
 

به پلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح

 در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر متر مکعب 90 تولیدی تیظرف
 1از  1صفحه  1400  پاییز ق1381/00: قراردادشماره  آگهی مناقصه

 

 

 

 

 

 
 

 هیتصف  ستمیسو راه اندازی  اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

RO  از طریق را  " در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر متر مکعب 90 تولیدی تیبه ظرفپلنت اکسیژن

 واگذار نماید. به پیمانکار واجد شرایط عمومی برگزاری مناقصه

 

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

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

 اقدام نمایند.

 

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

 .ندینمااعالم نظر خود و مالی پیشنهاد فنی  و نسبت به ارائه تماس 03070468091 عطایی

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

 تماس حاصل فرمایید. 15 :15تا  8در ساعات اداری  شنبه 4 الیشنبه  روزهای در قاسمی

 

 می باشد: می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذیل مرحله ای یکمناقصه حاضر به صورت 

د را در خو و مالی را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی  "ج"و  "ب"و  "الف"مناقصه گران می بایست پاکت 

 . زمان و محل مقرر تحویل نمایند

 

 تحویل مدارک 

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

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

 

11/80/4001 اخرین مهلت ارسال مدارک:  

http://www.gisdco.com/
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 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

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

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

 

 با سالم

، حمل ن،یتام ،یطراحانتخاب نسبت به عمومی  مناقصهدر نظر دارد از طریق برگزاري  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

سعه در ساعت شرکت تو متر مکعب 90 تولیدی تیبه ظرفپلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا نصب،

 اقدام نماید.  سیرجان كارخانهدر محل  آهن و فوالد گل گهر
 

 ( موضوع مناقصه1

 عبمکمتر  90 تولیدی تیبه ظرفپلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح

 فعالیت ها در پیوست اسناد مناقصه آمده است. شرحكه  در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
 

 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

كارفرما و به  )مطابق با فرمت داده شده( به نفع نامه بانکیصورت ضمانتبه است كه باید ریال( میلیاردشش ) 6,000,000,000  مبلغ

ز پس ا حداقل سه ماههاي فوق باید گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمیننام شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به دستگاه مناقصه

 ابل تمدید باشد.ها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قتاریخ افتتاح پیشنهاد

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 12 میباشد، ضمن اینکه  روز 60زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفیذ 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد( 6

 می باشد. مرحله ايیک ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت  

 

  (  اعتبار پیشنهاد7

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

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد8

یکم  خیابان سننی و تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند،نشنانی  به 11/08/1400مورخ  14 ثر تا سناعتپیشننهادها باید حداك

 09133919110، شننركت توسننعه آهن و فوالد گل گهر، واحد بازرگانی جناب آقاي قاسننمی با شننماره تماس  22پالک غربی، 
 تحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدركی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد. 

 

 پاسخگویی به سواالت (9

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

 فرمایند:

ناب اقاي مهندس با جارائه پیشنهاد فنی با جناب اقاي  از قبل مناقصه گران در صورت نیاز به سوال از موارد فنی پروژه،

 .ندینمااعالم نظر تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی خود  09103070468عطایی 

 ل گهر،، شركت توسعه اهن و فوالد گ22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پالک 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 آهن و فوالد گل گهر در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است و آن شركت به این و شركت توسعه -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:ینماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل مرا پیشنهاد می پیمانکاران خود قیمت واحد
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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

خص شود كه جمع از عدد پیشنهادي كمتر است شكنترل محاسبات برنده مناقصه م در صورتیکه پس از -ب

 باشد.قیمت كمتر مالک عمل می

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

 باشد.مالک محاسبه عدد كمتر می

رسد و به همراه تعهدآور پیشنهاد دهنده بتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز  -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

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

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

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

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

 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید 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/
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  مناقصهمناقصه  دردر  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل

  

  

  ههییتصفتصف    ستمستمو راه اندازی سیو راه اندازی سی  اجرااجرا  ، نصب،، نصب،حملحمل  ن،ن،ییتامتام  ،،ییطراحطراح

RROO   متر مکعب در ساعت متر مکعب در ساعت   9090  تولیدیتولیدی  تتییبه ظرفبه ظرفپلنت اکسیژن پلنت اکسیژن

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

 

 

 ق1381/00 شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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÷ 

 

 

 

 

 
 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 سناد مناقصها     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

 هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح"  دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

RO  ي که را با شرايط " در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر متر مکعب 90 تولیدی تیبه ظرفپلنت اکسیژن

 به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  عموميدر ادامه ذکر شده است از طريق برگزاري مناقصه 

 شرح کار  (2

لنت پ RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح " دارد قصههدف از برگزاري اين منا

ر دمدارک موجود براساس "  در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر متر مکعب 90 تولیدی تیبه ظرفاکسیژن 

 مي باشد. اسناد فني پیوست
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 اسناد مناقصه (3

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

 شرکت در مناقصه مهنادعوت 

 )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 الزمه و تماکرد گر، بايد قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيمناقصه -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 نميتعهدي براي مناقصه، ارگزاطالعات شفاهي ارايه شده از سوي مناقصه .کند اشتباه خود

 .د مناقصه افزوده شودبه اسنا 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

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

 .و در اسناد مناقصه وجود نداردبه نظر ا 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.  گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافتمناقصه(، يا الكترونیكي)فیزيكي صورت کتبي 

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه مناقصه صه مشخص شده است. اگر به نظرمناق 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 صهاز تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعكس کند و پیشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ مناق

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

 .نظر وي تلقي خواهد شد

ست شده از به توضیحات درخوا در پاسخمناقصه  اسناددر هر زمان تا تاريخ تعیین شده در  تواندمي گزارمناقصه -6-3

 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،گاه  هر -7-3

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

 

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

 اشد:بيل مي مي باشد. بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذ مرحله ای تکمناقصه حاضر به صورت 

مان زود را در خ و مالي را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني "ج"و  "ب"و  "الف"مناقصه گران مي بايست پاکت 

 و محل مقرر تحويل نمايند. 

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

تر دفبه  11/08/1400 روز 14ساعت تا حداکثر  خود را اتپیشنهادفني 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 قاي ، آمعاونت بازرگاني

 ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. روز 45پیشنهاد مالي ارائه شده بايد تا  -2-4

که در  رجات دستورالعمل مربوطهالي بايد بصورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندم -پیشنهاد فني -3-4

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

 بندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد. پاکت بسته
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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:

 

 پلنت اکسیژن RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح 

  ل گهرگدر ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد  متر مکعب 90 تولیدی تیبه ظرف                                   

 ق 1381/00مناقصه شماره                                                                    

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصهنام  

 -----: گرمناقصهنشانی  

 
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

ين امیباشد.  ریال( 6،000،000،000)میلیارد  ششمبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به تضمان -1

ي موسسه ها وارگاد به غیر از بانک پاس)  نامه مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانک ايرانىضمانت

ابل يک دوره ديگر ق ار داشته و برايروز پس از تحويل اسناد مناقصه اعتب 90صادر شده و بايد تا  ( قرض الحسنه

 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 شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصههزينه برنده مناقصه تمديد مى

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

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

ستردد نًا مپاکات ب و ج بازگشايي نشده عی .چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود -3

 شد. خواهد

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

  ه گردد.مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي ارائ "ب"کلیه اطالعات موجود در پاکت 
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  بر حاوي مدارک زير میباشد که جهت تسريع در ارزيابي مدارک «ب»پاکت مشخص شده با حرف ،

ندي تقسیم ب هایرى، در زونكنگونه تغیاساس 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 فرماي)رضايت کار ها، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير نامههاگواهي صالحیت

 تورالعملقبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست يک اين دس

 )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  پیشنهاد فني پیمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي

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

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

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

...( ، مدت قرارداد، و ..هاهقراردادي )نحوه پرداخت، ضمانتنام شرايطدر مورد  گرمناقصهچنانچه 

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

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

 

 بخش چهارم:

به  مناقصه امضاء مجاز، امضاء شوند. امضاي اسنادکلیه صفحات اسناد مناقصه بايد توسط صاحبان 

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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ا گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یک از اعضتوضیح: در صورتی که مناقصه

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

  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 سقمکارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 .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 

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

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

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

نهادى شبلغ پیممیان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان  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، باالسري، مالیات، عوارض 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، ينا 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 ضمني، 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 ریالیبلغ پیشنهادي فروشنده مي بايست به صورت کل م -7

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

ل کرت گیرد. ايي صوم کار نسبت به آنها ادعمنظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجا

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

 شد.

د، رارداقمبالغ پیشنهادي بايستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن  -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 تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قیمتهاي مقادير فهرست( )يا جدول -9

 خود پیشنهاد به آن را و کرده اقدام آن، میلتك 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. دهدا 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 منابه هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برند

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

امه ن، ضمانتپیمان نباشد حاضر به انعقاد 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 خلفین تاند مناقصه باطل خواهد شد و متتباني کردههرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان 

 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 هبه صورت کتبي باز طريق ايمیل يا رسمي 

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

 گران دعوت شده خواهد رسید. مناقصه

 مهندس قاياجناب ا ارائه پیشنهاد فني ب از قبل مناقصه گران در صورت نیاز به سوال از موارد فني پروژه، -3

 .ندينمااعالم نظر تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فني و مالي خود  09103070468عطايي 

 

 کت شر ،22ک تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پال: تحويل مدارک  آدرس

 09133919110، شماره تماس: قاسمي، تحويل آقاي واحد بازرگاني، توسعه آهن و فوالد 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 فنمشخي مشخص شده در تكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارها

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

 کند.مى ، تعییننیاز را بنابر مصالح کارفرما مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات مورد -2
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گر در صهناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناقچنین اطالعاتى به همراه ساير اطالعات مندرج در اس -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

 

 

 بازرسی تجهیزات (8

يه خذ تايیدانسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و  تامینف است پیش از شروع فرآيند فروشنده موظ -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 اد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. الزم به ذکقرارداد آمده است که مي بايست مبناي پیشنه

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

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

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

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

 را کتبا اخذ نموده باشد. کارفرماتايیديه 
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÷ 

 

 

 

 

 
 : مدارك ارزیابی فنیالف پیوست

به  کتمشار ياريک از اعضاطالعات اين بخش براي ه ،گرددصورت مشارکتي ارائه ميه 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 :

 تاريخ بررسي مدارک در کمیته ارزيابي :
 

 امتیاز اکتسابي ز معیار امتیا 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 :

 حاضران در کمیته :

 نتايج بررسي :

 .سب نموده و مورد تايید استامتیاز کافي ک -

 .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 -
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÷ 

 

 

 

 

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

 باشد.

 زامات بدون قید و شرط : ال

 الزامی می باشد . دارا بودن تایید صالحیت فنی  -

 کاری وزارت کار الزامی می باشد .دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمان -

 نام شرکت :

 شماره ثبت :

 تاريخ ثبت :

 محل ثبت :

 نشاني دفتر مرکزي :

 نشاني شعبه هاي ديگر )در صورت وجود(
 

 امتیاز( 10( مشخصات شرکت : )1ره )فرم شما    

 امتیاز(10تشخیص صالحیت اخذ شده از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور :  ) گواهي هاي 1 -1

ظرفیت  حداکثر کار مجاز رتبه رشته رديف 

 خالي

     

     

 
  امتیاز 5پروژه هر کدام   گواهي تشخیص صالحیت مشاوره در رشته هاي مرتبط با موضوع  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 عنوان گواهینامه رديف
سال 

 صدور

1    

2    

 

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

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

 

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

 بخش مي باشد که به همراه نحوه ي امتیاز دهي در جدول ذيل ذکر شده است :  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 

 با مشابه (  تقري

 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   

يكي از چهار آيتم)هرکدام 

که باالتر باشد( مطابق 

  1فرمول 

   

20 20 

 ن مالیات  برابر میانگی 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 

  استان کرمانثبت 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 

  استان کرمانارا بودن دفتر کار در د

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  

   ئه اسناد مربوطه  ارا
2 

چارت سازماني  به همراه 

 مدارک تحصیلي و سوابق  

توان فني  گواهي نامه  مرتبط  3   ارائه اسناد مربوطه 

پرسنل  

 اجرايي 

  

   ارائه اسناد مربوطه  

4 

سابقه کاري مرتبط باالي 

 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

 توضیحات

1     

2     

3     

4     

5     

 

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

 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 رديف

1    

2    

3    

4    

 :  3-3فرم شماره 
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÷ 

 

 

 

 

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

 توضیحات سال گذشته (  5میانگین توان مالي ) طي 

 ) توان مالي (   3مراجعه شود به فرم شماره 

 ) محاسبه توان مالي (  :  1فرمول شماره  -

( A / B ) *100 * C 

A   رابار میاانگین ب 70ساله گذشته ياا  5برابر میانگین مالیات  50امل سال گذشته ) ش 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  امتیاز آيتم : 

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

 توضیحات خیر بلي استان کرمانثبت شرکت در 

    استان کرمانتملک دفتر کار در 

    اجراي کار در استان کرمان 

 

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

سابقه کار  مدرک تحصیلي رشته تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

 مرتبط

1       

2       

3       

4       

5       
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÷ 

 

 

 

 

 
 

نفر( هر  3ديران شرکت )اعضا و م امتیاز و ساير 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       

13       

14       

 

 امتیاز 7امتیاز مجموعا  0.5نفر هر کدام  14حداکثر نفرات امتیاز آور :
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÷ 

 

 

 

 

 
 

 امتیاز( 5( موافقت نامه های معتبر : ) 4فرم شماره )

 ( امتیاز 5: ) تابلوهاي برق ات شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي در حوزه خدم موافقت نامه همكاري با  -4-1

 

 حوزه فعالیت نام شرکت رديف

1   

2   

3   

4   

5   

 

وع پروژه تبط با موضموافقت نامه همكاري با شرکتهاي مهندسین مشاور و پیمانكاران داخلي  و خارجي مر 5ارائه حداقل  -1

 امتیاز 1هر کدام 

 توضیحات کلي : 

 ( ارائه شود :1)مدارک 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 .  

 وند : ش(  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
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÷ 

 

 

 

 

 
 (  ارائه شوند : 3 -4و  3-3،  3-2،  3-1بايستي به همراه پیوست فرم هاي شماره )  مدارک زير -

 . 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 3-4ي ال 3 -1. در صورت اثبات منفي بودن عملكرد شرکت در هر کدام از پروژه هاي بند ) 4

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 امت هاي معتبر داخلي با مه. تصوير کلیه صفحات ممهور و امضاء شده موافقت نامه با شرک1

 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 ومیت يافتهقانون اساسي محك 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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 شرح خدمات و مشخصات فنی

 

 

 

و راه اندازی  اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراحمناقصه 

 RO هیتصف  ستمسی

 متر مکعب در ساعت 90 تیبه ظرفپلنت اکسیژن 

 ( EPC ) شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
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 کلیات -1

 معرفی طرح 1-1

سعه شرکت ، حمل ن،پیمانكار طراحی، تامیبه انتخاب برگزاری مناقصههه نسهه ت  یقدر نظر دارد از طر گهر گل فوالد و آهن تو

صب، صفیهو راه اندازی  اجرا ن ستم ت ساعت 90 مجموع حداقل ظرفیتبا  RO سی صورت آب تولیدی  متر مکعب در  به 

EPC  د. ( اقدام نمایجاده شیراز 50کیلومتر  شهر سیرجان)در محل کارخانه واقع در در واحد اکسیژن جهت استفاده 

 

له بایستی از مخزن موجود در فاص درصد 85و در نظر گرفتن راندمان  ROسیستم تصفیه به روش آب خام جهت ورود به 

سپس  و جمع آوری متر 200فاصله حدودی به  موجود در مخزنمقادیر آب تولیدی بایستی  متر تامین شود همچنین 200حدودی

 مورد استفاده قرار گیرد.

 :مانكار موظف است نس ت به تامین موارد زیر اقدام نمایدکه پی خواهد بود های اصلی طرح به شرح ذیلبخش

 از مخزن ورودی به همراه اقالم پایپینگ  (Feed Pumpایستگاه پمپاژ ) -

 ستمیس ،اسكاالنت یآنت قیتزر ستمیس، تیپوکلریه نگیدوز ستمیسهای مربوطه )شامل سیستم های دوزینگ به همراه پمپ -

  (یدیپس از آب تول PHکنترل  یسود برا قیتزر ستمیس، RO دیوسایبا قیتزر ستمیس، SMBS قیتزر ستمیس، دیاس قیتزر

 
 کارتریج فیلتر )انتخاب به عهده پیمانكار می باشد(شامل فیلترهای شنی، کربنی و سیستم پیش تصفیه  -

 RO (HP Pump)پمپ های فشار قوی  -

  ROسیستم  -

  CIPو  Flushingپكیج  -

  UVسیستم  -

 تابلو برق -

 متر 350از مخزن خروجی موجود به همراه اقالم پایپینگ تا فاصله حدود  )تولیدی(ایستگاه پمپاژ  -

 متر 900به همراه اقالم پایپینگ تا فاصله حدود  از مخزن خروجی ایستگاه پمپاژ )ریجكتی( -

 ROمتر کابل برق جهت برقرسانی به پكیج  500متراژ حدودی  -

 ساندویچ پنل پیش ساختهبا ورق های  25*12احداث یک اتاقک به ابعاد  -
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 شرایط آب و هوایی منطقه  1-2

  
 

 ورودیآنالیز آب های  1-3

 آنالیز آب خام ورودی شامل مقادیر زیر می باشد : 

T= 10°C to 30°C 

TDS: 2400 ppm 

TOTAL HARDNESS: 500 ppm 

Ca: 360 ppm 

Mg: 140 ppm 

CL: 980 ppm 

EC:3700 µS/cm 

TSS:10 

NTU: 5 

PH: 7.5-8.5 
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بهمراه پایپینگ مستقل و  m³/hr 90مجزا برای میزان آب تولیدی در مجموع حداقل   یونیتدو در مقدار آب ورودی 

 به تنهایی قابل راه اندازی باشد در نظر گرفته شود. یونیتتمهیدات آن بطوری که هر 

 ار دهد.( مالک عمل قرWorst Case)پیمانكار موظف است آنالیز نهایی را بر م نای آب خام موجود، برای بدترین شرایط 

 .گرفته شود در نظر ROاتاقک به خارج از محدوده برای انتقال آب دور ریز تمهیدات الزم شامل پمپ و پایپینگ مربوطه ضمنا 

 ROتولیدی واحد مشخصات آب  -2

 

 : باید دارای مشخصات زیر باشد ROواحد خروجی از تولیدی آب 

 

7～8  PH (25℃)  

<20 mg/l CoTDS  at 180  

0 mg/l Suspended solids  

<40  μs/cm Electrical Conductivity  

0 mg/l BOD 

0 mg/l COD 

<1  mg/l Calcium 

<5  mg/l Sodium  

<5  mg/l Bicarbonate 

<5  mg/l Cholride 

<0.01  mg/l Silica 

＜0.3 mg/l Iron 

＜0.05 mg/l Manganese 

＜5 mg/l Sulfate（SO4） 

＜1000 CFU/ml Bacteria 

0.000172 m2.K/W Cooling Factor  

85% RO Recovery 

 کیفیت مورد نیاز آب تولیدی -1جدول 

اری تحویل را در طول دوره بهره برد 20ppmکمتر از  TDSتذکر: با توجه به حساسیت آب تولیدی، پیمانكار موظف است 

 کارفرما دهد.
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متر مکعب در ساعت  90طول دوره بهره برداری با توجه به نیاز واحد اکسیژن حداقل  تذکر: پیمانکار موظف است در

 آب تولیدی با مشخصات مذکور را تحویل نماید.

 شرح کار -3

آب كعب در ساعت مترم 90به ظرفیت  RO خانه تصفیهواحد یک از  و آموزشاندازی راهو اجرا،  قرارداد طراحی، تامین کاال، نصب

 باشد.میتولیدی 

 شرح کلی کار ع ارتند از: 

 طراحی پایه -

 طراحی تفصیلی -

 خرید تجهیزات، خدمات خرید و تدارکات کاال -

 نصب و اجرا -

 تست تجهیزات -

 اندازیپیش راه -

 Start upاندازی و راه -

 آموزش کارکنان -

ا، طراحی مفهومی از های اجراز هزینهتر سازی پیشنهادات پیمانكاران در مناقصه و ارائه برآوردی دقیقبه منظور همساندر ادامه 

ی کارفرما ارائه شده هاالزم به توضیح است اطالعات ارائه شده فقط برای اطالع پیمانكار از خواستهفرآیند تصفیه ارائه شده است. 

پیمانكار قرارداد، ت بایست با انجام محاس ات و مطالعات دقیق نس ت به طراحی اقدام نماید و با توجه به ماهیو پیمانكار می است

 مسئول دستیابی به پارامترهای عملكردی تجهیزات و تاسیسات خواهد بود.

د عالوه بر تواننکنندگان بر اساس دانش و تجربه خود طراحی دیگری را مد نظر داشته باشند، میدر صورتی که شرکتهمچنین 

ه پیشنهاد قیمت باد فنی ارائه نموده و بر آن اساس نس ت پیشنهاد قیمت بر اساس طرح حاضر، طرح مورد نظر خود را در قالب اسن

ی طرح و اجرایی اقدام نمایند. در این صورت کارفرما با بررسی فنی طرح پیشنهادی برای حصول اطمینان از پاسخگویی به نیازها

 بودن آن، مجاز به پذیرش یا عدم پذیرش طرح پیشنهادی خواهد بود.
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 ورودی:  آب من ع از تغذیه پمپ(Feed Pump) 

 مكش دهانه رد الزم فشار حداقل تامین و تصفیه پیش فیلترهای از آب ع ور جهت الزم فشار تامین منظور به سیستم ورودی در

 .نماید ایجاد بار 4 حداقل بر بالغ فشاری بتواند تا گردد می استفاده پمپ این فشارقوی از پمپ

 و فیلتر کربن شنی فیلتر 

. گردد می استفاده شنی فشار تحت فیلترهای از سیستم به ورودی آب (NTU)و کدورت  (TSS)آب  معلق ذرات حذف منظور به

 بوده پایین به البا صورت به بخش این فیلتراسیون روش د.میگرد استفاده آمیزی رنگ به نیاز بدون فای رگالس از مخازن جنس این

 می کاهش سرعت به فیلتر راندمان زمان این در که شود می ایجاد آن در فشار افت تدریج به اندازه از بیش بهره برداری از پس و

 در که گردد می واش استفاده بک همان یا برعكس صورت به شستشو روش از آل، ایده حالت به برگرداندن سیستم برای لذا یابد

 این راحیط در عامل مهمترین است ذکر به الزم. رسید خواهد سرویس حالت برابر دو از بیش به دبی ع وری میزان حالت این

 در و ددگر می طراحی ساعت بر متر 20تا  15بین  پایین های کدورت در که بوده سرعت خطی و فیلتر فعال سطح میزان بخش

 کارآیی یشافزا جهت درشت و متوسط ریز، سیلیس سایز سه حداقل از این مخزن در د.بو خواهد 15تا  10بین  کدرتر حالتهای

 .می باشد Back Washجهت  مربوطه های کشی لوله تخلیه و شیر دارای مخازن از کدام هر .گردد می استفاده سیستم

 میكرونی  کارتریج فیلتر(CARTRIDGE FILTER) 

 آب گردد. می استفاده فیلتر میكرو بخش از میكرون 5از  بزرگتر قطر با معلق ذرات حذف همچنین و خام آب کدورت حذف جهت

 دریا آب تصفیه های دستگاه در استاندارد داشته باشد. این 3کمتر از  SDIباید  میكروفیلتر، نهایتاً و تصفیه پیش از بخش خروجی

 دستگاه باشد. در می حیاتی بسیار ع وری دبی به نس ت فیلترها فعال سطح میزان بخش این بود. در افزایش خواهد واحد قابل 5تا 

ب برای آبا توجه به غلظت باالی استفاده نمود.  پروپیلن پلی یا و لاستی فیلترهای می توان از محفظه BRACKISHهای 

ستنلس استیل انتخاب جنس محفظه های کارتریج فیلتر، محفظه فای ر گالس توصیه می گردد، زیرا به لحاظ خوردگی از ا

 مناسب تر و به لحاظ مكانیكی نیز از پلی پروپیلن مقاوم تر می باشد.

 افت ایشافز صورت در که پذیرد انجام می آن خروجی و ورودی فشار اختالف براساس فیلترها این تعویض زمان کنترل طریقه

 .پذیرد می فیلترها انجام بار تعویض 0.8از  بیش به فشار

 ق ل از کارتریج ها در نظر گرفته شود. ORPآب ورودی و سنسور  PHتذکر: سنسور 

 قوی  فشار پمپ(HIGH PRESSURE PUMP) 

 فشار ردد. میزانگ می استفاده قوی فشار پمپ از نظر، مورد دبی با سیستم اسمزی فشار بر غل ه جهت الزم فشار تامین منظور به

 در گردد. یم تعیین شده انتخاب مم ران به مربوط افزار نرم توسط غشاءها تعداد و نوع و خام آب غلظت بر م نای بخش این

 نیز آن تولید ECو  یافته کاهش سیستم تولیدی دبی و بود نخواهد پذیر امكان اسمزی فشار بر الزم، غل ه فشار تامین عدم صورت

ین برای جلوگیری از از دو سوییچ فشار باال و فشار پایین استفاده می گردد که سوییچ پای بخش این کنترل یابد. برای می افزایش

 ورودی به ندازها از بیش فشار افزایش از جلوگیری برای باال فشار سوئیچ ( وNPSHپدیده کاویتاسیون پمپ )در صورت عدم تامین 

 .رود می باال ثابت دبی برای نیاز مورد میزان فشار رود، باالتر خام آب شوری چه گردد. هر می استفاده ها مم ران
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 معكوس اسمز واحد (RO) : 

 برساند انجام به ار خود کار اسمزی غشاء بخش به رساندن کمک با بتواند تا نمایند می استفاده تجهیزاتی از مكعوس اسمز واحد هر

 لیپ جنس از هایی غشاء از بخش این در ود.ش می شناخته ROآب  تصفیه واحد هر بخش ترین اصلی اسمزی بخش غشاء لذا

 .باشد می چککو حجم در آن زیاد بسیار سطح میزان اسپیرال، نوع از استفاده دلیل د.گرد می اسپیرال استفاد صورت به آمید

حداکثر  تا را یگرد یونهای ع ور اجازه و شده خود از آب هایملكول ع ور باعث تراوا نیمه داشتن غشایی با بخش این مم رانهای

این . گردد می یزن ویروس و باکتری حتی و ها میكروارگانیسم آب، در محلول شامل امالح شده جداسازی یونهای د.دا نخواهد 99.7

 خروجی .رددگ می تامین قوی فشار پمپ توسط که دارد مربوطه محلول اسمزی فشار از فراتر فشاری به نیاز معكوس اسمز پدیده

 می باشد. (Concentrate)و آب غلیظ شده  (permeate)خالص  آب شامل شده جداسازی آب خط دو به صورت بخش این

  PRESSURE VESSEL: 

 صورت به خود در را المان 7تا  1بین  تواند می که گردیده تع یه ها مم ران نگهداری جهت بخش این در فشار تحت های محفظه

 خوردگی زا جلوگیری جهت. نماید تحمل راحتی به را قوی فشار پمپ توسط شده ایجاد باالی فشار تواند می و نگه دارد سری

 جنس از ودخ باالتر استحكام جهت نیز آن خارجی بدنه جنس. اند شده ساخته فلزی غیر مواد از آب مرت ط با قطعات بخش این

 .اند گردیده انتخاب فای رگالس

 شستشوی سیستم CIP: 

 برداری بهره و آل ایده عملكرد شرایط گرفتن نظر در با عدد این که نماید می عمر سال سه حدود در متوسط طور به مم ران هر

 شستشو وسطت باید ها غشاء یك ار ماه شش یا کاری، ساعت هزار دو هر هدف این به نیل جهت .باشد می یافتنی نقص دست بدون

 بخش نای .شوند می شناخته CIPنام  با شستشو این .گردند شستشو ای دوره صورت به قلیایی و مخصوص اسیدی های دهنده

 می گیخورد از جلوگیری جهت استیل جنس از افقی سانتریفیوژ پمپ واحد یک و شده محلول آماده نگهداری مخزن یک شامل

 مخزن این اردو خالص آب آب، تولید فرآیند طی در .باشد می نیز فالشینگ استفاده جهت قابل دوگانه صورت به بخش این .باشد

 موجود مالحا تمامی خود سریع شستشوی با بتواند تا شود می ها وارد مم ران خالص آب این دستگاه خاموشی مواقع در و شده

 .نماید هدایت فاضالب سمت به را غشاء در

 ضعیف فشار کشی لوله و آالت شیر: 

 تصاالتا از باشد می تولید آب خطوط همچنین و قوی فشار پمپ از ق ل تا دستگاه ورودی از که سیستم ضعیف فشار بخش در

 .گردد می استفاده UPVCغیرفلزی 

 باال فشار کشی لوله و آالت شیر: 

 از باشد می سیستم فاضالب خطوط همچنین و ها مم ران ورودی تا فشارقوی پمپ خروجی از که سیستم قوی فشار بخش در

 می گردد. استفاده 316 استنلس اتصاالت

  :پمپ تزریق کلر (CHLORINATION DOSING PUMP): 
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 معكوس سمزا غشای در میكروبیولوژیكی مشكالت و جل ک باکتری، ایجاد از جلوگیری و سیستم به ورودی آب ضدعفونی منظور به

 ار ها مم ران PPM 0.5-1میزان  به کلر دائمی تزریق با بخش این که گردد می استفاده سیستم ورودی در اولیه واحد کلرزنی از

 اکسیداسیون عثبا باشد، می باال در شده قید مشكالت از غشاء مراق ت باعث که همانطور آب در شده کلراضافه .نماید می ایمن

 متابی تزریق زا توان می که گردد تع یه کلرزدایی واحد باید غشاء، به شده ضدعفونی ورود آب از ق ل لذا گردد می نیز غشاء

  .گرفت کمک سدیم سولفیت

 سدیم  سولفیت متابی تزریق پمپ (SMBS DOSING PUMP): 

از  کمتر به را نمم را به ورودی آزاد کلر میزان بتواند تا گردد می تع یه ضدعفونی از پس سیستم کلرزدایی منظور به بخش این

 برسد. ممكن حداقل به غشاء احتمالی اکسیداسیون تا رسانده لیتر میلی گرم بر 0.1

 اسكالنت  آنتی رسوب ضد ماده تزریق پمپ(Anti-Scaling Dosing Pump) 

 با که ته شدهساخ فسفات پلی پایه بر ماده این .گردد می استفاده ورودی خام آب رسوب به ضد مواد تزریق منظور به بخش این

گردد(  می یستمس عملكرد کاهش و غشاء گرفتگی به منجر تواند می )که آن از ناشی رسوبات و منیزیم و کلسیم یونهای با واکنش

  .نماید مراق ت را اسمزی غشاء کلسیم، فلورید و سولفات کربنات، رسوب کنترل با و گردیده آب سختی کاهش باعث

 باید جفت پمپ و با الین مجزا باشد. ROسیستم های تزریق مواد  تذکر:

 سیستم دوزینگ هیپوکلریت باید با آنالیزور کلر ق ل از فیلترهای سند و کربن اینترالک شود. تذکر:

 بعد از فیلترهای شنی و فیلتر کربن سیستم سنسور کلر در نظر گرفته شود. تذکر:

د و قابلیت آب تولیدی باید شامل دو پمپ دوزینگ به همراه مخازن رقیق سازی باش PHسیستم تزریق سود برای کنترل  تذکر:

 ش داده شود(.متر تا محل تزریق فاصله داشته باشد تا مقدار حقیقی نمای PHداشته باشد ) PHاینترالک با مقدار دبی آب و 

 

 شرایط و اهداف کلی طرح -4

 ها، مامی دستگاهتمطابق برنامه زمان بندی پروژه انجام گردد بدیهی است اندازی طراحی، تأمین کاال، ساخت ، نصب و راه

 تجهیزات، قطعات، ابزارها باید با بهترین کیفیت تهیه و اجرا شوند.

  کیلووات باید مجهز به سیستم حفاظت و کنترل باشند. 15همه موتورها با توان بیش از 

 پمپ های مربوط به  برای کلیه موتورهایHigh Pressure تابلوهای  بایدMCC  تور مومجهز به استارتر الكترونیک

(soft starter)  وVFD.باشند ، 

 باید  تابلوهای مجهز به کلید   کیلووات 22با توان بیش از  برای کلیه موتورهایMCCB .باشد 

 مین کاال و ساخت رعایت محیطی کشور را در تمامی مراحل طراحی، تاپیمانكار بایستی کلیه شرایط استانداردهای زیست

 نماید.
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 گستره طراحی، تامین و نصب -5

اندازی، رفع اندازی، راهراهاین گستره شامل همه کارها و خدماتی است که برای طراحی، تامین، حمل، بیمه، نصب، بازرسی، پیش

ابزار، لوازم جان ی و ... )به استثناء مواردی ها، تاسیسات، تجهیزات، قرار دادن در شرایط نرمال کارکرد برای تمامی زیرساخت و عیب

 .باشدشود(، میتامین می که از سوی کارفرما

 پیشنهاد می گردد در طراحی موارد زیر رعایت شود:

 سیستم اتو فلش هر یونیت نصب شود.الف( 

 ب( هر یونیت به صورت پكیج جداگانه طراحی گردد.

 ه در نظر گرفته شود.ج( تجهیزات ابزار دقیق برای هر یونیت جداگان

 هر یونیت به صورت جداگانه در کنار هر یونیت نصب شود. PLCد( تابلو برق و 

 ذ( الین آب تولیدی هر یونیت ق ل از اتصال به هدر، دارای چک ولو باشد.

 باشد. روتامترو( فلومترها از نوع 

 ه( ولوهای یونیت ها از نوع پنوماتیک برقی در نظر گرفته شود.

 فته شود.تا یونیت ها و پساب خروجی هر یونیت از جنس استنلس استیل در نظر گر High Pressureی( الین های ورودی از پمپ 

 

 

 مدارک فنی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه -6

 ارائه نمایند. هبه منظور ارزیابی فنی، شرکت کنندگان در مناقصه باید مدارک فنی زیر را تهیه و به همراه دیگر اسناد مناقص

 تجهیزات اصلی 6-1

 ردد:گدر فهرست تجهیزات حداقل اطالعات الزم برای هر یک از تجهیزات به شرح زیر است بایستی توسط پیمانكارارائه 

 نوع، توان و دور موتور، دبی و هد طراحی، جنس بدنه و اجزاء اصلی، ولتاژ و فرکانس، تجهیزات جن ی، شرکت هاپمپ :

 سازنده.

 ن ی، شرکت : نوع، توان موتور، دبی و فشار طراحی، جنس بدنه و اجزاء اصلی، ولتاژ و فرکانس، تجهیزات جهادمنده

 سازنده.

 نوع، جنس، شكل، حجم، ابعاد، فشار و دمای طراحی، تجهیزات جن ی، شرکت سازنده.مخازن : 

 نوع، سایز، تعداد، شرکت سازنده  :ممبران 

 سازنده نوع، سایز، تعداد، شرکت  :فیلترها 

 جنس، قطر، طول.هالوله : 

 نوع، جنس، سایز، شرکت سازنده.شیرها : 
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 نوع، مشخصات، شرکت سازنده.ابزارهای کنترلی : 

 نوع، مشخصات، شرکت سازنده.گیریابزارهای اندازه : 

 

 (PFD)نمودار جریان فرایند  6-2

 تجهیزات اصلی -

 مشخصات و تعداد تجهیزات -

 اصلی و فرعیهای مسیر جریان به تفكیک جریان -

 فشار کاری  -

 سیستم تزریق مواد شیمیایی -

 جدول مواد شیمیایی مصرفی برای یک سال 6-3

شامل تمام مواد شیمیایی مصرفی برای هریک از مراحل فرایند با ذکر نام تجاری، فرمول شیمیایی، تائیدیه مراجع ذیصالح بهداشتی، 

 مقدار مصرف برای یک سال و شرکت سازنده.

 لوازم یدکی دوساالنهلیست  6-4

 حمل، نصب -7

 حمل، نگهداری و حفاظت 7-1

های داردها و روشبایست مطابق با استانحمل تجهیزات ساخته یا خریداری شده تا محل پروژه بر عهده پیمانكار است. تجهیزات می

 بندی و بارگیری و باراندازی شوند. مناسب بسته

و حفاظت نموده  آالت و همچنین وسایل کار را تا هنگام نصب، به هزینه خود نگهداریماشین تجهیزات، پیمانكار موظف است کلیه

 و ضایعات به عمل آورد. در مقابل هرگونه خساراتآالت و لوازم مربوطه تجهیزات، ماشین را جهت مصون نمودنو کلیه اقدامات الزم 

 آالتنصب تجهیزات و ماشین 7-2

آالت و ساخت مخازن و کلیه تجهیزات مربوطه را به طور کامل انجام دهد. تجهیزات و ماشینپیمانكار موظف است عملیات نصب 

کار حاضر نماید، به  پیمانكار باید کلیه وسائل و تجهیزات و افراد متخصص الزم را در طی مدت نصب و آزمایش تامین و در محل

بر  آالت و تجهیزات بایدماشینجرا و تكمیل گردد. کلیه طوریكه عملیات نصب ط ق مشخصات و شرایط مورد توافق در قرارداد ا
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، محور بودن (Clearance)حد فاصل  (،Leveling)اساس مشخصات کارخانه سازنده و استانداردهای اجرائی با رعایت تراز 

(Axis) ، محوریو هم(Alignment)  ور صحیح و متحرک به ط نصب و تنظیم شوند. کلیه قطعات دوار باید در حاالت ساکن

ها با آنها در مواقعی که دستگاه ارتعاش زائد در هیچ قسمت از تجهیزات یا اطراف شوند به طوریكه هیچگونه  (Balance) متعادل

 کنند، ایجاد نشود.سرعت و بار ط یعی کار می

 برداریدستورالعمل بهره 7-3

 در قالب یک رویه به کارفرما ارائه کند.برداری را عملیات اجرایی، پیمانكار باید دستورالعمل بهره از بعد
 

 اندازی و آزمایش عملکردیراه -8

خانه لكرد صحیح تصفیهها و وظائف پیمانكار است. پیمانكار باید عماندازی و آزمایش عملكردی جزئی از مسئولیتهای راهانجام تست

المللی تضمین نماید. کیفیت آب تحویلی از های بینهای مندرج در مشخصات فنی و همچنین سایر استانداردرا بر م نای خواسته

 خانه باید مطابق مقادیر خواسته شده باشد.تاسیسات تصفیه

 لیست قیمت -9

پیمانكار ، الكتریكال و ...(  Equipmentو وندورلیست ) P&ID ،PFD ،LAYOUTپس از ارائه مستندات فنی و مهندسی شامل 

 .مطابق جدول زیر ارائه نماید قیمت پیشنهادی خود را به ریزترین شكل ممكن بر اساس موارد مورد تائید کارفرما بایستمی

 

 *طراحی، تامین متریال مورد نیاز، حمل، نصب، راه اندازی به همراه قیمت

 وضیحاتت ریال(قیمت کل ) ریال(قیمت واحد) واحد مقدار آیتم ردیف

     ROسیستم  1

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

     سیستم های دوزینگ 2

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت
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3 

سیستم پیش تصفیه شامل فیلترهای 

 شنی،

 کربنی و کارتریج فیلتر 

    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

     CIPو  Flushingپكیج  4

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

5 
 RO  (HPپمپ های فشار قوی

Pump) 
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

 و ریز قیمت هر

 قسمت

      تابلو برق 6

     کابل برق 7

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده

      UVسیستم  8

9 
 ( Feed Pumpایستگاه پمپاژ )

 از مخزن ورودی به همراه اقالم پایپینگ
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

10 

 ایستگاه پمپاژ )تولیدی(    

از مخزن خروجی موجود به همراه اقالم  

 پایپینگ

    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت
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 ایستگاه پمپاژ )ریجكتی(    

از مخزن خروجی موجود به همراه اقالم  

 پایپینگ

    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

12 
احداث اتاقک با ورق های ساندویچ پنل 

 پیش ساخته
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

13 
موارد دیگر که در طراحی پیمانكار دیده 

 شده است
     

 

 

 

ست مشخصات فنی ذکر شده ا*تذکر: پیمانکار موظف است قیمت طراحی، حمل، نصب، راه اندازی و هر آنچه در 

 را در آیتم ها باال لحاظ کند.

ساب شده( را با جزئیات کامل بدون احت شده )در جدول باال ذکر  ست موارد تهیه  ست لی  تذکر: پیمانکار موظف ا

 قیمت در پاکت اسناد فنی قرار دهد.
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 موارد تکمیلی  -10

ست -1 ستی تمامی ت ست پیمانكار بای شتی هوا و راههای مربوط از جمله ت ست ن یه انجام اندازی اولهیدرولیک، ت

 دهد. تست هیدرولیک بایستی توسط آب تمیز در محل صورت گیرد.

باشد. شایان ذکر بازدید از محل و موقعیت اجرای پروژه ق ل از ارائه پیشنهاد فنی و مالی به عهده پیمانكار می -2

كار پذیرفته عدم اطالع از وضعیت موجود از جانب پیماناست پس از بازدید هیچگونه ادعا و اعتراضی م نی بر 

 د.باشنمی

 باشد. ماه می 2 حداکثر انجام پروژهمدت زمان  -3

 .دیارائه نما جهت اجرا را یلیتفص یبرنامه زمان بند ییاجرا اتیعمل یموظف است نس ت به زمان اجرا مانكاریپ -4

 پذیرد.کارفرما صورت میکلیه مراحل ساخت و تحویل دهی با نظارت مستمر و تایید  -5

صالح را صح مانكاریپ -6 ست  م سالم تحو حیموظف ا س ت به حمل به ان ا تیگرفته و با نها لیو  مورد  یرهادقت ن

 به عهده و و حفاظت از مصالح کالً ینگهدار تیمربوط اقدام کند. مسئول یهاو باالخره نصب در محل ینظر بعد

 خواهد بود. مانكاریپ تیبا مسئول

وقت کار به م لیتحو خیحفاظت از مصههالح و لوازم را تا تار نیو همچن  اتیعمل یکامل اجرا تیمسههئول مانكاریپ -7

 عهده خواهد داشت.

ست بندی، جرثقیل و... بر عهده پیمانكار م -8 صب و اجرا پروژه  اعم از دارب شد و کارفرما تامین کلیه تجهیزات، موقع ن ی با

 هیچگونه تعهدی در این زمینه ندارد.

به ارائه  ل پروژه منوطم لغ ک %10باشهههد و پس از اتمام پروژه، پیمانكار ملزم به ارائه فاینال بوک مربوطه می -9

 .باشدکارفرما می فاینال بوک به

 نیرا تام نفرات خود یاقالم مصرف هیاقدامات الزم جهت اسكان، محل استراحت و کل هیموظف است کل مانكاریپ -10

 .دینما

 .ص حانه ، نهار و شام نیروهای خود را تامین نمایدپیمانكار موظف است  -11

 .پیمانكار موظف است کلیه سرویس های ایاب و ذهاب نیروهای خود را تامین نماید -12

امور  وحفاظت و بهداشهههت کار منتشهههره از سهههوی وزارت کار  هاینامهنییآ تیملزم به رعا نیمانكارهمچنیپ -13

 .باشدیم اتیعمل منیای و اجرای ابهداشت حرفه تیو رعا یاجتماع

 

 

 



 

پلنت اکسیژن به  ROطراحی، تامین، حمل، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم  تصفیه 

 متر مکعب در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 90ظرفیت تولیدی 
 16از  16صفحه  1400  پاییز ق1381/00: قراردادشماره  شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدارکی مورد نیاز در پیشنهاد فنی مناقصه گر  -11

 PFD 
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به پلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح

 د گل گهردر ساعت شرکت توسعه آهن و فوال متر مکعب 90 تولیدی تیظرف

 16از  1صفحه  1400 پاییز ق1381/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 

 هب انم خدا
 

 قرارداد

 پلنت اکسیژن RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح

 متر مکعب در ساعت  90 تولیدی تیبه ظرف 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 فی مابین

 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 و

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

 

 

 

 ق1381/00اد: شماره قرارد

 1400 /00 /00:  قرارداد تاريخ

 

 

 

 



 

به پلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح

 د گل گهردر ساعت شرکت توسعه آهن و فوال متر مکعب 90 تولیدی تیظرف

 16از  2صفحه  1400 پاییز ق1381/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
الح به ل و جعفر صدیرعامماین قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان 

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 5جاده شیراز، کیلومتر  50، به نشانی سیرجان، کیلومتر 411395415655اقتصادي 

 نوابه عن .................. به نمایندگی ................شود از یکسو و شرکت ، که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می 7817999738

ا شناسه ب ..............ماره شبت شده به ث مدیره ، رئیس هیاتنایب به عنوان  .......................هیات مدیره و  ...................رئیسمدیرعامل و 

ز این ا هک، ........................ ،کدپستی ...........................................به نشانی  ............................و شماره اقتصادي  ......................ملی 

زم و متعهد به مضاء آن ملن با اگردید و طرفیپس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از سوي دیگر، مطابق مواد و شرایط ذیل منعقد 

 اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند.

 
 قراردادموضوع  -1ماده 

به  پلنت اکسیژن RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح »داد، عبارت است موضوع قرار

 طبق اسناد و مدارک پیوست.«  در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر متر مکعب 90 تولیدی تیظرف
به پلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمسیتحویل و و راه اندازي  اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراحشامل  انجام موضوع قرارداد تبصره:

شخصات فایل ممطابق با نقشه ها و و  EPCبصورت  متر مکعب در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 90 تولیدي تیظرف

 هاي پیوست می باشد.

 

 

 قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 قرارداد حاضر (1

 اشیت و مدارک فنیدیت (2

 دستورالعمل کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک (3

 HSEدستورالعمل  (4

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت (5

معاونت برنامه ریزي و نظارت  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه   (6

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

محیط  و هداشتب ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی زیست و ایمنی هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  (7

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که کارفرما زیست



 

به پلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح
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 یا ابالغ پیمانکار هب آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد (8

 شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب هاي گزارش و مدارک (9

رات ه ها و مقرنام ، آیینو پیوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 است. و سپس شرایط منضم به پیمان کارفرماداخلی 

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

یخ تحویل ماه از تار 12و پس از آن دوره تضمین  از تاریخ تنفیذ قرارداد می باشد روز 60موضوع قرارداد، به مدت  انجام مدت -3-1

 موقت می باشد.

 کارپیمان کار، اجراي حین که صورتی درایستی به اطالع و تایید دستگاه نظارت رسانده شود و کلیه مراحل پیشرفت پروژه ب -3-2

 دلیل، ذکر با را تبمرا کارها این انجام موعد رسیدن از پیش موظف است است، ضروري زمانی برنامه در تغییراتی که دهد تشخیص

 مورد که را آنچه و یکندمرسیدگی  کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات ،. کارفرمادهد اطالع کارفرمابه 

 مسئولیتهاي و عهداتت میزان از قرارداد، مندرجات در حدود تغییرات این که است بدیهی ند.ک می ابالغ پیمانکار به، است ولقب

 قرارداد به منضم زمانی نامهبر مطابق است متعهد پیمانکار نگیرد، قرار کارفرما قبول مورد تغییرات که درصورتی هد.کا نمی پیمانکار

 .نماید اقدام

 قرارداد مدت یراتتغی -3-3

 تمدید مدت 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 صالحیم 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. 

 و کند می ارت تسلیمدستگاه نظ به توجیهی، دالیل و باتمحاس ارائه با را قرارداد مدت تمدید درخواست پیمانکار صورت این در

 .نماید می ابالغ پیمانکار به را مراتب تایید، صورت در و بررسی از پس دستگاه نظارت

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

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

 .کند می اعالم به پیمانکار را خود نظر مجاز غیر یا مجاز تاخیرات

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

 . شود می محاسبه بار یك



 

به پلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح
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 16از  4صفحه  1400 پاییز ق1381/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 

  و نحوه پرداخت قرارداد مبلغ – 4 ماده

تعیین و توافق ذیل  و به شرح عورت مقطوصریال به  ).........حروف...........( د بابت انجام کامل موضوع قرارداد .........عدد....... مبلغ قراردا

 گردید.

 

 *ل مورد نیاز، حمل، نصب، راه اندازی به همراه قیمتطراحی، تامین متریا

 وضیحاتت ریال(قیمت کل ) ریال() قیمت واحد واحد مقدار آیتم ردیف

 ROسیستم  1
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

 سیستم های دوزینگ 2
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 شده  خواسته

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

3 

سیستم پیش تصفیه شامل فیلترهای 

 شنی،

 کربنی و کارتریج فیلتر 
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

 CIPو  Flushingپکیج  4
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

هر و ریز قیمت 

 قسمت



 

به پلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح
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 RO  (HP Pump)پمپ های فشار قوی 5
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

 تابلو برق 6
     

 کابل برق 7
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده

 UVسیستم  8
     

9 
 ( Feed Pumpایستگاه پمپاژ )

     ینگاز مخزن ورودی به همراه اقالم پایپ

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

10 

 ایستگاه پمپاژ )تولیدی(    

از مخزن خروجی موجود به همراه اقالم  

 پایپینگ
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

11 

 ایستگاه پمپاژ )ریجکتی(    

زن خروجی موجود به همراه اقالم از مخ 

 پایپینگ
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

12 
احداث اتاقک با ورق های ساندویچ پنل 

     پیش ساخته

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت
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13 
مانکار دیده موارد دیگر که در طراحی پی

 شده است
     

 

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

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

پرداخت، در به عنوان پیش را مبلغ قرارداد %  65 ا سقف تکارفرما حداکثر ، پیمانکارصورت درخواست  در پیش پرداخت:  -4-3 

صورت  ه تناسب ازبن مبلغ ای دینمای پرداخت م پیمانکاربه  مورد تایید کارفرما ، ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط ول ارائه اقب

 وضعیت هاي پیمانکار کسر می گردد.

 پس باشد، رسیده نظارت دستگاه تایید به هک پیمانکار جانب از ارسالی وضعیتهاي صورت براساس قرارداد مبلغ مابقی پرداخت -4-4

 .گیرد می صورت مربوطه قانونی کسورات و پرداخت پیش کسر از

 فروش حساب صورت صدور) وطهمرب ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات -4-5

 .بود خواهد ماکارفر عهده بر ،پیمانکار توسطافزوده(   ارزش بر یاتمال نظام در نام ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال

 

  کسورات قانونی – 5 ماده

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

 سویه حساب بات و نهائی وضعیت صورت رداختنماید پ عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف بیمه: پیمانکار

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

 .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتماعی فعال می باشد.

 

 دايش يا کاهش مبلغ قرارداافز  -6ماده  
)بیست وپنج درصد(  %25می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا  کارفرما

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

 

 تنفیذ قرارداد -7ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 امضاي قراردادالف( 

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

  کارفرماد( پرداخت پیش پرداخت توسط 
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   کارفرماه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي 

ئه عدم اراید ادي اقدام نماامین قراردیك هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به ارایه کلیه تضظرف بایست حداکثر  پیمانکار میتبصره: 

با  ،قرارداد من فسخ اینضد تا ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کارفرما این حق را دار

 سایر شرکت ها همکاري نماید.

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 8 ماده

ي ویا نماینده  و کارفرما مهندسیعاونت معهده به  بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده ارپیمانککه  تعهداتی انجامنظارت بر  -8-1

 .نماید انجام موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت  پیمانکارباشد و می

 عی و رعایتامور اجتما زارت کار وهاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي ونامههمچنین ملزم به رعایت آیینپیمانکار  -8-2

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 انجام از کارفرما مجوز کسب و ارتدستگاه نظ تایید از پس پیمانکار، نظر مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -8-3

 .گرفت خواهد

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 9 ماده

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

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

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

آن  نیمی ازت و ازصدور گواهینامه تحویل موق پس کار انجام حسن کسور مبلغ نیمی ازگردد.  می کار کسر انجام حسن تضمین

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، رتپس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظا

 

 پیمانکارتعهدات  – 10 ماده

نیاز،  مه هاي موردارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیب -10-1

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

هاي رتبط با کاالمگردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد متعهد میپیمانکار  -10-2

وش را پس از فر ، خدماتمتعهد است پیمانکارتحویل دهد. ضمناً  کارفرمازمان با تحویل موضوع قرارداد، به موضوع قرارداد را هم

ت پس از فروش برعهده سال ارائه و تضمین نماید. هزینه مربوط به خدما 5قطعات اصلی را براي مدت  اعم از تعویض و یا تأمین

 باشد.می کارفرما

ده از شزرس معرفی ی توسط بابایست تمامی ترتیبات الزم براي انجام بازدید کیفی و فنقبل از تحویل به سایت، می پیمانکار -10-3

زرس ترل فنی باگردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنمتعهد می پیمانکارچنین را فراهم آورد و هم کارفرماجانب 

 گردد ظرف مدت یك هفته برطرف سازد.اعالم می کارفرما
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د و وضوع قراردایا هنگام تحویل م اي که ممکن است قبلهرگونه حادثه یا صدمهمدنی کلیه عوامل پیمانکار مانند مسئولیت  -10-5

یا خسارتی به تأسیسات و  و کارکنان وي یا اشخاص ثالث گردد کارفرماو کارکنان وي،  پیمانکارسبب آن متوجه جان و اموال یا به 

مسئولیتی  یندگان ويو نما رماکارفخواهد بود و  پیمانکارو یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و کلی به عهده  کارفرما، پیمانکاراموال 

 جع ذیربط نخواهد داشت.در مورد پاسخگویی به مرا

ان و شرایط اسالمی ایر نین و مقررات کشور جمهورياي قرارداد کلیه قوانماید که در اجربدینوسیله اعالم و تائید می پیمانکار -10-6

از  دادوضوع قرارملیات میا کارکنان وي در طول اجراي ع پیمانکارمندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود 

 ا هر گونهتد بود مکلف خواهپیمانکاراند مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید.می کارفرماخسارتی را که از این بابت متوجه 

نامه معتبر به همراه گواهی مربوطه یا Certificateمتعهد است گواهی کیفیت اقالم موضوع قرارداد یا  پیمانکار -10-7

Certificate of origin  دهد.  تحویل کارفرمارسانده و همزمان با تحویل کاال، به  کارفرمانماینده را به تائید 

 .باشد می انکارپیم عهده برپیمانکار در زمان اجراي قرارداد ل ایمنی کارکنان تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائ -10-8

 ياراد یستیبای م ندهینماین اخواهد نمود که  یمعرف کارفرما به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصله کارپیمان -10-9

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

 می باشد. رپیمانکای اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده کلیه کسورات قانون -10-10

ري ون کار جمهوعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانر -10-11

 می باشد. پیمانکارن و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده اسالمی ایرا

 رت کار الزم می باشد.زاارایه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از و -12-10

 اهد بود.نخو کارفرما می باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه پیمانکارل بر عهده مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسن -10-13

ورات یرکسماید سانبق قوانین مربوطه پرداخت طمتعهد است کلیه حقوق ، مزایا ، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را  پیمانکار -10-14

زینه هاي هاخت کلیه اشد پردبمی  پیمانکارقانونی و موارد مرتبط با قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادي و تردد پرسنل برعهده 

ل وي و عوام کارپیمانده و بو کارپیمانپرسنلی و مزایاي قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایاي قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده 

 ندارند. کارفرماهیچگونه رابطه استخدامی با 

 

 کارفرماتعهدات  –11ماده 

 .فرماکارساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت بر ا پیمانکارپرداخت حق الزحمه  -11-1

 للی وارد نشود.خپیمانکار رنامه تا در بشده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -11-2
 

 پیمانکارکارکنان  –12ماده 
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شوند ار گرفته میکبه  پیمانکاررارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط قاز نظر این  -12-1

 شناخته میشوند. پیمانکارکارکنان 

اشته دار و مناسب رکنان صالحیت دافی کااین قرارداد در دفاتر خود به تعداد کباید به منظور انجام مراحل مختلف  پیمانکار -12-2

اشته باشند و دمیشود را  مطرح اکارفرمین کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط باشد و ا

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 هد بود.د در رابطه با قرارداد خوامدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خو در تمام پیمانکار -12-3

 

 معرفی مدير پروژه  – 13ماده 

دت براي طول م ا به عنوان مدیر پروژهراز تاریخ امضاء قرارداد فردي  دو روزموظفند حداکثر ظرف مدت  پیمانکارو  کارفرما -13-1

 باشد . کارفرمادر تمام اوقات باید در دسترس  پیمانکاراینده قرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نم

ر صورتی که هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یك هفته قبل از تاریخ تعویض، د -13-2

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 تجهیزات و انجام موضوع قرارداد تحويلمحل  -31ماده 

ختصاصی مجتمع گل گهر، اجاده شیراز، جاده  50موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر و انجام  حل تحویل تجهیزاتم

 باشد.می مانکارپیهده عسایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به 

 

 رفع نواقصتضمین و دوره  – 41ماده 

 پیمانکارمسی از طرف شماه  12پایان دوره بهره برداري به مدت حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ  -14-1

از  ود که ناشیشر مشاهده شود. اگر در دوره تضمین، معایب و نقائصی در کا نامیده میدوره تضمیـن تضمین میگردد و این مدت بنام 

ع ینه خود رفا به هزرمکلف است آن معایب و نقایص  پیمانکارات و یا بکار بردن متریال بد یا نامرغوب باشد، عدم رعایت مشخص

 نماید.

وسیله ضمینات تعیین شده بقادر به انجام کار مطلوب طبق تگردد  میتأمین وي که توسط اقالمی نماید  تضمین می پیمانکار -14-2 

د. ــباش ئم قراردادو ضما برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک و با ایمنی که الزمه بهره 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  کارفرماوسط )زمان ت ود با حداقل تأخیرــوط نمــب مربــنامناسنامرغوب یا  ساخت و طرز کار  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 مدارک وگردد( آ

 مورد ساخت می باشد.

ا رنواقص  رماکارفري نماید خودداتعیین می گردد(  کارفرماان توسط )زماز رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکاردر صورتیکه  -14-3 

 منظور می نماید. پیمانکاربه حساب بدهکاري  درصد15اضافه ه برفع و هزینه هاي متعلقه را 
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  تحويلسالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی  – 15ماده 

 د.ارسال گرد کارفرماا کیفیت مناسب، براي سالم و بدون عیب و نقص و بنو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

 ظاهرا سالم اقالمورتیکه قرار خواهند گرفت و در صکمی و کیفی مورد بازرسی  کارفرماتوسط  آماده بسته بندي می باشندکه اقالمی 

 کارفرمار تأیید انبا به فرماکارتنظیم و پس از تحویل به انبار بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم لیست بسته بندي مربوطه 

 خواهد رسید. 

ستور د است به دمتعه کارپیمانمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،  منطبق باو یا  بودهناسالم  یکه تجهیزات موضوع قرارداددر صورت

اي ایجاد هلیه هزینه ل نماید. کیتحو کارفرمامعین می کند در انبار  کارفرمارا عوض نموده و در مدت زمانی که  اقالم، این نوع کارفرما

 و کارفرماص عویض به تشخیت از پیمانکاردر صورت امتناع  خواهد بود. پیمانکاراین رابطه به عهده  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 به کارفرماطی مدت مورد نظر، 

 ید.فسخ نما پیمانکار تخلفبدلیل و  26یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید 19اساس ماده بر 

 

 قصور و مسامحه  –16ماده 

 فرماکار رتی بهمدن خسادر انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آ پیمانکاردرصورتیکه 

ي که اطالبات و سپردهو یا هرنوع م پیمانکاراز محل تضمین هاي  درصد 15 باضافهخسارت وارده را  هزینهحق دارد  کارفرماشود 

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

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -17ماده 

ید ، مدارک خرتعمیرات هاي راهنما و دستورالعملهاي راه اندازي و بهره برداري وفنی، کتابچهموظف است کلیه مدارک  پیمانکار

اي هستورالعمل اساس دنضم به این قرارداد را در قالب فاینال بوک برتجهیزات وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارک م

پس از تایید نسخه الکترونیکی،  ونسخه الکترونیکی  3ه تعداد را ب است مدهقرارداد آ 2ماده  3بندفاینال بوک که در کنترل کیفی و تهیه 

قرار  ماکارفرتیار در اخ وتهیه  کارفرماوقت براي یك نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را قبل از تحویل م

 تحویل موقت میباشد.   ماه پس از 1( حداکثر تا As builtخواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت )

 

 دقت و کوشش – 18ماده 

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

 برد. ود را بکارخو جدیت  دقتباید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و  پیمانکاراي معمول انجام دهد. حرفه
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  جريمه تأخیر – 19ماده 

رارداد بموقع ه به مفاد قداد را با توجنتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرار پیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  -19-1

وم انجام ه، بدون لزبعنوان جریم لیذ حررا به ش یمبالغ پیمانکارتاخیر در انجام تعهدات  روزهر  يازاه تواند بمی کارفرماانجام دهد 

 ید.برداشت نما يوو سایر مطالبات  هامحل تضمین هاي وي کسر نماید و یا ازاز پرداخت ياقدامات قضایی یا ادار

ه اي ، جریمو به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد ارپیمانکتأخیر غیرمجاز ناشی از قصور  روزبه ازاي هر -19-2

منظور می گردد. در  پیمانکاربه حساب  کارفرماکل قرارداد از سوي  )ده درصد( مبلغ %10)نیم درصد( و حداکثر تا  %0.5معادل 

من احتساب ارداد را ض، کارفرما می تواند قر طبق برنامه زمانانجام هر یك از تعهدات  در مدت فوق الذکرصورت تأخیر بیش از 

اشی از ن خسارات نه عنوابرا  پیمانکارسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین خسارات فوق و وصول آن رأ

 فسخ قرارداد ضبط نماید.

 

 گواهی تحويل موقت – 02ماده 

 ادقرارد موضوع اجراي محل به آن ارسال و ارپیمانک کارخانه در پرتابلRO دستگاه  هر عملکردي هاي تست انجام از پس -20-1

 ن تاریخ شروع خواهد شد وودوره بهره برداري دوازده ماهه از ای شده تلقی شده تکمیل کار نظارت، دستگاه تایید و توسط پیمانکار

 کارفرما توسط جهیزاتت موقت براي تحویل گواهی پیمانکار، اتمام دوره بهره برداري و به درخواست تاریخ از روز 10 ظرف حداکثر

 .شد خواهد صادر

 قرار توافق مورد طرفین بین و ئه گرددارا در ابتداي کار پیمانکار توسط باید تستها دیگر و عملکرد تضمین تست روش انجام -20-2

 .گیرد

 در این صورت عایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد.م -20-3

ز صورت پس ا ه در اینکرسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید مدتی که به توافق طرفین میملزم است ظرف  پیمانکار

هد شد. در هر حال تاریخ صادر خوا کارفرماروز توسط  10بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت 

 قت خواهد بود.شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل مو

 

 مسئولیت های دوره تضمین– 12ماده 
نماید )دوره تضمین(. ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمین می 12حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براي مدت  پیمانکار

. ود رفع کندخهزینه  بهمکلف است که آن معایب و نواقص را  پیمانکاراگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، 

پس از ابالغ  روز 15کثر حدا نکارپیماابالغ می کند و  پیمانکارمراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به  کارفرمابراي این منظور، 

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

داند رفع بکه مقتضی  ه ترتیبیحق دارد آن معایب را خودش یا ب کارفرمادر انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند،  پیمانکارهرگاه 

 . رداشت نمایدنزد او دارد، ب نکارپیمایا هر نوع مطالبات و سپرده اي که  پیمانکاردرصد، از محل تضمین  15نماید و هزینه آن را به اضافه 

 ست.کارفرماه هاي حفاظت، نگهداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده هزین
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 گواهی تحويل قطعی– 22ماده 

 پیمانکار به و معین را طعیق ت تحویلیاه تاریخ و اعضا، پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه 12دوره  پایان در

 مشاهده باشد نکارپیما کار از ناشی که و نقصی عیب هرگاه کارها، بازدید از پس قطعی، تحویل تیاه. کند می اعالم و معرفی

 .کند می ارسال ماکارفر براي و تنظیم را قطعی تحویل صورت جلسه درنگ بی و گیرد می قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید

 به مکلف یط قراردادشرا اساس بر پیمانکار کند، مشاهده پیمانکار کار زا ناشی نقصی و عیب قطعی، تحویل تیاه هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع

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

 قطعی تحویل به بوطاقدامات مر مالک پیمانکار تقاضاي تاریخ و باشد می است کرده بروز قطعی تحویل تقاضاي تاریخ تا که خود

 .است

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

 موضوع عملیات کند،ن زمینه اقدامی این رد کارفرما مجدد تقاضاي تاریخ از هفته یك انقضاي و پیمانکار مجدد درخواست از پس

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

 

 حق واگذاری – 32ماده 

ا یقی یاص حقا اشخیبه شخص  کارفرماحق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از  پیمانکار

 حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.

 

 حل اختالفقانون حاکم بر قرارداد و  – 42ماده 

 ري اسالمی ایران خواهد بود.قوانین حاکم بر قرارداد ، قوانین جمهو -24-1

 فوالد و آهن توسعه کترش قراردادهاي امور و حقوقی مدیریت بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -24-2

 بود خواهد سیرجان نشهرستا قضائی محاکم قرارداد این با مرتبط و ناشی حقوقی به دعاوي رسیدگی صالح مرجع و میباشد  گهر گل

 .نمودند موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین که

، ارفرماکاینصورت  در غیر بعهده دارد اجرا نماید و ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد پیمانکار -24-3

 عمل خواهد نمود. پیمانکارطبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهری و غیر مترقبه – 25ماده 

 ود.بواهد خموارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا 
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 قراردادو خاتمه موارد فسخ  –26ماده 

 :پیمانکار فسخ قرارداد بعلت تخلف   -26-1

ه موقع قرارداد ب جام موضوععوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي انپیمانکار معلوم شود که کارفرما در صورتیکه بر 

ت واگذاري ، در صورد می نمایظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نانتپیمانکار ك ــه از یــفراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

ه تشخیص که بدر صورتی کار توسط پیمانکار به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی یا حقوقی( بدون مجوز کتبی کارفرما و نیز

 این 19اده مندرج در ممواعد یش از بپیمانکار تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر دستگاه نظارت کارفرما انجام و 

 ،را ننماید ارف معاملهاصول متع را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یاکارفرما منافع پیمانکار به تعویق بیافتد و یا  قرارداد

که در هر  ف مدتیظر موظف استپیمانکار اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و پیمانکار به کارفرما 

 روز تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد.  5صورت نباید از 

ب امات ناصواضی از اقدعمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعکارفرما مطابق اخطار پیمانکار در صورتیکه در پایان مدت مذکور 

ریفات انجام تش بدون احتیاج به به تشخیص خود و  حق خواهد داشتکارفرما مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

 جامان تعهدات و حسن اجراي تضمین ضبط به نسبت درنگ بی قرارداد، فسخ ابالغ از کارفرما پس .خاصی این قرارداد را فسخ نماید

 وحل تضامین مد را از اشنموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد ب اقدام خود نفع به کار

را دراین  ونه ادعاییق هرگحسایر مطالبات پیمانکار مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و پیمانکار 

 خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. 

 

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -26-2

دارکات و تعقول بخش خسارت مکارفرما نمایند که در آن صورت  فسخا توافق متقابل ممکن است قرارداد را ب پیمانکارو کارفرما 

پرداخت کار پیمانا به ی باشد رمدر جریان انجام پیمانکار انجام شده یا به وسیله با تایید کارفرما  خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور

راي بکارفرما  ي را کهبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدکلیه حقوق و مالکیت هاي نسپیمانکار خواهد کرد، مشروط برآنکه 

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

 

 فسخ به سبب ورشکستگی -26-3

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

طرفین حل و فصل خواهد  باال بین 2-26 بندطبق  و برتواند فسخ شود و  میفورس ماژور حالت این قرارداد در صورت تداوم  -26-4

 شد.

 قرارداد  خاتمه -26-5

 مه دهد. در اینصورت مسئولیت، به قرارداد خاتپیمانکار( روزه کتبی به 7)هفت  می تواند، در هر زمان بتمایل خود با اخطارکارفرما 

 بپردازد:پیمانکار آن است که مبالغ زیر را به کارفرما 
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 ارهاي مشخصکر قلم از هبراي کارهائی که واقعا انجام گرفته و براساس درصد پیمانکار مانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

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

شروط بر ماریخ فسخ، قبل از ت براي تأمین مواد مورد نیاز کارپیمانکار کلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط  –ب  

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

با ارائه نسخه  کارفرمااي ته برت هزینه هاي انجام گرفمشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبا

 .واهد بوددال بر انجام هزینه ها ختوسط کارفرما  یا سایر اسناد تأیید شده پیمانکار هاي تأیید شده فاکتورهاي 

خت فت بازپرداریااد حق دبمـوجب قـراردپیمانکار سایراشیایی را که  مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و پیمانکار –ج  

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

لیه سفارشها کدر یمانکار پرا که  نیز همان حقوقیکارفرما ، انتقال خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه کارفرمادستورالعملهاي 

 انجام خواهد داد. بدست آورده است کسب نماید کار یمانهاي دست دوم دررابطه باو پ

ه به موجب هداتی کبجز تع ؛محض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین خاتمه خواهد یافته ب –د  

در رما کارفبرحق  ماده ك از مطالب مندرج در اینشرایط قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچی

به  "عینایمانکار پرارداد به ق تمهخاپایان دادن به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار 

گان و ان و فروشندسازندگ وپیمانکار وي مسئولیت حل و فصل دعاکارفرما معنی پایان دادن به کلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و 

 را نخواهد داشت. پیمانکاران دست دوم

 

 بسته بنده و تحويل کاالهای موضوع قرارداد – 27ماده 

  .باشد می پیمانکار عهده به ادقرارد موضوع اقالم حمل و بندي بسته بارگیري، از ناشی هاي هزینه کلیه -27-1

دستگاه  دتایی به بایست می که باشد می قرارداد تجهیزات تخلیه و بندي بسته بارگیري، ورالعملدست ارائه به موظف پیمانکار -27-2

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

 :گیرد قرار نظر مد ایدب زیر موارد تخلیه و بارگیري بندي، بسته دستورالعمل تهیه در -27-3

 در گردد که درج دستورالعمل در تهبس هر محتوي کاالي کمیت ها، بسته کل شمار هاي آیتم شامل بندي بسته به مربوط هاي فرم -ا

 گردد. تکمیل بارگیري مجوز صدور و بازرسی زمانی

 .گردد درج دستورالعمل در ها بسته صحیح بارگیري نحوه -ب

 آسیب ضمن از که گردد آماده و بندي بسته نحوي به حمل، وسیله ونوع محموله ماهیت به هتوج با تحویل و حمل براي را کاالها -ج

 بماند. مصون تخلیه و حمل بارگیري،

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

 دیده شود. دستورالعمل در شود می هتهی مختلف مراحل در که کیفیت کنترل و آزمایش بازرسی، هاي نامه گواهی و مدارک تمام -ه

 ورطوبت  نفوذ قبیل از تجهیزات در نقص و عیب گونه هر از که باشد اي ونهبگ باید نگهداري و کردن انبار حمل، بندي، بسته  -27-4

 گردد. جلوگیري آنها امثال و دیگر گازهاي و هوا تعارضات و زدگی زنگ
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 بازرسی، آزمايش و تهیه گزارش  – 28ماده 

زمانی مجاز  بسته بندي، الم مینماید و قبل ازاع پیمانکاریل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که تحو -28-1

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. پیمانکارزرس مراتب را به در صورت عدم نیاز به بازرسی، با

 رفرماکانمایندگان  بازرسـی موردحویل، ت قبل از یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و پیمانکارطرف  که از اقالمیکلیه  -28-2

د دات قراردانجام تعهاه نسبت ب پیمانکار، در هر مرحله، رافع مسئولیت کارفرماکنترل و بازرسی نمایندگان  گرفت. خواهند قرار

 میباشد. پیمانکارنخواهد بود و همچنین کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده 

ورتیکه ماید و در صارسال ن کارفرماراي موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل بازرسی و کنترل کیفیت را ب پیمانکار -28-3

انجام  ارفرماکرد تایید المللی موه باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهاي بینبراي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشد

 خواهند شد.

سی را ، تاریخ بازرو کنترل کیفیت دستورالعمل بازرسیقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روزکاري 3حداقل  پیمانکار -28-4

وند شمعرفی می  رپیمانکاه ب "کتبا کارفرماائف بازرسانی که از طرف تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظبایستی اعالم داشته و 

همچنین  .قرار دهد ار آنانبراي انجام وظائف محوله در اختی (پیمانکار)به هزینه  فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهاي الزم را

ت ستگاه نظارداتی که ها و تعلیمدستورالعملموظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق  پیمانکار

  نجام دهد.ماید، ااي و تخصصی اعالم می ندر حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه کارفرما

بازرس ، شندنباشروحه در قرارداد مطبق مشخصات  شده استتهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -28-5

 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 تواند کارفرماتقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  کارفرماکه 

تلقی  یمانکارپام تعهدات محه در انجرا به منزله قصور و یا مسا اقالمالح این نوع مورد تعویض یا اصدر  پیمانکارجایگزین نموده و امتناع 

در  پیمانکار تخلف ارداد را بدلیلقر ،26 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 19طبق ماده نموده و براي جبران این نوع خسارات بر 

 فسخ نماید. ،انجام کارها

 قرار گیرد. کارفرماها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایش -28-7

و مسئولیت ا زارا  پیمانکار تحویل شده اند، پیمانکارکه از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -28-8

 ردند معاف نمی نماید.نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گ ي که در اجراي مفاد قراردادقصور یادر مقابل عیوب و 

 

 نشانی طرفین قرارداد – 29ماده 

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 نامکموضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده دهد باید 

 شد. ها ابالغ شده تلقی خواهدها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن



 

به پلنت اکسیژن  RO هیتصف  ستمو راه اندازی سی اجرا ، نصب،حمل ن،یتام ،یطراح

 د گل گهردر ساعت شرکت توسعه آهن و فوال متر مکعب 90 تولیدی تیظرف

 16از  16صفحه  1400 پاییز ق1381/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 

 نسخ قرارداد – 30ماده 

ار قرارداد داراي اعتب هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفیننسخه اصلی که  ماده و سه 30 درست هاي مربوطه و پیواین قرارداد 

 باشد.می پیمانکارو یك نسخه براي  کارفرمایکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي 

 

 

 

 پیمانکار     کارفرما

 
 و عضو هیات مديرهمديرعامل  رهو نايب رئیس هیات مدي مدير عامل

  محمد محیاپور

 

 

 

................................. 

 

  ت مديرهاعضو هی

   جعفر صالح
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 5از  1صفحه  1400 پاییز ق1381/00: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 
 

 

 
 

 طراحی، تامین، حمل، نصب، اجرا و راه اندازی

 پلنت اکسیژن ROسیستم  تصفیه  

 متر مکعب در ساعت  90به ظرفیت تولیدی  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

کعب متر م 90پلنت اکسیژن به ظرفیت تولیدی  ROازی سیستم  تصفیه طراحی، تامین، حمل، نصب، اجرا و راه اند

 ي موضوعپس از بررسی و آگاهی کامل از اجرا ذیل ما امضا کنندگان در ساعت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

داریم م میعالااریم، دمناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا 

  بلغ کلمکه عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به 

 

 ..... 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 تأثیرگذار استاقصه این من و تمام موضوعاتی که به نحوي بر انجام موضوعکارفرما، 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.آگاهی کامل داشته و تخصص کافی و الزم در این خصوص 

هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و نامهمصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئین کامل نسبت بهآگاهی  -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

 وي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد اقامه هر نوع دع 

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

 رهاي اقصه و کاین منبر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا

 29 ب مادهخارج از چارچوواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت مربوطه بري و معاف نخ 

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 

 یک از  عالم علت رد هرباشد و موظف به این ترین قیمت نمیما مقید به پذیرش پایکارفرکنیم که تایید می

 پیشنهادات نیست.



 

پلنت اکسیژن به  ROطراحی، تامین، حمل، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم  تصفیه 
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 ایید تگرفته و  ر نظرمورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را د در تهیه پیشنهاد قیمت، سود

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

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  ي به امضا اماقدفرما متعهدیم در تاریخ اعالم شده کارکه شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد،  صورتیدر

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

 اشیم و به ما باالختیار و مجاز شرکت هستیم و داراي حق امضا از طرف و براي شرکت میما نمایندگان تام

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

  واهد مدارک پیوست، ضمیمه ختجهیزات پیمانکار آنالیز و جزئیات قیمت موارد جدول زیر را بر طبق لیست

 کرد.

 

 *طراحی، تامین متریال مورد نیاز، حمل، نصب، راه اندازی به همراه قیمت

 وضیحاتت ریال(قیمت کل ) ریال(قیمت واحد) واحد مقدار آیتم ردیف

 ROسیستم  1
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

 سیستم هاي دوزینگ 2
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

3 

سیستم پیش تصفیه شامل فیلترهاي 

 شنی،

 کربنی و کارتریج فیلتر 
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت
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 CIPو  Flushingپکیج  4
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

 RO  (HP Pump)پمپ هاي فشار قوي 5
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

 و ریز قیمت هر

 قسمت

 تابلو برق 6
     

 کابل برق 7
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده

 UVسیستم  8
     

9 
 ( Feed Pumpایستگاه پمپاژ )

     از مخزن ورودي به همراه اقالم پایپینگ

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

10 

 ایستگاه پمپاژ )تولیدي(    

از مخزن خروجی موجود به همراه اقالم  

 پایپینگ
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

11 

 ایستگاه پمپاژ )ریجکتی(    

از مخزن خروجی موجود به همراه اقالم  

 پایپینگ
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت
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12 
احداث اتاقک با ورق هاي ساندویچ پنل 

     پیش ساخته

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر دیتیل 

و ریز قیمت هر 

 قسمت

13 
موارد دیگر که در طراحی پیمانکار دیده 

 شده است
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  ستمیس یحمل، نصب، اجرا و راه انداز ن،یتام ،یطراح

متر  90 یدیتول تیبه ظرف ژنیپلنت اکس RO هیتصف

 مکعب در ساعت

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
 

 

 

 

 

 

 HSEدستورالعمل 
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تعهد میگردد کلیه م ذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاشته و همچنین 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

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

 د.میگرد

  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  -

فرات نو تمامی  مسئول نکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیتمورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیما

یید از سوي کارفرما میباشد. ایشان در صورت تا  HSEدخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واح HSEواحد 

داربست، ، )برق  HSEکارفرما، مشغول به کار خواهند شد. چارت ارائه شده باید بر مبناي تخصص هاي مرتبط با 

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 HSEارشناس متناسب با پراکندگی جبهه هاي کاري یک نفر ک

  ی باشد.پیمانکار بصورت مستقیم زیر نظر کارفرما م HSEمیگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم کاري واحد 

اي دعخارج از ا ودر محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد   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 کاراف شده ي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتها -

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

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 نیاز، دا ر صورتداجاره و یا به هر نحوي تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و 

با  مطابق وفنی از شرکتهاي مورد تایید سازمانهاي ذي صالح و کارفرما بوده و در شرایط ایمن، مناسب  سالمت

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 اقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکاقرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت ف

  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.

کار  ط محیطم نفرات ثابت جهت ضبط و ربپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدا -

(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
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ب و یخ، جمع )خدمات پزشکی، تهیه آ  HSEخدمات مرتبط باپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت  -

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

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

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 

  به استفاده خواهد بود.

  کارفرما می باشد.  HSEاستفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد پیمانکار قبل از -

ارگاهی و وابط کپیمانکار متعهد میگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسهاي بهداشتی الزم بر مبناي ض -

  د.(مال میگردرما اعر مکتوب امور قراردادهاي کارفقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظ

ر دین وسایل اده از کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفا -

 اشدرد میباران زکطول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق 

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،

 وطه اعزاماي مربپیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس ه -

  خواهد نمود.
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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 **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه

 

 توسعه  الزم بذکر است، ضمانتنامه هاي بانک پاسارگاد و صندوق هاي قرض الحسنه مورد تایید شرکت

 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 دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شرکت در مناضمانتنانه در قالب شرکتهاي 

 باشد.
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 اسناد مناقصه

 

 طراحی، تامین، حمل، نصب، اجرا و راه اندازی

 پلنت اکسیژن ROتصفیه  سیستم 

 متر مکعب در ساعت 90به ظرفیت تولیدی  

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر   

ق8131/00شماره مناقصه   
 

 

1400 پاییز  
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