاي ارائه  بصو

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

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

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

 .نمايند پیوست

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

شنهاد  پی مبلغ  پیشنهاد، مبلغ  با  اقالم  کل  قیمتهاي جمع  حاصل  بین تناقض  صورت  در خواهد بود. همچنین  

 بود. خواهد مبنا 

 

 دها ارزیابي پیشنها (5

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

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

 صورت مکتوب،  به شده فراهم اطالعات  يا تتوضیحا شود. داده  يا  و  خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت  در  تغییري

 شود. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء

  خريدارچنانچه    يا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.گهر سیرجان در رد   فوالد گل   وشرکت توسعه آهن  

صه حق ادعاي  اقصه منصرف گردد در اينصورت برنده مناق به هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده من 

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

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

من برنده  که  در  درصورتي  برنده  20مدت  اقصه  تعیین  از  پس  ضمانت   روز  نباشد،  پیمان  انعقاد  به  امه  نحاضر 

 شد.   دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد وي ضبط و نفرشرکت در مناقصه 

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

 مي باشد. مورد مناقصه

تباني کرده  اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان  و متخلفین تحت  هرگاه  باطل خواهد شد  اند مناقصه 

 روژه هاي بعدي محروم مي شوند.یگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت در پپ
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 ان گرمناقصه سئواالت  (6

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

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

شرکت توسعه آهن و فوالد گل   ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يکم، پالک آدرس:  -2

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

 212خلي دا 4-02188197672

در سايت    ط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى هرگونه تغییر يا اصالحى که توس -3

 گران دعوت شده خواهد رسید. به اطالع مناقصه اينترنتي شرکت

 مشخصات فنى  (7
فني  -1 به اسناد مناقصه،    مشخصه هاي  انجام پروژه است. ممنضم    گر ناقصهمالک و معیار درستي و صحت 

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

مشخصات فني  تکلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص شده در  

 نخواهد شد. ديد تلقي با قیمتهاي پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در مشخصات فني، کار ج

 کند.ر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، تعیین مىمشخصات فنى، حداقل و حداکث  -2

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

دن اسناد براى انجام کار موضوع  تکمیل بوگر بايد از  شود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 را داشته باشد.   صوص انجام پروژه موضوع قرارداداطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخ قرارداد 

 بازرسي تجهیزات  (8
نسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و اخذ تايیديه   تامین فروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند  -1

 اقدام نمايد.   خريدار اه نظارتاين مدارک از دستگ

در بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فني ضمیمه فرم پیش نويس   ريدار خحداقل الزامات   -2

کلیه   است  ذکر  به  الزم  گیرد.  قرار  گر  مناقصه  قیمت  پیشنهاد  مبناي  بايست  مي  که  است  آمده  قرارداد 

 عهده مناقصه گر مي باشد. ه آن به ب تبطمرهماهنگي هاي مربوط به بازرسي و هزينه هاي 

نهايي مطابق  لیات  عمکلیه  انجام   -3 و تست  بازرسي  اجرا،  پروژه،  اولیه  بررسي  از  اعم  اين مناقصه  به  مربوط 

 انجام گردد. فايل هاي ضمیمه 

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

 را کتبا اخذ نموده باشد  کارفرما تايیديه 
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 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

  آن میمه  ض نیاز    دت و کلیه مدارک مور ده اسشلب مورد درخواست پاسخ صحیح داده  الت و مطاسئوابه کلیه   •

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

ا  هیچ • از  بص خاشيک  که  انحاه  ي  از  اصل    ءنحوي  با  ارتباط  م   49در  اساسي  يافتهقانون  اين  در  اند  حکومیت 

 .دن شبانمي رشرکت سهامدا

 

بندهای  چ    از  یک  هر  خالف  به  نانچه  برثافوق  عالوه  برسد  م  بات  قازات جقبول  ارائه  انوني  های  از  ناشي 

  شرکت در  نامهضمانتزار مبني بر ضبط  گنوع اعتراضي به تصمیم مناقصه   چ مدارک و اطالعات غیرواقعي، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 

 

 

 اريخ :  /   / ت                                          : شرکتنام 

 ضاء مجاز  نام و نام خانوادگي و ام

 و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :

 



 

 2 از 1 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 
 

  %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
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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:
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 هب انم خدا 

                                                      

 

 متر  3336به طول  گازرساني شبکه توزیع  مین لوله واتصاالت  أت

 فوالدگل گهر   و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و

 في مابین 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

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

 

 ق1576/01شماره قرارداد: 

 1401/.../...تاریخ قرارداد: 
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قرارداد   مابین  اين  فوالد گل گهر شركت  فی  و  ثبت    توسعه آهن  ثبت    3136  به شماره  اداره  با  شهرستان سیرجان  در 

امل  وان مديرعپور به عنمحمد محیا  به نمايندگی آقايان   411395415655و كد اقتصادی    14000228625شناسه ملی  

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

  از يكشود  نامیده می  خريداركه در اين قرارداد  ،   7817999738جاده اختصاصی معدن گل گهر، كدپستی    5كیلومتر  

 ......................... اقتصادی  كد    و   ........................دارای شناسه ملی    ................اره  ه به شمثبت شد  ......................... سو و شركت  

.......................................................    نمايندگی به   عنوان  آقای  مديرهبه  هیات  نشانی    رئیس  به   ،

.......................................،......................... كدپستی  قرارداد    ..........................................  اين  در  می  فروشندهكه  از  ،شود  نامیده 

 باشند.  ديگر، به شرح زير منعقد و طرفین از هر لحاظ ملزم و متعهد به اجرا و رعايت كامل آن میسوی 

 قرارداد  موضوع – 1 ماده

عبا قرارداد،  است  موضوع  واتصاالت  أت »  رت  لوله  توزیع    مین  طول    گازرسانيشبکه  حفاظت   متر   3336به  تجهیزات  و 

 می باشد.  بق اسناد و مدارک پیوستو مطا «فوالدگل گهر  کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و

  قعی ن وامیزا  ذكرشده است و  فروشندهاهم كارهای موردپیمان جهت راهنمايی    ختصركار فقط شمه ای ازمدراين شرح  

روشنده ملزم به اجرای  ف كه    مشخصات فنی مشخص گرديده   و   ،نقشه ها ،    مدارک پیمان   ساير  در فروشنده  تعهدات    كار و

 می باشد . كامل آنها 

 0.250( به ضخامت  API 5LX-42اينچ )   24تامین مصالح شامل خريد ، بارگیری ، حمل وتخلیه لوله فوالدی به قطر  

متر ،    132اينچ به طول    0.250( به ضخامت  API 5L-GrBاينچ )   16ه فوالدی به قطر  متر ، لول  1332اينچ به طول  

ق  به  )   12طر  لوله فوالدی  به طول    0.250( به ضخامت  API 5L-GrBاينچ  به قطر    1848اينچ    4متر و لوله فوالدی 

 متر ) جهت بلودان (   24اينچ به طول  0.172( به ضخامت API 5L-GrBاينچ )

لوله  كلیه مصالح الزم  )  از ها    برای پوشش  استاندارد  پلیمری اصالح شده مطابق  قیر     IGS-M-TP-016(2نوع عايق 

 می باشد .   فروشندههزينه  عهده و   براينچ  4اينچ و 12اينچ ،  16اينچ ،  24لوله های برای 

ارسال و پس از    ريدارمورد تايید خ  کاری فروشنده بايستی لوله های مندرج در پیمان را جهت عايقکاری به كارگاه عايق

  تخلیه لوله ها  هزينه های بارگیری،حمل و عايق شدن لوله ها آنها رابه انبار خريدار حمل نمايد . الزم به ذكر است كلیه  

 می باشد . فروشنده هزينه   برعهده و

  12اينچ و  16  اينچ ،  24تامین مصالح شامل خريد ، بارگیری ، حمل وتخلیه شیرهای فوالدی ازنوع سماوری با سايزهای  

 دانجهت بلو 150اينچ كالس  4عدد شیر    4) به تعداد يك عدد از هرسايز ( و  150اينچ كالس 

 نوع چاه آبی  تخلیه كاالهای مربوط به حفاظت كاتديك از تامین مصالح شامل خريد ، بارگیری ، حمل و

،    معدن گل گهر  یجاده اختصاص  5  رمتلوی، ك  رازیجاده ش  50  لومتری، ك  رجانیسمحل تحويل كاالهای پیمان واقع در  

 انبار شركت توسعه آهن وفوالد گل گهر می باشد .

 . باشد یم  فروشندهعهده  ه بو ايمنی  HSE بوط به حمل ورعايت الزاماتمر یها نه يهز هیكل   ✓
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 روز تقويمی می باشد.  60مدت پیمان  ✓

قرارداد  -الف موضوع  كاالی  فنی  با  مشخصات  بايست  مد  اسناد   دقیقا می  استانداردهای  ارک حاوی  و  و  فنی  مشخصات 

مورد تايید شركت ملی گاز ايران تطبیق داشته و بر اساس اين قرارداد فروشنده متعهد است كاالی موضوع قرارداد را بر  

 اساس مشخصات فنی به خريدار تحويل نمايد.  

 الزامی است. كاالها  CERTIFICATE ضمنا ارائه  

د اولیه، لوازم، ماشین آالت ، تجهیزات و ساير موارد جهت تامین موضوع  سبت به تهیه مواخريدار هیچگونه تعهدی ن  -ب

قرارداد نداشته و بر اين اساس فروشنده راسا و بطور مستقل اقدام خواهد نمود، مگر آنکه در اسناد قرارداد به نحوی ديگر  

 پیش بینی شده باشد.

 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

   : است  زير مدارک و اسناد بر مشتمل  قرارداد اين

 قرارداد حاضر  -1

سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور لزومی به الصاق   14/11/1380مورخ  18929/105-7105/54براساس بخشنامه  - 2

  سازمان مديريت وبرنامهايط عمومی  متن شرايط عمومی به پیمان ها نمی باشد و امضاء كنندگاه ذيل تايید می نمايند شر

 ابالغ شده است ، جزء الينفك قرارداد می باشد . 14/11/1380مورخ  18929/105-54/ 7105كه با شماره ورريزی كش

 

 محل مهر وامضاء  شماره وتاريخ بخشنامه  عنوان ضابطه 

،شرايط عمومی   ها  پیوست   ، موافقتنامه 

كاال تامین  پیمانهای  خصوصی    وشرايط 

به صورت  وتجهیز ونصب  ، ساختمان  ات 

 ارهای صنعتی رای ك( ، بPC)توام 

183406/101   

 05/10/1383مورخ 
 

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

محیط   و  بهداشت  ايمنی،  مديريت  سوی  از  ابالغی  محیطی  زيست و  ايمنی  های  دستورالعمل  و  ها نامه  آئین كلیه     -4

 .باشند می  د رداقرا الينفك جزء كه  خريدار  زيست

  يا ابالغ فروشنده  به آن انجام  منظور  هب و قرارداد  چارچوب در  د، رداقرا انجام حین كه اصالحی و تکمیلی  اسناد   -5 

 .شود می توافق قرارداد  طرف دو بین

 مصوب های  گزارش و مدارک -6
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 پیوست های قرارداد 

 مشخصات فنی تجهیز موضوع قرارداد  :1پیوست شماره 
 دستور العمل فاينال بوک پروژه :2ره پیوست شما 

 

 قرارداد    مبلغ   – 3 ماده

بههه صههورت مقطههوع ( ..................حروف..............ريال ) داد به میزان .....عدد.........هیز موضوع قرارتجبابت تامین  مبلغ قرارداد

 تعیین و توافق گرديد.

 شدكلیه پرداختهای قرارداد به صورت ريالی می با  -3-1

 رد.گی  نمیق تعلتعديلی به آن هیچ گونه میباشد و مقطوع  غ فوق برای انجام موضوع قرارداد  لمب  -3-2

پرداخت مالیات ) به جز مواردی كه طبق قوانین مالیههاتی پرداخههت آن بههه عهههده خريههدار اسههت ( عههوار  و سههاير   3-3

 پرداخت می نمايد.  قانونی متعلق به اين قرارداد به عهده فروشنده است كه راساً  كسورات

درج در فهرست بها قرارداد )جدول مههاده منصورتحساب بايد مطابق با مشخصات كاالی موضوع قرارداد و قیمت های   3-4

 ( تنظیم و تحويل خريدار گردد.3

 

از قبیل سود فروشنده، ريسك، تورم  مبلغ فوق شامل فروش تجهیز موضوع قرارداد و كلیه هزينه  :  1تبصره   های ديگر 

ر ارزش افزوده( و بطور  ب  حتمالی، كلیه حقوق دولتی و كلیه كسورات قانونی و همچنین كلیه عوار  متعلقه )بجز مالیاتا

 ثر در ارتباط با موضوع قرارداد میباشد. عوامل مؤ  كلی تمامی

به عهده خريدار    ندرصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پرداخت آ  9به مبلغ كل قرارداد به میزان    :   2تبصره  

  ت بر ارزشاهی مالیا ه به خريدار و ارائه گونداست. )منوط به ارائه فاكتور طبق نمونه سازمان امور مالیاتی، توسط فروش

 افزوده(.

 پرداخت  نحوه -4 ماده

پرداخت درخواست  :  پیش  صورت  حداكثر  ،  فروشندهدر  سقف  تخريدار  را  درصد   60ا  قرارداد  عنوان    مبلغ  به 

پرداخت    فروشندهه  ب  ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و مورد تايید خريدار ،ل ارائه  ادر قب بصورت ريالی و   تپرداخپیش

 سب و از صورت وضعیت های فروشنده كسر می گردد. غ به تنااين مبل دينما ی م

قرارداد مبلغ  تحويل    مابقی  از  مربوطهپس  انبار    تجهیز  نظارت    خريداردرب  يبه دستگاه  و  وی  اخريدار  ارائه    نماينده  و 

اخت  ردپ  فروشندهدر وجه  ،  كسورات قانونیر  خريدار و كسدستگاه نظارت    ديی تا، پس از    فروشنده  یاز سوصورت حساب  

 ی گردد. م
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  فروشنده پس از تحويل محموله / هر محموله از كاالی موضوع قراداد و ارائه اصل صورت حساب تايید شده كاالی تحويلی 

رخواست می نمايد و خريدار موظف است با رعايت ساير مفاد و شرايط قرارداد حداكثر ظرف  د  امبلغ صورت حساب ر  ،

 روز كاری مبلغ متعلقه را به فروشنده پرداخت نمايد . 30

ارائه گواهی و يا صورت جلسه تنظیمی با نماينده خريدار دائر بر تايید  مدارک مورد نیاز جهت پرداخت نهايی عبارتند از :

  خريدار  مرجعی كه از طرف  سط شركت های دارای صالحیت مطابق وندور لیست شركت ملی گاز ايران يا هر وت  فنی كاال 

 معرفی شده باشد . 

 

 ارائه اعالمیه وصول کاال -4-1

 كاال باشد.   مقدار دهنده مشخصات و  بايد نشان ضاء شده وهروامارائه صورت حساب فروش كاال كه توسط فروشنده م

  تهنقل و بايد حاوی مشخصات كاال ، تعداد بس   حمل كاال صادره توسط موسسه حمل و   مه و بارنامهیارائه صورت حساب ب

باشد انبار خريدار  تا  بارگیری  از محل  )    ها ، هزينه بیمه و حمل  باشد  فروشنده صورت پذيرفته  ، چنانچه حمل توسط 

 حسب مورد ( 

ا با ذكر شماره قرارداد يا شماره تقاضا و  و حجم بسته ه  ن ، وز  ارائه لیست بسته بندی كاال در دو نسخه حاوی : تعداد

 شماره اقالم حمل شده  

 

 رارداد ت ق مد -5 ماده

از  شمسی  ماه    24  موضوع قرارداد  از تاريخ تنفیذ قرارداد می باشد و دوره تضمین  روز   60موضوع قرارداد،   انجام  مدت

 شرايط عمومی خواهد بود . 64ده اتغییرات مدت اجرای كار، تابع م  تاريخ تحويل موقت می باشد.

 

 تنفیذ  قرارداد  -6ماده 

 شده تلقی می گردد:  یذ قرارداد با حصول شرايط ذيل تنف 

 ارداد امضاء قر (1

 ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت توسط فروشنده ئه ارا (2

 (ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات توسط فروشنده 2

 ر به فروشنده  ا( نامه ابالغ شروع به كار از سوی خريد4

مايد عدم  لیه تضامین قراردادی اقدام نك  بايست حداكثر ظرف يك هفته پس از امضای قرارداد نسبت به ارايه فروشنده می

نتنامه های بانکی فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف فروشنده تلقی شده و خريدار اين حق را دارد تا ضمن  ارائه ضما

 در مناقصه فروشنده را ضبط و وصول نمايد.  فسخ اين قرارداد، تضمین شركت
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 موضوع قرارداد   زاتیتجه تحویلمحل   -7 ماده

  50  لومتری، ك  رجانیس به نشانی شهرستان    و   لیه فروشندهقرارداد بايد بصورت بار شده بر روی وسیله نق موضوع  ی  كاال

اختصاص   5  لومتر ی، ك  رازیجاده ش  توسعه آهن    انبار  –معدن گل گهر  یجاده  نماينده خريدار  فوالدگل گهر    و شركت  به 

 می باشد (  فروشندههزينه  هده وع ات بهزهیتج تخلیه مصالح و ) كلیه عملیات بارگیری وتحويل شود . 

  بهاء  آحاد تعدیل - 8 ماده

 .نمی شود تعديل شاملو  بوده  قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد های قیمت

 

 قانونی  کسورات - 9 ماده

ب  قانونی بهق كسورات  تعل  تدر صور فروشنده می  به عهده  قانونی  قرارداد پرداخت كلیه كسورات  اين   اشدموضوع  و در 

 نمايد. عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف راستا فروشنده

 

 نظارت بر اجرا  -10 ماده

ده است از طرف  تقبل نمو  پیوست آن  مدارک   نظارت بر اجرای تعهداتی كه فروشنده بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و 

مديريت   عهده  بر  فروشن   انرژیخريدار  گرديد.  قرا  دهواگذار  موضوع  كه  است  و  موظف  دستورات  و  نظر  طبق  را  رداد 

  باشد اجرا كند.تعلیمات دستگاه نظارت و يا نماينده آن كه در حدود مشخصات و يا اسناد و مدارک پیوست قرارداد می

 فروشنده نخواهد بود.  یهاتیمسئول  فع ظارت رادستگاه ن ظارت ناست كه  یهيبد

 

  کار انجام  حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین -11 ماده

 بدون بانکی  نامه  قرارداد ضمانت امضاء هنگام به فروشنده قرارداد، مفاد  طبق تعهدات  اجرای تضمین  منظور به  -11-1

تحويل   از  پس دهد. تضمین مزبورمی تحويل خريدار  به ،قرارداد    مبلغ   %5و مورد تايید خريدار،  به میزان   و شرط قید 

 .می گردد. عودت فروشنده به ئید دستگاه نظارتتاقطعی موضوع قرارداد و 

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

ل موقت و نیم ديگر آن پس از صدور گواهینامه تحويل قطعی و تائید  نامه تحويدور گواهیازص  سپ  كار انجام  حسن  كسور

 .گرديد خواهد مسترد فروشنده به گاه نظارت،ستد

سپرده  تبصره مبلغ  معادل  نظارت،  دستگاه  تايید  و  خريدار  تايید  مورد  تضمین  ارائه  و  فروشنده  درخواست  صورت  در   :

 . باقیمانده( بعد از تحويل موقت امکان پذير می باشد %50مذكور ) ازی سپردهزادسآحسن انجام كار باقیمانده ، 



 

 متر  3336به طول  گازرسانيشبکه توزیع  اتصاالت  مین لوله وأت

 گل گهر  فوالد اتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن وو تجهیزات حفاظت ک

 19از    7صفحه   1401 پاییز ق 1576/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 

   :تضمین   ورهد  -1-11ماده 

مدت  -11-1-1 برای  آن  عملکرد  و صحت  قرارداد  موضوع  از    24كارائی  تحويلی  كاالی  وصول  اعالمیه  ارائه  از  پس  ماه 

نواقصی در صحت كاالی موضوع  ر اين ماده معايب و  د. چنانچه در خالل مدت مذكور    طرف فروشنده تضمین می گردد

و  مطابق استانداردها  تعیین شده    فنی  ه ناشی از عدم رعايت مشخصات د كقرارداد و يا در صحت عملکرد آن مشاهده شو

، فروشن باشد  با نمونه يا استاندارد های مربوطه  نا مرغوب و يا عدم مطابقت  نا مناسب و  بکار بردن مصالح و مواد  ه  ديا 

 نواقص و خسارات ناشی از عیب كاال را به هزينه خود رفع نمايد. مکلف است معايب ، 

وقفه  محض مشاه   به   خريدار ايجاد  است در صورت  مکلف  فروشنده  و  اعالم  فروشنده  به  را  ، مراتب  نواقص  و  ده معايب 

جا امکان  عدم  صورت  در  و  جايگزين  را  شده  ياد  كاالی  فوريت  به  االمکان  حتی  مطيعملیاتی   ( بالفاصله  ابق  گزينی 

واقص و خسارات ناشی از عیب كاال نموده و آنها را  ، ناستانداردهای بازرسی فنی مورد تايید خريدار( شروع به رفع معايب  

 الزم به ذكر است كلیه هزينه های مربوطه به عهده فروشنده می باشد . ايد .  بدون فوت وقت مرتفع نم 

ر نسبت به شروع رفع معايب و نقايص اقدام ننمايد و يا  محض اطالع و اعالم خريدا  در صورتی كه فروشنده به  -11-1-2

مع و  م  ايب نقايص  خريدار  نگردد  مرتفع  فروشنده  توسط  كامل  بطور  معقول  مدت  طی  رفع  مطروحه  به  نسبت  تواند  ی 

اينقا به  وارده   ... و  تعمیر  های  هزينه  شامل  شده  تمام  های  هزينه  و  نموده  اقدام  معايب  و  هزينه    10افه  ضص  درصد 

استیفا كرده  باالس راسا  فروشنده  يا هرگونه مطالبات  و  تضامین  از  را  قانونی و دری  از طريق مراجع  تکافو  ر صورت عدم 

 وصول نمايد.

تشخیص كارائی و صحت عملکرد كاالی موضوع قرارداد در چارچوب مشخصات فنی منظم به قرارداد به عهده    -11-1-3

 خريدار می باشد. 

ا  -11-1-4 انقضاء دوره تضمین ( عیب يا نقصی در كاالی موضوع قرارداچنانچه در هر زمان ) قبل  شاهده شود ،  د مز 

 فه می گردد . مدت زمان رفع عیب يا نقص به زمان دوره تضمین اضا 

ها كه  ناگر كاالی تحويلی از اجزای مختلف تشکیل شده باشد ، تضمین فروشنده شامل كلیه اجزاء و مجموعه آ  -11-1-5

 . گردد ، خواهد شد بصورت كاالی واحد تحويل می  

 

 فروشنده دات  اییت  -12 ماده

  الزامات  و  خدمات   حدود   و  نموده   مطالعه   كامالً   را  مربوطه  مدارک   و  قرارداد و اسناد   كه  نمايد  اعالم می   ده وشنفر  -12-1

است  نمود  شناسايی   و   بررسی   كامالً   را  آن  در  شده  تعريف قابله  از  تپانجام    ت یو  و  ا  شيخو  يی واناروژه  خصوص    ن يدر 

 .حاصل نموده است نانیاطم

 .رارداد را شناسائی كرده و به آن واقف استهای اجرای موضوع ق يسك تمام خطرات و ر فروشنده  -12-2
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اختیار  ارداد در  های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرنمايد كه دانش فنی و ساير نیازمندیاعالم می  فروشنده  -12-3

 . تواند آنها را تامین نمايدو يا می دردا

مقررات و قوانین مربوط به كار    قررات ناظر بر اين قرارداد از جمله و م نمايد كه از جمیع قوانین  ید میيتأ  فروشنده  -12-4

كند.    را رعايت  همه آنها  ها و عوار  كامالً مطلع بوده و متعهد استو تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات

 .خواهد بود ویالذكر متوجه و مقررات فوق نیندر هر حال مسئولیت عدم اجرای قوا

 

 فروشنده تعهدات  -13 ماده

، بیمه حمل، بیمه حادثه و عوامل  تجهیز موضوع قرارداد  ارسال  و  كلیه مسئولیت های مربوط به بارگیری، حمل    -13-1

 .باشد  ده می نفروشهده  به عیاز، ير بیمه های مورد ناجرايی، و سا 

مسئولیت صحت  ت و فروشنده  يرف انجام خواهد پذ  فرآيند تامین تجهیز موضوع اين قرارداد در شركت فروشنده  -13-2

ا و مقررات  و اصول  بعهده داشته  را  كار  ايمنی محیط  و  افراد  فن  یمن ي كار، سالمت  قانون كار   ی و حفاظت  را    و مقررات 

  ه خريدار نمی باشد.جلیتی متوگونه مسئومی نمايد و هیچ  رعايت 

بدون    خريدار و يا ساير افراد طرف قرارداد با    ارخريدشود كه از بکارگیری يا استخدام كاركنان  متعهد می  فروشنده  -13-3

 . خودداری نمايد خريدار اجازه كتبی 

بکار می  فروشنده  -13-4 قرارداد  اين  اجرای  برای  را كه  كاركنانی  كلیه  بیمه    وقوانین    گمارد طبقمکلف است  مقررات 

 های متعلقه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمايد. نموده و حق بیمه

ای كه ممکن است قبل يا هنگام تحويل و يا انجام موضوع قرارداد و يا به سبب  هرگونه حادثه يا صدمهسئولیت  م   -13-5

اص ثالث گردد، يا خسارتی به تأسیسات و  خوی يا اشكاركنان    و  آن متوجه جان و اموال فروشنده و كاركنان وی، خريدار

ا و كال به عهده فروشنده خواهد بود و خريدار و نمايندگان وی  جزئاموال فروشنده، خريدار و يا اشخاص ثالث وارد آيد،  

 راجع ذيربط نخواهد داشت.مسئولیتی در مورد پاسخگويی به م

ین از شروع قرارداد تا تحويل موقت، بعهده فروشنده می  مدوره تا  رارداد درنگهداری و حفاظت از تجهیز موضوع ق   -13-6

 باشد.

راهنمايی  -13-7 الزامات  بهداشتو    رعايت  و  ايمنی  اجرايی،  كار    رانندگی،  قانون  و  اجتماعی  تامین  قانون  كار،  محیط 

 ه میباشد.جمهوری اسالمی ايران و ساير قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده فروشند

را طبق مشخصاتوشرف   -13-8 قرارداد  اين  پروژه،   نده موظف است خدمات موضوع  يط  اشرو  با تجهیزات الزم    اجرايی 

با كیفیت و كمیت الزمپی و  آن  اسناد  و  و مدارک  قرارداد  اين  بینی شده در  و اصول    و   ش  بهترين روش ها  بردن  بکار 

بر اساس استانداردهای تخصصی و حر بمتداول فنی و  در    . همچنینانجام دهدمهارت و جديت خود    ا حداكثرفه ای و 

كار مراحل  و صالح    ،تمامی  امانتكارفرما  صرفه  نمايد.  ریدا  و  حفظ  را  اقدامات    الزم  و  ها  گزارش  تأيید  است؛  بديهی 
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ا شتباهاتی  فروشنده بوسیله خريدار رافع مسئولیت فروشنده نبوده و فروشنده در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص يا 

 داً مشاهده می گردد.عاست كه ب

اصل نمايد و نیز میزان دستمزدها و كلیه  ن حفروشنده بايد نسبت به امکان تامین تجهیز موضوع قرارداد اطمینا  -13-9

یری، بیمه، حمل را از هرجهت منظور نمايد و از اين بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی  هزينه های تامین تجهیزات و بارگ

 هد داشت.نخوا

ه تا تاريخ  ت كد هزينه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به مالیا وشنده بايرف   -13-10

ق هیچ گونه اعتراضی نخواهد  انعقاد قرارداد معمول و جاری بوده است و نیز سود خود را منظور نمايد و از اين بابت بعدا ح

 داشت.

 اشکاالت و معايب پروژه در دوره تضمین می باشد. ه نواقص،ه رفع كلیفروشنده موظف ب -13-11

 بر عهده فروشنده است.   رسنل، تجهیزات و ساير مواردا پرعايت كلیه موارد ايمنی در رابطه ب -13-12

ر  مسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت، بر عهده فروشنده می باشد و مسئولیتی از اين بابت متوجه خريدا  -13-13

 بود. نخواهد 

مرب  -13-14 قوانین  را طبق  كاركنان خود  بیمه  و حق  دستمزد  مزايا،  كلیه حقوق،  است  متعهد  پرداخت   وطهفروشنده 

پرداخت كلیه هزينه های پرسنلی و    ، كسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون كار برعهده فروشنده می باشد  ساير   .نمايد

نی برابر ضوابط قانون كار بعهده فروشنده بوده و فروشنده و عوامل  وايای قانو ساير مزمزايای قانونی حین كار و پايان كار  

 با خريدار ندارند.می وی هیچگونه رابطه استخدا

كیفیت    -13-15 گواهی  است  متعهد  يا    تجهیزفروشنده  قرارداد  گواهی  Certificateموضوع  يا  به مربوطه  معتبر  نامه 

خريدار رسانده و همزمان با تحويل كاال، به خريدار تحويل    ظارت ناه  دستگ   تائید به    را   Certificate of originهمراه  

 دهد.  

، موارد كیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولیه مناسب را بگونه ای كه در ضمائم  می استاندارد ها تمافروشنده بايد   -13-16

و   ع خريدار رسانده و تقاضای بررسی الد و هر گونه تغییر يا عدول از موارد فوق را به اطهقرارداد قید گرديده مد نظر قرارد

 ايد. تصويب آن را بنم

انه چگونگی انجام قرارداد شامل فصلهای مندرج در برنامه تفصیلی زمانبندی  یماهفروشنده متعهد است گزارش    -13-17

 ، تامین مواد و ساخت و تحويل را در هفته اول هر ماه در دو نسخه تهیه و به خريدار تحويل نمايد.

كا   -13-18  ، اجناس  تحويل  و  تامین  زمانبندی  برنامه  بايد  بطوفروشنده  قراردادرا  موضوع  اقالم  و  م الها  كنترل  ر  ستمر 

ا پیش بینی تاخیر و علل آن را به اطالع خريدار رسانده و جهت رفع تاخیر هر گونه اقدام و  نموده و هرگونه تاخیر و ي

 كوشش الزم را بعمل آورد. 
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تمام   -13-19 بايد  برای  ی فروشنده  ر  ترتیبات الزم  فنی خريدار  و  كیفی  های  آزمايش  متعهد  انجام  نیز  و  آورد  فراهم  ا 

 ات فنی قرارداد را در اسرع وقت برطرف سازد .ه هر گونه اشکال يا مغايرت با مشخصد كمیگرد

امتیا  -13-20 و  اسرار  و  انحصار  امتیاز، حق  با هر گونه نقض حق  نمايد كه دررابطه  تعهد می  در  زفروشنده  ات تجاری 

 الذمه بدارد. ارتباط با اين قرارداد ، خريداررا مصون و بری 

ب  -13-21 سازندگ   ايدفروشنده  خريدار  لیست  تايید  به  به ساخت  شروع  از  قبل  را  كاال  موردنیازبرای ساخت  قطعات  ان 

 برساند. 

نقشه منفصله    -13-22 و  قطعه  با شماره  قطعات  ارائه كاتالوگ لیست  به  لوح  د فروشنده موظف   ، ، جزوه  قالب كتاب  ر 

 فشرده و ... می باشد.

مستعمل و اصلی تحويل نمايد . در    ، غیر   وضوع قرارداد را به صورت نوه متعهد است كلیه كاالهای مفروشند  -13-23

صورت مستعمل بودن تجهیزات و يا در صورتی كه مشخصات فنی كاالی تحويل شده توسط فروشنده ، مطابق مشخصات  

كلیه خسارت    ع قرارداد را تعويض نموده و د نباشد ، فروشنده متعهد است با در خواست خريدار ، كاالی موضوافنی قرارد

 از طرف خريدار را پرداخت نمايد .  های اعالم شده 

 

 خریدار تعهدات  -14 ماده

 .  دستگاه نظارتید يتا  و مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسورات قانونی فروشندهپرداخت مبلغ قرارداد به  

، مطابق مفاد    هدات قراردادی توسط فروشنده به ايفای صحیح و به موقع تعخريدار متعهد است مبلغ قرارداد را ، مشروط  

 مندرج در قرارداد فیمابین پرداخت نمايد. 

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل  -15ماده 

مدارک خريد و گواهینامه های اصالت  وع قرارداد ،  ضديتاشیت كامل تجهیز مورک فنی،  كلیه مدا   موظف است  فروشنده

ک براساس دستورالعمل های كنترل كیفی و تهیه  ارداد را در قالب فاينال بوكلیه مدارک منضم به اين قر  تجهیز  مذكور و

نسخه هاردكپی و الکترونیکی در تطابق با  نیکی، دو  خه الکترونسخه الکترونیکی و پس از تايید نس  3فاينال بوک به تعداد  

 هد. و در اختیار خريدار قرار د از تحويل موقت برای خريدار تهیهل نسخه تايید شده را قب

 

 بازرسی و آزمایش -16 ماده

ه  خذ تايیديفروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند تامین تجهیز موضوع قراداد نسبت به تهیه مدارک فنی و ا  -16-1

 رک از دستگاه نظارت خريدار اقدام نمايد.  ااين مد
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موظف به همکاری و فراهم    نده فروشمورد بازرسی قرار دهد.    موضوع قرارداد را   زتجهی  كیفیت  تواند  می  خريدار  -16-2

   .باشدامر می  ن ينمودن تسهیالت الزم برای ا

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

كارهای انجام شده و مطابقت    در رابطه با صحت تجهیز و های قراردادی وی  را از مسئولیت  فروشنده انجام گرديده است،  

 .  نمايد نمی عافآنها با مشخصات فنی م

ته بندی، زمانی مجاز است  س قبل از بینمايد و  تحويل تجهیز موضوع قرارداد در محل هايی كه فروشنده اعالم م   -16-4

زرس جلوگیری  هیز موصوف بدون گواهی با كه بازرس گواهی تحويل آنرا صادر كرده باشد. بديهی است سايت از ورودتج

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

آزمايش    -16-5 برای  صورتیکه  تجهیزدر  ق   های  اساس  رموضوع  بر  آزمايشات  باشد،  نشده  صادر  دستورالعملی  ارداد 

 ار انجام خواهند شد. المللی مورد تايید خريداستانداردهای بین

را اعالم داشته و تسهیالت  تست دستگاه موضوع قرارداد  قبل از بازرسی و    روزكاری   3فروشنده بايستی حداقل    -16-6

كلیه  معرفی می شوند فراهم نمايد و  فروشنده  به    "كتباخريدار  ه از طرف  نی كزرساف بايوظا  الزم و مناسب را جهت انجام 

برای انجام وظائف   و كمکهای الزم را  را پرداخت نمايد    آزمايش  لوازم هزينه های بازرس و  هزينه های بازرسی از جمله  

 معمول نمايد.  محوله

بازرسی،    -16-7 موقع  در  قرادرصورتیکه  موضوع  ا  رداد تجهیز  طرفكه  استتهیه    وشندهفر  ز  مشخصات    شده  طبق 

  چنانچه اصالح آن را بخواهد.    )با ذكر عیب( و يا  نمايد مجاز خواهد بود كه آن را قبول نبازرس  ،  نباشدمشروحه در قرارداد  

يا رفع عیوب    فروشنده تعويض  امتناع  خريداركه    تجهیز موصوفاز  نموده است  را  آنها  يا اصالح  تعويض  نمايد    تقاضای 

يا اصالح  در مورد تعويض  فروشنده  را جايگزين نموده و امتناع    تجهیز  طريق كه صالح میداند اين    به هر  تواندمی  ار  يدخر

  23تلقی نموده و برای جبران اين نوع خسارات بر طبق ماده    فروشنده ور و يا مسامحه در انجام تعهدات  را به منزله قص

 فسخ نمايد.   ،در انجام كارهافروشنده  تخلفد را بدلیل  قراردا   25 طبق مفاد ماده، يا اين قرارداد عمل نمايد

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

 رار گیرد. ق خريدار  بايد در هر حال جهت كنترل و تأيید در اختیار بازرس  بازرسی هاگواهی   -16-9

را  فروشنده  تحويل شده اند،  فروشنده  كه از طرف    تجهیزبازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن    هرگونه  -16-10

عا او در مقابل  مفاد قرارداد  يا یوب و  ز مسئولیت  از پايان دوره تضمین معلوم   قصوری كه در اجرای  نموده باشد و قبل 

 گردند معاف نمی نمايد. 

خريدار  برای بازرس  را    ی و آزمايش، محل و مکان مناسب و تسهیالت الزم ره بازرسبايست در دو  می   فروشنده   -16-11

 فراهم آورد. 
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 : کنترل فني هماهنگي و انجام بازرسي ها و  -11ماده 

( برگزار  KOMحداكثر پس از پنج روز كاری از زمان معرفی نماينده خريدار و فروشنده ، جلسه توجیه فنی )  -11-1

 لسه در نامه خريدار و با هماهنگی قبلی با فروشنده صورت میگیرد . میگردد.اعالم تاريخ برگزاری ج

 رد ( مطرح می شود ا( موارد ذيل ) و نه محدود به اين مو KOMدر جلسه ) -11-2

 معرفی بازرس فنی ، از بازرسان فنی سازمان خريدار يا نماينده شركت بازرسی شخص ثالث.  -11-2-1

 ه.معرفی مسئول كنترل كیفی فروشند-11-2-2

 تهیه ، تنظیم و تايید رويه هماهنگی و ارتباطات، بین نماينده خريدار و فروشنده. -11-2-3

 ( از سوی نماينده فروشنده.QCPی ساخت / تولید )ف ارائه برنامه كنترل كی -11-2-4

 (  ITPتنظیم و تايید برنامه زمانبندی آزمايشات و بازرسی ها )  11-3

اری فروشنده بايد مطابق با استاندارد و شرايط قراردادی تهیه و تنظیم گردد و در  كلیه دستورالعملها و روشهای ك -11-4

 يت باشد. وصورت در خواست بازرسی فنی خريدار قابل ر

فروشنده بايد تمامی آزمايشها را طبق درخواست خريدار و مشخصات فنی تايید شده مندرج در قرارداد و مطابق    -11-5

 رديابی قابل قبول به هزينه خود انجام داده و نتايج را در اختیار نماينده خريدار قرار دهد.  استانداردهای مرتبط با كد های 

كارب-11-6 آزمايشات  و  رهر گونه  آنها  پلمپ   ، ها  نمونه  بازرسی  از طريق  بايد   ، كاال  های  نمونه  روی  بر  و عملیاتی  دی 

 سپس ارسال از طريق خريدار جهت واحد مصرف كننده صورت پذيرد. 

فروشنده بايد مطابق برنامه زمانبندی شده حداقل يك هفته قبل از اجرای هر گونه آزمايش و بازرسی مراتب را    -11-7

 خريدار برساند. كتبا به اطالع

در صورت استفاده فروشنده از اشخاص ثالث يا شركت های همکار مورد تايید شركت ملی گاز ايران برای انجام    -11-8

 نتاژ، آزمايشات مخرب يا غیرمخرب و ... فهرست و آدرس كامل آنها دراختیارخريدار قرار گیرد.عملیات ساخت ، تولید، مو

از ابزار و وسايل اندازه گیری وآزمايشگاهی درمحل كارخانه، بايد گواهی كالیبراسیون    هدر صورت استفاده فروشند  -11-9

 آنها توسط فروشنده در اختیار نماينده خريدار قرار گیرد. 

انجام هرگونه بازرسی فنی به دلیل غیر مداوم بودن آن و نیز كنترل تصادفی توسط خريدار يا نماينده ايشان    -11-10

 نده نبوده و تضمین كیفیت كاال همواره در تعهدات فروشنده خواهد بود . شرافع مسئولیت فرو

ا  -11-11 فنی در محل ساخت و  بازرسی را  فروشنده موظف است هماهنگی الزم جهت حضور كارشناسان  نجام بهینه 

 معمول نمايد.

نچه اقالم موضوع قرارداد  ادر صورت مراجعه بازرس فنی طبق برنامه زمانبندی توافق شده به محل بازرسی ، چن  -11-12

 به هر دلیل آماده بازرسی نباشد ، هزينه بازرسی فنی به حساب فروشنده منظور و از مطالبات ايشان كسر خواهد شد . 
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می تواند در هر زمان با هماهنگی قبلی نسبت به بررسی ، كنترل و نظارت مراحل مختلف كار مطابق    خريدار-11-13

 در اين خصوص نبايد مانعی از طرف فروشنده ايجاد گردد.   و( اقدام نمايد QCPبرنامه )

سی فنی بوده و به  تايیئ نهايی كلیه مدارک فنی فروشنده در قالب كتابچه فنی بايد حاوی تائیدات مستند بازر  -11-14

 نسخه ( با يك فايل الکترونیکی در اختیار نماينده خريدار قرار گیرد. 3صورت كتابچه ) حداقل در 

 

 

 موضوع قرارداد   دن و اصلی بودن تجهیزنو بو -17 ماده

نو، غیر مستعمل و اصلی )  -17-1 بايد  از كارخانه تولیدoriginalتجهیز موضوع قرارداد  بوده و مستقیماً  برا(  ی  كننده 

 گردد.  ارسال   خريدار

 گواهینامه اصالت متريال می بايست از جانب فروشنده به خريدار ارائه گردد.  -17-2

شده پذيرفته نخواهد شد. در صورت مستعمل بودن تجهیز، يا در    مل يا دوباره ساخته شده يا تعمیرهیز مستعتج  -17-3

متعهد است    فروشنده  ، داد نباشدمشخصات فنی قرار مطابق    ده فروشنصورتیکه مشخصات فنی تجهیز تخلیه شده توسط  

كه    خريدار دستور  ه  ب معقولی  و طی مدت  نموده  تعويض  را  تجهیز  قبلی    جايگزين  نمايد   ین می تعی   يدارخراين  تجهیز 

از اين    های تاخیرهای ايجاد شده در اين رابطه از قبیل حقوق گمركی، سود بازرگانی و بیمه و هزينهنمايد. كلیه هزينه

 خواهد بود. شندهفروابت به عهده  ب

 

 گواهی تحویل موقت   -18ماده 

وسط فروشنده و تست تجهیز و تايید دستگاه نظارت،  خريدار تپس از تحويل تجهیز موضوع قرارداد درب انبار     -18-1

حداكثر ظرف   و  تلقی شده  تکمیل شده  موقت    10كار  تحويل  فروشنده، گواهی  تاريخ درخواست  از  ر  توسط خريداروز 

 . صادر خواهد شد

شد. در    ت نخواهدمعايب و يا كمبود های جزيی كه در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحويل موق   -18-2

رسد، معايب را مرتفع و كمبود ها را تکمیل نمايد كه  اين صورت فروشنده ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین می

روز توسط خريدار    10يا كمبودهای تکمیل يافته، تايیديه ظرف مدت  يب اصالح شده و  ازبینی معادر اين صورت پس از ب

 ان تضمین از تاريخ صدور گواهی تحويل موقت خواهد بود. شروع دورصادر خواهد شد. در هر حال تاريخ 
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 تضمین  و رفع نواقص دوره  -19ماده 

ماه پس    12برای مدت    مذكور  زیجهت  موقت  تحويل  یهاريخ صدور گواموضوع قرارداد از ت  ز یی تجهي كیفیت و كارا  -19-1

ز و تايید دستگاه نظارت و تحويل موقت،  تست تجهی  از تحويل تجهیز موضوع قرارداد درب انبار خريدار توسط فروشنده و 

  یايب و نواقصشود. اگر در دوره تضمین معگردد و اين مدت به نام دوره تضمین نامیده میتضمین می  فروشنده از طرف  

و  بايد آن معايب و نواقص را به هزينه خود    فروشنده نباشد    خريدار  منتسب بهقرارداد مشهود شود كه    موضوع  ملکرد در ع 

 دستگاه نظارت رفع يا جايگزين نمايد.   طبق نظر

مطلوب طبق  قادر به انجام كار  می گردد  تأمین  وی  كه توسط  تجهیز موضوع قرارداد  نمايد    تضمین می  فروشنده  -19-2

و با ايمنی كه الزمه بهره برداری می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات    فروشندهبوسیله  ینات تعیین شده  تضم

د. مشارالیه صحت و دقت و كیفیت مواد و دقت كار در كارخانه های خود را  ههک و ضمائم قرارداد باشه در مدارمشروح

نامرغوب يا  ساخت و طرز    متريالان به  ظاهر شود كه بتور دوره تضمین  بنحوی تضمین می نمايد كه هر گاه نواقصی د

به    ن نواقص را ظارت خريدار تعیین می گردد( آدستگاه ن  )زمان توسطود با حداقل تأخیر  ههوط نمههب مربههكار نامناس

  نین نقص و همچ  ا ي  و   عیب   رفع   تاريخ   از  تضمین  دوره   صورت  اين   در  اصالح نمايد.  هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت

 . مجدد سیستم محاسبه خواهد شد یانداز راه

صورتیکه    -19-3 زمان    فروشنده در  حداقل  در  نواقص  رفع  توسط از  ت  )زمان  گردد(  خريدار  می  نمايد  عیین  خودداری 

رده ای  از محل تضمین فروشنده يا هر نوع مطالبات و سپ  درصد 15اضافه  ه  نواقص را رفع و هزينه های متعلقه را بخريدار  

 د، برداشت می نمايد و فروشنده حق هرگونه اعنرا  در اين خصوص را ازخود سلب و ساقط نمود. شنده نزد او داركه فرو

 

 تحویل قطعی گواهی   -20ماده 
پس از رفع و اصالح كلیه نواقص و عیوب احتمالی تجهیز موضوع قرارداد در دوره تضمین و پايان دوره تضمین مربوطه، گواهی  

 شد.   يدار صادر خواهدقطعی از طرف خرتحويل 

یل هیات را، برای  تاريخ تشک  در پايان دوره تضمین تعیین شده، خريدار بنا به تقاضای فروشنده اعضای هیات تحويل قطعی و 

تحويل قطعی معین می كند. هیات تحويل قطعی، پس از بازديد تجهیز، هرگاه عیب و نقصی كه ناشی از كار فروشنده باشد و 

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

 اهند نمود و مطابق قرارداد عمل خواهد شد.  را امضا خوتحويل قطعی 

 . ع آنها می باشدهرگاه هیات تحويل قطعی، عیب و نقصی مشاهده كنند، فروشنده بر اساس شرايط قرارداد مکلف به رف 

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

موضوع  عملیات  نکند،  اقدامی  زمینه  اين  در  خريدار  مجدد  تقاضای  تاريخ  از  هفته  يك  انقضای  و  فروشنده  مجدد  درخواست 

 ت پس از تحويل قطعی در مورد آن انجام شود.  د و بايد اقداما ده تلقی می گردقرارداد تحويل قطعی ش
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 امور محرمانه -21 ماده

اد را محرمانه تلقی كرده و تحت هیچ شرايطی اطالعات، مدارک، تجارب و دانش  بط با قراردكلیه موضوعات مرت  فروشنده

را    خريدار  و كتبیينکه مجوز رسمی  واهد كرد، مگر ادر اختیار وی گذاشته شده است را فاش نخ  خريداركه توسط    فنی

   .در اين رابطه اخذ كرده باشد

 

 مقادیرکار افزایش یا کاهش  -22 ماده

تو  ريدارخ  -22-1 تا  می  معامالت  نامه  آيین  رعايت  با  را  قرارداد  موضوع  كارهای  قرارداد حجم  مدت  در طول    % 25اند 

 يا كاهش دهد.  )بیست وپنج درصد( مبلغ اولیه قرارداد افزايش

 . افتيخواهد  ریی تغو با توافق طرفین  به تناسبزايش يا كاهش مقادير كار، مدت قرارداد در صورت اف  -22-2

 یر جرائم تاخ  -23 ماده

به تشخیص دستگاه نظارت،    -23-1 به   فروشندهچنانچه  با توجه  از تعهدات موضوع قرارداد را  تمام و يا قسمتی  نتواند 

بموقع   قرارداد  بازا می  رخريداانجام دهد  مفاد  تعهدات    هفته ء هر  تواند  انجام  به ش  ی مبالغ  فروشندهتاخیر در    ليذ  رحرا 

انج لزوم  بدون  اقدامات  بعنوان جريمه،  ادارام  يا  پرداخت  یقضايی  تضمیناز  از محل  يا  و  نمايد    یو  یها های وی كسر 

 برداشت نمايد. 

قص  -23-2 از  ناشی  تأخیر غیرمجاز  هفته  هر  ازای  بهبه  و  فروشنده  ن   ور  و  تشخیص دستگاه  تجهیزات  تحويل  در  ظارت 

مبلغ كل قرارداد از سوی خريدار  )ده درصد(    % 10درصد( و حداكثر تا    دو)   % 2اجرای موضوع قرارداد، جريمه ای معادل  

می تواند  قرارداد، خريدار  به حساب فروشنده منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع  

خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرفه فسخ و كلیه تضامین    د را ضمن احتساب قراردا

  مطالبات فروشنده را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نمايد و خريدارنده و ساير  فروش

افوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده  در صورت عدم تک  قط نمود، همچنینحق هرگونه اعترا  را از خود سلب و سا

 وی در مراجع صالح قضايی اقدام نمايد. طريق طرح دعمذكور خريدار می تواند به منظور جبران خسارات وارده از 

 حوادث قهري و غیر مترقبه )فورس ماژور(   -24 ماده

 ین نافذ و قابل اجرا خواهد بود. ای هر يك از طرف اسالمی ايران برموارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانین جمهوری 

 

          قراردادو خاتمه موارد فسخ  -25 ماده

 :فروشنده تخلف ارداد بعلت فسخ قر   -25-1
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عوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برای انجام موضوع قرارداد  فروشنده  معلوم شود كه  خريدار  در صورتیکه بر  

،  انتظار می رود در انجام وظايف محوله اعمال نمی نمايد  فروشنده  ك  ههه از يههزم را كخته و يا دقت الموقع فراهم نسا  به

  و نیز   توسط فروشنده به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی يا حقوقی( بدون مجوز كتبی خريدار  واگذاری كار در صورت 

مواعد  بیش از  فروشنده  يا تقصیر    به علت اهمال و  ل موضوع قراردادتحويدستگاه نظارت خريدار  در صورتیکه به تشخیص  

را ملحوظ ننمايد و رعايت شرايط قرارداد و يا  ار  خريدمنافع    فروشندهبه تعويق بیافتد و يا  اين قرارداد    23مندرج در ماده  

طرف سازد و  كار خود را بر    اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب فروشنده  به  خريدار    ،   اصول متعارف معامله را ننمايد 

 زد.  روز تجاوز كند، نواقص و معايب را مرتفع سا  15موظف است ظرف مدتی كه در هر صورت نبايد از نده فروش

عمل نکرده باشد و يا اينکه به علت بعضی از اقدامات  خريدار  مطابق اخطار  فروشنده  تیکه در پايان مدت مذكور  در صور

بدون احتیاج به    به تشخیص خود و    ق خواهد داشت حخريدار  ا كند،  کومیت جزائی پیدناصواب مربوط به حرفه خود مح

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

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

نمايد و    داری برداشتباشد را از محل تضامین و ساير مطالبات فروشنده مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضايی و ا

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

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله(   فسخ  -25-2

خسارت معقول خدماتی  خريدار  نمايند كه در آن صورت    فسختوافق متقابل  قرارداد را با    ممکن است   روشندهف و    خريدار

مذكور  تفاسخ  تاريخ  تا  خر  كه  تايید  وسیله  يدار  با  به  يا  شده  به  فروشنده  انجام  را  باشد  می  انجام  جريان  فروشنده  در 

و هر گونه تعهدی    تداركات و خدمات یت های نسبت به  كلیه حقوق و مالک فروشنده  پرداخت خواهد كرد، مشروط برآنکه  

 هد. انتقال دخريدار برای آن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به خريدار را كه 

 سخ به سبب ورشکستگیف   -25-3

 هر يك از طرفین فسخ خواهد شد. و تصفیه اين قرارداد در صورت ورشکستگی 

باال بین طرفین حل و    2-25  بند طبق    و برفسخ شود و  تواند    ماژور می فورس  حالت  اين قرارداد در صورت تداوم    -25-4

 فصل خواهد شد. 

 قرارداد    خاتمه -25-5

در    خريدار تواند،  بتممی  زمان  اخطارهر  با  خود  به  15)پانزده    ايل  كتبی  روزه  در  فروشنده(  دهد.  خاتمه  قرارداد  به   ،

 بپردازد: وشنده فرآن است كه مبالغ زير را به   خريدار اينصورت مسئولیت 

پرد  –الف   استحقاق  مانده  مورد  نشده  واقعا فروشنده  اخت  كه  كارهائی  از   "برای  قلم  هر  درصد  براساس  و  گرفته    انجام 

 گواهی شده است.خريدار ص شده در فهرست ريز قیمتهای قرارداد انجام گرفته و توسط كارهای مشخ

ورد نیاز كار قبل از تاريخ  ای تأمین مواد مبرفروشنده  توسط  كلیه مخارج انجام يافته و هزينه های صورت گرفته    –ب   

بل از تاريخ اخطار كتبی، سفارش آنها  ق داشته و قفسخ، مشروط بر آنکه مواد مذكور با مشخصات مندرج در قرارداد انطبا
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  اثبات هزينه هایداده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختی صورت نگرفته باشد.  

دال    يدار توسط خر  يا ساير اسناد تأيید شده   فروشنده  با ارائه نسخه های تأيید شده فاكتورهای    خريدار ای  انجام گرفته بر

 انجام هزينه ها خواهد بود. بر

يافت  بمهوجب قهرارداد حق درفروشنده  سايراشیايی را كه    مالکیت كار درحال پیشرفت، مواد، تداركات و   فروشنده   –ج   

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

نیز همان حقوقی را    خريدار، انتقال خواهد داد و اقداماتی كه الزم باشد تا آنکه  خريداررالعملهای  بر طبق دستو،  خريدار

 انجام خواهد داد.  آورده است كسب نمايد  بدست كار بطه با ای دست دوم دررادر كلیه سفارشها و پیمانهفروشنده  كه 

بجز تعهداتی كه    ؛ ادی طرفین خاتمه خواهد يافتعهدات قراردمحض اجرای تعهدات مشروحه در اين ماده كلیه ته  ب  –د   

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

ار  گذارد. اخط  در پايان دادن به قرارداد به نحوی كه در جای ديگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهدريدار خماده برحق 

مسئولیت حل و    خريدار به معنی پايان دادن به كلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و    "عینا فروشنده  قرارداد به    خاتمه

 را نخواهد داشت. دوم فروشندگان دست   سازندگان وو ده فروشنفصل دعاوی  

 

 بسته بندي و تحویل تجهیز موضوع قرارداد -26ماده 
بارگیری، بسته بندی و حمل تجهیز موضوع قرارداد به محل تحويل )مندرج در    ای مربوط بههو هزينه  كلیه مسئولیت  

لی زمانبندی تامین و تحويل كاال مورد تايید خريدار كه  یبرنامه تفض   .قرارداد حاضر(، به عهده فروشنده می باشد  7ماده  

 .  پیوست قرارداد می گرددئه شده است  به عنوان بخشی از اسناد در فرايند ارجاع كار توسط فروشنده تهیه و ارا

 

 حق واگذاري  -27ماده 

يدار به شخص يا اشخاص  م و يا قسمتی از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز كتبی از خرده حق ندارد تما فروشن

 حقیقی يا حقوقی ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد. 

 

 حل اختالف  -28 ماده

يدار می باشد و  د اين قرارداد به عهده مديريت حقوقی و قراردادهای خرر تفسیر مواحل هر گونه اختالف نظر د-28-1

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

 .طرفین با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمودند

د و در غیر اين  عهده دارد اجرا نمايه  موجب قرارداد به  هداتی را كه باختالف، تع  حل   تا زمانملزم است    فروشنده -28-2

 اهد نمود.  عمل خو فروشندهطبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به  خريدار صورت 
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 زبان قرارداد  -29 ماده

وكل  اسناد  قرارداد  مدارک  ف   ه یو  فارس   ن یمابی مکاتبات  زبان  ف   باشد یم   یبه  مکاتبات  و  اسناد  طرف و  بین  زبان  نی  به  ین 

 فارسی يا انگلیسی خواهد بود.  

 

 ارداد انون حاکم بر قرق -30 ماده

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

 طبق قوانین مذكور بعمل خواهد آمد.  

 

 فین طر  یقانون  اقامتگاه -31 ماده

ه مکاتبات ، مراسالت و ابالغیه ها به  ديده است كه كلیه قانونی طرفین همان است كه در مقدمه قرارداد درج گراقامتگا

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

 ده تلقی خواهد شد. الت ابالغ شبرساند در غیر اين صورت كلیه مکاتبات و مراس

صاحبان امضا مجاز طبق    یبه امضا   یو ممض   یقرارداد به طور مکتوب، رسم   نيمراسالت و مکاتبات موضوع ا  هیكل   -31-1

مسوول كه از    ران يمد  ر يامر مانع از مکاتبات سا  نيكشور خواهد بود و ا  یمندرج در روزنامه رسم   رات ییتغ  ی آگه  نيآخر

  ی باشد زمان  ی بار مال  یشده دارا  ی معرف   رانيمکاتبه و مراسله مد  هنانچاهد بود. لهذا چه باشد، نخوشد  ی معرف   نیطرف   یسو

 باشد. دهی رس رهيمد اتیه سيیر  اي عامل  ريمد ديیموضوع به تا  ن يمالک اعتبار خواهد بود كه ا

  ريل دفتر مدتوب از مسوومک  دیو رس   دهیبه ثبت رس   گريطرف د  رخانهیدب  ا يدر دفتر    ستي با  ی مکاتبات م  ی تمام  -31-2

 دو قبضه انجام شود.   یبطور پست سفارش  ا يشركت اخذ گردد و  رخانهیمسوول دب اي ل عام

  افتيطرف در  د يی اعتبار خواهد بود كه مراتب وصول ان به تا  ی دارا  ی زمان  یراتو مخاب  ی کیمراسالت الکترون  ی تمام   -31-3

 باشد. دهی كننده رس
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 قرارداد   نسخ -32 ماده

ی  برخوردار من  کسايكلیه نسخ قرارداد از اعتبار  و گرديده است  امضا و مبادله  نسخه تنظیم    3ماده و    32  د دررداقرا  اين

 .باشد

 

 

 

 پیمانکار                                                                  ر خریدا                
 ................................ شرکت                                                 هن و فوالد گل گهر آشرکت توسعه   

    

 
 (                       .................)مديرعاملاقای ............       محمد محیاپور )مديرعامل و نايب رئیس هیات مديره(                

 

 
                                        جعفرصالح )عضو هیات مديره(                           
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 خدمات  رح مختصرش

 

 رنگ آمیزی و حفاظت از زنگ  - 1

و    -1-1 مصالح  هاتهيه  لوله  كامل  آميزي  صورت  رنگ  به  روكار  ،ي  زدائي  ضد   زنگ  اليه  روغن   دو و    زنگ  يك  رنگ    اليه 

 .  IGS-O-CH-042 و   IGS-M-CH-041بر اساس استاندارد   مطابق)دستورالعمل رنگ آميزي ايستگاه ها(

 خريدار  ( با تاييد مهندس ناظر Holiday Detectorتست منفذيابي سطح خارجي لوله توسط دستگاه )  -1-2

 نماينده خريدار انجام گردد .  هماهنگي كامل مهندس ناظر و  كليه عمليات بايد با اطالع و  -1-3

 SA2 فروشنده مي بايست آن قسمت ازخط لوله كه به صورت روزميني اجرا مي گردد را سندبالست يا شات بالست با درجه    -1-4

 ماسه به عهده فروشنده مي باشد .  نموده ) آماده سازي سطح ( كه تهيه وتامين كليه تجهيزات و ½

هده فروشنده بوده و هيچ عذري بابت عدم تهيه به موقع آنها  جراي آن به ع   زنگ وا  تهيه كليه مصالح مربوط به حفاظت از  -1-5

 ازطرف فروشنده پذيرفته نمي باشد . 

زنگ زدايي لوله ها وديگر قطعاتي كه نياز به زنگ زدايي دارد)طبق نظر خريدار ( و رنگ آميزي اسپول ها و پايه هاي جوشکاري   - 1-6

 .  IGS-O-CH-042 و  IGS-M-CH-041و زنگ زدايي شده مطابق استانداردهاي  

انتخاب فام رنگ توسط كارفرما و تهيه كليه ابزارآالت مناسب اعم از كمپرسور، تجهيزات سندبالست، رنگ و ساير مصالح به    -1-7

به عنوان مبناي كار مدنظر قرارگرفته سپس روش صنعتي وفني   IGS-O-CH-042عهده پيمانکار است . ) الزم است استاندارد  

 ده ارائه گردد .  مناسب توسط فروشن

 همچنين الزم است فروشنده از استانداردهاي ذيل انجام عمليات رنگ آميزي لوله هاي روكاراستفاده نمايد : 

 انجام پذيرد .  IGS-M-CH-041زير سازي طبق   1-7-1

-IPS-M-TP)يا سيليکات روي    IPS-E-TP-100 , Appendix B , Table B-2آستري اوليه كرومات روي طبق    1-7-2

 ميکرون انجام پذيرد.  50به ضخامتIPS-M-TP-215 يا اپوكسي پلي آميد (210

 ميکرون 100ضخامت  IPS-M-TP-220پوشش مياني : اپوكسي پلي آميد   1-7-3

 ميکرون 70به ضخامت  MIL-C-83286 Bطبق  Two Component Aliphatic Polyurethaneپوشش نهايي  1-7-4

 ميکرون  220داقل ضخامت رنگ دركليه نقاط ح 1-7-5
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  IGS-M-CH-041آزمايشات كنترل كيفيت طبق  بازرسي و   1-7-6

 ميکرون 350ضخامت رنگ  حداكثر 1-7-7

 تبصره : كليه پيچ و مهره ها و ساير كاالهايي كه قابليت رنگ آميزي ندارند بايستي گالوانيزه يا آبکاري گردند.  

 

 عایقکاریشرح مختصر کار    -   2

 عايق كاري

 انجام اين عمليات براي اين پيمان به شرح ذيل به عهدة پيمانکار است:

 عايقکاري اصلي    -2-1

از پوشش قير پليمري اصالح شده   عايقکاري اصلي لوله ها مي بايست توسط فروشنده و به طريق كارخانه اي گرم و با استفاده 

مرجع استاندارد  فني  مشخصات  طبق  و  شماره  )بيتوسيل(  به  ايران  گاز  ملي  دستورالعمل  IGS-M-TP-016 (2) شركت  و 

  IGS-M-TP-030كارگاههاي عايقکاري گرم تهيه شده توسط امور مهندسي و فناوري شركت ملي گاز ايران به شماره استاندارد  

 توسط فروشنده انجام گردد. 

 اشد. ميليمتر ب 8/3نکته مهم : ضخامت سيستم پوششي لوله ها بايستي حداقل 

 فروشنده موظف است اطالعات مشروحه ذيل را از سازنده مواد پوششي اخذ و جهت بررسي و تأييد مجري پروژه ارائه نمايد: 

 آنها .  Test certificateمشخصات فني و كاتولوگ مواد پوششي پيشنهادي و - 1

 مشخصات فني اجرائي پوشش) دستورالعمل سازنده( .  - 2

 كنترل كيفيت پوشش. شرح چگونگي آزمايشات  - 3

 ”COATING EFFICIENCY TESTS“آزمايشات تعيين ميزان كيفيت پوشش خطوط لوله گاز            
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 مقدمه:   -  1

پروژه ها   بايستي در هنگام تحويل  ارزيابي كيفيت عايقکاري خطوط لوله فوالدي مدفون و متعلقات آنها در آزمايش زير  بمنظور 

 تکميل و به تأييد كارفرما برسد .    IGS-O-TP-002مطابق استاندارد  

 

 ( I/S()CURRENT DENSITY) آزمايش تعيين ميزان دانسيته جريان در واحد سطح 

 ( RC()COATING RESISTIVITY)آزمايش تعيين مقدار مقاومت الکتريکي پوشش لوله 

 

 ارزیابي نتایج حاصله از آزمایشات   - 2

بزرگتر از مقادير مندرج در جدول شماره يك باشد نشانگر كيفيت پائين تر پوشش  در صورتي كه تراكم جريان محاسبه شده    -الف

 و در غير اينصورت نتايج بدست آمده نشانگر كيفيت بهتر آن نسبت به درصدهاي كارائي مربوطه خواهد بود. 

اهم بر متر   15000دار  ( محاسبه شده در اين پيمان كمتر از مق RCدر صورتي كه مقاومت الکتريکي پوشش قير پايه نفتي )  -ب

 أييد نخواهد بود.  پوشش لوله از نظر كيفيت موردت،  ميکروآمپر در متر مربع براي پوشش قير پايه نفتي ( باشد   I/S  50مربع ) براي  

در صورت عدم حصول نتايج قابل قبول از آزمايشات دو گانه فوق . فروشنده موظف است اقدامات الزم را در جهت شناسائي نقاط    -ج

 عف و رفع اشکاالت و نواقص پوشش و انجام مجدد آزمايشات مذكور تا حصول نتايج مطلوب معمول دارد.ض

جزئيات آزمايشات دو گانه فوق و نتايج آن بر اساس مقدار حداكثر تراكم جريان و حداقل مقاومت الکتريکي پوشش ميبايست   - د

 سه تحويل و تحول پروژه ضميمه گردد.محاسبه و پس از تأييد ناظر و نمايندگان ذيربط به صورت جل

بازرسي فني و نمايندگان    تهيه و تدارک وسائل مورد نياز و انجام آزمايشات بعهده فروشنده بوده و آزمايشات بايد در حضور ناظر و  -و

 ذيربط مربوطه انجام شود.

 تذكر مهم: 

 تست پوشش هرگز نبايد با بستر آندهاي فنا شونده انجام گيرد. 

دم حصول نتايج قابل قبول در تست پوشش، پيمانکار موظف است جهت رفع نقايص موجود از دستگاه هاي مربوطه در صورت ع 

ويبروگروند و.... به تاييد خريدار و با هزينه خود فروشنده تهيه و استفاده نمايد، بديهي است هيچگونه هزينه    ،DCVGهمانند  
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و مشابه    DCVGاخت نخواهد شد . در صورتي كه خريدار راساً با دستگاههاي  اضافي براي اين موارد رفع نقص توسط كارفرما پرد

 اقدام به عيب يابي پوشش نمايد،هزينه آن با احتساب ضريب باالسري مربوطه از ميزان پرداخت ها به فروشنده كسر خواهد گرديد. 

 

 انحرافات  مغایرت ها و   –  3

  . ارائه گردد  اصالح درشرايط مي بايست كتبا به خريدار يا و هرگونه تغيير ، گرديدهاستانداردهاي مجازكه به آنها اشاره   درمشخصات و

 مي باشد .  كتبي خريدار مجاز تاييد   تغيير با هرگونه اصالح و

 خريدار استعالم گردد .  مغايرت بايستي كتبا از درصورت هرگونه ابهام درمشخصات فني قرارداد ، موضوع ابهام يا

 

 بازرسي  -  4

وشنده مکلف است درمدت اجراي قرارداد ، درصورت درخواست خريدار تمهيدات الزم ) از نظرمالي و پشتيباني ( جهت  فر   4-1

بازرسي ، دسترسي به مدارک واسناد وموضوع قرارداد ، نظارت وانجام آزمايش خريدار يا نماينده او ازاجزاء كاال ، روند توليد ، آزمايش  

 ازمبدا كاالي موضوع قرارداد به عمل آورد . ، انبارداري ، بسته بندي وحمل 

  Vendor Listيا تاييديه بازرسي فني شركت شخص ثالث )مورد تاييد و در  خريدار    ي فن  يامور بازرس  هيديي تا  ي ستيبافروشنده  

 .شركت ملي گاز ايران( را درخصوص كليه كاالهاي پيمان اخذ نمايد

يا با نقشه ها و مشخصات فني قرارداد    نظرجنس يا ساخت برحسب مورد معيوب بوده و  درصورتي كه كاالي موضوع قرارداد ، از  4-2

د كه نسبت به رد يا درخواست اصالح آنها استانداردهاي مورد توافق مطابقت نداشته باشند ، خريدار تا قبل ازدوره تضمين حق دار  و

از اخطاركتبي به فروشنده ظرف مدت معقولي، تعويض يا اصالح گرديده تا با نقشه ها و   اقدام نمايد. كاالي مذكور بايستي پس 

 مشخصات فني قرارداد مطابقت نمايد . 

بازرسي و  4-3 انجام  به هزينه خود جهت  بايد  نماينده    فروشنده  خريداركه طبق مشخصات فني دركارخانجات  آزمايشات توسط 

سازنده انجام مي پذيرد ، كليه تسهيالت و امکانات الزم را براي ايمني خريدار يا نماينده او و انجام وظايف آنها فراهم آورد. در هر  

بق اسناد و مدارک و  حال انجام يا عدم انجام بازرسي و آزمايش كاالهاي موضوع قرارداد از مسئوليت فروشنده جهت تحويل كاال ط

 مسئوليتي را متوجه خريدار نخواهد كرد .  مشخصات فني قرارداد نخواهد كاست و



 

 متر  3336گازرساني به طول شبکه توزیع اتصاالت   مین لوله وأت

گل گهر  فوالد و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و

 13از   5صفحه   1401  پاییز  ق 1576/01شماره قرارداد:   شرح خدمات 

 

 

 

 

 

 
استانداردهاي مرتبط بدون هيچ گونه هزينه اضافي انجام    طبق مشخصات فني قرارداد و  بر  فروشنده بايد كليه آزمايشات الزم را  4-4

 دهد . 

تحويل    كاالهاي موضوع قرارداد  يك از  ام آزمايشهاي اضافي جهت امتحان كارايي هرپايان دوره تضمين ، خريدار انج  هرگاه تا  4-5

داده شده را الزم بداند ، اينگونه آزمايشات نيز طبق دستورخريدار انجام خواهد شد . چنانچه نتايج حاصل از اين آزمايشات نشان  

ردعمل مطابقت ندارد دراين صورت كليه هزينه هاي مربوط استانداردهاي مو  مشخصات فني و  دهدكه كارايي كاالي موضوع قرارداد با

 كاالي معيوب موضوع قرارداد به عهده فروشنده خواهد بود .  به آزمايش، تعويض و اصالح ،

 هماهنگي و انجام بازرسي ها و کنترل فني :  -4ماده  

1-4-    ، فروشنده  و  نماينده خريدار  معرفي  از زمان  پنج روز كاري  از  فني ) حداكثر پس  توجيه  برگزار  KOMجلسه   )

 ميگردد.اعالم تاريخ برگزاري جلسه در نامه خريدار و با هماهنگي قبلي با فروشنده صورت ميگيرد . 

 ( موارد ذيل ) و نه محدود به اين موارد ( مطرح مي شود KOMدر جلسه )   -2-4

 بازرسي شخص ثالث.  معرفي بازرس فني ، از بازرسان فني سازمان خريدار يا نماينده شركت  - 1-2-4

 معرفي مسئول كنترل كيفي فروشنده. - 2-2-4

 تهيه ، تنظيم و تاييد رويه هماهنگي و ارتباطات، بين نماينده خريدار و فروشنده.  - 3-2-4

 ( از سوي نماينده فروشنده.QCPارائه برنامه كنترل كيفي ساخت / توليد ) - 4-2-4

 (  ITPت و بازرسي ها ) تنظيم و تاييد برنامه زمانبندي آزمايشا 11-3

كليه دستورالعملها و روشهاي كاري فروشنده بايد مطابق با استاندارد و شرايط قراردادي تهيه و تنظيم گردد و در  -3-4

 صورت در خواست بازرسي فني خريدار قابل رويت باشد. 

شده مندرج در قرارداد و مطابق  فروشنده بايد تمامي آزمايشها را طبق درخواست خريدار و مشخصات فني تاييد    -4-4

 استانداردهاي مرتبط با كد هاي رديابي قابل قبول به هزينه خود انجام داده و نتايج را در اختيار نماينده خريدار قرار دهد.

هر گونه آزمايشات كاربردي و عملياتي بر روي نمونه هاي كاال ، بايد از طريق بازرسي نمونه ها ، پلمپ آنها و سپس  -5-4

 رسال از طريق خريدار جهت واحد مصرف كننده صورت پذيرد.ا

فروشنده بايد مطابق برنامه زمانبندي شده حداقل يك هفته قبل از اجراي هر گونه آزمايش و بازرسي مراتب را كتبا    -6-4

 به اطالع خريدار برساند.

شركت ملي گاز ايران براي انجام    در صورت استفاده فروشنده از اشخاص ثالث يا شركت هاي همکار مورد تاييد  -7-4

 عمليات ساخت ، توليد، مونتاژ، آزمايشات مخرب يا غيرمخرب و ... فهرست و آدرس كامل آنها دراختيارخريدار قرار گيرد.



 

 متر  3336گازرساني به طول شبکه توزیع اتصاالت   مین لوله وأت

گل گهر  فوالد و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و

 13از   6صفحه   1401  پاییز  ق 1576/01شماره قرارداد:   شرح خدمات 

 

 

 

 

 

 
در صورت استفاده فروشنده از ابزار و وسايل اندازه گيري وآزمايشگاهي درمحل كارخانه، بايد گواهي كاليبراسيون    -8-4

 ط فروشنده در اختيار نماينده خريدار قرار گيرد. آنها توس

انجام هرگونه بازرسي فني به دليل غير مداوم بودن آن و نيز كنترل تصادفي توسط خريدار يا نماينده ايشان رافع    -9-4

 مسئوليت فروشنده نبوده و تضمين كيفيت كاال همواره در تعهدات فروشنده خواهد بود . 

ماهنگي الزم جهت حضور كارشناسان فني در محل ساخت و انجام بهينه بازرسي را معمول  فروشنده موظف است ه   -10-4

 نمايد. 

در صورت مراجعه بازرس فني طبق برنامه زمانبندي توافق شده به محل بازرسي ، چنانچه اقالم موضوع قرارداد به    -11-4

 ور و از مطالبات ايشان كسر خواهد شد . هر دليل آماده بازرسي نباشد ، هزينه بازرسي فني به حساب فروشنده منظ

خريدار مي تواند در هر زمان با هماهنگي قبلي نسبت به بررسي ، كنترل و نظارت مراحل مختلف كار مطابق برنامه -12-4

(QCP .اقدام نمايد و در اين خصوص نبايد مانعي از طرف فروشنده ايجاد گردد ) 

در قالب كتابچه فني بايد حاوي تائيدات مستند بازرسي فني بوده و به  تاييئ نهايي كليه مدارک فني فروشنده    -13-4

 نسخه ( با يك فايل الکترونيکي در اختيار نماينده خريدار قرار گيرد. 3صورت كتابچه ) حداقل در 
 

 تعهدات و تسهیالت فروشنده  -   5

  آنها را   گونه عدول از  هر  موضوع قراردادرارعايت نموده وانتخاب اجناس    فروشنده بايستي تمامي استانداردها ، مواردكيفيت و  -5-1

 تاييد آن را بنمايد .   تقاضاي بررسي و ه اطالع خريدار رسانده و گونه اقدام كتباب هر قبل از

جهت  در را بطور مستمركنترل نموده وكوشش الزم را فروشنده بايد برنامه زمانبندي ساخت و تحويل اجناس موضوع قرارداد -5-2

وليت هاي فروشنده  ئمس  عدم انجام بازرسي توسط نماينده خريدار رافع تعهدات و   يا   اين خصوص انجام و   يت آن به عمل آورد . در رعا

 نخواهد بود . 

فروشنده متعهد مي گردد درصورتي كه پس ازتحويل كاال نقايصي ناشي از توليد ، بسته بندي وحمل كاالي موضوع قرارداد    -5-3

به مرتفع كردن آن اقدام نمايد به نحوي كه رضايت خريدار رافراهم آورد . درصورتي كه نواقص مطرح شده    مشاهده گردد نسبت

هزينه هاي انجام    خريدار مي تواند نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و   ، روز توسط فروشنده مرتفع نگردد  15ظرف مدت    حداكثر

طريق ديگري كه صالح بداند جبران    هر  يا از  ت / سپرده هاي فروشنده ودرصد هزينه باال سري از مطالبا  20احتساب    با  شده را

 نمايد . 

 دريافت نموده باشد .  خريدار از را كه گواهي تحويل قطعي كار تعهدات فروشنده زماني بطوركامل انجام شده تلقي ميگردد-5-4
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خواهد    پرداخت نموده و  كليه عوارض مربوط را نبوده وكه كاالهاي پيشنهادي وي مشمول كاالي قاچاق  فروشنده اذعان دارد -5-5

 نمود .  

 مورد كارگر و ماهر انساني نيروي  و تجهيزات و باشد داشته را مربوط كارهاي انجام جهت الزم صالحيت بايد جزء پيمانکار- 5-6

 كارهاي بر نظارت . برسد  كارفرما و نظارت دستگاه تأييد به بايد جزء پيمانکار صالحيت . نمايد  فراهم  محول كارهاي جهت را نياز

 انجام كار مقابل در اصلي پيمانکار حال هر در ولي  باشد  مي كارفرما  طرف از شده تعيين نظارت دستگاه عهده  بر جزء پيمانکار

 .  ندارد ديگر پيمانکار به را پيمان موضوع كل واگذاري  حق پيمانکار . بود خواهد پاسخگو نظارت دستگاه به گرفته

مقررات كار و تأمين اجتماعي مطابق دستور العملهاي   رعايت كليه مفاد آئين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت كار از قوانين و  -5-7

 (  از جانب پيمانکار الزامي است . 106لغايت  85شوراي عالي حفاظت فني ) ماده  

رارداد، پيمانکار بايستي نسبت به ارسال صورتمجلس هر مرحلـه به لحاظ كنترل مالي عمليات اجرايي و رعايت سقف ريالي ق  -5-8

 از تعهدات پيمان كه خاتمه يافته است بانضمام دستور كار و خالصـه مالي مربوطـه در اسرع وقت اقدام نمايد . 

محل پيمان از خريدار    پيمانکار بايد براي كاركنان خود كارت شناسائي و براي وسائط نقليه ، پروانه عبور جهت ورود به محوطه-5-9

هاي شناسائي مذكور راروي لباس خود )سمت چپ  تحصيل نمايد .كاركنان پيمانکار بايد هنگام كاردرمحوطه هاي خريدار كارت

 سينه( نصب نمايند .  

 پيمـانکـارشخصـاً مسئول تحصيل مجـوزهاي الزم ازسازمانهاي ذيربط جهت حمل محموله هاي ترافيکي مي باشد .  -5-10

 باشد . هاي وزارت كار و امور اجتماعي در قبال كاركنان خود ميفروشنده ملزم به رعايت كليه بخشنامه  -5-11

 

 و آئین نامه ها   استانداردهانقشه ها ، 

استاندارد مربوطه را از    شيرايو  نيفروشنده دارد و فروشنده موظف است آخر  يفرض برا  شيارائه شده فقط جنبه پ   هاياستاندارد

نقشه   نيدر صورت وجود اختالف ب  ني. بنابرادياستخراج و طبق آن اجرا نما (/http://igs.nigc.ir) رانيگاز ا  يشركت مل   تيسا

به فروشنده پرداخت   يوجه  چگونهيه  رانيگاز ا  ي شركت مل  تي موجود در سا  ش يرايو  نيبه فروشنده و آخر  يلياستاندارد تحو  يها

 .  دنخواهد ش

نفت    ي(  و شركت ملIGS)  رانيگاز ا  يشركت مل  يبا استانداردها  يدر مشخصات فن  ياحتمال  رت يدر صورت هر گونه مغا  تذكر :

(  IPS)   رانينفت ا  ي (  و شركت ملIGS)  رانيگاز ا  ي شركت مل  ياستانداردها  شيرايو  نيآخر  خريدار  ي( با نظر كتبIPS)  رانيا
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و فروشنده كليه هزينه هاي ناشي از انجام كار طبق مشخصات فني و استانداردهارا درقيمت پيشنهادي خود    باشد يمالک عمل م

 لحاظ نموده است . 

استانداردها، آئين نامه ، آخرين  بالغ مي گردد  به پيمانکار ا  از سوي مهندس مشاورمکاتبات يا دستوركار   قالبجز مواردي كه در  به   

در مسائلي كه استانداردها و آئين  .   مي باشد  وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مالک عمل  دستورالعمل هاي ابالغي از سويها و 

 از استانداردها و آئين نامه هاي معتبر خارجي مرتبط با موضوع استفاده مي گردد.   نامه هاي داخلي تعيين تکليف ننموده باشد،

 

 

 

 ني و استانداردها دستورالعمل ها ومشخصات ف

 

 استاندارد شرح نقشه  رديف

 IGS-O-CH-042(0) دستورالعمل رنگ آميزي تاسيسات صنعت گاز بارنگهاي مختلف  1
IGS-M-CH-041(0) 

 IGS-M-PL-001-2(1) اينچ 56الي  6مشخصات فني خريد لوله هاي فوالدي بدون درز/درزجوش  2

 IGS-M-PL-001-1(1) اينچ 4الي  2/1درز/درزجوش مشخصات فني خريد لوله هاي فوالدي بدون   3

 IGS-M-PL-002-1(6) اينچ 24تا  2مشخصات فني خريد شيرهاي سماوري جوشي/فلنجي  4

 IGS-M-PL-002-3(1) اينچ  56تا  2مشخصات فني خريد شيرهاي توپي جوشي/فلنجي  5

 IGS-M-PL-006(3) مشخصات فني خريد اتصال عايقي  6

 IGS-M-PL-022-2(0) اينچ  56تا   16اتصاالت جوش لب به لب مشخصات فني  7

 IGS-M-PL-022-1(0) اينچ  12تا  ½مشخصات فني اتصاالت جوش لب به لب  8

 IGS-M-PL-035(1) مشخصات فني خريد واشرحلقوي  9

 IGS-M-PL-040 مشخصات فني خريد فلنج هاي فوالدي 10

 NIGC-PLD-107 مشخصات فني پيچ ومهره  11

 IGS-M-PL-033(1) مشخصات فني خريد اتصال سه راهي انشعاب گرم 12

 IGS-M-CH-037 گريس آب بندي براي شيرهاي سماوري و توپکي  13

 HSE-IN-102(0)-89 انگفروشند  HSE دستورالعمل 14

 IGS-M-TP-016 ل يتوسيپوشش ب ستميس 15
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 استانداردهاي سيستم حفاظت كاتديكليست 

 
 عنوان استاندارد  شماره استاندارد قسمت شرح خالصه  رديف 

1 
ترانسفورمر  دستگاه    -استاندارد 

 ركتيفاير
 IGS-M-EL- 013 Cathodic protection 

Transformer - Rectifier 

2 
سيستم   كك  و  آندهاي  استاندارد 

 حفاظت كاتديك دائم 
PART1 IPS-M-TP-750 

Material & equipment 

standard for CPS .spec for 

impressed current anode 

3 
طراحي   در  مهندسي  استاندارد 

 سيستمهاي حفاظت كاتديك
 IPS-E-TP-820 Eng. standard for electro 

chemical protection 

4 
سيستمهاي  نصب  و  طراحي 

 حفاظت كاتديك
PART1 BS-7361 

Cathodic  protection code of 

practice for land and marine 

application 

5 
استاندارد روغنهاي مورد مصرف در 

 ترانسفور ركتيفاير و سوئيچ ها 
 BS-148 Un used mineral insulating 

oil for t/r& switch gear 

 IPS-C-TP-315 Rock shied  استاندارد يا برگه اطالعاتي  6

 IGS-M-EL-012 Distribution electrical panels  تابلو هاي توزيع برق 7

  روغن ترانسفورماتور  8
IGS-M-CH-044-1(0) 

& 

IGS-M-CH-044-2(0) 

 

 MMO  IGS-M-TP-22استاندارد آند هاي  9
Mixed Metal Oxide (MMO) 

Coated Titanium Anode 

 

 

 

 

 



 

 متر  3336گازرساني به طول شبکه توزیع اتصاالت   مین لوله وأت
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 کاال   کنندگان  تامین   فهرست

 

  ملي   شركت  آخرين ويرايش استانداردهاي مطابق  را(  خارجي  و  داخلي)  خود  تعهد  مورد  اختصاصي  كاالهاي  است  موظف  فروشنده

 . نمايد تامين و تهيه زير تبصره در مندرج فروشندگان و  سازندگان ليست از و ايران گاز

 . نمايد  اعالم خريدار  به تاييديه اخذ جهت را فروشنده  شركت و كاال   فني مشخصات  كاال  خريد از قبل بايستيمي فروشنده

  از   را  خود  تعهد  مورد  كاالي  بايستيمي  الزاما  فروشنده  كه  ايران  گاز  ملي  شركت  تاييد   مورد  فروشندگان  و  سازندگان  ليست:    تبصره

 . باشدمي موجود www.ep.mop.ir سايت  در نمايد تهيه طريق آن
 

 

 

 لیست مصالح پیمان 
 

ف
دي

ر
 

 واحد مقدار شرح 

 لوله هاي فوالدي   

 متر 24 اينچ 0/172به ضخامت    API 5L-GrBاينچ 4لوله فوالدي بقطر  1

 متر 1848 اينچ 0/250به ضخامت    API 5L-GrBاينچ 12لوله فوالدي بقطر  2

 متر 132 اينچ 0/250به ضخامت    API 5L-GrB اينچ 16لوله فوالدي بقطر  3

 متر 1332 اينچ 0/250به ضخامت    API 5LX-42اينچ  24لوله فوالدي بقطر  4

 مصالح و اتصاالت  

5 
تمام  ساقه بلند با بدنه    150اينچ كالس  24شيرسماوري جوشي مدفون  سايز  

 جوشي از نوع گيربکس افقي 
 عدد  1

6 
ساقه بلند با بدنه تمام    150اينچ كالس  16شيرسماوري جوشي مدفون  سايز  

 جوشي از نوع گيربکس افقي 
 عدد  1

7 
ساقه بلند با بدنه تمام    150اينچ كالس  12شيرسماوري جوشي مدفون  سايز  

 جوشي از نوع گيربکس افقي 
 عدد  1

 عدد  3 )جهت بلودان(  150اينچ كالس 4شيرسماوري جوشي مدفون  سايز   8

 عدد  1 (  Matching Pipe =0.250اينچ )  24درپوش جوشي 9

 عدد  1 (  Matching Pipe =0.250اينچ )  16درپوش جوشي 10
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 عدد  1 (  Matching Pipe =0.250اينچ )  12درپوش جوشي 11

 عدد  3 اينچ 0/237( به ضخامت  SCH40اينچ )  4درپوش جوشي 12

 عدد  14 (  Matching Pipe =0.250)  24  "درجه به قطر  45زانوي جوشي  13

 عدد  4 (  Matching Pipe =0.250)  16  "درجه به قطر  45زانوي جوشي  14

 عدد  12 (  Matching Pipe =0.250)  12  "درجه به قطر  45زانوي جوشي  15

 عدد  4 (  Matching Pipe =0.250)  24  "درجه به قطر  90زانوي جوشي  16

 عدد  4 (  Matching Pipe =0.250)  12  "درجه به قطر  90زانوي جوشي  17

18 
 اينچ 0/237( به ضخامت  SCH40)  4"سه راهي مساوي به قطر 

 )جهت بلودان(  
 عدد  3

19 
  ( جوشي   نامساوي  راهي  قطر  SCH40سه                                                       12  "*  4  "(به 

 (Matching Pipe =0.250*0.250*.237  ) 
 عدد  2

 عدد   1 اينچ 0.250به ضخامت  150كالس   24"اتصال عايقي  20

ف
دي

ر
 

 واحد مقدار شرح 

 عدد   1 اينچ 0.250ضخامت به   150كالس  16"اتصال عايقي  21

 عدد   1 اينچ 0.250به ضخامت  150كالس   12"اتصال عايقي  22

 عدد  1 (WPB-t=0.250)  24 "*  4 "سدل جوشي  به قطر   23

 عدد  1 (WPB-t=0.250)  16 "*  4 "سدل جوشي  به قطر   24

 عدد  1   150اينچ كالس  24فلنچ جوشي  25

 عدد  2  150اينچ كالس  24اسپيرال گسکت  26

 عدد  40 150كالس  24"جهت فلنج1 1/4"* 6 3/4"پيچ ومهره درابعاد 27

 عدد  1   150اينچ كالس  16فلنچ جوشي  28

 عدد  2   150اينچ كالس  16واشر  29

 عدد  32 150كالس   16"جهت فلنج3"*5 1/4"پيچ ومهره درابعاد 30

 عدد  1 150كالس اينچ  12فلنچ جوشي  31

 عدد  2   150اينچ كالس  12واشر  32

 عدد  24 150كالس  12"جهت فلنج7/8"*4 3/4"پيچ ومهره درابعاد 33
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 عدد  3 ( Bore SCH40)   150اينچ كالس  4فلنچ جوشي  34

 عدد  3 150اينچ كالس  4فلنچ كور 35

 عدد  3   150اينچ كالس  4واشر  36

 عدد  24 150كالس  4"جهت فلنج3 1/2"* 5/8"درابعادپيچ ومهره  37

 متر 3336 سانتي متر 40نوار زرد اخطار  به عرض  38

 خريد كليه مصالح الزم براي پوشش لوله و اتصاالت) نوع عايق قير اصالح شده پليمري مي باشد( 

39 
مطابق  كليه مصالح الزم براي پوشش لوله ) نوع عايق قير پليمري اصالح شده  

 اينچ   4مي باشد ( به قطر  IGS-M-TP-016( 2استاندارد )
 متر 24

40 
كليه مصالح الزم براي پوشش لوله ) نوع عايق قير پليمري اصالح شده مطابق  

 اينچ   12مي باشد ( به قطر  IGS-M-TP-016( 2استاندارد )
 متر 1848

41 
پليمري اصالح شده مطابق  كليه مصالح الزم براي پوشش لوله ) نوع عايق قير  

 اينچ   16مي باشد ( به قطر  IGS-M-TP-016( 2استاندارد )
 متر 132

42 
كليه مصالح الزم براي پوشش لوله ) نوع عايق قير پليمري اصالح شده مطابق  

 اينچ   24مي باشد ( به قطر  IGS-M-TP-016( 2استاندارد )
 متر 1332

ف
دي

ر
 واحد مقدار شرح  

 حفاظت كاتديك ليست مصالح 

43 
)جعبه اتصال و كنترل  چهار ترميناله و هشت ترميناله    1شماره    نوع   باكس   باند 

N-BOX  وP-BOX بر اساس نقشه )SP-6002/B 
 1 عدد 

 100 متـر طول    XLPE/PVC با عايق mm2 1×25تهيه كابل با هادي مسي به مقطع  44

 540 متـر طول    XLPE/PVC با عايق  mm2 1×16تهيه كابل با هادي مسي به مقطع  45

 30 متر طول    NYYاز نوع   mm2 3×4تهيه كابل با هادي مسي به مقطع  46

 15 كيلو گرم ميليمتر  50سيم لخت مسي نيمه افشان به مقطع  47

48 
سانتي متر بر   100*2.5به ابعاد    MMOتهيه آند تيتانيوم با روكش اكسيدي  

 IGS-M-TP-22-2010اساس استاندارد  
 5 مورد

49 
   16mm2× 1تهيه مفصل رزيني دو راهي جهت ارتباط آند به كابل براي مقطع  

 به همراه موف مناسب
 5 عدد 
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 25 متر طول  ميلي متر   6اينچ و ضخامت  12تهيه لوله فوالدي به قطر  50

51 
ميلي متر يك سر رزوه و    19اينچ و ضخامت    12به قطر      UPVCتهيه لوله

 متري( 4يك سر بوشن )در شاخه 
 50 متر طول 

52 
لوله   تبديل  قطر    UPVCتهيه  به  فوالدي  لوله  اتصال   12به  جهت  اينچ 

  UPVCجوشي/رزوه اي لوله هاي فوالدي به 
 1 مورد

 15 عدد  ميليمتري  16سركابل ) كابلشو ( مسي  53

 6 عدد  ميليمتري  25سركابل ) كابلشو ( مسي  54

 4 عدد  ميليمتري  50سركابل ) كابلشو ( مسي  55

 8 عدد  كابل به لوله ) هندي كپ( كپ مخصوص پوشاندن محل اتصال  56

 10 عدد  گرمي  15پودر مخصوص كدولد جهت اتصال كابل به لوله  57

58 
 100اهم و توان    50رئوستا ) پتانسيومتر با قابليت تنظيم زير بار ( با مقاومت  

 وات
 3 عدد 

59 
اتصال زمين  به طور كامل براساس طبق نقشه  تهيه مصالح و حمل سيستم 

SP-6004    و مشخصات فني 
 1 مورد

 

 



 

 متر  3336به طول  گازرسانيشبکه توزیع  اتصاالت  مین لوله وأت
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 فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 متر  3336به طول  گازرسانيشبکه توزیع  اتصاالت  مین لوله وأت

 فوالدگل گهر  و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و
 3از   2صفحه   1401 پاییز ق 1576/01: مناقصهشماره   فرم پیشنهاد قیمت 

 

 

 

 
 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه   متر 3336به طول  گازرسانيشبکه توزیع  اتصاالت  مین لوله وأت

پس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع    ذیل ما امضا کنندگان فوالدگل گهر  آبي شرکت توسعه آهن و

داریم  مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

   موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل که عملیات

 

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

 

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

 

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

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،  له شرایط  جماقصه 

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

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  

هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و  نامهنین، مقررات و آئینکامل نسبت به مصوبات، فرامین، قواآگاهی   -3

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  

پرداخت    مربوطه اضافه  براي درخواست  نیز هیچ حقی  و  نخواهیم شد  و معاف  ماده  بري  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. 



 

 متر  3336به طول  گازرسانيشبکه توزیع  اتصاالت  مین لوله وأت

 فوالدگل گهر  و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و
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مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را در نظر گرفته و تایید  در تهیه پیشنهاد قیمت، سود   •

 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    اقدامتعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما  که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، م  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  بااالختیار  به  و  شیم 

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

 

 

 

و به ترتیب شماره درج تجهیزات  آنالیز و جزئیات قیمت را بر طبق لیست    بایستي  پیمانکارالزم به ذکر است،   ✓

 ماید.نضمیمه    ،با ذکر برند پیشنهادی در اسناد فني  مدارک مناقصهشده در لیست تجهیزات  

 

 

 



 

 متر  3336گازرساني به طول شبکه توزیع مین لوله واتصاالت  أت

 فوالدگل گهر  و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و

 2از    1صفحه     1401 پاییز ق 1576/01:  قراردادشماره   فرم ضمانت نامه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فرم ضمانت نامه نمونه 
 

ق10/ 5761شماره مناقصه :   

 

 

 

1140 پاییز  

 

 

 

 



 

 متر  3336گازرساني به طول شبکه توزیع مین لوله واتصاالت  أت

 فوالدگل گهر  و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و

 2از    2صفحه     1401 پاییز ق 1576/01:  قراردادشماره   فرم ضمانت نامه 

 

 

 

 

 

 
 

 تعالي  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.


