
 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 1از  1صفحه  1400تابستان  ق1304/00: قراردادشماره  آگهی مناقصه

 

 

 

 

 

 
 

 

و آموزش   لی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویطراح "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد های برق پمپگازی اتاق ــقیاطفاء حر یهاستمیس

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

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

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

 اقدام نمایند.

اقای مهندس  جناببا  ارائه پیشنهاد فنی از قبل ،پروژه سوال از موارد فنیدر صورت نیاز به مناقصه گران  -

 .دنینمااعالم نظر خود و مالی پیشنهاد فنی  و نسبت به ارائه اقدام 38453656091 حاج ابراهیمی

 

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های

 4 الیشنبه  روزهایدر  میبنام آقای قاس 09133919110و  212داخلی  02188197670-4

 تماس حاصل فرمایید. 15/16تا  8در ساعات اداری  شنبه

 

 تحویل مدارک 

عه آهن و فوالد ، شرکت توس 22میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک  ،تهران

 .تحویل فرمایید 09133919110قاسمی با شماره تماس واحد بازرگانی جناب آقای  گل گهر،

 

61/60/4001 : اخرین مهلت ارسال مدارک  

http://www.gisdco.com/


 

های اطفاء حریــق گازی طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

 گهرخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلهای برق پمپاتاق

 3از  1صفحه  1400 تابستان ق1304/00: قراردادشماره  دعوت نامه

 

 

 

 

 

 
 

 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

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

 ........................  مدیریت محترم شرکت

 

 با سالم

، تأمین، نصب، راه اندازی، طراحی كشوري-مناقصه عمومی در نظر دارد از طریق برگزاري گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

یاء گوهر و کوثر شرکت خانه کارخانجات احهای برق پمپهای اطفاء حریــق گازی اتاقتحویل  و آموزش سیستم

 اقدام نماید.  سیرجان كارخانهدر محل گهرتوسعه آهن و فوالد گل
 

 ( موضوع مناقصه1

خانه پمپهای برق های اطفاء حریــق گازی اتاقطراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

 اقصه آمده است.فعالیت ها در پیوست اسناد من شرحكه گهرکارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل
 

 پروژهاجرای ( 2

ضوع  ياجرا محل صهمو س مناق ش 50 لومتریك رجان،یكرمان،  ص راز،یجاده  صا سا یجاده اخت سعه شركت تو تیمجتمع گل گهر، 

 باشد . می، آهن و فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 3

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

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

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

)مطابق با فرمت داده شده( به  نامه بانکیصورت ضمانتبه ریال( است كه باید میلیون یک میلیارد و پانصد ) 1،500،000،000 مبلغ

حداقل هاي فوق باید گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمینكارفرما و به نام شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به دستگاه مناقصه نفع

 اه دیگر نیز قابل تمدید باشد.ها بوده و براي سه ماح پیشنهادپس از تاریخ افتت سه ماه

 نت خواهد بود.ماه نیز دوره ضما 12 میباشد، ضمن اینکه  ماه دوزمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفیذ 

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/


 

های اطفاء حریــق گازی طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

 گهرخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلهای برق پمپاتاق

 3از  2صفحه  1400 تابستان ق1304/00: قراردادشماره  دعوت نامه

 

 

 

 

 

 
 

 نحوه ارایه پیشنهاد( 6

 می باشد. تک مرحله ايارائه مدارک و پیشنهادات بصورت  

 

  اعتبار پیشنهاد(  7

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  90پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد8

شنهادها باید حداك ساعتپی شانی  به 16/06/1400مورخ  14 ثر تا  سی و تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند،ن یکم  خیابان 

 09133919110توسررعه آهن و فوالد گل گهر، واحد بازرگانی جناآ آقاي قاسررمی با شررماره تماس ، شررركت  22غربی، پالک 
 تحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدركی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد. 

 

 پاسخگویی به سواالت (9

اقاي مهندس  با جناآ ارائه پیشنهاد فنی از قبل مناقصه گران در صورت نیاز به سوال از موارد فنی پروژه، -

 .دنینمااعالم نظر خود و مالی پیشنهاد فنی  و نسبت به ارائه اقدام 13845365609 حاج ابراهیمی

 

تماس حاصل  توانند با اطالعات ذیلگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود

 فرمایند:

 ل گهر،، شركت توسعه اهن و فوالد گ22میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پالک تهران، آدرس: 

 قاسمیمسئول پاسخگویی : آقاي 

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 

 

 

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

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

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

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

 گردد:یماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل منپیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می



 

های اطفاء حریــق گازی طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

 گهرخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلهای برق پمپاتاق

 3از  3صفحه  1400 تابستان ق1304/00: قراردادشماره  دعوت نامه

 

 

 

 

 

 
كنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادي بیشتر  در صورتیکه پس از -الف

 یابد.است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می

عدد پیشنهادي كمتر است  شخص شود كه جمع ازكنترل محاسبات برنده مناقصه م در صورتیکه پس از -آ

 باشد.قیمت كمتر مالک عمل می

یمت كل هر آیتم با حاصل ضرآ قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد درصورتیکه ق -پ

 باشد.مالک محاسبه عدد كمتر می

سد و به همراه دهنده برتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد  -3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

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

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

تعیین برنده  ر زمان عقد قرارداد و پس ازتوسط فروشنده و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. د

مناقصه  در زمان برگزاري فروشندهتوسط، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی 

 دیده شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

 حداكثر صورت این در كه شود اعالم شده براي یک دوره تمدیدمهلت  است ممکن مناقصه گزار صالحدید صورت در -5

 www.gisdco.irدر سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل ساعت 48 

        .اعالم خواهد شد

                                    

 امضاء                                    

http://www.gisdco.ir/


  

حریــق گازی  های اطفاءطراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

  گهرخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلهای برق پمپاتاق

 19از  1صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  مناقصهمناقصه  دردر  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل

  

های اطفاء طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت های برق پمپحریــق گازی اتاق

 گهرتوسعه آهن و فوالد گل

 

 

 ق1304/00 شماره مناقصه :شماره مناقصه :
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

حریــق گازی  های اطفاءطراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

  گهرخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلهای برق پمپاتاق

 19از  2صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 رح کار ش     2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 مشخصات فنى    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 

 

 مقدمه (1

های یستمسطراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش  " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

را با  "گهرخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلهای برق پمپاطفاء حریــق گازی اتاق

 د. ايار نمبه پیمانكار واجد شرايط واگذ عموميشرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاري مناقصه 

 شرح کار  (2

اء حریــق های اطفطراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم " دارد هدف از برگزاري اين مناقصه

مدارک موجود براساس  گهرحیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلخانه کارخانجات اهای برق پمپگازی اتاق

 مي باشد. ر اسناد فني پیوستد

 

 



  

حریــق گازی  های اطفاءطراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

  گهرخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلهای برق پمپاتاق

 19از  3صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 مناقصه اسناد (3

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

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  پیش نويس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 

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

 ،م اطالعات الزمکرده و تما سلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيگر، بايد قبل از تمناقصه -3-3

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

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

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن

ناقصه را به دقت متمام اسناد  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در  -4-3

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

 .به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد آورده است و ابهام يا اشتباهي

تواند به سوالي داشته باشد، مي گران که در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام يايک از مناقصههر  -5-3

توضیح کتبي بنمايد.  فتگزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريامناقصه(، يا الكترونیكي)فیزيكي صورت کتبي 

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر اسنادگزار در نشاني مناقصه

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

گزار و كس کند و پیشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ مناقصهاز تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منع

اند، به نكرده گراني که اسناد مناقصه را دريافت نموده و اعالم انصرافاشكالها، براي تمام مناقصه شرح پرسش يا
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مناقصه از  بدون اشكال و واضح بودن اسناد گر، به منزلۀطور يكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .نظر وي تلقي خواهد شد

 واس متره ي براسبر عهده مناقصه گر می باشد و قيمت پيشنهاد مدارک فنیبرآورد دقيق پروژه بر مبناي  -6-3

ه چ گونبرآورد مناقصه گر می باشد و پس از برگزاري مناقصه و شروع پروژه شركت برنده حق هي

  .اعتراضی نخواهد داشت

شده از  اسخ به توضیحات درخواستپدر مناقصه  اسنادهر زمان تا تاريخ تعیین شده در تواند در مي گزارمناقصه -7-3

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

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

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

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

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

 :ي باشدماشد. بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذيل مي ب مرحله ای تکمناقصه حاضر به صورت 

ر زمان دخود را لي و مارا شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني  "ج"و  "ب"و  "الف"مناقصه گران در ابتدا مي بايست پاکت 

و ج  بکات الف، پا. محتوي مي گرددبررسي  آزمايشگاهپیشنهاد فني ارائه شده توسط واحد . و محل مقرر تحويل نمايند

 مناقصه مي بايست به شرح ذيل تنظیم گردد.

یشنهاد پمه و ضمانت ناگران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبت به تهیه مناقصه -1-4

دفتر به  16/06/1400 روز 14ساعت تا حداکثر  پیشنهاد خود رافني و مالي به زبان فارسي اقدام نموده و 

 نشاني: بهکارفرما 

والد گل گهر، فشرکت توسعه اهن و  ،22میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک  ،تهران

يخ مقرر، از تار تحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پسقاسمي ، آقاي معاونت بازرگاني

 ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. روز 45ده بايد تا پیشنهاد مالي ارائه ش -2-4
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ه که در صورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطمالي بايد ب -پیشنهاد فني -3-4

عمل در يک بندى و به همراه ساير اسناد مندرج در دستورالشود، در پاکتهاي جداگانه بستهادامه بیان مي

 ندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد. بپاکت بسته

اکت به يک پ کلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در -4-4

 روى کلیه ير برگر و موضوع مناقصه بايد به شكل زصورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 پاکتها درج گردد:

  آهن و فوالد گل گهرتوسعه شرکت  

خانه های برق پمپهای اطفاء حریــق گازی اتاقطراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

 گهرکارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 ق 1304/00مناقصه شماره  

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصهنام  

 -----: گرهمناقصنشانی  

 
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

 ریال( 1،500،000،000) میلیون پانصد یک میلیارد ومبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت -1

وز ر 90يد تا و با ک ايرانى صادر شدهنامه مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانمیباشد. اين ضمانت

 پس از تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي يک دوره ديگر قابل تمديد باشد.

م به صورت لزو ماند و درنزد کارفرما مى تضامین قراردادينامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت -2

بول در ابل ققگر و يا تأخیر غیر م چنین امرى از طرف مناقصهشود. عدم انجاهزينه برنده مناقصه تمديد مى

اى اين حق را بر، تضامین قرارداديروز( پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل  بیست) 20امضاى قرارداد طى 

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

تردد ًا مساکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عینچنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پ -3

 خواهد شد.
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 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

  ه گردد.مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي ارائ "ب"کلیه اطالعات موجود در پاکت 

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

ندي تقسیم ب هاگونه تغییرى، در زونكناساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچ

 و ارائه میگردد:

 : بخش اول

 قتصاديکد ا، تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي 

 ان فرمايرضايت کار) ها، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير نامههاگواهي صالحیت

 قبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست يک اين دستورالعمل

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران 

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

 مبلغ قرارداد .

 

 : بخش دوم

هبود )در ببراي  ه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهاديپیشنهاد فني پیمانكار در رابط

سناد از مشخصات فني مندرج در ا فروشندهصورت وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد فني 

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

. قصهسناد مناابازرگاني، قراردادي و ...  شرايطدر مورد  فروشندههر گونه نظر و تغییر پیشنهادي 

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

ر ر گیرد. دسي قراپیشنهادي دارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد برر

 د. شخواهد صورت برنده شدن آن شرکت، اسناد قراردادي عینا بر اساس اسناد مناقصه تنظیم 

 

 بخش چهارم:

ه به مناقص کلیه صفحات اسناد مناقصه بايد توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. امضاي اسناد

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

 نشده و يا حذف شده باشد.
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 ضاهر یک از اع ظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید،گر در نتوضیح: در صورتی که مناقصه

 نامه موافقت از های جداگانه مدارك خود را بر اساس این دستورالعمل، همراه با نسخه ایباید در زونکن

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

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

 دستگاه در قبال و بوده پیمان اجرای به متعهد مشارکت، اعضای که امر تعهدنامه با قید این  -  

 .باشندمسئول می اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یک هر سهم درصد -

 .اعضا  از یک هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

 گر و امضای قرارداد صحت و سقموظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصهکارفرما این حق را برای خود محف

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نماید

 

 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

 پیشنهادي پیشنهادي بر اساس فرم هاحاوي قیمت مي بايستمشخص شده است  «ج»پاکتي که با حرف  -1

 باشد. در اين فرم قیمت و جدول مشخص شده 

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

 معتبر باشد. روز 45پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  -3

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

شنهادى بلغ پیمرائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان میان مبالغ ا هرگونه تناقض

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

 خواهد گرفت.

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

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

 .است گرديده منظور

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

اجتماعي، بیمه تمام  تأمین بیمه قانوني، عوارض ساير گمرکي، ، عوارضباالسري، مالیات يهاهزينه ،گرمناقصه

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

 است، کشور( خارج يا داخل به )مربوط مشابه يهاساير هزينه وضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است 
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 ييهاهزينه تمام شامل قیمتها، اين همچنین، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه، اسناد در که اين مگر

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

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

  گیرد.مي صورت آنها مبناي بر مناقصه،

هزينه  ها از جملهاعالم گردد و فروشنده کلیه هزينه ریالیکل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي بايست به صورت  -7

ر آن د ينه ها رااير هزسهاي خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي انتقال و ....( و 

ل کرت گیرد. ايي صومنظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادع

اهد پرداخت خو و تايید خريدار فروشنده يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  ریالیبصورت  نیز مبلغ قرارداد

 شد.

د، رارداقده باشد که در صورت مشمول شدن مبالغ پیشنهادي بايستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزو -8

 ،رمعتب زودهر ارزش افب اتیمال يگواهو  ي(اتیطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

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

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

 .نمايند پیوست

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

پیشنهاد  غمبل پیشنهاد، مبلغ با اقالم کل قیمتهاي جمع حاصل بین تناقض صورت درخواهد بود. همچنین 

 بود. خواهد مبنا

 

 ارزیابی پیشنهادها (5

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

 ايد هیچگونهنب و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. پیشنهادهايشان مورد

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

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

 خريدارانچه چن گهر سیرجان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد. فوالد گل شرکت توسعه آهن و

عاي قصه حق اده منات از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برندبه هر عل

 جبران خسارت نخواهد داشت. 
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 شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند.

امه نضمانت اشد،حاضر به انعقاد پیمان نب روز پس از تعیین برنده 20مدت درصورتي که برنده مناقصه در 

 وي ضبط و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد. شرکت در مناقصه 

ات وضوع عملیبا م برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط

 مورد مناقصه مي باشد.

حت تخلفین اند مناقصه باطل خواهد شد و متههرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کرد

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

 

 انگرمناقصهسئواالت  (6

ي نامه ط ود راختوانند سئواالت گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

 ارسال نمايند. ادرس زير هتبي باز طريق ايمیل يا به صورت کرسمي 

اطالع  تبى بهکهرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسمًا بصورت  -2

 گران دعوت شده خواهد رسید. مناقصه

 قاي مهندساا جناب ارائه پیشنهاد فني ب از قبل مناقصه گران در صورت نیاز به سوال از موارد فني پروژه، -3

 .نديماناعالم نظر اقدام و نسبت به ارائه پیشنهاد فني و مالي خود  09138453656ج ابراهیمي حا

 

  :عه آهن و فوالد شرکت توس ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک آدرس

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

 مشخصات فنى  (7

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

کسب  عالم وبايد هرگونه مغايرت احتمالي در مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد ا

ي صات فنشخمتكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص شده در 

 د.شخواهد با قیمتهاي پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در مشخصات فني، کار جديد تلقي ن

 ند.کتعیین مى مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، -2
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گر در صهسلب مسئولیت مناقچنین اطالعاتى به همراه ساير اطالعات مندرج در اسناد مناقصه باعث  -3

وضوع کار م گر بايد از تكمیل بودن اسناد براى انجامشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

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

 .  جام شده مي باشدمالک پرداخت صورتحساب، مقدار خدمات ) کار ( ان -4

 

 

 

 

 

 بازرسی تجهیزات (8

يه خذ تايیدانسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و  تامینفروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند  -1

 اقدام نمايد.  خريداراين مدارک از دستگاه نظارت 

يس پیش نو در بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فني ضمیمه فرم خريدارحداقل الزامات  -2

لیه کر است قرارداد آمده است که مي بايست مبناي پیشنهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. الزم به ذک

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

طابق مست نهايي و تمربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اولیه پروژه، اجرا، بازرسي عملیات کلیه انجام  -3

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

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

 را کتبا اخذ نموده باشد. کارفرماتايیديه 
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 : مدارك ارزیابی فنیالف پیوست

به  کتمشار يضااطالعات اين بخش براي هريک از اع ،گرددي ارائه ميصورت مشارکته که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

د را ستي مواران جهت ارسال پیشنهاد خود بايفروشندهطبق جدول ذيل انجام مي پذيرد و  فروشندهامتیاز دهي به 

 مالحظه نمايند.

 نام شرکت :

 تاريخ دريافت مدرک :

 رک در کمیته ارزيابي :تاريخ بررسي مدا
 

 امتیاز اکتسابي امتیاز معیار  موضوع رديف

  10 (1مشخصات شرکت )فرم  1

  10 (2کیفیت و استاندارد  )فرم  2

  75 (3بررسي توان اجرايي شرکت  )فرم   3

  5 (4موافقت نامه ها )فرم  4

  100 جمع امتیاز نهایی

 

 تاريخ بررسي در کمیته ارزيابي :

 در کمیته :حاضران 

 نتايج بررسي :

 .امتیاز کافي کسب نموده و مورد تايید است -

 .امتیاز کافي کسب نموده و صحت مدارک نیاز به ارائه مستندات از طرف شرکت دارد -

 .امتیاز کافي کسب ننموده و مدارک به شرکت عودت داده مي شود -

کل امتیاز مي  %60خواهند شد ،  حداقل امتیاز قابل پذيرش براي شرکت هايي که در مرحله دوم معرفي -

 باشد.
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 الزامات بدون قید و شرط : 

 

 نام شرکت :

 شماره ثبت :

 تاريخ ثبت :

 محل ثبت :

 نشاني دفتر مرکزي :

 نشاني شعبه هاي ديگر )در صورت وجود(
 

 امتیاز( 10( مشخصات شرکت : )1فرم شماره )    

 

ظرفیت  حداکثر کار مجاز رتبه رشته رديف 

 خالي

     

     

 
 امتیاز  5گواهي در رشته هاي مرتبط با موضوع پروژه هر کدام    2داشتن حداقل  -

 ز(تیاام %80) 5امتیاز( ، رتبه  %90) 4و  3امتیاز ( ، رتبه  %100) 2و  1رتبه در رشته هاي فوق : رتبه  -
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 امتیاز( 10(  کیفیت و استاندارد  : ) 2فرم شماره )

 

 مرجع صدور نامهعنوان گواهی رديف
سال 

 صدور

1    

2    

 

 امتیاز 5ارائه حداقل دو گواهینامه کیفیت و استاندارد معتبر هر کدام  -

 امتیاز %75امتیاز و مراجع داخلي  %100مرجع گواهینامه : مراجع بین المللي  -

 

  امتیاز( 75(  توان اجرایی شرکت  : ) 3فرم شماره )

 ه همراه نحوه ي امتیاز دهي در جدول ذيل ذکر شده است : بخش مي باشد که ب 5اين فرم شامل  -

 توضیحات
امتیاز 

 اکتسابي
 امتیاز

 امتیاز

 معیار
 معیار زير معیار شرايط اخذ حداقل امتیاز

  3هر قرارداد کامال مشابه 

امتیاز ، هر قرار تقريبا 

 امتیاز 1مشابه  

 
15 

20 

قرارداد کامال   5حداکثر 

 مشابه  

قراردادهاي 

 پنج 

 سال گذشته 

 تجربه و

  سابقه
5 

قرارداد مرتبط )  5حداکثر 

 تقريبا مشابه (  

 8  امتیاز 2هر مورد 

16 

 از لحاظ زماني  گواهي تحويل قطعي  4ارائه 

   امتیاز  2هر مورد  حسن سابقه
8 

رضايت نامه از  4ارائه 

 کارفرمايان قبلي  

از لحاظ تائید 

 فني   

رکدام يكي از چهار آيتم)ه

که باالتر باشد( مطابق 

  1فرمول 

   

20 20 

 برابر میانگین مالیات   50

میانگین پنج 

 ساله گذشته 

 

 برابر میانگین بیمه   70 توان مالي 

 برابر دارايي هاي ثابت   5

برابر میانگین درآمد  3

 ناخالص  

ارائه سند مالكیت يا اجاره 

    نامه
2 5 

 شهرستان سیرجان ثبت در 
 بومي بودن
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 عنوان  قرارداد کارفرما رديف

شروع 

اتمام  /

 قرارداد

 توضیحات

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

ارائه سند مالكیت يا اجاره 

   نامه
2 

 دارا بودن دفتر کار در شهرستان سیرجان 

ارائه مستندات و کپي 

   قرارداد
1 

انجام کار در استان کرمان و  شهرستان 

 سیرجان  

   ارائه اسناد مربوطه 
3 

14 

سوابق فني و اجرايي مديران 

 اصلي 

 توان مديريتي 

 توان منابع انساني

 سوابق تحصیالت   2   ارائه اسناد مربوطه  

   ارائه اسناد مربوطه  
2 

چارت سازماني  به همراه 

 مدارک تحصیلي و سوابق  

توان فني  گواهي نامه  مرتبط  3   ارائه اسناد مربوطه 

پرسنل  

 اجرايي 

  

   ارائه اسناد مربوطه  

4 

الي سابقه کاري مرتبط با

 سال  5

 گذشته  سال 5طي  –امتیاز(  15–شاخص تجربه و سابقه : ) قرارداد کامال مشابه  : 3-1فرم شماره 
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سال گذشته 5طي  –امتیاز ( 5 –يبا مشابه شاخص تجربه و سابقه ) قرارداد تقر: 3 -2فرم شماره 

 

 عنوان  قرارداد کارفرما رديف

شروع 

اتمام  /

 قرارداد

 وضیحاتت

1     

2     

3     

4     

5     

 

 سال گذشته 5طي  –امتیاز (  8 –شاخص حسن سابقه  ) از لحاظ زماني  

 توضیحات عنوان  قرارداد کارفرما رديف

1    

2    

3    

4    

 

 سال گذشته 5طي  –امتیاز (  8 –: شاخص حسن سابقه  ) از لحاظ تائید فني   3-4فرم شماره 

 توضیحات عنوان  قرارداد کارفرما فردي

1    

2    

3    

4    
 

 :  3-3فرم شماره 
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 سال گذشته ( 5میانگین توان مالي  –امتیاز  20: شاخص توان مالي   )  3-5فرم شماره 

 توضیحات سال گذشته (  5میانگین توان مالي ) طي 

 ) توان مالي (   3مراجعه شود به فرم شماره 

 مالي (  : ) محاسبه توان  1فرمول شماره  -

( A / B ) *100 * C 

A   رابار میاانگین ب 70ساله گذشته ياا  5برابر میانگین مالیات  50سال گذشته ) شامل  5: میانگین توان مالي

 ته ( سال گذش 5برابر میانگین درآمد ناخالص طي  3برابر دارئیهاي ثابت يا  5سال گذشته يا  5بیمه 

B  مبلغ برآورد انجام مناقصه : 

C متیاز آيتم : ا 

ستندات مربوطه در خصوص محاسبه توان مالي م 3توجه : در صورت استفاده از هر يک از آيتم هاي فرم شماره 

 گردند .  3 - 5نیز بايد پیوست  فرم شماره 
 

 امتیاز ( : 5: شاخص بومي بودن شرکت ) 3- 6فرم شماره 

 بومي بودن شرکت

 اتتوضیح خیر بلي ثبت شرکت در شهرستان سیرجان

تملک دفتر کار در شهرستان 

 سیرجان

   

اجراي کار در استان کرمان ) با 

 اولويت شهرستان سیرجان (

   

 

 

 امتیاز ( 7: توان منابع انساني ) توان مديريتي  3-7فرم شماره 

سابقه کار  مدرک تحصیلي رشته تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

 مرتبط

1       

2       

3       
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4       

5       

 

نفر( هر  3ديران شرکت )مامتیاز و ساير اعضا و  2نفر( هر کدام 2حداکثر نفرات امتیاز آور : مديرعامل و رئیس هیئت مديره )  -1

 امتیاز  7امتیاز مجموعا  1کدام 

 

 امتیاز ( 7  -: توان منابع انساني ) توان پرسنل فني  3-8فرم شماره 

سابقه کار  مدرک نحصیلي رشته تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

 مرتبط

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 امتیاز 7امتیاز مجموعا  0.5نفر هر کدام  12حداکثر نفرات امتیاز آور :
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 امتیاز( 5: )  ( موافقت نامه های معتبر4فرم شماره )

 امتیاز ( 5مكاري با شرکت هاي معتبر داخلي در حوزه خدمات: ) موافقت نامه ه  -4-1

 

 حوزه فعالیت نام شرکت رديف

1   

2   

3   

4   

5   

 

ر کدام وع پروژه همرتبط با موضندسین مشاور و پیمانكاران داخلي موافقت نامه همكاري با شرکتهاي مه 5ارائه حداقل  -1

 تیازام 1

 

 

 توضیحات کلي : 

 ( ارائه شود :1مدارک زير بايستي به پیوست شماره ) -

 . اساسنامه ، روزنامه ثبت و تغییرات شرکت  1

 . مجوز مراجع ذي صالح 2

 توجه :  تصوير کلیه گواهینامه هاي ذکر شده الزامي مي باشد .  
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 شوند : (  ارائه 3 -8و  3 -7مدارک زير بايستي به پیوست فرم شماره ) -

 . مدرک تحصیلي و سابقه کار اعضاي هیئت مديره شرکت1

 . سابقه کار پرسنل کلیدي فني و اسامي ساير پرسنل به همراه نوع شغل2

 . مدارک و مستندات کافي جهت اثبات سابقه کاري اعضاء هیئت مديره و پرسنل کلیدي3

 . ارائه گواهینامه هاي مرتبط با نوع کاري 4

 وند :ش(  ارائه  3 -4و  3-3،  3-2،  3-1تي به همراه پیوست فرم هاي شماره ) مدارک زير بايس -

 . تصوير صفحه اول هر يک از قراردادهاي ذکر شده در جدول )داراي مهر و امضاء(1

 . تصوير گواهینامه هاي رضايت نامه کارفرمايان قبلي2

 . نشاني و نحوه تماس با کارفرمايان قبلي3

یر ( نظیر تاخ 3-4الي  3 -1في بودن عملكرد شرکت در هر کدام از پروژه هاي بند ) . در صورت اثبات من4

مع امتیاز تجزبه و امتیاز منفي از ج 2در اجراي پروژه ، به ازاي هر عملكرد منفي در هر پروژه ، حداکثر 

 سوابق کاري کسر مي گردد.

 . ( ارائه شوند 4 – 1مدرک زير بايستي به پیوست فرم شماره )  -

 ضاءر و ام. تصوير کلیه صفحات ممهور و امضاء شده موافقت نامه با شرکت هاي معتبر داخلي با مه1

 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

  نآمیمه ضنیاز  دده است و کلیه مدارک مورشالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده سئوابه کلیه 

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

 اين در اند قانون اساسي محكومیت يافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي که بصخاشيک از ا هیچ

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 ومدارک رائه اناشي از هاي قانوني ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به انانچه خالف هر يک از بندهاي چ   

 رومیتحممناقصه يا  شرکت در نامهضمانتزار مبني بر ضبط گنوع اعتراضي به تصمیم مناقصه چاطالعات غیرواقعي، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا

 

 تاريخ :  /   /     :شرکتنام 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :
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 به نام خدا

 

 
 

 :موضـوع

و   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراحشرح خدمات پروژه 

 خانه های برق پمپگازی اتاق ــقیاطفاء حر یهاستمیسآموزش 

 کارخانجات احیاء گوهر و کوثر 

 گهرفوالد گلشرکت توسعه آهن و 

 

 

 

 ق1304/00شماره قرارداد: 
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 مندرجات فهرست

 

  مانکاریشرح کار در تعهد پ -اول فصل

 پروژه اتیکل -1

  پروژه ازیمورد ن التیتسه -2

 مصالح پروژه هیجهت ته مانکاریتعهدات پ -3

  مانیپ هژیو طیشرا -4

  یشرح کار اجرائ -دوم فصل

 قیاطفاء حر ستمیس یشرح کار اجرائ -1

 مانکاریپروژه در تعهد پ یکاال -سوم فصل

  واحد کارها یو فهرست بها یالیر ریفهرست مقاد -چهارم فصل

  مانیمبلغ پ کیجدول تفک -1

  یالیر ریفهرست مقاد -2

 کار یاجرا یکل یبرنامه زمان -پنجم فصل

  یکل یاجرا یبرنامه زمان -1

 و اجراء پروژه هیشده ته یبرنامه زمانبند -2

  مانیپ یعموم طیشرا -ششم فصل

 مورد لزوم پروژه زاتیو تجه آالتنیماش -هفتم فصل

 (ی)مشخصات فن یاسناد و مدارک فن -هشتم  فصل

  پروژه یعملکرد شیو آزما یاندازراه -نهم فصل
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اول لـفص  

مانکاریکار در تعهد پ شرح  

 

ی، تأمین، نصب، راه اندازی،طراحپروژه   

ستمیس تحویل و آموزش اطفاء  یها  

خانههای برق پمپگازی اتاق ــقیحر  

  کارخانجات احیاء گوهر و کوثر
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 پروژه اتیکل -1

 هر سیرجان استان کرمان است.شواقع در  سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرمحل اجراء پروژه در  -1-1

 د.باشیماه م  12موقت  لیتحو خیآن از تار یماه و دورة گارانت 4مدت اجراء پروژه  -2-1

 ت.کاال نخواهد داش نیو تأم هیدر مورد ته یتعهد چگونهیکارفرما ه -3-1

ـــاریجراء توسط پارائه شده قبل از ا یمشخصات فنو انجام شده  یذکر است طراح انیشا -4-1 منتخب  مانکـ

ـا  HSE تیریمد ـدیبه تائ ـدیبا ها اعمال و لوازم در نقشهکارفرما  HSE تیرینقطـه نظرات مد و برسد کارفرم

ـا ، نقشهگیرد قرار  تیریآن مد دیمورد تائ ازیمورد ن ـر و تائ یاجرائ یلیتفص یه قابل اجرا خواهد  نشایا دیبا مه

 .باشدیم دیاقالم مورد تائ دیمجاز به خر مانکاریبود و پ

مختلف و به  یهابخش در  یکار یهـامیمتخصص و ت یروهاین یـریبا به کارگ ستیبایم یمجر مانکاریپ -5-1

لیه سیستم ک یانداز و نصب و راه نیتـــأم ه،یمدت اجراء پروژه نسبت به ته تیبا توجه به محدود یصورت مواز

 .اقدام نماید ها

موظف است  مانکاریاشته باشد پد تیمدت اجراء پروژه ضرور دیتمد کهیکارفرما در صورت صیبنـــا به تشخ -6-1

 و لیتعد چگونهیکارفرما، ه دی. در صورت تائدیپروژه بــــا مدت مشخص را بنما دیتمد یبه صورت مکتوب تقاضا

 .تعلق نخواهد گرفت مانکاریبه پ مانیاضافه بهاء به جز ارقام پ

ـاریپ -7-1 ـام موضوع پ یمجر مانک ـام اجراء پروژه و انج ـا ازست می بای مانیبهنگ ـر یاستاندارده و  ملی معتب

 :دینما تیتبع ریزبین المللی 

ــکل -1-7-1 ــتجه ةی ــ زاتی ــق گ ــا حری ــتم اطف ــهمی CO2ازی سیس ــی از تاییدی ــای یک ــت براس ها و بایس

 د.شبا ASTM/ANSI  و UL،FM   ،LPCB های  استاندارد
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ســیســتم اطفاء  و آموزش یانداز نصــب، راه ن،یتأم ه،یعبارتســت از ته یپروژه به طور کل ییاجرا اتیعمل -8-1

ــرح گهر که شرکت توسعه آهن و فوالد گل طیبا توجه به شراو  یفن مطابق با مشخصات CO2گاز حریق  به شـ

 :است ریز

 قیاطفاء حر ستمینصب س یفضاها ستیل

 اتاق برق پمپخانه پروژه گوهر 

 اتاق برق پمپخانه پروژه کوثر 

 

 پروژه ازیمورد ن التیتسه -2

ـاریپ -1 ـ مانک ـا مسئول یموّظف است ضمن هماهنگ ـانیو نما ربطیذ ـنیالزم ب  ـزیسبت به تجهنکارفرما  ندگ

ــل استقرار تجه ــاه و محـ ها ت از آنخود اقدام نموده و مسئول حفظ و حراس آالت نیو نفرات و ماش زاتیکارگـ

 .باشدیم زین

 .باشدیم مانکاریپروژه بعهدة پ یغذا جهت کارکنان مجرآب و  نیو تأم هیته -2

 .بود خواهد مانکاریآن به عهدة پ افتیجهت اجراء پروژه تا محل در ازیمورد ن یانتقال کاال -3

ـال لوازم و تجه دنیبرچ -4 ـاه شامل انتق ـع زات،یکارگ ـا یآور جم ـه و  زیمتمازاد پروژه،  یکااله کردن محوط

  .باشدیپروژه م یمجر مانکاریکارفرما به عهدة پ ندةیآن بـه نما لیتحو

ـــهیته -5 ـــانیجهت انجام موضوع پ یبرق و تلفن داخل نیمأو ت ـ ـــدة  کارمانیو اجراء پروژه توسط پ مـ به عهـ

 .کارفرمـا خواهد بود

 مصالح پروژه هیجهت ته مانکاریتعهدات پ -3

ضمن لحاظ نمودن  یو مشخصات فن مانیپ طیموّظف است با توجه به شرح و موارد مندرج در شرا مانکاریپ -1

 .دیمصالح پروژه اقدام نما هینسبت به ته ریمراتب ز
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ـح عهده پ -2 ـاریمصال ـان معتبر دیاز منابع و تول دیبا مانک ـه صالح یکنندگ ـدام به اآن قبل  تیک ز هرگونه اق

 ـنیو تأم هیا تهمورد نظر کارفرمـ یفن یمشخصات و استانداردها تیباشد با رعا دهیکارفرما رس دیبـه تأئ ـدیخر

ـاریگردند. پ ـ مانک ـر  ربوطکامل م یمکلّف است مشخصات و مدارک فن ـل ا کیبه ه جهت  دیز خراز اقالم را قب

 .کارفرما قرار دهد ـاریدر اخت یبررس

ضوابط فن دیشده با یداریخر یکاالها -3 سای  سته یبرا سط پ یبندمربوطه ب شود به نحوح مانکاریو تو  یمل 

ـــــه ه ر حال هدر انبار وارد نشـــود. در  یو نگهدار هیحمل و تخل یریبارگ نیبه آنها در ح یبیآســـ چگونهیکـ

ـــه کاالها تیمسئول  مانکاریپباشد بعهده  الذکرضوابط فوق تیاز عدم رعا یمذکور که ناش یهرگونه خسارت بـ

 .خواهد بود

سط پ یداریخر یکاالها -4 سب مورد با مانکاریشده تو شان دهندة ک یهانامهیگواه یدارا دیح  تیفیالزم که ن

ـا مشخصـات فنـ اسنـاد و مدارک  از یمذکور بـه عنوان جزئ یهـانامهیمربوطه است باشد. گواه یانطباق آنها ب

و  یبرداربهره یالعملهـــاو دستور یهـــا، مدارک فنـــنقشه ـــنیکارفرما گردد. همچن ـــلیتحو ـــدیکـــاال با یفن

کارفرما  لیذ و تحواز فروشنده اخ دیدارند با ازیکه ن ییآن دستـه از کاالها یبـرا یو نگهدار سیو سرو یراتیتعم

  .گردد

وسط مشـاور ارائه مورد نظـر را کـه ت زاتیتجه Spare Part List کـه براسـای گرددیمتعهد م مانکـاریپ -5

  .دیگذاردن آن به کارفرما اقدام نما اریو در اخت دینسبت به خر دهیگرد

ـا ـةیته - 6 ـیمکان یکااله ـانیموضوع پ یک ـالوله رینظ م  هیاز داخل کشور ته دیاب یجوش یفوالد 40ردة  یه

 .باشد معتبر یاستانداردها یگردد و دارا

ـا -7 ـال کااله ـل و نقل و انتق ـه حم ـا م یو جابجائ نیوز یهرگون  یمنیصول و مقررات اا تیبا رعا ستیبایآنه

  .انجام شود مانکاریتوسط پ
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سا گرددیمتعهد م مانکاریپ -8 سب برا یحفاظت فرد لیکه و ضوع پ یمتنا کارکنان  اریرا در اخت مانیانجام مو

 .خود قرار دهد

 مـانیپ یخصوص طیشرا -4

 هیپروژه و شرح کار با کل یهااستاندارد و نقشه یهامطابق با نقشه یستیبایپروژه م نیا ییاجرا یکارها ةیکل -1

  .انجام گردد قیو دق حیمتعلقات مربوطه، به طور صح

 یها، مدارک و کاالقشهنقرارداد انجام شود شرح کار،  نیتحت ا یستیبایکـه م ییاجرا یدر ارتبـاط با کارها -2

ـار نیکننده حدود کار بوده و بد نییپروژه تع ـاظ هر ک ـرح ک یکه در نقشه مشخص شده ول یلح ار درج در ش

کار محسوب  از کل یمشخص نشده باشد جزئ شهدر نق یدر شرح کار مورد اشاره قرار گرفته ول ـاینشده باشـد و 

ــرح نقشه نیو در صورت مشاهدة اختالف ب باشدیشده م دیدو حالت ق یموّظف به اجرا مانکاریشده و پ ها و شـ

 .دابالغ خواهد نمو مانکاریکار مهندی ناظر، طـرح درست و مناسب کار را انتخاب و جهت اجرا به پ

ی و کارهائ ـدینما یح مشـاور هر قسمت از کـار را در هر مرحلـه بازرسبراسـای طر توانـدیمهندی ناظـر م -3

جدد آنهـا را بـا مقرارداد انجام نشده باشد دستور انجام  نیمورد اشاره در ا یبر طبق مشخصات و استانداردها که

 .آنها خواهد بود مهم موّظف به انجا مانکاریو پ دیصادر نما مانکاریپ نـةیهز

سط پ ییادعا چگونهیکارفرما ه -4 صح مانکاریرا که تو شتباه او  ایو  حیبه علت عدم درک  س جهیه در نتکا  یبرر

ـات فننقشه ـا، مشخص ـل م یه ـد داد. بنابر بیترت شودیو مدارک حاص عالوه  مانکاریالزم است پ نیااثر نخواه

 .قرار دهد دیمورد بازد دقتبه  زیپروژه را ن یشده محل اجرا نییموارد تع قیبـر مطالعه دق

ـیبایم مانکـاریپ -5 ـا توجـه به شرا یست بدون درخواست  مـانیپ یعموم ـطیاجراء پروژه و شرا یمحلهـا طیب

ـهیه ـا اقدام به ته چگون ـب کارفرم ـرخ  یکاال ـنیو تأم هیکمک و مساعدت از جان ـروژه نموده و ن استاندارد پ

ـــای ارائه دهد. لذا ه نیخود را بر هم یشنهادیپ به موقع هر  نیعدم تأم لیپروژه بدل یاجرا رد ریرگونه تأخاسـ

  .خواهد بود مانکاریپ تیبعهده مسئول زاتیاز لوازم و تجه ـکی
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و به کارفرمـــا ارائه  ـــهیپروژه را ته شرفتیالزم جهت اجـــراء و پ یموّظف است جدول زمانبنـــد مانکـــاریپ -6

 .آن توسط مسئول پروژه آن را به مورد اجراء بگذارد بیکه پس از تصو ـدینما

ما رسانده و پس از آن و در کارفر دیآنرا به تأئ مانکاریبه صورت کامل باشد کـه پ دیپروژه با یبرنامه زمانبنـد -7

ـرا نیح ـة پ ستیبایکار م یاج ـار را به صورت هر  شرفتیبرنام ـاریروز  15ک ـا فرمت است کب  دیاندارد به تأئو ب

ـــریشده تأخ ینیبشیپ یاست چنانچه در برنامه زمانبند یهی. بددیو ارائه نما دهیکارفرما رسان حاصل شود،  یـ

  .را خواهد نمود یالزم جبران عقب افتادگ زاتیو تجه یانسان یرویکادر ن تیبا تقو مانکاریپ

موظف  مانکاریلذا پ ردیگیشــده صــورت م یآن طبق برنامه زمانبند لیآماده شــدن پروژه و تحو کهیاز آنجائ -8

ست کار را با ک ستانداردها تیفیا شرح کار و دس یمطلوب و مطابق با ا  یتورالعملهاکارفرما به طور احسن طبق 

  .برساند مبه اتما مانیپ هیشده در مدت اول یکارفرما و برنامه زمانبند یکتب

 ـمیعنوان سرپرست ت را بـه تیابالغ شـروع به کـار، فرد صاحب صالح افتیموّظف است بعـد از در مانکـاریپ -9

  .دینما یبـه کارفرما معرف یمجـر

 :عبارتند از باشندیپروژه م نیا یکه به عنوان مشخصات فن یمراجع فن -10

 : NFPAقیحفاظت از حر یالمللنیسازمان ب یستانداردهاا

 یو مقررات سازمان آتش نشان ضوابط

 ررات واحد ایمنی و آتش نشانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرضوابط و مق

 یاز شرح کار تلق یرا به عنوان بخش یشنهـــادیمندرجـــات صورتجلسة قبل از نرخ پ یستیبایم مانکـــاریپ -11

  .دیموارد ذکر شده را لحاظ نما ةیخود کل یشنهادینموده و در نرخ پ

. پس از نصب باشدیم مانکاریناظـر به عهدة پ یمهندس بیو تصو دیتأئ یپروژه برا ییاجرا یکارهـا لیتکم -12

  .گرددیم میتنظ مانکـاریناظـر و پ یتوسط مهندس یاجرائـ اتیصورتجلسه عمل سیستم ها یاندازو راه
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صب و آزما مانکاریپ -13 سئول ن ست که در  یساختمان یکارها نیهمچن یکیمکان ـــــزاتیتجه یتمام شیم ا

  .شوندیآماده م یینها اتیعمل ینصب و برا طیشرا نیبهتر

ـارها -14 ـه پ دیر گردکارفرما مقر ندةیانجام کار به دستور نما نیکه در ح یاضاف یدر صورت وجود ک  مانکاریک

الزم به  پرداخت خواهد شــد. مانکاریبه پ یبه صــورت اضــافه کار مانیمندرج در پ یانجام دهد براســای نرخها

چه از لحاظ  ییاجرا یهاکار و در نقشه حکه در شر باشندیم ییکارها ،یاضاف یاست که منظور از کارها حیتوض

 .رندیگیم انجام مانکاریکارفرما در محل کار توسط پ ندةیاز آنها نرفته و به دستور نما یذکر یو کم یفیک

ــه پرداخت به پ -15 کار  شرفتیرصد پدشده و براسای  ارائه تیانجام طبق صورت وضع نیدر ح مانکاریهرگونـ

 .کارفرما( خواهد بود ندةیمهندی ناظر )نما دیمورد تائ

 .خواهد شد نیکارفرما تأم قیبهنگام اجراء پروژه از طر مانکاریپ یبرق مصرف -16

 .باشدیم مانکاریعوارض و امثالهم بعهدة پ ات،یمال مه،یب یهانهیهز ةیکل -17

ـاریپ -18 ـا مانک ـام کاره ـ یموّظف است پس از اتم ـه ح یاجرائ ـاخت نیپروژه، نقش را  «AS BUILT» س

ــهیته ــه تأئ ـ ــیحساب نها هیکارفرما برساند. تسو ندةینما دیکرده بـ ــانیپ یـ رت مجلس و منوط به ارائه صو مـ

 .است (CD) بـه صورت لوح فشرده«AS BUILT» یهـانقشه لیتحو

ـــاریپ -19 سیستم های اطفا  از یبرداررا در خصوص بهره یعمل یو حتّ یکه آموزش تئور شودیمتعهد م مانکـ

  .دینما لیو تحو هیمرتبط را ته یآموزش یازهایارائه نموده و ن طیرا  به افراد واجدالشراحریق 

ـه پس از نصب و راه گرددیمتعهد م مانکاریپ -20 ـا ستمیس شیو آزما یانداز ک  ـلیصورتجلسة تحو دیو تأئ ه

  .و دو سال خدمات بعد از فروش را متقّبل شود یماه گارانت 12 ستم،یموقّت س

د لزوم جهت انجام کارها مور زاتیابزار کار و تجه ةیمجرب و ماهر، کل یانسان یروین نیمسئول تأم مانکاریپ -21

  .باشدیم

 .است مانکاریپروژه بعهده پ یبه منظور اجرا مانکاریو ذهاب کارکنان پ ابیا لهیوس نیتأم -22
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 مانکاریکارفرما و پ ندگانیبا حضور نما یکارفرما جلسات کارگاه ندةینما صیو به تشخ ـازیدر مواقع مورد ن -23

 .و اقدام الزم بعمل خواهد آمد یریگمیو تصم لیتشک یو نقطه نظرات اصالح لیجهت حل و فصل مسا

ـل  رندهیپروژه نه فقط دربرگ نیا ـاتیحدود عمل -24 ـرح کار ذکر شده بوده بلکه شام  یضرور یکارها ةیلکش

 است. CO2سیستم اطفا حریق گازیاز  یبرداربه مرحلة بهره دنیبه منظور انجام کامل پروژه تا رس

 ازیمورد ن یکاالهـــا ةیکل و انبار نمودن هیحمل و نقل، تخل ،یـــریبارگ ،یآورجمع یهرگونه انجـــام کارها -25

 .باشدیم مانکاریپروژه بعهدة پ یاجرا یپروژه تا محلها

ست کاالها مانکاریپ -26 شده را  مانیر پدآنها  نةی( را که هزمانکاریدر تعهد پ یپروژه )کاال یموّظف ا پرداخت 

  .دارد افتیدر دیو رس لیبه انبار کارفرما تحو شانیا یکارفرما و با هماهنگ ندةیبا نظـر نما

از صدمه زدن  یریلوگالزم جهت ج داتیتمه هیپروژه کل یاجرائ اتیانجام عمل نیدر ح یستیبایم مانکاریپ -27

  .باشدیم مانکاریهرگونه خسارت بعهدة پ تیکارفرما را به عمل آورد. مسئول ساتیتاس زاتیبه تجه

پروژه خواهد  یاجرائ تایعمل انیپرسنل خود از آغـاز تـا پا ـةیو جـان کل یمسئول حفظ سالمتـ مانکـاریپ -28

ـــام ا ـــتیمستلزم رعا تیمسئول نیبود. انجـ  یستیبایکه م باشدیکار م یمنیو مقررات و اصول ا نیقوان ةیکل ـ

ــارکنانش دق مانکاریتوسط پ  یه حادثه ناششود. در صورت بروز هر گون تیطول مدت اجراء پروژه رعا رد قاًیو کـ

سهل انگار سئولخواهد بود و را مانکاریمربوطه بعهدة پ یهانهیهز ةیکل یو مال یاعم از جان یاز  کارفرما  تیفع م

 .باشدیم

  .است نکارمایاجراء پروژه بعهدة پ نیدر ح مانکاریکارکنان پ یحفاظت فرد لیوسا یتمام نیتأم -29

سخه از رونوشت ن کیقطعه عکس و  کی ،یاسام ستیکارکنان خود طبق ل ةیکل یموّظف است برا مانکاریپ -31

ـــر بور و مرور به عادارة حراست کارت مجاز جهت  قیکارفرما ارائه نموده تا از طر ندةیرا به نما کیشناسنامة هـ

 .دینما افتیمحل اجراء پروژه را در
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نموده و پس از  زیو تم یکار را پاکساز یکارهـا، محوطه و محلها ـهیموظف است پس از اتمـام کل مانکاریپ -32

 .دینما افتیدر هیدیکارفرما تأئ ندةینما تیاجلب رض

رابطـه  چگونـهیه زیرفرمـا نجزء نداشتـه و کا مانکـاریاز آن را به پ یقسمت ایکـار و  یحق واگذار مانکاریپ -33

 .جزء را ندارد مانکاریبـا پ یقـرارداد

 

 

دوم لـفص  

اجـــــراییکار  رحــــش  

 

ی، تأمین، نصب، راه اندازی،طراحپروژه   

ستمیس تحویل و آموزش اطفاء یها  

خانههای برق پمپگازی اتاق ــقیحر  

 کارخانجات احیاء گوهر و کوثر

 

 .خواهد بود ریبشرح زاتاق های برق جهت  CO2سیستم اطفا حریق گازی  یکار اجرائ شرح

  تامین، نصب و راه اندازی دو مجموعه سیستم اعالم و اطفا حریق گازیCO2 های اتاق برق در قسمت

 کیلوگرمی گاز است. 45کپسول  50به همراه کلیه تجهیزات که هر کدام شامل 
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سوم لـفص  

 

 کـاالی پروژه در تعهـد پیمـانکار
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خانههای برق پمپگازی اتاق ــقیحر  

 کارخانجات احیاء گوهر و کوثر 
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 اتـــاق برق CO2ز سیستم اعالم حریق و اطفا حریق ایو لوازم مورد ن زاتیتجه ستیل

1 
کیلوگرم به همراه  45به ظرفیت  CO2سیلندر سیستم اطفا حریق گازی 

 شلنگ رابط پنوماتیک و فعال کننده برقی و فعال کننده پنوماتیک
 عدد 100

 مورد 2 تخلیه گاز به همراه شیر یک طرفه و شلنگ تخلیهمنیفولد  2

 مجموعه 2 براکت نگهدارنده سیستم اطفا حریق گازی 3

 عدد 32 اینچ 4/3سایز  CO2نازل گاز  4

 شاخه 8 بدون درز مانیسمان 80اینچ رده  3لوله سایز  5

 شاخه 4 بدون درز مانیسمان 40اینچ رده  2 2/1لوله سایز  6

 شاخه 6 بدون درز مانیسمان 40اینچ رده  1 2/1سایز لوله  7

 شاخه 6 بدون درز مانیسمان 40اینچ رده  1 4/1لوله سایز  8

 شاخه 15 بدون درز مانیسمان 40اینچ رده  4/3لوله سایز  9

 شاخه 2 سانتیمتری 3قوطی فلزی  10

 عدد 35 بدون درز مانیسمان 40اینچ رده  4/3سردنده سایز  11

 عدد 60 نوار تفلون 12

 کیلوگرم 5 الکترود 13

 کیلوگرم 2 رنگ و ضد زنگ 14

 دستگاه 1 1+3کنترل پنل اعالم و اطفا حریق کنتک  15

 عدد 20 دتکتور دودی فتوالکتریک 16

 عدد 20 دتکتور حرارتی 17

 عدد 2 زنگ اعالم حریق 18

 عدد 4 آژیر و فالشر اعالم حریق 19

 عدد 2 شستی توقف اضطراری 20

 عدد 4 چراغ تخلیه ماده خاموش کننده 21

 متر 850 مقاوم حریق 2*  5/1کابل  22

 متر PG16 600لوله گالوانیزه  23

 متر 200 16فلکسیبل روکش دار نمره  24

 عدد 60 فلزی 10*  10جعبه تقسیم  25

 عدد 400 16بست اسپیت نمره  26
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چهار لـفص  

 برآورد مقـادیر ریالی پـروژه

 

، تأمین، نصب، راه اندازی،یطراحپروژه   

ستمیس تحویل و آموزش اطفاء یها  

خانهپمپبرق  هایگازی اتاق ــقیحر  

 کارخانجات احیاء گوهر و کوثر 
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 اتاق برق

 تعداد شرح 
قیمت واحد به 

 ریال

قیمت کل به 

 ریال

1 

 CO2هزینه تامین و نصب سیلندر سیستم اطفا حریق گازی 

عال کیلوگرم به همراه شلنگ رابط پنوماتیک و ف 45به ظرفیت 

 کننده برقی

   عدد 100

2 
 هزینه تامین و نصب منیفولد تخلیه گاز به همراه شیر یک

 طرفه و شلنگ تخلیه
   مورد 2

3 
هزینه تامین و نصب براکت نگهدارنده سیستم اطفا حریق 

 گازی
   مجموعه 2

   عدد 32 اینچ 4/3سایز  CO2هزینه تامین و نصب نازل گاز  4

5 
بدون درز  80اینچ رده  3هزینه تامین و نصب لوله سایز 

 مانیسمان
   شاخه 8

6 
رز دبدون  40اینچ رده  2 2/1هزینه تامین و نصب لوله سایز 

 مانیسمان
   شاخه 4

7 
رز دبدون  40اینچ رده  1 2/1هزینه تامین و نصب لوله سایز 

 مانیسمان
   شاخه 6

8 
رز دبدون  40اینچ رده  1 4/1هزینه تامین و نصب لوله سایز 

 مانیسمان
   شاخه 6

9 
ز بدون در 40اینچ رده  4/3هزینه تامین و نصب لوله سایز 

 مانیسمان
   شاخه 15

   شاخه 2 سانتیمتری 3هزینه تامین و نصب قوطی فلزی  10

11 
رز دبدون  40اینچ رده  4/3سایز هزینه تامین و نصب سردنده 

 مانیسمان
   عدد 35

   عدد 60 هزینه تامین و نصب نوار تفلون 12

   کیلوگرم 5 هزینه تامین الکترود 13

   کیلوگرم 2 هزینه تامین و نصب رنگ و ضد زنگ 14
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15 

هزینه تامین و نصب کنترل پنل اعالم و اطفا حریق کنتک 

3+1 
   دستگاه 1

   عدد 20 تامین و نصب دتکتور دودی فتوالکتریکهزینه  16

   عدد 20 هزینه تامین و نصب دتکتور حرارتی 17

   عدد 2 هزینه تامین و نصب زنگ اعالم حریق 18

   عدد 4 هزینه تامین و نصب آژیر و فالشر اعالم حریق 19

   عدد 2 هزینه تامین و نصب شستی توقف اضطراری 20

   عدد 4 نصب چراغ تخلیه ماده خاموش کنندههزینه تامین و  21

   متر 850 مقاوم حریق 2*  5/1هزینه تامین و نصب کابل  22

   متر PG16 600هزینه تامین و نصب لوله گالوانیزه  23

   متر 200 16هزینه تامین و نصب فلکسیبل روکش دار نمره  24

   عدد 60 فلزی 10*  10هزینه تامین و نصب جعبه تقسیم  25

   عدد 400 16هزینه تامین و نصب بست اسپیت نمره  26

  جمع کل :
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پنجم لـفص  

 

 برنامه زمانبندی کلی اجرای کار

 

ی، تأمین، نصب، راه اندازی،طراحپروژه   

ستمیس تحویل و آموزش اطفاء یها  

خانههای برق پمپگازی اتاق ــقیحر  

 کارخانجات احیاء گوهر و کوثر 
 

 

 

 

 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  18صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 

 کار یکل یاجرا یبرنامه زمان -1

ـــا مکلف است برنامه زمانبند مانکاریپ       ـــارفرمـ ـــا یپس از ابالغ دستور کار توسط کـ را به  ییرااج یکارهـ

و برنامة  ـدیز نمارا آغـا ـاتیشده عمل یو پس از موافقت کارفرما طبق برنـامه زمانبند میکارفرمـا تسل نـدةینما

ــارمیپ یص کارفرما و بنا به درخواست کتبیو در صورت تشخ افتینخواهد  رییتغ یطیشرا ـــچیفوق تحت ه  انکـ

ـــه تعلق نخواهد گر مانکاریبه پ لیاضافه بهاء و تعد چگونهیپروژه و ه یزمان اجرا دیدر صورت تمد فت و هرگونـ

  .مسموع نخواهد بود مانکاریپ یاز سو یمالـ یادعـا

 

مـــــاه  ماه اول 

 دوم

مــــــاه  ماه سوم

 چهارم

مــــــاه 

 پنجم

      انتخاب پیمانکار

      عقد قرارداد و دریافت ضمانتنامه و پرداخت پیش پرداخت

       تهیه و تحویل کاال

       اجرای پروژه

      راه اندازی، تست و تحویل موقت پروژه

  



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  19صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ششم لـفص  

 شرایـط عمـومی پیمـان

 

ی، تأمین، نصب، راه اندازی،طراحپروژه   

ستمیس تحویل و آموزش اطفاء یها  

خانههای برق پمپگازی اتاق ــقیحر  

 کارخانجات احیاء گوهر و کوثر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  20صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 

  پروژه ازیمورد ن یانسان یروین ستیل -1

 ازیناســب نو به ت ازیرا به تعداد مورد ن ریمشــروحه ز یانســان یرویموظّف اســت جهت اجراء پروژه ن مانکاریپ

ارکنان قبل از اجراء اسـت ک یهیداشـته باشـد. بد اریدر محل کارگاه در اخت یزمانبند کار طبق برنامه شـرفتیپ

  .گردند یبه دستگاه نظارت کارفرما معرف ستیبایپروژه م

 

 تعداد سمت ردیف

 نفر 1                                                               پروژه                                                   ریمد 1

 نفر 1                                                            رپرست کارگاه                                               س 2

    ق:یاطفاء حراجرای سیستم های الزم جهت  یروهاین

 نفر 4                                                                     دیسال تجربه کار مف 5نصاب با حداقل  نیتکنس 3

 نفر  2                                                               کارگر ماهر                                                   4

 نفر 6 سادهکارگر  5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  21صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

هفتم لـفص  

 

 ماشین آالت و تجهیزات مورد لزوم پروژه 

 

ی، تأمین، نصب، راه اندازی،طراحپروژه   

ستمیس و آموزشتحویل  اطفاء یها  

خانههای برق پمپگازی اتاق ــقیحر  

 کارخانجات احیاء گوهر و کوثر 

 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  22صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 جهت اجراء پروژه ازیو ابزارآالت مورد ن زاتیتجه آالت،نیماش ستیل -1

و به تناسب  ازید مورد نرا به تعدا ریو ابزارآالت ز زاتیتجه آالت،نیپروژه، ماش یموظّف است جهت اجرا مانکاریپ

   :داشته باشد اریشده در محل کارگاه در اخت یکار طبق برنامة زمانبند شرفتیپ

 تعداد شــــــرح دستگاه ردیف

 دستگاه یک سنگ برش                                          1

 مجموعه چهار  جعبه ابزار کامل                                                    2

 دو دستگاه                  (                  یلتیه -)ساده یبرق لیدستگاه در 3

 دستگاه یک لوله                                                          رهیگ 4

 دستگاه یک آمپر(                        400 ریفای)رکت یجوشکار نیماش 5

 دستگاه کی ارّه آهن بر جهت ساخت ساپورت                                 نیماش 6

 مجموعه کی                       یباربند لیوسا ریو سا منیا یتسمه باربر ر،یزنج 7

 دو مجموعه  رآالتیجعبه آچار کامل جهت نصب ش 8

 

 :تبصره

 .اجرا شود طیی و زیست محیبهداشت نی،میمفاد ا یتمام تیو رعا HSEبا اخذ مجوز  هافعالیت ةیکل -1

  



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  23صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 

 

 

هشتم لـفص  

 مشخصــات فنــی

 

ی، تأمین، نصب، راه اندازی،طراحپروژه   

ستمیس تحویل و آموزش اطفاء یها  

خانههای برق پمپگازی اتاق ــقیحر  

 کارخانجات احیاء گوهر و کوثر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  24صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 

 فهرست مندرجات 

 یفوالد یلوله ها یمشخصات فن -1

 یدتکتور دود یمشخصات فن -2

 یدتکتور حرارت یمشخصات فن -3

 ریآژ یمشخصات فن -4

 ل پنلرکنت یمشخصات فن -5

 قیکابل مقاوم حر یمشخصات فن -6

 CO2مشخصات فنی خاموش کننده  -7

 

 یفوالد یهالوله یمشخصات فن -1

 .باشد لیذ یمشخصات فن یدارا دیبدون درز با 40رده  یها لوله

 شود یاجرا م 3000رزوه ای و از کالی انشعابات و اتصاالت به صورت  هیکل. 

 

Nomin
al 

Pipe 
Size 

Inche
s  

Nomin
al 

Pipe 
Size  
mm  

OD 
Inch

es 

OD 
mm 

 

Schedule 
Designati

ons 
ANSI/AS

ME 

Wall  
Thickne

ss 
Inches  

Wall 
Thickne
ss mm  

Lbs/
Ft  

Kg/
M  

3/4 20 1.050 26.7 STD/40/40

S 

0.113 2.87 1.131 1.68 

1 25 1.315 33.4 STD/40/40

S 

0.133 3.38 1.679 2.50 

1-1/4 32 1.660 42.2 STD/40/40

S 

0.140 3.56 2.273 3.38 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  25صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
1-1/2 40 1.900 48.3 STD/40/40

S 

0.145 3.68 2.718 4.05 

2 50 2.375 60.3 STD/40/40

S 

0.154 3.91 3.653 5.44 

2-1/2 65 2.875 73 STD/40/40

S 

0.203 5.16 5.793 8.62 

3 80 3.500 88.9 STD/40/40

S 

0.216 5.49 7.576 11.2

7 

4 100 4.500 114.

3 

STD 

40/40S 

0.237 6.02 10.79

0 

16.0

6 

6 150 6.625 168.

3 

STD 

40/40S 

0.280 7.11 18.97

0 

28.2

3 

 

 یدتکتور دود یمشخصات فن -2

 

Type conventional, point 

Category to work in normal conditions 
Type smoke  

Operational voltage 16,5 VDC - 24,6 VDC 
Quiescent current 
consumption 

≤ 150 µA 

Current consumption in 
alarm mode 

potential mode max. 8 mA 

Detector class A1R, A1S, BR, BS acc. to PN-EN 54-5 

Operating temperature 
range 

from -25°C to 55°C 

Relative humidity to 95% at 40°C 

Dimensions of detector with 
base 

Ф115 x 54mm 

Weight 0.20 kg 
Enclosure colour white 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  26صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 یدتکتور حرارت یمشخصات فن  -3

Type conventional, point 
Category to work in normal conditions 

Type temperature 
Operational voltage 16,5 VDC - 24,6 VDC 

Quiescent current 
consumption 

≤ 150 µA 

Detector class A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR acc. to 
PN-EN 54-5 

Operating temperature 
range 

from -25°C to 65°C 

Relative humidity to 95% at 40°C 

Dimensions of detector 
with base 

Ф115 x 54mm 

Weight 0.20kg 
 

 ریآژ یمشخصات فن -4

Type tone, acustic, low current 
Voltage Range 24V to 42V DC 

Sounder Volume 65dB(LOW) 80Db(medium)  

Depth 60mm(Low Profile Base) 
82mm(Deep Base) 

Dimensions 97mm 
Operating Temperaure -10c to 50c 

 

 ل پنلرکنت یمشخصات فن -5

Construction 1.2mm mild sheet steel 
IP Rating IP30 

Finish Epoxy powder coated 
Colour - lid & box BS 00 A 05 grey - fine texture 

Colour - control panel & labels RAL 7047 light grey - satin 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  27صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
Weight 6kg 

Mains supply 230V AC +10%/-15% (100 Watts maximum) 
Battery charge current 0.7A maximum 

Zone quiescent current  2mA maximum 

Number of detectors per zone Dependent on type (maximum 32) 
Number of sounders per circuit Dependent on type (max. 0.5A per sounder 

circuit) 
Detection circuit end of line 6K8 5% ½ Watt resistor 

Sounder circuit end of line 10K 5% ¼ Watt resistor 
Extinguishant output EOL 1N4004 Diode 

No. of detection circuits 3 No. 

No. of extinguisher circuits 1 No. 

 

  قیمشخصات کابل اعالم حر -6

Specification Sheet For Cable 

Product 
Type 

Construction Standard Rated  
Voltage 

Size 

Fire 
Resistance 
Silicon Cable 
(Copper 
Sheilded) 

Cu/Silicone(FR)/ 
TCB/Silicone/ 
SIHCSI/LSFOH/ 
Fire Resistance 

 
300-500V 

 

 
2×1.5mm2 

Te
ch

n
ical Sp

e
cificatio

n
s 

Color of Cores Blue & Brown 

Color of Jacket Brick Red 

C
o

n
d

u
cto

r 
 

Material Cu+Ag≥ 99.99 

 Classification 1 
 No Of Cores 2 

 Size (mm2( 1.5 

 No And Diameter Of Wire (NO/mm( 1×1.38 

 MAX. Electrical Resistance at 20 °C (mΩ/m) 12.1 

In
s

u
lat

io
n

 

 Material Ceramic fire 
silicone 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  28صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 MIN. Thickness Of Insulation , nominal (mm) 0.7 

 Hardness Shore A 70±3 
 Tensile Strenght (mPa) 5 

 Elongation At Break (%) 150 

 Diameter Over Insulation (approx)(mm) 2.98 

Scre
en

 Aluminium Backed Polyester Tape 1 layer 

Tinned Copper Wire Braided Screen (coverage) 40% 

Jacket 

Material Silicone 
Rubber 

MIN. Thickness Of Jacket , nominal (mm) 1 
Hardness Shore A 70±3 

Tensile Strenght (mPa) 5 
Elongation At Break (%) 150 

Diameter Over Jacket (approx)(mm) 7.3 

Th
erm

al 
Stab

ility 

Working temp -60˚c +200˚c 
Flexibility area -60˚c +350˚c 

Ceramic area +350˚c 
+1100˚c 

D
etails 

Weight (g/m) 75 
Test voltage (kv) 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  29صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 CO2مشخصات فنی خاموش کننده  -7

 

Components: 1. Cylinder 2. Valve for inerts 3. Pressure gauge with presostat 300 

bar 4. Electric actuator 5. Manual actuator 6. Pressure regulator 7. Fittings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  30صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 

1. Cylinder 2. DN12 valve for inerts 3. Pressure gauge with 

presostat 300 bar 4. Inert valve electric actuator 5. Manual 

actuator 6. Pressure regulator 7. Trip user chord 8. Pneumatic 

actuator 9. Relief valve 10. Inert collector support 11. 

Collector 12. U-bolt 13. Rear cross-bar 14. Cylinder arc 

fitting 15. Discharge user chord 16. Non-return valve 17. 

Contactor 

 

 

 

 

 

 

 

Molecular weight 33.98 

Chemical name: Nitrogen / Argon 
Boiling Point at 1.013 bar: -196°C 

Maximum fill pressure: 300 bar 
NOAEL 43% 

LOAEL 52% 
Maximum discharge time for class A 120 seconds 

Cylinder Capacity 120 L – 48.2  KG 

 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  31صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

نهم لـفص  

 

 راه انـدازی و آزمایش عملکـردی

 

ی، تأمین، نصب، راه اندازی،طراحپروژه   

ستمیس تحویل و آموزش اطفاء یها  

خانههای برق پمپگازی اتاق ــقیحر  

 کارخانجات احیاء گوهر و کوثر 

 

 



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 32از  32صفحه  1400تابستان  ق1304/00شماره قرارداد:  خدماترح ش

 

 

 

 

 

 
 

 قیاطفاء حرهای  ستمیس یعملکرد شیو آزما یراه انداز -1

ـا حضور ر قیاطفاء حر ستمیس زات،یکه پس از نصب کامل ادوات و دستگاهها و تجه گرددیمتعهد م مانکاریپ ا ب

عت کل شبکه را تحت سا 72نموده و حداقل به مدت  یاندازو راه شیکارفرمـا و دستگاه نظارت آزما ندگـانینما

 ق،یحر اطفا ستمیس یعملکرد شیو آزما یاندازد راهییزمـان و تا نیقرار دهد. پس از گذشت ا یعملکرد طیشرا

 .صورتجلسـة اقدام خواهد شد میو نسبت به تنظ بردار قرار گرفتهبهره اریموقت در اخت لیپروژه به صورت تحو

 

 



 

های اطفاء حریــق گازی طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

 گهرآهن و فوالد گل انه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعهخهای برق پمپاتاق

 3از  1صفحه  1400 تابستان ق1304/00: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 
 

 

 

های اطفاء طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 
خانه های برق پمپهای اطفاء حریــق گازی اتاقاندازی، تحویل  و آموزش سیستم طراحی، تأمین، نصب، راه

امل و آگاهی ک پس از بررسی ذیل ما امضا کنندگان گهرکارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

اریم، حل اجرا دمرایط ل کار و شاز اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به اطالعاتی که از مح

اقصه، به داریم که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناعالم می

  مبلغ کل

 

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

 

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

 

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

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

ه شرایط جمل، از اقصه تأثیرگذار استاین من به نحوي بر انجام موضوعو تمام موضوعاتی که کارفرما، تسهیالت 

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

گیرد  رمدنظ وژهبراي انجام این پرچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاري که باید طبق قرارداد به  -2

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

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

ع هر نومکان ادانیم و کارهاي مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور کامل متعهد می

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

  اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد 

 ی ی یا مبتنی کافاشی از فقدان آگاههر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ن

 هاي اقصه و کارمنین بر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا

 

  29 ب مادهخارج از چارچومربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت 

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 
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 یک از  عالم علت رد هرباشد و موظف به این ترین قیمت نمیما مقید به پذیرش پایکارفرکنیم که تایید می

 پیشنهادات نیست.

 ایید تگرفته و  ر نظرتهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را د در

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

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  اي به امض داماقفرما نده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کارکه شرکت ما بعنوان بر صورتیدر

( کل مبلغ رصد)پنج د %5تعهدات، معادل  کى مورد تأیید کارفرما جهت انجامنامه بانو ضمانت کنیمقرارداد 

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

 باشیم و به ما از طرف و براي شرکت میستیم و داراي حق امضا االختیار و مجاز شرکت هما نمایندگان تام

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

 رد.مدارک پیوست، ضمیمه خواهد کتجهیزات پیمانکار آنالیز و جزئیات قیمت موارد جدول زیر را بر طبق لیست 

 

 

 تفکیکی خالصه هزینه های 

 کل )ریال( قیمت و خدمات شرح لوازم ردیف

پیشنهاد مالی شرکت مناقصه گر بر اساس تفکیک قیمت کاال و  1

 خدمات تکمیل و ارسال گردد.

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

  جمع کل برآورد  8
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  قراردادقراردادپیش نویس پیش نویس 
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 توسعه آهن و فوالد گل گهر: شركت میان 

 و

 ....................شركت

 

 

 

 

 ق1304/00: شماره قرارداد

 1400 تابستان: تاریخ 
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 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
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الح به ل و جعفر صدیرعامموسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان این قرارداد فی ما بین شرکت ت

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

هر، کدپستی جاده اختصاصی معدن گل گ 5شیراز، کیلومتر  جاده 50، به نشانی سیرجان، کیلومتر 411395415655اقتصادي 

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

ان رئیس هیات مدیره ونع به .............................................مدیره و به عنوان مدیرعامل و عضو هیات  ..............................................

.  به نشانی .........................................ي .تصادقو شماره ا ....................................با شناسه ملی   ............................،ثبت شده به شماره 

........................................................................................................................................................................................................، 

رایط ذیل یگر، مطابق مواد و شد از سوي ده می شوس در این قرارداد پیمانکار نامید،که از این پ............................................کدپستی 

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

 
 موضوع قرارداد -1ماده 

 گـازی ـــقیاطفـاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراحموضوع قرارداد، عبارت استت 

طبتق استناد و متدار   « گهرشرکت توسـعه آهـن و فـوالد گـلخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 پیوست.

 

 قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدار  و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 متن قرارداد حاضر -1

 یو عموم یفن و نقشه هاي مشخصات  -2

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

معاونت برنامه ریزي و نظارت  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه   -4

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

محیط  و هداشتب ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی زیست و ایمنی يها دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  -5

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که خریدار زیست

 یا ابالغ پیمانکار هب آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد  -6

 .شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب هاي رشگزا و مدار   -7
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 انجام جهت در اتنه فوق صورت به ها اولویت رعایت و بوده یکدیگر مکمل قرارداد / مناقصه اسناد مدار  : 1توضیح 

 دیگر ايه قسمت در و آمده قرارداد هاي قسمت از بعضی در احیانا که تکمیلی هاي شرح و باشد می کارها صحیح

 پیمانکار طرف از ادعایی هیچگونه رابطه این در و شود نمی محسوب تناقض موارد از است نشده مجدد تاکید و تکرار

 .بود نخواهد مسموع

 امضاء به یا بالغا پیمانکار به پیشنهاد قبولی ابالغ از بعد که کارهایی دستور و ها بخشنامه مجالس، صورت: 2حتوضی

 .است برخوردار اولویت از خود موضوع در باشد رسیده طرفین مجاز نمایندگان

رات ه ها و مقرنام ، آیینو پیوست هاي مربوطه ر صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدار  قرارداد، اولویت با قرارداد حاضرد

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است.

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

قت ماه از تاریخ تحویل مو 12و دوره تضمین  دمی باش قرارداد تاریخ تنفیذاز پس  ماه 2 موضوع قرارداد، به مدت انجام مدت -3-1

 می باشد.

 تفصیلی عملیات زمانبندي برنامه ه،مناقص در شدن برنده ابالغ از پس روز 15 مدت ظرف حداکثر است موظف پیمانکار -3-2

 .نماید ارسال نظارت دستگاه و کارفرما به تایید جهت و تهیه را مناقصه اسناد موضوع

 صورت و در باشد می پیمانکار ماهانه و فتگیه روزانه، پیشرفت گزارشات تهیه مبناي شده، تایید تفصیلی يبند زمان برنامه -3-3

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

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

 اطالع مشاور به مهندس لیل،د ذکر با را مراتب شود، داده تغییر آن برنامه در باید او نظر به که کارهایی انجام موعد رسیدن از پیش

 است، قبول مورد که ار آنچه و میکندرسیدگی  کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات مشاور، مهندس .دهد

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

 زمانی امهبرن مطابق ستا متعهد پیمانکار نگیرد، کارفرما قرار قبول مورد تغییرات که درصورتی .کاهد نمی پیمانکار مسئولیتهاي

 .نماید اقدام قرارداد به منضم

 قرارداد مدت تغییرات -3-5

 مدت تمدید ستدرخوا تواند می پیمانکار شود، کار اجراي مدت افزایش موجب که زیر موارد از یك هر وقوع صورت در  (الف

 :بنماید را قرارداد

 کند اساسی تغییر فنی مشخصات یا اجرایی هاي نقشه کارفرما دستور به هرگاه. 

 نماید تاخیر اوست عهده به آنها تهیه که مصالحی تحویل یا و کارگاه تحویل در کارفرما هرگاه. 

 قرارداد این 27 ماده مطابق قهري حوادث موارد در. 

 درآید تعلیق حالت به قرارداد که صورتی در. 

 باشد پیمانکار قصور از خارج کارفرما تشخیص به که دیگري موارد. 
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 و کند می تسلیم ورمشا مهندس به توجیهی، دالیل و محاسبات ارائه با را قرارداد مدت تمدید درخواست نکارپیما صورت این در

 تصمیم نتیجه سسپ و کند می گزارش کارفرما به تصمیم اتخاذ براي را مراتب تایید، صورت در و بررسی از پس مشاور مهندس

 .نماید می ابالغ پیمانکار به را کارفرما

 تعیین موارد به توجه با رمشاو مهندس باشد، نرسیده اتمام به کار اگر قرارداد، مدت تمدید هر یا قرارداد اولیه مدت پایان در( ب

 کارفرما به را کار نتیجه و نماید می تعیین را آن مجاز غیر و مجاز مدت میزان و کند می بررسی را کار تاخیر علل قرارداد در شده

 تاخیر مدت معادل و کند می اعالم پیمانکار به را خود نظر مجاز غیر یا مجاز تاخیرات مورد در کارفرما سپس و دهد می گزارش

 .نماید می تمدید را قرارداد مدت مجاز،

 فقط بند الف، در ددهش درج مختلف عوامل از ناشی زمان هم تاخیرهاي قرارداد، مدت تمدید براي ماده این مفاد اجراي در :1نکته

 . شود می محاسبه بار یك

 به و شده وي سلب از افراد ایمنی جمله از پیمانکار مسئولیتهاي قانونا   آنکه دلیل به قرارداد، تاریخ اتمام از پس روز اولین در: 2هنکت

 تمدید به منوط رودو تمدید مجوزهاي و آمد خواهد عمل به ممانعت سایت به پیمانکار پرسنل ورود از است، شده منتقل کارفرما

 اتمام از قبل مدتی از را ديقراردا و امور تاخیرات الیحه بررسی زمان براي الزم بینی پیش باید پیمانکار لذا.  بود واهدخ قرارداد

 موقع به ارائه عدم دلیل هب که صورتی در بدیهی است .باشد شده ابالغ پیمان تمدید قرارداد، اتمام تاریخ در که دهد انجام قرارداد

 .بود خواهد نکارپیما متوجه آن قانونی و مالی و مسوولیتهاي عواقب کلیه شود، متوقف پیمان وضوعم اجراي تاخیرات، الیحه

 اختالف حل مطابق ماده همسئل حل براي تواند می باشد معترض کارفرما تصمیم به نسبت پیمانکار اگر ماده، این مفاد اجراي در  )ج

 .نماید اقدام

 

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

 ردید.توافق گ ریال به صورت مقطوع تعیین و( .........................)بابت انجام کامل موضوع قرارداد،  مبلغ قرارداد

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

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

 رصد مبلغ اولیه پیمان میباشد :د 60پرداخت مبلغ پیش  -4-3

 کارفرما خواستدر با مورد نیاز جهت پیش پرداخت، ضمانتنامه بانکی با تایید مدیریت مالی شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر تضمین

 گردد. می پرداخت

 
 و رسیده نظارت دستگاه تایید به که انکارپیم بجان 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

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

 پیمان، ضریب از اعم ضرایب کلیه شامل که باشد می - - - حاضر قرارداد در کلی ضریب و گردد می تهیه مربوطه شرایط و 1399
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 با فقط پیمانکار به پرداختها و وضعیتها صورت کلیه .باشد می غیره و اي منطقه ضریب کارگاه، برچیدن و تجهیز باالسري، ضریب

 .بود خواهد پرداخت قابل و همحاسب 99 بهاي فهرست در - - - - ضریب اعمال

 .گردید خواهد اصالح کارها واقعی حجم با متناسب قرارداد اجرایی عملیات بخش مبلغ است بدیهی

 مقدار قرارداد به منضم بهاي فهرست در آنها براي که شود ابالغ پیمانکار به کارهایی قرارداد، موضوع چارچوب در چنانچه  -4-6

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

 شود می تعیین مشاور هندسم و پیمانکار توافق با که قیمتی .نماید تسلیم مشاور مهندس به قیمت، تجزیه با همراه شده، یاد کارهاي

 بیشتر قرارداد لیهاو مبلغ درصد 10 از نباید جدید، قیمتهاي بهاي جمع .است پرداخت مال  رسید، خواهد کارفرما تصویب به و

 .شود

 ضوابطو  تاس پیمانکار عهده به ... و معادن از استفاده حق شهرداري، عوارض مالیات، بیمه، جمله از قانونی کسورات کلیه  -4-7

 موافقتنامه این در تا  صراح اینکه مگر گردید، خواهد مالاع جمهوري ریاست راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت هاي بخشنامه و

 .باشد شده مشخص دیگري نحو به

 حق سپرده عنوان به %5 پیمانکار، وضعیت صورت هر از کارفرما اجتماعی، تامین قانون 38 ماده در مقرر تکالیف رعایت در :تبصره

 سازمان از مفاصاحساب ئهارا با پیمانکار و مانده باقی کارفرما نزد نیز وضعیت صورت آخرین قرارداد پایان در و نموده کسر بیمه

 .نماید می دریافت را وضعیت صورت آخرین اضافه به سپرده %5 اجتماعی تأمین

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

 .بود دخواه کارفرما عهده بر پیمانکار، توسط ) ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال

 

 افزایش یا كاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

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

 رارداد افزایش یا کاهش دهد.مبلغ اولیه ق

 

  بهاء آحاد تعدیل - 6 ماده

 .نمي شود تعدیل و شامل بوده قطعي قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد هاي قیمت

 

 تنفیذ قرارداد -7ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما 
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 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  

ارد تا ضمن ین حق را درما اتبصره: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کارف

 د، با شرکت هاي دیگر در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید.فسخ این قراردا

 

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 8 ماده

 

 پیمانکارباشد و یم کارفرما به عهده دستگاه نظارت بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده پیمانکارکه  تعهداتی انجامنظارت بر  -8-1

به  یبه صورت کتب عاقبا،که دستگاه نظارت کارفرما مت نماید انجامستورات دستگاه نظارت موظف است کارها را با هماهنگی و طبق د

 پیمانکار معرفی خواهد شد. 

واد مطابقت با م تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزم جهتاز و قبل  ر حین انجام کاردموضوع قرارداد  -8-2

 خواهد گرفت. مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار

خت هزینه امر و پردا گی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات و تسهیالت الزم جهت اینانجام هماهن -8-3

 باشد. هاي مربوطه برعهده پیمانکار می

 بود. تعهدات قرارداد نخواهد مایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجامکنترل و بازرسی ن -8-4

یت جتماعی و رعاهاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور انامهنین ملزم به رعایت آیینپیمانکارهمچ -8-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 انجام از کارفرما مجوز کسب و مشاور مهندس اییدت از پس پیمانکار، ظرن مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -8-6

 .گرفت خواهد

 بر آزمایشها ینه انجامهز کند، آزمایش را یافته انجام کارهاي یا مصالح کار، اجراي صحت از اطمینان منظور به کارفرما چنانچه

 این هزینه ینکها ضمن یق نکند،تطب است شده تعیین فنی مدار  در که آنچه با آزمایشها این نتایج هرگاه کارفرماست، عهده

 .نماید اصالح کارفرما دستور طبق خود به هزینه را کارها و مصالح که است متعهد وي گیرد، می قرار پیمانکار عهده به آزمایشات

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

 بگذارد مشاور مهندس اختیار در رایگان طور

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین - 9 ماده

مبلغ قرارداد،  %5ه میزان ب  بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام به پیمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

تسویه  ی موضوع قرارداد وتحویل قطع از پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد.می تحویل اکارفرم به تمدید قابل و و شرط قید بدون

 تضمین بعنوان %10دلمعا پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ از .شود می داده عودت پیمانکار به مالی و تائید دستگاه نظارت حساب

پس از صدور  آن %50ر گواهینامه تحویل موقت و ازصدو پس کار انجام حسن کسور مبلغ  %50گردد.  می کار کسر انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  7صفحه  1400 ابستانت ق1304/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 

 شرح كار – 10 ماده

هتاي بترق ي اتاقگتاز تتقیاطفاء حر يهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازي، تحویلطراحشامل  اصلی پروژه شامل عملیات

 مد نظر کارفرما می باشد.خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر پمپ

 و مورد تایید کارفرما با کیفیت باال تامین متریال -الف

 یر اساس مدار  پیوسته روژپاجراي کامل  -ب

 ارایه گانت چارت زمانبندي انجام پروژه  -ج

 

ه هاي در ریزمتر باشد و موردنیاز می پروژهدر صورتی که احجام اضافی از جانب پیمانکار پیشنهاد میگردد که براساس کاربري این 

رائه قیمت و مبناي ا بررسی نضم به اسناد دیده نشده است بایستی به صورت پیشنهادات تکمیلی ارائه گردد تا در مرحله ارزیابی فنیم

 قرار گیرد.

 

 تعهدات پیمانکار – 11 ماده

نتخاب و تامین ا اکارفرم نظر ي تاییدیه هاي مدداراتمامی متریال مورد نیاز پروژه می بایست با نظارت و تائید کارفرما از متریال  -11-1

 شود.

نیاز،  مه هاي موردارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیب -11-2

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

هاي رتبط با کاالمعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد گونه دفترچه آموزشی، دستورالگردد هر پیمانکارمتعهد می -11-3

روش را فات پس از ت، خدمموضوع قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد. ضمنا  پیمانکار متعهد اس

ت پس از فروش برعهده رائه و تضمین نماید. هزینه مربوط به خدماسال ا 5براي مدت اصلی را اعم از تعویض و یا تأمین قطعات 

 باشد.کارفرما می

ده از شازرس معرفی بالزم براي انجام بازدید کیفی و فنی توسط  بایست تمامی ترتیباتپیمانکار قبل از تحویل به سایت، می -11-4

ازرس نترل فنی برا که در اثر ک هر گونه اشکال و نقص فنیگردد که جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می

 برطرف سازد. روز  10گردد ظرف مدت کارفرما اعالم می

زرس در محل ساخت روز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم براي کار با 3یمانکار تاریخ بازرسی را حداقل پ-11-5

 را فراهم خواهد نمود. 

د و وضوع قراردایا هنگام تحویل م اي که ممکن است قبلهرگونه حادثه یا صدمهی کلیه عوامل پیمانکار مانند مدنمسئولیت  -11-6

یا خسارتی به تأسیسات و  و کارکنان وي یا اشخاص ثالث گردد یا به سبب آن متوجه جان و اموال پیمانکار و کارکنان وي، کارفرما

ي مسئولیتی ومایندگان نفرما و به عهده پیمانکار خواهد بود و کار یو کل زییوارد آید، جاموال پیمانکار، کارفرما و یا اشخاص ثالث 

 در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.
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ران و شرایط نماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی اییمانکار بدینوسیله اعالم و تائید میپ -11-7

داد از وضوع قرارمملیات ر قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وي در طول اجراي عمندرج د

نه تا هر گو هد بودمکلف خوا اند پیمانکارمقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید.فرما میخسارتی را که از این بابت متوجه کار

همراه  نامه معتبر بهمربوطه یا گواهی Certificateقالم موضوع قرارداد یا پیمانکار متعهد است گواهی کیفیت ا -11-8

Certificate of origin  ل دهد. رسانده و همزمان با تحویل کاال، به کارفرما تحوی نماینده کارفرمارا به تائید 

 .باشد می ارپیمانک عهده کارکنان برو رفاهی کن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی تامین غذا، مس -11-9

 شد.امین کلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار، بعهده پیمانکار میبات  -11-10

 میباشد.قت، بعهده پیمانکاراظت از تجهیزات و اقالم در دوره ساخت از تاریخ ورود تا تحویل مونگهداري و حف -11-11

 يدارا یستیبای م ندهینمامود که این نخواهد  یمعرفکارفرما  به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصله پیمانکار -11-12

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

 افزوده( به عهده پیمانکار می باشد. لیات )بجز ارزشکلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و ما -11-13

ري ون کار جمهوعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانر -11-14

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

 از وظایف پیمانکار می باشد. و برچیدن کارگاهتجهیز  -15-11

 ارایه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار الزم می باشد. -16-11

 

 تعهدات كارفرما –21ماده 

 رداخت حق الزحمه پیمانکار بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کارفرما.پ -12-1

 للی وارد نشود.خپیمانکارتا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -12-2

 

 كاركنان پیمانکار –31ماده 

میشوند  ز نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به کار گرفتها -13-1

 مانکار شناخته میشوند.کارکنان پی

ب داشته یمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کارکنان صالحیت دار و مناسپ -13-2

ه باشند و داشت ح میشود راما مطرباشد و این کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفر

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود. پیمانکار در -13-3
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 معرفي مدیر پروژه  – 41ماده 

ل مدت روژه براي طوبه عنوان مدیر پاز تاریخ امضاء قرارداد فردي را  یك هفتهارفرما و پیمانکار موظفند حداکثر ظرف مدت ک -14-1

 قرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده پیمانکار در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد .

ر صورتی که هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یك هفته قبل از تاریخ تعویض، د -14-2

 طرف مقابل برسانند.موضوع را به اطالع 

 

 تحویلمحل  -51ماده 

ی گل گهر، جاده اختصاص جاده شیراز، 60کیلومتر موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان،  و اجراي پروژه محل تحویل تجهیزات

 باشد.ر مییمانکاپخاطرنشان می سازد مسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به عهده  ؛می باشد شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 61ماده 

رف پیمانکار تضمین ماه شمسی از ط 12حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ تحویل موقت براي مدت  -16-1

 نامیده میشود. دوره تضمیتن میگردد و این مدت بنام 

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

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

وسیله ینات تعیین شده بقادر به انجام کار مطلوب طبق تضممیگردد تأمین وي که توسط اقالمی تضمین مینماید  پیمانکار -16-2 

د. تتباش ئم قراردادو ضما با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدار  و پیمانکار

ین ر دوره تضمدواقصی نخود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه  گاه هايمشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کار

تعیین می  وسط کارفرمات)زمان  ود با حداقل تأخیرتتوط نمتتب مربتتغوب یا  ساخت و طرز کار نامناسنامر متریالظاهر شود که بتوان به 

ر قرارداد د ضمائم ن نواقص را اصالح نماید. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدار  وگردد( آ

رکب از دو نفر از اي مري و فرسودگی عادي که مورد تأیید کمیتهمورد ساخت می باشد. عیوب ناشی از اشتباهات در بهره بردا

 باشد از شمول این ماده مستثنی است.پیمانکار و یك نفر نماینده کارفرما نمایندگان 

ا رنواقص فرما کاري نماید خوددار)زمان توسط کارفرما تعیین می گردد( از رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکاردر صورتیکه  -16-3

 منظور می نماید. پیمانکاربه حساب بدهکاري  درصد15اضافه ه فع و هزینه هاي متعلقه را بر

 

  تحویلسالم بودن مواد، كیفیت و چگونگي  – 71ماده 

 د.ارسال گردکارفرما سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

 ظاهرا سالم اقالمورتیکه قرار خواهند گرفت و در صکمی و کیفی مورد بازرسی کارفرما توسط  دي می باشندآماده بسته بنکه اقالمی 

کارفرما ار ه تأیید انببرفرما تنظیم و پس از تحویل به انبار کابوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فترم لیست بسته بندي مربوطه 

 خواهد رسید. 
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تور است به دس متعهد کارپیمانمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،  منطبق باو یا  بودهناسالم  قراردادیکه تجهیزات موضوع در صورت

اي ایجاد هلیه هزینه ل نماید. کتحویکارفرما معین می کند در انبار کارفرما را عوض نموده و در مدت زمانی که  اقالم، این نوع کارفرما

 و کارفرماص عویض به تشخیت ازپیمانکار در صورت امتناع  خواهد بود.پیمانکار ه به عهده این رابط خسارات ناشی از تأخیر در شده و

ه خسارت وارد هزینهران براي جب را تعویض نموده و اقالمر طریق که صالح می داند این ه مجاز است بهکارفرما طی مدت مورد نظر، 

 ید.فسخ نماپیمانکار  تخلفبدلیل و  28ماده  یا قرارداد را طبق و این قرارداد عمل نماید 18بر اساس ماده 

 

 قصور و مسامحه  –81ماده 

رفرما کا ارتی بهمدن خسدرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آ

ي که اطالبات و سپردهپیمانکار و یا هرنوع مدرصد از محل تضمین هاي  20 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد کارفرما شود 

 بدون احتیاج به اقدامات اداري و قضائی وصول نماید. "پیمانکار نزد او دارد مستقیما

 

 كتابچه راهنما و دستورالعمل -91ماده 

ه این بم منض پیمانکار موظف است کلیه مدار  فنی، مدار  خرید تجهیزات وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدار 

د نسخه تایی یکی در تطابق بانسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی، یك نسخه هاردکپی و الکترون 3ه تعداد را بقرارداد 

( حداکثر As builtت )ون ساخچشده را قبل از تحویل موقت براي کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي 

 ماه پس از تحویل موقت میباشد.   1تا 

 

 دقت و كوشش – 20ماده 

تخصصی و  تانداردهايساس اساپیمانکار باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر 

 کار برد.ت خود را بو جدی مهارت و دقت اي معمول انجام دهد. پیمانکار باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثرحرفه

 

  جریمه تأخیر – 12ماده 

باشد،  قرارداد شده تمدید مدتهاي عالوه به قرارداد اولیه مدت از بیش کار، انجام مدت که صورتی در کار، پایان در -21-1

در غیرمجاز تاخیر  هفتهد بازاء هر توانمی کارفرما کندو می تعیین را مجاز غیر تاخیر مدت و رسیدگی تاخیرات به مشاور مهندس

ا از محل نماید و ی هاي وي کسراز پرداخت يبدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا ادارذیل و  رحرا به ش یمبالغ پیمانکارانجام تعهدات 

 برداشت نماید. يو يهاتضمین

ه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه اي به ازاي هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگا-21-2

از  کارهایی باقیمانده که با تاخیر غیرمجاز از جانب پیمانکار مواجه شده استدرصد( مبلغ ده ) %10درصد( و حداکثر تا دو ) %2معادل 

تعهدات طبق برنامه زمان  سوي کارفرما به حساب پیمانکار منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از پانزده روز از انجام هر یك از
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بندي تحویل قطعات، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك 

 طرفه فسخ و کلیه تضامین پیمانکار را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط نماید.

 

 گواهي تحویل موقت – 22ماده 

 آماده مراتب کتبا  قبل، روز 10 حداقل پیمانکار شد، تحویل آماده کار و گردید تکمیل قرارداد موضوع عملیات آنکه از پس -22-1

 براي را خود نماینده و کند می موقت تحویل تقاضاي مهندس مشاور از و رساند خواهد کارفرما اطالع به راتحویل  براي کار بودن

 تایید، رتصو در و کند می رسیدگی پیمانکار درخواست به مشاور، مهندس .نماید می فیمعر موقت تحویل هیات در عضویت

 مهندس نظر به گرا .نماید می موقت تحویل هیات تشکیل تقاضاي کارفرما از موقت، براي تحویل کار آمادگی تاریخ تعیین ضمن

 که را کارهایی و اقصنو تقاضاي پیمانکار، دریافت از روز 7 مدت ظرف نباشد، برداري بهره آماده قرارداد موضوع عملیات مشاور

 کار آمادگی اعالم ریختا از روز 10 مدت در حداکثر کارفرما .رساند می پیمانکار اطالع به شود تکمیل موقت تحویل از پیش باید

 نماینده و مشاور دسهنم اتفاق به تا نمود خواهد معرفی موقت تحویل جهت هیئت را خود نماینده مشاور، توسط موقت تحویل براي

 .نمایند اقدام موقت تحویل صورتجلسه امضاي به و نسبت نظارت آزمایشات انجام بر پیمانکار

 بندي زمان برنامه انکارهیات، پیم تشکیل تا و رساند می پیمانکار و مشاور مهندس اطالع به را هیئت تشکیل محل و تاریخ کارفرما

 و اسناد طبق آنها دار ت که را از وسایل قسمت آن و میکند ارائه مشاور به و تهیه است زمال کار تحویل براي که را آزمایشهایی

 .کند می آماده کار محل در اوست، عهده به قرارداد مدار 

 بین و ارائه گردد آزمایشها از قبل ماه یك داقلح پیمانکار توسط باید تستها دیگر و عملکرد تضمین تست جامروش ان -22-2

 .گیرد قرار توافق مورد طرفین

 موقت تحویل مجلس صورت رد آن نتایج و شود می انجام محل در هیئت اعضاي نظر با و تشخیص به الزم هاي آزمایش  -22-3

 .گردد می درج

 گواهی تحویل و کنند می ظیمتن را موقت تحویل جلسه صورت نکنند، مشاهده کارها در نقصی و عیب تحویل هیئت هرگاه -22-4

 .ددگر ابالغ پیمانکار به تا کنند می ارسال کارفرما براي شده، انجام هاي آزمایش نتیجه همراه به را موقت

 براي مهلتی با تعیین موقت حویلت جلسه صورت تشکیل به اقدام نمایند، مشاهده درکارها نقصی و عیب تحویل هیئت هرگاه -22-5

 تنظیم را شود می معلوم بعدا  آن که نتیجه هایی آزمایش و ناتمام عملیات و کارها معایب و نقایص از فهرستی و کنند می نقص رفع

 جانب از نقص رفع الماع از پس دهند. می ارائه به پیمانکار را آنها از اي نسخه و نمایند می موقت تحویل جلسه صورت ضمیمه و

 عیب گونه هیچ نقایص، رستفه اساس بر و اگر کند می بازدید را عملیات دوباره کارفرما، نماینده اتفاق به مشاور مهندس پیمانکار،

 رسیده پیمانکار و شاورم مهندس کارفرما، نماینده امضاي نقایص به رفع گواهی و موقت تحویل گواهی باشد، نمانده باقی ایرادي و

 .شود ابالغ پیمانکار به تا شود می کارفرما ارسال براي شده خواسته آزمایشهاي نتایج با همراه و

 تاریخ این از و شدبا می کارفرما توسط موقت تحویل گواهی ابالغ تاریخ تضمین، دوره شروع و موقت تحویل تاریخ -22-6

 .گردد می تلقی شده داده تحویل قرارداد موضوع
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 به که است کار از بخش هر نواقص رفع تاریخ تضمین، دوره شروع تاریخ کار، از بخش هر در نقصی وجود صورت در -22-7

 .باشد رسیده مشاور مهندس یدتای

 نظر به یا باشد، پذیر مکانا متفاوتی هاي زمان در کار، از مستقلی هاي قسمت موقت تحویل و تکمیل که صورتی در  -22-8

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

 دوره شروع ات،تعهد انجام تضمین نمودن آزاد مانند موقت تحویل از پس هاي اقدام و گرفته موقت تحویل را گفته یشپ هاي

 طبق است، دیدهگر موقت تحویل که کار از قسمت آن تناسب به را کار انجام حسن تضمین کسور استرداد قطعی، تحویل تضمین،

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

 در این صورت عایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد.م -22-9

ز ان صورت پس ه در ایکرسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می

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

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

 

 مسئولیت هاي دوره تضمین– 32ماده 
نماید )دوره تضمین(. مسی پس از تحویل موقت تضمین میماه ش 12پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براي مدت 

ند. که خود رفع ه هزیناگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را ب

وز پس از ابالغ ر 15داکثر نکار حو پیمابراي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می کند 

 اید. ع مینمکارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط کارفرما اعالم  می گردد، رف

بداند رفع  یبی که مقتضه ترتیهرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا ب

 . دبرداشت نمای انکار نزد او دارد،درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده اي که پیم 15نماید و هزینه آن را به اضافه 

 هزینه هاي حفاظت، نگهداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست.

 

 قطعيگواهي تحویل – 42ماده 

 هیئت تحویل تاریخ و اعضا مشاور، مهندس تایید و پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه 12دوره  پایان در -24-1

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

 و تنظیم را طعیق تحویل جلسه صورت درنگ بی و دگیر می قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده دباش پیمانکار کار

 تحویل صورتجلسه ارفرماک سپس و دهد می پیمانکار به کارفرما، سوي از ابالغ تا را آن از اي نسخه و کند می ارسال کارفرما براي

 .نماید می ابالغ پیمانکار به را کار قطعی

 به مکلف قرارداد یطشرا اساس بر پیمانکار کند، مشاهده پیمانکار کار از ناشی نقصی و عیب قطعی، تحویل هیئت هرگاه :1هتبصر

 .باشد می آنها رفع
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 کار از ناشی نواقص عرف به مکلف ننماید، را کار قطعی تحویل تقاضاي شده، تعیین تضمین دوره پایان در پیمانکار اگر :2تبصره

 قطعی تحویل به بوطمر اقدامات مال  پیمانکار تقاضاي تاریخ و باشد می است کرده بروز قطعی تحویل تقاضاي یختار تا که خود

 .است

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

 قرارداد موضوع عملیات نکند، اقدامی زمینه این در کارفرما مجدد تقاضاي تاریخ از ماه یك قضايان و پیمانکار مجدد درخواست از

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

ئم از طرف کارفرما تحویل دا ماهه تضمین بوجود آمده، گواهی 12پس از رفع و اصالح کلیه نواقص و عیوب احتمالی که در دوره 

 صادر خواهد شد.

 یت قطعیضعصورت و -24-2
 و مدار  اسناد اساس بر را شده انجام کارهاي قطعی وضعیت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه دو تا حداکثر باید پیمانکار

 .نماید تسلیم مشاور مهندس به بررسی و رسیدگی براي و کند تهیه قرارداد،

 براي ماه مدت یك ظرف و نموده رسیدگی مربوطه مستندات و قرارداد اساس بر را شده دریافت وضعیت رتصو مشاور مهندس

 .نماید می ارسال کارفرما تصویب

 آن داختبه پر نسبت تایید صورت در و رسیدگی وصول تاریخ از ماه یك مدت ظرف را شده دریافت وضعیت صورت کارفرما

 اعالم پیمانکار، هب صورت وضعیت از نسخه یك ارسال ضمن را خود نهایی نظر کارفرما یید،تا عدم صورت در .نمود خواهد اقدام

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

 .رساند می کارفرما اطالع به مدر ،

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

 .نماید می

 اختالف به حل را وعموض شود، نمی واقع کارفرما قبول مورد که خود اعتراض از قسمت آن تکلیف تعیین براي تواند می پیمانکار

 .نماید ارجاع

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

 .شود می آزاد موقت تحویل با کار انجام

 

 حق واگذاري – 52ماده 

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

 یگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.حقوقی د
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 حل اختالف – 62ماده 

 گل فوالد و آهن توسعه شرکت راردادهايق امور و حقوقی امور بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -26-1

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

 .نمودند موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین

، ارفرماکاینصورت  و در غیر ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید پیمانکار -26-2

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

 

 )فورس ماژور( حوادث قهري و غیر مترقبه – 72ماده 

 واهد بود.نافذ و قابل اجرا خ موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین -27-1

 حوادث قهري تلقی نمی گردد.جزو تحریم کشورهاي ثالث  -27-2

 

 موارد فسخ قرارداد –82ماده 

 :پیمانکار اد بعلت تخلف فسخ قرارد -28-1

د به ضوع قراردااي انجام موعوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را برپیمانکار معلوم شود که کارفرما در صورتیکه بر الف( 

ر صورتیکه به د ماید و یانمال نمی انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعپیمانکار ك تته از یتتموقع فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

رارداد به ی شده در قبیش از یك چهارم مدت پیش بینپیمانکار تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر کارفرما تشخیص 

طار اخپیمانکار ه بکارفرما ، ا ننمایدررا ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله کارفرما تعویق بیافتد و یا منافع 

روز  15باید از موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نپیمانکار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و 

 تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد. 

اب دامات ناصواق بعضی از عمل نکرده باشد و یا اینکه به علتکارفرما مطابق اخطار پیمانکار در صورتیکه در پایان مدت مذکور ب( 

ا برارداد را قاصی این حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خکارفرما مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

ر زمان عرف روز د مبناي اخطار کتبی پانزده روزه و رعایت نکات زیر فسخ نماید و بخش تکمیل نیافته قرارداد را به قیمتی که بر

در  "بالقداد را که یمت قرارقباید هر مبلغی از پیمانکار انجام داده یا به شخص ثالث واگذار نماید.  "آن منطقی باشد راسا واگذاري

متهاي غ اضافی قیو مبال یا کار و هر بخش دیگر تکمیل نشده قرارداد باشد اقالمرابطه با خدمات انجام نشده یا بخش تحویل نشده 

مین ها و رت کلیه تضر این صوباز پرداخت نماید. دکارفرما مقایسه با قیمت قراردادي بخش تکمیل نشده به  تجدید قرارداد را در مقام

 آزاد نخواهد شد. بخشهاي تکمیل نیافته مسترد و تاپایان کارپیمانکار سپرده هاي 

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

 زمانی برنامه اساس بر قرارداد موضوع عملیات شروع در تاخیرد( 

 روز 15 از بیش کارفرما، اجازه بدون کار، کردن تعطیل یا کارگاه گذاشتن سرپرست بدونه( 
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 کارفرمافسخ قرارداد به تمایل  -28-2

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

 بپردازد:پیمانکار آن است که مبالغ زیر را به  کارفرما

خص کارهاي مش هر قلم از انجام گرفته و براساس درصد "براي کارهائی که واقعاپیمانکار مانده پرداخت نشده مورد استحقاق ( الف 

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

شروط بر ریخ فسخ، مقبل از تا براي تأمین مواد مورد نیاز کارپیمانکار کلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط ( ب  

مچنین هده باشد و اده شا دآنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی، سفارش آنه

ا ارائه نسخه ب کارفرماي ته برامشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي انجام گرف

 ود.هاي تأیید شده فاکتورهاي سازندگان دست دوم یا سایر اسناد تأیید شده دال بر انجام هزینه ها خواهد ب

ت ت بازپرداخاد حق دریافبمتوجب قتراردپیمانکار سایراشیایی را که  مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و نکارپیما( ج  

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

لیه سفارشها و در کمانکار پیرا که  نیز همان حقوقی کارفرماداد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه ، انتقال خواهد کارفرمادستورالعملهاي 

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

به موجب  هداتی کهجز تعب ؛محض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین خاتمه خواهد یافته ب( د  

در ا کارفرمرحق بماده  شرایط قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این

به  "یناعمانکار پیرداد به سخ قراپایان دادن به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار ف

اران ان و پیمانکسازندگ وپیمانکار مسئولیت حل و فصل دعاوي  کارفرمامعنی پایان دادن به کلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و 

 را نخواهد داشت. دست دوم

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -28-3

دارکات و تعقول بخش خسارت مکارفرما که در آن صورت  نمایند فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  پیمانکارو  کارفرما

پرداخت ار پیمانکبه  ی باشد رامدر جریان انجام پیمانکار انجام شده یا به وسیله با تایید کارفرما  خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور

ي براارفرما کرا که  ر گونه تعهديکلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هپیمانکار خواهد کرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد.کارفرما آن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به 

 فسخ به سبب ورشکستگی -28-4

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

 باال بین طرفین حل و فصل خواهد شد. 3-31 بندتواند فسخ شود و بر طبق  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  -28-5

 اقدامات فسخ قرارداد -28-5

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

 .کند ابالغ می انکارپیم به داند، می فسخ مشمول را پیمانکار آنها استناد به که مواردي ذکر با را خود
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 موارد با نظر کارفرما انطباق عدم از حاکی دالیلی که صورتی در کارفرما، ابالغ تاریخ از روز 7 مدت در که است مکلف پیمانکار

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

 و قضایی تشریفات دادن انجام هب احتیاج و بدون کند می ابالغ پیمانکار به را قرارداد فسخ کارفرما بداند، مردود را شده اقامه یلدال

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

 و اسیساتو ت اهکارگ درنگ بی و کند می ضبط را شده کسر کار اجراي حسن تضمین و تعهدات انجام تضمین کارفرما  )ب

 اقدام آن حفاظت ايو بر گیرد می اختیار در را آن در موجود تدارکات تمام و ابزار و آالت ماشین مصالح، وقت، هاي ساختمان

 و رداريب صورت براي اي هفته نماینده یك ظرف که کند می دعوت پیمانکار از درنگ بی سپس .دارد می معمول را الزم

 معرفی ستا موجود کارگاه در که تدارکات دیگري و ابزار و آالت ماشین مصالح، تمام و دهش انجام کارهاي مجلس صورت

 مقرر موعد در او انبج از شده معرفی نماینده یا خودداري نماید شده تعیین مدت ظرف نماینده معرفی از پیمانکار هرگاه .نماید

 این در اعتراضی گونه هیچ حق پیمانکار و نماید می قداما صورت برداري براي راسا کارفرما نشود، حاضر برداري صورت براي

 .کند می دهش انجام کارهاي از قطعی وضعیت صورت تهیه به اقدام درنگ، پیمانکار بی برداري، صورت از پس .ندارد مورد

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

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

 آنها اجاره و گیرد می ردر اختیا است الزم دیگر آالت ماشین با آنها کردن جایگزین براي که مناسبی مدت براي بداند، نیاز مورد

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

 ) شود می تعیین بها اجاره دادگستري کارشناس

 توسط را که یمانکارپ سائلو و ابزار و آالت ماشین از اقالمی خود، طلب میزان به کارفرما باشد، بدهکار کارفرما به پیمانکار اگر

 به کشور، جاري ینرعایت قوان با و گیرد می اختیار در شود می ارزیابی طرفین منتخب کارشناسان یا دادگستري رسمی کارشناس

 آورد. می در خود قطعی تملك

 اساس بر را اي آنبه و کند می قبول است شده تهیه قرارداد اجراي براي و بوده مشخصات طبق آنچه کار پاي مصالح از کارفرماد( 

 .نماید می منظور وي طلب حساب به پیمانکار خرید مدار 

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

 نیاز مورد که را هسفارش شد مصالح از میاقال پیشگفته فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما براي

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

 بقیه تادیه و گردد می منظور پیمانکار طلب به حساب آن مدار  و اسناد تسلیم مقابل در است، شده تادیه پیمانکار سوي از مصالح

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

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

 براي کارشناسان ای این کارشناس نظر .نماید می انتخاب دادگستري میرس کارشناس چند یا یك کارفرما نگردد، حاصل طرفین بین

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



 

گازی  ــقیاطفاء حر یهاستمیسو آموزش   ی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویلطراح

 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  17صفحه  1400 ابستانت ق1304/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

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

 به آنها کردن راي خارجب 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

 

 

 قرارداد خاتمه -92 ماده

 دیگر، علل خود یا صلحتم به بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیري آنکه بدون کارفرما قرارداد، موضوع کارهاي مامات از پیش هرگاه

 روز 15 از بیشتر نباید ، کهتحویل براي کارگاه کردن آماده تاریخ تعیین با را قرارداد خاتمه بگیرد، قرارداد دادن خاتمه به تصمیم

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

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

 .نماید تحویل

 : است زیر شرح به قرارداد دادن خاتمه از بعد اقدامات

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

 کارفرما توافق با که بیمدت مناس در خود، هزینه به است، مکلف پیمانکار شود، مشاهده ناتمام کارهاي مورد در معایبی اگر .گیرد

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

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

 .شد خواهد

 .شود می تهیه پیمانکار توسط شده، مانجا کارهاي وضعیت صورت( ج

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

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

 .شود می منظور قطعی وضعیت صورت

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

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

 از مصالح این خرید بابت که مبالغی .نماید منتقل کارفرما به را آنها خرید قرارداد رپیمانکا تا کند می اعالم پیمانکار به دهد می

 بهاي بقیه تادیه و دگرد می منظور پیمانکار طلب حساب به خرید مدار  و اسناد تسلیم مقابل در است، شده تادیه پیمانکار سوي

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

 دهد خاتمه ثالث اشخاص و ءجز پیمانکاران با را خود قراردادهاي تمام قرارداد، خاتمه ابالغ دریافت از پس درنگ بی باید یمانکارپ

 .نماید منتقل کارفرما به را آنها کارفرما توافق صورت در یا
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 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  18صفحه  1400 ابستانت ق1304/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

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

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

 .گردد می منظور پیمانکار بستانکاري حساب

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

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

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

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

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

 صورت این در ندک منظور پیمانکار بدهی حساب به را آن هاي هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که نحوي به آنها کردن خارج

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

 

 تعلیق -30 ماده
 
 با را باید مراتب صورت نای در کند، معلق ماه سه حداکثر و بار یك براي را کار اجراي قرارداد، مدت در تواند می کارفرما(  الف

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

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

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

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

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

 .شود می

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

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

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

 .کند می ابالغ پیمانکار به را کار مجدد

 
 

 بازرسي، آزمایش و تهیه گزارش  – 31ماده 

 

زمانی مجاز  بسته بندي، قالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که پیمانکار اعالم مینماید و قبل ازحویل تمام یا بخش هایی از ات -31-1

د. خواهد نمو وگیرياست که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جل

 اعالم خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به پیمانکار
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 بازرستی مورد، 7مطابق پیوست حویلت قبل از یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و پیمانکارطرف  که از اقالمیکلیه  -31-2

انجام  ار نسبت بهت پیمانککنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولی گرفت. خواهند قرار نمایندگان کارفرما

 دات قرارداد نخواهد بود و همچنین کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده پیمانکار میباشد.تعه

ورتیکه در صاید و ا ارسال نمبازرسی و کنترل کیفیت را براي کارفرمپیمانکار موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل  -31-3

ارفرما انجام رد تایید کالمللی موایشات بر اساس استانداردهاي بینبراي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزم

 خواهند شد.

 

 

سی را ، تاریخ بازررالعمل بازرسی و کنترل کیفیتدستوقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روزکاري 3پیمانکار حداقل  -31-4

وند شمعرفی می ر پیمانکاه ب "کتباکارفرما انی که از طرف تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسبایستی اعالم داشته و 

. همچنین ن قرار دهدار آنابراي انجام وظائف محوله در اختی )به هزینه پیمانکار( فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهاي الزم را

ت ستگاه نظاردتی که ها و تعلیمافروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل

  جام دهد.اید، اناي و تخصصی اعالم می نمخریدار در حدود مشخصات و اسناد و مدار  پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه

بازرس ، نباشندرارداد قطبق مشخصات مشروحه در  شده استتهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -31-5

 اقالمییوب از تعویض یا رفع ع ارپیمانک)با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید

را  اقالماین  الح میداندصطریق که  به هر می تواندکارفرما تقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  کارفرماکه 

تلقی  پیمانکار جام تعهداتمحه در انرا به منزله قصور و یا مسا اقالمدر مورد تعویض یا اصالح این نوع پیمانکار وده و امتناع جایگزین نم

در پیمانکار  تخلفارداد را بدلیل قر ،27 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 15نموده و براي جبران این نوع خسارات بر طبق ماده 

 فسخ نماید. ،انجام کارها

تأیید  ندارد موردبق استاکدها و استانداردهاي مورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطا -31-6

 باشد.کارفرما 

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

و ز مسئولیت اارا مانکار پیتحویل شده اند، پیمانکار که از طرف  اقالمیآزمایش، تصویب یا مردود شناختن  هرگونه بازرسی و -31-8

 ردند معاف نمی نماید.نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گ قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یادر مقابل عیوب و 

 راهم آورد.فکارفرما براي بازرس را  ایش، تسهیالت الزممیبایست در دوره بازرسی و آزمپیمانکار  -31-9
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 خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپاتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 20از  20صفحه  1400 ابستانت ق1304/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نشاني طرفین قرارداد – 32ماده 

 

رارداد تغییر ا در مدت قری خود نشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشان

اق و اظهارنامه ه ها ، اورلیه نامکابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده دهد باید موضوع را کتبا  به طرف دیگر 

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

 

 

 نسخ قرارداد – 43ماده 

قرارداد داراي اعتبار  هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفیننسخه اصلی که  سه وماده  34 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

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

 

 

 

 پیمانکار كارفرما    

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور

 

 امضاء

 

 

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره هیئت مدیرهعضو 
   جعفر صالح

 

 امضاء امضاء

 



 

های اطفاء حریــق گازی طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

 گهرخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلهای برق پمپاتاق

 4از  1صفحه  1400 تابستان ق1304/00: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
 

های اطفاء طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

خانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر های برق پمپحریــق گازی اتاق

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 HSEدستورالعمل 



 

های اطفاء حریــق گازی طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، تحویل  و آموزش سیستم

 گهرخانه کارخانجات احیاء گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلهای برق پمپاتاق

 4از  2صفحه  1400 تابستان ق1304/00: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
 

تعهد میگردد کلیه مجرا گذاشته و همچنین ذکر شده در این الحاقیه را به ا HSEپیمانکار متعهد میگردد کلیه مفاد و موارد 

ضوع وجه به مو، با تقوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست را

ر الزم االجرا اي پیمانکانیز بر HSEپیمان رعایت نماید. همچنین به موجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی کارفرما در حوزه 

 میگردد.

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

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

رات تمامی نف ومسئول  و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیتمورد تایید کارفرما نموده 

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

، داربست، )برق  HSEرتبط با کارفرما، مشغول به کار خواهند شد. چارت ارائه شده باید بر مبناي تخصص هاي م

ت واحد د نفرابهداشت، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدا

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

شد، تعیین کارفرما رسیده با  HSEکه به تایید واحد HSEه هاي کاري یک نفر کارشناس متناسب با پراکندگی جبه

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

دعاي اخارج از  د آمد ودر محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواه  HSEدر صورت عدم حضور  -

  تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

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

 معاینات طب کار 

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

فرما ز سوي کارف شده اانجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریپیمانکار باید جهت  -

ر فراهم جوز کامنموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن 

  ما معرفی نماید.کارفر  HSEصورت رسمی به واحدنماید. همچنین تمامی افرادي که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند ب

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

راي گواهی ، دانیاز ر صورتداجاره و یا به هر نحوي تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و 

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

ه ارد شده بهاي و استانداردها، تعمیر و نگهداري گردیده و عملکرد مناسب را داشته باشد. بر این اساس کلیه هزینه

هده شرکت عر، بر ت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکاقرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالی

  پیمانکار خواهد بود.

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

    دریافت نمایند.
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کار  ط محیطاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ربپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه ک -

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

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

ب و یخ، جمع )خدمات پزشکی، تهیه آ  HSEرارداد براي دریافت خدمات مرتبط باپیمانکار موظف است درخصوص عقد ق -

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

  د.ا می باشنارفرمکرف اطالع کارفرما رسانیده، و تنها مجاز به عقد قرارداد با شرکتهاي مورد تایید اعالم شده از ط

ات بار برداري، از جمله وسایل استحفاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیز HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با  -

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

  د.به استفاده خواهد بو

  کارفرما می باشد.  HSEپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد -

ارگاهی و وابط کپیمانکار متعهد میگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسهاي بهداشتی الزم بر مبناي ض -

  .(ال میگرددرما اعمنماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهاي کارفقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث 

ر دین وسایل اده از کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفا -

 رد میباشداران زو برق کطول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها 

ه وسایل استحفاظی کارفرما ارائه گردد. در صورت عدم تهی  HSEکه باید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد 

صورت وضعیت  % باالسري در25هاي آن با احتساب  اقدام و هزینه "فردي استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما راسا

  پیمانکار لحاظ خواهد شد.

اري ا ضوابط جبتناسب پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه نامه و همچنین م -

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

ن جانمائی باید ید. در ایه نماارائ پیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما -

خت لحاظ ازن سوچاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتیک براي سرویسهاي بهداشتی و مخ

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

ائه اصل ت و با ارگی شرکاه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانندکلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگ -

  مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

اري خود کجبهه  پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و -

  میباشد.

ما رسیده کارفر  HSEتایید ، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار بهپرسنل برق، ریگرها -

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

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

، HSEسر دائم ضور افحپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله  -

ظ نرم و صب حفاروشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، ن

 کارفرما میباشد. در صورت عدم تامین شرایط مورد  HSEوارد به تشخیصمر هاي کاري و سای-سخت براي محوطه

  کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،
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 وطه اعزاماي مربپیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس ه -

  خواهد نمود.

ه نماید )ب تجهیز یه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسبپیمانکار موظف است کل -

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

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

  صادر می نماید.

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

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

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

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

و  یی داربست، مجوز برپاییکارفرما رسیده باشد. پیمانکار براي برپا  HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید  -

تگ  بست دارايو دار بست کارفرما را اخذ نماید. داربستهاي داراي تگ سبز مجازجهت استفاده، باید تایید کارشناس دار

طه الیت مربواز فع قرمز مجاز به استفاده نمیباشند و مطابق با نظر کارفرما باید اصالح گردند. در صورت عدم اصالح

واهد یمانکار خپدعاي او خارج از  جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود

  بود.

ارسال  ه کارفرماشده ب پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین -

  خواهد نمود.

د کتی( بایااي )برتمامی داربستهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربسته -

 بز داربستسع، تگ کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عملیات کار در ارتفا

  اخذ نماید.

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

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

  است.

کوي کار ایی، سپیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاري و کار در شب از جمله افسر ایمنی، روشن -

  ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

ایید تران و با یمانکاپر فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد تهیه وسایل استحفاظی خاص د -

  کارفرما میباشد.

ا نظر به( مطابق و، ویژدکلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پایه یک،  -

  کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

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

ن کار زشکی، قانوموزش پآپیمانکار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و 

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

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

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

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

 شرکت ه پیشنهادک دهد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  براي

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

 اولین ریافتد محض به ، نماید مطالبه***  که را بلغیم هر ریال میزان ..... است، تا نموده استنکاف پیمان

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

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

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

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

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

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

 . کند پرداخت ***  
 

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 پکارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه
 

  توسعه  پاسارگاد و صندوق هاي قرض الحسنه مورد تایید شرکتالزم بذکر است، ضمانتنامه هاي بانک

 آهن و فوالد گل گهر نمی باشد.

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

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

 .باشد
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