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 اسناد مناقصه 

 
 شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گازاجرای 

 تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و آهک  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

ق 5771/10شماره مناقصه    
 

 

 

1140 پاییز  



 

تا مجتمع های   گاز اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهراحیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 1از   1صفحه   1401 پاییز ق 1577/01:  قراردادشماره   آگهی مناقصه 

 

 

 

 

 

 
 

اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار   "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

  از طریق را  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرگاز تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 نماید. واگذار  شرایط به پیمانکار واجد  کشوری - عمومی برگزاری مناقصه

 

 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"ابتدا می بایست پاکت  مناقصه گران در  

، 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  

 07/08/1401وده و جهت هماهنگی از بازدید و پرسش و پاسخ موارد فنی از تاریخ  بازدید از محل پروژه الزامی ب -

 تماس حاصل فرمایید.   09137681667شماره با آقای مهندس بهرمن و  11/08/1401لغایت 

 

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

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

 تماس حاصل فرمایید. اداری  

 

1401/ 80/ 71  : اخرین مهلت ارسال مدارک   
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 مناقصه دعوت نامه شرکت در 

 

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

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

 

 و احترام  با سالم

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

اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و  

 اقدام نماید.   سیرجان كارخانهمحل   در  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر طبق شرح خدماتآهک 

 

 مناقصه ( موضوع 1

اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و    "

 فعالیت ها در پیوست آمده است.  كه شرح  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرآهک 

 

 پروژه  تحویل(  2

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

 باشد.  می " آهن و فوالد گل گهر

 

  زمان اجرای پروژه (4

  12 ضمن اینکه باشد و  می ماه  2 قرارداد و پیش پرداخت موضو  قرارداد از تاریخ تنفیذ اجرای پروژه پایپینگبراى  زمان پیش بینی

 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 

 

 ( اسناد مناقصه 5

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

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

 

 

 

 



 

اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های   

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهراحیاء طوبی ، فوالد و آهک 
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 تضمین شرکت در مناقصه   (6

 )مطابق با فرمت داده شوده  به نفع  نامه بانکی وور  ضومانتبه  اسوت كه باید ( ریال  میلیارد پانزده )ریال  15,000,000,000 مبلغ

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

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

 

 ( کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین اجتماعی7

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

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

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

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

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

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

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، نظار 

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

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

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

 

 نحوه ارایه پیشنهاد (  8

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

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

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

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

 تائیدیه  الحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح  گواهی-1

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

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

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

در د مبلغ كل می باشد.    40پیش پرداخت  . مبلغ  بعد از آخرین موبد تسلی  پیشنهادها ابتبار داشته باشد روز  60پیشونهاد باید تا  

می باشود. واریز پیش پرداخت در قبال ارائه ضومانت نامه بانکی بی قید و شورط بغیر از  روز    60  اجرای پروژه  پیش بینی شودهزمان 

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

 

 نحوه ارایه پیشنهاد ( 10

 ارائه مدارک و پیشنهادا  بصور  دو مرحله ای می باشد.  

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

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

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

 .  رسانی خواهد گردیدالاط "ج"

 

  (  اعتبار پیشنهاد 11

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

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد12

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سوی و یک  رربی،  نشوانی   به  17/08/1401مورخ   14 ثر تا سوابتپیشونهادها باید حداك

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

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

 

 پاسخگویی به سواالت   (13

 به شماره ذیل تماس حا ل فرمایید. ، مناقصهموضو  برگزاری سوال در رابطه با هرگونه  در  ور  وجود

 قاسمی مسئول پاسخ ویی : آقای  

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 
 

 ابالم شماره حساب/شبا، نام بانک، نام شركت و شماره تلفن همراه و ثابت جهت فکس رسید ضروری می باشد.  پیشنهاد مالیدر 

نهایی و گواهی   و و تحویل فاكتورارسال به سایت سیرجان    و ورتجلسه و تایید فنی     و بازرسی وتسویه حساب كامل، بعد از تامین كاال 

  ور  می پذیرد.  22پالک  31ارزش افزوده به دفتر مركزی تهران به آدرس میدان آرژانتین، خیابان الوند، كوچه 

 پیش رو توجه به نکا  ذیل حائز اهمیت می باشد:  مناقصهدر خصوص 
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهراحیاء طوبی ، فوالد و آهک 
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قبول كلیه پیشنهادا  مختار است و آن شركت به این وسیله، حق ابتراض شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد یا   -1

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

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

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

از  -الف پیشنهادی بیشتر است   مناقصهكنترل محاسبا  برنده   در  ورتیکه پس  از بدد  ، مشخص شود كه جمع كل 

 یابد. قیمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

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

 باشد. مالک بمل می

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

 باشد. محاسبه بدد كمتر می

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

 قیمت ارائه گردد.

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

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

ابالم گردد. در زمان بقد قرارداد و پس از تعیین برنده توسط، موضوباتی بررسی    مناقصهرالعمل شركت در  و براساس دستو

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

 مبنای بقد قرارداد قرار خواهد گرفت.  مناقصهاسناد 

  48 حداكثر  ور  این در كه شود مهلت ابالم شده برای یک دوره تمدید است ممکن گزار  مناقصه  الحدید  ور  در -5

          .ابالم خواهد شد به پیمانکار مقرر مهلت از قبل  سابت

               

 

                      

 



  

تا مجتمع های   گاز بکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار اجرای ش

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و آهک احیاء طوبی ، فوالد 

 10از   1صفحه   1401 پاییز ق 01/  1577  :  شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  مناقصه مناقصه   دردر  شرکت شرکت     دستورالعملدستورالعمل

  

 اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز  

 تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و آهک

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  

 

 

 ق 01/ 1577  شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

تا مجتمع های   گاز بکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار اجرای ش

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و آهک احیاء طوبی ، فوالد 
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 مقدمه (1

خاجرای    "  دارد  نظر در  گهر  گل فوالد  و آهن  توسعه شرکت توزیع  ایستگا  شبکه  تا روجی  گاز  فشار  تقلیل  ههای 

شده است    را با شرايطي که در ادامه ذکر  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرمجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  کشوري  -مناقصه عمومي از طريق برگزاري

 شرح کار  (2

توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های  احیاء طوبی   شبکه  اجرای  "   هدف از برگزاري اين مناقصه

  مي باشد.  ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس   "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ، فوالد و آهک  

 اسناد مناقصه  (3

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

 صه شرکت در مناق  مه نادعوت،  آگهيکاور اسناد،  •

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

   HSE، دستورالعمل پیش نويس قرارداد •

 ، پیشنهاد قیمت فرم ضمانت نامهمدارک فني ،   •

 

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

تمناقصه -3-3 از  قبل  بايد  پسلیگر،  بررسيیشنهاد مناقصم  به دقت  را  اسناد مناقصه  اطالعات الزم ه،  تمام  و    ، کرده 

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

خود مناقصه  .کند اشتباه  سوي  از  شده  ارايه  شفاهي  مناق ،  ارگزاطالعات  براي  نگزا صهتعهدي  ايجاد  کند،  مير 

   .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن

ب -3-4 فني ايستي  مناقصه گر  بر اساس    مشخصات  به اسناد مناقصه را  به اسناد مناقصه    اطالعات منضم  فني منضم 

ر  . د ايدمطابقت و کنترل نمايد و در صورت اختالف مراتب را طي گزارشي در پاکت ب اسناد مناقصه اعالم نم 

 ش نمي باشد. غیر اين صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعايي مبني بر تغییر احجام قابل پذير
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تمام اسناد مناقصه را به دقت   گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در   -3-5

تواند به دست آورد، به دست  به ميجرا تر بگمناقصه مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که يک 

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

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

کتبي   الكترونیكي)فیزيكي  صورت  را  مناقصه(،  يا  سمطلگزار  تق ع  و  دريافت اخته  بنمايد.   اضاي  کتبي  توضیح 

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

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

پ تسلیم  م هاد یشناز  مهلت  مناقصه، در  پاسخ  نمايد.  ارايه  را  اصالحي خود  پیشنهاد  و  منعكس کند  وقرر    گزار 

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

ال و واضح بودن اسناد مناقصه از  كاش  بدون گر، به منزلۀطور يكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .نظر وي تلقي خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد ان تا تاريخ تعیین شده در  تواند در هر زممي  گزارمناقصه -3-7

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

 .تعويق بیاندازد و يا موعد تسلیم يا گشايش پیشنهادها را بهه عمل آورده ر بنظ

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

 .دردنگيها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب مالحاقیه. گرددمي اعالم  از طريق سايت گران مناقصه

 ان گرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط   (4

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

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

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

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

 

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

اين سند،  نسبتمناقصه -4-1 به دستورالعملهاى مندرج در  با توجه  بايد  نامه و  یه  ته  به   گران  پیشنهاد  ضمانت 

دفتر کارفرما  به    17/08/1401  روز  14ساعت    تاحداکثر    پیشنهاد خود رابه زبان فارسي اقدام نموده و    فني 
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، معاونت بازرگاني، تحويل  22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم غربي، پالک  نشاني: به

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

 اثر داده نخواهد شد. مقرر، ارائه گردند ترتیب 

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

 داشته باشد.

 یش بیني مي گردد. پ  ماه  2انجام پیش پرداخت به مدت  د وردا مدت اجراي پروژه از زمان بسته شدن قرا -4-3

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

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

 آدرس تعیین شده، تحويل نمايد.  به  دى وبنپاکت بسته

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

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

 کلیه پاکتها درج گردد:

   

 جی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز یع خروبکه توزاجرای ش

 تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 ق   1577/01مناقصه شماره 

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشانی  

 -----:تمام پاکات    روی بر  ه گر  و نام نماینده مناقصشماره تماس ثابت و همراه  
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 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه  در شرکت  تضمین کت الف: اپ

میباشد. اين    ریال(  15،000،000،000)  ریال  میلیارد  پانزدهمبلغ  نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به  ضمانت -1

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

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

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

مى تمديد  مناقصه  برنده  مناقصه  .شودهزينه  از طرف  امرى  چنین  انجام  در  عدم  قبول  قابل  غیر  تأخیر  يا  و  گر 

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

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

شود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عیناً مستردد  موضوع پاکت الف تحويل ن  هصچنانچه ضمانت شرکت در مناق -3

 خواهد شد.

 

 یشنهاد فنیپاکت پ پاکت ب:

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

مدارک، بر   ي بحاوي مدارک زير میباشد که جهت تسريع در ارزيا  «ب» پاکت مشخص شده با حرف   •

تقسیم بندي    ها گونه تغییرى، در زونكندستورالعمل، بدون هیچاساس فرمت و ترتیب مندرج در اين  

 یگردد: و ارائه م

 :  بخش اول

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

)رضايت کارفرمايان    هامهان، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير  هاگواهي صالحیت •

 قبلي(  و .........  

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

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

 قرارداد .  نمونه
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 :  بخش دوم

نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود )در  با موضوع مناقصه و هر گونه    ه پیشنهاد فني پیمانكار در رابط

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

 )صورت وجود(  

  بخش سوم:

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

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

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

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

 

 بخش چهارم: 

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

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

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

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

اعضا در   بین مشارکت نامه موافقت از ا بر اساس اين دستورالعمل، همراه با نسخه اياگانه مدارک خود رهاي جدزونكن

  نمايند. ارايه  پاکت )ب(

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

اين   -   قید  با  قبال و هبود پیمان جرايا به متعهد  مشارکت، اعضاي که امر تعهدنامه                              هدستگا در 

 .باشندمسئول مي اجرايي، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در  اعضا  از  يک  هر سهم درصد  -

 . اعضا  از يک  هر مسئولیتهاي و وظايف  حیطه -

رائه  ت و سقم اطالعات اضاي قرارداد صحگر و امکارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 . شده را بررسي نمايد
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 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

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

 باشد.  در اين فرم قیمت و جدول مشخص شده 

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

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

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

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

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

 خواهد گرفت.

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

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

 .است گرديده منظور

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

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

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

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

 يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  اين نین،همچ شده باشند. مستثني روشني  به مناقصه، اسناد در که اين مگر

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

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

  گیرد. مي صورت آنها مبناي بر مناقصه، 

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

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

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

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

 خواهد شد.



  

تا مجتمع های   گاز بکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار اجرای ش

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و آهک احیاء طوبی ، فوالد 

 10از   9صفحه   1401 پاییز ق 01/  1577  :  شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
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 یطبق نمونه سازمان امور مال)  فاکتور ازاي ارائه  ورت مجزا و در  بص

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

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

 خود پیشنهاد به آن را و  کرده اقدام  آن، تكمیل  و فصیليت فهرست  تهیه هب نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .نمايند پیوست

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

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

 بود. اهدخو مبنا 

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

 . صورت مي پذيرد

 پیشنهادها  ارزیابی (5

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

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

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

 شود. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء

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

ده مناقصه حق ادعاي  دد در اينصورت برنناقصه منصرف گربه هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده م

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

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

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

 م خواهد شد.  برنده مناقصه اعالدوم به عنوان  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  

 .مورد مناقصه مي باشد

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

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

 



  

تا مجتمع های   گاز بکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار اجرای ش

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و آهک احیاء طوبی ، فوالد 

 10از   10صفحه   1401 پاییز ق 01/  1577  :  شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 ان گرمناقصه سئواالت  (6

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

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

ه آهن و فوالد گل  شرکت توسع ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک آدرس:  -2

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

 212اخلي د 4-02188197672

با آقاي    11/08/1401لغايت    07/08/1401جهت هماهنگي از بازديد و پرسش و پاسخ موارد فني از تاريخ    -  3   

 تماس حاصل فرمايید.  09137681667شماره مهندس بهرمن و 

در سايت    که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى  ییر يا اصالحى ه تغ هرگون  -4   

 گران دعوت شده خواهد رسید. به اطالع مناقصه اينترنتي شرکت

 ات فنى مشخص (7
به اسناد مناقصه،    فني   مشخصه هاي  -1 انجام پروژه است. مناقصهمنضم  ر  گمالک و معیار درستي و صحت 

هرگونه   درمغايبايد  احتمالي  کسب    رت  و  اعالم  قرارداد  عقد  از  قبل  را  قیمت  برآورد  يا  فني  مشخصات 

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

 ي نخواهد شد.با قیمتهاي پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در مشخصات فني، کار جديد تلق 

 کند.و حداکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، تعیین مىت فنى، حداقل شخصام -2

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

ام کار موضوع  انج  ودن اسناد براىگر بايد از تكمیل بشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

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

 زشبکه توزیع گااجرای بازرسی  (8
نسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و اخذ تايیديه    اجراآيند  ست پیش از شروع فرموظف ا  پیمانكار -1

 اقدام نمايد.   افرمکاره نظارت  اين مدارک از دستگا

الزامات  ح -2 بازرسي    کارفرماداقل  بخش  نويس    اجرايدر  پیش  فرم  فني ضمیمه  اسناد  در  قرارداد  موضوع 

ق  پیشنهاد  مبناي  بايست  مي  که  است  آمده  قراقرارداد  گر  مناقصه  کلیه  یمت  است  ذکر  به  الزم  گیرد.  ر 

 اقصه گر مي باشد. من آن به عهده  به تبطمرهماهنگي هاي مربوط به بازرسي و هزينه هاي 

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

 انجام گردد. و استانداردهاي گاز  فايل ها



 

 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
مت

ا
 

 

  0.1      ی کنترل پروژه و نظارت فن  ستمیس

  0.2      مرتبط با موضوع قرارداد   یتخصص  دانش

  0.05      ی و نرم افزار   یسخت افزار  امکانات

  0.3      منطبق با موضوع  یو سوابق کار   تجربه

  0.2      سابقه و حسن انجام کار    حسن

  0.1       یمنطبق با اسناد فن  یو نقطه نظرات اصالح  شنهاداتیپ

  0.1      کار و شرح    یفنمنطبق با اسناد    یشنهادفنیپ

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

 ها (   زمیمکان
     0.25  

  0.2      مرتبط با موضوع  یو سوابق کار   تجربه

  0.2      و اجرا   یسرپرست  ییتوانا

  0.1      ی برون سپار   یها  تیفعال  تیری مد  نحوه

  0.05      ها   زمیآالت ،ابزارها و مکان  نیاز ماش  نهیبه  استفاده



 

 2 از 2 صفحه 
 

 FO1651-00مدرک:کد 

 

 

 

 پیمانکاران   اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا( 
 تاریخ:

 نام و نام خانوادگی مدیریت:  نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی 

 پیمانکاران وضعیت 
امتیاز  

 100از  
  امتیاز  وزن 

 

 ضعیف 

0-30 

 متوسط 

30-50 

 خوب 

50-80 

 عالی 

80-100 
 

  % 25وزن معیار:  معیار بازرگانی 

 0.2       موقع* سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت به  *

  

ی 
گان

زر
 با

ار
عی

ی م
های

ز ن
یا

مت
ا

 

 

  0.25       تنظیم صورت وضعیت ها مطابق استاندارد و ارائه بموقع 

  0.25       درآمد سالیانه  

  0.2       هینامه های صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانکاری اگو

  0.3       شناخت بازار و تامین بموقع و کیفی نیازمندیها 

  % 20وزن معیار:  معیارنیروی انسانی 

 0.25       ساختار سازمانی 

  

ی 
سان

ی ان
رو

 نی
ی

های
ز ن

یا
مت

ا
 

 

مندرج در قرارداد مطابق چارت  رعایت بکارگیری تخصص های  

 سازمانی 
      0.25  

  0.25       سوابق کاری و تحصیلی پرسنل

  0.25      اجرایی مقیم / محلی و یا در دسترس بودن کادر  

 -3                                         -2                                            - 1ارزیاب:  تیم  

                   4 -                                             5- 
 امتیاز نهایی 

 تهیه کننده:
 امضاء:

 تایید کننده:
 امضاء:

 کننده:تهیه  
 امضاء:

 

 

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

 



 

ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های   یع خروجی ایستگا اجرای شبکه توز 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهراحیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 17 از  1صفحه   1401 پاییز ق  1577/01قرارداد:  شماره   پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قرارداد

 
 اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز 

 تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 

 فی مابین

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 و

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

 

 

 

 

 ق 1577/01  شماره قرارداد:

 

 1401  /د: ...../ .....ا دتاریخ قرار
 

 

 

 

 



 

ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های   یع خروجی ایستگا اجرای شبکه توز 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهراحیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 17 از  2صفحه   1401 پاییز ق  1577/01قرارداد:  شماره   پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 هب انم خدا  
 

به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس  بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر،  این قرارداد فی ما 

شناسه    با جان  رسی شهرستان شرکتهاي ثبت اداره  در  3136هیات مدیره و جعفر صالح به عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره  

اقتصادي    14000228625ملی   شماره  کیلومتر  411395415655و  سیرجان،  نشانی  به  کیلومتر    50،  شیراز،  اختصاصی    5جاده  جاده 

کدپستی   گهر،  گل  نامیده می 7817999738معدن  کارفرما  قرارداد  این  در  پس  این  از  که  شرکت  ،  و  یکسو  از  به    ..............شود 

شماره    ....................نمایندگی   به  شده  ثبت  مدیرعامل،  عنوان  ملی    ..................به  شناسه  اقتصادي    .....................با  شماره  و 

ن پس در این قرارداد  ی،که از ا......................  یکد پست........  واحد  ........پالک    ،.................................به نشانی تهران،     ...................

پیمانکار نامیده می شود از سوي دیگر، مطابق مواد و شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعایت  

 مفاد قرارداد می باشند. 

 
 : موضوع قرارداد  -1ماده 

جتمع های  احیاء طوبی ، فشار گاز تا م  ا ههای تقلیلاجرای شبکه توزیع خروجی ایستگ  »   موضوع قرارداد، عبارت است 

 « مطابق با مدارک فنی و مستندات پیوست. شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرفوالد و آهک  

 

  قرارداد  مدارک  و اسناد  - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد  بر مشتمل  قرارداد این

 قرارداد حاضر -1

   شرح خدمات -2

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

بخشنامه    -4 پیمان موضوع  راهبردي رئیس    03/03/1378مورخ    1088/102-842/54شرایط عمومی  نظارت  و  برنامه ریزي  معاونت 

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

 کارفرما  محیط زیست و بهداشت ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی  زیست و  نیمیا هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  -5

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که

 پیوست ها   -6

 :  مدارک و نقشه هاي فنی1پیوست 

 QCTM:  دستورالعمل 2پیوست 

 PMS: مدرک 3پیوست 



 

ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های   یع خروجی ایستگا اجرای شبکه توز 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهراحیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 17 از  3صفحه   1401 پاییز ق  1577/01قرارداد:  شماره   پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 HSE: دستورالعمل 4پیوست 

 : دستور العمل رنگ آمیزي5پیوست 

 دستورالعمل تهیه فاینال بوک :6پیوست 

 : دستورالعمل بازرسی 7پیوست 

با قرارداد حاضر اولویت  بین اسناد و مدارک قرارداد،  پیوست هاي مربوطه  در صورت وجود دوگانگی  نامه ها و مقررات  و  ، آیین 

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است. 

 

  قرارداد  مدت  - 3 ماده

 تنفیذ قرارداد تعیین گردید. تاریخ   از ه ام 2 قرارداد عموضوخدمات  انجام مدت

 

  قرارداد  مبلغ   - 4 ماده

انجام کامل موضوع قرارداد،   بابت  .......  .......مبلغ قرارداد  .......................(  عدد  به صورت مقطوع    )...........حروف  با  ریال  ، مطابق 

 تعیین و توافق گردید.جدول ذیل  

 

 جمع )ریال(  هزینه واحد )ریال(  برآورد احجام کار یتمشرح آ ردیف 

    .............. اجراي  1

2  .....................................    

  جمع کل )ریال( 

 

 خت میگردد.پردا ریالیکل مبلغ قرارداد بصورت  :1تبصره 

 تعدیلی به آن تعلق نمیگیرد. مبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه :2تبصره 

)با    بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پرداخت آن به عهده کارفرما است.  اتیدرصد مال  9  زانی به مبلغ کل قرارداد به م  :3تبصره

 (. یاتیان امور مالمبر ارزش افزوده از ساز  اتیمال یتوسط پیمانکار به کارفرما و ارائه گواه ،یاتیور مالان امسازم ارائه فاکتور طبق نمونه 

براساس مستندات    پس از انجام موضوع قرارداد نهایی شده و  که  می باشدتقریبی    فوق الذکر بصورت برآوردي واحجام  :4تبصره

 خواهد گرفت.  صورتپیمانکار ت به پرداخ ،و تایید دستگاه نظارت  ابرازي پیمانکار

 

 

 افزایش یا كاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

)بیست وپنج درصد(    %25ول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا  ند در طامی تو  کارفرما

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد. 
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 تنفیذ قرارداد  -6ماده 

 ول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:با حصرداد قرا

 الف( امضاي قرارداد

 پیش پرداخت ب( ارائه ضمانتنامه بانکی

 انجام تعهدات تضمین حسن ج( ارائه 

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما  

 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  

 کارفرما تلقی شده و    پیمانکاریخ امضاء قرارداد( به مفهوم انصراف  ز تاراري اروزک   7عدم ارائه تضامین فوق )حداکثر ظرف مدت   

 . با شرکت دیگري در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید ضمن فسخ این قرارداد  این حق را دارد تا

 

 مبلغ قرارداد پرداختنحوه   -7ماده 

از  درص   40ا  تحداکثر      کارفرما،  پیمانکاردر صورت درخواست    -7-1 به عنوان پیشکل  مبلغ  د  را  ارائه  ا بقپرداخت، در  قرارداد  ل 

 .  دینمای پرداخت م پیمانکاربه  کارفرما و مورد تایید  بدون قید و شرط یضمانتنامه بانک

و کسر کسورات قانونی    تایید دستگاه نظارت  ارائه صورت وضعیت و  و    اقالم موضوع قراردادمابقی مبلغ قرارداد پس از نصب    -7-2

 ر پرداخت خواهد گردید. مانکابه پی

 

 بر موضوع قرارداد نظارت  - 8 ماده

ق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما تی که پیمانکار بر طب ا نظارت بر اجراي تعهد  -8-1

معاونت   برداريبر عهده  استواگذار گردید  بهره  است که کارهاه  پیمانکار موظف  اجر.  تعلیمات ائی ري  و  و دستورات  نظر  طبق  ا 

است که نظارت    یهی بد  باشد اجرا کند. ا اسناد و مدارک پیوست قرارداد مییدستگاه نظارت و یا نماینده آن که در حدود مشخصات و  

 نخواهد بود.  پیمانکار يهات ی مسئول فعدستگاه نظارت را

نظارت  -8-2 دستگاه  نمایندگان  توسط   ، قرارداد  موابازر  مورد   موضوع  با  مطابقت  جهت  الزم  فنی  ر سی  مشخصات  در  مندرج  د 

 قرارداد، قرار خواهد گرفت.

ها  -8-3 پرداخت  نجام  امر و  این  تسهیالت الزم جهت  و  امکانات  کلیه  تأمین  و  نظارت  نماینده دستگاه  بازدید  ماهنگی الزم جهت 

 باشد.  هزینه هاي مربوطه برعهده پیمانکار می

 اهد بود.و گان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخمایندرسی نکنترل و باز -8-4

هاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت  نامه پیمانکارهمچنین ملزم به رعایت آیین  -8-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد. بهداشت حرفه
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  بهاء آحاد  تعدیل - 9 هماد 

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

 

 قانونی كسورات - 10 ماده

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

با و نهائی وضعیت صورت نماید پرداخت عمل اجتماعی  تأمین قانون 38 ه ماد قمطاب است موظف بیمه: پیمانکار  تسویه حساب 

خاطرنشان می سازد پیمانکار با کد کارگاهی اولیه  .باشد می قرارداد این براي اجتماعی  تأمین حساب مفاصا ارائه به وطنم پیمانکار

 ی فعال می باشد.جتماعمین ا.................... در شعبه .................. سازمان تا

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي  تضمین  - 11 ماده

  %5به میزان  و شرط، قید بدونبانکی   ضمانتنامه قرارداد امضاء هنگام  پیمانکار به قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي نمیضت منظور به

مالی و تائید دستگاه   تسویه حساب قطعی موضوع قرارداد  ویل  تحو زا مذکور پس تضمین دهد.می تحویل مبلغ قرارداد، به کارفرما

   .شود یم داده  عودت پیمانکار به نظارت

 کار انجام حسن کسور مبلغگردد. نیمی از   می کار کسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ از

 پیمانکار به ، گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارتصدور  س از  آن پنیم دیگر  ازصدور گواهینامه تحویل موقت و   پس

 .گردید خواهد مسترد

 

 موضوع قرارداد  تضمین دوره - 12 هماد 

 .باشد می  موقت تحویل از پس شمسی  ماه  12 تضمین، دوره 

 

 تعهدات پیمانکار   – 13 ماده

ورد نیاز و کلیه مسئولیت هاي مربوطه به عهده پیمانکار  هاي مبیمه  و سایر  ایی  بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجر  -13-1

 می باشد.  

ترتیبات الزم براي انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرس معرفی شده از جانب کارفرما را فراهم  بایست تمامی  پیمانکار می  -13-2

پیمانکار متعهد می اثرکه د  گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی راآورد و همچنین  بازرس کارفرما اعالم می  ر  گردد کنترل فنی 

 ظرف مدت یك هفته برطرف سازد.

 هماهنگ و امکانات الزم را فراهم خواهد نمود. دستگاه نظارت با بازرس زرسی را تاریخ با رپیمانکا-13-3

یا به سبب آن متوجه  ارداد و  موضوع قریا انجام    و  هنگام تحویل    ،اي که ممکن است قبل  مسئولیت هرگونه حادثه یا صدمه   -13-4

کارفرما وي،  کارکنان  و  پیمانکار  اموال  و  ی جان  وي  کارکنان  گرد  او  ثالث  پیمانکار،  اشخاص  اموال  و  تأسیسات  به  خسارتی  یا  د 
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ج آید،  وارد  ثالث  اشخاص  یا  و  کال   زئاکارفرما  وي    و  نمایندگان  و  کارفرما  و  بود  خواهد  پیمانکار  عهده  مورد  به  در  مسئولیتی 

 یربط نخواهد داشت. اسخگویی به مراجع ذپ

جمهوري اسالمی ایران و شرایط  ه در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور  ک نماید  پیمانکار بدینوسیله اعالم و تائید می   -13-5

موضوع قرارداد از    ر طول اجراي عملیاتمندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وي د

تخ قرارداد  در  مندرج  شرایط  یا  و  ایران  اسالمی  جمهوري  قوانین  و  کرده لمقررات  گونه  ف  هر  تا  بود  خواهد  پیمانکارمکلف  اند 

 شود جبران نماید.خسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما می

 .باشد می نکارماپی عهده  کارکنان برتامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی  -13-6

 اجراي کار، بعهده پیمانکار میباشد. تامین کلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي  -13-7

تحویل    -13-8 تا  گردد  می  تحویل  پیمانکار  به  کارفرما  توسط  که  قرارداد  موضوع  اقالم  از  حفاظت  و  بعهده  نگهداري  موقت، 

 اشد.پیمانکارمیب

این    یمعرفکارفرما    به   را   خود   ه ندینما  قرارداد،امضاي    از   پس   بالفاصلهر  پیمانکا  -13-9 نمود که    يدارا   یستیبای  م  نده یانمخواهد 

 . باشدکارفرما  دسترس در اوقات تمام در و  بوده   يو  جانب از تام  اراتیاخت

 می باشد. به عهده پیمانکار  کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( -13-10

 نخواهد بود.  کارفرماین بابت متوجه سئولیتی از اممی باشد و  پیمانکارمسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل بر عهده  -13-11

و   -13-12 ایران  اسالمی  کار جمهوري  قانون  و  اجتماعی  تامین  قانون  کار،  محیط  بهداشت  و  ایمنی  اجرایی،  الزامات  سایر    رعایت 

 رارداد بعهده پیمانکار می باشد. ه مرتبط با موضوع ققوانین موضوع

حقوق  پیمانکار  -13-13 کلیه  است  ح   متعهد  و  دستمزد   ، مزایا  نماید  ،  پرداخت  مربوطه  قوانین  طبق  را  خود  کارکنان  بیمه  ق 

می باشد پرداخت کلیه   نکارماپی دد پرسنل برعهده سایرکسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادي و تر

  پیمانکاربوده و    پیمانکار ر مزایاي قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده  یهزینه هاي پرسنلی و مزایاي قانونی حین کار و پایان کار و سا

 ندارند.  کارفرماو عوامل وي هیچگونه رابطه استخدامی با 

 

 پیمانکار خدمات مهندسی -14-13

و  ادعا هیچگونه یدزداب  از  پس است ذکر  شایان ،الزامی است مالی  و فنی  پیشنهاد  ارائه  از قبل پروژه  اجراي  موقعیت و محل  از  بازدید -1

 .باشد نمی پذیرفته پیمانکار جانب از موجود وضعیت از اطالع عدم بر مبنی اعتراضی

، وایر بر  -2 ، فیلر ، صفحه سنگ  الکترود  از  اقالم مصرفی پروژه اعم  نات  تامین تمامی  ، بولت و  ، عایق و کناف  ، گاز    و س 

...و    تأمین و نصب دریچه ها  چسب ، گروت ، بتن ، آرماتور و،    تمتعلقالباقی  اکاور آن و  ،    متعلقاترول بولت و  ،تعلقات  م

هرآنچه   ( عمرانی  و  خاکبرداری  و  تسطیح  عملیات  ها   همچنین  ساپورت  پایپ  فونداسیون  اجرای  و  متریال  تامین  به  مربوط 

 ظر کارفرما باشد. ندارد های مورد .ضمن آن که تمامی موارد فوق بایستی مطابق با استانعهده ی پیمانکار میباشدمیشود( تماما بر  
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سازه اي جهت اتنقال    ازدید از پروژه و در مکان هایی کهلوله بر اساس ب  ک جهت انتقال خطوط طراحی و اجراي پایپ ر:    1تبصره  

ت نگردد و  و نصب شده می بایست باعث ایجاد محدودیت هاي رفت و آمد و تعمیراپایپینگ وجود نداشته باشد. پایپ رک طراحی  

 د. ن بر عهده پیمانکار می باشآراي  طراحی و اج

 Bill ofو     ISOنقشه  .  را ارئه دهداست پس از بازدید از محل پروژه طرح دیتیل اجرا پایپینگ مذکور    پیمانکار موظف :    2تبصره  

material اقدام کند. ن آ ر موظف است بر اساس طرح دیتیل خود نسبت بررسیپیوست به صورت طرح اولیه بوده است که پیمانکا 

 یل مهندسی و اجرایی ساپورت گذاري خطوط را ارائه دهد. ظف است طرح دیت: پیمانکار مو 3صره بت

 

 پیمانکار نیارزیابی ف  –الزامات عمومی  -15-13

 اقدام نمایند. بت به تهیه مدارک ذیلبایستی نس نراکاپیمان

 ران از مراجع ذیصالحتائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکا گواهی -1

 عتبر از سوي پیمانکار و تایید کارفرماارائه گواهینامه هاي صالحیت جوشکاري م -2

 يادتصزنامه رسمی، کد اقتصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و تغییرات در رو -3

 قبلی(   ها )رضایت کارفرمایان، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدیر نامههاصالحیتگواهی  -4

 قدام، حداقل سه مورد نمونه قرارداد اجراي پایپینگپروژه هاي اجرا شده یا در دست اراردادهاي نمونه ق -5

 

ا در نظوور گوورفتن مفاصووا حسوواب تووأمین نووویس قوورارداد پیوسووت( بوو   اد ) پیشاردقرب  در قالالزم به ذکر است، اجراي پروژه   •

 و ضمانت نامه پیش کار انجام حسن سپرده  و تتعهدا اجراي تضمین %5کار و  انجام حسن تضمین انبعنو %10اجتماعی و 

 مانتنامه بانکی بدون قید و شرط انجام می پذیرد.پرداخت به صورت ض

 

 پیمانکار  انپیمكلی شرایط  -13-16 

 لیبل از ارائه پیشوونهاد فنووی و موواقاجراي پروژه و  پروژه جهت تأمین موارد رفاهی و تجهیز کارگاه و موقعیت اجراي بازدید از محل   -1

 اطالع از وضعیت موجود از جانب پیمانکار پذیرفته نمی باشد. عدم عتراض مبنی برالزامی است و پس از بازدید هیچ گونه ا

ر موودارک فنووی طووی نامووه رما توسط پیمانکار مورد بررسی انجام گیرد و در صووورت ابهووام داز طرف کارفال شده  فنی ارس  رکمدا  -2

 د.سبت به رفع ابهامات اقدام خواهد نمورما نکتبی به واحد بازرگانی شرکت، کارف

ابق دسووتورالعمل از آنهووا، مطوو الووزام اسووتفاده  و پیمانکار موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی کار  و تأمین تجهیزات ایمنی حووین کووار  -3

 می باشد. )پیوست( HSEمدیریت 

ه مربوطه طبق و تمامی پرمیت هاي الزم را از دستگا ردیگرا در نظر ب تیسا يدر محل اجرا یمنیاصول ا هیاست کلظف مو مانکاریپ  -4

 باشد. یم کارنامیها به عهده پ تیمسئول هیصورت کل نیا ریدر غ .مقررات سایت دریافت کند

رداري، حفاري و ....در محوطه بیرون شرکت توسووعه وظف است پرمیت هاي مورد نیاز براي کلیه عملیات از جمله خاکبپیمانکار م  -5

 نطقه گل گهر دریافت نماید.را از شرکت توسعه، عمران و مدیریت موالد آهن و ف



 

ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های   یع خروجی ایستگا اجرای شبکه توز 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهراحیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 17  از 8صفحه   1401 پاییز ق  1577/01قرارداد:  شماره   پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
موودارک پیوسووت و پیشوونهاد مووالی  زرسووی بووه شوورحکاتی و خوودمات باارتسویه حساب نهایی بر اساس مقادیر و احجام اجرایی و تد  -6

رائه شده توسط پیمانکار و بر اساس احد ابر اساس ریز متره احجام، پس از اجرا و بر مبناي قیمت وصورت می پذیرد و پرداخت نهایی  

 یرد.پذا صورتجلسه تایید توسط نماینده کارفرما صورت می یتمهاي ذکر شده در پیشنهاد مالی و با

و ارائه گواهینامه    پایپینگ ات یعمل يظور اجرامنب  ازیابزار و وسائل مورد ن به همراه  متخصص و مجرب الزم ی انسان  يرویتأمین ن  -7

 انکار الزامی است.جوشکاري معتبر از سوي پیمهاي صالحیت 

 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 12  ه، ضمن اینکباشدروز می 90ذ زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفی -8

هوواي  آیووتم از کدام هر يبرا پیمانکار توسط شده  ارائه واحد  مبناي قیمت  بر  و  اجرا  از  پس  احجام  دقیق  متره   اساس  بر  تسویه حساب  -9

 گیرد. می صورت د مالییشنهاپ

 

 پیمانکار -تداركاتی  خدمات  -17-13

 و) الکترود ، فیلر ،صفحه سنگ ، وایربرس ، گوواز، عووایق و کنووف، لسووب ، لوووازم ایمنووی رایی پروژه  جرفی الوازم مص  کلیه متریال  -1

ت برقی و مکانیکی جهت اجراي پروژه به عهووده زار االه همراه تمام ابهرگونه متریال مورد نیاز جهت اجرا(  و همچنین تجهیز کارگاه ب

 پیمانکار می باشد.

 می باشد. به عهده پیمانکار طبق شرح اجرایی و ..  نشتی هواامل ت ها شتمامی تس تأمین و اجراي -2

رکت توسعه آهن و فوالد گللل گهللر کارفرما را از محل انبار کارخانه ی شهای خام تامین شده توسط  پیمان کار تمامی متریال    -3

ین انتقووال خت یا محل اجراي کار و همچنوو ریال از انبار به کارگاه ساجهت حمل مت یفتراک و جرثقیلتهیه و تأمین ل  .تحویل بگیرد  باید

متریال و  و هرگونه جابجایی در محوطه کارخانه و بیرون از کارخانه شامل  قطعات پیش ساخته از گارگاه ساخت به محل اجراي پروژه 

و بووارگیري و  ه جهووت نصووب و پایپینووگ، تخلیووهاسووب بووا پووروژبوم لرثقیوول متن  ار پیمانکار و تعداد و تناژ ووسیله نقلیه حمل نیروي ک 

  و اجراي داربست فلزي بعهده پیمانکار می باشد.همچنین تأمین 

ز سووایت و تامین محوول مناسووب در داخوول و بیوورون انل در مدت زمان اجراي پروژه تا تحویل نهایی و محل اسکان پرس  تأمین غذا و  -4

تووأمین محوول اسووتقرار در محوطووه کارگوواهی و داخوول   در حین کار اجرایی پروژه و  نیاز پرسنل  ائل رفاهی مورد  همچنین پیش بینی  مس

  عهده پیمانکار می باشد.کلیه امکانات خدماتی، رفاهی و اداري شرکت و 

 ن نماید.ي ایاب و ذهاب نیروهاي خود را تامیپیمانکار موظف است کلیه سرویس ها -5

 ده پیمانکار است.دث ناشی از جرح و فوت به عههمچنین حوا بیمه حوادث وی، بیمه مسئولیت مدن -6

 تیوو و رعا یامووور اجتموواعشووره از سوووي وزارت کووار و حفاظووت و بهداشووت کووار منت هاينامهنییآ تیملزم به رعا  نیمانکارهمچنیپ  -7

 .باشدیم اتیعمل منیو اجراي ا ايبهداشت حرفه

ب  -8 رابطه  قی در  تهیمتا  و  نقشهگذاري  لیسته کاال،  و  بوده  ر  (MTO)اجناس    ها مالک  و  صرفاً جنبه  دارد  اهنمایی 

در صورتیکه براي تکمیل پروژه کاالي  ویا    از قلم افتاده باشد  MTOموجود ولی در لیست  ها  کاالیی در نقشه  لنانچه

رج نشده باشدپیمانکار موظف است  کاردنیاز باشدکه درصورت مصالح اختصاصی عهده پیماناختصاصی دیگري مورد  
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هزینه این گونه کاالها ، طبق فاکتور واسناد ارائه شده که    .فرما اقدام نماید  کاروابالغ  الي مزبوربا نظرنسبت به تامین کا

 . پرداخت می باشد حاسبه ودرصد ضریب باالسري قابل م 15 احتساببه تائید کارفرما رسیده باشد با

ار اسووت و در مرحلووه ی براي مسیر لوله ها و ایجاد ساپورت که مورد نیاز می باشد بعهده پیمانکوو هرگونه کار عمران  کنده کاري و یا  -9

 بازدید تمام جوانب اجرا در نظر گرفته شود. 

و اجووراي است. تووأمین  كارفرمارگاه ساخت به عهده ا کااي اجرایی یوردنیاز در محلهتأمین برق و روشنایی با تابلوهاي مربوطه م  -10

 ی باشد. اي رابط جهت انتقال برق از تابلوها تا محل دسترسی پیمانکار بعهده پیمانکار مسیمه

پیمانکووار مووی باشوود و مووی  ارک فنی به عهووده به مد  ی با توجهشرح اجرای  طبق  نشتی هوا  هزینه و هماهنگی و اجراي کلیه تستهاي    -11

 د مالی در نظر گرفته شود.های در پیشنبایست

نه به عهده هزی ،شده  Failي در محلها تست مجدد جهتبا مشکل روبرو گردد،  در صورتی که  نشتی هوا: کلیه تستهاي    1تبصره          

 .خود پیمانکار می باشد

نگی  کارفرما با پیمانکار، ضمن هماه مات وت انجام تستهاي بیشتر از شرح خد: در صورت تشخیص نماینده کارفرما جه 2تبصره          

رف پیمانکووار و ارائووه بووه ه صورتجلسه کتبی با نماینده کارفرما و فاکتور از طوو زینه آن با ارائو ه پیمانکار موظف به اجراي تست ها بوده 

 بازرگانی قابل پرداخت خواهد بود. نماینده 

 می باشد.  كارفرمار سایت کارفرما به عهده ایی دپرسنل اجرجهیزات و وز براي ورود و خروج تهماهنگی و صدور مج -12

در تمووام مراحوول اجووراي مختلف کوواري و گروه هاي نفرات  معرفی وانکار جهت تجهیز کارگاه ست، پیمبه ذکر ازم : ال  1تبصره          

اینووده کارفرمووا شووماره تموواس بووا نم نوادگی و کوود ملووی ونووام و نووام خووا قبل ضمن با معرفی نفرات با ذکوور ساعت 24تا پروژه پایپینگ 

 د.هماهنگی بعمل آور

نووده دو هنگی هوواي امووور توسووط نمایطرف می باشند و کلیه همووا رما موظف به معرفی نماینده از هر دوار و کارف: پیمانک  2ه  تبصر        

ت پووروژه حضووور پروژه در محل سای وژه تا تحویل کاملاي قرارداد پرطرف صورت پذیرد. نماینده پیمانکار بایستی در تمام مدت اجر

 ما، نمایندگان دو طرف ملزم به بررسی و رفع مشکل می باشند.نکار و کارفرف پرسنل پیماوارد قهري از طرو در م داشته باشد

 کارفرموواجاري در سایت ت و عود لیتحو هاياز انبار کارفرما با طی کردن روند  و سالم  حیرا صح  تریالم  ،موظف است  مانکاریپ  -13

 تیمربوووط اقوودام کنوود. مسووئول يهووامحله نصب در و باالخر يورد نظر بعدم  يدقت نسبت به حمل به انبارها  تیگرفته و با نهاتحویل  

ظووت از فاح نیو همچن  اتیعمل يکامل اجرا تیمسئولو  خواهد بود  مانکاریپ  تیکالً به عهده و با مسئول  متریالاز  و حفاظت    يدارگهن

 موقت کار به عهده خواهد داشت. لیتحو خیرمصالح و لوازم را تا تا

و  تسووایتأس ت،زایوو مصووالح، تجه  يکارگوواه، جمووع آور  دنیوو اقوودام بووه برل  مووانیپ  اتیوو ملوظووف اسووت پووس از اتمووام عم  مانکاریپ  -14

 ياکردن محل هوو  زیو تم حیاالخره تسطتدارکات مربوط به خود و ب  گریآالت و د  نیموقت، خارج کردن مواد زائد و ماش  يساختمانها

لولووه و  قابل مصرف از تمام سر خووط ریاجناس غ ریو سا مانده یله ها و لوازم باقلو  يبرداشتن، جمع آوراقدام نموده و نسبت به     یلیتحو

 اقدامات الزم را انجام دهد.کارفرما  سایت ایا به خارج کارگاه حمل آنه
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 پیمانکار  اجرایی  خدمات  -13-18

مانکار رسیده،  رائی که به رؤیت پیطبق مشخصات فنی و نقشه هاي اجعملیات مرتبط با لوله کشی،  ر عبارت است از انجام کلیه  شرح کا

 به شرح ذیل : 

گردد، بدین معنی که آماده سازي مسیر، نصب لوله ، اتصال به خط ، تست نهووایی اگذار میار وکامل به پیمانک  اجراي پروژه به صورت

 استانداردهاي مربوطه به طور کامل به عهده پیمانکار است. بر اساس

راحوول و کلیووه م دیوو جهووت اجوورا را ارائووه نما یلیتفصوو  يبرنامه زمان بند ییرااج اتیعمل يان اجراموظف است نسبت به زم  مانکاریپ  -1

 پذیرد.ساخت و تحویل دهی با نظارت مستمر و تایید کارفرما صورت می

بر    -2 اجرا  بُرش کاري،  شروع ساخت و  نقشه ها و مدارک شامل عملیات  شامل پاس ریشه و    ، جوشکاري خطوط   Fit Upاساس 

 ُکنی و ...پُر

 شی بر اساس مستندات فنیک و نصب ساپورت و اجراي لوله  ساخت -3

 ( کلیه خطوط پایپینگ leakage Testsر ) تست فشا -4

 شستشو، تخلیه و خشك کردن کلیه خطوط پایپینگ   -5

و  ( و حموول و نصووب شوویر آالت مربوطووه و گسووکت هوواTemporaryسوواپورت هوواي موقووت )  باز کردنرت وجود و نیاز به  در صو  -6

 د.باشبه عهده پیمانکار می لوله کشی طدر خطو متعلقاتسایر و  ، پدل بالیندهافلومترري زه گیتجهیزات اندا

 هت انجام فرایند مالیبه نماینده واحد بازرگانی جتحویل پروژه و اخذ تاییدیه کارفرما با صورتجلسه کتبی و ارائه  -7

حسوواب نهووایی  هلت از کلیه مسیرهاي اجراي پروژه می باشد و تسووویازبی  ارائه نقشه هاي  پیمانکار پس از اتمام پروژه ملزم به تهیه و   -8

 می باشد. Final Bookه پیمانکار منوط به ارائ

 

 مانکارپی -رنگامیزي  خدمات -3-19

رنگ پیوسووت صووورت پووذیرد. تهیووه و تووأمین   Specگامیزي مطابق  نتجهیزات سند بالست و ر  ات به انضمام تأمین کلیهملیاجراي ع  -1

 می باشند.  رنگ Spec پیمانکاران ملزم به رعایت موارد اجرایی طبق دستورالعملمی باشد.  پیمانکاربه عهده عایق سر جوش ها  ورنگ 
 

 

 ی ایط تست و بازرسشر -13-20

 ارائه شده صورت پذیرد. WPSایند جوشکاري بایستی بر اساس رف -1

 ورت پذیرد.صمطابق مدارک  NDTانجام عملیات بازرسی جوش و تستهاي  -2

 .د.مشخص شده در شرح خدمات می باشي تست غیر مخرب به میزان پیمانکار موظف به اجرا -3

وشهاي مربوط به الیوون ورودي و خروجووی )از ابتووداي الیوون تووا درصد ج  100خرب به میزان  تست غیر م  پیمانکار موظف به اجراي  -4

 گردد.انتهاي آن( 
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 تعهدات كارفرما –41اده م

 یمانکار بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت.پرداخت حق الزحمه پ -14-1

 خللی وارد نشود.پیمانکارتا در برنامه شده ندي یفیت مطابق برنامه زمانبفنی و کنترل ک  ینه بازرسهر گو -14-2

 

 كاركنان پیمانکار –15ماده 

ر اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به کار گرفته میشوند  لیه کسانی که به منظواز نظر این قرارداد ک   -15-1

 ناخته میشوند. کارکنان پیمانکار ش

و مناسب داشته  د کافی کارکنان صالحیت دار  مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعدام مراحل  نکار باید به منظور انجا پیما  -15-2

ضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرما مطرح میشود را داشته باشند  ارکنان براي انجام مو باشد و این ک 

 ه شرکت نمایند. و در جلسات مربوط به پروژ

 اد خواهد بود. کنان خود در رابطه با قراردر تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارمانکار دپی -15-3

 

 رفی مدیر پروژه  مع –16ماده 

دیر پروژه براي طول مدت  روز از تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان م  7کارفرما و پیمانکار موظفند حداکثر ظرف مدت    -16-1

 در دسترس کارفرما باشد . د. نماینده پیمانکار در تمام اوقات باید ی نماینرارداد به طرف مقابل معرفق

از طر  -16-2 پدر صورتی که هریك  مدیر  بخواهند  تعویض،  فین  تاریخ  از  قبل  هفته  تغییر دهند موظفند حداقل یك  روژه خود را 

 برسانند. موضوع را به اطالع طرف مقابل 

 

 انجام موضوع قراردادمحل  -17ماده 

ت شرکت  ده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایجاده شیراز، جا  50کیلومتر  وضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان،  م  نجامامحل  

 . فوالد گل گهر می باشد توسعه آهن و 

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 18ماده 

ماه شمسی از طرف پیمانکار    12ي مدت تحویل موقت براو اندازي ه این قرارداد از تاریخ را  موضوع اقالمحسن انجام کارکرد  -18-1

 نامیده میشود.  یون دوره تضمیگردد و این مدت بنام تضمین م

نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن متریال بد یا نامرغوب  معایب و    ، ره تضمیناگر در دو

 رفع نماید.ه خود معایب و نقایص را به هزین شد، پیمانکار مکلف است آنبا

می  پیمانکار  -18-2  توسط  اقالمی  نماید  تضمین  مطمیگردد    تأمینوي  که  کار  انجام  به  تعقادر  تضمینات  طبق  بوسیله  لوب  شده  یین 

د.  وو ئم قرارداد باشات مشروحه در مدارک و ضماو با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخص  پیمانکار

بنحوي تضمین م  گاه هايرو دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کا  یه صحتمشارال نواقصی در  خود را  نماید که هر گاه  دوره  ی 
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ن نواقص را  د( آ)زمان توسط کارفرما تعیین می گردود با حداقل تأخیر  وو وط نمووب مربوونامناس  اجرايد که بتوان به  تضمین ظاهر شو

 و ضمائم قرارداد می باشد.  صیات الزم و الزامات مندرج در مدارک ان خصوید. از جمله نواقص فوق فقداصالح نما

نواقص  کارفرما  خودداري نماید  )زمان توسط کارفرما تعیین می گردد(  مان  ع نواقص در حداقل زاز رف   پیمانکار در صورتیکه    -18-3

 ماید.ر می نمنظو پیمانکارساب بدهکاري به ح  درصد15اضافه ه را ب  را رفع و هزینه هاي متعلقه

 

   تحویلیفیت و چگونگی سالم بودن مواد، ك  – 19ماده 

، کارفرمامتعهد است به دستور    پیمانکارنباشد،  کارفرما  د درخواست  مشخصات فنی مور  با  منطبقانجام موضوع قرارداد  که  یدر صورت

ده  تحویل نماید. کلیه هزینه هاي ایجاد شفرما  کارمعین می کند در انبار  ا  کارفرمو در مدت زمانی که  ض نموده  یعوترا    اقالماین نوع  

 و طی   کارفرماتعویض به تشخیص  ازپیمانکار امتناع در صورت  واهد بود.خپیمانکار این رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در و

خسارت وارده بر  ینه  هزان  براي جبر  را تعویض نموده و  اقالم ه صالح می داند این  ر طریق ک ه  مجاز است بهکارفرما  مدت مورد نظر،  

 اید. فسخ نمپیمانکار  لفتخبدلیل و   30اد را طبق ماده یا قرارد و  قرارداد عمل نماید این 23اساس ماده 

 

 قصور و مسامحه  –20ماده 

فرما  کار  بب وارد آمدن خسارتی بهنماید و یا تحت هرعنوان سدرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه  

ي که  امطالبات و سپرده   ضمین هاي پیمانکار و یا هرنوعدرصد از محل ت  20  ده را باضافه خسارت وار  هزینه حق دارد  کارفرما  شود  

ین خصوص  ار حق هرگونه اعتراض در او پیمانک  نمایدبدون احتیاج به اقدامات اداري و قضائی وصول   "پیمانکار نزد او دارد مستقیما

 د. ط نمورا ازخود سلب و ساق

 عملكتابچه راهنما و دستورال -21ماده 

مد  کلیه  است  موظف  فنیپیمانکار  اجرایی    ارک  این و  به  قال  منضم  در  را  کنترل  قرارداد  هاي  دستورالعمل  براساس  بوک  فاینال  ب 

ترونیکی، یك  ه الککترونیکی و پس از تایید نسخنسخه ال  3ه تعداد  را ب  ست آمده اقرارداد    6پیوستکه در  کیفی و تهیه فاینال بوک  

ختیار کارفرما قرار خواهد  ارفرما تهیه و در ارا قبل از تحویل موقت براي ک   کی در تطابق با نسخه تایید شده نسخه هاردکپی و الکترونی

    ل موقت میباشد. ماه پس از تحوی 1( حداکثر تا As builtارائه نقشه هاي لون ساخت ) داد. 

 

 دقت و كوشش  – 22ماده 

هاي تخصصی و  داول فنی و بر اساس استانداردبردن بهترین روش ها و اصول مت  هدات ناشی از این قرارداد را با بکار ید تعپیمانکار با

باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت واحرفه جدیت خود را بکار    ي معمول انجام دهد. پیمانکار 

 برد.



 

ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های   یع خروجی ایستگا اجرای شبکه توز 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهراحیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 17  از 13صفحه   1401 پاییز ق  1577/01قرارداد:  شماره   پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
   جریمه تأخیر – 23ماده 

نظارت،  لن  -23-1 به تشخیص دستگاه  ت  رپیمانکاانچه  از  یا قسمتی  با توجنتواند تمام و  به مفاد قرارداد عهدات موضوع قرارداد را    ه 

انجام دهد   بازاء هر  می  کارفرمابموقع  به    یمبالغ  پیمانکار تاخیر در انجام تعهدات    هفتهتواند  ب  ل یذ  رحشرا  لزوم  بعنوان جریمه،  دون 

 ت نماید.برداش  ي و  يهایا از محل تضمین هاي وي کسر نماید و از پرداخت يادار ی یاانجام اقدامات قضای

و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه اي    پیمانکارشی از قصور  اه تأخیر غیرمجاز نبه ازاي هر هفت  -23-2

  پیمانکار حساب    با تاخیر مواجه شده است به  پیمانکار  جانبه درصد( مبلغ کارهایی که از  )د  %10رصد( و حداکثر تا  د  دو )  %2معادل  

ضوع قرارداد، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب  ودر انجام م  الذکر  مدت فوقدر صورت تأخیر بیش از    منظور می گردد.

ا به عنوان خسارات ناشی  ر  ارپیمانکفه فسخ و کلیه تضامین  به دادگاه به طور یك طر  خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه

ود، همچنین در صورت عدم  م خود سلب و ساقط ن  گونه اعتراض در این خصوص را ازحق هر  پیمانکاراد ضبط نماید و  از فسخ قرارد

مذکور   سپرده  محل ضبط  از  وارده  خسارات  منظور  کارفرماتکافوي  به  تواند  از    می  وارده  خسارات  در  جبران  دعوي  طریق طرح 

 یی اقدام نماید. قضا مراجع صالح

 

 ویل موقتگواهی تح – 24ماده 

ه قرارداد و تایید دستگاه نظارت، کار تکمیل شده باس نقشه هاي منضم  بر اس  راي اقالم موضوع قراردادو اجپس از نصب    -24-1

 .د شدموقت توسط کارفرما صادر خواهپیمانکار، گواهی تحویل   روز از تاریخ درخواست 10تلقی شده و حداکثر ظرف 

ک   -24-2 جزیی  هاي  کمبود  یا  و  ندارنمعایب  تاثیري  برداري  بهره  در  موقت  ه  تحویل  گواهی  صدور  مانع  این د  در  شد.    نخواهد 

ل نماید که در این صورت  رسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیصورت پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می

در خواهد شد. در هر  روز توسط کارفرما صا  10رف مدت  یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظ  ده وپس از بازبینی معایب اصالح ش

 ز تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود. اشروع دوران تضمین حال تاریخ 

 

 

 

 مسئولیت هاي دوره تضمین– 25ماده 
ره تضمین(.  نماید )دوپس از تحویل موقت تضمین میمسی ماه ش 12رارداد را براي مدت جام کلیه عملیات موضوع قپیمانکار حسن ان

ف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند.  لشود، پیمانکار مک معایب و نواقصی در کار مشاهده   اگر در دوره تضمین،

روز پس از   15مانکار حداکثر  و پیا به پیمانکار ابالغ می کند  معایب و نواقص و محل آنهبراي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر  

 عالم  می گردد، رفع مینماید. اکه توسط کارفرما  واقص می کند و آنها را طی مدتیرفرما ، شروع به رفع معایب و نابالغ کا

ند  بدا  خودش یا به ترتیبی که مقتضی  رما حق دارد آن معایب راهرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارف 

اضافه  به  را  آن  هزینه  و  نماید  پیمانک  15  رفع  تضمین  محل  از  سپرده  درصد،  و  مطالبات  نوع  هر  یا  پیماار  که  نزاي  دارد،    د نکار  او 

 برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. 
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 طعیگواهی تحویل ق – 26ماده 

از طرف کارفرما    قطعیل  تضمین بوجود آمده، گواهی تحوی ماهه  12ص و عیوب احتمالی که در دوره  واقپس از رفع و اصالح کلیه ن 

 هد شد.  صادر خوا

ت را، براي تحویل  وره تضمین تعیین شده، کارفرما بنا به تقاضاي پیمانکار اعضاي هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیاد  در پایان

بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی ، پمعین می کند. هیات تحویل قطعیقطعی   با موضوع  م  یاکه ناشی از کار پیمانکار    س از  رتبط 

گیرد، و بی درنگ صورت جلسه تحویل قطعی را امضا خواهند  ع قرارداد را تحویل قطعی میضومشاهده ننماید مو قرارداد باشد را  

   قرارداد عمل خواهد شد. نمود و مطابق

 ا می باشد. شرایط قرارداد مکلف به رفع آنهنقصی مشاهده کنند، پیمانکار بر اساس و   هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب

وجود  با  کارفرما  پیمانکار  اگر  از  ،  تقاضاي  پس  و  انجامد  طول  به  هفته  دو  از  بیش  تاخیر  این  و  نکند  تحویل  هیات  اعزام  به  اقدام 

ت موضوع قرارداد  رما در این زمینه اقدامی نکند، عملیاارفهفته از تاریخ تقاضاي مجدد ک   د پیمانکار و انقضاي یكدرخواست مجد

 ر مورد آن انجام شود.  د پس از تحویل قطعیه تلقی می گردد و باید اقدامات تحویل قطعی شد

 

 حق واگذاري  – 27ماده 

این   از موضوع  یا قسمتی  ندارد تمام و  یا قرارداد را بدون کسب مجپیمانکار حق  به شخص  از کارفرما  یا  اش  وز کتبی  خاص حقیقی 

 د و یا انتقال دهد. حقوقی دیگر واگذار نمای

 

 حل اختالف  – 28ماده 

حقوقی و قراردادهاي شرکت توسعه آهن و فوالد گل    مدیریتمواد این قرارداد بعهده    فسیرختالف نظر در تحل هر گونه ا   -28-1

واهد بود که  رارداد محاکم قضائی شهرستان سیرجان خقبه حقوقی ناشی و مرتبط با این    جع صالح رسیدگی دعاويگهر میباشد و مر

 ن قرارداد با آن موافقت نمودند. طرفین با امضاء ای

، کارفرما  م است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورتملز  پیمانکار  -28-2 

 عمل خواهد نمود. ر اپیمانکد، به تشخیص خود نسبت به طبق قراردا

 

 ( )فورس ماژور قهري و غیر مترقبهحوادث  – 29ماده 

 می ایران براي هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود. اسالقوانین جمهوري موارد فورس ماژور طبق تعاریف و  
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 موارد فسخ قرارداد –30ماده 

 : پیمانکارخلف فسخ قرارداد بعلت ت   -30-1

ه موقع  زم را براي انجام موضوع قرارداد بنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی العوامل ف  پیمانکارمعلوم شود که    رفرماکادر صورتیکه بر  

، در صورت واگذاري   انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید پیمانکارك ووه از یوو ه و یا دقت الزم را ک نساختفراهم 

توسط   ثالث  پیمانکارکار  مجو)   به شخص  بدون  یا حقوقی(  از شخص حقیقی  کتبی  اعم  نیز  کارفرماز  تشخیص  در صورتی  و  به  که 

به    این قرارداد    23مواعد مندرج در ماده  بیش از    پیمانکارد به علت اهمال و یا تقصیر  رارداتحویل موضوع ق  کارفرمادستگاه نظارت  

ننماید   عایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف ر  را ملحوظ ننماید و   کارفرماافع  من  پیمانکارتد و یا  تعویق بیاف ه  ب  کارفرما  ،   معامله را 

موظف است ظرف مدتی که در هر صورت    پیمانکاررا بر طرف سازد و    ر خودقص و معایب کااخطار خواهد کرد که نوا   پیمانکار

 ازد.  و معایب را مرتفع س روز تجاوز کند، نواقص 15نباید از 

پایان مدت  اینکه به عع  کارفرمامطابق اخطار    پیمانکارذکور  م  در صورتیکه در  یا  باشد و  ناصواب  مل نکرده  اقدامات  از  بعضی  لت 

ب  محمربوط  کند،    کومیت ه حرفه خود  پیدا  داشت   کارفرماجزائی  و    حق خواهد  تشخیص خود  تشریفات    به  انجام  به  احتیاج  بدون 

  انجام   راي تعهدات و حسناج  تضمین  ضبط  به  نسبت  درنگ  بی  ارداد،قر  فسخ  ابالغ   از  پس  کارفرما  .ایدن قرارداد را فسخ نمخاصی ای

وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامین و  سارت  اشت هر گونه خنموده و حق خواهد د   اقدام  خود   نفع  به  کار

اقمستقیماً    پیمانکارسایر مطالبات   به  احتیاج  بدون  نمو  برداشت  اداري  و  را در  پیمانکار د و  ایدامات قضایی  ادعایی  این  حق هرگونه 

 نماید.    خصوص از خود سلب و ساقط می
 

 اقاله( افق طرفین)قرارداد با تو فسخ -30-2

کات و  ت معقول بخش تدارخسار   کارفرمانمایند که در آن صورت    فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل    پیمانکارو    ارفرماک 

پرداخت    پیمانکارنجام می باشد را به  در جریان ا   پیمانکاربه وسیله    انجام شده یا  کارفرمابا تایید    ذکورمخدماتی که تا تاریخ تفاسخ  

براي  کارفرماکلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدي را که  پیمانکارآنکه مشروط برواهد کرد، خ

 انتقال دهد.  مارکارفا جبران خسارت نموده است به آن پرداخت ی

 
 رشکستگی فسخ به سبب و -30-3

 واهد شد. هر یك از طرفین فسخ خو تصفیه رشکستگی این قرارداد در صورت و

حل و فصل خواهد  باال بین طرفین   2-30  بند طبق   و بر تواند فسخ شود و    فورس ماژور می حالت  در صورت تداوم    قرارداد   این -30-4

 د. ش
 قرارداد   خاتمه  -30-5

مسئولیت  ر اینصورت  ، به قرارداد خاتمه دهد. دپیمانکاربه  ( روزه کتبی  15)پانزده   اخطار  می تواند، در هر زمان بتمایل خود با   کارفرما

 بپردازد:  پیمانکارآن است که مبالغ زیر را به  کارفرما

استحقاق    –الف   مورد  نشده  پرداخت  کاره  مانکارپیمانده  واقعابراي  که  برا  "ائی  و  گرفته  کارهاي  سانجام  از  قلم  هر  درصد  اس 

 است.  گواهی شده  کارفرماانجام گرفته و توسط در فهرست ریز قیمتهاي قرارداد مشخص شده 
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اریخ فسخ، مشروط  براي تأمین مواد مورد نیاز کار قبل از ت  پیمانکارارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط  کلیه مخ  –ب   

ا داده شده باشد و همچنین  ز تاریخ اخطار کتبی، سفارش آنهرج در قرارداد انطباق داشته و قبل ادبر آنکه مواد مذکور با مشخصات من

آن بر  اقمشروط  براي  براي  الم مذکو که  انجام گرفته  هاي  اثبات هزینه  باشد.  نگرفته  پرداختی صورت  تاریخ  تا آن  ارائه    کارفرمار  با 

 انجام هزینه ها خواهد بود.دال بر  کارفرماتوسط  ناد تأیید شده سیا سایر ا  پیمانکاره فاکتورهاي سخه هاي تأیید شدن

بمووجب قورارداد حق دریافت بازپرداخت    پیمانکاریراشیایی را که  سا  کات ومواد، تدارمالکیت کار درحال پیشرفت،    پیمانکار   –ج   

طرح کلیه  و  دارد  را  آنها  به  کارنسبت  هاي  نقشه  مرها،  اطالعات  و  مشخصات  ها،  کروکی  به  ب،  را  کار  به  طبق    کارفرماوط  بر   ،

در کلیه سفارشها   پیمانکارهمان حقوقی را که  نیز فرماکارا آنکه خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد ت ، انتقال کارفرماستورالعملهاي د

 خواهد داد. انجام کسب نماید بدست آورده است  کار و پیمانهاي دست دوم دررابطه با 

بجز تعهداتی که به موجب    ؛یافت ت قراردادي طرفین خاتمه خواهد  هدات مشروحه در این ماده کلیه تعهداعمحض اجراي ته  ب  –د   

  کارفرما یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این ماده برحق  ور صریح  راردادي بطشرایط ق

به    خاتمهارد. اخطار  رداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذاارداد به نحوي که در جاي دیگر قرپایان دادن به قردر     یمانکارپ قرارداد 

به    "عینا پایان دادن  پیمانبه معنی  نیز می باشد و  هاي دست  کلیه  سازندگان و  و    پیمانکارمسئولیت حل و فصل دعاوي    کارفرمادوم 

 واهد داشت.را نخ دست دومان و پیمانکارفروشندگان  

 

 مایش و تهیه گزارش  ، آزبازرسی – 31ماده 

ی نمایندگان کارفرما، ترل و بازرسکن رفت.گ خواهند قرار نمایندگان کارفرما بازرسوی موردعالیت هاي موضوع قرارداد فکلیه  -31-1

ار  مانککلیه هزینه هاي بازرسی بعهده پی  بود و همچنین   در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد 

 میباشد. 

موظف    -31-2 دستوپیمانکار  اقالم،  بازرسی  از  قبل  کااست  براي  را  کیفیت  کنترل  و  بازرسی  العمل  ار  نماید  رفرما  در رسال  و 

استا اساس  بر  باشد، آزمایشات  نشده  پروژه دستورالعملی  صادر  اقالم  هاي  براي آزمایش  بین صورتیکه  تایید  نداردهاي  المللی مورد 

 هند شد. خوا  کارفرما انجام

ی را  تاریخ بازرس،  کیفیتدستورالعمل بازرسی و کنترل  شات مندرج در  قبل از بازرسی و آزمای  روزکاري  3پیمانکار حداقل    -31-3

معرفی می شوند  مانکار پیبه  "کتباا کارفرمتسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف بایستی اعالم داشته و 

 .  وظائف محوله در اختیار آنان قرار دهد براي انجام  به هزینه پیمانکار()  لوازم آزمایش و کمکهاي الزم راد و فراهم نمای

ازرس ب،  نباشندطبق مشخصات مشروحه در قرارداد  شده است تهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیموقع بازرسی،  رصورتیکه درد -31-4

ننمایدمجاز خوا ویض یا رفع عیوب  از تع  پیمانکارهد. در صورتیکه  کر عیب( و یا اصالح آنها را بخوابا ذ) هد بود که آنها را قبول 

  اقالمطریق که صالح میداند این   به هر می تواندکارفرما نها را نموده است امتناع نماید یا اصالح آ ي تعویض تقاضا کارفرماکه  اقالمی

  پیمانکار   ر و یا مسامحه در انجام تعهداترا به منزله قصو  اقالمح این نوع  اصالدر مورد تعویض یا  پیمانکار  تناع  ین نموده و امرا جایگز

ن    تخلف بدلیل  ، قرارداد را  30  طبق مفاد ماده ، یا  این قرارداد عمل نماید  23اده  بر طبق مات  وع خسارتلقی نموده و براي جبران این 

 اید.فسخ نم ،کارهادر انجام پیمانکار 
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استانداردهاي    -31-5 تولید، آز  موردکدها و  براي طراحی، روش  بایدنیاز  بازرسی ها و غیره  تأیید    مایشات،  استاندارد مورد  مطابق 

 د.باشکارفرما 

 قرار گیرد. کارفرما ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  ایشگواهی آزم -31-6

را از مسئولیت  مانکار  پیتحویل شده اند،  پیمانکار  طرف    ه ازک   اقالمیتصویب یا مردود شناختن    رسی و آزمایش،هرگونه باز  -31-7

 قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند معاف نمی نماید.  موده باشد ون اردادقصوري که در اجراي مفاد قر یا ابل عیوب و او در مق

 هم آورد.فرا کارفرمابراي بازرس را   یالت الزم و آزمایش، تسهمیبایست در دوره بازرسی پیمانکار  -31-8

 

 ی طرفین قراردادنشان – 32ماده 

طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد  گاه یکی از  می باشد، هربه شرح مندرج در مقدمه این قرارداد    نشانی طرفین قرارداد

به طرف دیگر ابالغ ک  ه کلیه نامه ها، اوراق و  غ نشدکه نشانی جدید به طرف دیگر ابال   ند و تا زمانیتغییر دهد باید موضوع را کتباً 

 تلقی خواهدشد.  ا ابالغ شده هو تمام آن با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال  اظهارنامه ها به نشانی مشروح در باال

 

 نسخ قرارداد – 33ماده 

داراي اعتبار    اردادنسخه پس از مهر و امضاي طرفین قرهر سه  صلی که  نسخه ا   سهماده و    33  درو پیوست هاي مربوطه  این قرارداد  

 . شد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید یکسان میبا

 

 كارفرما     
 گل گهر شركت توسعه آهن و فوالد 

 نکار پیما
 .............................. .شركت 

 

 مدیرعامل  و نایب رئیس هیات مدیره مدیر عامل
 ............................ .............  محمد محیاپور 

 

 امضاء

 
 امضاء

  ت مدیره اعضو هی

   جعفر صالح

 

 امضاء 
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 توسعه آهن وفوالد گل گهرشرکت  کارفرما:

 

 گازرسانی شبکه توزیع متر  3336اجرای پروژه 

پروژه های احیا طوبی ، آهک سازی   از خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار تا محل مصرف 

سطح سازی محوطه  ش فنس و  و گسترحفاظت کاتدی چاه آبی اجرای    ،سازیفوالد و 

 ایستگاههای گاز

 

 

 (تصر کار)شرح مخ

 

 
 

 

 

 سیبا نقش توس مهندسین مشاور 
                                                       

 

 ((   1401  تابستان ))
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 فهرست مطالب
 ر تصر کاشرح مخ 

 3 فوالدیشرح مختصر کار خط   

 7 شرح مختصر کار عایقکاری  

 9 پیمانکار تسهیالت عهده 

 10 ی آب  یمکان سیستم حفاظت کاتدیك و احداث بستر چاه ر ییشرح  مختصر کار تغ

 20 ك یحفاظت کاتد   ستمیس  یاستانداردها ستیل

 لیست نقشه ها 

 21 نقشه های اجرایی پیمان 

 21 حفاظت کاتدیك انداردنقشه های است 

 لیست کاال های پروژه 

 22 صورت مصالح عهده کارفرما 

 26 ورت مصالح اختصاصی عهده پیمانکارص 

 28 صورت مقادیر اجرای کار
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01      
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 پروژه شرح مختصركار 

 :  است  گرديده مشخص و به شماره هاي ذيل  1:25000محدوده كار در نقشه هايي به مقياس  

 )شبكه توزيع(  (TA-DE-DR-101) نقشه های 

به طول    جمعامتر    24اينچ    4،    1848اينچ    12متر،    132اينچ    16متر ،    1332اينچ    24قطرهايبه     psi60شبکه توزيع با فشارلوله گذاري فوالدي   -1

و نصب عالئم شناسايي.( IGS-C-DN-001)در تطابق با آخرين ويرايش استانداردمتر 3336تقريبي 

ق مشخصات فني ، رفع كليه  طبو    PL-C-IGS-013-(0)2مطابق استاندارد    هوا ه توزيع فوالدي با  مقاومت و نشتي شبکست  انجام عمليات ت  -2

  نواقص پروژه و تحويل به كارفرما به عهده پيمانکار مي باشد.

تخل  نچ يا  12و    16و    24ون  مدف  يرهايساخته ش  شيپ   ي بتن  ي : ساخت حوضچه ها  نکته  لوله  لوله    نچيا  4)بلودان(    هي با  تخلل اينچ و    24جهت    هي وله 

بر اساس استاندارد     يتيكامپوز  چهيقاب و در  هي و ته  PL-C-IGS-032بطور كامل طبق استاندارد  اينچ    12و    16هاي  جهت لوله    نچ يا  4)بلودان(  

007-DN-M-IGS ( و درج گردد تفايزقابل با ريعبارت غ چهيدر  يرو بر )  032استاندارد-PL-C-IGS بلودان و جهت ساخت   

باشد.  يم مانکاريپ  نهيبلودان بر عهده و هز  ريجهت ش  B-6669-SC    نقشه 

به همراه   اينچ   24تصال شبکه توزيع  ا   مورد   يکشامل    MRSخروجي ايستگاههاي تقليل فشار  مورد عمليات اتصال شبکه توزيع به    سهانجام   -3

اح ( يا)واحد  توزيک مورد    ،  ء طوبي  فو)واح اينچ    16  ع ياتصال شبکه  توزمورد  الد سازي( ويک  د  ) واحد آهک   12  ع ياتصال شبکه  اينچ 

باشد. و همکاري در تزريق گاز و راه اندازي كل پروژه به عهده و هزينه پيمانکار مي  MRSخروجي ايستگا ههاي   بهسازي ( 

ترمينال كنجعبه اتصال و    مورد  3تهيه مصالح و نصب   -4 به خط گاز دار،خل  )در محمثبت و منفي    )  Bond Box(ه  ترل چهار  روجي اتصال 

طبق نقشه هاي اجرايي استاندارد با كابل كشيهاي مربوطه و ترميم مجدد پوشش لوله در محل اتصال كابل منفي و كابل (  MRS  هاي  ايستگاه

T.P  محل نصب  باشد. به عهده و هزينه پيمانکار ميبه لولهBond Box . با نظر دستگاه نظارت مي باشد

حمل  تهيه   -5 دستگاه  نرم)ك  خاو  مصرف نظارتموردتاييد  درمحل  كيلومتروتخليه  تاسي  وحمل  وبارگيري  لوله  زيروروي  (جهت 

 كيلومتروتخليه درمحل مجازنسبت به سرندكردن خاكهاي حاصل ازكانال كني   ستي وبارگيري وحمل خاك مازادمعادل آن تاب

اد مناسب جهت جوشکاري داخل و حفر كانکشن به ابعنال هاي خاكي ازقبيل حفاري براي كندن كاجرايي كليه كار ا  انجام عمليات -6

 مي بايستي مطابق نقشه ها ومشخصات فني ارائه شده ونظردستگاه نظارت اجراگردد .كانال 
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لوله مي بايست با خاك نرم سرند شده ي  استقرار لوله دركف ترانشه برروي خاك نرم سرندشده ويا ماسه بادي بوده و همچنين رو -7

 SM-6021(NO:4)  نقشه استانداردو  IGS-C-PL-100(2) رالعملدستو  مطابق پوشيده شود .ويا ماسه بادي 

  .مي باشدبعهده وهزينه پيمانکار A-SP/6024آن طبق نقشه ي باكاربرق  تک كابله ليپتانس اندازه گيري نقاط عدد 3ساخت ونصبو مصالح  هيته -8

.ار ومحل اجراي پروژه )پاي كار( بعهده پيمانکار ميباشدبه محل انبار پيمانک رفرماانبارهاي كا/ناس عهده كارفرما از انبارارگيري اجو ب تحويل -9

نظارت قرارداده شود.  اختيار شروع عمليات فوق بايد تهيه در قبل از و 2000/1مقياس  نقشه هاي رنگي با  تزريق گاز در  روش تست و  -10

كااليي در    اهنمايي دارد و چنانچهصرفاً جنبه ر  (MTO)اجناس    ها مالك بوده و ليسته كاال، نقشهگذاري و تهيمتا قي در رابطه ب -11

در صورتيکه براي تکميل پروژه كاالي اختصاصي ديگري مورد نياز  ويا    از قلم افتاده باشد  MTOموجود ولي در ليست  ها  نقشه

وابالغ الي مزبوربا نظررج نشده باشدپيمانکار موظف است نسبت به تامين كاکاردباشدكه درصورت مصالح اختصاصي عهده پيمان 

درصد   15  احتسابهزينه اين گونه كاالها ، طبق فاكتور واسناد ارائه شده كه به تائيد كارفرما رسيده باشد با  .فرما اقدام نمايد  كار

 پرداخت مي باشد . ضريب باالسري قابل محاسبه و

 مي باشد.     يا كاهش  قابل افزايش  %25اربه ميزان عهده پيمانک اختصاصي  غ كل پيشنهادي مصالحقف مبلس مافرساس ابالغ كاربر ا -12

 بر: پروژه و فعاليتهاي زمان عوارض و موانع اجراي -13

گاز  -13-1   لوله  عبور  عملیات  گاز    فوالدیانجام  و  نفت  وتاسیسات  آب  کانال  نهر،  عرض  نوری  از  فیبر  طبق و  موجود 

 بشرح زير:  ) بدون غالف( SM-6021(N0.2/ NO.7)  استاندارد 

 . متر  8به طول تقريبي   psi 60فشار با  اينچ 24لوله به قطر رد مو يک ✓

 متر .  16به طول تقريبي   psi 60اينچ با فشار  16مورد لوله به قطر  دو ✓

 دو ) با   SC-6108 &SC-6103گاز فوالدی از عرض جاده خاکی فرعی طبق استاندارد   انجام عملیات عبور لوله-13-2

 ير: بشرح زبرابرکردن ضخامت بتن ( 

 متر .  98جمعا به طول تقريبي از جاده   psi 60اينچ با فشار  12و  16و   24قطر به عبور لوله  مورد  هفت ✓

 

 IGS-C-DN-101(0)اينچ فوالدی از روی ساپورت فلزی مطابق دستورالعمل   24و    12انجام عملیات عبور لوله گاز    -13-3

 متر 30بی ل تقري طوه ب
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ج سر  عايق  موردنیاز  مصالح  سرتهیه  بالست  سند  انجام  و  ها  خط  وش  های  توزيع جوش  استاندارد   فوالدی  با   مطابق 

 IGS-C-DN-100  (و الگوی استانداردی    100تا    50و رسیدن به زبری مورد نیاز )میكرونSA.2.1/2  باشد  بر عهده پیمانكار می

 زبری سنج برای نظارت پروژه می باشد.  تگاهو پیمانكار موظف به تأمین دس 

بلند فوالدي    بتني پيش ساخته شيرهايساخت و نصب حوضچه    مورد(    3)مورد    سه -14 شامل تهيه مصالح ، ساخت و نصب طبق    مدفون دسته 

  افت يزل باقاب  ريعبارت غ  چهيدر  ي)بر رو  IGS-M-DN-007بر اساس استاندارد    يتيكامپوز  چهيقاب و در  هيو ته  IGS-C-PL-032    نقشه

 ي باشد.مبر عهده و هزينه پيمانکار درج گردد(

مت و نشتي با هواي فشرده)پنوماتيک( و تميز كردن خطوط توزيع گاز ) فلزي (و رفع كليه نواقص و تحويل به كارفرما به  اجراي آزمايش مقاو -15

عهده و هزينه پيمانکار مي باشد . 

 مرري باشررد. يررياشررين آالت اجرا، تعررداد اكيررم و م وظررف برره ارائرره برنامرره زمانبنررديار مروز تقررويمي اسررت و پيمانکرر   60زمان اجراي طررر    -16

همچنین در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما نیاز به اجرای پروژه با بیش از يک اکیپ کاری باشد پیمانكار موظف به  

تأمین نیرو و ماشین آالت مورد نیاز می باشد.

ق مقادير پيمان( .نکار ميباشد.)مطابزينه پيماه عهده وهورفع كليه نواقص وتحويل به كارفرما ب روژه اجراي آزمايش تست پوشش عايقي كل پ -17

 عايق كاري كامل شيرها به عهده پيمانکار مي باشد. )كليه شيرهاي مدفون فوالدي با سيستم پتروالتيوم مي بايستي پوشش گردند.( -18

 يهررا سرجوش يوگرافيدكه را عهده و هزينه پيمانکار مي باشد. الزم بذكر است  ه بهاجراي عمليات راديوگرافي از سرجوشهاي فوالدي پروژ -19

 شيرايررر و نيمرررذكور در آخرررر يمطرررابق فراوانررر  يسرررتيخرررط با يسررررجوش هرررا يوگرافيررر و راد %100بررره صرررورت  يسرررتيبا سرررتگاه يا

 IGS-C-DN-100   رديانجام پذ.

ه کارفرما می باشد(.و هزين هزينه پیمانكار می باشد.(  )تفسیر فیلم به عهدهه و )تهیه فیلم راديو گرافی و داروی ظهور وثبوت به عهد          

تهيه اقالم مورد نيازكه در ليست صورت مصالح  عهده كارفرما و مصالح اختصاصي عهده پيمانکارموجود نمي باشد )از قبيل : قرراب و دريچرره  -20

اقررالم سرررچاهي ور و ثبوت ، اقررالم حفاظررت از زنررگ ماننررد قرقررره ، د ظهحوضچه ها ، ماستيک ، رنگ و ضد زنگ ، فيلم راديو گرافي و موا

  و پرايمرررر مربوطررره ، نررروار پشرررم شيشررره و ....( برررا رعايرررت اسرررتانداردها و مشخصرررات فنررري شرررركت ملررري گررراز كررره ،كابرررل، كابلشرررو

 ضريب پيشنهادي خود لحاظ نمايددر  مي بايست به تأييد كارفرما برسد برعهده پيمانکار مي باشد و پيمانکار مي بايست هزينه آنها را 

.متري پيش بيني شده است  12در شاخه هاي تمامي سايزها  يلوله هاي فوالد -21
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كارفرما در مواردي از قبيل عدم كيفيت الزم و عدم رعايت اصول انبارداري كاالهاي تامين شده توسط پيمانکار و ... ايررن حررق را بررراي خررود  -22

برره حسرراب  %25ي تمررام شررده را بررا ضررريب باالسررريک از اقالم پروژه را راساً تررأمين و هزينرره هرراي هر    محفوظ مي دارد كه به تشخيص خود

 بدهکاري پيمانکار لحاظ نمايد.

به دليل عدم اظهار نظر قطعي در خصوص ميزان ريگالژ ديواره هاي كانال قبل از عمليات حفاري پيمانکار مي بايست هزينه مربوط به ريگررالژ  -23

متناسب با جنس زمين و منطقه در  ضريب استاندارد در صورت لزوم و  اي دو طرف كانال به عرض مورد نياز و درج شده دربه هديواره ها و ل

پيشنهادي خود لحاظ نمايد و هيچ پرداختي براي ريگالژ به جز كف كانال صورت نمي پذيرد.

هرراي كاالحمررل  . باشد مي گهر توسعه آهن و فوالد گل شركت رباان –منطقه گلگهر سير جان محل تحويل كاالهاي عهده كارفرما، واقع در  -24

نبار كارفرما به محل پروژه به عهده وهزينه پيمانکار مي باشد .عهده پيمانکار از ا

ات منظور دسترسي به حريم عمليات ساختماني و انتقال ماشين آالت و ساير تجهيزات مربوطه ميبايست از جاده هاي عمومي مطابق بررا مقرررربه   -25

ميتواند طبق نظر كارفرما راههايي را بعنوان راه دسترسرري  كار خود هر جا كه الزم باشداري كشور استفاده گردد. پيمانکار در جهت سهولت ج

از جاده هاي عمومي به باند عمليات ساختماني احداث نمايد .

 .اشد احداث مسير هاي دسترسي جهت ماشين آالت حفاري برعهده و هزينه پيمانکار مي ب -26

 مانکار مي باشد. تحکيم و تراكم مسيرهاي غيرآسفالته به عهده پي -27

 متر در نظر گرفته شود . 2لوله  يكم هستند خاك رو يكه با نرخ آب شستگ ييآبراه ها يوژه براپر نيدر ا -28

و  ... 200/1وارد در رابطه تهيه نقشه ازبيلت ، م -29

مو-29-1 پيمانکار  ازبيلت،  و  بيلت  هاي  نقشه  تهيه  ب در  بيلت  ظف  هاي  نقشه  وترسيم  تهيه  دستورالعمل  رعايت  گازرساني واه  مديريت  زبيلت 

مدير محترم گازرساني شركت    15/2/99مورخ    3/000/12533) ارسال شده پيوست نامه شماره گ  98كت ملي گاز ايران نسخه بهمن ماه  شر

ملي گاز ( مي باشد . 

، 1000/1،  200/1ري  كامپيوت  نقشه هاي   CD  قبل از دفن و پياده كردن آن بر رويشده  اطالعات و تهيه كروكي كارهاي انجام  برداشت  -29-2

 خام ارائه شده توسط كارفرما زير نظر دستگاه نظارت . 5000/1و  1/ 2000

اتصاالت )كوپلر-29-3 لوله ها و شيرها و  اندازه گيري و ثبت موقعيت  از دفن و  برداري و برداشت اطالعات قبل  بتبديل و..  -نقشه   وسيله .( 

GPS  سه فركانس و تهيه نقشه  AS BUILT    يا   1/ 2000،  1000/1،    200/1ر روي يک نسخه از نقشه هاي  شبکه با تائيد مهندس ناظ  وطخط
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كامپيوتري و تهيه يک نسخه پالت كامپيوتري بصورت رنگي و   CD و پياده نمودن اطالعات مذكوردر نرم افزار اتوكد و كپي روي سه1/ 5000

 شيتها مورد تائيد دستگاه نظارت به عهده پيمانکار.  بندي ولت تهيه شده در اليه آلبوم صحافي شده و تدوين و ارائه نقشه هاي ازبيسري تهيه دو 

از دستگاه -29-4 استفاده  با  برداري  نقشه  در   GPS  انجام  و  بوده  با سامانه شميم  بايستي  باشند  اينترنت مي  داراي  مناطقي كه  فركانس در  سه 

نقشه برداري( توسط گيرنده و كنترلر نسبت به شبکه  )سازمان    BM  با استفاده از  اينترنت به هر دليلي وجود ندارد يا قطع مي باشد كه    مناطقي

 گذاري نقاط ايستگاهي مورد تاييد نظارت و برداشت نقاط )بر اساس آخرين استاندارد ودستورالعلها( اقدام گردد.  

آنها موجود نباشد ،  ده در نقشه ها كه نقشه خام  يرات مسير و يا مسيرهاي اضافه شجام پروژه و تغين اناحتمالي حي  مسيرهايدر خصوص  -29-5

 سه فركانس و تهيه نقشه خام مطابق نقشه هاي ارائه شده و تاييد دستگاه نظارت به عهده پيمانکار مي باشد.  GPS انجام عمليات نقشه برداري با

ا به همراه خطوط وتاسيسات مربوطه ر  UTM  ظف است ازبيلتده با مختصات واقعي، پيمانکار موئه ش در صورت مغايرت نقشه خام ارا-29-6

 مختصات كليه برداشتها ارائه نمايد .

پياده سازي ، ترسيم و  كارفرما پيمانکار موظف است اطالعات برداشت شده اعم از خطوط ، اتصاالت و....را روي نقشه بيلت دريافتي از -29-7

يلت ارائه شده پيمانکار بايستي اندازه ها و  دقيق نبودن نقشه ب  UTM  صورتدهد در  كارفرمانموده وفايل وآلبوم آن را تحويل  اري  اندازه گذ

فواصل را با توجه به برداشتهاي ميداني و كروكي هاي ترسيم شده ظهر گزارشات اجرايي وارد ازبيلت نمايد.

روزا -29-8 اجرايي  گزارشات  است  موظف  ، پيمانکار  و...   نه  موانع   ، مستحدثات  ومعابر،  خطوط  درا    كروكي  ترسيم با  گذاري  اندازه  رج 

وبصورت روزانه ارائه دهد . 

 برداشتي مربوط به بندهاي قبل را به صورت گزارش ماهانه تحويل واحد خدمات مهندسي نمايد. TXT پيمانکار موظف است فايل نقاط-29-9

وقعيت اظهار  طباق آنها با مهاي خام و انبررسي نقشه    روز نسبت به   30كار حداكثر ظرف مدت  به    پيمانکار موظف است پس از ابالغ -29-10

 نظر نمايد، در غير اينصورت كليه عواقب ناشي از اين قصور بر عهده پيمانکار مي باشد. 

ات روزانه و اخذ تاييد ناظر زارشپيمانکار موظف است در حين انجام كار نسبت به برداشت خطوط با متركشي و ترسيم كروكي در گ-29-11

 پروژه اقدام نمايد.

)كارگاهي( شامل برداشت اطالعات و تهيه     Shop draw  من هماهنگي با دستگاه نظارت نسبت به تهيه نقشهپيمانکار موظف است ض-29-12

مايد و كليه هزينه هاي مربوطه بر عهده ام نمدارك از جمله: پالن،پروفيل،مقاطع عرضي،جداول احجام مربوط به سطو  اوليه و ثانويه پروژه اقد 

 ه هاي باالسري پيمان ( هزين  7-2مي باشد.)طبق بند  پيمانکار
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باتوجه به كروكي هااقدام  -29-13 نقشه هاي خام  المقدورنسبت به اصالحات  بيلت اضافه شودوحتي  نقشه هاي  به  بايستي  نقشه هاي برداشتي 

 نمايد . 

موقعيت  -29-14 هاي  نقشه  نقش  (LOCATION MAP)ط  خطو تهيه  در  ارائه شده  مختصات  سيستم  با در  كامپيوتري  طريقه  به  ها  مقياس   ه 

   ها به كارفرما از تعهدات پيمانکار است.  CD و ارائه نقشه ها و 1/ 2000

 پيمانکار موظف است فايل ازبيلت سرهم شده يا نقشه يکپارچه ازبيلت را در قالب سه لو  فشرده ارائه نمايد.-29-15

نياز جه-29-16 فايلهاي مورد  است درتهيه  اطالعات مکپيمانکار موظف  به سيستم  توصيفيت ورود  و  تهيه(GIS)   اني  پر    SHP  فايل    و  و 

 كردن فيلدهاي مربوطه در صورتي كه صالحيت الزم را نداشته باشد از خدمات شركت ذي صال  با اخذ مجوز از كارفرما اقدام نمايد. 

به پيمانکاروط تغييري ايجاد شود ير خطدرصورتي كه در مسي-29-17 ن به عهده و هزينه پيمانکار  آ  ابالغ شود . نقشه برداري  ا منطقه جديد 

 اجرايي مي باشد.

 پياده نمايد.  UTMنقشه   پيمانکار موظف است ترسيم ازبيلت را بر اساس مکان واقعي لوله و اتصاالت بر روي -29-18

فيلدهاي قيد شده در دستوربوط  پيمانکار موظف است اطالعات مر-29-19 شركت   دستوراعمل مدير گازرسانيين  آخر  GIS  العملبه كليه 

ملي گاز را جمع آوري، جانمايي ودر سيستم اطالعات مکاني وارد نمايد.

 ساير تعهدات پيمانکار در بخش نقشه برداري ، طبق شر  عمليات جدول مقادير نقشه برداري پيمان مي باشد . -29-20

را در هزينه هاي باالسري خود پيش   ( 21-29 يال 1-29 تميآ) به رديفهاي فوق پيمانکار ميبايست تمامي هزينه هاي مربوط  مهم:  صره بت-29-21

 بيني نمايد.)شايان ذكر است هيچگونه هزينه اضافي در اين خصوص به پيمانکار پرداخت نمي گردد(. 

 

 تهیه مصالح و اجرای فنس دور ایستگاه 

ع  -  30 ایستگا  ت حصار ملیاانجام  و دور  توس   ه  براساس  موجود  فنس  گیری  اصالح  اندازه  ایستگاههای  فشار   و عه  تقلیل 

نقشه شماره   مطابق  تقریبی    CVF-TA-DR-105(1:1~1;3)و    CVP-TA-DR-107های   طول  ،  متر   270به 

  به جدید  محدوده محصور در فنس ... فنس  نآسفالت دروو  کشی  تسطیح، جدول کوبیدن،   محوطه سازی شامل خاکریزی،

 هزینه پیمانکار می باشد . وده عه
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هزینه پیمانکار می باشد .   از فنس های موجود و حمل به محل مناسب به عهده و درآوردن بخشی  کاری و تبصره : عملیات برش  

 مراحل باید با تایید دستگاه نظارت انجام پذیرد .   الزم به ذکراست کلیه 

 

 شرح مختصر کار عايقكاری

 عايق کاری

 به عهدة پيمانکار است: اين پيمان به شر  ذيل برايانجام اين عمليات 

 عايقكاری اصلی  -1

و طبق مشخصات فني استاندارد مرجع  وسيل(پليمري اصال  شده )بيتعايقکاري اصلي لوله ها به طريق كارخانه اي گرم و با استفاده از پوشش قير 

نرراوري شررده توسررط امررور مهندسرري و ف اي عايقکاري گرم تهيررهگاههو دستورالعمل كار IGS-M-TP-016 (2) شركت ملي گاز ايران به شماره 

 .مي باشد  IGS-M-TP-030به شماره استاندارد شركت ملي گاز ايران 

 اصلی  عايقكاری سرجوشها و نقاط آسیب ديده پوشش -2

هاي مي بايست توسط پيمانکار وله عايقکاري صحرائي سرجوشها و محلهاي آسيب ديده پوشش اصلي لوله ها و همچنين محلهاي اتصال كابل به ل

 IGS-M-TP-016با پرايمر مربوطه طبق مشخصات فني استاندارد مرجع شركت ملي گاز ايران به شماره  ممبرينارهاي سرجوش  و با استفاده از نو

ن و دسررتورالعمل ايررراو ديگر اقالم و تجهيزات مربوطه عيناً مطررابق بررا مشخصررات و روشررهاي منرردرج در اسررتاندارد هرراي شررركت ملرري گرراز  (2)

(INSTALLATION  INSTRUCTIONSسا ) انجام گردد.  زنده 

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

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

 ازنده( .پوشش) دستورالعمل سائي مشخصات فني اجر -2

 .ت كنترل كيفيت پوشششر  چگونگي آزمايشا -3

 

 و در محل پروژه عايق گردند. بايستی با سیستم پتروالتیومشیرآالت مدفون  -3

1-TWO COMPONENT 100% SOLIDS ( SOLVENT FREE) PETROLATUM COATING SYSTEM: 

 1000 
μ

m THICKNESS (MIN.) 
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 هل )کدولد( کابل به لولاتصاعايقكاری محل  -4 

ايست توسط پيمانکار و با استفاده از پوشش هندي كم و نوار سرجوش دستي )شامل برداشررت ولد( كابل به لوله مي بعايقکاري محل اتصال )كد

استاندارد  ج درتميزكاري دستي محل كدولد،پرايمر زني و كدولد هندي كم و نوار پوشش دستي( مطابق با مشخصات و روش هاي مندرعايق و  

 سازنده انجام گردد. (INSTRUCTIONS INSTALLATION)ل هاي شركت ملي گاز ايران و دستورالعم

 

 ”COATING EFFICIENCY TESTS“آزمايشات تعیین میزان کیفیت پوشش خطوط لوله گاز            

 مقدمه: - 1

ا مطررابق اسررتاندارد ا در آزمايش زير بايستي در هنگام تحويل پروژه هآنه بمنظور ارزيابي كيفيت عايقکاري خطوط لوله فوالدي مدفون و متعلقات

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

 (I/S()CURRENT DENSITY)ح آزمايش تعيين ميزان دانسيته جريان در واحد سط -1

 (RC()COATING RESISTIVITY)آزمايش تعيين مقدار مقاومت الکتريکي پوشش لوله  -2

 يج حاصله از آزمايشاتابی نتاارزي  -2

ه شده بزرگتر از مقادير مندرج در جدول شماره يک باشد نشررانگر كيفيررت پررائين تررر پوشررش و در غيررر تراكم جريان محاسبدر صورتي كه   -الف

 ورت نتايج بدست آمده نشانگر كيفيت بهتر آن نسبت به درصدهاي كارائي مربوطه خواهد بود.اينص

 I/Sاهم بر متررر مربررع ) بررراي   15000كمتر از مقدار  در اين پيمان  ( محاسبه شده  RCيه نفتي )الکتريکي پوشش قير پا  اومتدر صورتي كه مق  -ب

 ي ( باشد پوشش لوله از نظر كيفيت مورد تأييد نخواهد بود.ميکرو آمپر در متر مربع براي پوشش قير پايه نفت 50

در جهت شناسائي نقاط ضررعف و را دو گانه فوق . پيمانکار موظف است اقدامات الزم شات  در صورت عدم حصول نتايج قابل قبول از آزماي  -ج

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

ي پوشش ميبايست محاسبه و پس تريکجزئيات آزمايشات دو گانه فوق و نتايج آن بر اساس مقدار حداكثر تراكم جريان و حداقل مقاومت الک  -د

 گردد.ضميمه  ايندگان ذيربط به صورت جلسه تحويل و تحول پروژه از تأييد ناظر و نم

عهده پيمانکار بوده و آزمايشات بايد در حضور نرراظر وبازرسرري فنرري و نماينرردگان ذيررربط تهيه و تدارك وسائل مورد نياز و انجام آزمايشات ب  -و

 مربوطه انجام شود.
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 م:هر متذک

 ده انجام گیرد.تست پوشش هرگز نبايد با بستر آندهای فنا شون -1

هرراي مربوطرره هماننررد  در صورت عدم حصول نتايج قابل قبول در تست پوشش، پيمانکار موظف است جهت رفع نقررايص موجررود از دسررتگاه  -2

DCVG،  د رفع ، بديهي است هيچگونه هزينه اضافي براي اين موارمايدويبروگروند و.... به تاييد كارفرما و با هزينه خود پيمانکار تهيه و استفاده ن

ابي پوشررش نمايد،هزينرره و مشابه اقدام به عيب يرر   DCVGهد شد . در صورتي كه كارفرما راساً با دستگاههاي  نقص توسط كارفرما پرداخت نخوا

 د.آن با احتساب ضريب باالسري مربوطه از ميزان پرداخت ها به پيمانکار كسر خواهد گردي

 

 تسهیالت پیمانكار:

ر و د هيرر ته  ريز طيموقت پروژه  به تعداد و شرا  ليتحو  تيابالغ كار لغا  خيخود ( از تار  نهيرا )با هز  ليوحه ذشرم  التيپيمانکار موظف است تسه

 دستگاه نظارت قرار دهد. ارياخت

 بررا حررداقلو يررا محررل هرراي مررورد تائيررد كارفرمررا  پررروژه  لحمرد كانکس /واحد ساختماني يکمين و در اختيار گذاردن و نگهداري أتهيه و ت.  1

کالمررات در مرردت اجررراي پررروژه برره )هزينه م بهمراه اينترنت اتاق همراه با تسهيالت الزم از قبيل خط تلفن ثابت  2  حداقلمترمربع و    120  زيربناي

زات هيرر تجمورد نياز از قبيل دستگاه كامپيوتر بررا چرراپگر و ي ارآب سرد و گرم، سرويس بهداشتي، آبدارخانه و لوازم اد ، عهده پيمانکار مي باشد(

برراني و آبدارخانررت دفتررر را انجررام كامل، دستگاه فاكس و ميز و صندلي و كمد به تعداد كافي و يک نفر سرايدار تمام وقت كه امررور نظافررت، نگه

باشد. عهده پيمانکارمي بهخواهد داد وپرداخت حقوق ومزاياي نامبرده 

كرره در  يو مررواد ييپروژه برنامرره غررذا يپرسنل دستگاه نظارت در زمان اجرا فرن 3روزانه )شامل صبحانه، نهار و شام ( جهت  يياغذه  عدسه و   .2

خواهد شد . ميپرست دستگاه نظارت  تنظبکار رود  توسط سر يستيغذا با هيته

ا متوسط كاركرد كارفرما  با رانندة مجرب، سوخت و بيمت تمام خطر ب دييبه باال مورد تأ 98سمند مدل  ايپژو  يسوار  ليدستگاه اتومب يک  نيتأم. 3

 ل. اگر در خررالرديدستگاه نظارت قرارگ اريختمان اجراي پروژه  به منظور  استفاده درسطح استان كه در اساعت در طول مدت ز 12روزانه حداقل 

و تررامين  نررده باشد. پرداخت حقوق و مزايرراي ران يآن م عيسر ينيگزياج موظف به مانکاريپ  ديخارج گرد سيمذكور از سرو   يها  ليپروژه اتومب

 مي باشد. يياجرا مانکاريپ نهيغذاي ايشان به عهدة و هز
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 : تذکرات

 ماده بعهده پيمانکار بوده و در مبلغ پيشنهادي پيمانکار منظور شده است. هزينه كليه نيازهاي تحت اين -

رابررر مبلررغ محاسرربه شررده از ب  2و مبلغرري معررادل    رأساً اقدام نمرروده   وق توسط پيمانکار، كارفرما خودف  تدر صورت عدم ارائه خدمات و تسهيال  - 

 مطالبات  پيمانکار كسر مي نمايد.

ر پيمانکار تمديد گردد، در آن صورت بابت ارائه خدمات و تسهيالت مندرج فوق در طول مدت تمديد و تا پايرران اگر مدت پيمان بر اثر قصو  -  

 نه وجهي به پيمانکار پرداخت نخواهد شد.گويچكاره

 التي، عدم ارائه تسه قيموقت داده باشد. به عنوان تشو لينموده و تحو ليپروژه را تکم اتي، كل عمل  مانيمدت پ  انيقبل از پا  مانکاريپ  چنانچه-  

از مرردت مقرررر برره طررول  شيبرر  مانکرراريقصررور پت علبه  مانيپ ينخواهد بودو چنانچه مدت اجرا يمشمول كسر كار  مانيمدت پ  مانده يفوق در باق

 مررانيپ طيمنرردرج در شرررا مررهيعالوه بر جر مانکاريپ ريتاخ مهيباشد. و به عنوان جر ينم مانکاريفوق قابل پرداخت به پ التيارائه تسه نهيهز  امدانج

ط يشرررا 3-11آن مطررابق مرراده  نررهيهز ابررد،يادامرره  نامرر يمازاد بررر مرردت پ مانکاريعدم قصور پ ليخدمات به دال  نيچنانچه ارائه ا  کنيخواهد بود. ل

 محاسبه و پرداخت خواهد شد. مانيپ يعموم

 

آبی شرح  مختصر کار تغییر مكان سیستم حفاظت کاتديک و احداث بستر چاهی 

كارهاي مربرروط برره ايسررتگاه ه صشر  مختصر كار ذيل شامل اهم كارهاي مورد پيمان ميباشد و صرفا براي راهنمايي پيمانکار تهيه شده است و خال

مانکررار شررامل نقشرره هررا ، مشخصررات فنرري ، شررر  ذيررل و سرراير يي زير و نه محدود به آنها مي باشد. تعهدات كامل پحفاظت كاتدي شامل قسمتها

 ك پيمان ميباشد.مدار

 

  1يم و بر مبناي تراكم جريان بين  تقمسسيستم حفاظت كاتديک طراحي شده براي جلوگيري از خوردگي خط تغذيه فوق  با استفاده از جريان   •

 ت مخصوص زمين در طول مسير  و شامل يک ايستگاه حفاظت كاتديک ميباشد.بر متر مربع ، بر حسب تغييرات مقاوم ميلي آمپر 25تا 

 

 ليه مصالح و لوازم تهيه شده توسط پيمانکار بايستي قبل از اجرا به تائيد بازرسي فني و دستگاه نظارت برسد. ك  •

 باشد . ق، عبور از جاده و رودخانه و... برعهده پيمانکار ميمصالح و نصب هاف سل دائمي در نقاط حساس: نقطه تزري يه ته •

 



 1401پاییز                                          ق1577/01ه  مناقص                                           شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  
 

 آهک   ا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگشرح خدمات 

                                                 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 مشخصات ايستگاه حفاظت کاتديک 

فاظت كاتديک به شر  زير مي باشد:مشخصات ايستگاه ح

طبق مشخصات  كلرري منرردرج در اسررتاندارد   انريالف ر جمع آوري و حمل و جابجايي و راه اندازي يک دستگاه مبدل يکسو كننده ج

 شركت ملي گاز ايران و ساير مشخصات مندرج در جداول پيوست. 

 قشه اجرايي استاندارد ، مشخصات فني و مشخصات مندرج در جداول پيوستب ر احداث يک بستر آندي از نوع چاهي آبي طبق ن

بق نقشه اجرايي استاندارد شررامل نصررب شت ترميناله و دو مورد جعبه منفي چهار ترميناله طه  بت( مثج ر يک جعبه اتصال و كنترل )

 ل كشي هاي مربوطه .جعبه ها و كاب

 ستاندارد و تائيد دستگاه نظارت. سيستم اتصال زمين مطابق با نقشه ا -د 

 د.اشبر عهده پيمانکار مي ب ساخت و نصب شش مورد پست ماركر طبق نقشه -و

 ي )رفت و برگشت( قديمي و ترميم پوششها.جدا سازي كابل هاي تزريق جرياني و اندازه گير -ه 

 

 شرح کار سیستم حفاظت کاتديک 

اي خط لوله فوالدي قديمي و جديد با پوشش هاي متفاوت مي باشد ، سيستم حفاظت كاتديک تزريق جريان با توجه به اينکه پروژة گازرساني دار 

حفاري چاه آبي به شر  زير احداث مي ر موجود و احداث بستر به روش با استفاده از ترانس ركتيفاي MRSدر محل ايستگاه  و ريموجود جمع آو

اينچ موجود و قرار گيري در مسير خطوط طر  توسعه، نياز به جمع آوري بستر افقي  30ورت خط لوله گردد. ضمناً نظر به وجود بستر افقي در مجا

يليکان و تحويل آندها به انبار كارفرما مي باشد.س ندمورد آ 15شامل 

و  25و  16يناله، كابل هاي ترم 8و  4تجهيزاتي كه مي بايست جمع آوري و در محل جديد مجدداً نصب و راه اندازي گردند شامل باند باكس هاي 

 باكس مي باشد. آمپر موجود و  10ولت  30ترانس ركتيفاير 

 

 تديکت کاحفاظايستگاه سیستم   - 1

با توجه به تاييد و نظر كارفرما پروژه براي خطوط فوالدي طبق     MRSنتقال به داخل ايستگاه  جابجايي يک مورد ايستگاه حفاظت كاتديک و ا

 ليست نقشه هاي ضميمه منطبق با مشخصات فني مي بايست اجرا گردد.  كه مطابق  كروكي
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 ارد زير است :  ل موشام   CPSوظايف پيمانکار براي اجراي ايستگاه 

يزكارگاه، حمل واستقرار دستگاه حفاري چاه عميق متناسب بهاي زيرزميني شهرستان سيرجان و تجهاخذ مجوز حفاري چاه از امور منابع آ -1-1

 .  (40R- X:340763-Y:3223919)عم از ضربه اي، روتاري )دوراني( ويا روتاري ضربه اي( در مختصات جغرافيايي با جنس زمين )ا

و متعلقات مربوطه     MMOتيتانيوم   متر جهت نصب پنج عدد آند   75آندي از نوع چاهي شامل يک حلقه چاه به عمق حدود  بسترحفر   -1-2

 طبق نقشه و مشخصات فني. 

ار دستگاه حفاري پيش از شروع عمليات اجرايي ساختماني ايستگاه ها بوده و از بابت تخريب و مرمت احتمالي  پيمانکار موظف به استقر -1-3

 ها هزينه اي پرداخت نمي گردد.  تگاه ايس ديوار

  وز حفاري اقدام به نصب دكل حفاري طبق نظر سازمان آبهاي زيرزميني نمايد و طبق نقشه در محل ست پس از اخذ مجپيمانکار موظف ا -1-4

استاتيک زيرزميني جهت نصب غالف     60نشان داده شده دستگاه حفاري مستقر و حداقل تا    مکانيزم    صورتبه    اينچ    12متر زير سطح آب 

 ي( حفاري نمايد .ماشيني )ضربه اي/روتاري/دوراني ضربه ا

متري، چاه به آب    50از حفاري تا عمق  با توجه به اينکه عمق سطح آب بر اساس استعالم امور منابع آب برآورد گرديده، چنانچه پس   -1-5

 فني و مهندسي( اعالم گردد. مات ز خدنرسيد مي بايست مراتب توسط پيمانکار به دستگاه نظارت )جهت ارائه طريق ا

طح آب نسبت به مقدار پيش بيني شده كسر و يا اضافه گردد طبق قرارداد محاسبه و پرداخت  متر زير س  60اري تا  در صورتيکه ميزان حف -1-6

 خواهد شد . 

كار یمانحفاری چاههای آندی در هر نوع زمینی با مكانیزم حفاری ضربه ای ، روتاری، دورانی ضربه ای بوده و پ -1-7

زمین هیچ گونه اضافه کار   نظر قرار داده و از بابت تغییر جنس اليه می بايست موضوع فوق را در قیمت پیشنهادی خود مد

 بل پرداخت نمی باشد.  ، اضافه هزينه ای يا مابه التفاوتی قا

 

ستگاه نظارت، لوله فوالدي   يد دتاي  در صورتيکه حين حفاري مشخص شود كه ديواره چاه از نوع ريزشي است پيمانکار موظف است با  -1-8

ار موظف است  اينچ،  پيمانک 12فوالدي مذكور نمايد وپس از اتمام كامل عمليات لوله گذاري  ه و اقدام به حفاري براي غالفاينچ تهي 16با سايز 

 اينچ  را از چاه خارج نمايند.   16لوله 
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اينچ را به استثنا   12عمليات حفاري و تائيد نظارت لوله هاي فوالدي    تمام از ااينچ : پيمانکار موظف است پس     12شيار زدن لوله فوالدي   -1-9

وله ها را توسط دو پاس جوشکاري به يکديگر متصل و  طبق نقشه و مشخصات ( و پس از آن لاولين شاخه، مابقي لوله هاي فوالدي را شيار زده ) 

 ازاجرا نمايد.   16mm2ابل بمقطعك شته يک ر P . BOXدر داخل چاه قرار دهد و به همراه اين لوله تا  

 ار موظف است گل حاصل از حفاري را جمع آوري و در محل مجاز تخليه نمايد. لوله گذاري پيمانک  پس از اتمام عمليات -1-10

متر پايين تر از سطح آب ميباشد. بديهي است در هر شرايطي اخذ نظر كارفرما در خصوص كفايت يا عدم كفايت    70ا  عمق نهايي چاهه -1-11

 كتبي كارفرما مي باشد. الزم بوده و ترخيص دستگاه حفاري منوط به اجازه  فاريمق حع

  –الح و نقشه هاي استاندارد شركت ملي گاز  بر اساس شر  كار ، ليست مص   CPSنصب و راه اندازي كليه تاسيسات مربوط به ايستگاه   -1-12

 شركت گاز استان كرمان به پيوست پيمان.

اند -1-13 راه  و  نصب  و  و حمل  دازي  تهيه  ترانسفورماتودو  يستگاه  مبدل  دستگاه  كه  فر/ركتيفاير  طبق مشخصات  كلي  کسوكنندة جريان  ني 

ترانس ركتيفاير ميبايست از نوع تريستوري توام با رگاولتي    شركت ملي گاز ايران مي باشد و سيستم  IGS-M-EL-013مندرج در استاندارد  

 باشد.  

اتصال   -1-14 و نصب جعبه  و حمل  )  (N.B)تهيه  با رنگرترچها  منفي  و  استاندارد  هاي اجرائي  نقشه  طبق  داراي    ميناله(  و  اي(  )كوره  زرد 

 برچسب مشخص و ضد آب . 

اتصال  -1-15 نصب جعبه  و  و حمل  طب    (P.B)تهيه  ترميناله(  )هشت  داراي  مثبت  و  اي(  )كوره  زرد  بارنگ  و  استاندارد  اجرائي  هاي  نقشه  ق 

 برچسب مشخص و ضد آب . 

 ربوطه. سرچاهي مطابق نقشه استاندارد منصب ايستگاه كاتديک و تجهيزات ي فونداسيون محل ريز بتن  تهيه مصالح و قالب گيري و  -1-16

 ( قرمز رنگ.XLPE/PVCميليمتر ) 1×16تهيه كابل و كابل كشي آند ها به داخل چاه با كابل  -1-17

كشي سر منفي   كابلت و  ( مشکي رنگ تا باند باكس مثبXLPE/PVC)   25mm2×1كابل كشي سر مثبت ترانس ركتيفاير با كابل   -1-18

با كابلترانس   لوله گاز )رفت( و كابل  XLPE/PVC)    25mm2×1ركتيفاير  باند باكس منفي و از آن تا  تا  ميليمتر   1×16( مشکي رنگ 

ابل برگشت( )يکي براي تزريق جريان و ديگري براي تست پتانسيل كه در فاصله سي سانتي متري از هم به لوله جوش ،ك   XLPE/PVCمربع)

 نرم سرندي و آجرچيني روي كابل .  شوند( و به همراه حفر كانال مربوطه و ريختن خاكمي دولد ك 
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  1*25مجزا بوده و يک رشته كابل مجزا به مقطه  داراي باند باكس مثبت    TBSهر يک از خطوط لوله خروجي مجموعه ايستگاههاي   -1-19

 ميليمتر تا محل ايستگاه حفاظت كاتديک اجرا مي گردد.

 يت( مربوطه باشند . د داراي كابلشو و برچسب مقاوم و ضد آب )ترموفايها بكشي كليه كابل  -1-20

 تهيه تمامي مصالح مورد نياز سيستم حفاظت  كاتديک و برقي پروژه برعهدة پيمانکار است.  -1-21

ادن  ار دو قرميليمتر جهت غالفي چاه آندي    6اينچ با ضخامت    12تهيه مصالح و مشبک سازي لوله فوالدي و جوشکاري لوله فوالدي   -1-22

 چاه قرار گيرد .  ا در داخلو هم راستآن درون چاه به صورت جوشکاري شده  

درون چاه آندي )از سر چاه تا    UPVCلوله    اينچ و قرار دادن  12ميليمتر و قطر    19فشار قوي و ضخامت حداقل    UPVCتهيه لوله   -1-23

رزوه ها    ه ممنوع بوده و جهت اتصال شاخه ها به يکديگر ازلول  اين   متر(. انجام هرگونه سوراخ كاري و برشکاري و گريسکاري بر روي  50عمق  

 هاي شاخه ها استفاده مي گردد.   و بوشن تعبيه شده در ابتدا و انت 

 به صورت يک سر رزوه و يک سر جوشکاري. UPVCلوله هاي فوالدي/ (    TFتهيه مصالح و نصب مبدل )  -1-24

ه بوده و  شاخه لول به آخرين UPVCار موظف به جوشکاري تبديل فوالدي/مانکه پيپس از اتمام جوشکاري لوله هاي فوالدي انتهاي چا -1-25

 ها به طور كامل برقرار مي باشد.(  همزمان به اين تبديل با رزوه متصل ميگردد. )اتصال مکانيکي لوله    UPVCاولين شاخه لوله 

لوله  mm2   (XLPE/PVC 16×1تهيه مصالح و نصب كابل   -1-26 از  الدي )با جوش كدولد( تا روي  فو   الفياينچ غ  12(و كابل كشي 

 ون سرچاهي مطابق نقشه هاي مربوطه. زمين و درون فونداسي

 ( .P.Bدي تا جعبه اتصال مثبت )ميليمتر ، به منظور هدايت كابل هاي سر چاه آن 63با قطر  PVCتهيه لوله  -1-27

است و پيمانکار ميبايست كليه فعاليت مربوطه  جود  ن موكليه نقشه هاي استاندارد مربوط به وظايف پيمانکار در ليست نقشه هاي اين پيما -1-28

 كامل انجام دهد.   مطابق با آنها به طور را 

 س هيدروليک( اجرا گردد.كليه كابل كشي ها مي بايست با سركابل و كابلشو مناسب پرسي )با پر -1-29

ا نقشه هاي استاندارد مطابق نظر دستگاه بق بمطا  CPSوظايف ذكر شده در شر  كار، اهم كارهاي اجرايي بوده و در پايان كار، ايستگاه   -1-30

 فعاليت ها در شر  كار درج نشده باشد. فرما، تحويل گرفته خواهد شد حتي اگر كه جزئياتي از نظارت و كار

ا -1-31 دفترچه  پيمانکار موظف  اجراي كار  مقادير  اجرايي سيستم كاتديک صورت  را در رديف  بند ها  اين  كليه هزينه هاي  بيني  پيش  ست 

 ايند. ظ نملحا پيمان
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 کارهای برقی  -2

 میباشد. TBS/CGS/CPSایستگاه های ن منحصر به برق رسانی به کارهای برقی این پیما -  2-1

 تذکر مهم : 

 .  TN-C-S)کابل اتصال زمین و کابل نول باید به صورت جداگانه در نظر گرفته و اجرا گردد )سیستم در تمامی سیستم های برقی ،   -الف 

 رما برسد . تایید مهندس طراح برق و حفاظت کاتدیك کارفهای اجرایی پروژه ،  قبل از اجرا باید به نقشه در  غییرهرگونه ت   -ب 
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 مشخصات ایستگاه سیستم حفاظت کاتدیک خط  

 ر آندی مشخصات بست
نقشه های  

محل و نحوه  

نصب         

 T/Rدستگاه 

مشخصات الکتریکی  

دستگاه مبدل یکسو  

 T/Rکننده جریان 
صب  محل ن

 ستگاهیا

 تعداد مشخصات آندها 

نقشه های محل و  

 ب نحوه نص

عمق   

 )متر( 

 نوع

 برق 

 مستقیم

برق متناوب  

 ورودی 

پنج عدد آند از  نوع تیتانیوم با  

به    MMO پوشش اکسیدی 

سانتیمتر )قطر( و    2/ 5ابعـــاد  

متر از   3یک متر )طول( به فاصله 

 یکدیگر* 

SP-6028 

IPS -D -TP-713 
75 

چاهی 

 ی آب

 

SP-6009 

 

 ولت   30

 آمپر 10

 ولت  220

 هرتز  50

 تک فاز 

 هتگاایس 

MRS    

 متری( اجرا شود. 4مرکز)مرکز به متر 3رعايت فاصله آندها از همديگر با انتهايی چاهها و  *آند گذاری به فاصله يک متری از

قيم برره ترررانس ركتيفررار صررورت پذيرفترره و بررراي تسترميناله و اتصال به صورت م  4اينچ قديمي با استفاده از باند باكس    30* جهت حفاظت خط  

ا 00اهم و  50رئوستا ترميناله به همراه هر يک ، يک مورد  4از به استفاده از سه  مورد باند باكس اينچ جديد ني 24و  12وردگي خطوط حفاظت خ

 سه خط فوق تزريق جريان خواهد داشت. روات به ترانس متصل مي گردد. بديهي است كه بستر چاهي آبي و ترانس  به صورت مشترك براي ه

 

    مشخصات فنی :  -3

 :  (Transformer – rectifier)مبدل يكسو کننده جريان   -3-1

( خنک شونده  DCولت مستقيم )  30آمپر و    10سيکل بر ثانيه و برق سيستم خروجي    50ز  ولت تک فا  220مبدل يکسو كننده با برق ورودي    -

 از نوع تريستوري و رگاولتي توامان.بوسيله گردش طبيعي هوا/روغن 

 درصد قدرت كل مبدل مي باشد.  75ناخته شده و قادر به كار ممتد و دائم با قدرت خروجي دائم استانداردهاي ش مبدل مطابق با  -

ز نوع ديود سيليکون جريان دل داراي دو سيم پيچ اوليه و ثانويه مجزا بوده و هسته آن متصل به زمين مي باشد داراي يکسو كننده تمام موج امب  -

 ع العمل باشد. ز سريستقيم تبديل مي نمايد. مدار جريان متناوب داراي فيوبرق متناوب را به جريان م
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 از نوع )رگاولتي( و تريستوري توام كنترل شود. برق خروجي مستقيم بوسيله كليد دوار   -

 جهت اندازه گيري برق خروجي باشد.دستگاه مبدل يکسو كننده  داراي ولت متر و آمپر متر ديجيتال  -

 اسنج ديجيتال جهت اندازه گيري دماي روغن باشد. و كننده  داراي دمدستگاه مبدل يکس -

 صات و ترمينال براي اتصال بدنه باشد. دستگاه مبدل يکسو كننده  مجهز به پالك مشخ -

 باشد. دستگاه مبدل يکسو كننده  مجهز به سايبان و محافظ در برابر باران مي  -

 قبل از راه اندازي بازرسي شوند. فيوزها قطع كننده مدارها و اتصاالت بايستي  -

 كليه مشخصات مبدل يکسو كننده جريان مطايق استانداردهاي شركت ملي گاز باشد:  -

IGS – EL – 013: Transformer rectifiers For Cathodic Protection. 

 

 آند و بستر آندی  -2- 3

 سانتي متر )طول( مي باشد. 100سانتي متر )قطر( و  2.5و در ابعاد  MMOتيتانيوم    آندها از نوع -

 متصل مي باشند. XLPE/PVC سب و از نوع به طول منا mm2 16×1هر يک از آندها به وسيله مفصل رزيني دو راهي مناسب به كابل -

 هاي شركت ملي گاز باشد:د راتصال كليه كابلهاي مثبت و منفي توسط مفصلهاي داراي مشخصات استاندا -

IGS – EL – 019: Cable splicing kit By cast resin Type 

 بندي مي باشد. ( , عايق  Splicing Kitكابل آندها در محل اتصال با دو راهي عايق استاندارد ) -

 آند و به فاصله )مركز به مركز( چهار متر از يکديگر باشند.  5چاه آندي شامل  -

ميلي   1×16ميليمتر( با كابل    6اينچ وضخامت حداقل    12هر آند،با قطر    دي جداره و داراي حفره هايي در مقابلچاه )لوله فوال  آندها در داخل  -

ميلي متر   1×16ميلي متر مربع و با عايق دوراهي به كابل    1×16ر يک از آندها و با كابل   ( مهار شده )يک طرف هXLPE/PVCمتر مربع )

تر، در چاه قرار داده مي  آندها با رعايت فاصله مركز به مركز چهار م  متر از كف چاه فاصله گرفته و متعاقبا ساير  1آند،    ن يمربع متصل است( و اول

 شوند. 

متراز سطح زمين ( كدولد شده و تا باند باكس مثبت جهت    51بدنه فوالدي چاه )عمق حداقل    ( بهXLPE/PVC)   16mm2×1يک كابل    -

 امتداد يافته است. UPVCاخل لوله و بررسي عمر غالف، از د صحيح آندها و عدم اتصال آند ها به بدنه فوالدي چاه  دبررسي پتانسيل و عملکر

 استفاده شود، به طوريکه اتصال مکانيکي كامال برقرار شود.  TFدي ميبايست از تبديل اينچ به لوله فوال 12جهت اتصال لوله يو پي وي سي  -
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لوله گذاري  ابتدا و انتهاي شاخه ها صورت پذيرفته و در حين    : اتصال با استفاده از رزوه و بوش تعبيه شده در  UPVCطريقه اتصال لوله هاي    -

 منوع مي باشد.انجام هرگونه سوراخ كاري و برشکاري و گريسکاري م

 

 کابل   -3- 3

و طبق استانداردهاي      XLPE/P.V.Cروكش    بوده و داراي دو   25mm2×1هاي مثبت و منفي خروجي از ركتيفاير به سطح مقطع   كابل  -

 باشد. شناخته شده 

 ( استفاده مي شود. XLPE/PVCميلي متر مربع) 16كابل نقاط اندازه گيري و كابل برگشتي به سطح مقطع  -

  باشد.    XLPE/P.V.Cميليمتر مربع از نوع    mm2 4×3سه رشته اي هر يک به سطح مقطع    NYRYلهاي جريان برق متناوب زره دار  كاب  -

 متصل گردد. ورت بافته شده با كابلشو مناسب به سيستم زمين زره كابل ها در ابتدا و انتهاي هر رشته به ص

حداقل    - عمق  در  زميني  زير  كابلهاي  مت  80كليه  به  سانتي  نرم  از خاك  اي  اليه  در  كابل  ايمني  موارد  رعايت  منظور  به  شود.  گذاشته  كار  ر 

 چيني شود. و روي خاك نرم، آجر  سانتيمتر قرار گرفته 20ضخامت 

 . نده كابل الزامي استنصب برچسب مشخص كن -

 نصب كابل شو با پرس هييدروليک  الزامي است.   -

 باشند.   XLPE/P.V.C( از نوع    IGS – EL – 007p2انداردهاي شركت ملي گاز )كليه كابلهاي مصرفي بايد مطابق با است -

 

 جعبه های اتصال مثبت و منفی   -4- 3

ميليمتر به كابل   30*3ي از چاه به وسيله شمش مسي به ضخامت  ر مجاورت چاه آندي نصب و كابلهاي ورودترميناله د  8جعبه اتصال مثبت    -

 مثبت دستگاه مبدل يکسو كننده  اتصال داده  شود. 

متر ميلي  30*3يله شمش مسي به ضخامت  ودي دستگاه مبدل يکسو كننده بوسدو مورد جعبه اتصال منفي در محل ايستگاه نصب و كابل هاي ور   -

اينچ موجود ) جهت تزريق جريان ( كابل كشي مي شود به صورت مستقيم اتصال داده  شود    30ميليمتر مربع منفي كه به طرف لوله    1*25با كابل  

 انس متصل خواهد شد..  زير بار( بين باند باكس  به تر و براي اتصال خطوط جديد به واسطه يک مورد رئوستا )پوتانسيومتر متغير

 در داخل جعبه ها عالمت گذاري شود. كابل ها -
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 سانتيمتر سطح زمين نصب مي گردد.  80اينچ و در ارتفاع حدود  4هر يک از جعبه ها بر روي لوله فوالدي  -

 وع كوره اي باشد. رنگ جعبه ها بايد زرد واز ن  نصب برچسب مشخص كننده جعبه الزامي است. -

 رمينال ها در جعبه هاي اتصال از نوع مسي مي باشد. مهره هاي مورد استفاده بر روي تكليه پيچ و  -

 يک مورد باند باكس تنظيم رئوستا پيش بيني گرديده است.  MRSبراي هر يک از خطوط لوله فوالدي خروجي مجموعه ايستگاههاي   -

 کلیات :  -4

شي برق تغذيه ايستگاه از تابلو برق و كابل ك   MRSداخل ايستگاه  مجدد  و استقرار    CPSكس موجود در فنس  با  ACجمع آوري     -  1  –  4

 موجود در محل ايستگاه تقليل فشار.

 پيگيري اخذ مجوز حفاري چاه از شركت امور منابع آب همزمان با ابالغ كار پروژه به عهده پيمانکار است .  - 2 –  4

ستگاه بر اساس نقشه ها به عهده پيمانکار مي باشد و  ي به ايستگاه و موارد داخل و ايمربوط به اجراي عمليات برق رسانكليت هزينه هاي    -  3  –  4

 گيرد .نمي  هزينه عمليات اجرايي آن را پس از بازديد بايستي در مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد و از اين بابت هزينه جداگانه اي به پيمانکار تعلق

لواتم   -  4-  4 و  برقي  دستگاهاي  و  اجناس  ميام  تهيه  پيمانکار  طرف  از  كه  تامين    زمي  از  و  ذكر  استانداردهاي  از  يکي  مطابق  بايستي  گردد 

 كنندگان مندرج در فهرست بلند وزارت نفت بوده و قبل از خريداري آنها بايستي به تائيد مهندس ناظر برق و  بازرس فني پروژه برسد . 

ا نمايد پيمانکار موظف است مهندس ناظر برق و  بازرس انداردهاي اعالم شده مغايرت پيدمتي از طر  در موقع اجرا با استچنانچه هر قس   -  5  –4

 فني پروژه را مطلع نمايد . 

ات  پيمانکار موظف است تمام لوازم برقي را از نظر صحيح بودن مشخصات فني و نوع آن با كاتالوگ ها و نقشه ها و فهرست سفارش   -  6  –  4

 مطابقت نمايد. 

تم برق هستند و جزئيات دقيق محل فاصله و ارتفاع بستگي به محل مربوطه خواهد داشت بهمين  ه ها نشان دهنده و ضعيت كلي سيسنقش   -  7  –   4

 دليل پيمانکار موظف است كه اندازه هاي داده شده در نقشه ها را در محل بررسي نمايد.

مانکار موظف است اين تغيير را دقيقاً در  و به تائيد مهندس ناظر برسد پي   نحوه اجراي كارهاي برقي پيش آيدچنانچه هر گونه تغييري در    -  8  -  4

 نقشه منعکس و نقشه اجرا شده تهيه نمايد. 

استانداردهاي  پيمانکار موظف است بعد از اجراي كارهاي برقي كليه نقشه هايي كه الزم است تغييراتي داده شود را به هزينه خود و طبق     -  9  –4

 ن را به كارفرما تحويل نمايد. از بصورت اجرا شده تهيه و اصل آمهندسي شركت ملي گ
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با نظارت دائم مهندس ناظر انجام گيرد. در غير اينصورت پيمانکار موظف    -  10  –4 بايستي  به اهميت نوع كار مي  با توجه  كليه كارهاي برقي 

 . ز كار به هزينه خود اصال  نمايدهاي مشاهده شده را در هرمرحله ااست مغايرت

 براي انجام كليه كارهاي برقي داراي وسايل و ابزار كار كافي و مخصوص بوده و آنها را به نحو صحيح بکار برد.پيمانکار موظف است   - 11 – 4

 يد. افراد متخصص و ماهر استفاده نماموظف است براي آزمايش و راه اندازي وسايل مخصوص و استاندارد داشته و همچنين از پيمانکار  - 12 - 4

در خالل انجام كارها نسبت به نگهداري جابجائي و نصب سالم دستگاهاي برقي اقدام نموده و كليه وسايل و    پيمانکار موظف است  -  13  –  4

 لوازم و دستگاههاي برقي را بدون هيچگونه آسيب ديدگي در محلهاي تعيين شده نصب نمايد. 

 ار سر پوشيده نگهداري نمايد بطريقي كه در مقابل رطوبت،هاي برقي را تا زمان نصب در انبموظف است كليه لوازم و دستگاه  پيمانکار  - 14 – 4

پيمانکار  اين صورت  غير  در  گردد.  محافظت  سازنده(  دستورالعمل  )طبق  شود  مي  آنها  خرابي  باعث  كه  عواملي  ساير  و  غبار  و  گرد  حرارت، 

ير و يا تعويض نموده و پس از تائيد مهندس ناظر  راب گرديده را به هزينه خود تعمستگاههاي برقي كه به هر دليلي خموظف است كليه لوازم و د

 در محل خود نصب نمايد. 

 كليه كارهاي برقي بايد مطابق نقشه هاي داده شده و مشخصات فني مندرج در آنها انجام گيرد.    - 15 –4

استانداردهاي    -برنامه و بودجه    سازمان  110نشريه هاي    –ساختمان  مطابق مبحث سيزدهم مقررات ملي    نصب كليه ادوات برقي بايد   -  16  -  4

IEC , NIGC  و ياBS   .باشد 

اجناس و لوازم برقي تهيه شده از طرف پيمانکار بايستي از استانداردهاي ياد شده در فوق پيروي نمايند و توسط بازرس فني كارفرما     -  17  –4

 .  تاييد گردند

 آنها در مقابل نفوذ آب توجه كافي اعمال گردد.  ادوات برقي بايد به مقاوم بودن  در تهيه و نصب كليه  - 18 –4

 رنگ پوشش سيم ها در كابل براي نول سياه و براي فاز قرمز، زرد يا آبي انتخاب ميگردد.   - 19 – 4

 يم بهم لحيم گردند. رت افشان بودن رشته هاي هر سر سسر سيم ها بايد با لخت كن استاندارد لخت شده و در صو  - 20 –4

 مواقع قراردادن كابلها در كانال چنانچه مواضعي نياز به خم كردن كابل داشته باشد بايد حد خمش كابل درنظر گرفته شود. در  - 21 –4

انيزه با قطر عمود هاي برق بايد از لوله گالو جهت عبور كابل از مقابل درب ورودي ايستگاه و همچنين در محل ورود و خروج كابل به    -  22  –4

 جهت عبور كابل از داخل آن استفاده شود.    PVCمناسب و گلند  

 تمام اتصاالت سرسيم ها به ترمينال توسط كابل شو/ سرسيم انجام گيرد .   - 23 – 4
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 نصب و اتصال سیم ها:  - 5

 نمايد.  بايد از لوله هاي جداگانه عبور   سيمهاي مدارهاي مختلف الکتريکي حامل ولتاژهاي مختلف  1  – 5

 كننده هاي مختلف كه از مدارهاي مختلف تغذيه مي گردد بايد از لوله جداگانه عبور نمايند.  سيمهاي مصرف   - 2  – 5

ن سيمها از ابتدا در داخل كليه سيم هائي كه داخل لوله هاي برق قرار مي گيرند بايد يک تکه بوده و بدون زدگي باشند. بايد از قرار داد   -  3   –  5

 از اتمام لوله كشي ونازك كاري و در موقع مناسب اقدام به قراردادن سيمها درداخل لوله ها گردد. هاي برق اكيداً خوداري شده وپس لوله 

 اتصال سيم ها در داخل جعبه    - 4  –5

 رنگ روپوش سيم ها بايد به شر  زير باشد :   - 5  – 5

 آبي –زرد –: قرمز سيم فاز             

 سيم نول : سياه              

 م اتصال زمين : سبز يا سبز/زرد  سي            

 سيم نول براي هر مدار بايستي جداگانه تخصيص داده شوند .  - 6  – 5

 سر سيم ها بايد با سيم لخت كن استاندارد لخت گردد بطوريکه به سيمها آسيب نرسد.    - 7  – 5

درصد سطح داخلي   45ود كه فضاي اشغال شده داخل لوله از  بايستي به صورتي در نظر گرفته شد مجاز سيم در داخل هر لوله مي  تعدا   -  8   –  5

 لوله )ضريب فضا ( تجاوز ننمايد. 

 تبصره : ضريب فضاي داخل لوله برابر است با نسبت سطح مقطع كابلها داخل لوله به سطح مقطع داخل لوله.

 کابلها :نصب و اتصال    -  6

، كابل از حد معمول بيشتر خم نشده و تحت فشار قرار نگيرد. همچنين كليه كابلها درون  قرار دادن كابل در داخل كانال    دقت شود موقع   -  1–   6

 سايز مناسب قرار گيرند. PVCلوله 

به منظور جلوگيري از  يزه عبور داده شود و سر وته آن  چنانچه كابل از كانال بيرون مي آيد به منظور حفاظت بايستي از داخل لوله گالوان   -  2  –  6

حشرات و ساير مواد كه براي كابل مضر  هستند بوسيله ماده اي كه در مقابل عوامل فوق مقاوم باشد مسدود گردد مثل مخلوطي از نفوذ آب و  

ه و قطر  رجي آن به اندازه قطر داخلي لول سانتي متر كه قطر خا   2( يا روپوش الستيکي به ضخامت حداقل  ASBESTOSسيمان و خاك نسوز )

 قطر خارجي كابل باشد يا غير قابل خشک شدن كه مخصوص اين كار است .   داخلي لوله آن مناسب با
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هاي  ميليمتر مربع از كابلشو  400ميليمترمربع تا    1.5اتصال سيم كابلها به تابلو و دستگاههاي برقي بايستي براي سيمهاي با سطح مقطع      -  3   –  6 

 .  استاندارد پرسي استفاده شود

 ها به سيم كابلها بايستي به وسيله دستگاه پرس مخصوص كابلشو و با دقت انجام گيرد . اتصال تمام كابلشو    - 4 – 6 

 تمام اتصاالت كابل به جعبه  تقسيم و تابلو ها بايستي بوسيله گلند مخصوص و مناسب به محل متصل گردند .   - 5 – 6

 اتصال  لوله های برق : نصب و    - 7

 مي بايستي از نوع گالوانيزه عمقي داغ باشند. تمام لوله هاي بکار  برده شده  - 1  – 7

 قبل از نصب لوله ها و اتصاالت آن مثل زانو بوش و جفتگير )كوپلينگ( وغيره بايستي داخل آنها دقيقا بازديد و تميز گردد.  - 2  – 7

بايد طبق استاندارد باشد به گونه اي كه از و صيقل و صاف گردد .بريده كاري  ز بريده شدن بايستي كامال تميز  محل بريدگي لوله بعد ا  -  3   –  7

 زخمي شدن كابل درون لوله جلوگيري شود. 

 .  درجايي كه اندازه لوله داده نشده پيمانکار موظف است قبل از اجراي كار تاييد مهندس برق را گرفته و سپس اجرا نمايد  - 4  – 7

 ه هاي داده شده از بهترين نقطه و نزديکترين مسير و كمترين خم عبور داده شود.  ستي با توجه به وضعيت كار و نقشمسير عبور لوله باي  - 5 – 7

ست لوله ها  سانتي متر باشد و همچنين ب  100و بيشتر از    40اندازه بست لوله متناسب با قطر لوله باشد و فاصله بست نبايستي كمتر از     -  6  –  7 

 يچ به ديوار يا سقف محکم گردد .بوسيله رول پالك و پ 

لوله ها نبايستي از قسمتهايي كه متغير يا قابل حركت هستند عبور داده شود و همچنين بست لوله بايستي به اسکلت فلزي يا ساختمان با    -  7  –  7

 پيچ فشنگي يا ) آنکر( محکم گردد نه به بدنه دستگاه . 

از نوع گالوانيزه و ضد زنگ باشد و حتي االمکان از يک سازنده سايل مربوط به لوله كشي بايستي  تمام قطعات و و  1-6توجه به بند  با     -  8  –  7

 . انتخاب شود و در صورتيکه مجبور به تهيه از چندين كارخانه گردند بايستي از نظر جنس و اندازه و پيچ با استاندارد مطابقت داشته باشد 

ا باشند خم لوله ها بايستي يک شکل و براي حداقل قطر لوله  صب گردد و مجبور به خم كردن آنهصورتي كه چند لوله روي ديوار ن  در   -  9  –  7

 خم بزرگترين لوله در نظر گرفته شود . 

هاي افقي براي  براي جلوگيري از جمع شدن قطرات آب و جلوگيري از زنگ زدگي لوله ها حتي االمکان يک شيب ماليم در مسير   -  10  –  7

 سانتي متر شيب داشته باشد.  10ر مت  30گرفته شود بطوريکه در هر لوله كشي در نظر 

 انتهاي لوله هاي باز بايستي بوسيله كاله فوالدي )كم( يا هر وسيله اي كه جلوي نفوذ آب و گرد و خاك را بگيرد مسدود گردد .  - 11 – 7
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 . گ ضد زنگ آلومينيومي ترميم گرددار در لوله ها بايستي بوسيله رنتمام قسمتهاي بريده و جاي آچ   -  12 – 7 

در محل رسيدن لوله ها به باكس هاي تقسيم و ساير باكس هاي حتماً بايد از گلند مخصوص براي اتصال لوله فوالدي به باكس استفاده    -  13  -  7

 كرد به شکلي كه هرگز سيم داخل لوله از بيرون كار مشاهده نگردد.  

 سیستم اتصال زمین : -8

 ر نظر گرفته شده است كه به دو قسمت زير تقسيم مي گردد: تم اتصال زمين براي موارد زير دسيس  1 – 8

 حفاظت كاركنان در مقابل شوك الکتريکي ناشي از اشکاالت احتمالي در وسائل و دستگاههاي برقي .  –الف  

 به الکترود زمين. منظور برگشت جريان اتصال كوتاه هاي برقي با ايجاد مدار به حفاظت از دستگاه   -ب 

 ت الکترود زمين حداكثر دو اهم باشد.مقاوم   2 – 8

به     3  –  8 اتصال  براي  و همچنين  انجام گيرد  كابلشو  بوسيله پرس مخصوص  باشد(  پرسي  نوع  از  بايستي  كابلشو   ( كابلشو  به  اتصال سيم زمين 

EARTH TERMINAL   ردد.هره مسي يا فسفر برنز استفاده گساير نقاط از پيچ و م 

 هره و واشر نامتجانس ممنوع است زيرا ايجاد پيل الکتريکي و افزايش مقاومت اتصال به زمين و زنگ زدگي مي نمايد.استفاده از پيچ و م   4 – 8

 سانتيمتر باشد.   50از سطح زمين بايستي  EARTH TERMINALفاصله   5 –8

 ه :آزمايش و راه اندازی اولی  -9

ها و مشخصات فني اجراي كارهاي برقي پيمانکار مي بايستي با بهترين روشهاي  ل و دستگاههاي برقي مطابق نقشه  بعد از اتمام نصب كليه وسائ

رق و  بفني و بوسيله مهندس برق با تجربه و به هزينه خود و با كليه وسائل استاندارد  و تجهيزات اندازه گيري كاليبره و در حضور مهندس ناظر  

يک به يک لوازم برقي را آزمايش و راه اندازي نموده و ضمن امضا فرم آزمايش   كارفرما و بهره برداري شهرستان  نماينده كنترل و بازرس فني

... د نامه هاي ترانس ركتيفاير و آند ها و  برساند. تمامي ضمانت  بازرس فني كارفرما  نماينده كنترل  ناظر برق و  تائيد مهندس  به  ر زمان مربوط 

ده و در صورت بروز تاخيرات در راه اندازي و تحويل موقت، پيمانکار موظف به  ست داراي حداقل دوسال اعتبار بوتحويل موقت پروژه مي باي

 تمديد اعتبار اين ضمانت نامه ها به هزينه خود مي باشد. 
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 لیست استانداردهای سیستم حفاظت کاتدیک 
 عنوان استاندارد  د شماره استاندار قسمت  شرح خالصه  ردیف 

1 
دستگاه   استاندارد

 رکتیفایر   -ترانسفورمر 
 IGS-M-EL- 013 Cathodic protection 

Transformer - Rectifier 

2 
استاندارد آندهای و کک  

 سیستم حفاظت کاتدیک دائم 
PART1 IPS-M-TP-750 

Material & equipment standard 

for CPS .spec for impressed 

current anode 

3 
  استاندارد مهندسی در طراحی

 سیستمهای حفاظت کاتدیک 
 IPS-E-TP-820 Eng. standard for electro 

chemical protection 

4 
طراحی و نصب سیستمهای  

 حفاظت کاتدیک 
PART1 BS-7361 

Cathodic  protection code of 

practice for land and marine 

application 

5 

ورد  استاندارد روغنهای م

و  مصرف در ترانسفور رکتیفایر 

 سوئیچ ها 

 BS-148 Un used mineral insulating oil 

for t/r& switch gear 

 IPS-C-TP-315 Rock shied  استاندارد یا برگه اطالعاتی  6

 IGS-M-EL-012 Distribution electrical panels  تابلو های توزیع برق  7

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

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

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

Coated Titanium Anode 
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 لیست نقشه های پیمان
 لیست نقشه های اجرائی

 شماره نقشه  شرح نقشه  رديف 

 PI-TA-DR-101   محدوده اجرايي شبکه توزيع 1

 CVF-TA-DR-105(1:3~3:3) دور ايستگاه نقشه اجراي فنس  2

 CVP-TA-DR-106,107 گاه ايست نقشه هاي پالن فنس 3

 شبكه توزيع  لیست نقشه های استاندارد 

 کاتديک حفاظت سیستمنقشه های  لیست

 

 

 

 شماره نقشه  شرح نقشه  رديف 

 SC-6103 بتني  اسلبساخت و نصب  4

 SC-6108 استاندارد عبوراز عرض جاده فرعي 5

 SM-6018 استاندارد عبوراز عرض آبرو 6

 SM-6020 خمکاري سرد لوله  7

 SM-6021 دي اجرايي لوله هاي فوالجزئيات  8

 IGS-C-PL-032(1) جزئيات ساخت سايت هول شيرهاي ساقه بلند 9

 نقشه  شماره شرح رديف 

 CAT-TA-DE-102 نقشه اجرايي حفاظت كاتديک 10
 SP-6001/A , IPS-D-TP-703 نحوه اتصال كابل به لوله جزييات 11

 SP-6002/B , IPS-D-TP-704 ترميناله( 4رل )و كنتساختماني جعبه اتصال  جزييات 12

 SP-6024/A , IPS-D-TP-710 ) ماركر تک كابله ( جزئيات و نصب نقاط آزمايش پتانسيل عالئم نشان دهنده 13
 IPS-D-TP-713 نقشه استاندارد تيم ايستگاه حفاظت با بستر چاهي ذغالي  14

 IPS-D-TP-716 , SP-6025 ) ماركر دو كابله (  دهندهنشان نصب نقاط آزمايش پتانسيل عالئم جزئيات و  15

 IPS-D-TP-715,  SP-6009 نقشه جزئيات نصب ركتيفاير براي ايستگاههايي با بستر چاهي  16

 IPS-D-TP-719 جزئيات نصب سه راهي عايق ودوراهي عايق 17
 NAT-ST-A-3786 ميناندارد جزئيات چاه اتصال زنقشه است 18
 SE-6014 شي ابل ك جزئيات ك 19
 SE-6051 نقشه راهنماي عالئم اختصاري برق  20
 SP-6009 جزئيات نصب ترانس ركتيفاير  21
 SP-6019 تهيه و ساخت قرقره 22
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 کارفرما صورت مصالح عهده 

 

ف 
دی

ر
 

 واحد مقدار  شرح
هزینه حمل  

 )ریال(

 فوالدي   ي لوله ها

  متر 24 اینچ 0/172به ضخامت    API 5L-GrBاینچ 4لوله فوالدی بقطر  1

  متر 1848 اینچ 0/250به ضخامت    API 5L-GrBاینچ 12لوله فوالدی بقطر  2

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

  متر 1332 اینچ 0/250ضخامت ه ب   API 5LX-42اینچ  24لوله فوالدی بقطر  4

 الح و اتصاالت  مص

5 
ساقه بلند با بدنه تمام   150اینچ کالس 24جوشی مدفون  سایز  شیرسماوری 

 جوشی از نوع گیربکس افقی 
 عدد  1

 

6 
ساقه بلند با بدنه تمام   150اینچ کالس 16شیرسماوری جوشی مدفون  سایز  

 جوشی از نوع گیربکس افقی 
 عدد  1

 

7 
ساقه بلند با بدنه تمام   150ساینچ کال 12ی جوشی مدفون  سایز  ورشیرسما

 جوشی از نوع گیربکس افقی 
 عدد  1

 

  عدد  3 )جهت بلودان(  150اینچ کالس 4شیرسماوری جوشی مدفون  سایز   8

  عدد  1 (  Matching Pipe =0.250اینچ )  24درپوش جوشی 9

  عدد  1 (  Matching Pipe =0.250اینچ )  16درپوش جوشی 10

  عدد  1 (  Matching Pipe =0.250اینچ )  12درپوش جوشی 11

  عدد  3 اینچ 0/237( به ضخامت  SCH40اینچ )  4درپوش جوشی 12

  عدد  14 ( Matching Pipe =0.250)  24  "درجه به قطر  45زانوی جوشی  13

  عدد  4 ( Matching Pipe =0.250)  16  "درجه به قطر  45زانوی جوشی  14

  عدد  12 ( Matching Pipe =0.250)  12  "درجه به قطر  45زانوی جوشی  15

  عدد  4 ( Matching Pipe =0.250)  24  "درجه به قطر  90زانوی جوشی  16

  عدد  4 ( Matching Pipe =0.250)  12  "درجه به قطر  90زانوی جوشی  17

18 
 نچای 0/237( به ضخامت  SCH40)  4"سه راهی مساوی به قطر 

 )جهت بلودان(  
 عدد  3

 



 1401پاییز                                          ق1577/01ه  مناقص                                           شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  
 

 آهک   ا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگشرح خدمات 

                                                 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

                                                    12 "* 4 "ه قطر (بSCH40راهی نامساوی جوشی  ) سه  19
 (Matching Pipe =0.250*0.250*.237 ) 

 عدد  2
 

  عدد   1 اینچ 0.250به ضخامت  150کالس   24"اتصال عایقی  20

ف 
دی

ر
 

 واحد مقدار  شرح
ل  هزینه حم

 )ریال(

  عدد   1 اینچ 0.250به ضخامت  150س کال 16"اتصال عایقی  21

  عدد   1 اینچ 0.250به ضخامت  150کالس   12"اتصال عایقی  22

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

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

  عدد  1   150اینچ کالس  24فلنچ جوشی  25

  عدد  2  150نچ کالس ای 24اسپیرال گسکت  26

  عدد  40 150کالس  24"جهت فلنج1 1/4"* 6 3/4"ومهره درابعادپیچ  27

  عدد  1   150اینچ کالس  16فلنچ جوشی  28

  عدد  2   150اینچ کالس  16واشر  29

  عدد  32 150کالس   16"جهت فلنج3"*5 1/4"پیچ ومهره درابعاد 30

  عدد  1 150اینچ کالس  12شی جوفلنچ  31

  د عد 2   150اینچ کالس  12واشر  32

  عدد  24 150کالس  12"جهت فلنج7/8"*4 3/4"پیچ ومهره درابعاد 33

  عدد  3 (   Bore SCH40)   150اینچ کالس  4فلنچ جوشی  34

  عدد  3 150اینچ کالس  4فلنچ کور 35

  عدد  3   150اینچ کالس  4واشر  36

  عدد  24 150کالس  4"جهت فلنج3 1/2"* 5/8"درابعاده پیچ ومهر 37

  متر 3336 سانتی متر 40د اخطار  به عرض نوار زر 38

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

39 
  بقکلیه مصالح الزم برای پوشش لوله ) نوع عایق قیر پلیمری اصالح شده مطا

 اینچ   4باشد ( به قطر می  IGS-M-TP-016( 2استاندارد )
 متر 24

 

40 
کلیه مصالح الزم برای پوشش لوله ) نوع عایق قیر پلیمری اصالح شده مطابق  

 اینچ   12می باشد ( به قطر  IGS-M-TP-016( 2استاندارد )
 متر 1848

 

41 
ح شده مطابق  الکلیه مصالح الزم برای پوشش لوله ) نوع عایق قیر پلیمری اص

 اینچ   16می باشد ( به قطر  IGS-M-TP-016( 2استاندارد )
 متر 132
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42 
کلیه مصالح الزم برای پوشش لوله ) نوع عایق قیر پلیمری اصالح شده مطابق  

 اینچ   24می باشد ( به قطر  IGS-M-TP-016( 2استاندارد )
 متر 1332

 

ف 
دی

ر
 

 واحد مقدار  شرح
هزینه حمل  

 )ریال(

 ح حفاظت كاتديک الليست مص

43 
رل  چهار ترمیناله و هشت ترمیناله )جعبه اتصال و کنت 1شماره  وعن باکس  باند 

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

 

  100 متـر طول    XLPE/PVC با عایق  mm2 1×25تهیه کابل با هادی مسی به مقطع  44

  540 متـر طول    XLPE/PVC ا عایقب  mm2 1×16تهیه کابل با هادی مسی به مقطع  45

  30 متر طول    NYYاز نوع   mm2 3×4به مقطع تهیه کابل با هادی مسی  46

  15 کیلو گرم میلیمتر  50سیم لخت مسی نیمه افشان به مقطع  47

48 
سانتی متر بر   100*2.5به ابعاد  MMOتهیه آند تیتانیوم با روکش اکسیدی 

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

 

49 
   16mm2×1ه کابل برای مقطع ینی دو راهی جهت ارتباط آند بتهیه مفصل رز

 به همراه موف مناسب
 5 عدد 

 

  25 متر طول  میلی متر   6اینچ و ضخامت  12تهیه لوله فوالدی به قطر  50

51 
میلی متر یك سر رزوه و یك   19اینچ و ضخامت  12به قطر   UPVCتهیه لوله

 متری( 4)در شاخه ن سر بوش
 50 متر طول 

 

52 
اینچ جهت اتصال   12وله فوالدی به قطر به ل UPVCتهیه تبدیل لوله 

  UPVCجوشی/رزوه ای لوله های فوالدی به 
 1 مورد

 

  15 عدد  میلیمتری   16سرکابل ) کابلشو ( مسی   53

  6 عدد  میلیمتری   25سرکابل ) کابلشو ( مسی   54

  4 عدد  میلیمتری   50  سیسرکابل ) کابلشو ( م 55

  8 عدد  لوله ) هندی کپ(  وص پوشاندن محل اتصال کابل بهکپ مخص 56

  10 عدد  گرمی   15پودر مخصوص کدولد جهت اتصال کابل به لوله  57

  3 عدد  وات  100اهم و توان  50رئوستا ) پتانسیومتر با قابلیت تنظیم زیر بار ( با مقاومت  58

59 
    اس طبق نقشهم اتصال زمین  به طور کامل براسستتهیه مصالح و حمل سی

SP-6004 صات فنی   و مشخ 
 1 مورد

 

 جمع کل )ریال ( 
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 عهده پیمانكار اختصاصی مصالح صورت  
 

ف 
دی

ر
 

 واحد مقدار  شرح
قیمت واحد 

 )ریال(

قیمت کل  

 )ریال(

   ليست مصالح عايقکاري شبکه توزيع فوالدي 

   شده پليمري مي باشد( اصالح) نوع عايق قير  سرجوشها ه مصالح الزم براي پوششخريد كلي

1 
  مصالح الزم برای پوشش سرجوشها ) نوع عایق قیر پلیمری اصالح کلیه 

 اینچ  4می باشد( به قطر   IGS-M-TP-016( 2شده مطابق استاندارد )
 سرجوش  24

  

2 
   یق قیر پلیمری اصالحکلیه مصالح الزم برای پوشش سرجوشها ) نوع عا

 اینچ  12می باشد( به قطر  IGS-M-TP-016( 2استاندارد) ده مطابقش
 سرجوش  209

  

3 
   کلیه مصالح الزم برای پوشش سرجوشها ) نوع عایق قیر پلیمری اصالح

 اینچ  16می باشد( به قطر  IGS-M-TP-016( 2شده مطابق استاندارد)
 سرجوش  25

  

4 
   ری اصالحقیر پلیمشش سرجوشها ) نوع عایق کلیه مصالح الزم برای پو

 اینچ  24( به قطر می باشد IGS-M-TP-016( 2شده مطابق استاندارد)
 سرجوش  163

  

 مي باشد(  پتروالتيوم) نوع عايق  شيرهاخريد كليه مصالح الزم براي پوشش 

 لیتر  48 پرایمرمخصوص پوشش پتروالتیوم  5
  

 کیلوگرم 64 ماستیك 6
  

 لقه ح 64 متر سانتی 15التیوم به عرض نوارپترو 7
  

   اجناس متفرقه شبکه فوالدي  

   کیلو گرم E6010   2   3/32الکترود 8

   کیلو گرم E6010   210    1/8الکترود 9

   کیلو گرم E6010 285   5/32الکترود 10

   متر 754 سانتیمتر  7فیلم رادیوگرافی به عرض  11

   بسته  3 داروی ظهور  12

   بسته  3 داروی ثبوت  13

  ریال (مع کل )  ج



 1401پاییز                                          ق1577/01ه  مناقص                                           شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  
 

 آهک   ا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگشرح خدمات 

                                                 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 

 صورت مقادير اجرای کار 

ف 
ردی

 

 واحد دار مق شرح عملیات 
بهای واحد  

 ( ریال)

  کل  بهای

 ( ریال)

 الف( کارهای عمومی 

1 

تهیه و تامین و در اختیار گذاردن و نگهداری دفتر کار مناسب / کانکس به همراه  

ایش، سرمایش،  تاق و تجهیزات )گرما 2اب جهت گروه نظارت با حداقل امکانات خو

یك رشتـه خط تلفن ثابت و یك    آبدارخانه و لوازمـات اداری و خواب و سرایدار( با

خط تلفن همراه و گوشی مربوطه )هزینه مکالمات در مدت اجرای پروژه به عهده  

ی باشد( و تهیه و تامین رایانه  ریال در ماه برای هرکدام م 500،000پیمانکار و تاسقف 

 بی  به تایید دستگاه نظارت و  پیگیری برقراری خط اینترنت پربهمراه تجهیزات جان

 عت طبق شرح مختصر و به کارگیری اپراتورکامپیوتر که به نرم افزارکد مسلط باشد. سر

60*1  
روز * 

 باب
    

1*60 نتهیه یك وعده غذای گرم در روز مطابق شرایط خصوصی پیما 2      نفر/روز  

 زیع فوالدیب: شبکه تو

     قلم  1 محوطه ها  ز کارگاه  )مطابق با شرح دفترچه پیمان(و برچیدن کارگاه و نظافتتجهی 3

4 

برداشت اطالعات و تهیه کروکی کارهای اجرا شده قبل از دفن لوله ها واتصاالت و پیاده کردن  

یه  خام ته  ALL 1/  200،  1/  1000و    1/  2000،  1/  200های کامپیوتری   CDآن برروی  

 ا زیر نظر دستگاه نظارت و تهیه نقشه ازبیلت  شده توسط کارفرم

ات برداشت شده توسط دستگاه نظارت، پیمانکار باید یك سری پالت روی  پس از تائید اطالع

طبق    2000/1و پالت کاغذی نقشه های ازبیلت  2000/1کالك پالستیك از فایلهای ازبیلت  

ا تحویل کارفرما دهد )نحوه  کل فایلهای نقشه ه  ل و تحول را تهیه کرده و بهمراهروش تحوی

کامپیوتری وتهیه پالت ونوع کالك پالستیك  1/  1000و    1/  2000و    1/  200تهیه ازبیلتهای  

 )کارفرما( هماهنگ شود(.  GISقبل از تهیه باید با واحد نقشه های کاربردی  

ه ی نقشه ی بیلت  مطابق مفروضات و دستورالعمل تهیاصالح و بروزرسانی نقشه های خام  )

یه یك سری پالت  کل پروژه و ته  1/  1000و    1/  2000و    1/  200و اتوکد(     GISمحیط    در

 بعهده پیمانکار می باشد.   1/  1000و    1/  2000و    1/  200کاغذی از کلیه فایلهای نقشه های  

     متر لوله  3336

5 
هیه نقشه بیلت )مطابق مفروضات و دستورالعمل ت پالن و پروفیل 2000/1تهیه نقشه 

 و اتوکد(  GISحیط در م
     متر 334

     مورد 10 عاد طبق نقشه و مشخصاتحفر چاله های آزمایش به هر اب 6

 100 حفاری دستی اضافه بر عمق استاندارد در زمین سخت 7
متر 

 مکعب
    

    متر  100 پر کردن دستی حفاری اضافی انجام شده  8
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 عبمک

9 
ت زیر وروی لوله و بارگیری و حمل تا سی  ك نرم ) سرندی ( جهمابه التفاوت تهیه خا

مصرف و بارگیری و حمل خاك مازاد معادل آن تا ده   کیلومتر و تخلیه در محل

 کیلومتر و تخلیه در محل مجاز نسبت به سرند کردن خاکهای حاصل از کانال کنی 

576 
متر 

 مکعب
    

10 
صات از روی نوار  داخل کانال طبق مشخ غرقاب و تحکیم و تراکم خاکریزی آبگیری و 

 زرد اخطار تا سطح کانال  
640 

متر 

 مکعب
    

رد
ف 

ی
 

 واحد مقدار  شرح عملیات 
بهای واحد  

 بریال 

ارزش کار  

 بریال 

11 
تسطیح مسیر با وسایل مکانیکی اعم از پیکور، بیل، بولدوزر و .... برای استقرار ماشین 

 خت سانتیمتر در زمین س 30متر و ارتفاع میانگین 6عرض  آالت به
500 

متر 

 طول 
    

12 
ه مکانیکی اعم از پیکور، بیل، بولدوزر و ...،  ترانشه برداری در زمین سخت با هر وسیل

کیلومتر از مرکز ثقل برداشت و توده   10حمل مواد حاصل از ترانشه برداری تا فاصله 

 کردن آن 

3000 
متر 

 مکعب
    

13 
عم از پیکور، بیل، بولدوزر و .... و  ا وسایل مکانیکی  اریزش برداری از داخل کانال ب

 ام عملیات مربوطهپرکردن محل ریزش پس از انج
50 

متر 

 مکعب
    

14 
مابه التفاوت تخریب آسفالت ، سنگ فرش و موزائیك مسیر لوله گذاری به ضخامت تا  

ه در محل  حاصله )تا ده کیلو متر( و تخلی سانتی متر و بارگیری و حمل نخاله های 5

 به حفاری در زمین سخت  مجاز نسبت

     متر مربع 600

15 
ب آسفالت و موزائیك مسیر لوله گذاری به ازای هر یك سانتیمتر مابه التفاوت تخری

سانتی متر اولیه و بارگیری حمل نخاله های حاصله )تا ده کیلو متر( و   5اضافه بر 

 جاز نسبت به حفاری در زمین سخت تخلیه در محل م

     مترمربع 1200

16 
سانتی    30عمق تا حفاری مسیر کانال در زمینهای کلنگی و دجی با وسایل دستی به 

سانتی متر جهت مرمت آسفالت و حمل نخاله های حاصله تا   55متر و عرض میانگین 

 کیلومتر و تخلیه در محل مجاز 10

     مترطول  1200

17 
میلیمتر و حمل  38الی با دانه بندی صفر  لح زیراساس از مصالح رودخانه ایتهیه مصا

و آب پاشی و کوبیدن ) اندازه گیری پس از   کیلومتر و ریختن در کانال 30از فاصله تا 

 کوبیدن(

90 
مترمکع

 ب
    

18 

میلیمتر و   25تهیه مصالح اساس از مصالح سنگ شکسته معدنی با دانه بندی صفر الی 

و کوبیدن )اندازه گیری  ر کانال و آب پاشی کیلومتر و ریختن د  30فاصله تا  حمل از

 پس از کوبیدن( 

60 
مترمکع

 ب
    

19 
مصالح و اجرای اندود نفوذی )پریمکت( با قیر محلول جهت زیرسازی آسفالت تهیه 

 کیلوگرم( 2آستر )در هر مترمربع 
     مترمربع 600

20 
زیرسازی  سطحی )تك کت( یا قیر محلول جهت تهیه مصالح، حمل و اجرای اندود  

 کیلوگرم(  2ه )در هر مترمربع آسفالت روی
     مترمربع 600
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21 

به هر فاصله( و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه  تهیه، حمل )

سانتی متر برای قشر آستر  4ای و دانه بندی مناسب و مورد تایید کارفرما به ضخامت 

 یری پس از کوبیدن(  و کوبیدن و تمیز کردن )اندازه گ)بیندر( 

     مترمربع 600

22 

التی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه  تهیه، حمل )به هر فاصله( و اجرای بتن آسف

سانتی متر برای قشر رویه  3ای و دانه بندی مناسب و مورد تایید کارفرما به ضخامت 

 گیری پس از کوبیدن(   )توپکا( و کوبیدن و تمیز کردن )اندازه

     بعمترمر 600

ف 
ردی

 

 واحد مقدار  ملیات شرح ع
بهای واحد  

 بریال 

ارزش کار  

 بریال 

23 

لح، حمل و اجرای اندود سطحی )تك کت( یا قیر محلول جهت زیرسازی  تهیه مصا

کیلوگرم( و تهیه، حمل )به هر فاصله( و اجرای بتن  2آسفالت رویه )در هر مترمربع 

مورد تایید   دانه بندی مناسب و نگ شکسته از مصالح رودخانه ای وآسفالتی با س

)توپکا( به منظور همپوشانی سانتیمتر برای قشر رویه  3کارفرما به ضخامت متوسط 

 سانتیمتر در هر طرف کانال  10)اورلپ( آسفالت کانال های مرمت شده به عرض 

     مترمربع 240

 طور کاملنقشه و مشخصات به    در عبور لوله از موانع خاص طبق  تهیه سایرمصالح و انجام عملیات  اضافی 

24 

                    طبق نقشه اینچ ازجاده 12مصالح و عبور خط فوالدی  کلیهتهیه 

SC-6103,SC-6108  متر )درصورت    40در هر نوع زمینی جمعا بطول تقریبی

 خواهدشد(افزایش/کاهش طول مسیر اضافه/کسرکارمطابق ردیف ذیل محاسبه 

     مورد 3

25 
 SC-6108,        اینچ ازجاده طبق نقشه 12ط فوالدی مصالح و عبور خ لیهکتهیه 

SC-6103   هر نوع زمینی  به ازای هر متر افزایش / کاهش طول مسیر ردیف فوقدر 
     متر 0

26 

-SC-6103,SCاینچ ازجاده طبق نقشه 16مصالح و عبور خط فوالدی  کلیهتهیه 

فزایش/کاهش طول  متر )درصورت ا 18ی ر هر نوع زمینی جمعا بطول تقریبد 6108

 د( مسیر اضافه/کسرکارمطابق ردیف ذیل محاسبه خواهدش

     مورد 1

27 
                  SC-6108, اینچ ازجاده طبق نقشه 16مصالح و عبور خط فوالدی  کلیهتهیه 

SC-6103 / کاهش طول مسیر ردیف فوق در هر نوع زمینی  به ازای هر متر افزایش 
     متر 0

28 

      ,SC-6103اینچ ازجاده طبق نقشه 24مصالح و عبور خط فوالدی  کلیهتهیه 

6108-SC  متر )درصورت افزایش/کاهش    40در هر نوع زمینی جمعا بطول تقریبی

 طول مسیر اضافه/کسرکارمطابق ردیف ذیل محاسبه خواهدشد(

     مورد 3

29 
 ,SC-6103اده طبق نقشهاینچ ازج 24ح و عبور خط فوالدی مصال کلیهتهیه 

SC-6108 مسیر ردیف فوق در هر نوع زمینی  به ازای هر متر افزایش / کاهش طول 
     متر 0

30 

اینچ به صورت روگذراز روی  12اینچ ,  24مصالح و عبور خط فوالدی  کلیهتهیه 

نوع زمینی جمعا    در هر IGS-C-DN-101(0ساپورت فلزی طبق دستورالعمل )

ش/کاهش طول مسیر اضافه/کسرکارمطابق ردیف  متر )درصورت افزای 30بطول تقریبی 

 ذیل محاسبه خواهدشد( 

     مورد 1
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31 

اینچ به صورت روگذراز روی  12اینچ ,  24مصالح و عبور خط فوالدی  کلیهتهیه 

ازای در هر نوع زمینی  به  IGS-C-DN-101(0ساپورت فلزی طبق دستورالعمل )

 مسیر ردیف فوقهر متر افزایش / کاهش طول 

     رمت 0

 اتصاالت و شیرها داخل و کنار کانال  –جوشکاری کامل لوله 

32 
اینچ به   4جوشکاری کامل لوله اتصاالت و شیرها داخل و کنار کانال لوله به قطر 

 اینچ 0/ 172ضخامت 
     سرجوش  24

33 
اینچ به  12داخل و کنار کانال لوله به قطر جوشکاری کامل لوله اتصاالت و شیرها 

 اینچ 0/ 250ضخامت 
     سرجوش  209

ف 
ردی

 

 واحد مقدار  شرح عملیات 
حد  بهای وا

 بریال 

ارزش کار  

 بریال 

34 
اینچ به   16جوشکاری کامل لوله اتصاالت و شیرها داخل و کنار کانال لوله به قطر 

 اینچ 0/ 250ضخامت 
     سرجوش  25

35 
اینچ به  24ه قطر کنار کانال لوله ب  مل لوله اتصاالت و شیرها داخل وجوشکاری کا

 اینچ 0/ 250ضخامت 
     سرجوش  163

 از سرجوشها  رادیوگرافی 

     سرجوش  24 اینچ 0/ 172اینچ به ضخامت  4رادیوگرافی از سرجوشها لوله به قطر  36

     سرجوش  209 اینچ 0/ 250اینچ به ضخامت  12رادیوگرافی از سرجوشها لوله به قطر  37

     سرجوش  25 اینچ 0/ 250اینچ به ضخامت  16ا لوله به قطر دیوگرافی از سرجوشهرا 38

     سرجوش  163 اینچ 0/ 250اینچ به ضخامت  24رادیوگرافی از سرجوشها لوله به قطر  39

 رکردن کانال و ...(ریسه کردن ، جوشکاری ، حفر وپ شامل  ) عملیات نصب لوله فوالدی در زمین سخت

     متر لوله  24 اینچ 4زمین سخت لوله به قطر  نصب لوله فوالدی درعملیات  40

     متر لوله  1848 اینچ 12لوله فوالدی در زمین سخت لوله به قطر عملیات نصب  41

     متر لوله  132 اینچ 16عملیات نصب لوله فوالدی در زمین سخت لوله به قطر  42

     متر لوله  1332 اینچ 24وله به قطر نصب لوله فوالدی در زمین سخت ل عملیات 43

 باپوشش پتروالتیوم  وله ها سرجوش ها واتصاالت وترمیم پوشش لعایقکاری 

   سرجوش  24 اینچ 4برای لوله به قطر  44

   سرجوش  209 اینچ  12برای لوله به قطر  45

   سرجوش  25 اینچ 16برای لوله به قطر  46

74    سرجوش  163 اینچ  24برای لوله به قطر  

 شیرهای فوالدی باپوشش پتروالتیوم  عایقکاری

   عدد  3 اینچ 4برای شیر به قطر  48

   عدد  1 اینچ 12برای شیر به قطر  49
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   عدد  1 اینچ 16برای شیر به قطر  50

   عدد  1 اینچ 24برای شیر به قطر  51

 شیرها آزمایش نشتی و مقاومت و گریسکاری

     عدد  3 )جهت بلودان( 150اینچ کالس 4به قطرو گریسکاری شیرها  آزمایش نشتی ومقاومت 52

     عدد  1 150اینچ کالس   12مقاومت و گریسکاری شیرها به قطر آزمایش نشتی و 53

     عدد  1 150اینچ کالس   16آزمایش نشتی ومقاومت و گریسکاری شیرها به قطر  54

     عدد  1 150اینچ کالس   24طر ومقاومت و گریسکاری شیرها به ق  آزمایش نشتی 55

ف 
ردی

 

 واحد مقدار  شرح عملیات 
بهای واحد  

 بریال 

کار   ارزش 

 بریال 

 نصب فلنج کور 

     عدد  3 150اینچ کالس  4نصب فلنج کور  به قطر  56

 حوضچه شیرها و تابلوها 

57 
دفون طبق نقشه  شماره          تهیه مصالح و ساخت و نصب حوضچه بازدید شیرهای م

IGS-C-PL-032  یه و نصب قاب و دریچه کامپوزیتی با ته 
     عدد  3

58 
-SCاینچ بر اساس نقشه  4اخت و نصب حوضچه های شیر و بلودان تهیه مصالح و س

 با تهیه و نصب قاب و دریچه کامپوزیتی  6854
     عدد  3

59 
دفون  ده موقعیت شیرهای مدفون و غیر م تهیه مصالح وساخت و نصب تابلو نشاندهن

 N4-ST-A-4389براساس نقشه
     عدد  3

60 
هنده موقعیت لوله و نقاط آزمایش پتانسیل  تهیه مصالح و ساخت و نصب عالئم نشاند

 SP-6024طبق نقشه
     مورد 3

  تهیه مصالح و ساخت و نصب عالئم نشاندهنده موقعیت لوله ها براساس نقشه             61

SM-6021 
     عدد  3

 والدی(تزریق گاز) شبکه ف آزمایشات و

     متر لوله  3336 رفع کلیه نواقص طبق فرم آزمایش تعیین کیفیت پوشش شبکه و ارائه گزارش نهایی  62

63 
تمیز کردن داخل خطوط شبکه، آزمایش نشتی و مقاومت با هوای فشرده طبق 

 مشخصات و رفع کلیه نواقص  
     ه متر لول 3336

     متر لوله  3336 موقت پروژهاه اندازی و تحویل تزریق گاز تخلیه هوار 64

 قال و اجرای سیستم کاتدیک پروژه خط فوالدی توزیعصورت مقادیر جهت جمع آوری ، انت

     متر مربع SP 25-6007محوطه سازی ایستگاه کاتدی طبق نقشه  65

66 
گ آمیزی بتن ریزی تهیه و نصب ستون و رن  ستون با تکیه گاه شامل کارهای خاکی

 SP-6007طبق نقشه بطور کامل 
     عدد  4

67 
توری حد فاصله بین دو ستون بطور کامل طبق   تهیه و ساخت و نصب فنس حصار با 

 SP-6007نقشه       
     متر 20
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     عدد  SP 1-6007تهیه ساخت و نصب درب ایستگاه طبق نقشه  68

-6010یا  SP-6009های  بتنی مبدل یکسو کننده طبق نقشه تهیه ساخت پایه 69

SP 
     عدد  1

70 
امل کارهای خاکی بتنی و فلزی طبق تهیه ساخت پایه جعبه برق متناوب و مداوم ش

 بطور کامل  SP-6010یا  SP-6009نقشه های 
     عدد  1

     عدد  3 نصب جعبه اتصال روی دیوار یا بدنه چاه  71

     عدد  SP- 6002 2/B 1صب پایه جعبه اتصال طبق نقشه تهیه ساخت و ن 72

ف 
ردی

 

 واحد مقدار  شرح عملیات 
بهای واحد  

 بریال 

ارزش کار  

 ل بریا

73 
تهیه ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسیل عالیم نشاندهنده با کار برقی آن طبق 

 SP-6024/Bو  SP -6006/Bنقشه  
     عدد  1

     د عد 1 یکسو کننده طبق مشخصات فنی تهیه ساخت و نصب سایبان مبدل  74

     عدد  SP 1- 6010( طبق نقشه T/Rاه مبدل یکسو کننده ) نصب دستگ 75

ترمینال مثبت و منفی و جعبه آزمایش طبق نقشه                   8و  4ل و نصب جعبه اتصال حم 76
SP- 6002 /B 

     عدد  3

     عدد آند  5 ا خشكکارهای نصب و کارهای برقی آند چاه آبی ی 77

     عدد  SP-6011/D 1ات سرچاهی طبق نقشه ساخت و احداث تاسیستهیه،  78

-SPمتری طبق نقشه   25آندی  5اینچ چاه  12لوله فوالدی ساخت و مشبك کردن  79

6011/D 
     عدد  1

     متر 100 نصب کابل با کارهای خاکی کانال شامل ماسه ریزی و آجر گذاری در زمین معمولی 80

     عدد  SP-6004 /A 1ایستگاه طبق نقشه متری و اتصال به   6نصب اتصال زمین تا   81

82 
اندازی سیستم حفاظت از زنگ و تهیه گزارش نهایی و تهیه و   تنظیم آزمایش و راه

 ( طبق مشخصات فنی حفاظت از زنگ AS BUILTارائه نقشه های اجرا شده )
     ایستگاه 1

83 
هت تنظیم ولتاژ بر ب و تنظیم رئوستا جکس بر اساس نقشه استاندارد و نصباند با  تهیه

  خطوط جدید خروجی ایستگاه روی
     عدد  3

84 
موردی موجود و حمل تا انبار کارفرما مطابق شرح مختصر  15جمع آوری بستر آندی 

 پیمان
     مورد 1

85 
کس و باند باکس ها  با  acجمع آوری ایستگاه حفاظت کاتدیك موجود شامل ترانس، 

 فشار بر اساس شرح مختصر پیمان داخل ایستگاه تقلیلو انتقال به 
     مورد 1

     قلم  1 متر با دستگاه حفاری ضربه ای  1000کارگاه برای حفاری تا تجهیز و برچیدن  86
     حلقه  1 جابجایی نصب و جمع آوری دستگاه حفاری ضربه ای 87

88 
ری تا  وط وپرسنل برای حفاه ای به هر تعداد و متعلقات مربحمل دستگاه حفاری ضرب

 متر در جاده های آسفالتی  1000
     کیلومتر  100
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89 
متری  50اینچ تا عمق  16چاه بروش ضربه ای در زمینهای آبرفتی به قطر  حفاری

 متر 3وبرداشت نمونه از هر 
50 

متر 

     طول 

90 
عمق   تا 50اینچ ازعمق  16فتی به قطر حفاری چاه بروش ضربه ای در زمینهای آبر

 متر 3اشت نمونه از هر متری وبرد 100
25 

متر 

     طول 

91 
 14جدار چاه، به قطر نامی تا مشبك  UPVCنصب لوله 

 متر 150میلیمتر تا عمق20تا10اینچ و ضخامت
50 

متر 

     طول 

ف 
ردی

 

 واحد مقدار  شرح عملیات 
بهای واحد  

 بریال 

ارزش کار  

 بریال 

92 

اینچ جهت پیشگیری از   16له فوالدی به قطر و اجرای غالف گذاری موقت با لو حمل

رون کشیدن لوله غالفی پس از اتمام لوله ریزش دیواره چاه حین حفاری ضربه ای و بی

 اینچ، بر اساس شرح مختصر کار دفترچه پیمان 12گذاری

25 
متر 

     طول 

93 
داخل ایستگاه  تقلیل فشارطبق  اجرای کامل عملیات حفاری بستر آندی چاهی آبی

   ان)بها این ردیف درضریب پیشنهادی پیمانکارلحاظ میگردد (مختصردفترچه پیم رحش
     دمور 1

 عملیات ساختمانی 

94 
  CVP-TA-DR-107فنس دورایستگاه مطابق نقشه مصالح واجرای  کلیه تهیه

 CVF-TA-DR-105(1:1~1;3)و 
   مترطول  270

95 
محوطه با نظر   و آسفالت یزیاه شامل کوبیدن ، تسطیح و سنگ رمحوطه سازی ایستگ

 ستگاه نظارت مطابق نقشه پیوستد
   قلم  1

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

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

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

 میگردد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   از سوي پیمانکار خواهد بود. تاخیر و خسارت

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

 معاینات طب کار  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   پیمانکار خواهد بود.

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

    دریافت نمایند. 

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

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

   کارفرما استفاده نماید.  HSEتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد



 

تا مجتمع های   گاز اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر احیاء طوبی ، فوالد و آهک 

 4از   3صفحه   1401 پاییز ق1577/01: مناقصهشماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

 
)خدمات پزشکی، تهیه آب و یخ، جمع    HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با -9

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

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

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

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

   به استفاده خواهد بود.

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

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

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

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

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

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

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

   پیمانکار لحاظ خواهد شد. 

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

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

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

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

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

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

   مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند. 

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

   میباشد.

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

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

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

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

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

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

   کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

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

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

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

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

   صادر می نماید.

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

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

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

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

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

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

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

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

   بود.

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

   خواهد نمود.

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

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

   اخذ نماید.

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

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

  است.

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

   ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

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

   کارفرما میباشد. 

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

   کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

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

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

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

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد. 
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 گاز  اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار 

 تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و آهک 
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 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

تا مجتمع های  احیاء طوبی ، فوالد و  گاز اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار 

پس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع   ذیل  ما امضا کنندگان  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرآهک 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد   •

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

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

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

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 

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

 پیشنهادات نیست. 



 

تا مجتمع های   گاز اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهراحیاء طوبی ، فوالد و آهک 
 3از    3صفحه   1401 پاییز ق1577/01: مناقصهشماره   فرم پیشنهاد قیمت 

 

 

 

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

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

 استناد به ناآگاهی نماییم.  

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

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

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

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

 

 

 

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

 نماید. ضمیمه    مناقصه
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 فرم ضمانت نامه نمونه 
 

ق 10/ 5771شماره مناقصه :   

 

 

 

1140 پاییز  
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 تعالی  بسمه

 مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  کند  پرداخت ***    کرد حواله  به  یا
 

 پیمانکار * عنوان 

 بیمه شرکت  یا بانک  عنوان ** 

 پکارفرما یا اجرایی  دستگاه ***عنوان

 مناقصه **** عنوان 

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

 آهن و فوالد گل گهر نمی باشد.

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

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

 باشد.


