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 اسناد مناقصه 

 

 

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری

تقلیل فشار گاز  و دو ایستگاه   

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
 

 

 

ق4621/10شماره مناقصه    
 
 
 

 

1140 پاییز  



 

 ه دو ایستگاایستگاه اندازه گیری و  یک نصب  ساخت و  ،تأمین متریال

 رکت توسعه آهن و فوالد گل گهر شتقلیل فشار گاز 

 1از   1صفحه   1401 پاییز ق 1624/01:  قراردادشماره   آگهی مناقصه 

 

 

 

 

 

 
 

دو  ایستگاه اندازه گیری و    یکنصب    ساخت و  ،تأمین متریال  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد  

گاز    هایستگا برگزاری  را    "  رکت توسعه آهن و فوالد گل گهرش تقلیل فشار  به    و  عمومی  مناقصهاز طریق 

 واگذار نماید.  ایران گازیید شرکت ملی أمورد تپیمانکار 

 

بنام آقای    09133919110و    212داخلی    4-02188197670  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های  -

 تماس حاصل فرمایید. 16: 15تا   8در ساعات اداری   شنبه  4  الی شنبه  روزهای در  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 و    "ب"و    "الف"مناقصه گران در ابتدا می بایست پاکت  

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

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

می باشد و مناقصه گران از    یک هفتهمدت زمان ارائه پاکت مالی پس از تأیید فنی شرکتها حداکثر    الزم به ذکر است، 

 باشند.را داشته ارائه پیشنهاد مالی خود   گی الزم جهت ابتدا بایستی آماد

 

 تحویل مدارک  

  ، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر،   22میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک    ،تهران

 تحویل فرمایید.  09133919110قاسمی با شماره تماس واحد بازرگانی جناب آقای    1516646111کدپستی 

 

1401/ 10/ 12 :مرحله اول  اخرین مهلت ارسال مدارک   
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 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

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

 ........................    محترم شرکت  عاملمدیر

 

 با سالم 

پیمانکار مورد تأیید  انتخاب نسبت به   عمومی  مناقصهدر نظر دارد از طریق برگزاري  گهر گل  فوالد و آهن توسعه شركت

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه  جهت مناقصه  شركت ملی گاز ایران

 اقدام نماید.   سیرجان  كارخانهدر محل  تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
 

 ( موضوع مناقصه1

سازي   کآه  MRS-20000(m3/Hr.) ، تقلیل فشارگاز (.m3/Hr)50000مین متریال و اجراي ایستگاه اندازه گیري به ظرفیت  أ ت

فوالد ساازي ، اجراي ساایبان ایساتگاهها ، اجراي خ وی بین ایساتگاه اندازه گیري و تقلیل فشاار و   MRS-30000(m3/Hr.)و  

فعالیت ها در  شار كه    فوالد گل گهر  شاركت توساعه آهن و Psi 250با فشاار  متر  372خ وی درین ایساتگاه ها به طول تقریبی 

 پیوست اسناد مناقصه آمده است.
 

 پروژهاجرای  (  2

شاركت توساعه    تیمجتمع گل گهر، ساا  یجاده اختصاا ا  راز،یجاده شا 50 لومتریك رجان،یكرمان، سا  مناقصاهموضاو    ياجرا محل

 باشد .  می، آهن و فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه  3

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

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

 

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

 )م ابق با فرمت داده شاادهب به ن ع نامه بانکی ااورض ضاامانت  به اساات كه باید  ریال(  میلیارد  ریال ) ده 10,000,000,000 مبلغ

حداقل هاي فوق باید  گزار تسالی  شاود. مدض ابتبار تیامینكارفرما و به نام شاركت توساعه آهن و فوالد گل گهر به دساتگاه مناقصاه

 ها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.پس از تاریخ افتتا  پیشنهاد  سه ماه
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 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود.  12 باشد، ضمن اینکه  می  اهم 4زمان پیش بینی  براى اجراى موضو  قرارداد از تاریخ تن یذ 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد ( 6

 می باشد.  مرحله اي دو ارائه مدارک و پیشنهاداض بصورض  

 

  (  اعتبار پیشنهاد 7

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

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد8

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سای و یک   نشاانی   به  12/10/1401مورخ   14  ثر تا ساابتپیشانهادها باید حداك

، شاااركات توساااعاه آهن و فوالد گال گهر، واحاد باازرگاانی جنااب آقااي قااسااامی باا شااامااره تمااس    22غربی، پالک  

 تحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدركی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.  09133919110

 

 پاسخگویی به سواالت  ب9

توانند با اطالباض ذیل تماس حا ل  گران مىموضو  مناقصه، مناقصهبرگزاري  سوال در راب ه با  هرگونه    در  ورض وجود

 فرمایند: 

، شركت توسعه اهن و فوالد گل  22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یک ، پالک  :  ارسال مدارک    آدرس

 گهر،

 قاسمی مسئول پاسخگویی : آقاي  

 212 داخلی 021-88197670تل ن: 

 09133919110تل ن همراه: 

 
 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نکاض ذیل حائز اهمیت می باشد: 

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

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

می -2 مشخص  پیمانکاران  پیشنهادي  كل  جمع  مبلغ  براساس  فنی  یکسان  شرایط  در  مناقصه  برنده  و  چون  شود 

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهاداض بمل میپیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می

كنترل محاسباض برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از بدد پیشنهادي بیشتر   در  ورتیکه پس از   - الف

 یابد. است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می
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كنترل محاسباض برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از بدد پیشنهادي كمتر است   در  ورتیکه پس از   -ب

 باشد.قیمت كمتر مالک بمل می

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

 باشد.مالک محاسبه بدد كمتر می

تمام اسناد مناقصه از جمله این دبوتنامه باید به مهر و امیاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه   -3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد. 

این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانکار بصورض دقیق و با جزئیاض  هاي مواردي كه در مدارک و پیوست -4

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

ن برنده توسط فروشنده و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه ابالم گردد. در زمان بقد قرارداد و پس از تعیی

در زمان برگزاري مناقصه    فروشنده توسط، موضوباتی بررسی و رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی  

 دیده شده باشد و در غیر اینصورض اسناد مناقصه مبناي بقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

 حداكثر   ورض  این  در  كه  شود  مهلت ابالم شده براي یک دوره تمدید  است  ممکن  مناقصه گزار  الحدید   ورض  در  -5

        .ابالم خواهد شد مقرر مهلت از  قبل سابت   48

                                     

 امضاء                                    
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  مناقصه مناقصه   دردر  شرکت شرکت     دستورالعملدستورالعمل

  

  

  تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری 

  تقلیل فشار گاز  تقلیل فشار گاز    و دو ایستگاهو دو ایستگاه  

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

  

 ق01/ 1624  شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3 ماده

 نگرانحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه     4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 

 

 مقدمه (1

تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو  "   دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

شده است از طريق    ذکر  را با شرايطي که در ادامه  "تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  ایستگاه

 واگذار نمايد.    پیمانکار مورد تأيید شرکت ملي گاز ايرانبه  عموميمناقصه برگزاري 

 شرح کار  (2

تقلیل  ،  (.m3/Hr)50000به ظرفیت  اندازه گیري  راي ايستگاه  جا  تامین متريال و   "  دارد  هزاري اين مناقصهدف از برگ

اجراي سايبان ايستگاهها ،  ،    سازي   فوالد  MRS-30000(m3/Hr.)سازي و    کآه  MRS-20000(m3/Hr.)   فشارگاز

  Psiبا فشار    متر   372بي  به طول تقري  گاه هايستتقلیل فشار و خطوط درين ا  بین ايستگاه اندازه گیري وخطوط  اجراي  

   مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس  "  PCبصورت   فوالد گل گهر شرکت توسعه آهن و 025



  

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 
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الزامی   پروژه  اجرای  از محل  گران  بودهبازدید  مناقصه  های    بایستی   و  تاریخ  با    29و    28و    27در  ماه  آذر 

، هیچ گونه  بعد از اتمام مناقصه  شناس مدیریت انرژی نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام نمایند.هماهنگی کار

 اشت. دبر عدم اطالع از محل و نحوه اجراي پروژه نخواهند ادعايي مبني 

 تماس حاصل فرمايید.  09137681667هندس بهرمن با شماره روژه با جناب آقاي مبازديد از محل پهماهنگي و جهت 

 

 اسناد مناقصه  (3

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

 شرکت در مناقصه  مه نادعوتکاور اسناد، آگهي،   •

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

   HSE، دستورالعمل ردادراق   نويسپیش  •

 ، پیشنهاد قیمت فرم ضمانت نامهمدارک فني ،   •

 

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

پگرمناقصه -3-3 از تسلیم  قبل  بايد  مناق یش،  اسناد  بررسينهاد مناقصه،  به دقت  را  اطالعات صه  تمام  و    ، الزم  کرده 

د استناد به ناآگاهي يا  توانگر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه فذ و جاري را به دستقوانین و مقررات نا 

خود مناقصه  .کند اشتباه  سوي  از  شده  ارايه  شفاهي  مناقصه،  ارگزاطالعات  براي  نمير  گزا تعهدي  کند،  ايجاد 

 .شودبه اسناد مناقصه افزوده   ايکه طي الحاقیه مگرآن

قصه را به دقت  تمام اسناد منا گره منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهیم پیشنهاد بمناقصه و تسلکت در  رش -3-4

به دست    د،تواند به دست آوره ميگر با تجربمناقصه مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که يک 

 . ندارد ه وجود به نظر او در اسناد مناقص ام يا اشتباهي آورده است و ابه

از من هر   -3-5 يا گرااقصهيک  ابهام  مناقصه،  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  باشد، ميداشت  سوالي  ن که در  به  ه  تواند 

 بنمايد.  کتبي  یح توض  ه و تقاضاي دريافتگزار را مطلع ساختمناقصه(، يا الکترونیکي )فیزيکي صورت کتبي  
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ب  مناقصه مشخص شده است.  اسنادگزار در  نشاني مناقصه -3-6 از مفاد اس گر قسم مناقصه ه نظراگر  ناد مناقصه  تي 

  قبل را  و اشکال  ه گر بايد اين اشتباره داشته باشد، مناقصهغیو   ت اشتباه يا اشکالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

منعکس کند  مقرر  مهلت  پیشنهاد، در  تسلیم  من  و  از  پاسخ  نمايد.  ارايه  را  اصالحي خود  و  اقصهپیشنهاد  گزار 

به   اند،نکرده اد مناقصه را دريافت نموده و اعالم انصرافگراني که اسنمناقصهاشکالها، براي تمام   سش ياشرح پر

از  ه  بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقص به منزلۀ  گر،ر مناقصهظطور يکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار ن

 .نظر وي تلقي خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  اقصه  نم  اسناد ده در  عیین ش اريخ تتواند در هر زمان تا تمي  گزارمناقصه -3-7

اقصه تجديد  د مناسنا  هايي در با صدور الحاقیهديگر و يا به صالحديد خود،  گران يا به هر دلیل  مناقصه سوي

 .تعويق بیاندازد م يا گشايش پیشنهادها را بهلینظر به عمل آورده و يا موعد تس 

گاه   -3-8 د هر  نظر  اسنا تجديد  منار  تغی د  مستلزم  باشد،قصه  مناقصه  موضوع  کارهاي  الحاقیه یر  طي  به  مراتب  اي 

 .گردندمي مناقصه محسوبنشدني اسناد اها اجزاي جدالحاقیه. گرددمي اعالم  ق سايتاز طري گران مناقصه

 

 ان گرمناقصهط  وسنحوه ارائه پیشنهاد ت (4

 کات مناقصه به ترتیب ذيل مي باشد:ل پاه ارساين نحومي باشد. بنابرا  دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت 

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

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

 . ع رساني خواهد گرديد الاط  "ج"پاکت   پیشنهاد مالي

مي باشد و مناقصه گران از    يک هفتهمدت زمان ارائه پاکت مالي پس از تأيید فني شرکتها حداکثر    الزم به ذکر است، 

 باشند.را داشته ارائه پیشنهاد مالي خود   جهت  الزم   گيابتدا بايستي آماد

ه  بپیشنهاد فني  ضمانت نامه و  ،  نسبت به تهیه  سند  ندر ايگران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج  مناقصه -

 نشاني:  بهدفتر کارفرما به  12/10/1401 روز  14 عتساتا حداکثر  خود را  ات پیشنهادو   اقدام نموده زبان فارسي

ارژان  ،تهران و يکم، پالک    الوند، خیابانتین، خیابان  میدان  فوالد گل گهر،    ،22سي  و  اهن  توسعه  شرکت 

از. به پیشنهاددتحويل و رسید آن را دريافت دارنقاسمي  اي  آق،  ينابازرگ معاونت   تاريخ مقرر،    اتى که پس 

 داده نخواهد شد.   ثرارائه گردند ترتیب ا
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 باشد. م، اعتبار داشته اريخ تسلی بعد از ت روز 60پیشنهاد مالي ارائه شده بايد تا   -

دستورالعمل مربوطه که در ادامه  ات  جرق مندپیشنهاد فني بايد بصورت تايپ شده تهیه و تکمیل شده، طب  -

مي پاکتهاي    ،شودبیان  بستهدر  مندرجداگانه  اسناد  ساير  همراه  به  و  پاکت  ج  بندى  يک  در  دستورالعمل  در 

 مايد.  و به آدرس تعیین شده، تحويل ن بندىبسته

ت جداگانه  روص به  و  ه مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند  ب و ج بايد ممهور بکلیه پاکتهاي الف،   -

مناقصه بايد به شکل زير    گر و موضوعهنشانى مناقص  و کت به صورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام  در يک پا

 ه پاکتها درج گردد: لیبر روى ک

 

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 

 تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 ق   1624/01ماره  مناقصه ش                                                                  

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرصهاقمن لتماس و شماره همراه مسئو 

 
 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتاست جهت خواهشمند 

 مناقصه  در ت کشر نتضمی پاکت الف: 

 

)مطابق با فرمت داده    نامه بانکيصورت ضمانت  به  است که بايد   ريال(  میلیارد  ريال ) ده  10,000,000,000  مبلغ -1

ار تسلیم شود. مدت اعتبار  گزل گهر به دستگاه مناقصهکارفرما و به نام شرکت توسعه آهن و فوالد گ  شده( به نفع

بايد  تضمین اات از  س  پ  حداقل سه ماههاي فوق  قابل تمديد  فتتاح پیشنهادريخ  نیز  براي سه ماه ديگر  بوده و  ها 

 باشد.

 

زوم به  ماند و در صورت لنزد کارفرما مى  تضامین قراردادي ه  ائنامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارضمانت -2

مناقصه برنده  مى  هزينه  مناقصهتمديد  از طرف  امرى  چنین  انجام  عدم  يا  شود.  و  قایغخیر  أتگر  در  ر  قبول  بل 

اين حق را براى  تضامین قراردادي،  عدم تحويل    مناقصه وم برنده  اعال  پس ازروز(    بیست)  20امضاى قرارداد طى  

 . ا ضبط نمايدنامه شرکت در مناقصه رد که ضمانتکنرفرما ايجاد مىکا
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 یاد فنکت پیشنهپاکت ب: پا

 ارائه گردد. خه هاردکپي سنت صور به مي بايست  "ب "پاکت  ت موجود در کلیه اطالعا •

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

  نديتقسیم ب  ها ى، در زونکنگونه تغییربدون هیچ  اساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، 

 : ه میگرددارائ و

 :  بخش اول

ارز • ايتمهاي  اساس  بر  مدارک  در  رم  ف يابي  تکمیل  اجراء(  و  )تامین  پیمانکاران  ارزيابي 

 تهاي دستوالعمل شرکت در مناقصه )متن حاضر( ان

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

ر کارهاي مشابه و  تقدير  ي د ، سوابق کارتادمذکر شده در شرح خ   هاالحیتگواهي ص •

 .  قبلي(  و ........  ياناارفرم)رضايت ک هانامه

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

 مبلغ قرارداد .

 

 :  بخش دوم

با موضشنپی پیمانکار در رابطه  برند    هوع مناقصهاد فني  و هر گونه   رح خدمات (ور شندو  بر اساس) 

  فروشندهاف پیشنهاد فني  ود( به همراه لیست انحرصورت وج  درد ) هبوي بنظر و تغییر پیشنهادي برا

 از مشخصات فني مندرج در اسناد )صورت وجود(  

 

   بخش سوم:        

پیشنهادي   تغییر  و  نظر  گونه  مورد    فروشندههر  ق رگانباز  شرايطدر  ..ي،  و  اسنراردادي  من.  اقصه.  اد 

مورد    گرمناقصهچنانچه   )  شرايطدر  پردانحوقراردادي  ضمه  .....( هاتنامهانخت،  و  قرارداد،  مدت   ،

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

 ظیم خواهد شد. مناقصه تن  ر اساس اسناد صورت برنده شدن آن شرکت، اسناد قراردادي عینا ب
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 بخش چهارم: 

مناق  اسناد  باي کلیه صفحات  توسط صاصه  اد  به محبان  مناقصه  اسناد  امضاي  شوند.  امضاء  مجاز،  ضاء 

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

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

د در  ر يک از اعضا بايايد، هر اين مناقصه شرکت نم ت مشارکتي دگر در نظر دارد بصورمناقصهکه  ر صورتي  : د  توضیح

اعضا در   بین مشارکت نامه موافقت از هاي جداگانه مدارک خود را بر اساس اين دستورالعمل، همراه با نسخه ايزونکن

  نمايند. ارايه  پاکت )ب(

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

اجرايي، منفردا   دستگاه در قبال و بوده پیمان اجراي هب متعهد  مشارکت،  اعضاي که امر مه با قید اينتعهدنا   -  

 .باشندمسئول مي و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در  اعضا  از  يک  هر سهم درصد  -

 .  اعضا از يک  هر مسئولیتهاي و وظايف  حیطه -

طالعات ارائه  رداد صحت و سقم ااي قراگر و امضتخاب مناقصهه قبل از انا براي خود محفوظ مي دارد کق رکارفرما اين ح

 . شده را بررسي نمايد

 

 : پاکت پیشنهاد مالی پاکت ج

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

 باشد.  فرم در اين  شخص شده قیمت و جدول م

 یل شده باشد. خط تکمخط خوردگي و با يک  واضح ، بدونپیشنهاد قیمت بايد  -2

 معتبر باشد. روز 60نهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت پیش -3

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

نهادى  ه عنوان مبلغ پیش شده ب  مبلغ به حروف نوشته   عدد و حروف، میان مبالغ ارائه شده به    ض تناق هرگونه  

مى گرفته  نظر  قرار  در  عمل  کل مالک  قیمت  باشد  کل  قیمت  و  واحد  قیمت  میان  تناقضى  چنانچه  و  شود 

 خواهد گرفت.

 ر دمي  قیمت قل هرگاه  شود. شتهنو ن آ مقابل در بايد  قیمتها،  مقادير و فهرست(  )يا  جدول اقالم از  يک  هر قیمت  -5

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

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

ام  ماعي، بیمه تم اجت  ین تأم بیمه  قانوني، رض عوا ساير  ي، گمرک  االسري، مالیات، عوارض ب ي اههزينه ، گرمناقصه

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

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

 يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  ينا ،همچنین  باشند.شده   يمستثن  روشني  به قصه،منا  اسناد رد  که اين مگر

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

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

  گیرد. مي تصور هاآن مبناي بر مناقصه، 

مک -7 صورت  ل  به  بايست  مي  فروشنده  پیشنهادي  قیمت  ریالی بلغ  پیشنهاد  جداول  اساس  و    بر  گردد  اعالم 

ه هاي  هزينها از جمله هزينه هاي خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و  فروشنده کلیه هزينه

باقي نمانده است که حین انجام کار  و ابهامي    چ نکتهه و هی را در آن منظور نمود( و ساير هزينه ها  انتقال و ....

قرارداد مبلغ  کل  گیرد.  صورت  ادعايي  آنها  به  ازاي    ریالی بصورت    نیز  نسبت  سو  ارائهدر  از    ي صورتحساب 

 پرداخت خواهد شد. و تايید خريدار  فروشنده

پی  -8 احتسشنها مبالغ  بدون  بايستي  ارزش  دي  بر  مالیات  صاب  در  که  باشد  مش افزوده  شدورت  قرارداد،مول    ن 

  ،معتبر  بر ارزش افزوده   ات ی مال  يگواهو    ي( ات یطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور  بصورت مجزا و در ازاي ارائه  

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

قیمته مقادير فهرست( )يا جدول -9  است. شده تهیه سرجمع صورت به قصه،منا اسناد در شده رجد ايو 

 خود پیشنهاد به آن را و  کرده اقدام  آن، تکمیل  و تفصیلي فهرست  تهیه به تنسب  هستند ن موظفگراصهمناق 

 .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

پیشنهاد   غ مبل شنهاد،پی بلغ م با  م اقال کل  قیمتهاي جمع  حاصل  بین تناقض  رت صو در د بود. همچنین  خواه

 بود. خواهد مبنا 

 آمده است. نحوه پیش پرداخت و پرداخت ها در پیش نويس قرارداد  -11

 

 ارزیابی پیشنهادها 
 در  یح ارايه توض درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممکن  گزارمناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 نبايد هیچگونه و بوده مکتوب صورت به آن، خپاس  و یحاتتوض يهارا ستدرخوا بنمايد. ايشانپیشنهاده مورد
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 صورت مکتوب،  به شده فراهم اطالعات  يا توضیحات شود. داده  يا  و  خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت  در  تغییري

 شود. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء

به هر علت   يدارخرچنانچه  باشد.  تار مي ل کلیه پیشنهادات مخگهر در رد يا قبو گل فوالد   توسعه آهن ورکت ش

جبران   ادعاي  حق  مناقصه  برنده  اينصورت  در  گردد  منصرف  مناقصه  برنده  با  قرارداد  انعقاد  و  کار  اجراي  از 

 خسارت نخواهد داشت.  

 اد نمي کند. ايج  شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي براي شرکت کننده

حاضر به  ارداد از سوي مناقصه گذار  و ارسال قر  برندهتعیین  روز پس از    20مدت  ر  ي که برنده مناقصه ددرصورت

 وي ضبط و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.  شرکت در مناقصه امه  ن انعقاد پیمان نباشد، ضمانت

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

 باشد. قصه ميرد منا مو

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

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

 

 ان گرمناقصه سئواالت  (5

طي نامه   ت خود را نند سئواال توامىگران وضوع مناقصه، مناقصهسؤال در رابطه با م ر صورت وجود هرگونهد -1

 ارسال نمايند.  ادرس زير هبه صورت کتبي برسمي 

هرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى به اطالع   -2

                     هد رسید. خوا گران دعوت شده مناقصه

شرکت    ،22الوند، خیابان سي و يکم، پالک رژانتین، خیابان یدان اتهران، م: یل مدارک تحو آدرس •

 09133919110، شماره تماس: قاسمي، تحويل آقاي  واحد بازرگاني، والد گل گهرتوسعه آهن و ف 

 

 مشخصات فنى  (6

فني  -1 به اسناد مناقصه،    مشخصه هاي  انجام پروژه است. مناق و معمالک  منضم  گر  صهیار درستي و صحت 

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

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

 تلقي نخواهد شد. کارهاي مندرج در مشخصات فني، کار جديد  ک ازبا قیمتهاي پیشنهادي است و هیچ ي 



  

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 

  تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 10از   10صفحه   1401 پاییز ق 1624/01:  ره قراردادشما دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

÷ 

 

 

 

 

 
 کند. فرما، تعیین مىنیاز را بنابر مصالح کار  ثر استاندارد و اطالعات موردفنى، حداقل و حداکشخصات م -2

مندر -3 اطالعات  ساير  همراه  به  اطالعاتى  مناقصهچنین  مسئولیت  سلب  باعث  مناقصه  اسناد  در  در  ج  گر 

م کار موضوع  ى انجاامیل بودن اسناد برگر بايد از تک شود و مناقصهطالعات نمىتى ابررسى صحت و درس

 را داشته باشد.   جام پروژه موضوع قراردادصوص اناد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخقرارد

 

 بازرسی تجهیزات  (7

زرسي و اخذ تايیديه  و با نسبت به تهیه مدارک مهندسي  تامین ده موظف است پیش از شروع فرآيند فروشن -1

 يد.  ام نماداق خريداره نظارت اين مدارک از دستگا

اد فني ضمیمه فرم پیش نويس در بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در اسن  خريدار ت  حداقل الزاما -2

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

 باشد.  گر مي  هآن به عهده مناقص به تبطمرمربوط به بازرسي و هزينه هاي  هاي هماهنگي

پروژعملیات    کلیهانجام   -3 اولیه  بررسي  از  اعم  اين مناقصه  به  نهايي مطابق  مربوط  و تست  بازرسي  اجرا،  ه، 

 انجام گردد. نظارت  موذد تايید دستگاه فايل هاي 

از اقدام  اي خارج از لیست پروژه مي باشد که پیش  دورهفروشنده در صورتي مجاز به تامین تجهیزات از ون -4

 ه باشد. را کتبا اخذ نمود ارفرما کتايیديه 



 

 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:

 



 

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 

 تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 18از   1صفحه   1401 پاییز ق 1624/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 هب انم خدا 

 

 قرارداد پیش نویس  

 تقلیل فشارگاز ،  (.m3/Hr)50000به ظرفیت  اندازه گیری  اجرای ایستگاه    تامین متریال و 

   MRS-20000(m3/Hr.)   سازی و    ک آهMRS-30000(m3/Hr.)   اجرای  ،    سازی   فوالد

تقلیل فشار و خطوط درین    بین ایستگاه اندازه گیری و خطوط  اجرای  سایبان ایستگاهها ،  

 Psi  250با فشار    متر   372به طول تقریبی    گاه ها یست ا 

 شرکت توسعه آهن وفوالد گل گهر   
 

 

  

 توسعه آهن و فوالد گل گهر : شرکت  میان  

 و 

 ................... . شرکت 

 

 

 ق 01/ 1624:    شماره قرارداد 

 1401/ 00/ 00:  تاریخ  

 



 

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 

 تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 18از   2صفحه   1401 پاییز ق 1624/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
محیاپور به عنوان مدیرعامل و جعفر صالح به    آقایان محمد  به نمایندگی  ل گهر،این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گ

و    14000228625شناسه ملی    باسیرجان   شهرستان شرکتهاي ثبت اداره در  3136عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره  

اقتصادي   کیلومتر  411395415655شماره  سیرجان،  نشانی  به  کیلومتر    50،  شیراز،  ا  5جاده  معدن  جاده  گهر،  ختصاصی  گل 

می 7817999738تی  کدپس نامیده  کارفرما  قرارداد  این  در  پس  این  از  که  شرکت  ،  و  یکسو  از  به    .. ....................................شود 

و    .............................................. نمایندگی   مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل  عنوان  هیات   ................................... ...... ....به  رئیس  عنوان  به 

شماره   به  شده  ،ثبت  ملی     ........................... .مدیره  شناسه  .  .. ................................. .با  اقتصادي  شماره  به  .................و    .........................

کدپستی    ،... ........................... ............................................................................................................................. .................. ...........................نشانی  

پ ............................................ قرارداد  این  این پس در  از  نامیده می  یمانکا،که  از سوي در  یگر، مطابق مواد و شرایط ذیل منعقد  شود 

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

 موضوع قرارداد :   –  1ماده 

 ، دو   hr./3m000،05 به ظرفیت    اندازه گیري  ایستگاه  یک موردواجراي  پروژه  متریال    کلیه  موضوع قراردادعبارت است از))تامین

سازي   واحد فوالد)    hr./3m000،30و    (   آهک سازي)واحد    hr./3m 000،20هايبا ظرفیت    (MRS)تقلیل فشارگاز  ایستگاهمورد  

،  تقلیل فشار گاز  هايو ایستگاه بین ایستگاه اندازه گیري  مامتر 216به طول  Psi 250با فشار اینچ  10واینچ  8و خطوط لوله گاز (

در    ي فوقنصب سایبان ایستگاهها  و متر    156  ولط  به  Psi  250با فشار    اینچ  2هايسایز    با  ایستگاههااجراي خطوط تخلیه گاز  

 مدارک پیوست قرارداد حاضر  فوالد گل گهر (( طبق اسناد و توسعه آهن و مجتمع

 اسناد ومدارک قرارداد :   –  2ماده  

 مدارک زیر است : این قرارداد مشتمل براسناد و

 متن قرارداد حاضر (1

 دستورکارها ، گزارشات ومکاتبات غیه ها ، ه ها ، ابل صورت جلسه ها ، الحاقی (2

ارت راهبردي رئیس ظمعاونت برنامه ریزي ون  10/1383/ 05مورخ    183406/101شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه (3

   جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند وجزء الینفک قرارداد می باشد . 

ایمن (4 نامه ها ودستورالعمل هاي  آیین  ابلغیی وزیست محکلیه  ، بهداشت ومحیط زیست    یطی  ایمنی  از سوي مدیریت 

 کارفرما که جزء الینفک قرارداد می باشند . 

قرارداد   (5 ، درچهارچوب  قرارداد  انجام  واصلحی که حین  تکمیلی  بین دو  اسناد  یا  ابلغ  پیمانکار  به  آن  انجام  منظور  وبه 

 رداد توافق می شود . طرف قرا

 صوب مدارک وگزارش هاي م (6
 

 ا : ست هپیو  

 پیوست شماره یک : نقشه ها ومشخصات فنی        

 پیوست شماره دو : جدول تفکیک مبلغ قرارداد       

 HSEپیوست شماره سه : دستورالعمل 

 پیوست شماره چهار : برنامه زمانبندي       



 

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 

 تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 18از   3صفحه   1401 پاییز ق 1624/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
، آیین نامه ها ومقررات داخلی اي مربوطه  ر وپیوست هداد حاضومدارک قرارداد ، اولویت با قراردر صورت وجود دوگانگی بین اسناد  

 کارفرما وسپس شرایط منظم به پیمان است .

 مدت قرارداد :  –  3ماده  

 از تاریخ تنفیذ قرارداد می باشد .  روز(120) ماه شمسی 4مدت انجام موضوع قرارداد به مدت  -3-1

مدت  پیمانکارموظف    -3-2 حداکثرظرف  قر  7است  ابلغ  از  پس  برروز   ، زمانبارداد  قرارداد  نامه  موضوع  عملیات  تفصیلی  ندي 

 اه نظارت قرارداد تهیه وجهت تایید براي کارفرما ودستگاه نظارت ارسال نماید .  راباهماهنگی دستگ

ت هفتگی وماهانه پیمانکار می باشد ودر صوربرنامه زمانبندي تفصیلی تایید شده ، مبناي تهیه گزارشات پیشرفت روزانه ،    -3-3

 شرفت وبرنامه زمانبندي ، کارفرما می تواند صورت وضعیت پیمانکار رامورد رسیدگی قرارندهد .  ه گزارش پیعدم ارائ

تشخیص دهد که تغییراتی دربرنامه زمانی تفصیلی ضروري است ، موظف است در صورتی که درحین اجراي کار ، پیمانکار    -3-4

به نظپی انجام کارهایی که  از رسیدن موعد  باید  ش  او  برنامه  ر  راآن تغییر داده شود  در  ، به دستگاه نظارت   با   ، مراتب  ذکردلیل 

اطلع دهد . دستگاه نظارت ، تغییرات مورد تقاضاي پیمانکاررا درقالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند وآنچه راکه مورد قبول  

، ازمیزان تعهدات ومسولیت هاي پیمانکار  ت قرارداد دود مندرجامی کند . بدیهی است که این تغییرات درح است ، به پیمانکار ابلغ 

به قرارداد عمل   برنامه زمانی منضم  . درصورتی که تغییرات مورد قبول کارفرما قرارنگیرد،پیمانکار متعهد است مطابق  نمی کاهد 

 نماید . 

 مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت :  –  4ماده 

 :ارداد مبلغ قرارداد بابت انجام کامل موضوع قر

 ریال  کاالي پیمان ) به عدد (.............................................  لغمب

 ................ریال ........................................................................................................... و)به حروف( .............  

 ....................................... ریال عدد (..... یمان ) به اجراي پ نصب ومبلغ 

 .............................................ریال  .............. ......................................... و)به حروف( .................................... 

 به صورت مقطوع تعیین وتوافق گردید . 

 ه صورت ریالی پرداخت می گردد . قرارداد ب  کل مبلغ -4-1

 مقطوع می باشد وهیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نمی گیرد .مبلغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  -4-2

قبال ارائه   به عنوان پیش پرداخت ، در   ادرصد مبلغ قرارداد ر  60سقف    تا   در صورت درخواست پیمانکار ، کارفرما حداکثر   -4-3

پرداخت می نماید . این مبلغ به تناسب از صورت وضعیت   شرط و مورد تایید کارفرما ، به پیمانکار  قید و انکی بدون  انت نامه ب ضم

 هاي پیمانکار کسر می گردد . 

دستگاه نظارت رسیده    پیمانکار که به تایید  ماهانه ارسالی از جانبپرداخت مابقی مبلغ قرارداد براساس صورت وضعیت هاي    -4-4

 کسورات قانونی مربوطه صورت می گیرد .  تحویل شده باشد ، پس از کسر پیش پرداخت وه کارفرما به نمایند و

بارعایت ضوابط مربوطه )صدورصورت حساب فروش کاال    مالیات برارزش افزوده ، مطابق باقوانین ابلغی سازمان امورمالیاتی و  -4-5

 پیمانکار ، برعهده کارفرما خواهد بود . ده ( توسط رارزش افزوخدمات وارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات ب و



 

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 

 تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 18از   4صفحه   1401 پاییز ق 1624/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 کسورات قانونی :   –  5ماده  

 پرداخت کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد ، که در این راستا کارفرما به شرح ذیل عمل می نماید : 

تسویه حساب   ایی وت وضعیت نهپرداخت صورقانون تامین اجتماعی عمل نماید .    38ابق ماده  موظف است مط   پیمانکار   بیمه : 

ارائه مفاصا باشد . خاطر نشان می سازد پیمانکار  باپیمانکار منوط به  با کدکارگاهی    حساب تامین اجتماعی براي این قرارداد می 

 سازمان تامین اجتماعی فعال می باشد .        اولیه                           در شعبه                    

 ش یاکاهش مبلغ قرارداد : زایاف –  6اده  م 

)بیست وپنج درصد(    %25کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را بارعایت آیین نامه معاملت تا  

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد . 

 ها : تعدیل آحاد ب  –  7ماده  

 تعدیل نمی شود .  بوده وشاملرداد قطعی واحد مربوط به عملیات موضوع قرا قیمت هاي

 تنفیذ قرارداد :   –  8ماده  

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی می گردد : 

 الف ( امضاي قرارداد

 ب ( ارائه ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت 

 ات  ه بانکی حسن انجام تعهدمج ( ارائه ضمانت نا

 د ( پیش پرداخت توسط کارفرما 

 کارفرما   کار ازسوي غ شروع بهه ( نامه ابل

پیمانکارمی بایست ظرف یک هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به ارائه کلیه تضامین قراردادي اقدام نماید . عدم ارائه   تبصره : 

رداد ،  شده وکارفرما این حق رادارد تاضمن فسخ این قراضمانت نامه بانکی هاي فوق درموعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی  

 وصول نماید .  مناقصه پیمانکارراضبط وین شرکت درتضم

 نظارت برموضوع قرارداد :  –  9ماده  

نظارت برانجام تعهداتی که پیمانکار برطبق مفاد این قرارداد تقبل نموده برعهده معاونت مهندسی وتوسعه کارفرما ویا نماینده   -9-1

 ه نظارت انجام نماید . ورات دستگای وطبق دست می باشد وپیمانکارموظف است کارها رابا هماهنگ  وي

د  اهت مطابقت با موجموضوع قرارداد درحین انجام کاروقبل ازتحویل ، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزم    -9-2

 مندرج درمشخصات فنی قرارداد ، قرارخواهد گرفت . 

وتسهیلت الزم جهت این امروپرداخت هزینه   یه امکاناتوتامین کل  ی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارتهماهنگ انجام    -9-3

 هاي مربوطه برعهده پیمانکار می باشد . 

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

ها  -9-5 نامه  آیین  رعایت  به  ملزم  وبپیمانکارهمچنین  حفاظت  ورعایت  هي  واموراجتماعی  کار  وزارت  ازسوي  کارمنتشره  داشت 

 بهداشت حرفه اي واجراي ایمن عملیات می باشد . 
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 .  هرگونه تغییرات ، اظهارنظر فنی واصلحات مورد نظر پیمانکار ، پس از تایید دستگاه نظارت انجام خواهد گرفت -9-6

ا کارهاي انجام یافته را آزمایش کند ، هزینه انجام آزمایشها  ، مصالح ی  اجراي کار  چنانچه کارفرما به منظوراطمینان از صحت  -9-7

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

 د طبق دستورکارفرما اصلح نماید . ه هزینه خوکارها را بیمانکار قرارمی گیرد ، وي متعهد است که مصالح وآزمایشات به عهده پ 

، به طور  پیمانکارموظف است که براي نمونه برداري از مصالح یا انجام هرنوع آزمایشی ، تعداد الزم کارگر به صورت موردي یا موقت  

 . رایگان در اختیار دستگاه نظارت قراردهد 

ر  -9-8 ازعدم  مواردي  نظارت  دستگاه  که  مشخصا درصورتی  نقعایت   ، فنی  کارها ت  رادراجراي  قرارداد  دیگرفنی  ومدارک  ها  شه 

مشاهده کند باارسال اخطاریه اي اصلح کارهاي معیوب را درمدت مناسبی که باتوجه به حجم ونوع کار تعیین می نماید ازپیمانکار  

خودش کارهاي معیوب را می تواند    ، کارفرما  پیمانکارنسبت به اصلح کارها اقدام نکندین شده  می خواهد . اگر پس از مهلت تعی

درصد هزینه باالسري از مطالبات پیمانکارکسر یا از تضمینات پیمانکاروصول نماید    15اصلح نماید وهزینه هاي مربوطه را به اضافه  

وکلیه داد رافسخ  تواند قرارمعیوب از سوي پیمانکار تکرارشود  ، کارفرما می  . در صورتی که عدم توجه به اخطارها براي اصلح هرکار

 تضامین پیمانکار را ضبط ووصول نماید وپیمانکارحق هرگونه اعتراضی رااز خود سلب وساقط نمود . 

نمایندگان  -9-9 توسط   ، بداند  الزم  که  هرزمان   ، قرارداد  اجراي  مدت  در  را    کارفرما  پیمانکار  عملیات  می  خود  .  بازرسی  کند 

نمایندگان کارفرما بگذارد وتسهیلت الزم رابراي   ورد نیاز باشد دراختیاررکی رامه ملعات ومداموظف است که هرنوع اط  پیمانکار

 انجام این بازرسی ها فراهم سازد . 

مغایر نقشه   راشخصات آنها  دهند واگر م  وکارهاي انجام یافته رامورد رسیدگی قرارالح مصرفی  صدستگاه نظارت حق دارد م  -9-10

د است مصالح وکارهاي معیوب را به هزینه خود تعویض واصلح نماید . به هرحال  انکار متعه دهد ، پیم  ها ومشخصات فنی تشخیص

 ، نظارت دستگاه نظارت از مسئولیت هاي پیمانکار نمی کاهد . 

 تضمین اجرای تعهدات وسپرده حسن انجام کار : –  10ماده 

د ضمانت نامه بانکی بدون قید وشرط به میزان ضاي قرارداه هنگام امدات طبق مفاد قرارداد ، پیمانکار بین اجراي تعهبه منظور تضم

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

 ودت داده میشود . وتایید دستگاه نظارت به پیمانکار ع 

به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می نماید . نیمی ار مبلغ کسور حسن    %10معادل    پیمانکار ، کارفرما از مبلغ هرپرداخت به  

به   ، از صدور گواهینامه تحویل قطعی وتایید دستگاه نظارت  از صدور گواهینامه تحویل موقت ونیم دیگر آن پس  انجام کار پس 

 رد خواهد گردید . پیمانکار مست

رد تایید کارفرما وتایید دسگاه نظارت ، استرداد سپرده حسن انجام کار فوق  ه تضمین مو نکار وارائدر صورت درخواست پیماتبصره :  

 د ازتحویل موقت امکان پذیر می باشد . ع باقیمانده ( ب %50الذکر ) 

 تعهدات پیمانکار :   –  11ماده 

 موضوع قرارداد :کلیه تعهدات پیمانکار جهت اجراي 

 الف ( تجهیز وبرچیدن کارگاه  
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 مصالح ، لوازم وماشین آالت مورد نیاز جهت اجراي کامل وصحیح قرارداد  لیه مواد ، ( تامین ک ب

 ج ( اجراي کلیه عملیات موضوع قرارداد  

 د ( مدیریت ونظارت براجرا ، کنترل پروژه ، برنامه ریزي وگزارش دهی  

 ز است .وصحیح قرارداد مورد نیا امور که جهت اجراي کامله ( تامین وانجام سایر 

 ات تعهدات پیمانکار جهت اجراي موضوع قرارداد :ئیچز

 تمامی متریال مورد نیازپروژه می بایست بانظارت وتایید کارفرما از متریال درجه یک انتخاب وتامین شود .  -11-1

هاي مورد    وسایر بیمهبیمه تمام خطر نصب ، بیمه حادثه وعوامل اجرایی  بارگیري ، حمل  ، ارسال ، تخلیه ، بیمه حمل ،    -11-2

 نیاز ، تصادفات ، جرایم رانندگی وکلیه مسئولیت هاي مربوطه به عهده پیمانکار می باشد . 

کاالهاي    هرگونه دفترچه آموزشی ، دستورالعمل تعمیر ونگهداري ، کاتالوگ وسایر اسناد مرتبط باپیمانکار متعهد می گردد    -11-3

 رما تحویل دهد . ، به کارف وع قراردادموضوع قرارداد را همزمان با تحویل موض

پیمانکار قبل از تحویل به سایت ، می بایست تمام ترتیبات الزم براي انجام بازدید کیفی وفنی توسط بازرس معرفی شده از    -11-4

را و  جانب کارفرما  آورد  پیمانکار متعهد می گردد   فراهم  اثرکنترل ف  همچنین  را که در  اشکال ونقص فنی  بازرس که هرگونه  نی 

 م می گردد حداکثرظرف مدت یک هفته برطرف سازد . ارفرما اعلک

روز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ وامکانات الزم براي کار بازرس در محل ساخت    3پیمانکار تاریخ بازرسی را حداقل    -11-5

 رافراهم خواهد نمود . 

ن است قبل یا هنگام تحویل موضوع قرارداد  اي که ممک  ثه یا صدمهلیه عوامل پیمانکار مانند هرگونه حادلیت مدنی کمسئو  -11-6

ویا به سبب آن متوجه جان واموال پیمانکار وکارکنان وي یا اشخاص ثالث گردد یا خسارتی به تاسیسات واموال پیمانکار ، کارفرما  

ورد پاسخگویی به ولیتی در مگان وي مسئی به عهده پیمانکار خواهد بود وکارفرما ونمایندویا اشخاص ثالث وارد آید ، جزئی وکل

 مراجع ذیربط نخواهد داشت . 

هوري اسلمی ایران وشرایط  مپیمانکار بدینوسیله اعلم وتایید می نماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین ومقررات کشورج   -11-7

نموده   رارعایت  قرارداد  در  وي  مندرج  کارکنان  یا  پیمانکار  شود  معلوم  که  اجرودرصورتی  طول  عملیات  در  از  اي  قرارداد  موضوع 

مقررات وقوانین جمهوري اسلمی ایران ویا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده اند پیمانکار مکلف خواهد بود تاهرگونه خسارتی  

 راکه ازاین بابت متوجه کارفرما می شود جبران نماید . 

 برعهده پیمانکار می باشد .  ن پیمانکاراهی کارکناا ، مسکن ، ایاب وذهاب ووسایل ایمنی ورفامین غذت  -11-8

 عهده پیمانکار می باشد . روماشین آالت ومواد ومصالح مورد نیاز براي اجراي کار ، بتامین کلیه ابزارها  -11-9

 . تحویل موقت ، به عهده پیمانکار می باشد  رود تا نگهداري وحفاظت از تجهیزات واقلم دردوره ساخت ازتاریخ و -11-10

 ومالیات ) بجز ارزش افزوده ( به عهده پیمانکار می باشد . ات قانونی اعم از بیمه لیه کسورک -11-11

کار جمهوري  -11-12 وقانون  اجتماعی  تامین  قانون   ، کار  وبهداشت محیط  ایمنی   ، اجرایی   ، ورانندگی  راهنمایی  الزامات  رعایت 

 کار می باشد . عهده پیمانرارداد به می ایران وسایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قاسل
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وحمسئولیت    -11-13 جرح  به  منجر  و  یا  وادث  باشد  می  پیمانکار  برعهده  پرسنل  کارفرما    فوت  متوجه  بابت  این  از  مسئولیتی 

 نخواهد بود . 

سایر  ت نماید .  ق بیمه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخپیمانکارمتعهد است کلیه حقوق ، مزایا ، دستمزد و ح  -11-14

ت قانونی وموارد مرتبط با قانون کار ونیز تهیه لوازم ایمنی انفرادي وتردد پرسنل برعهده پیمانکار می باشد . پرداخت کلیه  کسورا

و  پرسنلی  هاي  براب  هزینه  قانونی  مزایاي  وسایر  کار  وپایان  کار  حین  قانونی  و مزایاي  بوده  پیمانکار  عهده  به  کار  قانون  ضوابط    ر 

 ل وي هیچ گونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند . امعو و  انکارپیم

 تعهدات کارفرما :   -12ماده 

 پرداخت حق الزحمه پیمانکار براساس مفا این قرارداد ، پس ازکسرکسورات قانونی وتایید دستگاه نظارت کارفرما  -12-1

 خللی وارد نشود . ه پیمانکارتادربرنام رل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي شدهسی فنی وکنت هرگونه بازر -12-2

 د از امضاي قرارداد عدراختیارقراردادن نقشه هاي اجرایی به پیمانکارب -12-3

 تحویل زمین براي تجهیز کارگاه واجراي پروژه -12-4

ارد  سایر موآب در    مینوتاکارفرما بوده    تگاه درسایت کارفرما ، برعهدهبرق مورد نیاز زمان احداث ایس  تامین آب بهداشتی و   -12-5

 برعهده وهزینه پیمانکار می باشد . وتامین برق جهت جوشکاري انجام عملیات موضوع قرارداد آب موردنیاز جهت  قبیل زا

 کارکنان پیمانکار :   -13ماده 

می        فتهبه کار گر  توسط پیمانکار  ین قرارداد به صورت دائم یا موقتکلیه کسانی که به منظور اجراي ا  داز نظر این قراردا  -13-1

 شوند کارکنان پیمانکار شناخته می شوند . 

ومناسب داشته    پیمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد دردفاتر خود به تعداد کافی کارکنان صلحیت دار  -13-2

و  انجام موضوع  باشد  براي  راکه  این کارکنان  اظهارنظر  اختیار ومسئولیت  بایستی  کارف  قرارداد  متوسط  راداشته  رما مطرح  ی شود 

 درجلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند .  باشند و 

 پیمانکاردرتمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود دررابطه با قرارداد خواهد بود .  -13-3

 معرفی مدیر پروژه :  –  14ماده 

استپیمان  -14-1 امض  کارموظف  تاریخ  از  روز  دو  مدت  قراردادحداکثرظرف  را  اي  مدت    فردي  طول  براي  پروژه  مدیر  عنوان  به 

 قرارداد به دستگاه نظارت کارفرما معرفی نماید . مدیر پروژه پیمانکار درتمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد . 

، موضوع  اریخ تغییرراداشته باشد موظف است حداقل یک هفته قبل از ت در صورتی که پیمانکار قصد تغییر مدیر پروژه خود -14-2

 ا به اطلع کارفرما برساند . ر

 محل تحویل واجرای موضوع قرارداد :  –  15ماده 

جاده    5جاده شیراز ، کیلومتر    50ل تحویل اقلم ومصالح موضوع قرارداد واجراي پروژه ، استان کرمان ، شهر سیرجان ، کیلومتر  مح

اطر نشان می سازد مسئولیت تحویل سالم کلیه  ی باشد . خد گل گهر متصاصی معدن گل گهر ، سایت شرکت توسعه آهن وفوالاخ

 اقلم به عهده پیمانکار می باشد . 
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 دوره تضمین ورفع نواقص : –  16ماده 

ازتاریخ انجام موضوع قرارداد وتحویل م  -16-1 از    12وقت براي مدت  حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد  ماه شمسی 

 ه نام دوره تضمین نامیده می شود .  این مدت ب می گردد و  طرف پیمانکار تضمین

اگردردوره تضمین ، معایب ونواقصی درکارمشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات ویا بکاربردن متریال بد یا نامرغوب باشد  

 هزینه خود رفع نماید .  ، پیمانکار مکلف است آن معایب ونواقص را به

ط وي تامین می گردد قادر به انجام کارمطلوب طبق تضمینات تعیین شده به  می که توسنماید اقل  پیمانکار تضمین می  -16-2

قرارداد   برطبق مشخصات مشروحه در مدارک وضمائم  ازهرلحاظ  بوده  باشد  برداري می  بهره  که الزمه  ایمنی  وبا  پیمانکار  وسیله 

ن می نماید که هرگاه نواقصی دردوره  نحوي تضمی  خود را به  الیه صحت ودقت وکیفیت مواد ودقت کاردرکارگاه هايباشد . مشار

تاخیر )زمان توسط کارفرما   با حداقل  نامناسب مربوط نمود  یا ساخت وطرز کار  نامرغوب  به متریال  بتوان  تضمین ظاهر شود که 

را نواقص  آن   ) گردد  می  از  تعیین   . نماید  فاصلح  فوق  نواقص  وجمله  من  قدان خصوصیات الزم  مداالزامات  در  وضمائم  درج  رک 

 در مورد ساخت می باشد . قرارداد 

پیمانکاراز  -16-3 که  )    درصورتی  زمان  اقل  حد  در  نواقص  (  زرفع  گردد  می  تعیین  کارفرما  توسط  کارفرما  مان  نماید  خودداري 

 اید . صد به حساب بدهکاري پیمانکار منظور می نمدر 15رفع وهزینه هاي متعلقه را به اضافه  نواقص را

 م بودن مواد ، کیفیت وچگونگی تحویل :الس  –  17اده م 

 با کیفیت مناسب ، براي کارفرما ارسال گردد .  بدون عیب ونقص و   کلیه اقلم مودر نیاز پروژه باید نو و سالم و

  ظاهرا سالم کمی وکیفی قرار خواهند گرفت ودر صورتیکه اقلم    اقلمی که آماده بسته بندي می باشند توسط کارفرما مورد بازرسی

ر خسارت در آنها دیده نشود فرم لیست بسته بندي مربوطه تنظیم وپس از تحویل به انبار کارفرما به تایید انبار کارفرما  بوده وآثا

 خواهد رسید . 

م ویا  بوده  ناسالم  با مشخصات فندر صورتیکه تحهیزات موضوع قرارداد  به    نی مورد درخواستطبق  پیمانکار متعهد است   ، نباشد 

نوع اقلم راعوض نموده ودر مدت زمانی که کارفرما معین می کند در انبار کارفرما تحویل نماید . کلیه هزینه رما ، این  دستور کارف

امت صورت  در   . بود  خواهد  پیمانکار  عهده  به  رابطه  این  در  تاخیر  از  ناشی  وخسارات  شده  ایجاد  به  هاي  تعویض  از  پیمانکار  ناع 

مجاز است به هر طریق که صلح میداند این اقلم راتعویض نموده وبراي جبران ، کارفرما  مورد نظر    تشخیص کارفرما وطی مدت

 وبدلیل تخلف پیمانکارفسخ نماید .  28این قراردادعمل نمایدویاقراردادراطبق ماده  21هزینه خسارت وارده براساس ماده 

 قصور ومسامحه :   –  18ماده 

در انجام تعهدات خود قصور ورزد ویا مسامحه نماید ویا تحت هر عنوان کارفرما ،  گاه نظارت  درصورتیکه پیمانکار به تشخیص دست

اضافه   به  را  وارده  خسارت  هزینه  دارد  حق  کارفرما  شود  کارفرما  به  خسارتی  آمدن  وارد  هاي   15سبب  تضمین  محل  از  درصد 

ویا هرنوع   دارد مستقپیمانکار  او  نزد  پیمانکار  اي که  به  بدون    "یمامطالبات وسپرده  نماید  احتیاج  اداري وقصایی وصول  اقدامات 

 وپیمانکار حق هر گونه اعتراضی رااز خود سلب وساقط نمود . 
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 کتابچه راهنما ودستورالعمل :  -19ماده 

خرید مدارک   ، راهنما  هاي  کتابچه   ، فنی  مدارک  کلیه  است  و  پیمانکارموظف  وکلیه    تجهیزات  تجهیزات  اصالت  هاي  گواهینامه 

به  مدار ا   3درابه تعداد  این قرارداک منظم  الکترونیکی وپس  الکترونیکی ، یک نسخه هاردکپی والکترونیکی در  زنسخه  تاییدنسخه 

قرارخواهدداد.ارائه ودراختیارکارفرما  تهیه  کارفرما  براي  موقت  تحویل  از  راقبل  شده  تایید  نسخه  با  چون   تطابق  هاي  نقشه 

 می باشد .  تحویل موقت(جداکثر تایک ماه پس ازAs Builtساخت)

 دقت وکوشش :   –  20ماده  

استانداردهاي وبراساس  فنی  متداول  واصول  ها  روش  بهترین  بکاربردن  با  را  قرارداد  این  از  ناشی  تعهدات  تخصصی    پیمانکارباید 

 رد . درا بکار بدر این قرارداد حداکثرمهارت ودقت وجدیت خوایف مذکوروحرفه اي معمول انجام دهد.پیمانکار بایدبراي انجام وظ

 

 ریمه تاخیر : ج  –  21ماده  

با توجه به مفاد قرارداد به  چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت ، پیمانکار نتواند تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را    -21-1

بدون    ان جریمه ،ذیل به عنوتاخیر در انجام تعهدات پیمانکار مبالغی را به شرح    موقع انجام دهد کارفرما می تواند به ازاء هرهفته

 لزوم انجام اقدامات قضایی یا اداري از پرداخت هاي وي کسر نماید ویا از محل تضمین هاي وي برداشت نماید . 

جریمه اي اجراي موضوع قرارداد ،    به ازاي هرهفته تاخیر غیرمجاز ناشی از قصورپیمانکار وبه تشخیص دستگاه نظارت در   -21-2

درصد( مبلغ کل قرارداد از سوي کارفرما به حساب پیمانکار منظور می گردد . در صورت )ده %10تا  ( وحداکثر )دو درصد %2معادل 

  "ن راساتاخیر بیش از مدت فوق الذکر در انجام موضوع قرارداد ، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق ووصول آ

از فسخ   ن پیمانکارکلیه تضامیو بدون مراجعه به دادگاه بطور یکطرفه فسخ و وسایر مطالبات پیمانکار را به عنوان خسارات ناشی 

عدم  در صورت  . همچنین  نمود  وساقط  از خود سلب  را  اعتراض  هرگونه  وپیمانکار حق  نماید  وصول  خود  نفع  وبه  قرارداد ضبط 

از م به منظور جبراتکافوي خسارات وارده  تواند  از طرن خسارات وحل ضبط سپرده مذکور کارفرما می  یق دعوي در مراجع ارده 

 صالح قضایی اقدام نماید . 

 گواهی تحویل موقت :  –  22ماده  

روز قبل ، کتبا آماده بودن موضوع قرارداد را به   10پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل گردید ، پیمانکار حداقل    -22-1

ونماینده خود رابراي عضویت در هیات تحویل موقت قت می کند  ي تحویل مواطلع کارفرما خواهد رساند و از دستگاه نظارت تقاضا

موقت  معرفی می نماید . دستگاه نظارت ، به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تایید ، تاریخ تشکیل هیات تحویل  

نماید   می  ابلغ  پیمانکار  به  آم.  را  قرارداد  موضوع  عملیات  نظارت  دستگاه  نظر  به  باگر  بهره  نباشاده  مدت  رداري  ظرف   ،   7د 

 روزازدریافت تقاضاي پیمانکار،نواقص وکارهایی راکه بایدپیش ازتحویل موقت تکمیل شود به اطلع پیمانکار می رساند . 

ار حداقل یک ماه قبل از تاریخ تحویل موقت اراده  چک لیست ها ودستورالعمل تحویل موضوع قرارداد باید توسط پیمانک  -22-2

 مورد توافق قرارگیرد . نید وبین طرفکرد

دستورالعمل وچک لیست هاي نهایی مبناي تحویل موقت موضوع قرارداد در حضور اعضاي هیات تحویل می باشد ونتایج    -22-3

 آن در صورت مجلس تحویل موقت درج می گردد . 
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د وگواهی تحویل  ظیم می کننموقت را تننکنند ، صورت جلسه تحویل    یب ونقصی در کارها مشاهده هرگاه هیات تحویل ع   -22-4

 موقت را به همراه مستندات مربوطه ، براي کارفرما ارسال می کنند تا به پیمانکار ابلغ گردد . 

تحویل موقت با تعیین مهلتی  هرگاه هیات تحویل عیب ونقصی در کارها مشاهده نمایند ، اقدام به تشکیل صورت جلسه    -22-5

وف کنند  می  نقص  رفع  نبراي  از  ومعایهرستی  می  قایص  موقت  تحویل  جلسه  وضمیمه صورت  تنظیم  را  ناتمام  وعملیات  کارها  ب 

پس از اعلم رفع نقص از جانب پیمانکار ، دستگاه نظارت دوباره عملیات را نمایند ونسخه اي ازآنها را به پیمانکار ارائه می دهند .  

ده باشد ، گواهی تحویل موقت وگواهی رفع نقایص  یب وایرادي باقی نمانواگر براساس فهرست نقایص ، هیچ گونه ع بازدید می کند  

 شود .   به امضاي نماینده دستگاه نظارت وپیمانکار رسیده ومراتب به پیمانکار ابلغ می

 تاریخ تحویل موقت وشروع دوره تضمین ، تاریخ ابلغ گواهی تحویل موقت توسط کارفرما می باشد واز این تاریخ موضوع   -22-6

 قرارداد تحویل داده شده تلقی می گردد . 

است که باید به   در صورت وجود نقص در هر بخش از کار ، تاریخ شروع دوره تضمین ، تاریخ رفع نواقص در هر بخش از کار -22-7

 تایید دستگاه نظارت رسیده باشد . 

ارفرما  کتفاوتی امکان پذیر باشد ، یا به نظر  در صورتی که تکمیل وتحویل موقت قسمتهاي مستقلی از کار ، درزمانهاي م  -22-8

ماده ، قسنمت هاي پیش    بهره برداري از قسمت هاي مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد ، کارفرما بارعایت این

وره تضمین ، تحویل گفته را تحویل موقت گرفته واقدام هاي پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات ، شروع د

ن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است ، طبق اسناد ومدارک  آقطعی ، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار را به تناسب  

 ، به صورت مستقل انجام می دهد . قرارداد 

ت نخواهد شد.در این صورت معایب و یا کمبودهاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موق   -22-9

  پس ازپیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می رسد، معایب را مرتفع و کمبودها را تکمیل نماید که در این صورت  

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

 شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود. تاریخ 

 مسئولیت دوره تضمین:   -23ماده  

 نماید)دوره تضمین (تحویل موقت تضمین میماه شمسی پس از12ي مدتموضوع قراردادرابرا پیمانکارحسن انجام کلیه عملیات  

 کلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند. اگردردوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکارم 

روز پس از    15می کند و پیمانکار حداکثر  براي این منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلغ  

 اعلم می گرددرفع می نماید.  ابلغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و انها را طی مدتی که توسط کارفرما 

ی بداند  آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضهرگاه پیمانکار درانجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند.کارفرما حق دارد  

دارد ،    درصد از محل تضامین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده اي که پیمانکار نزد او   15رفع نماید و هزینه آن را به اضافه  

 برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

 عهده کارفرما می باشد. دوره تضمین ب ویل موقت شده دري تحکارها بهره برداري از نگهداري و هزینه هاي مربوط به حفاظت،  -

-  
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 گواهی تحویل قطعی :   –  24ماده  

، کارفرما بنا به تقاضاي پیمانکار و تایید دستگاه نظارت ،اعضا و تاریخ هیات    ماهه تضمین تعیین شده  12در پایان دوره    -24-1

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

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

 پیمانکار ابلغ می نماید. 

مشاهده کند ، پیمانکار بر اساس شرایط قراردادمکلف به هرگاه هیات تحویل قطعی ،عیب و نقضی ناشی از کار پیمانکار    -1تبصره  

 رفع آنها می باشد. 

قاضاي تحویل قطعی کار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار  اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده ، ت  -2صره  بت

پیمانکار ملک اقدامات مربوط به تحویل قطعی  تا تاریخ تقاضاي تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضاي  ه  خودک

 است.

و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس    اگر کارفرما با وجود تقاضاي پیمانکار ، اقدام به اعام هیات تحویل نکند  -3تبصره  

ی نکند ،عملیات موضوع قرارداد از درخواست مجدد پیمانکار و انقضاي یک ماه از تاریخ تقاضاي مجددکارفرما در این زمینه اقدام

 تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود. 

 

 وضعیت قطعی    صورت  –  24-2

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

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

وصول رسیدگی و در صورت تایید نسبت به پرداخت آن دستگاه نظارت صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ  

به پیمانکار اعلم خواهد کرد  اقدام خواهد نمود . در صورت عدم تایید، نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از صورت وضعیت  

ارائه دلیل و مدرک ، به  روز با    10، چنانچه پیمانکار اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد اعتراض خود را حداکثر طی مدت  

 اطلع کارفرما می رساند. 

 بول یاردآنها رااعلم می نماید. ازتاریخ وصول نظرپیمانکار،به موارد اعتراض رسیدگی می کندوق کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه

موضوع را به حل اختلف   پیمانکار می تواند براي تعیین تکلیف ا ن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود،

 ارجاع نماید. 

  ، نباشد  پیمانکاربدهکار   ، پیمانکار  هاي  سایر حساب  و  تصویب شده  قطعی  وضعیت  به صورت  توجه  با  تضمین  د  50هرگاه  رصد 

 حسن انجام کاربا تحویل موقت آزاد می شود. 

 حق واگذاری :   -25ماده  

این قرارد از موضوع  یا قسمت  ندارد تمام و  یا پیمانکار حق  یا اشخاص حقیقی  از کارفرما به شخص  را بدون کسب مجوزکتبی  اد 

 حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد. 
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 حق اختالف :   -26ماده  

عهده مدیریت حقوقی و قراردادهاي شرکت توسعه آهن و فوالدگل  ه  ب  ر گونه اختلف نظر در تفسیر مواد این قراردادحل ه  -26-1

دعاوي به حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم قضایی شهرستان سیرجان خواهد بود    ح رسیدگیگهر می باشد و مرجع صا

 نمودند. که طرفین با امضاء این قرارداد با آن موافقت 

موجب  -26-2 به  که  را  تعهداتی   ، اختلف  حل  تا  که  است  ملزم  اینصورت   پیمانکار  غیر  در  و  نماید  اجرا  دارد  عهده  به  قرارداد 

 فرما، طبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود.کار

 :  حوادث قهری و غیر مترقبه ) فورس ماژور(  -27ماده

 ق تعاریف و قوانین جمهوري اسلمی ایران براي هریک از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود.د فورس ماژور طبرموا

 موارد فسخ و خاتمه قرارداد :   -28ماده  

 علت تخلف پیمانکار : ه فسخ قرارداد ب -28-1

براي انجام موضوع قرارداد به   الف ( در صورتیکه بر کارفرما معلوم شود که پیمانکار عوامل فنی ، علمی ،تولیدي و تشکیلتی الزم را

ن اعمال  محوله  وظایف  انجام  در  رود  می  انتظار  پیمانکار  یک  از  که  را  الزم  دقت  یا  و  نساخته  فراهم  صورت موقع  در  نماید،  می 

به   نیز در صورتیکه  ( بدون مجوز کتبی کارفرما و  یا حقوقی  از شخص حقیقی  )اعم  ثالث  پیمانکار به شخص  واگذاري کار توسط 

از یک چهارم مدت پیش بینی شده در  تشخی ص دستگاه نظارت تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر پیمانکار بیش 

 فتدویا پیمانکار منافع کارفرما را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله را ننماید. قرارداد به تعویق بیا

که نواقص و معایب کار خود را برطرف سازد و پیمانکار موظف است ظرف مدتی که در هر  هد کرد  کارفرما به پیمانکار اخطار خوا

 معایب را مرتفع سازد. نواقص و   روز تجاوز کند ، 15صورت نباید از 

اقدام  از  بعضی  علت  به  اینکه  یا  و  نباشد  نکرده  عمل  کارفرما  اخطار  مطابق  پیمانکار  مذکور  زمان  پایان مدت  در  ات  در صورتیکه 

، کارفرما حق خواهد داشت به تشخیص خود و بدون احتباج به انجام  ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزایی پیدا  کند  

این قرارداد را فسخ نماید.کارفرما پس از ابلغ فسخ قرارداد نسبت به ضبط تضمین اجراي تهعدات و حسن انجام    تشریفات خاصی

خسارت وارده به خو که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامین و  خواهد داشت هرگونه    کار به نفع خود اقدام نموده و حق

پیمانکار حق هرگونه ادعایی را در این   ویاج به اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید  سایر مطالبات پیمانکار مستقیما و بدون احت

 خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. 

 ارگاه براي شروع عملیات موضوع قرارداد ، مطابق برنامه زمان بندي پیوست قرارداد ب( تاخیر در تجهیز ک

 امه زمان بندي ج(تاخیر در شروع عملیات موضوع قرارداد بر اساس برن

 روز 15ن کار، بدون اجازه کارفرما ، بیش از پرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردد( بدون سر

 اقاله(   فسخ قرارداد با توافق طرفین )   -28-2

کارفرما و پیمانکار ممکن است قرارداد را با توافق متقابل فسخ نمایند که در آن صورت کارفرما خسارت معقول بخش تدارکات و  

را به پیمانکار پرداخت    ماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور با تایید کارفرما انجام شده یا بوسیله پیمانکار در جریان انجام می باشد خد
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مشروط بر آنکه پیمانکار کلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هرگونه تعهدي را که کارفرما براي خواهد کرد ،  

 سارت نموده است به کارفرما انتقال دهد. آن پرداخت یا جبران خ

 سخ به سبب ورشکستگی ف  -28-3

 و تصفیه هر یک از طرفین فسخ خواهد شد. این قرارداد به سبب ورشکستگی 

 فسخ قرارداد به دلیل فورس ماژور  -28-4

 حل وفصل خواهد شد.  باال بین طرفین 2-28این قرارداد درصورت تداوم حالت فورس ماژور می تواند فسخ شود و بر طبق بند 

 اقدامات فسخ قرارداد  -28-5

شمول فسخ تشخیص دهد، نظر  الف( در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهاي درج شده فوق کارفرما قرارداد را م

 ، به پیمانکار ابلغ می کند. خود را با ذکر مواردي به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند

روز از تاریخ ابلغ کارفرما، در صورتی که دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلم   7ر مکلف است که در مدت  پیمانکا

مراتب را به  اطلع کارفرما برساند ، اگر ظرف مدت تعیین شده ، پاسخی از سوي پیمانکار نرسد یا کارفرما دلیل  شده داشته باشد،  

اند، کارفرما فسخ قرارداد را به پیمانکار ابلغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی و اداري ،  اقامه شده را مردود بد

 ل می نماید: به ترتیب مفاد این ماده ، عم

تثاي  کارفرما پس از ابلغ فسخ قرارداد نسبت به ضبط تضمین اجراي تعهدات و حسن انجام کار به نفع خود اقدام نموده ) به اسب(  

( و حق خواهد داشت هرگونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامین و سایر مطالبات  2-28بند  

اقدامات قضایی و اداري برداشت نمایدپیمانکار مستقیم از   ا و بدون احتیاج به  پیمانکار حق هر گونه ادعایی را در این خصوص  و 

 . خود سلب و ساقط می نماید

رکات موجو در آن را در اختیار می گیرد  اکارفرما کارگاه و تاسیسات و ساختمان هاي وقت ، مصالح ، ماشین آالت و ابزار و تمام تد

پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته  و براي حفاظ از  اقدام الزم را معمول می دارد. سپس  براي صورت  ت آن  نماینده اي 

الت و ابزار و تدارکات دیگري که در کارگاه موجود است معرفی  آ انجام شده و تمام مصالح ، ماشین برداري و صورت مجلس کارهاي 

 یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر   ف مدت تعیین شده خودداري نمایدهر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظر  .  نماید 

رت برداري اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد براي صورت برداري حاضر نشود ، کارفرما راسا براي صو

 ندارد.

 از کارهاي انجام شده می کند.  پس از صورت برداري، پیمانکار اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی

 اختیار می گیرد. ج( کارفرما تاسیسات و ساختمان هاي موقت را در کارگاه احداث شده و براي ادامه کار مورد نیاز است در 

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

  در اختیار می گیرد و اجازه آنها را که بانیاز بداند ، براي مدت مناسبی که براي جایگزین کردن آنها با ماشین آالت دیگر الزم است  

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

 ي اجاره بها را تعیین می نماید.( کارشناس دادگستر
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ر و وسایل پیمانکار را که با در نظر  اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد ، کارفرما به میزان طلب خود ، اقلمی از ماشین آالت و ابزا

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

 خود در می آورد. 

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

 مدارک خرید پیمانکار به حساب طلب وي منظور می نماید. 

الح سفارش شده براي اجراي کار را همراه با شرایط خرید آنها براي ه( پیمانکار با دریافت ابلغ فسخ قرارداد ، بی درنگ فهرست مص

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

نماید . مبالغی که بابت خرید این مصالح از سوي    آنها را به کارفرما منتقلدهد به پیمانکار اعلم می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید  

منظور می گردد و تادیه بقیه بهاي خرید و  پیمانکار تادیه شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار  

 هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود. 

یخ ابلغ کارفرما ، به منظور توافق در اجراي بندهاي )ج( و )د( و )ه( حاضر نشود و یا  و( هرگاه پیمانکار ظرف مدت دو هفته از تار

یا    توافق یک  کارفرما   ، نگردد  حاصل  طرفین  یا  بین  کارشناس  این  نظر   . نماید  می  انتخاب  دادگستري  رسمی  کارشناس  چند 

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

  3اقی مانده است ، حداکثر ظرف  خود را که در محل هاي تحویلی کارفرما ب مازاد مصالح و دیگر تدارکات    هپیمانکار مکلف است کز(

دن آنها به هر نحو که  ماه از تاریخ ابلغ کارفرما ، از محل هاي یاد شده خارج کند . در غیر اینصورت کارفرما می تواند براي خارج کر

 مقتضی بداند عمل نماید و هزینه هاي آن را به حساب بدهکاریهاي پیمانکار منظور دارد. 

 خاتمه قرارداد 

ش از اتمام کارهاي موضوع قرارداد، کارفرما بدون آنکه تقصیري متوجه پیمانکار باشد ، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر،  هر گاه پی

روز   15ارداد بگیرد، خاتمه قرارداد رابا تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برا ي تحویل ، که نباید بیشتر از  تصمیم به خاتمه دادن قر

می کند . کارفرما کارهایی راکه ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلغ تعیین  باشد به پیمانکار ابلغ  

م  پیمانکار  به  بیشتري  و مهلت  آماده  می کند  را  و کارگاه  تکمیل کند  را  این گونه کارها  آن مهلت،  در  بتواند  پیمانکار  تا  ی دهد 

 تحویل نماید. 

 :  مسئولیت کارفرما آن است که مبالغ زیر را به پیمانکار بپردازددر صورت ابلغ خاتمه قرارداد 

انجام گرف -1 واقعا  براي کارهایی که  پیمانکار  استحقاق  نشده مورد  پرداخت  از کارهاي  مانده  قلم  هر  درصد  اساس  بر  و  ته 

 مشخص شده در فهرست ریزقیمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط کارفرما گواهی شده است. 

ابلغ   کلیه مخارج -2 تاریخ  از  قبل  کار  نیاز  مواد مورد  تامین  براي  پیمانکار  توسط  و هزینه هاي صورت گرفته  یافته  انجام 

آنکه مواد بر  ،    خاتمه قرارداد، مشروط  اخطار کتبی  تاریخ  از  انطباق داشته و قبل  مذکوربا مشخصات مندرج در قرارداد 

ا ي اقلم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد . سفارش آنها داده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه بر 

ي سازندگان دست دوم یا سایر اسناد  اثبات هزینه هاي انجام گرفته براي کارفرما با ارائه نسخه هاي تایید شده فاکتورها

 تایید شده توسط کارفرما دال بر انجام هزینه ها خواهد بود. 
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3-  ، پیشرفت  حال  در  کار  مالکیت  دریافت    پیمانکار  حق  قرارداد  بموجب  پیمانکار  که  را  اشیایی  سایر  و  تدارکات   ، مواد 

کار،کروکی هاي  نقشه  طرحها،  کلیه  و  دارد  را  آنها  به  نسبت  به   بازپرداخت  را  کار  به  مربوط  اطلعات  و  ،مشخصات  ها 

ا آنکه کارفرما نیز همان حقوقی را کارفرما ، بر طبق دستورالعملهاي کارفرما ، انتقال خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد ت 

 داد . که پیمانکار در کلیه سفارشها و پیمانهاي دست دوم دررابطه با کار بدست آورده است کسب نماید انجام خواهد 

 اقدامات بعد از خاتمه دادن قرارداد به شرح زیر است :

آن قسمت را که پایان یافته است تحویل موقت می    کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است ، تحویل قطعی گرفته والف(  

به هزینه خود، در م پیمانکار موظف است   ، ناتمام مشاهده شود  اگر معایبی درمورد کارهاي  توافق  گیرد،  با  دت مناسبی که 

ند ،  کارفرما تعیین می شود رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد . در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نک

اقدام به رفع نقص می نماید. بدیهی است دوره تضمین این قبیل کارها    15/1کارفرما راسا به هزینه پیمانکار و با اعمال ضریب  

 غاز خواهد شد. آصلح ، از تاریخ ا

 ب( صورت وضعیت کارهاي انجام شده توسط پیمانکار تهیه می شود.

 اقدام می شود: ج(در مورد مصالح موجود و سفارش شده ، به شرح زیر

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

 ت وضعیت قطعی منظور می شود. پیمانکار، در صور

شرایط خرید آن    ن بازماپیمانکار با دریافت ابلغ خاتمه قرارداد، بی درنگ فهرست مصالح سفارش شده براي اجراي کار را هم

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

مبالغی که بابت خرید    .  یص می دهد به پیمانکار اعلم می کند تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نمایدتشخ

منظور می گردد  پیمانکار تادیه شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک خرید به حساب طلب پیمانکار  ز سوي  این مصالح ا

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

ا با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث خاتمه پس از دریافت ابلغ خاتمه قرارداد ، تمام قراردادهاي خود ر  پیمانکار باید بی درنگ

 دهدیا در صورت توافق کارفرما آنها را به کارفرما منتقل نماید. 

جراي موضوع قرارداد، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به  د( در صورتیکه پیمانکار به منظور ا

و خسارت هزینه  پرداخت  به  ملزم  به  قرارداد  تایید    هایی  و  رسیدگی  از  پس  و خسارتها،  ها  هزینه  این   ، گردد  اشخاص  آن 

 کارفرما به حساب بستانکاري پیمانکار منظور می گردد. 

 یرد . ساختمانهاي موقتی را که در کارگاه احداث شده است ، در اختیار می گ ه( کارفرما تاسیسات و

ی که قبل به پیمانکار شده است ، با توافق دو طرف تعیین می  بهاي این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهای

 ه پرداخت نمی شود. و بابت آن وجهی به عنوان برچیدن کارگا  شود وبه حساب طلب پیمانکارمنظور می گردد

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

ماه از تاریخ ابلغ کارفرما ، از محل هاي یاد شده خارج کند در غیر اینصورت ،کارفرما می تواند براي   3حدکثر ظرف مدت  
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و هزینه هاي آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور کند در این صورت    به نحوي که مقتضی بداند عمل نمایدخارج کردن آنها  

 هاي خود دعوایی مطرح با ادعایی نماید.  ر و زیان وارد شده به اموال و دارایی پیمانکار نمی تواند نسبت به ضر

 :   تعلیق  –  29ماده  

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

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

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

 ا توافق طرفین خواهد پرداخت.بب( کارفرما هزینه هاي باالسري پیمانکار را در دوران تعلیق 

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

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

 می شود. 

ز سه ماه ضروري باشد ،کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار ، مدت تعلیق را براي یک بار و حداکثر  د( در صورتی که تعلیق بیش ا

 ماه ، به قرارداد خاتمه داده می شود. 3رصورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ماه ، با شرایط پیش گفته افزایش دهد .د 3

رفرما با تعیین مهلتی براي پیمانکار به منظور اماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع  ه( هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کا

 مجدد کار را به پیمانکار ابلغ می کند. 

 و تحویل کاالهای موضوع قرارداد: بسته بندی   -30ماده  

 باشد.  کلیه هزینه هاي ناشی از بارگیري، بسته بندي و حمل اقلم موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می 1-30

تایید    -2-30 به  بایست  می  باشدکه  می  قرارداد  تجهیزات  تخلیه  و  بندي  بسته   ، بارگیري  دستورالعمل  ارائه  به  موظف  پیمانکار 

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

 ارگیري و تخلیه موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:در تهیه دستورالعمل بسته بندي ، ب – 3-30

 الف ( بازرسی چشمی و ظاهري اقلم در دستورالعمل دیده شود. 

 بازرسی،آزمایش وکنترل کیفیت که درمراحل مختلف تهیه می شوددردستورالعمل دیده شود.   وگواهی نامه هايب(تمام مدارک 

 بازرسی، آزمایش و تهیه گزارش :   -31ماده  

تحویل تمام یا بخش هایی از اقلم مورد نیاز پروژه در محل هایی که پیمانکار اعلم می نماید و قبل از بسته بندي، زمانی    -1-31

واهی تحویل آن را صارد کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقلم بدون گواهی بازرس جلوگیري خواهد مجاز است که بازرس گ

 ی ، بازرس مراتب را به پیمانکار اعلم خواهد نمود. نمود. در صورت عدم نیاز به بازرس

نمایندگان کارفرما قرار  ورد بازرسی  یا قبل از تحویل ، م  کلیه اقلمی که از طرف پیمانکار تهیه می شود در دوره ساخت و  -2-31

نجام تعهدات قرارداد نخواهد خواهند گرفت.کنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما در هر مرحله ، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به ا

 ده پیمانکار می باشد. همچنبن کلیه هزینه هاي بازرسی به عهبود و 
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دستورالعمل بازرسی و کنترل کبفیت را براي کارفرما ارسال نماید و در صورتیکه    پیمانکار موظف است قبل از بازرسی اقلم،  -3-31

المللی مورد تایید کارفرما  براي آزمایش هاي لقلم پروژه دستورالعملی صادر نشده   بر اساس استانداردهاي بین  ، آزمایشات  باشد 

 انجام خواهد شد. 
زمایشات مندرج در دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت ، تاریخ بازرسی را  روز کاري قبل از بازرسی و آ  3پیمانکار حداقل    -31-4

ایف بازرسانی که از طرف کارفرما کتبا به پیمانکار معرفی می شوند  اعلم داشته و بایستی تسهیلت الزم و مناسب را جهت انجام وظ 

اي انجام وظایف محوله در اختیار آنان قرار دهد.همچنین  ( بر9فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمک هاي الزم را ) به هزینه پیمانکار 

دستورالعمل ها و تعلیماتی که دستگاه نظارت  فروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و هچنین بر طبق  

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

نبا  -31-5 قرارداد  در  است طبق مشخصات مشروحه  تهیه شده  پیمانکار  از طرف  اقلمی که   ، بازرسی  موقع  شد  در صورتیکه در 

در صورتیکه پیمانکار از تعویض یا رفع    .   بازرس مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید )با ذکر عیب ( و یا اصلح آنان را بخواهد

به هر طریق که صلح می    لمی که کارفرما تقاضاي تعویض و یا اصلح آنها را نموده است امتناع نماید کارفرما می تواندعیوب اق

را جایگزین نموده و امتناع پیمانکار در مورد تعویض یا اصلح این نوع اقلم را به منزله قصور و یا مساحمه در انجام   این اقلم داند  

، قرارداد   28این قرارداد عمل نماید، یا طبق مفا ماده    21نموده و براي جبران این نوع خسارت بر طبق ماده  تعهدات پیمانکار تلقی  

 در انجام کارها ، فسخ نماید.   را به دلیل تخلف پیمانکار

ندارد مورد تایید  کدها و استانداردهاي مورد نیاز براي طراحی ، روش تولید، آزمایشات ، بازرسی ها و غیره باید مطابق استا  -31-6

 کارفرما باشد. 

 گواهی آزمایش ها باید در هر حال جهت کنترل و تایید در اختیار بازرس کارفرما قرار گیرد. -31-7

هرگونه بازرسی و آزمایش ، تصویب یا مردود شناختن اقلمی که از طرف پیمانکار تحویل شده اند، پیمانکار را از مسئولیت   -31-8

 یا قصوري که در اجراي مفاد قرارداد نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند معاف نمی نماید.  او در مقابل عیوب و

 در دوره بازرسی و آزمایش ، تسهیلت الزم را براي بازرس کارفرما فراهم آورد.پیمانکار می بایست  -31-9

 

 نشانی طرفین قرارداد :   –  32ماده  

مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد ، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود رادرمدت قرارداد   نشانی طرفین قرارداد به شرح

راکتبا به طرف باید موضوع  اوراق    تغییر دهد   ، نامه ها  ابلغ نشده کلیه  وتازمانی که نشانی جدید به طرف دیگر  ابلغ کند  دیگر 

 . شی ویا اخذ رسید ارسال وتمام آنها ابلغ شده تلقی خواهد شد واظهارنامه ها به نشانی مشروح در باال با پست سفار
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 نسخ قرارداد :   –  33ماده  

وسه نسخه اصلی که هر سه نسخه پس از مهر وامضاي طرفین قرارداد داراي اعتبار ماده    33این قرارداد وپیوست هاي مربوطه در  

 ن براي خریدار ویک نسخه براي پیمانکار می باشد . یکسان می باشد تنظیم ، امضاء ومبادله گردید که دو نسخه آ

 

 

 

 

 پیمانکار  کارفرما     

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور 

 

 امضاء

 

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره  عضو هیئت مدیره 
   جعفر صالح

 

 امضاء امضاء
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 HSEدستورالعمل 
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موارد   و  مفاد  کلیه  میگردد  متعهد  میگر  HSEپیمانکار  متعهد  همچنین  و  گذاشته  اجرا  به  را  الحاقیه  این  در  شده  کلیذکر  ه  دد 

وزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست را، با توجه به موضوع جرا در حاي الزماالقوانین، مقررات و آیین نامه ه

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

 میگردد. 

   اجع ذیصالح استان محل انجام فعالیت باشد. ران از مری پیمانکایدیه صالحیت ایمنباید داراي تائانکار شرکت پیم -1

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

می نفرات ئول و تماه مدارکی مبنی دریافت صالحیت مسه ارائمورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف ب

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، 

مبهد آتشنشاشت،  لیفتینگ،  زیست،  ،بحیط  حفانی  غیرهداري،  و  واحد اري  نفرات  تعداد  و  بوده  کارفرما  تشخیص  به  ه( 

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  ب   HSEاحدتایید وکه  رسیده  تعییکارفرما  ن اشد، 

   پیمانکار بصورت مستقیم زیر نظر کارفرما می باشد. HSEهمچنین تمامی پرسنل و سیستم کاري واحد   میگردد.

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.خسارت تاخیر و 

آموزش ار -4 و ائه  بدو  کار    هاي  انجام    (.Safety Induction, TBM, etc)حین  همچنین  و  پیمانکار  پرسنل  کلیه  به 

 معاینات طب کار  

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

ارفرما  از سوي ک   تعریف شدهام به دریافت مجوز کار در زمان  د، اقدپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خو -5

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

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

ایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده میشود و به وسیله خرید،  آالت و س  ات، ابزار کلیه ماشین آالت، تجهیز -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 

شرک از  فنی  مسالمت  و  تهاي  صالح  ذي  سازمانهاي  تایید  بورد  در  کارفرما  و  با  وده  مطابق  و  مناسب  ایمن،  شرایط 

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

گواهینا فاقد  آالت  ماشین  براي  فعالیت  اجازه  دریافت  عدم  خاطر  به  فنی قرارداد  شرکت    مه  عهده  بر  پیمانکار،  معتبر 

   .خواهد بودپیمانکار 

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

    دریافت نمایند. 

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

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

   کارفرما استفاده نماید.  HSEتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد



 

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 

تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 4از   3ه  صفح 1401 پاییز ق 1624/01:  قراردادشماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

 
جمع  )خدمات پزشکی، تهیه آب و یخ،   HSEبا پیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط -9

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

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

اقال -10 تکلیه  و  بم  مرتبط  وس  HSEا  جهیزات  استحفاز جمله  فردي،ایل  برداري،   اظی  بار  تجهیزات  و  برقی، وسائل  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.  HSEواحد  به تایید ایت، منوطه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سهرگون پیمانکار قبل از استفاده از -11

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

   دادهاي کارفرما اعمال میگردد.(ر قرارقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امو

از این وسایل در  نل پیمانکلیه پرس -13 استحفاظی فردي گردند و استفاده  از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل  کار قبل 

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

ا  که باید ارائه گردد. در صورت عدم تهیه وسایل استحفاظی     HSEواحد  ز تهیه، نمونه آن جهت تایید به  قبل  کارفرما 

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

   پیمانکار لحاظ خواهد شد. 

و همچنین متناسب با ضوابط جاري ه  راي بیمه نامپیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و دا -14

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

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

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

   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

   رك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند. مد

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     HSEد، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار به تاییپرسنل 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

،  HSEایمن کار در روز و شب از جمله حضور افسر دائم  پیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام   -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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ماید )به یه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسب تجهیز نپیمانکار 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 

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

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

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

   بود.

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

   خواهد نمود.

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

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

   اخذ نماید.

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

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

  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

با تایید  ر فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد پیمانکاران و  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

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

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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 شرایط عمومی پیمان : 

بخشنامه   به    1380/ 23/04مورخ    4617/105-1753/54براساس  لزومی  کشور  ریزی  وبرنامه  مدیریت  سازمان 

الصاق متن شرایط عمومی به پیمان ها نمی باشد و امضاء کنندگاه ذیل تایید می نمایند شرایط عمومی سازمان  

ابالغ شده است ، جزء الینفک قرارداد    05/10/1383مورخ    183406/101کشورکه با شماره  برنامه ریزی    مدیریت و

 می باشد.

 

 محل مهر وامضاء  شماره وتاریخ بخشنامه عنوان ضابطه 

موافقتنامه ، پیوست ها ،شرایط 

عمومی وشرایط خصوصی  

پیمانهای تامین کاالوتجهیزات ،  

ساختمان ونصب به صورت توام،  

 (PC)کارهای صنعتیبرای 

مورخ    183406/101

05/10/1383 
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 شرح مختصر کار 

 

تامین پیمان  تقلیل فشار  کاال و شرح خدمات  ایستگاه های  و  و  اجرای  بین    اندازه گیری  خطوط گاز 

 و احداث سایبان ایستگاهها  Psi 250ایستگاهها با فشار 

Hr. /3mخصوص تامین کاالی ایستگاه اندازه گیریفوالد گل گهر در   شرح خدمات پیمان شرکت توسعه آهن و

متر لوله    372جهت مصارف مذکور ،    Hr. /3m000،30و    Hr. /3m000،20و ایستگاه های تقلیل فشار    000،50

 و اجرای عملیات ساختمانی با جزئیات مربوطه درادامه به شرح زیر است :   Psi  250گذاری فوالدی با فشار 

 ارالف: محل و محدوده اجرای ک 

جاده اختصاصی معدن گل گهر،مجتمع توسعه آهن    5جاده شیراز ،کیلومتر    50محل اجرای کارسیرجان،کیلومتر  

 وفوالدگل گهرمی باشد.

 ب: تاسیسات )ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار( 

به  Psi  250گیری )مورد ایستگاه اندازه    1تهیه ایستگاه، احداث ساختمان، مکانیکال، برقی ،حمل، نصب و راه اندازی

Psi  250  به ظرفیت )m3/hr.50،000  ( و دومورد ایستگاه تقلیل فشارPsi  250  بهPsi  60    فلت به ظرفیت )

m3/hr.20،000    وm3/hr.30،000   به همراه اتصاالت مربوطه طبق نقشه های پیوست ME-TA-MIS-102   و

FO-TA-MIS-103  وAH-TA-MIS-104 

مصالح مورد نیاز ، سه   نقشه برداری از محل اجرای پروژه ، تامین متریال و  به صورت کلی خدمات پیمانکار شامل

مورد اجرا و نصب سایبان ایستگاه ها ، یک مورد اجرا و نصب ایستگاه اندازه گیری ، دو مورد اجرا و نصب ایستگاه  

ایستگاه اندازه    ی ازهای تقلیل فشار ، اجرای پایه های نگهدارنده ایستگاه ، تامین متریال و اجرای خطوط خروج

گیری به ایستگاههای تقلیل فشار فوالد سازی و آهک سازی ، تامین متریال و اجرای خطوط تخلیه ایستگاههای 
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تاییدیه های مورد تایید شرکت ملی گازکه به صورت تفصیلی درذیل بیان شده    اخذ   تقلیل فشار ، انجام تست و

 است :

عهداتی که طبق مفاد شرایط خصوصی    شرح کار وت   مشخصات فنی و  پیمانکار موظف است با توجه به نقشه و  –  1

جمع بندی    ، صورت مقادیر کار را قیمت گذاری و  و بازدید از محل اجرای کارعمومی پیمان به عهده دارد    و

سرجمع قیمت    و  (Cاجرا)  ب و نماید ، به طوریکه سرجمع صورت مقادیر پیمانکار معادل مبلغ پیمان جهت نص

 ( می باشد . Pمبلغ پیمان جهت کاال)  نیز های پیشنهادی پیمانکارجهت تامین کاال

 سایت ارائه نماید .  موظف است کلیه قیمت های قابل ارائه را با بررسی کامل محل اجرایی در  پیمانکار – 2

روز آینده اعمال    90تصادی موجود حداقل تامبنای وضعیت اق بر  موظف است قیمتهای قابل ارائه را   پیمانکار  –  3

 نماید ودارای اعتبار باشد .

موانع و ... را که قابل مشاهده    هرگونه عوارض طبیعی و  پیمانکار موظف است از محل پروژه بازدید نموده و   -4

 واهد داشت  مطابق با فهرست بها قابلیت پرداخت خ  طی صورت جلسه ای تنظیم و  نبوده به اطالع کارفرما رسانده و 

شایان بازدید از محل و موقعیت اجرای پروژه قبل از ارائه پیشنهاد فنی و مالی جزء وظایف پیمانکار می باشد.    –  5

ذکر است پس از بازدید هیچ گونه ادعا و اعتراضی مبنی بر عدم اطالع از وضعیت موجود از جانب پیمانکار پذیرفته  

 نمی باشد .

لیست اقالم مورد نیاز را از کارفرما )    پیمانکار قبل از تامین واجرای پروژه بایستی تاییدیه تمام نقشه ها و  –  6

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  و یا درصورت درخواست کارفرما از شرکت گاز استان کرمان ( دریافت نماید  

  به ذکراست کلیه هزینه ها به عهده پیمانکارمی باشد در صورت نیاز اصالحات توسط پیمانکار صورت پذیرد . الزم    و

مصالح مورد نیاز قرارداد که به پیوست آمده را از تامین کنندگان    پیمانکار موظف است کلیه اقالم ، تجهیزات و   –   7

 مورد تایید شرکت ملی گاز تهیه نماید.  
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 تامین متریال 

به تایید دستگاه    ه متریال الزم به همراه مشخصات فنی را پیمانکارموظف است قبل از تامین متریال ، ریزمتر   –   8

در اختیار پیمانکار قرارمی گیرد اما این    نظارت برساند. الزم به ذکر است که ریز متره توسط کارفرما تهیه شده و

  هرگونه کسری در حین اجرا که در قرارداد آورده نشده است ،   امر به معنی سلب مسئولیت پیمانکار نمی باشد و

 به اطالع دستگاه نظارت رسانده و با تایید کارفرما پرداخت صورت می گیرد .  توسط پیمانکار تهیه و

درجه یک   پیمانکارموظف است کلیه مصالح را طبق نقشه های پیمان تهیه نماید که بایستی از نوع مرغوب و  –  9

 مورد استفاده قرارگیرد .  پس از تایید نوع و مرغوبیت توسط دستگاه نظارت جهت اجرا بوده تا

شرکت ملی    کلیه کاالهای عهده پیمانکار ، بایستی از شرکت های عضو لیست تولیدکنندگان ذیصالح

 و با هماهنگی کارفرما تهیه گردند.    (NIGC Vendor List)گاز ایران

  یا هر   اییدیه بازرسی فنی شرکت شخص ثالث  تاییدیه امور بازرسی فنی کارفرما یات بایستی  پیمانکار

کارفرما ازطرف  شده  دیگراعالم  ودرمرجع  ایران(را    Vendor List)موردتایید  گاز  ملی  شرکت 

 .درخصوص کلیه کاالهای پیمان اخذ نماید

 کلیه هزینه های اخذ تاییدیه کاالها به عهده پیمانکار می باشد . 

  محل مورد تایید دستگاه نظارت تهیه و   از  مصالح مصرفی باید   درصورتی که مصالح محلی مناسب نباشد   –  10

کارگاه    حمل کاال به محل پروژه و  تعلق نمی گیرد.  به پیمانکار  وردحمل گردد و هیچ گونه اضافه پرداختی دراین م

 کارفرماانجام پذیرد .  بایستی باهماهنگی دستگاه نظارت و 

 تخلیه کاالهای موجود در انبار کارفرما تا کارگاه عایق و محل پروزه به عهده و  بارگیری، حمل و  -11

 هزینه پیمانکار می باشد .  

 ) محل انبار واقع درسیرجان ، معدن گل گهر ، مجتمع توسعه آهن وفوالد گل گهر می باشد ( 
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تهیه لوله ها ، اتصاالت ، متعلقات ، شیر ها ومصالح و همچنین حفاظت متریال و ... کال به عهده پیمانکار   –  12

 است .

صرفاً جنبه راهنمایی    (MTO)ها مالک بوده و لیست اجناس  ، نقشه گذاری و تهیه کاالدر رابطه با قیمت   –  13

یا در صورتیکه برای تکمیل    از قلم افتاده باشد و  MTOها موجود ولی در لیست  دارد و چنانچه کاالیی در نقشه 

باشد  نیاز  مورد  اختصاصی دیگری  کاالی  در   پروژه  باشد   که  نشده  پیمانکاردرج  اختصاصی عهده  مصالح    صورت 

ابالغ کارفرما اقدام نماید . هزینه این گونه کاالها ، طبق    و   با نظر  انکار موظف است نسبت به تامین کاالی مزبور پیم

  درصد ضریب باالسری قابل محاسبه و   15احتساب    اسناد ارائه شده که به تائید کارفرما رسیده باشد با  فاکتور و

 پرداخت می باشد .

چنانچه تهیه برخی از تجهیزات برحسب برند مورد نظر امکانپذیر نباشد ، حتما بایستی با هماهنگی دستگاه    –  14

 . تایید کارفرما نسبت به تهیه اقالم جایگزین اقدام گردد نظارت و 

 

 تایید شده :   صدور دستور خرید به سازندگان منتخب و تهیه و – 15

دستورات خرید از امکان محقق نمودن گارانتی های سازندگان در قبال کارفرما  صدور    پیمانکار موظف است قبل از

طی مستندات کتبی آنها راارائه نماید.دستورات خرید صادره توسط پیمانکارحداقل می    اطمینان حاصل نموده و 

 را شامل گردد :  بایستی نکات زیر

 وه پرداخت آن به سازنده  نح  شرح کامل کاال همراه بامشخصات فنی ، تعداد و قیمت اقالم و -

 مدت گارانتی ها  نوع و -

سایرمدارک به انضمام تاریخ ارائه آنها که توسط سازنده می    برگه های داده های فنی و  قشه ها،   تعدادن -

 تحویل شود .  بایستی تهیه و 
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مجاز بودن بدون محدودیت کارفرما یا نمایندگان وی ، جهت حضوردرمحل ساخت کاال به منظورنظارت   -

 بارگیری کاال  در زمان تحویل و  نجام آزمایشات الزم وا بر

  اختیار   در  تعداد آنها که توسط سازنده می باید تهیه و  راهبری و  کتابچه دستورالعمل های تعمیراتی و -

 کارفرما قرار گیرد . 

کاالی خریداری شده توسط پیمانکار حسب مورد باید دارای گواهینامه های الزم که نشان دهنده کیفیت   -

 انطباق آنها با مشخصات فنی مربوطه است باشد .  و

مسئولیت پیمانکار از بدون عیب بودن    ایید وی از  دم بازدید وت   یاع   تایید نماینده کارفرما و   بازدید و   –   16

 تجهیزات نمی کاهد . 

محل تامین  حمل مصالح ، تجهیزات ، متریال مورد نیاز و متعلقات مربوطه ، بسته به مورد از    بارگیری و   –  17

 تا پای کار و باراندازی درکنار محل نصب به عهده پیمانکار می باشد .

 به تایید دستگاه نظارت برساند . مصالح به کارگاه را  پیمانکار موظف است ورود کلیه اجناس و  –  18

 پوشش اقالمی که مورد نیاز است به عهده پیمانکار می باشد .  رنگ آمیزی و  –  19

 

 تجهیز کارگاه  

پس از تایید مهندس مشاور ، آن را   پیمانکار موظف است ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و  –  20

 مبنای تجهیز کارگاه قراردهد .

پیمانکارموظف است عملیات تجهیز کارگاه را درمدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه ، باتوجه به    –   21

 تعارف به انجام برساند .در حد م شرایط منطقه، 
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تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیزکارگاه    پیمانکار موظف است به هزینه خود، ساختمان ها و  –   22

 سیل بیمه کند .  رابر حوادث اتفاقی مانند آتش سوزی و احداث می کند، درب 

بیمه نامه    کلیه مسئولیت و  تعهد کارفرما نبوده و   تهیه هیچ بیمه نامه ای در این پیمان در  ،الزم به ذکر است

 هزینه پیمانکار می باشد . های الزم بر عهده و

 

 متریال   حفاظت از تجهیزات ، مصالح و

مسئولیت تسطیح  تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد.    مصالح و  نگهداری دستگاهها و  مسئولیت حفظ و  –   23

همچنین حفاظت آنها در    حصارکشی محل های الزم جهت انبار و ساختمان های مربوطه و   آماده سازی و   و

 مقابل عوامل جوی به عهده پیمانکار خواهد بود . 

سیل   باران و باد و مصالحی که ممکن است مورد دستبرد قرارگیرد یا در اثرتابش آفتاب و دستگاه ها و – 24

نوع کاالدر انبارهای مسقف با امکان کنترل درجه حرارت نگهداری   آسیب ببیند باید متناسب با و خاک  وگرد 

هیچ    کارفرما در این خصوص تعهدی درقبال جبران خسارت مالی وارده به پیمانکارنخواهد داشت و   گردند. 

 نخواهد داد .  این بابت مورد بررسی قرار  از  گونه ادعایی را

یا ک  –  25 باید  چنانچه اجناس  باشد هرگونه آسیب دیدگی  االی پروژه درزمان تحویل گرفتن آسیب دیده 

 گونه هزینه از این بابت به عهده پیمانکار می باشد .  فصل گردد. هر  توسط پیمانکار حل و

لوازم را تا تاریخ تحویل موقت    پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات و همچنین حفاظت ازمصالح و   –   26

 داشت .   خواهد به عهده  کار
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 اندازه گیری نصب سایبان در ایستگاه  تقلیل فشار و - 27

  شده است و   ذکر  پیمان جهت راهنمایی پیمانکار  اهم کارهای مورد  این شرح مختصرکارفقط شمه ای از در

پیمان  مدارک  مشخصات فنی و سایر  ی طرح ، نقشه ها ، سایرمدارک در تعهدات پیمانکار و میزان واقعی کار

 ملزم به اجرای کامل آنها می باشد.  مشخص گردیده که پیمانکار

طبق نقشه های اجرایی می   شامل کلیه کارهای الزم برای احداث کامل سایبان مذکور  وظایف پیمانکار  –  28

 باشد .

بارگیری،  –   29 مصالح،  بر  تهیه  سایبان  اجرای  و  تخلیه  گیری    حمل،  اندازه  ایستگاههای  تجهیزات  روی 

Hr. /3m000/50  وHr. /3m000/20 وHr./3m   000 /30   8با ابعادm*20m مطابق نقشه های پیمان 

با توجه به موجود بودن تاسیسات گازی و گازدار بودن ایستگاه ، پیمانکار موظف به رعایت کلیه موارد    –   30

خسارت وارد شده به تاسیسات گازی به عهده و هزینه پیمانکار ایمنی در زمان نصب سوله می باشد . هرگونه 

 است .

تجهیزات الزم برای انجام عملیات جوشکاری داخل ایستگاه بعهده    تهیه وسایل و   هماهنگی، همکاری و   –31

 .پیمانکار است 

 . ار می باشد وسیله دستی یا مکانیکی به عهده و هزینه پیمانک  کلیه حفاریها جهت نصب فونداسیون با هر   –   32

 کلیه اجناس مورد استفاده می بایستی از منابع معتبر و مورد تایید کارفرما تهیه شود .  –  33

 برنامه و اجرایی روشهای نصب، و ساختمان عملیات از بخش هر اجرای از قبل است موظف پیمانکار،  –   34

 مشاور، مهندسی تایید  از پس و  کرده تسلیم مشاور مهندس  به عملیات، بازرسی برای را الزم کنترل کیفی 

 .کند  عمل آنها به

 رنگ آمیزی کامل قطعات فلزی مطابق استاندارد   –  35
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در صورتیکه برای تکمیل پروژه کاالی اختصاصی دیگری مورد نیاز باشد که در صورت مصالح اختصاصی     –  36

عهده پیمانکار درج نشده باشد پیمانکار موظف است نسبت به تامین کاالی مزبور با نظر کار فرما اقدام نماید  

پرداخت می    رسیده باشد قابل محاسبه و  و هزینه این گونه کاالها ، طبق اسناد ارائه شده که به تائید کار فرما

 باشد . 

در جا بجایی، حمل و نقل، تخلیه و انبار نمودن اتصاالت و دیگر متعلقات سایبان رعایت مفاد مشخصات    –   37

 فنی الزامی است و هرگونه خسارت ناشی از عدم اجرای صحیح آن ها متوجه پیمانکار خواهد بود .  

زی شامل رنگ زدایی، یک الیه ضد زنگ، دو الیه رنگ روغنی با کیفیت  رنگ آمیزی کامل قطعات فل  –  38

و پیمانکاراست.ت  باال  عهده  به  کارفرما  تایید  باک  مورد  رنگ  فام  باشد.  ایید  می  آمیزی طبق    ارفرما  رنگ 

 انجام گیرد.  IGS-O-CH-042 و   IGS-M-CH-041دستورالعمل های

گردد ولیکن در انتهای کار بخشی یا تمامی آن مصرف  چنانچه کاالیی طبق مقادیر پیمان خریداری    –   39

  در   و   نگردد و مورد نیاز کارفرما نیز نباشد هیچ گونه هزینه ای بابت آن به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید 

 . صورت پرداخت قبلی مبالغ مربوط کسر خواهد گردید 

 

 عملیات لوله گذاری   - 40

  ، لوله گذاری شامل حفر، رگالژ  تهیه خاک سرندی  عملیات  یا  ، سرند کردن خاک  لوله درکانال  قراردادن 

غرقاب کانال بوده و    مناسب از بیرون) به تشخیص دستگاه نظارت ( ، کشیدن نوارزرد ، پرکردن و آبگیری و

با فشار   .    Psi  250  (IGS-C-DN-100)مطابق دستورالعمل لوله گذاری خطوط تغذیه  انجام می گیرد 

 محدود به آنها نمی گردد :   "شامل موارد مشروحه زیر می باشد ولی الزاماوظایف کلی پیمانکار 

 عملیات اجرای خط لوله بین ایستگاه اندازه گیری وایستگاههای تقلیل فشار -40-1

 آهک سازی(  )ایستگاههای فوالدسازی، حوضچه تخلیه گاز  ایستگاه تا عملیات اجرایی خط لوله درین فیلتر -40-2



 

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 

 تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 24از    10صفحه   1401   پاییز ق 1624/01شماره قرارداد:    شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
اینچ خطوط تخلیه    2اینچ و    8اینچ ،    10گیری و حمل ، تخلیه و نصب لوله با سایزهای  تهیه ، بار-40-4

لوله   ( پروژه  محل  به  شده(  )عایقکاری  فشار  تقلیل  ایستگاههای  بطول  10)درین(  متروبه    96اینچ 

ه  متر وب  156اینچ به طول    2اینچ ، لوله  0/ 188متربه ضخامت ً  120اینچ بطول   8اینچ ، لوله  0/ 219ضخامت ً

 اینچ می باشد ( .  0/ 218ضخامت ً

 بهمراه عایق، به صورت جدا 0/ 218اینچ به ضخامت ً  2لوله    متر78  *تذکرمهم:الزم به ذکراست درحدود

 محل پروژه به صورت دستی بعهده و   عایقکاری لوله های فوق در  . کارفرما موجود می باشد  درانبار

 می باشد(  موجودمحل  می باشد.)عایق لوله ها در هزینه پیمانکار

  وسپس به محل پروژه به عهده و   یقکاریعا  گاهبه کار  4-51ردیف    یلوله ها  خلیه  وت  حملی،ر یبارگ  -41

 هزینه پیمانکارمی باشد. 

حمل   بارگیری و روی لوله و  و  جهت زیر  ( با تایید دستگاه نظارت درصورت لزوم)  خاک نرم و حمل تهیه  - 42

  تخلیه در  و  کیلومتر  ست یمعادل آن تاب حمل خاک مازاد  بارگیری و  مصرف ومحل  تخلیه در  و   تاسی کیلومتر

 نسبت به سرندکردن خاکهای حاصل ازکانال کنی محل مجاز

اجرای عملیات حفرکانال ،ریسه چینی ، جوشکاری ، لوله گذاری و پرکردن کانال وحمل خاک مازاد به    -43

هزینه پیمانکار می    د دستگاه نظارت و کارفرما برعهده وبیرون از محوطه ایستگاه و تخلیه در محل مورد تایی

باشد . انجام عملیات اجرایی کلیه کارهای خاکی ازقبیل حفاری برای کندن کانال و حفر کانکشن به ابعاد  

دستگاه    نظر   مناسب جهت جوشکاری داخل کانال می بایستی مطابق نقشه ها ومشخصات فنی ارائه شده و 

 گردد .  نظارت اجرا

استقرار لوله درکف ترانشه برروی خاک نرم سرندشده ویاماسه بادی بوده وهمچنین روی لوله می بایست    - 44

-IGS-C-DN و   IGS-C-PL-100مطابق دستورالعمل باخاک نرم سرند شده ویاماسه بادی پوشیده شود.

 SM-6021(NO:4) ونقشه استاندارد    100
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-IGS-C-DN)در تطابق با آخرین ویرایش استاندارد  psi250  فشارلوله گذاری فوالدی شبکه تغذیه با    -  45

 ( به عهده پیمانکار می باشد .001

و طبق    IGS-C-DN-100انجام عملیات تست مقاومت و نشتی شبکه تغذیه با آب مطابق استاندارد    -   46

)همچنین هزینه تهیه  مشخصات فنی ، رفع کلیه نواقص پروژه و تحویل به کارفرما به عهده پیمانکار می باشد .  

شروع عملیات    قبل از  نقشه های رنگی و   تزریق گاز در  روش تست و، تامین آب به عهده پیمانکار می باشد.(  

 نظارت قرارداده شود.  اختیار  فوق باید تهیه در

وپاس پرکن با الکترود    6010الکترود  با  شه یپاس ر  درایستگاه بایستی   جوشکاریعملیات  انجام  جهت    –   47

 پذیرد  انجام  7018

  شیمربوط به آزما  یکاالها  نیو همچن  یزی رنگ آم  ،یی، زنگ زدا  یجوشکار  یمصرف  یکاالها  نیو تام   هی ته-48

 هزینه پیمانکار می باشد   به عهده و   ک یوماتیو ن  کیدرواستاتی، ه   نافذ   عاتیما  ، ی  وگراف ی، مانند راد   مربوطه   یها

خطوط بین ایستگاهها و خطوط   و لوله و اتصاالتی که در نصب ایستگاه  یسرجوشها از  %100 ی وگرافیراد -49

به عهده    مان یپ  یکامل ضوابط مشخصات فن   تیجوش با رعا  بیرفع معا  جوشکاری شده اند ودرین ایستگاه ها  

 گردد .  ی توسط کارفرما انجام م ی وگرافیراد  یها لمی ف ر یتفس باشد و یم مانکاریپ

)تهیه فیلم رادیو گرافی و داروی ظهور وثبوت به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.(  )تفسیر 

فیلم به عهده و هزینه کارفرما می باشد(.

  .ردیانجام پذ  رانیگاز ا  یشرکت مل ی دستورالعمل ها  مطابق استانداردها و یستیاز سرجوشها با یوگراف یراد

انجام شود    یدار و تحت نظارت بازرس جوشکار  تیتوسط جوشکاران صالح   ستیبا  ی ها م  یجوشکار  هی کل  - 50

جوشکاران توسط   تیکه صالح  یدرصورت   و  باشد   یم   به ارائه تست فرم معتبرجوشکاران خود  ملزم  مانکاری. پ

بازرس    نصورتیا  ریغ  در  دهند.  امانج  را  یجوشکار  اتیعمل  توانند   ی م  ،  ردیقرارگ  د ییتا  مورد  کارفرما  یواحد 

 . د ی نما یبه کارفرما معرف  د یجد  موظف است جوشکار مانکاریپ
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  PQRو    WPSومدارک    Iso Metricروند کارالزم باشد مانند نقشه های    نقشه هایی که در   تهیه مدارک و 

 ارائه گردد .  تهیه و می بایست توسط پیمانکار

اقالم حفاظت از    ،مواد ظهور و ثبوت  و فیلم رادیو گرافی  الکترود ،    اقالم  مورد نیاز از قبیلو تامین کلیه  تهیه  

  و مشخصات فنی شرکت ملی گاز   با رعایت استانداردها  و...، هندی کپ    ، پودر کدولد   ، کابلشو   زنگ مانند کابل

 . شد عهده پیمانکارمی باه ب ( که می بایست به تاییدکارفرمابرسد ) 

 

 عایق کاری   - 51

 انجام این عملیات برای این پیمان به شرح ذیل به عهدة پیمانکار است :

 عایقکاری اصلی   - 1 – 51

اینچ    8"و    10"و    12"عایقکاری لوله های ورودی ازایستگاه اندازه گیری به ایستگاه های تقلیل فشاربا سایز  

طریق   به  و  پیمانکار  توسط  بایست  شده  می  اصالح  پلیمری  قیر  پوشش  از  استفاده  با  و  گرم  ای  کارخانه 

 IGS-M-TP-016 (2) )بیتوسیل( و طبق مشخصات فنی استاندارد مرجع شرکت ملی گاز ایران به شماره

و دستورالعمل کارگاههای عایقکاری گرم تهیه شده توسط امور مهندسی و فناوری شرکت ملی گاز ایران به  

 توسط پیمانکار اجرائی پروژه انجام گردد.  IGS-M-TP-030شماره استاندارد 

 میلیمتر باشد. 8/3نکته مهم : ضخامت سیستم پوششی لوله ها بایستی حداقل 

 

 عایقکاری سرجوشها و نقاط آسیب دیده پوشش اصلی  -52

ه  عایقکاری صحرائی سرجوشها و محلهای آسیب دیده پوشش اصلی لوله ها و همچنین محلهای اتصال کابل ب

لوله های  می بایست توسط پیمانکار و با استفاده از نوارهای سرجوش ممبرین با پرایمر مربوطه طبق مشخصات  

شماره به  ایران  گاز  ملی  شرکت  استاندارد مرجع  تجهیزات     IGS-M-TP-016 (2)فنی  و  اقالم  دیگر  و 
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گاز ایران و دستورالعمل    مربوطه عیناً مطابق با مشخصات و روشهای مندرج در استاندارد های شرکت ملی 

(INSTALLATION INSTRUCTIONS  .سازنده انجام گردد ) 

پیمانکار موظف است اطالعات مشروحه ذیل را از سازنده مواد پوششی اخذ و جهت بررسی و تأیید مجری  

 پروژه ارائه نماید:

 آنها .  Test certificateمشخصات فنی و کاتولوگ مواد پوششی پیشنهادی و 

 ی اجرائی پوشش) دستورالعمل سازنده( . مشخصات فن

 شرح چگونگی آزمایشات کنترل کیفیت پوشش.

 

 عایقکاری محل اتصال )کدولد( کابل به لوله  -53

عایقکاری محل اتصال )کدولد( کابل به لوله می بایست توسط پیمانکار و با استفاده از پوشش هندی کپ و  

نوار سرجوش دستی )شامل برداشت عایق و تمیزکاری دستی محل کدولد ، پرایمر زنی و کدولد هندی کپ و  

م شرکت  های  استاندارد  در  مندرج  های  روش  و  مشخصات  با  مطابق  دستی(  پوشش  و  نوار  ایران  گاز  لی 

 سازنده انجام گردد.  (INSTRUCTIONS INSTALLATION)دستورالعمل 

 

 اجرا و نصب ایستگاه اندازه گیری و ایستگاههای تقلیل فشار  –54

طرح ارائه شده برای ایستگاه های مذکور در پیمان جهت راهنمایی پیمانکار بوده و ساخت ایستگاه ها پس از  

تایید آنها بایستی انجام پذیرد .     ایستگاه به کارفرما و  قسمت از  ربوط به هرارائه محاسبات و لیست های م

پیمانکار بایستی نقشه ها و لیست اجناس ایستگاه تهیه شده و لیست لوازم یدکی مورد نیاز برای دو سال )  

  تایید   مطابق جدول ذیل ( را به همراه تاییدیه های بازرسی فنی شخص ثالث از شرکت های معتبر و مورد  

بایستی ابتدا    به کارفرما ارائه نماید . پیمانکار  ایران را اخذ و  ازشرکت ملی گ  Vendor Listکارفرما ودر  
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موافقت کارفرما را اخذ    لیست اجناس لوازم یدکی دو ساله ایستگاه مطابق جدول ذیل را به کارفرما اعالم و

 هزینه پیمانکار می باشد .     نماید . تهیه و تحویل اجناس فوق به انبار کارفرما به عهده و

 

 نیاز شرح لوازم یدکی مورد م تجهیزنا ردیف 
 تعداد مورد نیاز 

 برای دو سال 

 فیلتر  1

اورینگ آب بندی درب فیلتر ، ارائه کاتالوگ ،  

  نگهداشت و المنت فیلتر ، دستورالعمل تعمیر و 

 لیست قطعات 

 دو سری به ازاء هر فیلتر 

2 
شیرقطع  

 جریان

لیست قطعات ولوازم یدکی توصیه شده توسط  

سازنده مانند لوازم یدکی شیر و اکچویتر و ... ،  

لیست قطعات ،    نگهداشت و دستورالعمل تعمیر و

 ارائه کاتالوگ 

 یک سری به ازاء هر شیر

 رگوالتور  3

لیست قطعات ولوازم یدکی توصیه شده توسط  

سازنده مانند دیافراگم ، اورینگ ، اسلیو ، سیت و ...  

لیست قطعات ،   نگهداشت و ، دستورالعمل تعمیر و 

 ارائه کاتالوگ 

قطعات الستیکی دوسری  

وقطعات فلزی یک سری  

 به ازاء هر رگوالتور 

 شیراطمینان 4

لیست قطعات ولوازم یدکی توصیه شده توسط  

سازنده مانند ، اقطعات الستیکی ، سیت و ... ،  

لیست قطعات ،    نگهداشت و دستورالعمل تعمیر و

 ارائه کاتالوگ 

هرشیر  یک سری به ازاء 

 اطمینان
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غیراختصاصی به عهده    اراندازی مصالح اختصاصی و   بارگیری وب   کلیه هزینه های مربوط به حمل و   –   55

 پیمانکار می باشد .

قبیل دستگاه مورد نیاز جوشکاری و .... کلیه    تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه از  تهیه و   –   56

  کمپرسور و   دستگاه سند بالست و  نیاز پروژه اعم از ماشین آالت ترمیم پوشش ولوازم مورد    ماشین آالت و

 هزینه پیمانکار می باشد . دستگاه های نقشه برداری ، جرثقیل و ... به عهده و دوربین ها و 

ارائه    سایر تجهیزات و  تکیه گاههای مربوط به شیر ها و   شامل پایه ها و  (Skid)طراحی شاسی ایستگاه   –   57

بل از ساخت به    بایستی مدارک راق   بچه محاسبات مربوطه بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد. پیمانکارکتا

 تایید دستگاه نظارت برساند .

  . هزینه پیمانکار می باشد   عهده و   نصب پایه های نگهدارنده ایستگاهها بر   تهیه مصالح ، حمل ، ساخت و   –  58

یا پروفیلهای فوالدی دیگر با اندازه و ابعاد مناسب به نحوی ساخته  باید از ناودانی    (Skid)شاسی ایستگاه   

 شود که به خوبی قادر به نگهداری ایستگاه و تحمل وزن و سایر نیروهای وارده را داشته باشد. 

در    جهت عایق کاری لوله را  )درصورت نیاز(  موظف است هرگونه هزینه های احتمالی دیگر  پیمانکار  –   59

 لحاظ نماید .  ( Cقیمت اجرا )

هرگونه اشکال    هماهنگ با سایر نقشه ها کنترل نماید و  قبل از اجرا  اندازه را  پیمانکارموظف است ابعاد و  –  60

 متریال را به دستگاه نظارت اطالع دهد .  در نقشه یا

به منظور  همچنین مصالح مورد نیاز  ابزارکار و بکارگیری نیروی انسانی ، ماشین آالت و  تهیه ، تامین و – 61

اجرای کامل نصب ، آزمایش و راه اندازی و نگهداری عملیات انجام شده تازمان تحویل موقت در تعهد و به  

 عهده پیمانکارخواهد بود . 

موضوع قرارداد مطابق نقشه های ارائه    محدوده عملیاتی ایستگاه اندازه گیری و ایستگاه های تقلیل فشار  –   62

   .شده می باشد 
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، کلیه هزینه ها و رعایت موارد   بارگیری و تخلیه تجهیزات ایستگاه و کاالهای مورد استفاده در حمل و  – 63

 غیره توسط پیمانکار بایستی در نظر گرفته شود .  ایمنی و 

نشتی اسپولهای جوشکاری شده، مطابق مشخصات فنی شرکت ملی گاز ایران،    انجام آزمایش مقاومت و  –  64

 ه در نقشه ها و با هماهنگی نماینده کارفرما و دستگاه نظارتاستانداردهای مربوطه درج شد 

تامین کاالهای مصرفی جوشکاری ، زنگ زدایی، رنگ آمیزی و همچنین کاالهای مربوط به آزمایش    –  65

 های مربوطه، مانند رادیوگرافی ، مایعات نافذ ، هیدرواستاتیک و نیوماتیک توسط پیمانکار .   

 زنگ رنگ آمیزی و حفاظت از

تست منفذیابی سطح   نصب لوله با پوشش مورد تایید دستگاه نظارت جهت خطوط زیرزمینی و  تهیه و   –  66

 ( با تایید ناظرکارفرما   Holiday Detectorخارجی لوله توسط دستگاه ) 

 هماهنگی کامل مهندس ناظر ونماینده کارفرما انجام گردد .  کلیه عملیات باید با اطالع و –  67

زمینی اجرا می گردد را سند بالست یا شات   خط لوله که به صورت رو  می بایست آن قسمت از  کارپیمان  –  68

ماسه به عهده    تامین کلیه تجهیزات و   نموده ) آماده سازی سطح ( که تهیه و   ½ SA2 بالست با درجه  

 پیمانکار می باشد .

وده و هیچ عذری بابت عدم    یمانکارباجرای آن به عهده پ  تهیه کلیه مصالح مربوط به حفاظت اززنگ و   –   69

 پذیرفته نمی باشد . طرف پیمانکار تهیه به موقع آنها از 

دیگر قطعاتی که نیاز به زنگ زدایی دارد ) طبق نظر کارفرما ( و رنگ آمیزی    زنگ زدایی لوله ها و   –   70

-IGS-O و   IGS-M-CH-041اسپول ها و پایه های جوشکاری و زنگ زدایی شده مطابق استانداردهای  

CH-042  . 

ت ،  انتخاب فام رنگ توسط کارفرما و تهیه کلیه ابزارآالت مناسب اعم از کمپرسور، تجهیزات سندبالس   –  71

 رنگ و سایر مصالح به عهده پیمانکاراست . 
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 کلیه پیچ و مهره ها و سایر کاالهایی که قابلیت رنگ آمیزی ندارند بایستی گالوانیزه یا آبکاری گردند.    تبصره :

 می باشد.    NIGC Specification No: PLD -107استاندارد پیچ و مهره ها  

 

 انحرافات  ها و رتیمغا

  در   اصالح  ایو    ر یی، هرگونه تغ  ده یمجازکه به آنها اشاره گرد  یاستانداردها  و  های ازمند ی، ن  درمشخصات  –   72

ارائه گردد  ستیبا  یم  ط یشرا کارفرما  به  و  هرگونه . کتبا  و  بافقط    رییتغ  اصالح  نظارت    هماهنگی دستگاه 

  رت یمغا  ا یقرارداد ، موضوع ابهام    ی مشخصات فن  هرگونه ابهام در  درصورت   .   باشد   ی کارفرما مجازم  ی دکتبییتا

 کتبا ازکارفرما استعالم گردد .  یستیبا

 گرفتن صالحیت های مورد نیاز  آزمایش ها و

نیز   پیمانکار  –   73 و  آزمایشات الزم را مطابق مشخصات فنی  برنامه زمانبندی روش    موظف است براساس 

توسط پیمانکار تهیه و به تصویب کارفرما رسیده است آزمایشات الزم را انجام  دستورالعمل های مربوطه که  

گواهی سالمت کلیه تجهیزات و لوازم نصب شده را مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران    صدور   داده و 

 و با نظارت مشاور نظارتی به دست آورد . 

  ازقبیل ابزارآالت و ... جهت انجام آزمایشات به عهده و تامین نیروی انسانی وکلیه امکانات الزم    تهیه و   –   74

 هزینه پیمانکار می باشد . 

شرایط قابل قبول براساس تاییدیه بازرسی فنی شرکت گاز استان کرمان که مطابق با استانداردهای   –  75

 شرکت ملی گاز ایران است می باشد .

تزریق گاز پروژه و تحویل به کارفرما    رفع کلیه نواقص و  اجرای آزمایش مقاومت ونشتی ) تست با آب( و  –  76

 هزینه پیمانکار می باشد . به عهده و

 ایمنی از شرکت گاز به عهده پیمانکار می باشد  صالحیت های فنی و  اخذ کلیه تاییدیه ها و  راه اندازی و  –  77
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 لیست اقالم مصرفی 

اقالم مصرفی توصیه شده توسط سازنده مورد نیاز برای زمان راه اندازی به پیوست ارائه شده است .    –   78

تحویل پروژه به    گهداری صحیح ازکاالهای مذکور تازمان نصب و   مراقبت ون   بدیهی است مسئولیت کامل و

می بایستی خسارت    صورت چنانچه خسارتی به اجناس وارد شود پیمانکار  هر  در  عهده پیمانکارمی باشد و

 جبران نماید . مذکور را 

پیمانکار موظف است لیست کامل از وضعیت اجناس اختصاصی خریداری شده ، مصرف شده ، باقیمانده    –   79

 قبل از تحویل موقت پروژه جهت بررسی نهایی تحویل کارفرما نماید .  مازاد را تهیه و  و

ز طبق مدارک مربوطه تحویل انبارهای کارفرما نماید .  موظف است لیست اقالم مصرفی را نی   پیمانکار  –   80

 هزینه حمل این اقالم به عهده پیمانکار است . 

پیمانکار موظف است نقشه های تشریحی لوازم یدکی به همراه لیست قطعات و شماره آنها بطوریکه     –  81

 رما تحویل دهد. کامال مشخص باشد هر وسیله یدکی در کجای دستگاه قرار خواهد گرفت را به کارف

در    ساالنه را به کارفرما با مشخصات فنی کامل ارائه نماید.  2پیمانکار موظف است لیست اقالم یدکی     –  82

انجام و بصورت اضافه کاری   تامین اقالم یدکی توسط پیمانکار  به پیمانکار،  ابالغ کارفرما  و  صورت موافقت 

 قابلیت پرداخت خواهد داشت.

 

 زمان بندی پروژه 

 ماه است .   4مدت زمان انجام پروژه   –  83

بر اساس نمودار و مشخصات ذیل به عهده پیمانکار است و پیمانکار    –  84 تهیه نمودار زمان بندی پروژه 

روز از تاریخ تنفیذ قرارداد نسبت به تهیه نمودار زمان بندی پروژه با جزییات اقدام    10بایستی ظرف مدت  
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ه تایید کارفرما و مشاور برساند . در غیر اینصورت کارفرما بر همین اساس نمودار را تهیه و به وی  نموده و ب 

زمان ارائه نمودار یاد شده هیچگونه پرداختی به پیمانکار صورت نخواهد پذیرفت    بدیهی است تا   ابالغ می نماید.

 و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد .  

هیه کاالی پیمانکار می بایستی در مطابقت با برنامه زمان بندی و تاریخ نهایی اتمام  برنامه زمان بندی ت  –  85

به باال   2010ویرایش   M.S.Pوبه تاییدکارفرما برسد. نمودار در قالب نرم افزار  عملیات اجرایی پروژه تنظیم  

با مشخصات    M.S.Pار  ، فارسی نویس دارای تاریخ هجری شمسی تهیه گردد . فایل تهیه شده در قالب نرم افز

CPM  (Critical Path Method  )فوق ، باید دارای زمان شروع و خاتمه پروژه ،تعیین مسیر بحرانی پروژه  

روش مسیر بحرانی ، تعیین دقیق مدت زمان هر فعالیت باشد. یک نسخه از فایل تهیه شده و به تایید    –

 گردد .  CD  ،Writeرسیده بر روی 

اگر مدت پیمان براثر قصور پیمانکار تمدید گردد، در ان صورت بابت ارائه خدمات و تسهیالت مندرج     –  86

فوق در طول مدت تمدید و تا پایان کار هیچگونه وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد . همچنین پیمانکار  

 مشمول جریمه از طرف کارفرما می گردد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد. 

 

 جمع آوری و برچیدن کارگاه -87

پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات پیمان اقدام به برچیدن کارگاه ، جمع آوری مصالح ، تجهیزات ،  

تاسیسات و ساختمان های موقت ، خارج کردن مواد زائد و ماشین االت و دیگر تدارکات مربوط به خود و  

 فرما بکند.باالخره تسطیح و تمیز کردن محل های تحویلی کار
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 موارد تکمیلی -88

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

 کلیه تجهیزات ، استراکچر و پوشش های که نیاز به رنگ آمیزی دارد به عهده پیمانکار می باشد.  –  89

مبلغ کل پروژه منوط    10ئه فاینال بوک مربوطه می باشد و % پس از اتمام پروژه ، پیمانکار ملزم به ارا   –  90

 به ارائه فاینال بوک که مورد تایید شرکت ملی گاز می باشد به کارفرما تحویل نماید.

کلیه اقالم مصرفی نفرات خود    پیمانکار موظف است کلیه اقدامات الزم جهت اسکان، محل استراحت و    –   91

 را تامین نماید. 

 پیمانکار موظف است سرویس های ایاب ذهاب ، صبحانه ، نهار و شام نیروهای خود را تامین نماید.   –  92

پیمانکار همچنین ملزم به رعایت آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار منشره از سوی وزارت کار و    –   93

کارفرما می    HSEالعمل امور اجتماعی و رعایت بهداشت حرفه ای ، اجرای ایمن عملیات و نیز رعایت دستور

نفرات ایمنی    ایید   هماهنگی وت  با  انجام پروژه را   از  بعد   باشد. پیمانکارموظف است تمامی الزامات ایمنی قبل و 

 به انجام برساند. کارفرما

 پیمانکار موظف به رعایت کلیه نواقص ، اشکاالت و معایب طرح در دوره تضمین می باشد.  –  94

  به   تاییدیه   اخذ   جهت  را   فروشنده   شرکت   و   کاال   فنی  مشخصات   کاال  خرید   از   قبل  بایستیپیمانکارمی   –   95

 .نماید  اعالم خریدار

  کاالی بایستیمی  الزاما فروشنده   که ایران  گاز  ملی  شرکت  تایید  مورد  فروشندگان و  سازندگان لیست:   تبصره 

 . باشد می  موجود  www.ep.mop.ir سایت در  نماید  تهیه  طریق آن  از  را خود  تعهد  مورد 
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 تسهیالت پیمانکار:   - 96

موقت پروژه    لیتحو تیابالغ کار لغا خیخود ( از تار  نهیرا )با هز لیمشروحه ذ التیپیمانکار موظف است تسه

 دستگاه نظارت قرار دهد.  اریو در اخت ه یته   ر یز ط یبه تعداد و شرا

رمحل پروژه  و یا محل  د  کانکس  /واحد ساختمانی  یک مین و در اختیار گذاردن و نگهداری  أ تهیه و ت  1-  96

اتاق همراه با تسهیالت الزم از قبیل خط    2  حداقلمترمربع و    120با حداقل زیربنای  های مورد تائید کارفرما  

آب سرد و گرم،    ،  )هزینه مکالمات در مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد(  بهمراه اینترنت   تلفن ثابت

داری مورد نیاز از قبیل دستگاه کامپیوتر با چاپگر و تجهیزات کامل،  سرویس بهداشتی، آبدارخانه و لوازم ا 

دستگاه فاکس و میز و صندلی و کمد به تعداد کافی و یک نفر سرایدار تمام وقت که امور نظافت، نگهبانی و  

 باشد. عهده پیمانکارمی بهمزایای نامبرده  پرداخت حقوق و آبدارخانة دفتر را انجام خواهد داد و

پرسنل دستگاه نظارت در زمان    نفر  2روزانه )شامل صبحانه، نهار و شام ( جهت    ییسه وعده غذا  2  –  96

  م ی بکار رود  توسط سرپرست دستگاه نظارت  تنظ یستیغذا با ه یکه در ته ی و مواد  ییپروژه برنامه غذا یاجرا

 خواهد شد .

کارفرما  با رانندة مجرب،    د ییبه باال مورد تأ  98سمند مدل    ایپژو    یسوار   لیدستگاه اتومب  یک  نیتأم  3  –  96

ساعت در طول مدت زمان اجرای پروژه  به    12سوخت و بیمة تمام خطربا متوسط کارکرد روزانه حداقل  

مذکور     یها  ل یپروژه اتومب  ل . اگر در خالردیدستگاه نظارت قرارگ   اریسطح استان که در اخت  منظور استفاده در

و    باشد. پرداخت حقوق ومزایای راننده  ی آن م  ع یسر  ینیگزیموظف به جا  مانکاریپ،  د یارج گردخ  س یاز سرو

 . می باشد  ییاجرامانکاریپ نه یتامین غذای ایشان به عهدة و هز

 : تذکرات

هزینه کلیه نیازهای تحت این ماده بعهده پیمانکار بوده و در مبلغ پیشنهادی پیمانکار منظور شده    4  –   96

 است. 
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اقدام نموده و مبلغی    در صورت عدم ارائه خدمات و تسهیالت فوق توسط پیمانکار، کارفرما خود رأساً  5  –  96

 برابر مبلغ محاسبه شده از مطالبات  پیمانکار کسر می نماید. 2معادل 

تسهیالت مندرج  اگر مدت پیمان بر اثر قصور پیمانکار تمدید گردد، در آن صورت بابت ارائه خدمات و    6  –   96

 فوق در طول مدت تمدید و تا پایان کارهیچگونه وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

موقت داده   لینموده و تحو  لیپروژه را تکم  اتی، کل عمل  مانیمدت پ  انیقبل از پا  مانکاریچنانچه پ  7  –  96

و    نخواهد بود   یمشمول کسر کار  مانیمدت پ  ماندهیفوق در باق  التی، عدم ارائه تسه  قیباشد. به عنوان تشو

  الت یارائه تسه  نهیهز  امد از مدت مقرر به طول انج  شیب  مانکاریبه علت قصور پ  مانیپ  یچنانچه مدت اجرا

  ط ی مندرج در شرا مهیعالوه بر جر  مانکاریپ ر یتاخ مهیباشد. و به عنوان جر ینم مانکاریفوق قابل پرداخت به پ

  ابد،یادامه    مانیمازاد بر مدت پ  مانکاریعدم قصور پ  ل یخدمات به دال  نیچنانچه ارائه ا  کنیخواهد بود. ل   مانیپ

 محاسبه و پرداخت خواهد شد. مانیپ یط عمومیشرا  3-11آن مطابق ماده   نهیهز

 

 لیست نقشه های پیمان  – 97

 لیست نقشه های اجرائی 

 شماره نقشه شرح نقشه  ردیف 

 ME-TA-MIS-102 نقشه ایزومتریک اجرایی ایستگاه اندازه گیری    .1

 FO-TA-MIS-103 نقشه ایزومتریک اجرایی ایستگاه فوالدسازی   .2

 AH-TA-MIS-104 نقشه ایزومتریک اجرایی ایستگاه آهک سازی   .3

 FO-TA-PID-108 اجرایی ایستگاه فوالدسازی   P&IDنقشه    .4

 AH-TA-PID-109 سازی  آهک  اجرایی ایستگاه P&IDنقشه    .5

-SHE-TA-DE سایبان ایستگاه تقلیل فشار واندازه گیری   .6

111(1:6~6:6) 

7.  
تخلیه   و خطوط  ایستگاهها  بین   ، ورودی  لوله  طرح خطوط  نقشه 

 ایستگاهها 
PI-TA-DE-112 

 SM-6021 استاندارد جزئیات اجرایی لوله های فوالدی   .8
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 و آئین نامه ها استانداردهانقشه ها ، -98

استاندارد    شیرای و  نیآخرموظف است    پیمانکاردارد و    پیمانکار  ی فرض برا  شیارائه شده فقط جنبه پ  هایاستاندارد

استخراج و طبق   (/http://igs.nigc.ir) رانیگاز ا یشرکت مل  تیاز سا را  واستانداردهای مورد نیازدیگر مربوطه 

  ش یرایو  نیآخر  و  پیمانکاربه    ی لیاستاندارد تحو  ینقشه ها  نیدر صورت وجود اختالف ب  نیبنابرا.  د ینماآن اجرا  

 . پرداخت نخواهد شد پیمانکاربه   ی وجه چگونه یه  رانیگاز ای  شرکت مل تیموجود درسا

(  و  IGS)  رانیگاز ا  یشرکت مل  یبا استانداردها  یدر مشخصات فن  ی احتمال  رتیتذکر :در صورت هر گونه مغا 

(  و  IGS)  ران یگاز ا  ی شرکت مل  یاستانداردها  ش یرایو  ن یآخر  کارفرما   ی( با نظر کتب IPS)  ران ینفت ا  یشرکت مل 

و پیمانکار کلیه هزینه های ناشی از انجام کار طبق مشخصات    باشد   ی ( مالک عمل م IPS)  ران ینفت ا  ی شرکت مل 

 قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده است . فنی و استانداردهارا در 

ا  از سوی مهندس مشاور مکاتبات یا دستورکار    قالبجز مواردی که در  به    ، آخرین  بالغ می گردد  به پیمانکار 

می    وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مالک عمل  بالغی از سویاستانداردها، آئین نامه ها و دستورالعمل های ا

از استانداردها و آئین نامه    در مسائلی که استانداردها و آئین نامه های داخلی تعیین تکلیف ننموده باشد،.    باشد 

 های معتبر خارجی مرتبط با موضوع استفاده می گردد.  

 دستورالعمل ها ومشخصات فنی و استانداردها 

 استاندارد  شرح نقشه  یف رد

 C-DN-100 ه ی خطوط تغذ  یاجرا وراه انداز  .1

 IGS-C-PL-013-2 ی گاز در خطوط لوله شبکه گازرسان  قیهوا وتزر  ه یتخل  .2

الی   6مشخصات فنی خرید لوله های فوالدی بدون درز/درزجوش   .3

 اینچ  56
IGS-M-PL-001-2(1) 

 IGS-M-PL-002-1(6) اینچ 24تا   2جوشی/فلنجی مشخصات فنی خرید شیرهای سماوری   .4

 IGS-M-PL-002-3(1) اینچ  56تا    2مشخصات فنی خرید شیرهای توپی جوشی/فلنجی   .5



 

 تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 

 تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 24از   24صفحه   1401   پاییز ق 1624/01شماره قرارداد:    شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 IGS-M-PL-006(3) مشخصات فنی خرید اتصال عایقی   .6

 IGS-M-PL-022-2(0) اینچ  56تا   16مشخصات فنی اتصاالت جوش لب به لب   .7

 IGS-M-PL-022-1(0) اینچ  12تا  ½مشخصات فنی اتصاالت جوش لب به لب   .8

 IGS-M-PL-035(1) مشخصات فنی خرید واشرحلقوی   .9

 IGS-M-PL-040 مشخصات فنی خرید فلنج های فوالدی   .10

 NIGC-PLD-107 مشخصات فنی پیچ ومهره   .11

 IGS-M-CH-037 گریس آب بندی برای شیرهای سماوری و توپکی   .12

 HSE-IN-102(0)-89 انگفروشند   HSE دستورالعمل  .13

 IGS-M-TP-016 ل یتوس یپوشش ب ستمیس   .14

 IGS-O-CH-042(0) دستورالعمل رنگ آمیزی تاسیسات صنعت گاز بارنگهای مختلف   .15
IGS-M-CH-041(0) 

 NIGC-PLD-107 مشخصات فنی پیچ ومهره   .16

 مشخصات فنی دستگاه فیلترگاز خشک   .17

 کارتریج فیلترگازخشکمشخصات فنی خرید  
IGS-M-PM-105(1) 

IGS-M-PM-111 

 IGS-M-IN-301(1) مشخصات فنی شیر ایمنی قطع کننده    .18

 IGS-M-IN-302 مشخصات فنی شیر ایمنی رهاساز   .19

 IGS-M-PL-003(Part2) مشخصات فنی شیرهای سوزنی برای سیستم های اندازه گیری   .20

 IGS-M-PL-010(0) اینچ 1 ½تا   ½مشخصات فنی شیرهای توپی فلنجی   .21

Part5 

22.  
تا   5مشخصات فنی خرید رگوالتورهای گازطبیعی برای فشارورودی 

 بار  100
IGS-M-IN-202 

 IPS-M-IN-110 استانداردکاال وتجهیزات برای ادوات ابزاردقیق اندازه گیری فشار  .23

IPS-C-IN-110    

 IPS-D-IN-101 ومشخصات ترموولنقشه اجرا   .24

 IPS-M-IN-120 استاندارد مهندسی ومصالح برای تجهیزات دما   .25

IPS-E-IN-120 

 IGS-M-PL-005 مشخصات فنی لوله های سیستم اندازه گیری وکنترل   .26

 IGS-M-PL-003(Part2) مشخصات فنی شیرهای سوزنی برای سیستم های اندازه گیری   .27

 

 

 



واحدمقدارشرحرديف

متر96اينچ0.219   به ضخامت API 5L-GrB اينچ10لوله فوالدي بقطر 1

متر120اينچ0.188   به ضخامت API 5L-GrB اينچ8لوله فوالدي بقطر 2

متر78(جهت درين ايستگاه)اينچ 0.218   به ضخامت API 5L-GrB اينچ2لوله فوالدي بقطر 3

عددWPB - (Matching Pipe =0.219 )2 اينچ 10 درجه به قطر 45زانوي جوشي 4

عددWPB - (Matching Pipe =0.188 )2 اينچ 8 درجه به قطر 45زانوي جوشي 5

عدد2(جهت بلودان) اينچ 218/0به ضخامت  ( SCH40 ) 2"سه راهي مساوي به قطر 6

عدد2(جهت بلودان) اينچ 218/0به ضخامت  ( SCH40 ) اينچ 2درپوش جوشي7

متر372 سانتي متر40نوار زرد اخطار  به عرض 8

9
-IGS-M(2)نوع عايق قير پليمري اصالح شده مطابق استاندارد  )كليه مصالح الزم براي پوشش لوله 

TP-016 اينچ10به قطر ( مي باشد 
متر96

10
-IGS-M(2)نوع عايق قير پليمري اصالح شده مطابق استاندارد  )كليه مصالح الزم براي پوشش لوله 

TP-016 اينچ8به قطر  ( مي باشد 
متر120

11
-IGS-M(2)نوع عايق قير پليمري اصالح شده مطابق استاندارد  )كليه مصالح الزم براي پوشش لوله 

TP-016 اينچ2به قطر  ( مي باشد 
متر78

ليست مصالح عایقکاری شبکه تغذیه فوالدی

(نوع عایق قير اصالح شده پليمری مي باشد )خرید كليه مصالح الزم برای پوشش لوله و اتصاالت

(Psi  250)لوله های فوالدی  شبکه تغذیه فوالدی 

1624مناقصه احداث ايستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (به عهده پیمانکار)                           لیست متريال 

(Psi  250)مصالح و اتصاالت شبکه تغذیه فوالدی 

 



واحدمقدارشرحرديف

(Psi  250)لوله های فوالدی  شبکه تغذیه فوالدی 

1624مناقصه احداث ايستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (به عهده پیمانکار)                           لیست متريال 
 

12
-IGS(2)نوع عايق قير پليمري اصالح شده مطابق استاندارد  )كليه مصالح الزم براي پوشش سرجوشها 

M-TP-016 اينچ10به قطر  ( مي باشد 
سرجوش28

13
-IGS(2)نوع عايق قير پليمري اصالح شده مطابق استاندارد  )كليه مصالح الزم براي پوشش سرجوشها 

M-TP-016 اينچ8به قطر  ( مي باشد 
سرجوش23

14
-IGS(2)نوع عايق قير پليمري اصالح شده مطابق استاندارد  )كليه مصالح الزم براي پوشش سرجوشها 

M-TP-016 اينچ2به قطر  ( مي باشد 
سرجوش21

كيلو گرمE60101  3/32الكترود15

كيلو گرمE601021    1/8الكترود16

كيلو گرمE60104  5/32الكترود17

متر7 سانتيمتر10فيلم راديوگرافي به عرض 18

متر39 سانتيمتر7فيلم راديوگرافي به عرض 19

بسته1داروي ظهور20

بسته1داروي ثبوت21

(نوع عایق قير اصالح شده پليمری مي باشد )خرید كليه مصالح الزم برای پوشش سرجوشها 

 اجناس متفرقه شبکه فوالدی



واحدمقدارشرح عملياترديف

1

تهيه و تامين و در اختيار گذاردن و نگهداري دفتر كار مناسب به همراه امكانات خواب جهت گروه 

گرمايش، سرمايش، آبدارخانه و لوازمـات اداري و خواب و ) اتاق و تجهيزات2نظارت با حداقل 

هزينه مكالمات در )با يك رشتـه خط تلفن ثابت و يك خط تلفن همراه و گوشي مربوطه  (سرايدار

و تهيه  ( ريال در ماه براي هركدام مي باشد1،000،000مدت اجراي پروژه به عهده پيمانكار و تاسقف 

و تامين رايانه بهمراه تجهيزات جانبي  به تاييد دستگاه نظارت و  پيگيري برقراري خط اينترنت 

.پرسرعت طبق شرح مختصر و به كار گيري اپراتور كامپيوتر كه به نرم افزار كد مسلط باشد 

باب* روز 1*120

روز/نفر2*120تهيه سه وعده غذاي روزانه در روز مطابق شرايط خصوصي پيمان2

روز/دستگاه1*120تهيه وتامين يك دستگاه خودرو با راننده در طول مدت پيمان3

قلم1وبرچيدن كارگاه ونظافت محوطه ها(مطابق باشرح دفترچه پيمان)تجهيز كارگاه4

برداشت اطالعات و تهيه كروكي كارهاي اجرا شده قبل از دفن لوله ها واتصاالت و پياده كردن آن 

 خام تهيه شده توسط ALL 1/ 200، 1/ 1000 و 1/ 2000، 1/ 200هاي كامپيوتري  CDبرروي 

كارفرما زير نظر دستگاه نظارت و تهيه نقشه ازبيلت

پس از تائيد اطالعات برداشت شده توسط دستگاه نظارت، پيمانكار بايد يك سري پالت روي كالك 

 طبق روش تحويل و 1/2000و پالت كاغذي نقشه هاي ازبيلت 1 / 2000پالستيك از فايلهاي ازبيلت 

 و 1/ 200نحوه تهيه ازبيلتهاي )تحول را تهيه كرده و بهمراه كل فايلهاي نقشه ها تحويل كارفرما دهد 

كامپيوتري وتهيه پالت ونوع كالك پالستيك قبل از تهيه بايد با واحد نقشه هاي 1/ 1000 و 1/ 2000

.(هماهنگ شود (كارفرما) GISكاربردي 

6
مطابق مفروضات و دستورالعمل تهيه ي نقشه ي بيلت در محيط ) پالن و پروفيل 2000/1تهيه نقشه 

GISو اتوكد )
متر40

مورد3حفر چاله هاي آزمايش به هر ابعاد طبق نقشه و مشخصات7

متر مكعب10حفاري دستي اضافه بر عمق استاندارد در زمين سخت8

1624                     صورت مقادير اجرای کار مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار گاز شماره 

کارهای عمومی

شبکه تغذيه فوالدی

متر لوله5372

 



واحدمقدارشرح عملياترديف

1624                     صورت مقادير اجرای کار مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار گاز شماره 

کارهای عمومی

 

متر مكعب10پر كردن دستي حفاري اضافي انجام شده9

10

جهت زيروروي لوله وبارگيري وحمل تا سي كيلومتروتخليه (سرندي)مابه التفاوت تهيه خاك نرم

درمحل مصرف وبارگيري وحمل خاك مازادمعادل آن تا ده كيلومتروتخليه درمحل مجازنسبت به 

سرندكردن خاكهاي حاصل ازكانال كني

متر مكعب26

11
آبگيري و غرقاب و تحكيم و تراكم خاكريزي داخل كانال طبق مشخصات از روي نوار زرد اخطار تا 

سطح كانال
متر مكعب140

12
و پركردن محل .... ريزش برداري از داخل كانال با وسايل مكانيكي  اعم از پيكور، بيل، بولدوزر و 

ريزش پس از انجام عمليات مربوطه
متر مكعب10

13
 0 /219 اينچ به ضخامت 10جوشكاري كامل لوله اتصاالت و شيرها داخل و كنار كانال لوله به قطر 

اينچ
سرجوش28

سرجوش23 اينچ0 /188 اينچ به ضخامت 8جوشكاري كامل لوله اتصاالت و شيرها داخل و كنار كانال لوله به قطر 14

سرجوش21 اينچ0 /218 اينچ به ضخامت 2جوشكاري كامل لوله اتصاالت و شيرها داخل و كنار كانال لوله به قطر 15

سرجوش28 اينچ0 /219 اينچ به ضخامت 10راديوگرافي از سرجوشها لوله به قطر 16

سرجوش23 اينچ0 /188 اينچ به ضخامت 8راديوگرافي از سرجوشها لوله به قطر 17

سرجوش21 اينچ0 /218 اينچ به ضخامت 2راديوگرافي از سرجوشها لوله به قطر 18

اتصاالت و شيرها داخل و کنار کانال –جوشکاری کامل لوله 

راديوگرافی از سرجوشها



واحدمقدارشرح عملياترديف

1624                     صورت مقادير اجرای کار مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار گاز شماره 

کارهای عمومی

 

متر لوله96 اينچ10عمليات نصب لوله فوالدي در زمين سخت لوله به قطر 19

متر لوله120 اينچ8عمليات نصب لوله فوالدي در زمين سخت لوله به قطر 20

متر لوله156 اينچ2عمليات نصب لوله فوالدي در زمين سخت لوله به قطر 21

سرجوش28 اينچ10براي لوله به قطر 22

سرجوش23 اينچ8براي لوله به قطر 23

سرجوش21 اينچ2براي لوله به قطر 24

مترلوله78 اينچ2براي لوله به قطر 25

26
 50000انجام عمليات ساختماني، مكانيكال و برقي، نصب و راه اندازي ايستگاه اندازه گيري با ظرفيت 

پيوست متر مكعب بر ساعت با توجه به مفروضات پيمان و مطابق نقشه هاي
مورد1

27
 فلت آهك سازي با MRSانجام عمليات ساختماني، مكانيكال و برقي، نصب و راه اندازي ايستگاه 

 متر مكعب بر ساعت با توجه به مفروضات پيمان و مطابق نقشه هاي پيوست20000ظرفيت 
مورد1

28
 فلت فوالدسازي با MRSانجام عمليات ساختماني، مكانيكال و برقي، نصب و راه اندازي ايستگاه 

 متر مكعب بر ساعت با توجه به مفروضات پيمان و مطابق نقشه هاي پيوست30000ظرفيت 
مورد1

متر لوله372آزمايش تعيين كيفيت پوشش خط ارائه گزارش نهايي رفع كليه نواقص طبق فرم29

30
تميز كردن داخل خطوط شبكه ، آزمايش نشتي ومقاومت با آب طبق مشخصات فني و رفع كليه 

نواقص
متر لوله372

متر لوله372تزريق گاز ، تخليه هوا و راه اندازي و تحويل موقت پروژه31

مورد1همكاري در انجام اتصال نهايي شبكه به شبكه گازدار32

عمليات نصب لوله فوالدی در زمين سخت

(نوع عايق قير اصالح شده پليمری می باشد )عايقکاری سرجوش ها واتصاالت وترميم پوشش لوله ها  

عايقکاری لوله های موجود در انبار کارفرما

 ايستگاههای اندازه گيری وتقليل فشار

(شبکه فوالدی  )آزمايشات و تزريق گاز



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1Pipe,Seamless, API 5LGr.B-Wt=0.406"IGS-M-PL-001-2(1)12"Gr.B10 m

2Pipe,Seamless, API 5LGr.B-Wt=0.365"IGS-M-PL-001-2(1)10"Gr.B6 m

3Pipe,Seamless, API 5LGr.B-Wt=0.322"IGS-M-PL-001-2(1),ASME B36.108"SCH4048 m

4Pipe-API 5L Gr.B-ASTM A53 , Wt=0.154"IGS-M-PL-001-1(1)2"SCH4024 m

5Tee UN Equal ,WPB, Matching pipe=0.406"*0.322"IGS-M-PL-022-1(0)12*"8"SCH409

6
TEE Equal, WPB,Butt Weld,ASTM A234, Matching 

Pipe=0.406"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)12"SCH401

7Tee UN Equal ,WPB, Matching pipe=0.365"*0.322"IGS-M-PL-022-1(0)10*"8"SCH404

8
Elbow L.R 45º,WPB , Butt Weld , ASTM A234 ,Matching 

Pipe=0.406"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)12"SCH402

9
Elbow L.R 45º,WPB , Butt Weld , ASTM A234 ,Matching 

Pipe=0.365"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)10"SCH402

10
Elbow L.R 45º,WPB , Butt Weld , ASTM A234 ,Matching 

Pipe=0.322"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)8"SCH402

11CAP,WPB,Butt Weld-ASTM A234-Matching pipe=0.406" ASME B16.9 , IGS-PL-022-1(0)12"SCH404

12CAP,WPB,Butt Weld-ASTM A234-Matching pipe=0.322" ASME B16.9 , IGS-PL-022-1(0)10"SCH402

13Ball Valve / F.E.- A.G-RF,SF,Gear Box IGS-M-PL-002-3(1)12"3001

14Ball Valve / F.E.- A.G-RF,SF,Gear Box IGS-M-PL-002-3(1)8"30012

15Plug Valve / F.E.- A.G-RF,SF, WRENCHIGS-M-PL-002-1(6)2"3007

16
Insulating Joint Above Ground , ASTM A105, Matching 

Pipe=0.406",Equippted With Spark Gap
ASME B 31.8 , IGS-M-PL-006(3)12"3001

17
Insulating Joint Above Ground , ASTM A105, Matching 

Pipe=0.365",Equippted With Spark Gap
ASME B 31.8 , IGS-M-PL-006(3)10"3001

18
Insulating Joint Above Ground , ASTM A105, Matching 

Pipe=0.322",Equippted With Spark Gap
ASME B 31.8 , IGS-M-PL-006(3)8"3001

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (ایستگاه اندازه گیری) لیست متریال 
 



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (ایستگاه اندازه گیری) لیست متریال 
 

19Tee UN Equal ,WPB, Matching pipe=0.406"*0.365"IGS-M-PL-022-1(0)12*"10"SCH401

20
Gas Turbin Meters Type Equippted With Volume Corrector 

 ,Grate 1600
IGS-M-IN-101(4) , IGS-M-IN-1068"3006

21Hex  Head Plug/ 3000LB / ASTM A105/NPTASME B1.20.1/ ASME B16.111/2"3000Psi2

22Weldolet / ASTM A105 / SCH80ASME B1.20.1/MSS-SP-972"----7

23Threadolet / ASTM A105ASME B1.20.1/ ASME B16.11/ASME MSS-SP 971/2"3000Psi15

24Weldolet / ASTM A105ASME B1.20.1/MSS-SP-971" SCH807

 Flange Welding Neck ,RF,SF / ASTM A 105, Bore SCH40(0)IGS-M-PL-04012"6

 Gasket, Spiral Wound IGS-M-PL-035(1) , ASME B16.2012"6

Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized or Plated , B7 , 2H
STUD BOLT  ASTM A193    NUT  ASTM A194 - 

NIGC PLD107
1 1/8"x6 3/4"96

Threadolet / ASTM A105ASME B1.20.1/ ASME B16.11 /ASME MSS-SP 973000Psi1

Hex Nipple,Galvanized Or Plated , NPTASME B16.111

Ball Valve , Screwed -NPT-S.S316IGS-M-PL-010 (PART4) , ASME B 16.348001

Short Nipple ASME B1.20.1/MSS-SP-971*"6"3000Psi 1

 Flange Welding Neck ,RF,SF / ASTM A 105, Bore SCH40(0)IGS-M-PL-0418"36

 Gasket, Spiral Wound IGS-M-PL-035(1) , ASME B16.218"36

Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized or Plated , B7 ,2H
STUD BOLT  ASTM A193  NUT ASTM A194- NIGC 

PLD108
7/8"x 5 1/2"432

 Flange Welding Neck,RF,SF/ASTM A 105,Bore SCH40(0)IGS-M-PL-0402"16

 Gasket, Spiral Wound IGS-M-PL-035(1) , ASME B16.202"16

Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized or Plated , B7 ,2H
STUD BOLT  ASTM A193    NUT  ASTM A194 - 

NIGC PLD107
 5/8"x 3 1/2"128

Threadolet / ASTM A105(12")ASME B1.20.1/ ASME B16.11 /ASME MSS-SP 973000Psi1

Hex Nipple, Galvanized Or Plated , NPTASME B16.11----1

Gauge Needle Valve,S.ST 316 , 1/2" 3000 LB With 

Bleeding Tap
IGS-M-PL-003(PART 2)3000Psi1

Pressure Gauge, Dial 150, Oil Filled, DualScale, 0‐600 psi , 

Accuracy 0.6%,ST.ST316,1/2"
IPS‐C‐IN‐110 , IPS-M-IN-110 , EN 837/10-600Psi1

28300

291/2"

25300

26

1"

27300



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1Pipe , API 5LGr.B-Wt.=0.188"IGS-M-PL-001-2(1)8"Gr.B2 m

2Pipe , Seamless , API 5LGr.B- Wt.=0.406"
IGS-M-PL-001-2(1) , ANSI 

B36.10
12"SCH4012 m

3Pipe , Seamless , API 5LGr.B- Wt.=0.322"
IGS-M-PL-001-2(1) , ANSI 

B36.10
8"SCH4024 m

4Pipe , API 5LGr.B- Wt.=0.154" (Drain)
IGS-M-PL-001-1(1) , ANSI 

B36.10
2"Gr.B6 m

5Pipe, Seamless, API 5L A25- Wt.=0.179"
IGS-M-PL-001-1(1) , ANSI 

B36.10
1"SCH806 m

6Plug Valve / F.E.- A.G-RF,SF, WrenchIGS-M-PL-002-1(5)4"1501

7
TEE Equal, WPB,Butt Weld,ASTM A234, 

Matching Pipe=0.406"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)12"SCH403

8
TEE Equal, WPB,Butt Weld,ASTM A234, 

Matching Pipe=0.365"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)8"SCH403

9
TEE Equal, WPB,Butt Weld,ASTM A234, 

Matching Pipe=0.218"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)2"SCH802

10
Reducer , WPB,Butt Weld-ASTM A234-

Matching pipe=0.406"*0.322"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)12"*8"SCH402

11
Reducer , WPB,Butt Weld-ASTM A234-

Matching pipe=0.322"*0.280"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)8"*4"SCH408

12
CAP, WPB,Butt Weld-ASTM A234-

Matching pipe=0.406"

 ASME B16.9 , IGS-M-PL-022-

1(0)
12"SCH402

13
CAP, WPB,Butt Weld-ASTM A234-

Matching pipe=0.322"

 ASME B16.9 , IGS-M-PL-022-

1(0)
8"SCH402

14
CAP, WPB,Butt Weld-ASTM A234-

Matching pipe=0.154"

 ASME B16.9 , IGS-M-PL-022-

1(0)
2"SCH801

15
Elbow L.R 45º,WPB,Butt Weld , ASTM 

A234,Matching Pipe=0.322"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)8"SCH402

16
Elbow L.R 45º,WPB,Butt Weld , ASTM 

A234,Matching Pipe=0.154"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)2"SCH804

17
Elbow L.R 90º,WPB,Butt Weld , ASTM 

A234,Matching Pipe=0.154"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)2"----3

18Plug Valve / F.E.- A.G-RF,SF , Gear BoxIGS-M-PL-002-1(6)8"3003

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (تقلیل فشار گاز آهک سازی)لیست متریال                                 
 



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (تقلیل فشار گاز آهک سازی)لیست متریال                                 
 

Ball Valve/ F.E.-A.G-RF,SF,

Gear Box

Ball Valve / F.E.- A.G-RF,SF ,

Gear Box

21Plug Valve / F.E.- A.G-RF,SF, WrenchIGS-M-PL-002-1(5)2"3001

22Plug Valve / F.E.- A.G-RF,SF, WrenchIGS-M-PL-002-1(6)1"1502

23
 Safety Shut Off  Valve & Actuator , A216 

Gr.WCB
IGS-M-IN-301(1)8"3002

24 Dry Gas Filter 20,000 SCMH
IGS-M-PM-105(1) ,        IGS-M-

PM-111
8"3002

25

Axial Flow Valve , 

Pilot Operator Regulator, 

With External  Silencer 

IGS-M-IN-2024"3008

26
Safety Relief Valve, Pilot Operated, SP. 70 

psi, F.E. 300x150
IGS-M-IN-3021"*2"1504

27
Sensing Tube Line,St.St 316 / 

A312,Thk.0.914mm
IGS-M-PL-0051/2"----24m

28
Insulating Joint Above Ground , Matching 

Pipe=0.322", Equipped With Spark Gap
IGS-M-PL-006(3)8"3001

29
 Flange, Welding Neck ,RF,SF / ASTM A 

105  , Bore SCH40
(0)IGS-M-PL-04012"----5

30Gasket, Spiral Wound 
IGS-M-PL-035(1) , ASME 

B16.20
12"1505

31
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized or 

Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    

NUT  ASTM A194 - NIGC 

PLD107

7/8" x 4-

3/4"
15060

32
 Flange Welding Neck ,RF,SF / ASTM A 

105 , Bore SCH40
(0)IGS-M-PL-0408"----14

33 Gasket, Spiral Wound 
IGS-M-PL-035(1) , ASME 

B16.20
8"30014

34
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized or 

Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    

NUT  ASTM A194 - NIGC 

PLD107

 7/8"x 5-

1/2"
300168

35
Flange, Welding Neck ,RF,SF/ASTM 

A105, Bore SCH40
IGS-M-PL-040(0)2"----2

20

19IGS-M-PL-002-3(1)12"1502

IGS-M-PL-002-3(1)12"1501



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (تقلیل فشار گاز آهک سازی)لیست متریال                                 
 

36 Gasket, Spiral Wound
IGS-M-PL-035(1) , ASME 

B16.20
2"3002

37
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized or 

Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    

NUT  ASTM A194 - NIGC 

PLD107

 5/8"x 3-

1/2"
30016

38
Flange, Welding Neck ,RF,SF/ASTM 

A105,Bore SCH40
IGS-M-PL-040(0)2"----2

39 Gasket, Spiral Wound
IGS-M-PL-035(1) , ASME 

B16.20
2"1502

40
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized or 

Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    

NUT  ASTM A194 - NIGC 

PLD107

 5/8"x 3-

1/4"
1508

41
Flange, Welding Neck ,RF,SF/ASTM 

A105, Bore SCH80
IGS-M-PL-040(0)1"----4

42 Gasket, Spiral Wound
IGS-M-PL-035(1) , ASME 

B16.20
1"1504

43
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized or 

Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    

NUT  ASTM A194 - NIGC 

PLD107

 1/2"x 2-

1/2"
15016

44Threadolet / ASTM A105
ASME B1.20.1/ ASME B16.11 

/ASME MSS-SP 97
1"3000Psi8

45Threadolet / ASTM A105
ASME B1.20.1/ ASME B16.11 

/ASME MSS-SP 97
1/2"3000Psi18

ASME B1.20.1/

MSS-SP-97

Hex Nipple-Galvanized Or Plated,NPTASME B16.113000Psi4

Gauge Needle Valve,S.ST 316 , 1/2" With 

Bleeding Tap
IGS-M-PL-003 (PART 2)3000Psi4

Pressure Gauge, Dial 150, Oil Filled, DualS

cale,Accuracy 0.6% , ST.ST316,1/2"

IPS‐C‐IN‐110 , IPS-M-IN-110 , 

EN 837/1

 0‐600 p

si
4

IPS-M-IN-120,

IPS-D-IN-101

IPS‐E‐IN‐120 ,

 IPS-M-IN-120
49

Temperature Indicator, Dial 

100mm,20 ~ +60 °C(Included)
1/2"----2

48

46Weldolet/ASTM A1051"SCH802

471/2"

Thermowel 1"MaleX1/2"Female,S.S.3162----ـــــــــــــــ



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (تقلیل فشار گاز آهک سازی)لیست متریال                                 
 

Hex Nipple-Galvanized Or Plated, NPTASME B1.20.1/ASME B16.113000Psi8

Ball Valve , Screwed 1"-NPT
IGS-M-PL-010 (PART5) , 

ASME B 16.34
8008

Short Nipple , Screwed/ASTM 

A105/SCH80
ASME B1.20.1/MSS-SP-973000Psi8

Union Female & Female , Galvanized , 

ASTM A105
MSS SP83----8

Hex Nipple - Galvanized Or Plated , NPTASME B1.20.1/ASME B16.113000Psi12

Ball Valve , Screwed 1/2"-NPT
IGS-M-PL-010 (PART5), 

ASME B 16.34
80012

Male Stud Coupling 1/2"-S.S.316ASME B1.20.1----12

ASME B16.9,

IGS-PL-022-1(0)

 ASME B16.9 ,

 IGS-M-PL-022-1(0)

54
Flange, Welding Neck ,RF,SF/ASTM 

A105, Bore SCH40
IGS-M-PL-040(0)4"1502

55 Gasket, Spiral Wound
IGS-M-PL-035(1) , ASME 

B16.20
4"1502

56
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized or 

Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193 

NUT ASTM A194 - NIGC 

PLD107

 5/8"x 3-

1/2"
15016

57 Blind Flange,RF,SF/ASTM A 105(0)IGS-M-PL-0404"1501

53
TEE UN Equal ,WPB, Matching 

pipe=0.406"*0.406"*0.237"
12"*4"SCH401

501"

511/2"

52Flapper2"----2



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1Pipe , API 5LGr.B- Wt.=0.219"IGS-M-PL-001-2(1)10"Gr.B2 m

2
Pipe , Seamless , API 5LGr.B -

Wt.=0.500"
IGS-M-PL-001-2(1) , ANSI B36.1016"SCH4012 m

3
Pipe , Seamless , API 5LGr.B -

Wt.=0.365"
IGS-M-PL-001-2(1) , ANSI B36.1010"SCH4012 m

4
Pipe , API 5LGr.B-ASTM A53 , 

Wt.=0.154" (Drain)
IGS-M-PL-001-1(1) , ANSI B36.102"Gr.B6 m

5Pipe, Seamless, API 5L A25-IGS-M-PL-001-1(1) , ANSI B36.101"SCH806 m

6
Plug Valve / F.E.- A.G-RF,SF ,

Wrench
IGS-M-PL-002-1(5)4"1501

7
TEE Equal, WPB,Butt Weld,ASTM 

A234, Matching Pipe=0.500"
ASME B16.9, IGS-PL-022-2(0)16"SCH403

8
TEE Equal, WPB,Butt Weld,ASTM 

A234, Matching Pipe=0.365"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)10"SCH403

9
TEE Equal, WPB,Butt Weld,ASTM 

A234, Matching Pipe=0.218"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)2"SCH803

10
Reducer , WPB,Butt Weld-ASTM 

A234-Matching pipe=0.365"*0.280"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)10*"4"SCH408

11
Reducer , WPB,Butt Weld-ASTM 

A234-Matching pipe=0.500"*0.365"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)16*"10"SCH402

12
CAP, WPB,Butt Weld-ASTM A234-

Matching pipe=0.500"
 ASME B16.9 , IGS-M-PL-022-2(0)16"SCH402

13
CAP, WPB,Butt Weld-ASTM A234-

Matching pipe=0.365"
 ASME B16.9 , IGS-M-PL-022-1(0)10"SCH402

14
CAP, WPB,Butt Weld-ASTM A234-

Matching pipe=0.154"
 ASME B16.9 , IGS-M-PL-022-1(0)2"SCH801

15
Elbow L.R 45º,WPB,Butt Weld , 

ASTM A234,Matching Pipe=0.365"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)10"SCH402

16
Elbow L.R 45º,WPB,Butt Weld , 

ASTM A234,Matching Pipe=0.154"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)2"SCH402

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (تقلیل فشار گاز فوالد سازی)                             لیست متریال 
 



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (تقلیل فشار گاز فوالد سازی)                             لیست متریال 
 

17
Elbow L.R 90º,WPB,Butt Weld , 

ASTM A234,Matching Pipe=0.154"
ASME B16.9, IGS-PL-022-1(0)2"SCH403

18
Plug Valve / F.E.- A.G-RF,SF , Gear 

Box
IGS-M-PL-002-1(6)10"3003

19
Ball Valve / F.E.- A.G-RF,SF ,Gear 

Box
IGS-M-PL-002-3(1)16"1502

20
Ball Valve / F.E.- A.G-RF,SF ,Gear 

Box
IGS-M-PL-002-3(1)16"1501

21
Plug Valve / F.E.- A.G-RF,SF ,

Wrench
IGS-M-PL-002-1(5)2"3001

22
Plug Valve / F.E.- A.G-RF,SF ,

Wrench
IGS-M-PL-002-1(6)1"1502

23
Safety Shut Off  Valve & Actuator ,

A216 Gr.WCB
IGS-M-IN-301(1)10"3002

24 Dry Gas Filter 30,000 SCMHIGS-M-PM-105(1) , IGS-M-PM-11110"3002

25

Axial Flow Valve , 

Pilot Operator Regulator ,

With External  Silencer 

IGS-M-IN-2024"3004

26
Safety Relief Valve, Pilot Operated, S

P. 70 psi, F.E. 300x150
IGS-M-IN-3021*"2"1502

27
Sensing Tube Line,St.St 316 / 

A312,Thk.0.914mm
IGS-M-PL-0051/2"----24m

28

Insulating Joint Above Ground , 

Matching Pipe=0.365", Equipped 

With Spark Gap

IGS-M-PL-006(3)10"3001

29
 Flange, Welding Neck ,RF,SF /

ASTM A 105 , Bore SCH40
(0)IGS-M-PL-04016"----5

30Gasket, Spiral WoundIGS-M-PL-035(1) , ASME B16.2016"1505

31
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized 

or Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    NUT  

ASTM A194 - NIGC PLD107
1" x 5-1/4"15080



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (تقلیل فشار گاز فوالد سازی)                             لیست متریال 
 

32
 Flange Welding Neck ,RF,SF / 

ASTM A 105, Bore SCH40
(0)IGS-M-PL-04010"----14

33 Gasket, Spiral Wound IGS-M-PL-035(1) , ASME B16.2010"30014

34
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized 

or Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    NUT  

ASTM A194 - NIGC PLD107
1"x 6-1/4"300224

35
Flange, Welding Neck,RF,SF/ASTM 

A 105 , Bore SCH80
IGS-M-PL-040(0)2"----2

36 Gasket, Spiral WoundIGS-M-PL-035(1) , ASME B16.202"3002

37
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized 

or Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    NUT  

ASTM A194 - NIGC PLD107
 5/8"x 3-1/2"30016

38
Flange, Welding Neck,RF,SF/ASTM 

A 105 , Bore SCH80
IGS-M-PL-040(0)2"----2

39 Gasket, Spiral WoundIGS-M-PL-035(1) , ASME B16.202"1502

40
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized 

or Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    NUT  

ASTM A194 - NIGC PLD107
 5/8"x 3-1/4"1508

41
Flange, Welding Neck,RF,SF/ASTM 

A105,Bore SCH80
IGS-M-PL-040(0)1"----4

42 Gasket, Spiral WoundIGS-M-PL-035(1) , ASME B16.201"1504

43
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized 

or Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    NUT  

ASTM A194 - NIGC PLD107
 1/2"x 2-1/2"15016

Threadolet / ASTM A105ASME B1.20.1/ 

ASME B16.11 /ASME MSS-SP 97 عدد موجوددرانبارکارفرما2

ASME B1.20.1/ 

ASME B16.11 /ASME MSS-SP 97

441"3000Psi6

45Threadolet / ASTM A1051/2"3000Psi18



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (تقلیل فشار گاز فوالد سازی)                             لیست متریال 
 

ASME B1.20.1/

MSS-SP-97

Hex Nipple - Galvanized Or Plated , 

NPT
ASME B16.113000Psi4

Gauge Needle Valve,S.ST 316 , 1/2 "

With Bleeding Tap
IGS-M-PL-03(PART2)3000Psi4

IPS‐C‐IN‐110, 

IPS-M-IN-110, 

EN 837/1

IPS-M-IN-120,

IPS-D-IN-101

IPS‐E‐IN‐120, 

IPS-M-IN-120

ASME B1.20.1/

ASME B16.11

471/2"

Pressure Gauge, Dial 150, Oil Filled ,

Dual Scale, Accuracy 0.6% , 

ST.ST316,1/2"

 0‐600 ps

i
4

46Weldolet/ASTM A105/SCH801"3000Psi2

49
Temperature Indicator, Dial 

100mm,20 ~ +60 °C(Included)
1/2"----2

48
Thermowel 

1"MaleX1/2"Female,S.S.316
2----ـــــــــــــــ

50

Hex Nipple - Galvanized Or Plated , 

NPT

1"

3000Psi8



ItemDescriptionStandardSizeClassQTY

1624مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره  (تقلیل فشار گاز فوالد سازی)                             لیست متریال 
 

Ball Valve , Screwed 1"-NPT
IGS-M-PL-010(PART5) , 

ASME B 16.34
8008

ASME B1.20.1/

MSS-SP-97

Union Female & Female , Galvanized 

 ,ASTM A105
MSS SP83----8

ASME B1.20.1/

ASME B16.11

Ball Valve , Screwed 1/2"-NPT
IGS-M-PL-010(PART5) ,

ASME B 16.34
80012

Male Stud Coupling 1/2"-S.S.316ASME B1.20.1----12

ASME B16.9,

IGS-PL-022-1(0)

53Saddle  ASME A28316*"4"----1

54
Flange, Welding Neck ,RF,SF/ASTM 

A105,Bore SCH40
IGS-M-PL-040(0)4"1502

55 Gasket, Spiral WoundIGS-M-PL-035(1) , ASME B16.204"1502

56
Stud Bolt & Nut Flange , Galvanized 

or Plated , B7 ,2H

STUD BOLT  ASTM A193    NUT  

ASTM A194 - NIGC PLD107
 5/8"x 3-1/2"15016

 Blind Flange,RF,SF/

ASTM A 105

501"

Short Nipple , Screwed/ASTM 

A105/SCH80
3000Psi8

52Flapper2"----2

51

Hex Nipple - Galvanized Or Plated , 

NPT

1/2"

3000Psi12

57(0)IGS-M-PL-0404"1501
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 موضوع مناقصه: 

تقلیل فشار گاز شرکت توسعه آهن و    تأمین متریال، ساخت و نصب یک ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه

امضا کنندگان  فوالد گل گهر  از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و  از بپس    ذیل  ما  ررسی و آگاهی کامل 

فوق    داریم که عملیات موضوع مناقصهریم، اعالم میمدارک و با توجه به اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا دا

   به مبلغ کلاساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه،  را بر

 

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

 

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

 

 کنیم:موارد زیر را تایید میو  می دهمیام انجول زیر با جزئیات قیمت به شرح جد

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

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

 را حاصل نموده ایم.زمان تحویل تجهیزات  دت و م زات ارنوسان

گیرد    مدنظر  براي انجام این پروژهمات کاري که باید طبق قرارداد  چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزابه   -2

 ریم.داآگاهی 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  بطور کامل متعهد میرا داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها    کارهاي مرتبط به آن

 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  شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ن  هر نوع ادعا درباره  •

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

  29خارج از چارچوب ماده  اضافه پرداخت    تمربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواس •

 شت.نخواهیم داشرایط 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. 
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اد را در نظر گرفته و تایید  دیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرار تهیه پیشنهاد ق در   •

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

 استناد به ناآگاهی نماییم.  

  به امضاي   اقدامم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما  ده مناقصه اعال که شرکت ما بعنوان برن  صورتیدر   •

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

تام • نمایندگان  اما  امضا  داراي حق  و  و مجاز شرکت هستیم  براي شاالختیار  و  ما  رکت میز طرف  به  و  باشیم 

 . ف شرکت این اسناد را امضا کنیمراختیار تام داده شده که به نام و از ط

 الزامی است. بر اساس شرح خدمات  تمقی جدول  تکمیل  •
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 فرم ضمانت نامه نمونه 
 

ق4621/10شماره 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 ریالمبلغ  ................   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

 نامه 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

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

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

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

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

 . کند  پرداخت ***  
 

 پیمانکار * عنوان

 بیمه  شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما 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  ✓

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

 باشد.

 


