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خدمات مهندسي، تأمين کاال و تجهيزات و اجرای ،  فوالد گل گهر در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه شركت توسعه آهن و

 نماید.   واجد شرایط واگذار انرا به پیمانکار  کامل سایه بان پارکينگ مهمانسرا

 ( موضوع مناقصه 1

توسعه آهن و   شركتسایت  داخل  تجهيزات و اجرای کامل سایه بان پارکينگ مهمانسراخدمات مهندسي، تأمين کاال و  

 آمده است. كار، كه در ادامه  شرح مطابق با گهر فوالد گل 

 تضمين شرکت در مناقصه   (2

  میلیارد  سه)مطابق فرمت ارایه شده در فرم ضمانت نامه( است به مبلغ    ضمانتنامه بانكي ضمانتنامه شركت در مناقصه  

ماهه قابل    3روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر بوده و تا یک دوره    90ریال( كه باید به مدت    3.000.000.000ریال )

 تمدید باشد. 

  پيشنهاد  نحوه ارایه( 3

به  خود را    و پيشنهاد مالي   پيشنهاد فني   ،شامل ضمانت نامه،  و "ج"    " ب"، "الف" پاكت    می بایست   مناقصه گران 

موم شده در زمان و محل    ته و مهر وو آن ها در یک پاكت دربس پاکت های دربسته و مهر و موم شده  صورت جداگانه در  

 تحویل نمایند. ( 6مقرر )بند

 پاکت پيشنهادهایي که فاقد مهر و موم باشند بازگشایي نخواهند شد.

 مهلت و نشاني تسليم پيشنهاد(  4

توسعه آهن و فوالد    كارخانهجاده شیراز،    50سیرجان، كیلومتر  نشانی    به  01/11/1401مورخ    ثر تا ساعت  باید حداك  پاكت ها

 تحویل داده شود. بهره برداری ، اقای فیروزآبادی ساختمان ، گل گهر

 بدیهي است پس از این زمان هيچگونه مدرکي از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.  

   موضوع مناقصه جرایمحل ا(  5

 جاده اختصاصی گل گهر، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر. 5جاده شیراز، كیلومتر  50سیرجان، كیلومتر 

 پاسخگویي به سواالت (6

توانند با اطالعات ذیل  گران مىمناقصه،  موضوع مناقصهبرگزاری  در رابطه با    یا نیاز به بازدید   سوالهرگونه    در صورت وجود 

 تماس حاصل فرمایند:

 مسئول پاسخگویی : آقای روح اهلل فیروزآبادی 

 03431294212تلفن: 

 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.irایمیل : 

 اطالعات شرکت  (7

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 411395415655 یشماره اقتصاد

 14000228625 یمل  شناسه

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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 3136ثبت  شماره 

 7814474317 ی كدپست

 گل گهر  ی جاده اختصاص 5 لومتریك  رازیجاده ش 50 لومتریك  رجان یس آدرس

 03441424195 تلفن

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     

 

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

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

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

تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه   (2

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد. 

بصورت دقیق و با جزئیات    مناقصه گراست بایستی توسط    های این اسناد ارائه شدهمواردی كه در مدارك و پیوست (3

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

و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعیین    توسط مناقصه گر 

در    مناقصه گر، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی  قصه گزارمنا  برنده توسط

 زمان برگزاری مناقصه دیده شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبنای عقد قرارداد قرار خواهد گرفت. 

 صورت  این در كه شود دوره تمدید  مهلت اعالم شده برای یک یا چند  است ممکن  مناقصه گزار صالحدید صورت  در (4

 د. اعالم خواهد ش مقرر مهلتپایان  تا

جدول )یا فهرست( مقادیر درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهیه شده است. مناقصه گران موظف   (5

 .هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن اقدام كرده و آن را به پیشنهاد خود پیوست نمایند
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 
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 مقدمه (1

سایه  خدمات مهندسي، تأمين کاال و تجهيزات و اجرای کامل   " دارد نظر در  گهر گل والدف  و آهن توسعه شرکت

  ان استان کرمان به پیمانکار را با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاری مناقصه  " ارکينگ مهمانسرابان 

 د. اجد شرايط واگذار نمايو

 شرح کار  (2

،  سایه بان پارکينگ مهمانسرا  و اجرای کامل خدمات مهندسي، تأمين کاال و تجهيزات

 مي گردد.  يهوست اراه به پیک ح کار مطابق فايل شر

 ه اسناد مناقص (3

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

 مناقصه  شرکت در نامهدعوت •

 دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر(  •

 قرارداد    نويسپیش  •

 تضمین شرکت در مناقصه  •

 ک فني ارمد •

 کند. ینان حاصلته دريافتي اطمموارد فوق در بسد کلیه يد از وجوز دريافت اسناد باس اپ گر هناقصم -3-2

امناقصه -3-3 قبل  بايد  پیگر،  اسناد مناقصز تسلیم  بررسيشنهاد مناقصه،  به دقت  را  اطالعات الزم  ه و کرد ه    ، تمام 

آگاهي يا  تواند استناد به ناينمد  هااز تسلیم پیشنگر پس  آورد. مناقصه ررات نافذ و جاری را به دستن و مق قوانی

که    آن  رکند، مگايجاد نمي  یوتعهدی برای  ،  ارگزصهی مناق شده از سوي ارايه  ت شفاهاطالعا  .کند خودشتباه  ا

 .زوده شوداد مناقصه اف اسنبه  ایطي الحاقیه

ناقصه را به دقت  م  اد سنا  تمام  گرپیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصه  و تسلیم مناقصه  شرکت در   -3-4

، به دست  ردست آوتواند به دبه ميبا تجرگر  اقصهنم  تا حدی که يک عات مربوط به آنها را  الرده و اطمطالعه ک

 . ندارد مناقصه وجود و در اسناد ظر ابه ن آورده است و ابهام يا اشتباهي 
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مناقصمناقصهاز  يک  هر   -3-5 اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  ابهاگران که در  باشد، ميلاوس يا م  ه،  به  تواند  ي داشته 

راه  بي بنمايد.  ح کتضیتو ته و تقاضای دريافتلع ساخطزار را م گمناقصه(،  یکي يا الکترون)فیزيکي  بي  ت کصورت  

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه  صهاق من  . اگر به نظرخص شده استمناقصه مش  اسناد ار در  گزمناقصه  رتباطي ا

م  را قبل از تسلی  اين اشتباه و اشکاليد  با  باشد،  و غیره داشته تا محاسباي   و  از نظر مشخصاتاشتباه يا اشکالي  

رسش  گزار و شرح پنمايد. پاسخ مناقصهشنهاد اصالحي خود را ارايه  پی و  هلت مقرر منعکس کند  ، در مپیشنهاد

. عدم اظهار  دش  د خواهارايه  ،  ت اينترنتي شرکت که اسناد در آن بارگذاری گرديده انديااز طريق س اشکالها،   يا

 .لقي خواهد شدر وی تاز نظ قصهبودن اسناد منابدون اشکال و واضح  ۀ زلگر، به مننظر مناقصه

ست شده از  در پاسخ به توضیحات درخوا  مناقصه  اسناد تواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در  مي  گزارمناقصه -3-6

تجديد    صهناد مناق سا هايي در صدور الحاقیه  ا ب  ،صالحديد خود   دلیل ديگر و يا به  به هر  يا ن  گرامناقصه سوی

ب الح که    رده ه عمل آونظر  ارايه اسناد  سايت محروی    رب  اقیه ها اين  جدانشدني  رگذاری مي گردند و جزو  بال 

یم يا گشايش  موعد تسل  چنین ممکن استهم  و  گردند  مان ارايه پیشنهاد ارايهز   دراسناد مي باشند و بايستي  

 .اندازدبی ق تعوي ها را بهپیشنهاد

 ان گرمناقصه  سطنهاد تونحوه ارائه پيش (4

باش مرحله  تک  ورت  ص  بهمناقصه   بدين ای مي  را شامل    "ج"و    "ب"، "الف "پاکت    گران   قصه مناطريق که    د 

مهر و موم  پاکت های دربسته و  به صورت جداگانه در  خود را    لي نهاد ماپيشو    فني هاد  پيشن  و  ضمانت نامه

  يید ضمانت رت تادر صو  .ندماينيل  تحورر  ل مق و مح  شده در زمان   ته و مهر وموميک پاکت دربس  ر دها    و آنشده  

رزومه  شامل اسناد فني و  "ب" پاکت    د شد و پس از بررسيبازگشايي خواه  "ب"، پاکت  "الف"کت  پا  ه درارايه شد

 بازخواهد گرديد. "ج "، پاکت دو تايی  گاني در کمیته فني بازر  کتشر

در ادامه    ورالعمل مربوطه کهت دستندرجا بق مه، طتهیه و تکمیل شد  خواناکامال  صورت  بد  باي  ا هپیشنهاد -4-1

بندى و به آدرس  دستورالعمل در يک پاکت بستهدر  رج  دسناد من ه ساير امراه هو ببندى  تهبسشود،  مي  بیان

 ه، تحويل نمايد.  تعیین شد

ر  گهاقصننشانى منام و  .  شندبا  ز شرکتن مجاا دگ ينکلیه پاکتهای الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نما -4-2

 :درج گردد یه پاکتها ى کل زير بر رو  ايد به شکل ضوع مناقصه بو مو
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  نسراسایه بان پارکينگ مهما خدمات مهندسي، تأمين کاال و تجهيزات و اجرای کامل

 و فوالد گل گهرآهن  توسعهشرکت 

 ق01/ 1583شماره مناقصه: 

 1401 دی

 .پاکت ... 

 نام مناقصه گر: 

 گر: ي مناقصهاننش

 
 ت زیر توجه گردد. به نکا تاپاک تکميل جهت ت سمند اخواهش

 قصه منا در شرکت  ينتضم پاکت الف: 

 میباشد. همناقص  ج در دعوت نامه شرکت دردرنممبلغ   بهشرکت در مناقصه  هنامضمانت (1

 . کميل گردده صورت کامل تبدر مناقصه  مه شرکتدقت شود ضمانت نا

  راردادی تضامین ق اد و ارائه  رارداى ق امض  زمان   قصه تا در منا   کننده   شرکت سوم    ول تا رکت ای شها  نامه ضمانت (2

  در مورد برنده مناقصهشود.  تمديد مى  انصه گرق ان مورت لزوم به هزينه  در ص  وماند  مى  فرماکار  زدن  ،ندهبرتوسط  

ان   ده)   روز کاری  10  اد طىقراردقابل قبول در امضاى    خیر غیرگر و يا تأصهامرى از طرف مناق   ام چنینجعدم 

اروز(   برنپس  اعالم  منز  و اقصده  تحويل    ه  قراردادیعدم  ب  حق   ن يا  ،تضامین  ايجاد ارفرک ى  رارا  که  کمى  ما  ند 

 . نمايد کت در مناقصه را ضبطنامه شر ضمانت

 خواهد شد.نبازگشايي ات پاکساير يل نشود تحو "الف "موضوع پاکت  هر مناقصچنانچه ضمانت شرکت د (3

 نهاد فنيکت پيشاپب: پاکت 

 .ددارائه گر کييونترلکا اردکپي وه يست در دو نسخه مي با " ب"  پاکتت موجود در کلیه اطالعا •

 باشد که جهت تسريع در ارزيابي مدارک، بررک زير میحاوی مدا  «ب» رف  شده با ح  پاکت مشخص  •

تقسیم بندی    ا هکنگونه تغییرى، در زونبدون هیچت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل،  مراساس ف 

 : ارائه میگرددو 

 :  بخش اول

 ( رمف   امه همیني )ادارزيابي فن میل مدارککت  

 :  مدو  بخش
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)در  برای بهبود    اقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادی ه با موضوع منر در رابطاک د فني پیمانهاپیشن

در  در اسناد )  جرمنداز مشخصات فني    گر   مناقصهفني  وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد    تصور

 وجود(  تصور

  ش سوم:خب

نظر  هر گون تغه  م  گر  مناقصهییر پیشنهادی  و  قربازرگان  شرايط   د وردر  اسن  اردادی وي،  اد مناقصه. ... 

مورد    گرمناقصهه  چنانچ پرداخت  شرايطدر  )نحوه  ضمانتقراردادی  .....( هاامهن ،  و  قرارداد،  مدت   ،

در  .  رار گیردبررسي ق   بي موردحین ارزيااعالم نمايد تا    خشين بدارد بايد نظر خود را در ادی  پیشنها

بخش    ين)اواهد شد.  قصه تنظیم خا ناساس اسناد م  بر  ردادیاد قراناسن شرکت،  شدن آصورت برنده  

 در پیشنهاد مالي نیز ارايه گردد(

 م: بخش چهار

توسط صاحبا  صفحات  کلیه بايد  مناقصه  امضاامن  اسناد  شوند.  امضاء  مجاز،  به   ناداس  یضاء   مناقصه 

امضا    گرانط مناقصهس آن تو  ازشى  گر بخحتى ا   باشد،مىندرجات آن  ه محتويات و ملیمنزله پذيرش ک

 شد. حذف شده با  اي نشده و 

 :استارائه مدارک ذيل در پاکات فني جهت شناسايي پیمانکار و تنظیم قرارداد الزامي   •

 ر روزنامه رسمي، کد اقتصادیتصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات د  -1

 ها )رضايت کارفرمايان قبلي(   ها، سوابق کاری در کارهای مشابه و  تقدير نامهگواهي صالحیت  -2

 د مشابهنمونه قراردادهای پروژه های اجرا شده يا در دست اقدام، حداقل سه مورد نمونه قراردا  -3

 
 

م  ر و امضای قرارداد صحت و سقگقصه اب منتخااز ان  حق را برای خود محفوظ مي دارد که قبلا این  کارفرم

 . دایارائه شده را بررسي نمعات اطال

   مالي  کت پيشنهاد اکت ج: پاپ

فناز بررسي مو بعد    ده استشمشخص    «ج»رف  با حکتي که  اپ ، بدون    واضح   مي بايست   ،شودمي  بازگشايي  ي  دارک 

 ده باشد. و با يک خط تکمیل شخط خوردگي 

 شد. معتبر با روز 30ت به مد قلي حدات يسبا متد قیپیشنها (1
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ب  مبلغ مشخص شده (2 پیشنهاد  بصورت  يادر  و حروفد  ارائه  عدد  مناقصه  اسناد  وج  مطابق  ود   شود. در صورت 

بلغ پیشنهادى در  ده به عنوان مته ششوحروف نبلغ به  حروف، م  عدد و  میان مبالغ ارائه شده به  ه تناقضهرگون

 . شوده مىفتگرنظر 

 نامب  قلم  آن  کل قیمت  قلم،  آن  کل قیمت  با  مل ق  هر بهای  واحد  و  مقدار  ضرب حاصل  بین ض تناق  ت صور در

بود. همچنین   د  شنهای پ مبلغ پیشنهاد، مبلغ با اقالم لک قیمتهای  جمع حاصل  بین ضتناق  صورت درخواهد 

 .بود داهخو مبنا 

شود و  مشخص مي  گران   ه مناقص  ادی لغ جمع کل پیشنه مب  يط يکسان فني براساس نده مناقصه در شراربچون  

 گردد: ميير در بررسي پیشنهادات عمل ين شرايط زايد بنابرانمپیشنهاد ميواحد را  قیمتخود  مناقصه گران

هادی بیشتر  پیشن  د از عد  جمع کل  خص شود که ه، مشسبات برنده مناقصیکه پس ازکنترل محا ر صورتد  -الف

 . ابدينسبت کاهش مي است قیمتهای واحد به همان 

برندصورتیک  رد  -ب ازکنترل محاسبات  از عد   مشخص شود  اقصهه من ه پس  کمتر است    د پیشنهادی که جمع 

 باشد.قیمت کمتر مالک عمل مي

قیمت واحد و مقداررتیکه قیمت کدرصو  -پ با حاصل ضرب  آيتم  آي   ل هر  شته  تم مغايرت دامنظور شده آن 

 شد. باباشد مالک محاسبه عدد کمتر مي

 در مي  لقیمت ق  گاه هر شود. نوشته آن  مقابل در بايد  قیمتها،  مقادير و فهرست(  )يا  ولدج  اقالم از  يک  هر قیمت  (3

 و قیمتها،  مقادير جدول اقالم ساير در قلم، آن قیمت  که بود واهدخ اين بر فرض باشد، نشده نوشته آن بلمقا

 .است گرديده منظور

د کارهای کامل قیمتهای شامل پیشنهاد، قیمتهای (4 امشروحه  هزينه زا  د،سنار  سودها جمله  اجرايي،   ی 

، بیمه تمام  اجتماعي تأمین بیمه  قانوني،  عوارض يرسا گمرکي، یات، عوارض باالسری، مال  ی هاهزينه ، رگقصهمنا

بیمه نیاز،هاخطر و ساير  در  زه کارکنان، نونياق  مزايای  ی مورد  الزامات خريدار که  براساس  بازرسي  ينه های 

 مگر ت، اس کشور(  خارج  يا  داخل به )مربوط مشابه ی هاساير هزينه وده است  مآاد  اردقر  ضمائم فني پیش نويس 

 است  يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  ين ا همچنین،  د.شده باشن  مستثني  روشني  به  مناقصه، اداسن در  که  اين

 و تهاولیومس ،هامخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند  آنها واقع برای و کارها اجرای نجريا در است ممکن که

 مبنای بر مناقصه، در  کتشر  و شده نبیا  ضمني، رتصو يا به حتصرا به مناقصه، ناداس در که است تعهدهايي

  گیرد.مي صورت آنها

ها از جمله هزينه  کلیه هزينه  پیمانکار  و   ردداعالم گریالي  به صورت    مي بايست  پیمانکار بلغ پیشنهادی  کل م (5

را در آن    ير هزينه هاسانتقال و ....( و  یر ارز و هزينه های ارفتن نرخ تسعر گظ)با در نهای خريد اقالم خارجي  
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کل  دعايي صورت گیرد.  جام کار نسبت به آنها است که حین انه و هیچ نکته و ابهامي باقي نمانده اظور نمودمن

 خواهد شد. پرداخت  کارفرما  و تايید راپیمانک  یصورتحساب از سو ارائهدر ازای   ریالي بصورت  نیز د مبلغ قراردا

د  مانه سنا در روز انعقاد قرارداد خواهز، حواله فروش سابنای تبديل نرخ ارا نرخ ارزی، مدر صورت ارايه قیمت ب

 بود. 

بايس  مبالغ  (6 مالپیشنهادی  احتساب  بدون  بر  تي  باشد  شارزیات  قرارداد،    افزوده  شدن  مشمول  صورت  در  که 

  ،معتبر  فزودهر ارزش اب  اتیمال   يگواهو    ي(ات ینمونه سازمان امور مالطبق  )تور  فاکو در ازای ارائه  بصورت مجزا  

 د.هد شپرداخت خوا فرما، کار به   پیمانکارتوسط 

 ست.ا هشد تهیه عسرجم رتصو هب مناقصه، اسناد در شده درج قیمتهای  و مقادير ست(فهر )يا ولدج (7

 خود پیشنهاد به آن را و کرده داماق آن، تکمیل  و تفصیلي ستفهر تهیه به نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .يندنما پیوست

بر مبنای طرحهااای غیاار عمرانااي محاساابه و   از نوع طرحهای غیر عمراني است و عوارض و کسورات آن    ،طرح (8

 کسر خواهد گرديد.

د  (9 پیشنهادها  پذيرش  امتیاز  نصاب  بندهایحد  مفاد  گرفتن  نظر  در  با  کیفي،  ارزيابي   ر 

 گرفته مي شود.  در نظر 0.3فني، يب تأثیر ضر  .مي باشد 60برابر  9-2  

  های   هزينه   گر،  مناقصه   سود   جمله   از  مشروحه   کارهای  کامل   قیمتهای  شامل ی  پیشنهاد  قیمتهای (10

قرارداد،    ،بیمه های حمل  اجتماعي، تأمین بیمه  مالیات،   ،باالسری در  بیمه های مندرج  نصب و ساير 

  ساير  و ، مالیات بر ارزش افزودهآمد مجوز کار، رفت و  مزايای قانوني کارکنان، هزينه های ناشي از صدور 

 جريان  در  است ممکن که  است  هايي   هزينه  تمام  شامل  قیمتها اين  همچنین،.  است  مشابه   های   هزينه 

 است تعهدهايي و  مسئولیتها، ها،   مخاطره  تمام گرفتن  نظر در  با  و شوند  واقع  آنها برای  و  کارها  اجرای

 مي باشد  شده بیان ضمني صورت  به  يا تصراح  به  مناقصه  اسناد در  که 

 

 بي پيشنهادها رزیاا (5

 در  ارايه توضیح  درخواست انگرصهمناق  از خود، تشخیص به تسا کن مم رگزامناقصه دها،پیشنها ارزيابي هنگام

 نبايد هیچگونه و بوده مکتوب تصور  به آن، پاسخ و توضیحات ارايه واستدرخ د.بنماي يشانادهانهپیش دمور

 صورت مکتوب،  هب شده فراهم اطالعات  يا توضیحات د.شو اده د يا  و  خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت  در  تغییری

 . شودمي محسوب پیشنهاد  ني ددانشج زءج
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ب نیاز  صورت  پروژه  در  از  بازديد  اه  شراهای  منيه  قبلي  گاقده  الزم  صه  اقدامات  و  ها  هماهنگي  کلیه    در ران، 

 د.ي باش ت و...( به هزينه مناقصه گران م خصوص بازديد )مانند تهیه بلیط و اقام

به   کارفرما نچه  چنا  مي باشد. ادات مختار ه پیشنلیه در رد يا قبول کگهر سیرجان  ت توسعه آهن وفوالد گل شرک

کار    هر اجرای  از  انعلت  قرعق و  با  اد  م نده  برارداد  برنده  اينصورت  در  ادعای  نامناقصه منصرف گردد  قصه حق 

 .  جبران خسارت نخواهد داشت

 کننده ايجاد نمي کند. برای شرکت  قي شرکت در مناقصه هیچ گونه ح

ب که  در  درصورتي  مناقصه  تعی ور  10مدت  رنده  از  پس  برندهز  پیمان حاض  ین  انعقاد  به  ضمانت   ر  امه  ننباشد، 

 د شد.  هردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواو نف ط وی ضب قصه ر منا د شرکت

ه های مرتبط با موضوع عملیات  و بخش نام  ها  ه قوانین و مقررات، آيین نامه برنده مناقصه ملزم به رعايت کلی

 مناقصه مي باشد.مورد 

اهرگا تباني  شود که پیشنه مینان حاصل  طه  باکرده اد دهندگان  تحت  ن  و متخلفی  هد شد واطل خاند مناقصه 

 پروژه های بعدی محروم مي شوند. پیگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت در 

 داشت. اهد هادها تاثیر مثبت خور ارزيابي پیشنکاهش مصرف انرژی گردد، د  مواردی که منجر بهارايه  

 مالک های ارزیابي 

 سوابق اجرایي -1             

 :  تجربه و دانش مرتبط با موضوع مناقصه )سوابق اجرايي( 1فرم شماره 

 آدرس و تلفن کارفرما  شرح کار  سال فعالیت  مبلغ قرارداد  کارفرما نام  موضوع قرارداد  ديفر

       

       

       

       

       

       

 

سال اخیر با موفقیت به سرانجام رسیده    5که در    پروژه های مرتبط فقره قرارداد از    3تذکر: الزم است اطالعات حداقل  

  .است در جدول فوق آورده شود
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ک ارزیابي  فرم های  از  به هر یک  مربوط  )ردیفهای  کليه مستندات  مناقصه  در  کنندگان  يفي شرکت 

 آوری و تکميل و در پاکت )ب( ارسال گردد. جدول فوق( مي بایستي جمع

 مناقصه گران معيارهای ارزیابي فني 

 پيشنهاد فني -1

 فرآیند ساخت استراکچر فلزی و روش توليد شرح  -2

 کيفيت جزئيات ساخت و متریال بازرسي و تست  ،مشخصات فنيشرح  -3

 محاسبات  ارائه دفترچهت سازه، فونداسيون و مشخصات، محاسبا -4

 

 جزئيات فني ، محاسبات و طراحي تجهيزات  -5

 مرتبط با موضوع را مطابق با ليست زیر تهيه و ارسال نماید:الزم است مناقصه گر اسناد و مدارک فني 

 مشخصات فني و محاسبات تجهیزات مطابق لیست تجهیزات ✓

 و سازه های موجود.   شرح و محاسبات مربوط به اصالح تجهیزات ✓

 مشخصات و محاسبات سازه و فونداسیون ها  ✓

 فهرست پیشنهادی مدارک مهندسي  ✓

 برنامه زمان بندی  -6

 پروژه شامل موارد زير را تهیه و ارائه نمايد:  تفصیلي  مناقصه گر برنامه زمان بندی الزم است 

 جمع آوری و تکمیل اطالعاتتحويل زمین،  ✓

 رائه نقشه های جزئیات و اطراحي  ، اسناد فني و محاسبات ✓

 تأمین و ساخت تجهیزات  ✓

 حمل و تحويل در سايت ✓

 کامل و آزمايش و تست کیفیت نصب  ✓

 پروژه به کارفرما   نهايي يل نقشه ها و مدارکبه روز رساني و تحو  ✓
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 ان گرمناقصه سئواالت  (6

طي نامه   را  ودخ تاال سئو توانند گران مىهنه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصرگورت وجود هدر صو (1

 يند.نما ارسال، ادرس زير هت کتبي باز طريق ايمیل يا به صوررسمي 

ز طريق سايت شرکت به  اسماً مناقصه صورت پذيرد، ر رما در اسناد تغییر يا اصالحى که توسط کارف  ههرگون (2

 د. واهد رسی خگران هبه اطالع مناقصخش مزايده ها و مناقصه ها ب  www.gisdco.comس ادر

ه آهن و  عشرکت توس جتمع گل گهر، جاده شیراز، جاده اختصاصي م 50جان، کیلومتر رسیرس: آد •

 09139457998 روزآبادی، شماره تماس:فیای  حويل آق ی، تردارساختمان بهره ب ، گل گهرفوالد  

 sdco.irr.firouzabadi@gi     @gmail.comRo.firoozabadiآدرس ايمیل 

 د. ماهنگ گرد شماره های فوق ها ما برسال سواالت حتز اپس ا

 ى ت فنمشخصا (7

به اسناد منا م  نقشه ها يا مدارک  (1 امعیار د   مالک وقصه،  نضم  گر  نجام پروژه است. مناقصهرستي و صحت 

هرگ مبايد  درونه  احتمالي  ي   رکمدا  غايرت  هانا  و  ق   قشه  برآورد  يا  فني  عقد  با مشخصات  از  قبل  را  یمت 

اعالم   کنقرارداد  تکلیف  امضاو کسب  بديهي است  قرد.  به  ی  پذارداد  انجام کارهای مشخص يرفتمنزله    ن 

نقشهش در  ق   مدارک  يا  هاده  پبا  است  یمتهای  نقشهیشنهادی  در  مندرج  کارهای  از  يک  هیچ  يا  ه و  ا 

 اهد شد.ونخلقي ت جديدمشخصات فني، کار 

 د.کن ىکارفرما، تعیین م را بنابر مصالح ثر استاندارد و اطالعات موردنیاز مشخصات فنى، حداقل و حداک (2

ا (3 هطالعاتى  چنین  مبه  اطالعات  ساير  مناق ند مراه  اسناد  در  سلب رج  باعث  دمناقصه  مسئولیت  صه  ر  گر 

سناد براى انجام کار موضوع  ان  بود  یل تکم  گر بايد از ناقصهد و مشوبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 اشد. داشته ب را  راردادوع ق ص انجام پروژه موضصوعات کافى درخد اطمینان کامل داشته باشد و اطالقراردا
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به  ام دهي  گرتیاز  و جچک  طبق    مناقصه  فني  پذيردلیست  مي  زير صورت  لذداول  گران.  مناقصه  در    دقت  ا  را  کافي 

 مايند.نو ارايه مدارک  ا هدن فرم رکرپ

 اطالعات شرکت  ( 1

  نام شرکت 

  تاريخ و محل ثبت 

  فعالیت صلي  حل ام

  ثبت  شماره 

  شرکتنوع 

پواهي صالحگ ی  یمانکاریت 

 به( رت)رشته و 

 

  ها نامههیير گواسا

  مالکیت 

  امل نام مدير ع

                         شماره اقتصادی 

  ه دسرمايه ثبت ش 

  آدرس دفتر مرکزی 

ش بنام  پاسخگو  رای  خص 

پست   و  تلفن  پروژه،  اين 

 الکترونیکي 

 

  رنتي اينتسايت 

فعالی اساس  موضوع  بر  ت 

 مه ساسناا

 

 

 

 

 

 

 ارائه مدارک ذيل در پاکات فني جهت شناسايي پیمانکار و تنظیم قرارداد الزامي است.
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 ادیات در روزنامه رسمي، کد اقتصتصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییر  -1

 ها )رضايت کارفرمايان قبلي(   ها، سوابق کاری در کارهای مشابه و  تقدير نامهگواهي صالحیت  -2

 نمونه قراردادهای پروژه های اجرا شده يا در دست اقدام، حداقل سه مورد نمونه قرارداد مشابه  -3

 

 شود:و گواهي مي تايیدیله دينوسب

  ن آمیمه  ض ز  انی  دت و کلیه مدارک مور ده اسشسخ صحیح داده  پاورد درخواست  الت و مطالب مسئوابه کلیه   •

 ستند.هواقعي  صحیح و دارکم

ا  يک   یچه • بص خاشاز  که  از  نحه  ي  ا  ءاانحوی  اصل  رتبادر  با  م   49ط  اساسي  يافتهقانون  اين  در  اند  حکومیت 

 .دن شبانمي رشرکت سهامدا

 

خالچ    بندهای  نانچه  از  یک  هر  اف  به  عالوهباثفوق  برسد  م  رب  ت  قازات جقبول  ارائه  انوني  های  از  ناشي 

  شرکت در  امهنضمانتبط  ي بر ضبنزار مگميم مناقصه به تصي  ضنوع اعترا  چ يواقعي، هغير  عاترک و اطالامد

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا روميتحممناقصه یا 

 

 تاريخ :  /   /      : تشرکنام 

 :مهر پیشنهاد دهنده  و از و تعهدآور نام و نام خانوادگي و امضاء مج



 

 خدمات مهندسي، تأمين کاال و تجهيزات و اجرای کامل  

 سایه بان پارکينگ مهمانسرا 

 1از  1صفحه  1401 دی ق 1583/01: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 تعالي  بسمه

 مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه

 

نماید،   شرکت   گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل   مناقصه ****  است نشانی: .......... مایل این که  *   به به نظر

 اطالع  **  این به ***   چنانچه  مینماید  و تعهد  تضمین ریالمبلغ  ................   *** برای  مقابل  در از * این**

 تسلیم یا مربوط پیمان امضای از  مشارالیه و شده واقع  قبول  مورد  نامبرده کننده شرکت که پیشنهاد دهد 

 مطالبه ***    که  را  مبلغی هر  ریال  میزان ...........  است، تا نموده  استنکاف پیمان انجام تعهدات نامه  ضمانت

 استنکاف ، اثبات به  احتیاجی اینکه  *** بدون   سوی  از  واصله کتبی  تقاضای اولین دریافت محض  به  ، نماید 

 حواله یا  وجه  در  باشد، بی درنگ  داشته  قضائی  قانونی یا مجاری  از اقدامی  یا  نامه  اظهار صدور یا و  دلیل  اقامه  یا

 . بپردازد ***  کرد 

 درخواست بنابه مدت این باشد  می   معتبر   ...  روز  اداری 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 برای  *** کتبی

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

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

 . کند  پرداخت ***    کرد 

 پیمانکار * عنوان 

 بیمه شرکت  یا بانک  عنوان ** 

 کارفرما یا اجرایی  دستگاه ***عنوان

 **** عنوان موضوع مناقصه 

 

 ضمانتنامه با هماهنگی واحد بازرگانی دریافت گردد. ✓

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

 ضمانتنانه در قالب شرکتهای دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شرکت در مناقصه باشد.

 شناسه ملی و کد اقتصادی بایستی حتما در فرم درج گردد. اسم کامل شرکت پیمانکار و کارفرما، ✓
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 به نام خدا

 قرارداد

خدمات مهندسي، تأمين کاال و تجهيزات و اجرای کامل سایه بان 

  پارکينگ مهمانسرا

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

  

 في مابين

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

 ................ شرکت 

 

 

 ق 1583/01: قرارداد شماره 

 

 1401 دیتاریخ تنظيم :  
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این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و نایب  

و   مدیره  هیات  عنوان    فرشاد  اسداهللرئیس  به شماره    رییسبه  ثبت شده  مدیره   شرکتهاي  ثبت اداره در  3136هیات 

  50، به نشانی سیرجان، کیلومتر  411395415655و شماره اقتصادي    14000228625سیرجان با شناسه ملی   شهرستان

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

به عنوان    .........................مدیر عامل و    به عنوان  ............................ به نمایندگی     ر................  شود از یکسو و شرکتنامیده می

مدیره   هیات  امضاء،  رئیس  حق  شمارهدارندگان  به  شده  ملی    .................  ثبت  شناسه  نشانی   ..........................با  به 

که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از سوي دیگر، مطابق    .............................................................................

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

 موضوع قرارداد  -1ماده 

شرکت    تجهیزات و اجراي کامل سایه بان پارکینگ مهمانسرا خدمات مهندسی، تأمین کاال و    موضوع قرارداد، عبارت است » 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر « طبق اسناد و مدارک پیوست قرارداد حاضر.

 قرارداد مدارک و  اسناد - 2ماده

   : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل  قرارداد این

 متن قرارداد حاضر  -1

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

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

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

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

 .باشند می قرارداد الینفك  جزء که خریدار زیست

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

 .شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب هاي گزارش و مدارک  -6
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 پیوست ها:  

 شرح خدمات و مشخصات فنی خصوصی پیمان پیوست: 

 نقشه ها و مدارک فنی و احجام کار پیوست: 

 پیوست: مشخصات فنی خصوصی پروژه 

 پیوست: وندورلیست 

 HSEدستورالعمل پیوست: 

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

 مقررات داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است. 

  قرارداد مدت -  3 ماده

 شمسی پس از تاریخ تنفیذ قرارداد می باشد .ماه  4موضوع قرارداد، به مدت  انجام  مدت -3-1

 موضوع تفصیلی عملیات زمانبندي برنامه قرارداد،  ابالغ از پس روز 4 مدت ظرف حداکثر است موظف پیمانکار  -3-2

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

و   باشد  می  پیمانکار  ماهانه و  هفتگی روزانه،  پیشرفت گزارشات تهیه مبناي شده،  تایید  تفصیلی بندي  زمان  برنامه  -3-3

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

 .ندهد

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

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

 آنچه و رسیدگی می کند کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات دهد. دستگاه نظارت، اطالع نظارت

 میزان از  قرارداد، مندرجات در حدود تغییرات این که است بدیهی کند. می ابالغ پیمانکار به است، قبول مورد که را
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 است متعهد پیمانکار نگیرد، کارفرما قرار قبول مورد تغییرات که درصورتی کاهد. نمی پیمانکار مسئولیتهاي و تعهدات

 نماید.  اقدام قرارداد به منضم زمانی برنامه مطابق

  قرارداد و نحوه پرداخت مبلغ  - 4 ماده

قرارداد  موضوع  کامل  انجام  بابت  قرارداد    ریال   ..............................   مبلغ 

 به صورت مقطوع تعیین و توافق گردید.  ( ریال ......................................................................................................................)

 کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد.   -4-1

 مبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نمیگیرد.   -4-2

پرداخت، در قبال  درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش  50در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما حداکثر تا سقف     -4-3

امه بانکی بدون قید و شرط و مورد تایید کارفرما، به شرح ذیل به پیمانکار پرداخت می نماید این مبلغ به  ارائه ضمانتن 

 تناسب از صورت وضعیت هاي پیمانکار کسر می گردد. 

 نظارت دستگاه تایید  به که پیمانکار جانب از ارسالی  ماهانه وضعیتهاي  صورت  براساس قرارداد مبلغ  مابقی  پرداخت   - 4-4

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

نصب و اجراي تاسیسات برقی و مکانیکی موضوع قرارداد و برچیدن کارگاه )طبق لیست پیوست قرارداد( جزو موارد   -4-5

صورتیکه حسب تشخیص و صالحدید دستگاه نظارت کارفرما، انجام موارد فوق  آپشنال قرارداد محسوب می گردد و در  

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

 مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.

 حساب صورت مربوطه )صدور ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان غیابال قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات  -4-6

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

  پرداختهاي به پیمانکار، با توجه به میزان کار انجام شده، صورت می گیرد. 

  کسورات قانوني  –  5 ماده

 پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده پیمانکار می باشد، که در این راستا کارفرما به شرح ذیل عمل می نماید:
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تسویه   و نهائی وضعیت صورت نماید پرداخت عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف بیمه: پیمانکار

خاطرنشان می سازد پیمانکار با  .باشد می قرارداد این براي اجتماعی تأمین حساب مفاصا ارائه  به منوط پیمانکار حساب با

 کد کارگاهی اولیه .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتماعی فعال می باشد. 

 افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد   -6ماده  

)بیست وپنج   % 25ي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا  کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارها

 درصد( مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد. 

  بهاء آحاد تعدیل -  7ماده

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

 تنفيذ قرارداد  -8ماده 

 شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد: قرارداد با حصول 

 الف( امضاي قرارداد 

 ( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات  ب

 ( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما   ج

 د( پرداخت پیش پرداخت در قبال ارایه ضمنت نامه هاي مورد تایید کارفرما. 

از امضاي قرارداد نسبت به ارایه کلیه تضامین قراردادي اقدام  بایست حداکثر ظرف یك هفته پس   پیمانکار می  تبصره:  

نماید عدم ارائه ضمانتنامه بانکی فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کارفرما این حق را دارد تا  

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

 بر موضوع قرارداد  نظارت - 9 ماده

به عهده معاونت    -9-1 این قرارداد تقبل نموده  بر طبق مفاد  انجام تعهداتی که پیمانکار  بر    توسعه و مهندسی نظارت 

 باشد و پیمانکار موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت انجام نماید. کارفرما و یا نماینده وي می
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قرارد  -9-2 بازرسی الزم جهت  موضوع  مورد  نظارت  نمایندگان دستگاه  توسط  تحویل،  از  قبل  و  کار  انجام  اد در حین 

 مطابقت با مواد مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

انجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات و تسهیالت الزم جهت این امر و    -9-3

 باشد.  خت هزینه هاي مربوطه برعهده پیمانکار میپردا

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

 بود. 

امور اجتماعی  هاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و نامههمچنین ملزم به رعایت آیین پیمانکار  - 9-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد. و رعایت بهداشت حرفه

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

 هزینه انجام کند، آزمایش را یافته انجام کارهاي یا مصالح کار، اجراي صحت از اطمینان منظور به کارفرما چنانچه  -9-7

 ضمن تطبیق نکند، است شده تعیین فنی مدارک در که آنچه با آزمایشها این نتایج هرگاه کارفرماست، عهده بر آزمایشها

 طبق خود به هزینه را کارها و مصالح که است متعهد وي گیرد، می قرار پیمانکار عهده به آزمایشات این هزینه اینکه

 .نماید اصالح کارفرما دستور

و   موردي  صورت به کارگر الزم  تعداد  آزمایشی،  نوع هر انجام یا  مصالح از برداري نمونه براي که  است موظف پیمانکار 

 بگذارد. دستگاه نظارت اختیار  در رایگان طور به موقت،

در صوورتی که دسوتگاه نظارت مواردي از عدم رعایت مشوخصوات فنی، نقشوه ها و مدارک دیگر فنی قرارداد را در    -9-8

اجراي کارها مشواهده کند  با ارسوال اخطاریه اي اصوالح کار هاي معیوب را در مدت مناسوبی که با توجه به حجم و نوع  

مهلت تعیین شووده پیمانکار نسووبت به اصووالح کارها اقدام نکند،    کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد. اگر پس از

درصود هزینه باالسوري از  15کارفرما می تواند خودش کارهاي معیوب را اصوالح نماید و هزینه هاي مربوط را به اضوافه  

صوالح هر کار  مطالبات پیمانکار کسور یا از تضومینات پیمانکار وصوول نماید. در صوورتی که عدم توجه به اخطارها براي ا

و کلیه تضوامین پیمانکار را ضوبط و وصوول نماید و   معیوب از سووي پیمانکار تکرار شوود، کارفرما می تواند قرارداد را فسوخ  

 پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.
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ملیات پیمانکار را بازرسوووی می  کارفرما در مدت اجراي قرارداد، هر زمان که الزم بداند، توسوووط نمایندگان خود ع   -9-9

کند. پیمانکار موظف اسوووت که هر نوع اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشووود، در اختیار نمایندگان کارفرما بگذارد و 

 تسهیالت الزم را براي انجام این بازرسی ها فراهم سازد.  

ورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آنها را  دستگاه نظارت حق دارد مصالح مصرفی و کارهاي انجام یافته را م  -9-10

مغایر نقشوه ها و مشوخصوات فنی تشوخیص دهد، پیمانکار متعهد اسوت مصوالح و کارهاي معیوب را به هزینه خود تعوی  و 

 اصالح نماید. به هر حال، نظارت دستگاه نظارت از مسئولیت هاي پیمانکار نمی کاهد.

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمين - 10 ماده

   و شرط  قید بدون  بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء  هنگام  پیمانکار به قرارداد، مفاد طبق  تعهدات اجراي تضمین منظور به

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

 .شود می داده عودت پیمانکار به مالی و تائید دستگاه نظارت  تسویه حساب

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

قطعی و تائید دستگاه  ازصدور گواهینامه تحویل موقت و نیم دیگر آن پس از صدور گواهینامه تحویل   پس کار انجام حسن

 .گردید  خواهد مسترد پیمانکار به نظارت،

در صورت درخواست پیمانکار و ارائه تضمین مورد تایید کارفرما و تایید دستگاه نظارت، استرداد سپرده حسن    تبصره:

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

 شرح کار – 11 ماده

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می    تامین متریال و اجراي سایه بان پارکینگ مهمانسراانجام موضوع قرارداد شامل 

 باشد که جزئیات آن در پیوست آمده است. 

 دستورالعملها و بخشنامه ها - 12ماده 

 معماري و سازه : 

 میگیرند:در اجراي عملیات، استانداردهاي زیر مورد استفاده قرار  
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 ( 120آ(آیین نامه بتن ایران )نشریه  

 ( 101و  55ب(مشخصات فنی و عمومی کارهاي ساختمانی )نشریه  

 ACIج(

 AISCد(

 ASTMه(

 DINو(

 BSز(

 SSPCح(

 NFPAو(

 AWSز(

 UBCح(

 AASHTOط(

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

تر( مالک در صووورت مغایرت بین آیین نامه ها و اسووتانداردهاي مختلف ، مدرک با شوورایط مطمئن تر )محدود کننده  *

 . مگر این که موضوع دیگري در این مشخصات فنی بیان شده باشد . تعمل قرار خواهد گرف 

در هر صوورت ضووابط و مقررات ملی سواختمان ایران و آیین نامه هاي فنی پروژه هاي عمرانی کشوور بعنوان حداقل هاي    *

 قابل قبول در نظر گرفته می شوند.

 تعهدات پيمانکار –  13 ماده

 کلیات تعهدات پیمانکار جهت اجراي موضوع قرارداد : 
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 آ( تجهیز و برچیدن کارگاه، 

 الت مورد نیاز جهت اجراي کامل و صحیح قرارداد آب( تامین کلیه مواد ، مصالح  ، لوازم و ماشین 

 ج(اجراي کلیه عملیات موضوع قرارداد 

 )به صورت هفتگی و ماهانه(گزارش دهی د(مدیریت و نظارت بر اجرا، کنترل پروژه، برنامه ریزي و 

 ه(تامین و انجام سایر امورکه جهت اجراي کامل و صحیح قرارداد مورد نیاز است.

 جزییات تعهدات پیمانکار جهت اجراي موضوع قرارداد:

 شود.  انتخاب و تامیندرجه یک تمامی متریال مورد نیاز پروژه می بایست با نظارت و تائید کارفرما از متریال   -13-1

بارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه هاي    -13-2

 مورد نیاز، تصادفات، جرائم رانندگی و کلیه مسئولیت هاي مربوطه به عهده پیمانکار می باشد. 

لعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط  گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورامتعهد می  پیمانکار  -13-3

به کارفرما تحویل دهد. ضمناً پیمانکار متعهد است،   قرارداد،  با تحویل موضوع  را همزمان  قرارداد  با کاالهاي موضوع 

مربوط سال ارائه و تضمین نماید. هزینه    5خدمات پس از فروش را اعم از تعوی  و یا تأمین قطعات اصلی را براي مدت  

 باشد.به خدمات پس از فروش برعهده کارفرما می

بایست تمامی ترتیبات الزم براي انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرس  پیمانکار قبل از تحویل به سایت، می  -13-4

که در    گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را معرفی شده از جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می

 روز  برطرف سازد.  10گردد ظرف مدت اثر کنترل فنی بازرس کارفرما اعالم می

روز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم براي کار بازرس در محل    3پیمانکار تاریخ بازرسی را حداقل  -13-5

 ساخت را فراهم خواهد نمود.  

مانن  -13-6 پیمانکار  عوامل  کلیه  مدنی  یا صدمهمسئولیت  هرگونه حادثه  تحویل  د  هنگام  یا  قبل  است  اي که ممکن 

و کارکنان وي یا اشخاص ثالث   موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و اموال پیمانکار و کارکنان وي، کارفرما
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ده پیمانکار خواهد  گردد یا خسارتی به تأسیسات و اموال پیمانکار، کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و کلی به عه

 بود و کارفرما و نمایندگان وي مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

نماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی  پیمانکار بدینوسیله اعالم و تائید می  -13-7

در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وي در طول اجراي    ایران و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و

اند پیمانکار  عملیات موضوع قرارداد از مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید. مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما می

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

 تامین کلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار، بعهده پیمانکار میباشد.   -13-9

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

رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار    -13-11

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

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

مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه   -13-13

 کارفرما نخواهد بود.

کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت نماید  پیمانکار متعهد است کلیه حقوق ، مزایا ، دستمزد و حق بیمه  -13-14

سایرکسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادي و تردد پرسنل برعهده پیمانکار می باشد  

قانون کار بعهده    پرداخت کلیه هزینه هاي پرسنلی و مزایاي قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایاي قانونی برابر ضوابط

 پیمانکار بوده و پیمانکار و عوامل وي هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.

 شرح کارهای عمومي در تعهد پيمانکار 

مطالب ارائه شده در شرح کارهاي در تعهد پیمانکار فقط به منظور آگاهی کلی پیمانکار در طراحی و تدارک و اجرا و  

پروژه بوده و تحت هیچ عنوانی کارهاي موضوع پیمان و شرایط مندرج در پیمان را که در اسناد و مدارک، نقشه   نصب
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در   هاي طراحی و سازندگان و تأمین کنندگان و یا سایر اسناد و مدارک پیمان منعکس و تشریح شده است و یا بعداً

 .ید هنگام اجراي کار تحویل پیمانکار می گردد، محدود نمی نما

 تهیه و ارائه برنامه زمان بندي تفصیلی در تطابق با برنامه زمانی کلی اجراي کار  •

 با حضور کارفرما  PIMو   KOMبرگزاري جلسات  •

عقد قرارداد با سازندگان و برنامه ریزي هماهنگی و کنترل کار سازندگان فرعی در محدوده زمانی پروژه جهت   •

 تأمین، ساخت و خرید تجهیزات و کاال 

 ( کلیه مدارک پایه تهیه شده توسط مشاور درضمیمه همین اسناد مناقصه  Endorseگذاري )صحه   •

 مهندسی  بخش هايانجام کلیه امور مربوط به طراحی تفصیلی در تمامی  •

تأیید شده توسط کارفرما یا نماینده وي قبل از   (As Built)تهیه و ارائه نقشه هاي مطابق و چون ساخت  •

 ه هاي سازه، فونداسیون و چیدمان تجهیزات تمامی نقش .تحویل موقت

(General Arrangement( باید به صورت فایل اتوکد )DWG  و همراه با فایل محاسبات سازه و )

 فونداسیون به کارفرما تحویل شود.

تأیید شده توسط کارفرما یا نماینده وي قبل از   (As Built)تهیه و ارائه نقشه هاي مطابق و چون ساخت  •

( باید به  General Arrangementتمامی نقشه هاي سازه، فونداسیون و چیدمان تجهیزات )  .قتتحویل مو

 ( و همراه با فایل محاسبات سازه و فونداسیون به کارفرما تحویل شود.DWGصورت فایل اتوکد )

براي قطعاتی که در توسط پیمانکار در گارگاه ساخته می   (Shop Drawing) تهیه نقشه هاي کارگاهی •

 وند ش

 تهیه و ارائه کلیه دستورالعمل هاي مکاتبات، ساختار شکست، نصب، راه اندازي، بهره برداري •

تجهیزات و اقالم پروژه شامل   (Vendor Document)تهیه و ارائه کلیه مدارک سازندگان و یا فروشندگان  •

 مصرفی   و  اصلی

 فعالیت هاي بازرسی فنی و کنترل همکاري و هماهنگی با نمایندگان مشاورکارفرما/ کارفرما در   •

 ساخت تجهیزات و تأمین اقالم مصرفی و پروژه اي، قطعات یدکی 

پس از دریافت نامه آمادگی پیمانکار براي انجام عملیات بازرسی بازرس فنی از طرف کارفرما و بصورت  •

 .جام رساندمکتوب به پیمانکار معرفی خواهد گردید که تحت نظر مشاورکارفرما وظایف خود را به ان

بمنظور نگهداري کاال و تجهیزات پروژه، تدارک و تأمین تسهیالت جانبی و یا ساخت انبار موقت اعم از مسقف   •

 .و یا روباز همراه با حصارهاي الزم در صورت لزوم به عهده و هزینه پیمانکار است 
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شرایط عمومی  12ق ماده تهیه بیمه نامه هاي حمل تجهیزات، مسئولیت، تمام خطر نصب، ماشین آال ت مطاب •

 .و شرایط خصوصی پیمان به عهده پیمانکار است

 تدارک و تهیه ابزار کار، ماشین آالت مورد نیاز، تأمین نیروي انسانی کار آمد براي اجراي کار  •

پیمانکار موظف است قبل از اجراي کارهاي موضوع پیمان توسط دفتر فنی خود نقشه ها را با یکدیگر مطابقت   •

گونه مغایرت احتمالی را به مشاورکارفرما اعالم نماید. بدیهی است پس از بررسی هاي الزم، در این  داده و هر

 .زمینه نظرات اعالم شده از سوي مشاور مالک اجراي کار خواهد بود

تأمین مسکن، غذا، لباس کار، وسایل ایمنی، تسهیالت رفت و آمد پرسنل خارجی به ایران و پرسنل داخلی و   •

خارجی به کارگاه، دفاتر کار و امکانات اداري و دفتري و سایر تسهیالت مورد نیاز به مسئولیت و هزینه  

 .پیمانکار می باشد

 .رعایت و ایجاد ارتباط و هماهنگی با پروژه و یا واحدهاي مجاورکه فصل مشترک با کار موضوع پیمان دارد  •

 .ایر پروژه ها و یا واحدها در کارگاه وارد می گرددحین اجراي کار به س  جبران خسارت یا خساراتی که در •

تهیه و ارائه به موقع دستورالعمل ها، مشخصات فنی، فهرست و فرمهاي آزمایشها، برنامه زمانی انجام   •

آزمایشهاي عملیات پیش راه اندازي، اخذ تأییدیه از مشاور کارفرما/ کارفرما و اخذ گواهی تکمیل کارها و  

 شرایط عمومی پیمان  26وع پیمان جهت راه اندازي مطابق ماده  آمادگی واحدهاي موض

تهیه و ارائه به موقع دستورالعمل ها، مشخصات فنی، فهرست و فرمهاي آزمایشها، برنامه زمانی انجام   •

آزمایشهاي عملیات پیش راه اندازي و راه اندازي، اخذ تأییدیه از مشاور کارفرما/ کارفرما و انجام آزمایش  

 شرایط عمومی پیمان  23طابق ماده عملکردي م

 ایجاد هماهنگی و الزام به همکاري با بهره بردار کارفرما به منظور بهره برداري کامل از تجهیزات •

کنترل پروژه، برنامه ریزي فعالیتهاي موضوع پیمان و روشهاي کنترل میزان پیشرفت کار و ارائه روشهاي   •

 ، بازرسی و آزمایشهاي کیفی به منظور صحت اجراي کار جبرانی تأخیرات احتمالی، روشهاي اجراي کار

انجام هماهنگی با مشاورکارفرما/ کارفرما براي اخذ تأییدیه، گواهینامه ها، مفاصا حسابها از سازمانها و ادارت   •

ذیربط، تدوین صورت وضعیت هاي موقت و قطعی، همکاري در تدوین فهرست نواقص و رفع نواقص تا مرحله  

 تحویل قطعی 

در محدوده عملیات توسط کارفرما به پیمانکار تحویل    Bench Markاي اجراي کارهاي پیمان دو نقطه  بر •

خواهد گردید ولی انجام عملیات نقشه برداري مورد نیاز محل احداث پروژه براي انجام کارهاي پیمان و  

بعهده پیمانکار   General Layoutهمچنین تهیه نقاط نشانه دیگر و کنترل و مطابقت با نقشه ها از جمله  

 بوده و باید در پیشنهاد قیمت کلی خود، هزینه هاي مربوطه را منظور نماید. 
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کلیه هزینه هاي آزمایشات براي اطمینان یافتن از صحت اجراي کارهاي موضوع پیمان بعهده پیمانکار می   •

 .باشد

  As Builtتهیه نقشه هاي •

 کلیه تجهیزات مطابق نظر کارفرما    Final Bookتهیه مدارک •

 تهیه اسناد و مدارک پروژه با نرم افزارهاي مورد تأیید کارفرما   •

   ”SI“تهیه نقشه ها و مدارک براساس واحدهاي سیستم متریك  •

 تهیه رویه گردش اطالعات/ دستگردانی در سیستم داخلی پیمانکاران پیش از ارسال مدارک پروژه. •

انجام    A40-SP-EMC-2103-1249مشخصات فنی رنگ پروژه به شماره  رنگ آمیزي بایستی بر طبق  •

 گردد و سازنده رنگ باید به تأیید کارفرما برسد.  

موارد اشاره شده در فوق حداقل شرح خدمات پیمانکار بوده و رافع مسئولیت پیمانکار در انجام کامل کلیه   •

نصب و راه اندازي تجهیزات و کاالي پروژه  فعالیت هاي مرتبط با مهندسی، مهندسی خرید، خرید، ساخت و 

 نمی باشد.

 و معماري   سیویل و سازه بخششرح کار 

فهرست خدمات و تعهدات پیمانکار در این پروژه به طور کلی شامل ردیف هاي مشروحه زیر بوده ولی به آنها محدود   

با نقشه  ایست کلیه موضوع قرارداد را مطابق  نمی باشد. انجام این عملیات حداقل نیازهاي پروژه می باشد و پیمانکار می ب

قوانین و مقررات  استانداردها، نشریات،  مشخصات فنی پروژه، شرح کارهاي عمومی پیمانکار، شرایط عمومی پیمان و  ها و  

و    Plot Plan. الزم به ذکر است محدوده کار پیمانکار در لیست تجهیزات،  کشور انجام و به کارفرما تحویل دهد  ملی

 کلیه مستندات ارسال شده در این بسته شرح خدمات می باشد.

  وضعیتانجام بازدید از وضعیت موجود به منظور بر آورد صحیح از حجم عملیات سیویل و سازه و تغییرات الزم در   •

 به منظور پیاده کردن طرح.  )در صورت نیاز( موجود

ارتفاعی محدوده    ترازهايآگاهی از    به منظور آگاهی کامل از محدوده پروژه،  نقشه برداري  خدمات مهندسی  کلیه  انجام •

، تاسیسات دفنی شامل لوله، ترنچ برق، و غیره پیاده کردن ترازها و موقعیت سازه ها، بررسی  و سازه هاي موجودطرح  

و اخذ تأییدیه   تداخل احتمالی با سازه هاي موجود، به روز رسانی نقشه هاي توپوگرافی و جانمایی محدوده پروژه

 کارفرما/مشاور. 

  پروژه موضوع ابنیه و ها سازه احتمالی تداخل هرگونه پروژه  محل  از دقیق  ازدیدب قبل از عقد قرارداد، با  باید پیمانکار  •

  موجود   هاي  سازه  و  ابنیه  و  کشی  زه  هاي  سیستم  برقی، مکان  تأسیسات  انتقال  هاي  کانال  قبیل  از  موجود  تأسیسات  با
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  برآورد  در   و  گذاشته   موضوع  جریان  در  را  مشاور  الزم   مهندسی   اقدام   و  مانع  رفع  منظور  به  و   گرفته  نظر  در  را  غیره  و

 دهد.  قرار توجه مورد را مسئله  این  خود مالی 

بررسی مبانی و مشخصات فنی براي موارد الزم در بخش کارهاي اجرایی سیویل و سازه و در صورت نیاز اصالح آنها   •

 با راهنمائی مشاور. 

 

 وش و اخذ تأییدیه کارفرما. ارائه مدرک روش هاي جوشکاري، بازرسی سازه هاي فوالدي و تست هاي ج •

 ارائه دستورالعملهاي اجرایی خاص مطابق با درخواست کارفرما و اخذ تأییدیه کارفرما/مشاور.  •

بررسی کامل و جامع مدارک فروشندگان تجهیزات از قبیل نوار نقاله و غیره و تطبیق دادن با نقشه هاي اجرایی   •

 ارفرما/مشاور.سیویل و سازه و اعالم نظر در موارد مغایرت به ک 

طراحی کلیه سازه ها و فونداسیون هاي محدوده کار و هرگونه سازه دیگري که حین طراحی تفصیلی مورد نیاز باشد،   •

 .8.6تا  8.1به شرح بندهاي 

و فایل هاي محاسباتی    مدلسازي، آنالیز و طراحی سازه هاي فلزي، بتنی و فونداسیونها و ارائه دفترچه محاسبات  ✓

SAP  وSAFEطابق با لیست مدارک مصوب. ، م 

نقشه هاي فونداسیون ها شامل نقشه هاي خاکبرداري، قالب بندي و آرماتورگذاري فونداسیون به همراه    تهیه ✓

 ، مطابق با لیست مدارک مصوب.جدول میلگرد

، مطابق با لیست مدارک  نقشه هاي قالب بندي و آرماتورگذاري سازه هاي بتنی به همراه جدول میلگرد  تهیه ✓

 صوب. م

 ، مطابق با لیست مدارک مصوب. تهیه نقشه هاي سازه هاي فلزي به همراه اتصاالت مربوطه ✓

هرگونه مدرک و یا نقشه اي که براي شروع طراحی تفصیلی مورد نیاز است و در مدارک طراحی پایه تحویل   ✓

 داده شده به پیمانکار وجود ندارد.

موجود آن سازه، در صورت نیاز ارائه    SAPد نیاز و اصالح فایلاصالح هرگونه سازه موجود با توجه به تغییرات مور  •

موجود    SAPطرح مقاوم سازي و تهیه نقشه هاي مربوطه به همراه دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی. تطابق فایل  

ازه  کردن نقشه هاي س   As Builtبا سازه از نظر مقاطع و بارگذاري، باید توسط پبمانکار بررسی و صحه گذاري شود.  

(  SAPبراساس وضعیت موجود شامل اتصاالت باید توسط پیمانکار انجام شود. در صورت عدم وجود فایل محاسباتی )

 ( توسط پیمانکار مطابق با شرایط موجود تولید شود.SAPالزم است فایل محاسباتی سازه )
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و اتصال آن ها به سیستم    زهکشی ها  و  اصالح و طراحی سیستم جمع آوري آبهاي سطحیتهیه نقشه هاي مربوط به   •

 موجود به همراه محاسبات مربوطه، مطابق با لیست مدارک مصوب.

و جدول    و جاده ها  روسازي سطوح در داخل و خارج ساختمان ها و مسیرهاي دسترسی  تهیه نقشه هاي مربوط به •

 با لیست مدارک مصوب. اتصال آن ها به سیستم موجود به همراه محاسبات مربوطه، مطابقبندي خیابان و 

به همراه محاسبات مربوطه، مطابق با لیست مدارک    کلیه موارد زیر زمینی در محدوده پروژهتهیه نقشه هاي مربوط به   •

 مصوب. 

سطحی   • آبهاي  آوري  جمع  کانالهاي  دسترسی،  هاي  جاده  شامل  سیویل  هاي  نقشه   و  تهیه 

به همراه جزییات و محاسبات مربوطه، مطابق با    .... مورد نیازو نقشه تأسیسات زیرزمینی و    محوطه سازي، تسطیح

 لیست مدارک مصوب. 

 

 . 14.15الی  14.1بندهاي انجام کلیه عملیات سیویل، سازه و معماري در محدوده پروژه به شرح  •

مین فضاي الزم براي  أجهت ت  از جمله بوته کنی، بریدن و ریشه کن کردن درختچه هاي موجود  پاکسازي سایت  ✓

 .اجراي پروژه

برداشت کلیه خاکهاي دستی و ریختن خاک مناسب بجاي آن و کوبش و تأمین تراکم مورد نیاز و و اخذ تأییدیه   ✓

 مل عملیات خاکی و نقشه هاي تأیید شده.کارفرما/ مشاور مطابق دستورالع 

 احداث جاده هاي دسترسی و اتصال به جاده هاي موجود. ✓

، خاکریزي، تسطیح و کوبش و تأمین تراکم مورد نیاز و و اخذ تأییدیه کارفرما. انجام کلیه عملیات  خاکبرداري ✓

به    خاکسیویل و حمل    نقشه هاي تائید شده سازه وو    ( Specificationsدستورالعمل ها )  اساسخاکی بر

   ید کارفرما باشد.أیمحل مناسب که مورد ت

 اجراي ترانشه هاي الزم و ایجاد ساپورت ها و داکت هاي الزم جهت عبور کابلهاي احتمالی برق و ابزاردقیق ✓

تغییر مسیر در زه کش هاي موجود در نقاط احتمالی به منظور پیاده کردن طرح به نحوي که در سیستم زه   ✓

پیمانکار موظف می باشد که هرگونه صدمه به سیستم موجود را که حین عملیات    ت خللی ایجاد نگردد.کشی سای

 بوجود می آید را به بهترین نحو بازسازي نماید. 

و    نقشه هاي تفصیلی تائید شده  و  (Specificationsدستورالعمل ها )  براساس   shop drawingتهیه نقشه ✓

با    ساخت دقیق سازه هاي فلزي در کارخانه ساخت و نصب آن در سایتارسال مدل سه بعدي به کارفرما و  

 اتصاالت پیچی. 
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شامل    ،هاي سیویلرمین مصالح مورد نیاز جهت اجراي سازه هاي فلزي و بتنی و کا أمشخص نمودن منابع ت ✓

که باید به    پروژهکلیه مصالح مورد استفاده در  میلگرد، آهن، سیمان، سنگدانه، شن و ماسه، مصالح پر کننده و  

نظر دستگاه  أیت پیمانکار طبق  از طریق  آنها  کیفیت  آزمایشات الزم جهت صحت  و  نظارت رسیده  ید دستگاه 

 ارائه گردد.   انجام و نتایج آن به دستگاه نظارت  نظارت

ول  مین تسهیالت مناسب جهت نگهداري و انبار نمودن مصالح مورد استفاده در سایت با توجه به روشهاي متداأت ✓

فنی و مشخصات فنی عمومی و خصوصی و تامین ماشین آالت و تجهیزات اجرایی الزم جهت اجراي کارهاي  

 سیویل و سازه.  

قالب بندي، آرماتورگذاري،    نقشه برداري، خاکبرداري و رگالژ و اجراي بتن مگر،  کلیه عملیات بتنی شاملانجام  ✓

. تمام  ریزي و قالب برداري و عمل آوري و نگهداري بتن بتن تهیه بتن و جا گذاري قطعات فلزي و میل مهارها، 

 انجام شود. ید شده أیت و دستورالعملهاي مطابق نقشه ها کارها باید 

، تست جوش و رنگ و کنترل  در کارخانه  رنگ آمیزي  و  کلیه کارهاي فلزي شامل تهیه مصالح، ساخت انجام   ✓

و شاقول    نصبگروت ریزي،  و  انبار در محل  مناسب،    و حمل به کارگاه، تخلیه   يابعادي المانهاي سازه، بارگیر

  ید شده أیت  و دستورالعملهاي  مطابق نقشه هاو لکه گیري پس از نصب. تمام کارها باید     Touch upو  کردن

 انجام شود. 

 

 . دستگاه نظارت یه از تایید و اخذ  As Builtنقشه هاي  تهیه ✓

پاکسازي سایت و انتقال ماشین آالت و تجهیزات مربوطه اقدام    الزم است پیمانکار پس از پایان کار پروژه نسبت به •

 ید دستگاه نظارت به کارفرما تحویل دهد.   أینموده و سایت را  با ت

الزم است پیمانکار قبل از شروع هر فعالیت مجوز شروع فعالیت را از دستگاه نظارت مقیم کسب نماید و پس از اتمام   •

 برسد.   یید دستگاه نظارت مقیم سایتأبه ت

الزم است پیمانکار هرگونه ابهام در نقشه ها و همچنین هر گونه مغایرت نقشه با شرایط موجود را طی یك فرمت    •

 برساند.و مشاور یید دستگاه نظارت أمناسب به اطالع دفتر فنی خود رسانده و نتیجه آن را جهت اجرا به ت

 زمین سیستم حفاظت 

می بایست جهت اجراي سیستم ارت از وضعیت موجود استفاده و از  حفاظت زمین پیمانکار    سیستم با توجه به موجود بودن  

کابل اصلی ارت موجود و یا از باسبار هاي ارت موجود در محوطه استفاده نماید. در صورتیکه امکان گرفتن انشعاب از باسبار 

نسبت به تعوی  یا اضافه کردن باسبار ارت به آن مجموعه اقدام نماید. سایز کابل  هاي ارت میسر نباشد پیمانکار می بایست  

انشعاب و ارتباط الزم با تجهیزات فلزي رینگ اصلی ارت می بایست مطابق با وضعیت موجود در نظر گرفته شود. پیمانکار باید  
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   (Thermo Weld)را بصورت اتصاالت حرارتیاي و ارتباط با شبکه ارت دفنی  بصورت پیچ و مهرهرا  اي روي زمین  و سازه

 . انجام دهد

 

 طراحی:  - خدمات مهندسی

پیمانکار باید تمامی مدارک مورد نیاز اجراي پروژه و محاسبات مورد نیاز را تهیه و جهت تأیید براي کارفرما/ مشاور ارسال 

 : محاسبات سازه می باشد. نماید. در بخش محاسبات حداقل مدارکی که باید توسط پیمانکار تهیه گردد شامل

پس از اجراي کار پیمانکار باید براساس تجهیزات خریداري شده و همچنین براساس آخرین تغییرات در هنگام نصب و راه 

نمودن نقشه هاي تهیه شده و یا نقشه هاي موجود کارفرما اقدام نماید. این نقشه ها می بایست    As Builtاندازي نسبت به  

عملی که بعداً در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت نهائی شود. همچنین درصورت نیاز به هر گونه مدرک مطابق با دستورال

مهندسی در حین اجراي پروژه خارج از مدارک پیوست قرارداد و یا لیست مدارک تأیید شده، پیمانکار موظف به تهیه و طراحی  

 .آن مطابق استانداردها و تأیید کارفرما/ مشاورمی باشد

 تعهدات کارفرما  –14ماده 

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

 هر گونه بازرسی فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي شده تا در برنامه پیمانکارخللی وارد نشود.  -14-2

 زمین براي تجهیز کارگاه و اجراي پروژه تحویل  -14-3

 کارکنان پيمانکار –15ماده 

از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به کار گرفته   -15-1

 میشوند کارکنان پیمانکار شناخته میشوند.

انجام مراحل م  -15-2 به منظور  باید  به تعداد کافی کارکنان صالحیت دار و  پیمانکار  این قرارداد در دفاتر خود  ختلف 

مناسب داشته باشد و این کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرما  

 مطرح میشود را داشته باشند و در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود. پیمانکار در  -15-3
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 معرفي مدیر پروژه    – 16ماده 

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

 ید. مدیرپروژه پیمانکار در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد .مدت قرارداد به دستگاه نظارت کارفرما معرفی نما

در صورتی که پیمانکار قصد تغییر مدیر پروژه خود را داشته باشد موظف است حداقل یك هفته قبل از تاریخ تغییر،    -16-2

 موضوع را به اطالع کارفرما برساند.

 محل تحویل  -17ماده 

جاده شیراز، کیلومتر   50موضوع قرارداد و اجراي پروژه، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر محل تحویل اقالم و مصالح 

جاده اختصاصی معدن گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئولیت    5

 باشد. تحویل سالم کلیه اقالم به عهده پیمانکار می

 دوره تضمين و رفع نواقص  –  18ماده 

ماه    12حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ انجام موضوع قرارداد و تحویل موقت براي مدت    -18-1

 شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد و این مدت بنام دوره تضمیون نامیده میشود.

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

 نامرغوب باشد، پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. 

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

با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک و   شده بوسیله پیمانکار و 

خود را بنحوي تضمین می نماید    گاه هايضمائم قرارداد باشوود. مشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کار

غوب یا  ساخت و طرز کار نامناسووب مربوووط که هر گاه نواقصی در دوره تضمین ظاهر شود که بتوان به متریال نامر 

فقدان   فوق  نواقص  از جمله  نماید.  را اصالح  نواقص  آن  تعیین می گردد(  توسط کارفرما  )زمان  تأخیر  با حداقل  نمووود 

خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک و ضمائم قرارداد در مورد ساخت می باشد. عیوب ناشی از اشتباهات در بهره  

اي مرکب از دو نفر از نمایندگان کارفرما و یك نفر نماینده پیمانکار باشد  ري و فرسودگی عادي که مورد تأیید کمیتهبردا

 از شمول این ماده مستثنی است.
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در صورتیکه پیمانکار از رفع نواقص در حداقل زمان )زمان توسط کارفرما تعیین می گردد( خودداري نماید کارفرما    -18-3

 درصد به حساب بدهکاري پیمانکار منظور می نماید. 15فع و هزینه هاي متعلقه را به اضافه نواقص را ر

 سالم بودن مواد، کيفيت و چگونگي تحویل   –  19ماده 

 کلیه اقالم مورد نیاز پروژه باید نو و سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي کارفرما ارسال گردد.

اقالمی که آماده بسته بندي می باشند توسط کارفرما مورد بازرسی کمی و کیفی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه اقالم  

ظاهرا سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فورم لیست بسته بندي مربوطه تنظیم و پس از تحویل به انبار کارفرما  

 به تأیید انبار کارفرما خواهد رسید.  

صورتیکه تجهیزات موضوع قرارداد ناسالم بوده و یا منطبق با مشخصات فنی مورد درخواست نباشد، پیمانکار متعهد    در

است به دستور کارفرما، این نوع اقالم را عوض نموده و در مدت زمانی که کارفرما معین می کند در انبار کارفرما تحویل  

شی از تأخیر در این رابطه به عهده پیمانکار خواهد بود. در صورت امتناع  نماید. کلیه هزینه هاي ایجاد شده و خسارات نا

پیمانکار از تعوی  به تشخیص کارفرما و طی مدت مورد نظر، کارفرما مجاز است به هر طریق که صالح می داند این اقالم  

  30اید و یا قرارداد را طبق ماده  این قرارداد عمل نم   23را تعوی  نموده و براي جبران هزینه خسارت وارده بر اساس ماده  

 و بدلیل تخلف پیمانکار فسخ نماید.

 قصور و مسامحه   –20ماده  

درصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خسارتی به  

درصد از محل تضمین هاي پیمانکار و یا هرنوع مطالبات   15کارفرما شود کارفرما حق دارد هزینه خسارت وارده را باضافه  

 بدون احتیاج به اقدامات اداري و قضائی وصول نماید.  "اي که پیمانکار نزد او دارد مستقیماو سپرده

 کتابچه راهنما و دستورالعمل - 21ماده  

یزات و کلیه مدارک منضم به  پیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی، مدارک خرید تجهیزات وگواهینامه هاي اصالت تجه 

نسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی، یك نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق   3این قرارداد را به تعداد 

با نسخه تایید شده را قبل از تحویل موقت براي کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي چون  

 ماه پس از تحویل موقت میباشد.    1( حداکثر تا  As builtساخت )
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موعد تحویل نقشه هاي طبق ساخت از سوي پیمانکار به کارفرما، پس از اتمام کارهاي موضوع قرارداد و پیش از  

تحویل موقت می باشد. پیمانکار مکلف است به هزینه خود یکسري کامل از کلیه نقشه هاي ابالغی اجرایی را  

و تأیید مشاور کارفرما ارائه دهد.  عالمت گذاري کرده و جهت بررسی  (As Built DWG) بصورت مطابق ساخت  

    Hard Copy  این نقشه ها بایستی شامل کلیه تغییرات داده شده باشد و پس از تأیید مشاور کارفرما، سه نسخه

چنانچه ضمن تحویل موقت تغییري  )فایل الکترونیکی( از کلیه آنها تهیه و به کارفرما تسلیم شود.    CD  دو عدد و

 م باشد، نقشه هاي مطابق ساخت مربوطه باید توسط پیمانکار اصالح شود. در کارهاي انجام شده الز

و...( در    IFI،IFA ،IFCو کالسه مدارک اعم از)مدارک فنی    دفترچه هاي محاسبات و  کلیه نقشه ها و  -

که  مطابق با رویه هماهنگی پروژه و کدینگ     MDR  (Master Document Register)قالب  

 به تآیید کارفرما رسیده باشد،و توسط  پیمانکار تهیه  21اسناد پیوست شماره 

گذاري  - صحه  و  بررسی  پیمانکار  توسط  بایست  مناقصه  اسناد  در  شده  ارائه  بیسیك  مدارک    " ضمناً 

Indorce  "    .گردد 

در دستور کار   (detail design) طراحی جزئیات ،به پیمانکار  MDRپس از بررسی کارفرما و ابالغ   -

 می گردد.   آغازاجراي عملیات ساخت و نصب   پیمانکار قرار خواهد گرفت و 

 

 دقت و کوشش  – 22ماده  

متداول فنی و بر اساس استانداردهاي  پیمانکار باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول  

اي معمول انجام دهد. پیمانکار باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و  تخصصی و حرفه

 جدیت خود را بکار برد.

 جریمه تأخير    – 23ماده  

عهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد  چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، پیمانکار نتواند تمام و یا قسمتی از ت-23-1

تواند بازاء هر هفته تاخیر در انجام تعهدات پیمانکار مبالغی را به شرح ذیل به عنوان  قرارداد بموقع انجام دهد کارفرما می

اشت  هاي وي بردهاي وي کسر نماید و یا از محل تضمیناقدامات قضایی یا اداري از پرداختجریمه، بدون لزوم انجام  

 نماید. 
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به ازاي هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد،    -23-2

به حساب پیمانکار  )ده درصد( مبلغ کل قرارداد از سوي کارفرما    %10)دو و نیم درصد( و حداکثر تا    %2.5جریمه اي معادل  

را ضمن  بیش از مدت فوق الذکر در انجام موضوع قرارداد، کارفرما می تواند قرارداد  در صورت تأخیر  منظور می گردد.  

احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین پیمانکار و سایر  

وصول نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض  مطالبات پیمانکار را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود  

را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوي خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذکور کارفرما می  

 تواند به منظور جبران خسارات وارده از طریق طرح دعوي در مراجع صالح قضایی اقدام نماید.

 گواهي تحویل موقت – 24ماده  

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

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

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

 بهره آماده قرارداد موضوع عملیات دستگاه نظارت نظر  به تشکیل هیات تحویل موقت را به پیمانکار ابالغ می نماید. اگر

 تکمیل موقت تحویل از پیش باید که را کارهایی و نواقص تقاضاي پیمانکار، دریافت از روز 7 مدت ظرف نباشد، برداري

   .رساند می پیمانکار اطالع به شود

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

 آماده کار محل در اوست، عهده به قرارداد مدارک و اسناد طبق  آنها تدارک که را از وسایل قسمت آن و نماید ارائه نظارت

 .کند می

 از تاریخ تحویل موقت  قبل ماه یك  حداقل پیمانکار توسط چك لیست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد باید  -24-2

 .گیرد  قرار توافق مورد طرفین بین و ارائه گردد

تحویل می   هیات اعضاي تحویل موقت موضوع قرارداد در حضوردستورالعمل و چك لیست هاي نهایی مبناي     -24-3

 .گردد می درج موقت تحویل مجلس صورت در آن نتایج باشد و 

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

 .گردد ابالغ پیمانکار به تا کنند می ارسال کارفرما براي مستندات مربوطه، همراه به را موقت تحویل
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 با تعیین موقت تحویل جلسه صورت  تشکیل به اقدام نمایند، مشاهده درکارها نقصی و عیب تحویل هیات هرگاه  -24-5

 جلسه صورت ضمیمه و تنظیم را ناتمام عملیات و کارها معایب و نقایص از فهرستی و کنند می نقص رفع براي مهلتی

دستگاه   پیمانکار،  جانب از نقص رفع اعالم از دهند. پس می ارائه به پیمانکار را آنها از اي نسخه و نمایند می موقت تحویل

 گواهی باشد، نمانده باقی  ایرادي و عیب گونه هیچ نقایص، فهرست اساس بر و اگر کند می بازدید  را عملیات دوباره نظارت،

 .می شود ابالغ پیمانکار  به مراتب   و رسیده پیمانکار  و دستگاه نظارت  نماینده  امضاي نقایص به رفع گواهی  و موقت تحویل

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

 .گردد می تلقی شده داده تحویل قرارداد موضوع

 که است  کار از بخش هر نواقص رفع تاریخ تضمین، دوره شروع تاریخ کار، از بخش هر در نقصی وجود صورت در -24-7

 .باشد رسیده دستگاه نظارت تایید به

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

 ماده، این با رعایت  کارفرما  باشد، نیاز مورد  کار کل  تکمیل  از پیش  کار  از  مستقلی هاي  قسمت از  برداري بهره کارفرما،  نظر

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

 موقت تحویل که کار  از آن قسمت تناسب  به را کار انجام حسن تضمین  کسور استرداد قطعی، تحویل تضمین، دوره شروع

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

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

رسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که  مدتی که به توافق طرفین میاین صورت پیمانکار ملزم است ظرف  

روز توسط کارفرما    10در این صورت پس از بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت  

 قت خواهد بود. صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل مو 

 مسئوليت های دوره تضمين–  25ماده  

نماید )دوره  ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمین می  12پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براي مدت  

تضمین(. اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه  

راتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می کند و پیمانکار  خود رفع کند. براي این منظور، کارفرما م

روز پس از ابالغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط کارفرما اعالم     15حداکثر  

 می گردد، رفع مینماید.  
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سامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی  هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا م

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

 ود.او دارد، برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نم

 گواهي تحویل قطعي–  26ماده  

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

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

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

 .نماید می ابالغ پیمانکار به را کار قطعی 

 قراردادشرایط   اساس  بر پیمانکار کند،  مشاهده پیمانکار  کار از  ناشی نقصی و عیب  قطعی،  تحویل هیات  هرگاه  :1تبصره

 .باشد می آنها رفع به مکلف

 نواقص ناشی رفع به مکلف ننماید، را کار قطعی تحویل تقاضاي شده، تعیین تضمین  دوره پایان  در پیمانکار اگر :2تبصره

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

 .است قطعی تحویل

 به طول ماه دو از بیش تاخیر این و نکند تحویل هیات اعزام  به اقدام پیمانکار، تقاضاي وجود با کارفرما اگر :3تبصره

 نکند، زمینه اقدامی این در کارفرما مجدد تقاضاي تاریخ از ماه یك  انقضاي و پیمانکار مجدد درخواست از پس و انجامد

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

 

 صورت وضعيت قطعي -26-2

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

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

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

 به صورت وضعیت از  نسخه یك ارسال  ضمن را خود نهایی نظر تایید،  عدم صورت  در .نمود خواهد اقدام آن پرداخت
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 مدت  طی  را حداکثر  خود اعتراض باشد داشته کارفرما نظر به نسبت  اعتراضی پیمانکار چنانچه .کرد خواهد اعالم  پیمانکار، 

 .رساند می کارفرما  اطالع به مدرک، و دلیل ارائه با روز،10

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

 .نماید می اعالم

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

 .شود می آزاد موقت  تحویل با کار انجام حسن

 حق واگذاری  – 27ماده  

قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما به شخص یا اشخاص  پیمانکار حق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع این  

 حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد. 

 حل اختالف  –  28ماده  

 و آهن توسعه شرکت قراردادهاي و حقوقی مدیریت بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -28-1

 شهرستان  قضائی محاکم قرارداد  این با مرتبط و ناشی حقوقی به دعاوي رسیدگی صالح مرجع و میباشد   گهر گل فوالد

 .نمودند موافقت آن با  قرارداد این با امضاء طرفین که بود خواهد سیرجان

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

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

 حوادث قهری و غير مترقبه )فورس ماژور( – 29ماده  

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

 خاتمه قراردادموارد فسخ و   –30ماده 

 فسخ قرارداد بعلت تخلف پیمانکار :   -30-1

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

به موقع فراهم نساخته و یا دقت الزم را کووه از یووك پیمانکار انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید ،  

ار به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی یا حقوقی( بدون مجوز کتبی کارفرما و نیز  کار توسط پیمانک در صورت واگذاري 
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در صورتیکه به تشخیص دستگاه نظارت تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر پیمانکار بیش از مدت پیش  

عایت شرایط قرارداد و یا اصول  بینی شده در قرارداد به تعویق بیافتد و یا پیمانکار منافع کارفرما را ملحوظ ننماید و ر 

متعارف معامله را ننماید ، کارفرما به پیمانکار اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و پیمانکار  

 روز تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد.   15موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نباید از 

باشد و یا اینکه به علت بعضی از اقدامات  ذکور پیمانکار مطابق اخطار کارفرما عمل نکرده  در صورتیکه در پایان مدت م

ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، کارفرما حق خواهد داشت به تشخیص خود و بدون احتیاج به  

رداد نسبت به ضبط تضمین اجراي تعهدات  انجام تشریفات خاصی این قرارداد را فسخ نماید. کارفرما پس از ابالغ فسخ قرا

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

باشد را از محل تضامین و سایر مطالبات پیمانکار مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و  

 ار حق هرگونه ادعایی را دراین خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.  پیمانک

 قرارداد  تنفیذ از بعد روز 7 از بیش قرارداد، موضوع عملیات شروع براي کارگاه تجهیز در ( تاخیرب

 زمانبندي  برنامه اساس بر قرارداد موضوع عملیات  شروع در ج( تاخیر

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

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

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

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

به پیمانکار پرداخت خواهد کرد، مشروط برآنکه پیمانکار کلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه 

 تعهدي را که کارفرما براي آن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به کارفرما انتقال دهد. 

 ه سبب ورشکستگیفسخ ب  -30-3

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

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

 خواهد شد.

 اقدامات فسخ قرارداد  -30-5

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

 .کند ابالغ می پیمانکار به داند، می فسخ مشمول را  پیمانکار آنها استناد به که مواردي ذکر با را خود نظر دهد،

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

 پیمانکار از سوي پاسخی شده، تعیین مدت ظرف اگر .برساند کارفرما  اطالع به را مراتب باشد، داشته شده اعالم موارد

 انجام به احتیاج و بدون کند می ابالغ پیمانکار به را قرارداد فسخ کارفرما بداند، مردود را شده اقامه دالیل کارفرما یا نرسد

 :نماید می عمل ماده، این مفاد ترتیب به اداري، و قضایی تشریفات دادن

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

ر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل  داشت ه( و حق خواهد  2-30)به استثناي بند  

تضامین و سایر مطالبات پیمانکار مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه  

 ادعایی را دراین خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.  

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

 هفته نماینده یك  ظرف که کند  می دعوت پیمانکار از سپس .دارد می معمول را الزم اقدام آن حفاظت و براي گیرد می

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

 نماینده یا خودداري نماید شده تعیین مدت ظرف نماینده معرفی از پیمانکار هرگاه نماید. معرفی است موجود کارگاه

 نماید می اقدام صورت برداري براي راسا  کارفرما نشود، حاضر برداري صورت براي مقرر موعد در او جانب از شده معرفی

 قطعی وضعیت  صورت  تهیه به اقدام پیمانکار  برداري، صورت از پس .ندارد مورد  این در  اعتراضی گونه هیچ حق پیمانکار  و

 .کند  می شده انجام کارهاي از

 اختیار می  در است، نیاز مورد کار  ادامه براي و شده احداث کارگاه در که را موقت ساختمانهاي و تاسیسات کارفرما )ج

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

 می در اختیار است الزم دیگر آالت ماشین با آنها کردن جایگزین براي که مناسبی مدت براي بداند، نیاز مورد کار اتمام

 توافق  عدم نماید. )در صورت  می  منظور  پیمانکار  طلب حساب  به  شود، می  تعیین  طرف دو توافق با  که را آنها  اجاره و  گیرد

 ) می نماید را تعیین بها اجاره دادگستري کارفرما با نظر کارشناس بها، اجاره مبلغ بر

را که با   پیمانکار  وسائل و ابزار و آالت ماشین از اقالمی  خود، طلب میزان به کارفرما باشد، بدهکار کارفرما به پیمانکار اگر

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

 آورد. می در خود قطعی تملك  به

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

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

 شرایط خرید با همراه را کار اجراي براي شده سفارش  مصالح فهرست درنگ  بی قرارداد، فسخ ابالغ دریافت با ه( پیمانکار

 مورد که را سفارش شده مصالح از اقالمی مذکور فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما براي آنها

 بابت که مبالغی .منتقل نماید کارفرما به را آنها خرید قرارداد پیمانکار تا نماید می اعالم پیمانکار به دهد می تشخیص نیاز

 منظور پیمانکار  طلب حساب به   آن  مدارک و  اسناد تسلیم  مقابل در است، شده  تادیه  پیمانکار  سوي از مصالح  این خرید

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

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

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

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

 .کند

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

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

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

 قرارداد  خاتمه
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 علل خود یا مصلحت به بنا باشد،  پیمانکار  متوجه تقصیري آنکه  بدون کارفرما  قرارداد،  موضوع کارهاي اتمام از پیش  هرگاه

 نباید  تحویل، که براي کارگاه کردن آماده تاریخ تعیین با را  قرارداد خاتمه بگیرد، قرارداد دادن خاتمه به تصمیم  دیگر،

 مسلم زیان  خطر یا بروز موجب آنها ماندن  ناتمام  که  را  کارهایی کارفرما  کند. می  ابالغ پیمانکار به باشد  روز  15 از  بیشتر

 را کارها گونه این  آن مهلت، در  بتواند پیمانکار تا دهد  می پیمانکار  به بیشتري مهلت و کند می  تعیین ابالغ این  در است

 .نماید تحویل آماده را کارگاه و کند  تکمیل

 صورت ابالغ خاتمه قرارداد مسئولیت کارفرما آن است که مبالغ زیر را به پیمانکار بپردازد:در  

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

 ما گواهی شده است.مشخص شده در فهرست ریز قیمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط کارفر

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

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

باشد و همچنین مشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات   سفارش آنها داده شده 

هزینه هاي انجام گرفته براي کارفرما با ارائه نسخه هاي تأیید شده فاکتورهاي سازندگان دست دوم یا سایر اسناد تأیید  

 شده توسط کارفرما دال بر انجام هزینه ها خواهد بود.

دریافت  پی  -3  قورارداد حق  بمووجب  پیمانکار  که  را  سایراشیایی  و  تدارکات  مواد،  پیشرفت،  درحال  کار  مالکیت  مانکار 

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

د داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه کارفرما نیز همان حقوقی را که پیمانکار  ، بر طبق دستورالعملهاي کارفرما، انتقال خواه

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

 : است زیر شرح به قرارداد دادن خاتمه از بعد اقدامات

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

 با که مدت مناسبی در خود، هزینه به است، مکلف پیمانکار شود، مشاهده ناتمام کارهاي مورد در معایبی اگر .گیرد می

 رفع مقرر در مهلت پیمانکار که صورتی در .دهد قطعی تحویل سپس  و نماید  عیب رفع شود  می تعیین کارفرما توافق

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

 .شد خواهد آغاز اصالح  تاریخ از کارها، قبیل این
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 .شود می تهیه پیمانکار  توسط شده، انجام کارهاي وضعیت ب( صورت

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

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

 .شود می منظور قطعی وضعیت صورت در پیمانکار،

 شرایط خرید با همراه را کار اجراي براي شده  سفارش  مصالح فهرست  درنگ بی قرارداد،  خاتمه ابالغ دریافت با پیمانکار 

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

 بابت که مبالغی .منتقل نماید کارفرما به را آنها خرید قرارداد پیمانکار تا کند می اعالم پیمانکار به دهد می تشخیص نیاز

 منظور پیمانکار  طلب به حساب  خرید مدارک  و  اسناد تسلیم  مقابل در  است،  شده تادیه پیمانکار سوي از مصالح  این خرید

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

 اشخاص ثالث و جزء پیمانکاران با را خود قراردادهاي تمام قرارداد، خاتمه ابالغ دریافت از پس درنگ  بی باید پیمانکار

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

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

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

 .گردد می منظور پیمانکار بستانکاري  حساب به کارفرما

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

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

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

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

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

 منظور بدهی پیمانکار حساب به  را آن هاي هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که نحوي به  آنها کردن خارج براي تواند

 ادعایی  یا  مطرح خود دعوایی داراییهاي و  اموال به شده  وارد زیان و ضرر  به نسبت  تواند نمی پیمانکار صورت این در  کند 

 .نماید
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 تعليق  -31 ماده

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

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

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

 .پرداخت خواهد طرفین توافق با تعلیق دوران در  را پیمانکار باالسري هاي هزینه کارفرما )ب

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

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

 .شود می پرداخت پیمانکار

 و یك بار براي را تعلیق مدت پیمانکار، موافقت با تواند می کارفرما  باشد، ضروري ماه سه از  بیش تعلیق که صورتی د( در

 خاتمه  به قرارداد  ماه، 3 از بیش تعلیق با  پیمانکار موافقت  عدم صورت در .دهد  افزایش گفته پیش شرایط با ماه، 3 حداکثر

 .شود می داده

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

 .کند می ابالغ پیمانکار به را کار مجدد شروع

 بسته بندی و تحویل کاالهای موضوع قرارداد – 32ماده 

   .باشد می پیمانکار عهده به قرارداد موضوع اقالم حمل و بندي بسته بارگیري، از ناشی هاي هزینه کلیه -32-1

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

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

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

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

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

 دیده شود. 
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 بازرسي، آزمایش و تهيه گزارش   –  33ماده 

بندي،  تحویل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که پیمانکار اعالم مینماید و قبل از بسته    -33-1

زمانی مجاز است که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس  

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

، مورد  7ود در دوره ساخت و یا قبل از تحویل مطابق پیوستطرف پیمانکار ساخته و تهیه می ش کلیه اقالمی که از  -33-2

بازرسوی نمایندگان کارفرما قرار خواهند گرفت. کنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار  

 شد. نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنین کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده پیمانکار میبا

پیمانکار موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل بازرسی و کنترل کیفیت را براي کارفرما ارسال نماید و    -33-3

المللی  در صورتیکه براي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهاي بین

 مورد تایید کارفرما انجام خواهند شد. 

روزکاري قبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت، تاریخ    3پیمانکار حداقل    -33-4

به    "بازرسی را اعالم داشته و بایستی تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف کارفرما کتبا

زمایش و کمکهاي الزم را )به هزینه پیمانکار( براي انجام وظائف محوله در  پیمانکار معرفی می شوند فراهم نماید و لوازم آ

اختیار آنان قرار دهد. همچنین فروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق  

قرارداد و استانداردهاي  ها و تعلیماتی که دستگاه نظارت خریدار در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست  دستورالعمل

 اي و تخصصی اعالم می نماید، انجام دهد.  حرفه

قرارداد    -33-5 از طرف پیمانکار تهیه شده است طبق مشخصات مشروحه در  بازرسی، اقالمی که  درصورتیکه در موقع 

د. در صورتیکه پیمانکار از  )با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواه نباشند، بازرس مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید

تعوی  یا رفع عیوب اقالمی که کارفرما تقاضاي تعوی  یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید کارفرما می تواند به هر  

طریق که صالح میداند این اقالم را جایگزین نموده و امتناع پیمانکار در مورد تعوی  یا اصالح این نوع اقالم را به منزله  

این قرارداد عمل    23و یا مسامحه در انجام تعهدات پیمانکار تلقی نموده و براي جبران این نوع خسارات بر طبق ماده    قصور

 ، قرارداد را بدلیل تخلف پیمانکار در انجام کارها، فسخ نماید. 30نماید، یا طبق مفاد ماده 

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

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

پیمانکار را از  هرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن اقالمی که از طرف پیمانکار تحویل شده اند،    -33-8

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

 معاف نمی نماید. 

 پیمانکار میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزم را براي بازرس کارفرما فراهم آورد. -33-9

 ن قراردادنشاني طرفي – 34ماده 

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

قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده کلیه  

ها ابالغ شده تلقی  نامه ها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آننامه ها ، اوراق و اظهار

 خواهدشد.

 نسخ قرارداد  –  35ماده 

ماده و سه نسخه اصلی که هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفین قرارداد    35این قرارداد و پیوست هاي مربوطه در  

 گردید.  داراي اعتبار یکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله  

 پيمانکار                                   کارفرما 

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

 

 )مدیرعامل(  .....................       محمد محياپور )مدیرعامل و نایب رئيس هيات مدیره(       

 

 ) رئيس هيات مدیره(   .................................                         )عضو هيات مدیره(                      اسداهلل فرشاد  
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 خدمات مهندسي، تأمين کاال و تجهيزات و اجرای کامل  

   سایه بان پارکينگ مهمانسرا

 4از  1فحه ص 1401 دی ق1583/01: صهمناقماره  ش HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

 
ذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاشته و همچنین متعهد    HSEمیگردد کلیه مفاد و موارد    پیمانکار متعهد 

االجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط  میگردد کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه های الزم

مو به  همچنین  نماید.  رعایت  پیمان  موضوع  به  توجه  با  را،  الحاقیه زیست  این  داخلی  جب  مقررات  و  قوانین   ،

   نیز برای پیمانکار الزم االجرا میگردد.  HSEکارفرما در حوزه  

انجام   (1 محل  استان  ذیصالح  مراجع  از  پیمانکاران  ایمنی  تائیدیه صالحیت  دارای  باید  پیمانکار  شرکت 

  فعالیت باشد.

متناسب با    HSEبه تهیه چارت  باید اقدام    با توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرایی، پیمانکار (2

پروژه خود و مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت  

   HSEخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واحد    HSEصالحیت مسئول و تمامی نفرات واحد  

، مشغول به کار خواهند شد. چارت ارائه شده  سوی کارفرما  کارفرما میباشد. ایشان در صورت تایید از

با   مرتبط  های  تخصص  مبنای  بر  لیفتینگ،     HSEباید  زیست،  محیط  بهداشت،  داربست،  )برق، 

واحد   نفرات  تعداد  و  بوده  کارفرما  تشخیص  به  غیره(  و  حفاری  ،بهداری،  و    HSEآتشنشانی  پیمانکار 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و    "ل ایمنیکارگیری مسئوب"سطح مهارت آنها بر مبنای آیین نامه  

کارفرما رسیده     HSEکه به تایید واحد   HSEمتناسب با پراکندگی جبهه های کاری یک نفر کارشناس  

پیمانکار بصورت مستقیم زیر    HSEباشد، تعیین میگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم کاری واحد  

   نظر کارفرما می باشد.

در محیط کار از ادامه فعالیت کاری پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد و     HSEم حضور  رت عد در صو (3

   خارج از ادعای تاخیر و خسارت از سوی پیمانکار خواهد بود.

کار   (4 حین  و  بدو  آموزشهای  و   (.Safety Induction, TBM, etc)ارائه  پیمانکار  پرسنل  کلیه  به 

 همچنین انجام معاینات طب کار  

  ادواری( برای ایشان توسط پیمانکار الزامی است. استخدام و دو)ب

پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهای اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده   (5

تا   را  الزم  تمهیدات  کلیه  فعالیت،  آن  بودن  ایمن  از  اطمینان  و جهت حصول  نموده  کارفرما  از سوی 

بسته شدن   فرامرحله  کار  را  مجوز  مجوز کار  امضاء جهت  که حق  افرادی  تمامی  نماید. همچنین  هم 

  کارفرما معرفی نماید.  HSEدارند بصورت رسمی به واحد 

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

باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار    هیه شده است،به وسیله خرید، اجاره و یا به هر نحوی ت

و   ذی صالح  سازمانهای  تایید  مورد  شرکتهای  از  فنی  سالمت  گواهی  دارای  نیاز،  صورت  در  و  گرفته 
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و عملکرد   نگهداری گردیده  و  تعمیر  استانداردها،  با  و مطابق  ایمن، مناسب  و در شرایط  بوده  کارفرما 

کلیه هزینه های وارد شده به قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه  بر این اساس  مناسب را داشته باشد.  

   فعالیت برای ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکار، بر عهده شرکت پیمانکار خواهد بود. 

توسط   (7 به سایت  ورود  از  قبل  پیمانکار  تایید،    HSEکلیه ماشین آالت  بازدید شده، در صورت  کارفرما 

   هی دریافت نمایند.ت تردد کارگاکار

  

پیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاری اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ربط   (8

کار   منظور   (HOUSE KEEPING)محیط  به  تنها  آنها  از  و  نموده  تشخیص  قابل  لباسکار  به  ملبس 

با  کارگاه  سطح  در  مواد  و  تجهیزات  و صحیح  منظم  تشخ  چیدمان  و  واحد نظارت  کارفرما     HSEیص 

   استفاده نماید.

با (9 مرتبط  برای دریافت خدمات  قرارداد  عقد  است درخصوص  موظف  پزشکی،     HSEپیمانکار  )خدمات 

خدمات   گذاری،  طعمه  و  پاشی  سمی  فاضالب،  دفع  و  آوری  زباله، جمع  آوری  یخ، جمع  و  آب  تهیه 

کا  HSEمهندسی   اطالع  به  کتبا  را  مراتب  غیره(  رسانید و  با  رفرما  قرارداد  عقد  به  مجاز  تنها  و  ه، 

  شرکتهای مورد تایید اعالم شده از طرف کارفرما می باشند.

با   (10 مرتبط  تجهیزات  و  اقالم  و    HSEکلیه  وسائل  برقی،  وسایل  فردی،  استحفاظی  وسایل  جمله  از 

ب  از ورود  قبل  پیمانکار،  به  و غیره متعلق  داربست  برداری، متریال  بار  بایتجهیزات  تایید  ه کارگاه  به  د 

   کارفرما رسانیده و سپس مجاز به استفاده خواهد بود. HSEواحد 

   HSEپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ های محدوده سایت، منوط به تایید واحد  (11

   کارفرما می باشد.

ب (12 سرویسهای  خود،  پرسنل  فعالیت  به  شروع  از  قبل  میگردد،  متعهد  الزم  پیمانکار  مبنای  هداشتی  بر 

امور   مکتوب  نظر  با  )مطابق  نماید.  احداث  کارفرما  تایید  مورد  نقاط  در  قانونی،  و  کارگاهی  ضوابط 

   قراردادهای کارفرما اعمال میگردد.(

کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردی گردند و استفاده از   (13

کارگاه الزامیست. رنگ کاله برای کارگران آبی، سرپرستان سفید،  مدت حضور در  این وسایل در طول  

کارفرما ارائه     HSEریگرها و برق کاران زرد میباشد که باید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد  

راسا کارفرما  پیمانکار،  توسط  استاندارد  استحفاظی فردی  تهیه وسایل  و  اقدام    "گردد. در صورت عدم 

   % باالسری در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ خواهد شد.25ن با احتساب هزینههای آ
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همچنین   (14 و  نامه  بیمه  دارای  و  مناسب  ذهاب  و  ایاب  وسائل  تابعه  پرسنل  تردد  برای  باید  پیمانکار 

  متناسب با ضوابط جاری در کارگاه تامین نموده و از تردد ایمن پرسنل اطمینان حاصل نماید.

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

برای   سپتیک  نوع  و  محل  برق،  تابلوهای  مسقف،  خانه  ژنراتور  ارت،  های  چاه  باید  جانمائی  این 

ئی شدن باید به  سرویسهای بهداشتی و مخازن سوخت لحاظ گردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرا

  کارفرما برسند.  HSEتایید واحد 

رانندگی   (16 در  ایمنی  های  کالس  در  رانندگی  از  قبل  دارند،  کارگاه  در  رانندگی  به  نیاز  که  افراد  کلیه 

  شرکت و با ارائه اصل مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

اقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر های تردد و  پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حد  (17

  جبهه کاری خود میباشد.

به   (18 بکار  شروع  از  قبل  باید  ویژه  رانندگان  و  جرثقیل  اپراتور  بندها،  داربست  ریگرها،  برق،  پرسنل 

کارفرما رسیده و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده در این    HSEتایید 

   ور ممنوع است .ام

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

پیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله حضور   (20

الئم هشدار دهنده با توجه به  ، روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب ع HSEافسر دائم  

محوطه  برای  سخت  و  نرم  حفاظ  نصب  سایت،  تشخیص-شرایط  به  موارد  سایر  و  کاری     HSEهای 

کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد     HSEکارفرما میباشد. در صورت عدم تامین شرایط مورد نیاز، 

   داد.

م و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس های  پیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهای الز  (21

   مربوطه اعزام خواهد نمود.

پیمانکار موظف است کلیه سیستمهای برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسب  (22

   تجهیز نماید )به ازای هر دو خروجی سه فاز و تک فاز یک محافظ جان( 

تایید شده  پیمانکار کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفا (23 و  کارفرما مجهز نموده سپس    HSE ظ مناسب 

   اجازه استفاده از آنرا صادر می نماید.

اخطار و عالئم هشدار دهنده (24 آموزشی،  تهیه پوسترها، پمفلت  به  ملزم  تابلوهای     HSEپیمانکار  )مانند 

رما نصب  کارف   HSEترافیکی و غیره( میباشد و این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته به تشخیص

  خواهند شد.
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نظر (25 از  کارگاه  در  آنها  فعالیت  که  تجهیزاتی  و  خودروها  افراد،  از  خطرناك     HSEپیمانکار  کارفرما 

   تشخیص داده شوند، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد نمود.

تایید   (26 به  باید  ورود  از  قبل  داربست  متریال  رسیده     HSEکلیه  برپایی  کارفرما  برای  پیمانکار  باشد. 

داربست، مجوز برپایی و جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربست کارفرما را اخذ نماید. داربستهای  

دارای تگ سبز مجاز و داربست دارای تگ قرمز مجاز به استفاده نمیباشند و مطابق با نظر کارفرما باید  

ربوطه جلوگیری گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه  اصالح گردند. در صورت عدم اصالح از فعالیت م 

   تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود و خارج از ادعای پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهای اعالم شده و در وقت تعیین شده   (27

  به کارفرما ارسال خواهد نمود.

داربس (28 برپایی  تمامی  لذا  باشند.  می  خاص  داربستهای  جزء  محصور  فضاهای  و  مخازن  داخل  تهای 

داربستهای )براکتی( باید کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع  

   عملیات کار در ارتفاع، تگ سبز داربست اخذ نماید.

باید به صورت روتین توسط پیمانکار به     HSEانهگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهی (29

   کارفرما ارائه گردد.

پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی های    HSEحضور فعال سرپرست کارگاه پیمانکار به همراه سرپرست (30

   ایمنی الزامی است.

ایمنی،  (31 افسر  جمله  از  شب  در  کار  و  کاری  اضافه  جهت  الزم  تمهیدات  تمامی  است  موظف    پیمانکار 

   روشنایی، سکوی کار ایمن، مسیرهای دسترسی مناسب ایجاد نماید 

تعهد   (32 در  برقکاری  رادیوگرافی،  درارتفاع،  کار  جمله  از  های  فعالیت  در  خاص  استحفاظی  وسایل  تهیه 

  پیمانکاران و با تایید کارفرما میباشد.

گواهینام (33 با  راننده  و  ثالث  بیمه شخص  دارای  باید  پیمانکار  آالت  ماشین  دو،  کلیه  )پایه یک،  مرتبط  ه 

   ویژه( مطابق با نظر کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

   لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادی باشد. (34

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

اجت تامین  و  کار  قانون  همچنین  پزشکی،  و  اشعه  برابر  در  حفاظت  سازمان  زیست،  محیط  سازمان  ماعی، 

 دستورالعمل ها و مقررات کارگاهی که برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد.
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 موضوع مناقصه: 

شرکت توسعه آهن و   تامین متریال و اجرای سایه بان پارکینگ مهمانسرا

 گهر فوالد گل

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

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

 ل با قیمت ک مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه

 

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

 

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

 

 کنیم: د زیر را تایید میپیوست، مواربا جزئیات قیمت به شرح  

قابل پیش (1 و  منطقی  الزامات  به  دستیابی  روشهاي  مورد شرایط سایت،  در  کافی  و  کامل  عملیاتی  اطالعات  بینی 

 وي بر انجام موضوع عاتی که به نحح و تمام موضوکارفرما، تسهیالت محلی، شرایط آب و هوایی، مصالمورد نظر  

نظر    سوزي مورد ها و مقررات امنیتی، ایمنی و آتشجمله شرایط نیروي کار و رویهاقصه تأثیرگذار است، از  این من 

 را حاصل نموده ایم.  کارفرما

رد  گی  مدنظر  براي انجام این پروژهمات کاري که باید طبق قرارداد  چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزابه   (2

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

قوانین،آگاهی   (3 هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و  نامهمقررات و آئین  کامل نسبت به مصوبات، فرامین، 

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

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

 د پیشنهاد  اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت ر •

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

ز تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و کارهاي  م اکدابر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ  

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

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 
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پایکارفرکنیم که  تایید می • به پذیرش  به  ین ترین قیمت نمیما مقید  از  م  اعالباشد و موظف  علت رد هر یک 

 پیشنهادات نیست. 

جراي قرارداد را در نظر گرفته و تایید  در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از ا •

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

 یم.  مایی ناستناد به ناآگاه

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

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

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

 . ام و از طرف شرکت این اسناد را امضا کنیماختیار تام داده شده که به ن
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 :توضیحات 

 

بخش   -1 در  پیمان  ساختمبلغ  و  در    تامین  کارکرد  احجام  پیوست،  بیسیک  هاي  نقشه  فرضیات  اساس  بر 

گشته است. لذا چنانچه بمنظور  جهت بررسی و پیشنهاد مناقصه گران ارائه   صرفا  جداول بخش هاي مربوطه 

ارائه   به  فنی(  مدارک  و  اسناد  و  ها  ،نقشه  خدمات  شرح  به  توجه  )با  پیمان  موضوع  خدمات  کلیه  انجام 

 پیشنهاد قیمت بابت ردیف هاي دیگري نیاز باشد، مناقصه گر موظف به ارائه آنها می باشد. 

 

ه برآوردي داشته و مناقصه گر می بایست  ردیف هاي پیش بینی شده جنب ،1شماره    وضیحات بند در ادامه ت -2

برآورد   به  و  نسبت  ابنیه و  ردیف ها  اجراي کارهاي  نظر گرفتن هزینه  با در  و  نموده  اقدام  مربوطه  مقادیر 

صعوبت   باالسري،  سود،  قانونی،  کسورات  قبیل  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  هاي  هزینه  کلیه  نمودن  منظور 

ارتفاع و سایر موارد،   به تعیین و درج قیمت  اجراي کار در  کل براي اجراي کارهاي  واحد و قیمت  نسبت 

 اقدام نماید. و دو ه در جدول مربوطه در پیوست شماره یک  ابنی

، احجام کارکرد پس از اجراي کار در فرم هاي مشخص شده  براي تهیه صورت وضعیتهاي موقت و قطعی -3

مقادیر کارکرد مالی و از مجموع    2شماره    در پیوست  3،  2،  1متره شده و بر اساس بهاي واحد در جداول  

ت مشخص می گردد. لذا مبالغ واحد اعالم شده از سوي مناقصه گران نهایی  جداول فوق رقم صورت وضعی

 به هر شکلی اعمال نمی گردد.  بوده و هیچ گونه ضریبی 

این -4 در  است  الزم  شد،  نخواهد  منظور  پیمانکار  به  کارگاه  تجهیز  بابت  اي  جداگانه   زمینه    هزینه 

 اعمال گردد. ول فوق اعالم شده در جدا قیمت هاي واحد هزینه هاي مذکور در قالب 

کلیه هزینه هاي مربوط به بازرسی حین ساخت و یا قبل از حمل در داخل کشور که از سوي نمایندگان   -5

با کارفرما صورت خواهد پذیرفت بعهده پیمانکار بوده و هزینه هاي آن در پیشنهاد قیمت   مناقصه  مشاور 

 باید منظور گردد. 

و  ایاب و ذهاب، مسکن  به  مربوط  و    هزینه هاي  و هماهنگی هاي الزم  کارفرما  و  نمایندگان مشاور  غذاي 

محسوب   بند  این  هاي  هزینه  جزء  کارفرما  و  مشاور  نمایندگان  همراه  پیمانکار  نماینده   اعزام 

 می گردد. 
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یمان باید رأسا  توسط پیمانکار تهیه و حمل گردد و هزینه  کلیه مواد و مصالح و اقالم و تجهیزات مورد نیاز پ -6

مربو  کارفرما در حین  هاي  نظر  الوصف چنانچه مطابق  قیمت منظور گردد. مع  پیشنهاد  بطور کامل در  ط 

اجراي پروژه بخشی از اقالم موجود در محل قابل استفاده باشد، هزینه آنها متعاقبا  با پیمانکار توافق و در  

 ذاشته خواهد شد. گ پیمانکارجوز استفاده توسط بهره بردار و کارفرما، به حساب بدهی صورت ارائه م

 

مناقصه گر باید پس از بررسی و مطالعه کافی آلودگی محیط کار و وجود ذرات معلق و محدودیت هاي رفت   -7

کار و سایر  کارخانه در حال بهره برداري و محدودیت هاي فضاهاي دسترسی براي اجراي  حراست    و آمد و

نم قیمت  به پیشنهاد  مبادرت  کار،  اجراي  موثر در هزینه  بر عدم  عوامل  ادعایی مبنی  بعدا  هیچگونه  و  اید 

 آگاهی خود از شرایط و محل اجراي پروژه مطرح نماید.

 

حد   -8 در  کارفرما  چنانچه  الوصف  مع  بود  خواهد  پیمانکار  تعهد  در  لوازم  و  مصالح  و  امکانات  کلیه  تأمین 

ار قرار دهد، هزینه آنها را  مقدورات بخشی از موارد مورد نیاز از قبیل آب و برق و تلفن را در اختیار پیمانک

 به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد نمود. 

انجام کلیه مواردي که در ردیف هاي فهرست بهاء لحاظ نشده و ضرورت آنها در طراحی نهایی مشخص می   -9

 پیمانکار می باشد.گردد، بطور کامل بر عهده 

 

تست، حمل، نصب،   ی موارد از جمله تأمین،:  قیمتهاي ارائه شده شامل پیش بینی و پیشنهاد تمام1توضیح  

اجرا براساس نقشه هاي اجرائی که پیمانکار در آینده تهیه و ارائه می نماید منظور گردیده که  

مالک اجراي کامل کار خواهد    پس از بررسی و تصویب نقشه ها و مدارک توسط مشاور/ کارفرما،

 بود. 

ارائه  2توضیح   به  مبادرت  نحوي  به  پیمانکار  هاي  :   هزینه  کلیه  دربرگیرنده  که  است  نموده  نرخ  پیشنهاد 

هیچگونه   کار  اجراي  حین  در  بصورتیکه  باشد  می  بخش  این  خدمات  کامل  اجراي  به  مربوط 

 بط فنی مطالبه نمی نماید. ادعایی بابت تکمیل رضایت بخش کارهاي مورد نیاز مطابق ضوا

و ساختار شکست    عیین درصد پیشرفت کار :  نحوه پرداخت صورت وضعیت هاي موقت براساس ت3توضیح  

 خواهد بود.  کار مصوب پس از عقد قرارداد
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 ( E)یو مهندس  ی مدارک فن:   1جدول شماره 

 
 ( P)یمصرف   الیو متر زاتی تجه نیتام:   2جدول شماره 
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 ( C)زاتیساخت، حمل و نصب تجه:  3جدول شماره 
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