
 

تامين مصالح و تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي 
 دهكده گردشگري گل گهر درجه ۳۶۰ستارە گردان 

  1400ماه بان آ ق1405/00شماره مناقصه:   كاور اسناد مناقصه
  

 

 
 
 

  
  
  
  
  

  تامين مصالح و تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي مناقصه 
 دهكده گردشگري گل گهردرجه  360ستاره گردان 

 

 

 

ق1405/00: شماره مناقصه  
1400 ماهآبان   

 
 

  نام مناقصه گر:
 نشاني مناقصه گر:

 



 

، نصب و راه اندازي ساخت مصالح و تجهيزات،تامين 
 دهكده گردشگري گل گهر درجه 360ستاره گردان 

 1400 ماهآبان  ق1405/00شماره مناقصه:   مناقصهدعوت نامه شركت در 

 

 
 
 

  ........................      سركار خانم مهندس/جناب آقاي مهندس
  ........................  مديريت محترم شركت

  با سالم
تامين  انتخاب پيمانكار اصلح به منظور بهدر نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه نسبت  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

 دهكده گردشگري گل گهر درجه 360ستاره گردان مصالح و تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي 
  اقدام نمايد. 

  ) موضوع مناقصه1
دهكده گردشگري گل  درجه 360ستاره گردان تامين مصالح و تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي 

  در پيوست اسناد مناقصه آمده است. مشخصات شرح گهر
 ) موقعيت سايت 2

 .پروژه دهكده گردشكري گل گهر مي باشد -جاده سيرجان به شيراز 15كيلومتر  -استان كرمان مناقصهموضوع انجام خدمات محل 

  ) اسناد مناقصه 3
  اسناد مناقصه در ادامه آمده است

  تضمين شركت در مناقصه  )4
كه جزئيات آن در بخش مي باشد ريال ) 3,000,000,000( ميليارد سهبه ارزش  ضمانت نامه بانكييك فقره ضمانتنامه شركت در 

  مربوط به تضمين شركت در مناقصه آمده است.

 )  مدت  قرارداد5

قرارداد آمده كه جزئيات آن در پيش نويس  مي باشد ماه پنجتاريخ تنفيذ از مناقصه  موضوع انجام خدماتزمان پيش بيني  براى 
 است.

    پيشنهاد نحوه ارايه) 6
 "ج"و  "ب"و  "الف"مناقصه گران مي بايست پاكت مي باشد به اين معني كه  مرحله ايتك مناقصه به صورت 

  را شامل ضمانت نامه و پيشنهاد فني و مالي خود را در زمان و محل مقرر تحويل نمايند.

و  ضمانت نامه و پيشنهاد فنيگران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبت به تهيه مناقصه
دفتر كارفرما به  24/08/1400 روز 14ساعت تا حداكثر  پيشنهاد خود رابه زبان فارسي اقدام نموده و پيشنهاد مالي 

  به نشاني:
  به خانم مهندس غني پور 22 پالك ،يغرب كميو  يس ابانيخ ،الوند ابانيخ ،نيآرژانت دانيتهران، م

 تحويل و رسيد آن را دريافت دارند. 
  بديهي است پس از اين زمان هيچگونه مدركي از مناقصه گران دريافت نخواهد شد. 



 

، نصب و راه اندازي ساخت مصالح و تجهيزات،تامين 
 دهكده گردشگري گل گهر درجه 360ستاره گردان 

 1400 ماهآبان  ق1405/00شماره مناقصه:   مناقصهدعوت نامه شركت در 

 

 
 
 

 همچنين پاكت پيشنهادهايي كه فاقد مهر و موم باشند بازگشايي نخواهند شد.
 پاسخگويي به سواالت )7

توانند با اطالعات ذيل تماس حاصل گران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با هرگونه  وجوددر صورت 
 فرمايند:
شماره تماس:  خانم مهندس غني پوربه  22 پالك ،يغرب كميو  يس ابانيخ ،الوند ابانيخ ،نيآرژانت دانيتهران، مآدرس: 

09131982243 

  gisdco.irs.ghanipour      @gmail.com88ghanipour@آدرس ايميل 

  
  

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

پيشنهادات مختار است و آن شركت به اين وسيله، حق شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد يا قبول كليه  )1

 اعتراض خود را در خصوص رد پيشنهاد ارائه شده سلب مي نمايد.

شود و چون برنده مناقصه در شرايط يكسان فني براساس مبلغ جمع كل پيشنهادي پيمانكاران مشخص مي )2

 گردد:در بررسي پيشنهادات عمل مي نمايد بنابراين شرايط زيرپيمانكاران خود قيمت واحد را پيشنهاد مي

در صورتيكه پس ازكنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پيشنهادي بيشتر  -الف

  يابد.است قيمتهاي واحد به همان نسبت كاهش مي

در صورتيكه پس ازكنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پيشنهادي كمتر است  -ب

  باشد.قيمت كمتر مالك عمل مي

درصورتيكه قيمت كل هر آيتم با حاصل ضرب قيمت واحد و مقدار منظور شده آن آيتم مغايرت داشته باشد  -پ

  باشد.مالك محاسبه عدد كمتر مي

تمام اسناد مناقصه از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و به همراه  )3

 پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

هاي اين اسناد ارائه شده است بايستي توسط پيمانكار بصورت دقيق و با جزئيات مواردي كه در مدارك و پيوست )4

كامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پيش رو مي بايست به صورت مكتوب 
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ت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعيين برنده توسط فروشنده و براساس دستورالعمل شرك

در زمان برگزاري مناقصه  فروشندهتوسط، موضوعاتي بررسي و رسيدگي خواهد شد كه در پيشنهاد فني و مالي 

 ديده شده باشد و در غير اينصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

 حداكثر صورت اين در كه شود مهلت اعالم شده براي يك دوره تمديد است ممكن اقصه گزارمن صالحديد صورت در )5

در سايت اينترنتي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل ساعت 48

 WWW.GISDCO.COM اعالم خواهد شد.         

                                     
  امضاء                                    
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  مقدمه )1
ازي ت، ساخت، نصب و راه اندتامين مصالح و تجهيزا" دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

ريق را با شرايطي كه در ادامه ذكر شده است از ط "دهكده گردشگري گل گهر درجه 360ستاره گردان 
  برگزاري مناقصه  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

 شرح كار  )2
 360گردان ستاره تامين مصالح و تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي مناقصه، هدف از برگزاري اين 

  مي باشد. ر اسناد فني پيوستمدارك موجود دبراساس  دهكده گردشگري گل گهر درجه

 اسناد مناقصه ) 3

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

 شركت در مناقصه نامهدعوت 

 (متن حاضر) دستورالعمل شركت درمناقصه 

  پيش نويس قرارداد 

  تضمين شركت در مناقصهفرم   

 ند.يافت اسناد بايد از وجود كليه موارد فوق اطمينان حاصل كگر پس از درمناقصه -2-3

 ،م اطالعات الزمكرده و تما گر، بايد قبل از تسليم پيشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيمناقصه -3-3
هي يا تواند استناد به ناآگاگر پس از تسليم پيشنهاد نميآورد. مناقصه قوانين و مقررات نافذ و جاري را به دست

كند، گزار ايجاد نميتعهدي براي مناقصه، ارگزاطالعات شفاهي ارايه شده از سوي مناقصه .كند اشتباه خود
 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايكه طي الحاقيه مگرآن

ناقصه را به دقت متمام اسناد  گرمناقصه و تسليم پيشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد كه مناقصهشركت در  -4-3
تواند به دست آورد، به دست گر با تجربه ميمناقصه لعه كرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي كه يكمطا

 .به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد آورده است و ابهام يا اشتباهي
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واند به تيمسوالي داشته باشد،  رد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام ياگران كه در مويك از مناقصههر  -5-3
ايد. توضيح كتبي بنم گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافتمناقصه)، يا الكترونيكي(فيزيكي صورت كتبي 
گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر اسنادگزار در نشاني مناقصه

را قبل  گر بايد اين اشتباه و اشكالباشد، مناقصهو غيره داشته  تاشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا
گزار و صهمناق از تسليم پيشنهاد، در مهلت مقرر منعكس كند و پيشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ

اند، به نكرده گراني كه اسناد مناقصه را دريافت نموده و اعالم انصرافاشكالها، براي تمام مناقصه شرح پرسش يا
واضح بودن اسناد مناقصه از  وبدون اشكال  گر، به منزلةان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصهطور يكس

 .نظر وي تلقي خواهد شد

 خواست شده ازدر پاسخ به توضيحات درمناقصه  اسنادخ تعيين شده در تواند در هر زمان تا تاريمي گزارمناقصه -6-3
 اسناد مناقصه تجديد هايي درد، با صدور الحاقيهه صالحديد خوگران يا به هر دليل ديگر و يا بمناقصه سوي

 .تعويق بياندازد نظر به عمل آورده و يا موعد تسليم يا گشايش پيشنهادها را به

اي به ي الحاقيهطبايد مراتب  تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغيير كارهاي موضوع مناقصه باشد،هر گاه  -7-3
گران بايد بي شان داده شود. مناقصهو تغيير به اي فرصت كافي براي اعمال اصالح گران اعالم گردد ومناقصه

وي آنها مورد كنند و چنين فرض خواهد شد كه اطالعات درج شده در آن، از س درنگ وصول الحاقيه را اعالم
 .گردندها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقيه . خواهد گرفت توجه قرار

 انگرمناقصهئه پيشنهاد توسط نحوه ارا ) 4
 "ب"و  "الف" مناقصه گران مي بايست پاكت مي باشد به اين معني كه در ابتدا ايمرحله تك مناقصه به صورت 

  .خود را در زمان و محل مقرر تحويل نمايند و مالي را شامل ضمانت نامه و پيشنهاد فني "ج"و 

 شنهاد فنيو پي ضمانت نامهرج در اين سند،  نسبت به تهيه گران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندمناقصه
به  24/08/1400 روز 14ساعت تا حداكثر  پيشنهاد خود رابه زبان فارسي اقدام نموده و و پيشنهاد مالي 

 نشاني: بهدفتر كارفرما 
  پورني به خانم مهندس غ 22 پالك ،يغرب كميو  يس ابانيخ ،الوند ابانيخ ،نيآرژانت دانيتهران، م

خواهد ثر داده نتيب اتحويل و رسيد آن را دريافت دارند. به پيشنهاداتى كه پس از تاريخ مقرر، ارائه گردند تر
 شد.



 

 تامين مصالح و تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي 
 دهكده گردشگري گل گهردرجه  360ستاره گردان 

 1400آبان ماه  ق1405/00شماره مناقصه:  مناقصهدستورالعمل شركت در 

 

 
 
 

ه كه در صورت تايپ شده تهيه و تكميل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطمالي بايد ب - پيشنهاد فني -1-4
عمل در يك مراه ساير اسناد مندرج در دستورالو به هبندى شود، در پاكتهاي جداگانه بستهادامه بيان مي

 بندى و به آدرس تعيين شده، تحويل نمايد. پاكت بسته

اكت به يك پ كليه پاكتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شركت باشند و در -2-4
 روى كليه ر بربه شكل زي گر و موضوع مناقصه بايدصورت الك و مهر شده قرار گيرند. نام و نشانى مناقصه

  پاكتها درج گردد:

دهكده  درجه 360ستاره گردان تامين مصالح و تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي 
  ق1405/00شماره مناقصه:  گردشگري گل گهر

  پاكت ....
  نام مناقصه گر:

  نشاني مناقصه گر:
  به نكات زير توجه گردد. تكميل پاكاتخواهشمند است جهت 

  مناقصه در شركت تضمين		پاكت الف: 
 ه ميلياردسبه ارزش ضمانت نامه بانكي مطابق با فرمت درج شده در اسناد مناقصه يك فقره ضمانتنامه شركت در  )1

 مي باشد.  )  ريال3,000,000,000(
به م صورت لزو ماند و درنزد كارفرما مى تضامين قراردادينامه شركت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت )2

بول در ابل ققگر و يا تأخير غير شود. عدم انجام چنين امرى از طرف مناقصههزينه برنده مناقصه تمديد مى
ى ين حق را برااتضامين قراردادي، (سي روز) پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل  30امضاى قرارداد طى 

 .نمايدنامه شركت در مناقصه را ضبط كند كه ضمانتكارفرما ايجاد مى
د  مستردپاكات بازگشايي نشده عيناًساير چنانچه ضمانت شركت در مناقصه موضوع پاكت الف تحويل نشود  )3

 خواهد شد.
  پاكت ب: پاكت پيشنهاد فني

  ه گردد.مي بايست در دو نسخه هاردكپي و الكترونيكي ارائ "ب"كليه اطالعات موجود در پاكت 
  بر ر ميباشد كه جهت تسريع در ارزيابي مداركحاوي مدارك زي »ب«پاكت مشخص شده با حرف ،

ندي تقسيم ب هاگونه تغييرى، در زونكناساس فرمت و ترتيب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هيچ
  و ارائه ميگردد:

  : بخش اول
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 قتصاديكد ا، تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسيس و تغييرات در روزنامه رسمي 
 ن فرمايا(رضايت كار هاكاري در كارهاي مشابه و  تقدير نامه، سوابق هاگواهي صالحيت

  قبلي)  و .........  مطابق جداول پيوست يك اين دستورالعمل
 (پيمانكاران) تكميل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان 
  ار و وضوع كماطالعات كارفرمايان قبلي (سه عدد از آخرين كارفرمايان قبلي ) همراه با

  مبلغ قرارداد .
 : بخش دوم

هبود (در ببراي  پيشنهاد فني پيمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغيير پيشنهادي
سناد اصورت وجود) به همراه ليست انحراف پيشنهاد فني پيمانكار از مشخصات فني مندرج در 

  (صورت وجود) 
  بخش سوم:

. هاسناد مناقص بازرگاني، قراردادي و ... شرايطهر گونه نظر و تغيير پيشنهادي پيمانكار در مورد 
...) ، مدت قرارداد، و ..هاقراردادي (نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرايطدر مورد  گرمناقصهچنانچه 

ر ر گيرد. دسي قراپيشنهادي دارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حين ارزيابي مورد برر
  شد.  د قراردادي عينا بر اساس اسناد مناقصه تنظيم خواهدصورت برنده شدن آن شركت، اسنا

 بخش چهارم:
ه به مناقص كليه صفحات اسناد مناقصه بايد توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. امضاي اسناد

گران امضا حتى اگر بخشى از آن توسط مناقصه باشد،منزله پذيرش كليه محتويات و مندرجات آن مى
 ه باشد.نشده و يا حذف شد

 

ا گر در نظر دارد بصورت مشاركتي در اين مناقصه شركت نمايد، هر يك از اعضتوضيح: در صورتي كه مناقصه
 نامه موافقت از هاي جداگانه مدارك خود را بر اساس اين دستورالعمل، همراه با نسخه ايبايد در زونكن

   نمايند. ارايه اعضا در پاكت (ب) بين مشاركت
  باشد: آنها به محدود نه اما زير، موارد شامل بايد اركت،نامه مش موافقت

 دستگاه در قبال و بوده پيمان اجراي به متعهد مشاركت، اعضاي كه امر تعهدنامه با قيد اين  -    
  .باشندمسئول مي اجرايي، منفردا و مشتركا (متضامنا )

 .مشاركت در اعضا از يك هر سهم درصد -
 .اعضا  از كي هر مسئوليتهاي و وظايف حيطه -
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 گر و امضاي قرارداد صحت و سقمكارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قبل از انتخاب مناقصه
  .اطالعات ارائه شده را بررسي نمايد

  پاكت ج: پاكت پيشنهاد مالي
 پيشنهادي پيشنهادي بر اساس فرم هاحاوي قيمت مي بايستمشخص شده است  »ج«پاكتي كه با حرف  )1

 باشد. در اين فرم و جدول مشخص شده منضم به اسناد مناقصه قيمت 
  پيشنهاد قيمت بايد واضح، بدون خط خوردگي و با يك خط تكميل شده باشد. )2
  معتبر باشد. روز 90پيشنهاد قيمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداكثر به مدت  )3
ود  ت وجشود. در صور ناد مناقصه ارائهمبلغ مشخص شده در پيشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اس )4

ر يشنهادى دبلغ پميان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان م هرگونه تناقض
هد ر خواشود و چنانچه تناقضى ميان قيمت واحد و قيمت كل باشد قيمت كل مالك عمل قرانظر گرفته مى

  گرفت.
 درمي قيمت قل گاههر شود. نوشته آن مقابل در بايد قيمتها، مقادير و فهرست) (يا جدول اقالم از يك هر قيمت )5

 و قيمتها، قاديرم جدول اقالم ساير در قلم، آن قيمت كه بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل
 .است گرديده منظور

 ي اجرايي، سودهاله هزينهجم از مشروحه در اسناد، كارهاي كامل قيمتهاي شامل پيشنهاد، قيمتهاي )6
جتماعي، بيمه تمام ا تأمين بيمه قانوني، عوارض ساير گمركي، باالسري، ماليات، عوارض يهاهزينه ،گرمناقصه

ات خريدار كه در هزينه هاي بازرسي براساس الزام كاركنان، قانوني مزاياي ي مورد نياز،هاخطر و ساير بيمه
 مگر است، ور)كش خارج يا داخل به (مربوط مشابه يهاساير هزينه واست ضمائم فني پيش نويس قرارداد آمده 

 است ييهاينههز تمام شامل قيمتها، اين همچنين، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه، اسناد در كه اين
 و تهامسوولي ،هاهمخاطر تمام گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع براي و كارها اجراي جريان در است ممكن كه

 مبناي بر ه،مناقص در شركت و شده بيان ضمني، صورت يا به صراحت به مناقصه، اسناد در كه است تعهدهايي
  گيرد.مي صورت آنها

د، رارداقمبالغ پيشنهادي بايستي بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن  )7
 ،رمعتب زودهارزش اف بر اتيمال يگواهو  ي)اتيسازمان امور مال طبق نمونه(فاكتور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

  پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 
 ت.اس شده تهيه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قيمتهاي مقادير فهرست) (يا جدول )8

 خود پيشنهاد به ن راآ و كرده اقدام آن، تكميل و تفصيلي فهرست تهيه به نسبت هستند گران موظفمناقصه
 .نمايند پيوست
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 قلم مبنا نآ كل قيمت قلم، آن كل قيمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بين تناقض صورت در)11
پيشنهاد  مبلغ پيشنهاد، مبلغ با اقالم كل قيمتهاي جمع حاصل بين تناقض صورت درخواهد بود. همچنين 

 بود. خواهد مبنا

  اارزيابي پيشنهاده )5
 در ارايه توضيح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخيص به است ممكن گزارمناقصه پيشنهادها، ارزيابي هنگام
 ايد هيچگونهنب و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضيحات ارايه درخواست بنمايد. پيشنهادهايشان مورد

 صورت مكتوب، هب شده فراهم اطالعات يا توضيحات شود. داده يا و خواسته پيشنهاد، اصل يا قيمت در تغييري
  شود.مي محسوب پيشنهاد جدانشدني جزء

ه ب خريدارنچه چنا گهر سيرجان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد. شركت توسعه آهن وفوالد گل
 حق ادعاي ناقصههر علت از اجراي كار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برنده م

  جبران خسارت نخواهد داشت. 
 شركت در مناقصه هيچ گونه حقي براي شركت كننده ايجاد نمي كند.

امه ن، ضمانتحاضر به انعقاد پيمان نباشد روز پس از تعيين برنده 15مدت درصورتي كه برنده مناقصه در 
  وي ضبط و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.شركت در مناقصه 

ات وضوع عمليبا م برنده مناقصه ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات، آيين نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط
 مورد مناقصه مي باشد.

حت تخلفين اند مناقصه باطل خواهد شد و متهرگاه اطمينان حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان تباني كرده
  هاي بعدي محروم مي شوند. پيگرد قانوني قرار گرفته و از شركت در پروژه

  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 هب، 4مطابق بند از طريق ايميل يا به صورت كتبي رسمي 
اطالع  تبى بهكاسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت  هرگونه تغيير يا اصالحى كه توسط كارفرما در )2

  گران دعوت شده خواهد رسيد. مناقصه

  :انم مهندس غني خبه  22 پالك ،يغرب كميو  يس ابانيخ ،الوند ابانيخ ،نيآرژانت دانيتهران، مآدرس
 09131982243شماره تماس:  پور

 gisdco.ir@s.ghanipour      @gmail.com88ghanipourآدرس ايميل   
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رائه اناشي از هاي قانوني ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به انانچه خالف هر يك از بندهاي چ   
 شركت در نامهضمانتزار مبني بر ضبط گصهنوع اعتراضي به تصميم مناق چمدارك و اطالعات غيرواقعي، هي

  واهم داشت.خهرنوع ارجاع كار ن زا روميتحممناقصه يا 
  

  تاريخ :  /   /          :شركتنام 
  نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده :
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دا  م    

 قراردادپيش نويس 
 360ستاره گردان ، نصب و راه اندازي ساخت مصالح و تجهيزات،تامين 

 دهكده گردشگري گل گهر درجه

 مابين في
  
  

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر
 و
 ....  شركت
  
  

  
  ق1405/00شماره قرارداد: 

  1400ماه آبان تاريخ : 
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جعفر  ديرعامل ومنوان عاين قرارداد في ما بين شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمايندگي آقايان محمد محياپور به 

شناسه ملي  باسيرجان  شهرستان شركتهاي ثبت اداره در 3136صالح به عنوان عضو هيات مديره ثبت شده به شماره 
جاده اختصاصي  5ر جاده شيراز، كيلومت 50، به نشاني سيرجان، كيلومتر 411395415655و شماره اقتصادي  14000228625

ه ب ...و و شركت شود از يكس، كه از اين پس در اين قرارداد كارفرما ناميده مي 7817999738معدن گل گهر، كدپستي 
در اين  سپكه از اين  ،....دپستي ، ك....به نشاني  ،...و شماره اقتصادي  ...با شناسه ملي  ...، ثبت شده به شماره ...نمايندگي 

م و متعهد به اء آن ملزا امضقرارداد پيمانكار ناميده مي شود از سوي ديگر، مطابق مواد و شرايط ذيل منعقد گرديد و طرفين ب
  باشند.اجرا و رعايت مفاد قرارداد مي 

  قراردادموضوع  -1ماده 
دهكده  درجه 360ستاره گردان تامين مصالح و تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي  «موضوع قرارداد، عبارت است 

  طبق اسناد و مدارك پيوست.» گردشگري گل گهر
 قرارداد مدارك و اسناد - 2ماده
   : است زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

 حاضرقرارداد  )1
 مكاتبات و گزارشها كارها، دستور ها، ابالغيه ها، الحاقيه ها، جلسه صورت )2
معاونت برنامه ريزي و نظارت  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرايط عمومي پيمان موضوع بخشنامه   )3

 راهبردي رئيس جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع مي باشند و جزء الينفك قرارداد مي باشد.
محيط  و هداشتب ايمني، مديريت سوي از ابالغي محيطي زيست و ايمني هاي دستورالعمل و ها نامه آئين كليه  )4

  .باشند مي قرارداد الينفك جزء كه خريدار زيست
 يا ابالغ پيمانكار هب آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حين كه اصالحي و تكميلي اسناد  )5

  .شود مي توافق قرارداد طرف دو بين
 مصوب هاي گزارش و مدارك  )6

  پيوست ها: 
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ك طرح بيسي (كليه مدارك فني منضم به اسناد مناقصه به صورت مدارك فنيشرح خدمات و پيوست شماره يك: 

 ،يزاتو تجه مي باشد و پس از برگزاري مناقصه و تعيين برنده كليه مدارك فني تفضيلي جهت تامين مصالح
ي يه مجوزهااخذ كل و نظر به اينكه پيمانكار قرار خواهد گرفتنصب تجهيزات موضوع قرارداد در اختيار  ساخت و

ع كار مي يش از شروپه فني استاندارد به عهده پيمانكار مي باشد پيمانكار ملزم به بررسي مدارك فني و ارسال تاييدي
وزهاي اخذ مج نواقص مدارك فني و عدم امكانباشد و پس از شروع موضوع قرارداد هيچگونه اعتراضي دال بر 

 )بهره برداري از پسمانكار پذيرفته نمي باشد.
  HSE دستورالعمل: دوپيوست شماره 

  )ه گردد.صه ارائيه بايستي در پاكت ب اسناد مناق(گانت چارت اول برنامه زمانبندي: سهشماره پيوست 
  از سازمان ملي استاندارد ايران درجه 360ستاره گردان پيوست شماره چهار: مجوز ساخت 

رات ه ها و مقرنام ، آيينو پيوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك قرارداد، اولويت با قرارداد حاضر
 داخلي كارفرما و سپس شرايط منضم به پيمان است.

  قرارداد مدت - 3 ماده
  ي باشد.متنفيذ قرارداد  پس از تاريخ شمسي ماه 5به مدت موضوع قرارداد،  انجام مدت -3-1
 را قرارداد موضوع تفصيلي عمليات نبنديزما برنامه ،قرارداد ابالغ از پس روز 7 مدت ظرف حداكثر است موظف پيمانكار -3-2

 .نمايد ارسال نظارت دستگاه و كارفرما به تاييد جهت و تهيه

 صورت و در باشد مي پيمانكار ماهانه و فتگيه روزانه، پيشرفت گزارشات تهيه مبناي شده، تاييد تفصيلي بندي زمان برنامه -3-3

 .رار ندهدق رسيدگي مورد را پيمانكار وضعيت صورت تواند مي كارفرما بندي، زمان برنامه و پيشرفت گزارش ارائه عدم

 موظف است است، ضروري تفصيلي انيزم برنامه در تغييراتي كه دهد تشخيص پيمانكار كار، اجراي حين كه صورتي در -3-4

 اطالع دستگاه نظارتبه  ليل،د ذكر با را مراتب شود، داده تغيير آن برنامه در بايد او نظر به كه كارهايي انجام موعد رسيدن از پيش

 است، قبول مورد كه را هآنچ و كند رسيدگي مي كلي زماني برنامه قالب در را پيمانكار تقاضاي مورد تغييرات ،. دستگاه نظارتدهد

 نمي پيمانكار سئوليتهايم و تعهدات ميزان از قرارداد، مندرجات در حدود تغييرات اين كه است بديهي د.كن مي ابالغ پيمانكار به

  نمايد. اقدام قرارداد به ضممن زماني برنامه مطابق است متعهد پيمانكار نگيرد، كارفرما قرار قبول مورد تغييرات كه درصورتي .كاهد
  قرارداد مبلغ - 4 ماده
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 مبلغ قرارداد بابت انجام كامل موضوع قرارداد

...........................................................................................................................................................................................................
  ريال به صورت مقطوع تعيين و توافق گرديد.

  كل مبلغ قرارداد بصورت ريالي پرداخت ميگردد.  -4-1
 يرد.نميگغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع ميباشد و هيچ گونه تعديلي به آن تعلق مبل  -4-2

ل ارائه ابپرداخت، در قبه عنوان پيش را مبلغ قرارداد درصد 50ا سقف تكارفرما حداكثر ، پيمانكاردر صورت درخواست   -4-3 
اي هورت وضعيت صناسب از تاين مبلغ به  دينماي پرداخت م پيمانكاربه  مورد تاييد كارفرما ، ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط و

 پيمانكار كسر مي گردد.

 از رسالياوضعيت  صورتال ارائه درصد مبلغ قرارداد پس از تامين كليه تجهيزات موضوع قرارداد در قب )40( چهل -4-4

در قرارداد در وجه  شده درج قانوني كسورات و پرداخت پيش كسر از پس باشد، رسيده نظارت دستگاه تاييد به كه پيمانكار جانب
   پيمانكار پرداخت مي گردد.

 ورتصل ارائه در قبا جراي فونداسيونمصالح الزم جهت اجراي فونداسيون و ادرصد مبلغ قرارداد پس از تامين  )10(ده -4-4

درج شده  قانوني تكسورا و پرداخت پيش كسر از پس باشد، رسيده نظارت دستگاه تاييد به كه پيمانكار جانب از ارساليوضعيت 
   در وجه پيمانكار پرداخت مي گردد. در قرارداد

 يشپ كسر از پستاييد دستگاه نظارت و  نصب كليه تجهيزات موضوع قرارداد و درصد مبلغ قرارداد پس )25بيست و پنج ( -4-5

   درج شده در قرارداد در وجه پيمانكار پرداخت مي گردد. قانوني كسورات و پرداخت
 سازمان ملي اداره اي الزم از ادارهكليه مجوزهقبال اخذ  ) درصد باقيمانده از مبلغ قرارداد در25پنج (بيست و  4-6

بال و در ق  استاندارد ايران و كليه سازمان هاي ذيربط به جهت صدور مجوز بهره برداري از تجهيزات نصب شده
درج  قانوني سوراتك و پرداخت پيش كسر از پس باشد، رسيده نظارت دستگاه تاييد به كهارائه صورت وضعيت از جانب پيمانكار 

   شده در قرارداد در وجه پيمانكار پرداخت مي گردد.
   كسورات قانوني – 5 ماده

  ايد:پرداخت كليه كسور قانوني بر عهده پيمانكار مي باشد، كه در اين راستا كارفرما به شرح ذيل عمل مي نم
 سويه حساب بات و نهائي وضعيت صورت نمايد پرداخت عمل اجتماعي تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف بيمه: پيمانكار

نكار با كد كارگاهي اوليه خاطرنشان مي سازد پيما.باشد مي قرارداد اين براي اجتماعي تأمين حساب مفاصا ارائه به منوط پيمانكار
  تامين اجتماعي فعال مي باشد..................... در شعبه .................. سازمان 

  افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد  -6ماده  
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(بيست وپنج درصد)  %25مي تواند در طول مدت قرارداد حجم كارهاي موضوع قرارداد را با رعايت آيين نامه معامالت تا  كارفرما

  مبلغ اوليه قرارداد افزايش يا كاهش دهد.
  بهاء آحاد تعديل - 7 ماده
  .نمي شود تعديل و شامل بوده قطعي قرارداد موضوع عمليات به مربوط واحد هاي قيمت
  تنفيذ قرارداد -8ماده 

  قرارداد با حصول شرايط زير تنفيذ شده تلقي ميگردد:
  الف) امضاي قرارداد

  ب) ارائه ضمانتنامه بانكي پيش پرداخت
  ج) ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات 

  د) پرداخت پيش پرداخت توسط كارفرما 
  ه) نامه ابالغ شروع به كار از سوي كارفرما  

عدم ايد ردادي اقدام نميك هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به ارايه كليه تضامين قراظرف بايست حداكثر  پيمانكار مي  تبصره:
خ اين تا ضمن فس ا داردرپيمانكار تلقي شده و كارفرما اين حق ارائه ضمانتنامه بانكي هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف 

  ، تضمين شركت در مناقصه پيمانكار را ضبط و وصول نمايد.قرارداد
 بر موضوع قرارداد نظارت - 9 ماده

يا نماينده  و ه كارفرمابه عهده معاونت مهندسي و توسع بر طبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده پيمانكاركه  تعهداتي انجامنظارت بر  -9-1
  .دنماي انجامموظف است كارها را با هماهنگي و طبق دستورات دستگاه نظارت  پيمانكارباشد و ميوي 

اد مو ت مطابقت بااد در حين انجام كار و قبل از تحويل، توسط نمايندگان دستگاه نظارت مورد بازرسي الزم جهموضوع قرارد -9-2
 مندرج در مشخصات فني قرارداد، قرار خواهد گرفت.

خت هزينه امر و پردا گي الزم جهت بازديد نماينده دستگاه نظارت و تأمين كليه امكانات و تسهيالت الزم جهت اينانجام هماهن -9-3
  باشد. هاي مربوطه برعهده پيمانكار مي

  ود.بسئوليت پيمانكار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد مرافع  كنترل و بازرسي نمايندگان كارفرما، در هر مرحله، -9-4
يت جتماعي و رعاهاي حفاظت و بهداشت كار منتشره از سوي وزارت كار و امور انامهنين ملزم به رعايت آيينپيمانكارهمچ -9-5

  اي و اجراي ايمن عمليات ميباشد.بهداشت حرفه
  .گرفت خواهد انجام دستگاه نظارت  تاييد از پس پيمانكار، ظرن مورد اصالحات و فني نظر اظهار تغييرات، هرگونه -9-6
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 هاآزمايش هزينه انجام كند، آزمايش را يافته انجام كارهاي يا مصالح ار،ك اجراي صحت از اطمينان منظور به كارفرما چنانچه -9-7

 اين هزينه اينكه منض تطبيق نكند، است شده تعيين فني مدارك در كه آنچه با آزمايشها اين نتايج هرگاه كارفرماست، عهده بر

 .نمايد اصالح كارفرما دستور طبق خود به هزينه را كارها و مصالح كه است متعهد وي گيرد، مي قرار پيمانكار عهده به آزمايشات

 به و موقت، موردي رتصو به كارگر الزم تعداد آزمايشي، نوع هر انجام يا مصالح از برداري نمونه براي كه است موظف پيمانكار

  بگذارد. دستگاه نظارت اختيار در رايگان طور
ارها دستگاه نظارت مواردي از عدم رعايت مشخصات فني، نقشه ها و مدارك ديگر فني قرارداد را در اجراي ك در صورتي كه -9-8

د از عيـين مـي نمايـتوجـه بـه حجـم و نـوع كـار تمشاهده كند  با ارسال اخطاريه اي اصالح كار هاي معيوب را در مدت مناسبي كه با 
رهـاي انـد خـودش كاپيمانكار مي خواهد. اگر پس از مهلت تعيين شده پيمانكار نسبت به اصالح كارها اقـدام نكنـد، كارفرمـا مـي تو

تضـمينات پيمانكـار  ا ازدرصد هزينه باالسري از مطالبات پيمانكار كسـر يـ 15معيوب را اصالح نمايد و هزينه هاي مربوط را به اضافه 
نـد فرمـا مـي تواوصول نمايد. در صورتي كه عدم توجه به اخطارها براي اصالح هر كار معيـوب از سـوي پيمانكـار تكـرار شـود، كار

  ود.لب و ساقط نمسو كليه تضامين پيمانكار را ضبط و وصول نمايد و پيمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود  قرارداد را فسخ 
پيمانكـار  .ليات پيمانكار را بازرسي مـي كنـدند، توسط نمايندگان خود عمما در مدت اجراي قرارداد، هر زمان كه الزم بداكارفر  -9-9

براي انجـام  الت الزم راموظف است كه هر نوع اطالعات و مداركي را كه مورد نياز باشد، در اختيار نمايندگان كارفرما بگذارد و تسهي
  . اين بازرسي ها فراهم سازد

ير نقشـه رت حق دارد مصالح مصرفي و كارهاي انجام يافته را مورد رسيدگي قرار دهند و اگر مشخصات آنها را مغادستگاه نظا  -9-10
ال، حـايد. به هر ها و مشخصات فني تشخيص دهد، پيمانكار متعهد است مصالح و كارهاي معيوب را به هزينه خود تعويض و اصالح نم

  ز مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد.نظارت دستگاه نظارت ا
  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمين - 10 ماده

به ميزان   و شرط قيد دونب بانكي نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام پيمانكار به قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمين منظور به
مالي و  تسويه حساب ارداد وتحويل قطعي موضوع قر از پس مزبور بانكي نامه ضمانت دهد.مي تحويل كارفرما مبلغ قرارداد، به 5%

  .شود مي داده عودت پيمانكار به تائيد دستگاه نظارت
 انجام حسن كسور مبلغ زانمايد. نيمي  مي كار كسر انجام حسن تضمين بعنوان %10معادل پيمانكار، به پرداخت هر مبلغ كارفرما از 

 پيمانكار به ه نظارت،گواهينامه تحويل موقت و نيم ديگر آن پس از صدور گواهينامه تحويل قطعي و تائيد دستگاازصدور  پس كار

  .گرديد خواهد مسترد
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ار فوق كسن انجام پرده حسدر صورت درخواست پيمانكار و ارائه تضمين مورد تاييد كارفرما و تاييد دستگاه نظارت، استرداد  :تبصره

  نده) بعد از تحويل موقت امكان پذير مي باشد.باقيما %50الذكر (
 دستورالعملها و بخشنامه ها -11 ماده

  آخرين ويرايش تمامي آيين نامه ها و استانداردها مالك عمل قرار خواهد گرفت.   *
  بعنوان حداقل هاي قابل قبول در نظر گرفته مي شوند.اداره استاندارد در هر صورت ضوابط و مقررات  *
واهـد تر) مالك عمل قرار خ، مدرك با شرايط مطمئن تر (محدود كننده موجوددر صورت مغايرت بين آيين نامه ها و استانداردهاي * 

  گرفت . مگر اين كه موضوع ديگري در اين مشخصات فني بيان شده باشد .
  تعهدات پيمانكار – 12 ماده

   :كليات تعهدات پيمانكار جهت اجراي موضوع قرارداد 
  تجهيز و برچيدن كارگاه،آ) 

 ،جهت اجراي كامل  و صحيح قرارداد الت مورد نيازآتامين كليه مواد ، مصالح  ، لوازم و ماشين ب) 

  موضوع قرارداد اجراي كليه عملياتج)
  پروژه، برنامه ريزي و گزارش دهي مديريت و نظارت بر اجرا، كنترلد)
  صحيح قرارداد مورد نياز است. و كامل تامين و انجام ساير اموركه جهت اجرايه)

  :اجراي موضوع قراردادجزييات تعهدات پيمانكار جهت 
  ن شود.انتخاب و تامي ه يكدرجتمامي متريال مورد نياز پروژه مي بايست با نظارت و تائيد كارفرما از متريال  -12-1
نياز،  يمه هاي موردحادثه و عوامل اجرايي، و ساير بيه، بيمه حمل، بيمه تمام خطر نصب، بيمه بارگيري، حمل، ارسال، تخل - 12-2

  باشد. مي تصادفات، جرائم رانندگي و كليه مسئوليت هاي مربوطه به عهده پيمانكار
گردد هر گونه دفترچه آموزشي، دستورالعمل تعمير و نگهداري، كاتالوگ و ساير اسناد مرتبط با كاالهاي يمانكارمتعهد ميپ - 12-3

  را همزمان با تحويل موضوع قرارداد، به كارفرما تحويل دهد.موضوع قرارداد 
شده از  ازرس معرفيبت الزم براي انجام بازديد كيفي و فني توسط بايست تمامي ترتيباپيمانكار قبل از تحويل به سايت، مي -12-4 

ازرس نترل فني بكگردد كه هر گونه اشكال و نقص فني را كه در اثر جانب كارفرما را فراهم آورد و همچنين پيمانكار متعهد مي
  ظرف مدت يك هفته برطرف سازد.حداكثر گردد كارفرما اعالم مي

خت كار بازرس در محل سا با بازرس هماهنگ و امكانات الزم برايروز قبل از بازرسي  3يمانكار تاريخ بازرسي را حداقل پ- 12-5
  را فراهم خواهد نمود. 
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د و وضوع قراردايا هنگام تحويل م اي كه ممكن است قبلهرگونه حادثه يا صدمهمدني كليه عوامل پيمانكار مانند مسئوليت  - 12-6

يا خسارتي به تأسيسات و  و كاركنان وي يا اشخاص ثالث گردد آن متوجه جان و اموال پيمانكار و كاركنان وي، كارفرمايا به سبب 
ن وي مسئوليتي نمايندگا فرما واموال پيمانكار، كارفرما و يا اشخاص ثالث وارد آيد، جزيي و كلي به عهده پيمانكار خواهد بود و كار

  ذيربط نخواهد داشت.در مورد پاسخگويي به مراجع 
ران و شرايط ي اسالمي اياي قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور جمهورنمايد كه در اجرپيمانكار بدينوسيله اعالم و تائيد مي -12-7

 داد ازوضوع قرارممليات مندرج در قرارداد را رعايت نموده و در صورتي كه معلوم شود پيمانكار يا كاركنان وي در طول اجراي ع
نه تا هر گو هد بودمكلف خوا اند پيمانكارمقررات و قوانين جمهوري اسالمي ايران و يا شرايط مندرج در قرارداد تخلف كرده

  شود جبران نمايد.خسارتي را كه از اين بابت متوجه كارفرما مي
 .اشدب مي پيمانكار عهده كاركنان برو رفاهي غذا، مسكن، اياب و ذهاب و وسائل ايمني تامين  -12-8

  د.امين كليه ابزارها و ماشين االت و مواد و مصالح مورد نياز براي اجراي كار، بعهده پيمانكار ميباشت  -12-9
  يباشد.انكارمنگهداري و حفاظت از تجهيزات و اقالم در دوره ساخت از تاريخ ورود تا تحويل موقت، بعهده پيم -12-10
  وده) به عهده پيمانكار مي باشد.و ماليات (بجز ارزش افزكليه كسورات قانوني اعم از بيمه  -12-11
ري ون كار جمهوعايت الزامات راهنمايي و رانندگي، اجرايي، ايمني و بهداشت محيط كار، قانون تامين اجتماعي و قانر -12-12

 ن و ساير قوانين موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پيمانكار مي باشد.اسالمي ايرا

  اهد بود.نخو كارفرما مي باشد و مسئوليتي از اين بابت متوجه پيمانكارل بر عهده مسئوليت حوادث منجر به جرح و يا فوت پرسن -12-13
سورات مايد سايركه پرداخت نمتعهد است كليه حقوق ، مزايا ، دستمزد و حق بيمه كاركنان خود را طبق قوانين مربوط پيمانكار -12-14

زينه هاي هاخت كليه اشد پردبمي  پيمانكارقانوني و موارد مرتبط با قانون كار و نيز تهيه لوازم ايمني انفرادي و تردد پرسنل برعهده 
و عوامل وي  كارپيمانده و بو كارپيمانار و پايان كار و ساير مزاياي قانوني برابر ضوابط قانون كار بعهده پرسنلي و مزاياي قانوني حين ك

  ندارند. كارفرماهيچگونه رابطه استخدامي با 

  باشد. ار ميبر عهده و هزينه پيمانك قراردادورد نياز جهت انجام عمليات موضوع متامين آب  -12-15
  تعهدات كارفرما –13ماده 

  رداخت حق الزحمه پيمانكار بر اساس مفاد اين قرارداد، پس از كسر كسورات قانوني و تائيد دستگاه نظارت كارفرما.پ -13-1
  للي وارد نشود.خپيمانكارتا در برنامه شده فني و كنترل كيفيت مطابق برنامه زمانبندي  يهر گونه بازرس -13-2
  نقشه هاي اجرايي  به پيمانكار بعد از امضاي قرارداددر اختيار قراردادن  -13-3
  حويل زمين براي تجهيز كارگاه و اجراي پروژهت -13-4

  كاركنان پيمانكار –14ماده 
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ميشوند  ز نظر اين قرارداد كليه كساني كه به منظور اجراي اين قرارداد بصورت دائم يا موقت توسط پيمانكار به كار گرفتها -14-1

  پيمانكار شناخته ميشوند.كاركنان 
ب داشته دار و مناس ركنان صالحيتيد به منظور انجام مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر خود به تعداد كافي كاپيمانكار با - 14-2

شته باشند و دا ح ميشود راما مطرين كاركنان براي انجام موضوع قرارداد بايستي اختيار و مسئوليت اظهار نظر را كه توسط كارفرباشد و ا
  در جلسات مربوط به پروژه شركت نمايند.

  د در رابطه با قرارداد خواهد بود.تمام مدت اين قرارداد مسئول اعمال كاركنان خو پيمانكار در -14-3
  معرفي مدير پروژه  – 15ماده 

ول مدت طوان مدير پروژه براي از تاريخ امضاء قرارداد فردي را به عن دو روزحداكثر ظرف مدت  پيمانكار موظف است -15-1
  شد .رفرما باپيمانكار در تمام اوقات بايد در دسترس كا مديرپروژهمعرفي نمايد.  دستگاه نظارت كارفرماقرارداد به 

ع را ، موضوتغيير هفته قبل از تاريخحداقل يك  ه خود را داشته باشد موظف استپيمانكار قصد تغيير مدير پروژدر صورتي كه  -15-2
  ند.كارفرما برسابه اطالع 

  و اجراي موضوع قرارداد تحويلمحل  -16ماده 
دهكده شيراز، يرجان به سجاده  15محل تحويل اقالم و مصالح موضوع قرارداد و اجراي پروژه، استان كرمان، شهر سيرجان، كيلومتر 

  باشد.مي باشد؛ خاطرنشان مي سازد مسئوليت تحويل سالم كليه اقالم به عهده پيمانكار مي گردشگري گل گهر
  تضمين و رفع نواقصدوره  – 17ماده 

ه شمسي از ما 12ي مدت تحويل موقت برا انجام موضوع قرارداد و از تاريخ حسن انجام كاركرد مراتب موضوع اين قرارداد - 17-1
  ناميده ميشود.دوره تضميـن طرف پيمانكار تضمين ميگردد و اين مدت بنام 

مرغوب ل بد يا نامتريا اگر در دوره تضمين، معايب و نقائصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات و يا بكار بردن
  ايص را به هزينه خود رفع نمايد.باشد، پيمانكار مكلف است آن معايب و نق

 كارپيمانوسيله نات تعيين شده بقادر به انجام كار مطلوب طبق تضميميگردد تأمين وي كه توسط اقالمي تضمين مينمايد  پيمانكار - 17-2
شاراليه د. مــاشب راردادقو با ايمني كه الزمه بهره برداري مي باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارك و ضمائم 

ضمين ظاهر تدوره  خود را بنحوي تضمين مي نمايد كه هر گاه نواقصي در گاه هايصحت و دقت و كيفيت مواد و دقت كار در كار
ين مي ارفرما تعيتوسط ك (زمانود با حداقل تأخير ــوط نمــب مربــنامرغوب يا  ساخت و طرز كار نامناس متريالشود كه بتوان به 

ر قرارداد د ضمائم ن نواقص را اصالح نمايد. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصيات الزم و الزامات مندرج در مدارك وگردد) آ
  مورد ساخت مي باشد. 

ا رنواقص فرما كاري نمايد خوددار(زمان توسط كارفرما تعيين مي گردد) از رفع نواقص در حداقل زمان  پيمانكاردر صورتيكه  -17-3
  منظور مي نمايد. پيمانكاربه حساب بدهكاري  درصد15اضافه ه اي متعلقه را برفع و هزينه ه
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   تحويلسالم بودن مواد، كيفيت و چگونگي  – 18ماده 
  د.ارسال گردكارفرما سالم و بدون عيب و نقص و با كيفيت مناسب، براي نو و بايد پروژه  اقالم مورد نيازكليه 

 ظاهرا سالم اقالمورتيكه قرار خواهند گرفت و در صكمي و كيفي مورد بازرسي كارفرما توسط  آماده بسته بندي مي باشندكه اقالمي 
كارفرما ار ه تأييد انببرفرما تنظيم و پس از تحويل به انبار كابوده و آثار خسارت در آنها ديده نشود فـرم ليست بسته بندي مربوطه 

  خواهد رسيد. 
ستور د است به دمتعه كارپيمانمشخصات فني مورد درخواست نباشد،  منطبق باو يا  بودهالم ناس يكه تجهيزات موضوع قرارداددر صورت
اي ايجاد هليه هزينه ل نمايد. كتحويكارفرما معين مي كند در انبار كارفرما را عوض نموده و در مدت زماني كه  اقالم، اين نوع كارفرما
 و كارفرماص عويض به تشخيت ازپيمانكار در صورت امتناع  خواهد بود.پيمانكار اين رابطه به عهده  خسارات ناشي از تأخير در شده و

ه خسارت وارد هزينهران براي جب را تعويض نموده و اقالمر طريق كه صالح مي داند اين ه مجاز است بهكارفرما طي مدت مورد نظر، 
  يد.فسخ نماپيمانكار  تخلفبدليل  و 30يا قرارداد را طبق ماده  و اين قرارداد عمل نمايد 23بر اساس ماده 

  قصور و مسامحه  –19ماده 
ان تحت هرعنو ايد و يادر انجام تعهدات خود قصور ورزد و يا مسامحه نمبه تشخيص دستگاه نظارت كارفرما، درصورتيكه پيمانكار 

تضمين هاي پيمانكار و يا  درصد از محل 15 خسارت وارده را باضافه هزينهحق دارد كارفرما شود كارفرما  سبب وارد آمدن خسارتي به
كار حق و پيمان يدصول نماوقدامات اداري و قضائي بدون احتياج به ا "ي كه پيمانكار نزد او دارد مستقيماامطالبات و سپردههرنوع 

  هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود.
  كتابچه راهنما و دستورالعمل -20ماده 

، مدارك خريد تجهيزات وگواهينامه هاي اصالت تجهيزات و كليه مدارك هاي راهنمايه مدارك فني، كتابچهپيمانكار موظف است كل
نسخه الكترونيكي و پس از تاييد نسخه الكترونيكي، يك نسخه هاردكپي و الكترونيكي در تطابق با  3ه تعداد را بنضم به اين قرارداد م

 Asكارفرما تهيه و در اختيار كارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت ( وقت براينسخه تاييد شده را قبل از تحويل م

built ماه پس از تحويل موقت ميباشد. 1) حداكثر تا  
  دقت و كوشش – 21ماده 

خصصي و تتانداردهاي اسساس اپيمانكار بايد تعهدات ناشي از اين قرارداد را با بكار بردن بهترين روش ها و اصول متداول فني و بر 
  كار برد.ت خود را بت و جدياي معمول انجام دهد. پيمانكار بايد براي انجام وظايف مذكور در اين قرارداد حداكثر مهارت و دقحرفه

   جريمه تأخير – 22ماده 
ارداد بموقع به مفاد قر اد را با توجهنتواند تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارد پيمانكارچنانچه به تشخيص دستگاه نظارت، - 22-1

م انجام ، بدون لزويمهعنوان جره ب ذيل رحا به شر يمبالغ پيمانكارتاخير در انجام تعهدات  هفتهتواند بازاء هر مي كارفرماانجام دهد 
  برداشت نمايد. يو يهاو يا از محل تضمينهاي وي كسر نمايد از پرداخت ياقدامات قضايي يا ادار
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اي  داد، جريمهي موضوع قرارابه ازاي هر هفته تأخير غيرمجاز ناشي از قصور پيمانكار و به تشخيص دستگاه نظارت در اجر - 22-2

 درمنظور مي گردد.  به حساب پيمانكاردرصد) مبلغ كل قرارداد از سوي كارفرما  هجده( %18(دو درصد) و حداكثر تا  %2معادل 
ل فوق و وصو خسارات را ضمن احتسابصورت تأخير بيش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع قرارداد، كارفرما مي تواند قرارداد 

رات ناشي از ن خساه عنوارا بكار و ساير مطالبات پيمان پيمانكارآن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرفه فسخ و كليه تضامين 
رت عدم وهمچنين در ص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، پيمانكارنمايد و و به نفع خود وصول فسخ قرارداد ضبط 

جع عوي در مراق طرح دمي تواند به منظور جبران خسارات وارده از طري كارفرماتكافوي خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور 
  اقدام نمايد.صالح قضايي 

  گواهي تحويل موقت – 23ماده 
 را موضوع قرارداد بودن مادهآ مراتب كتباً قبل، روز 10 حداقل پيمانكار گرديد، تكميل قرارداد موضوع عمليات آنكه از پس -23-1
 تحويل هيات در ضويتع براي را خود نماينده و كند مي موقت تحويل تقاضاي دستگاه نظارت از و رساند خواهد كارفرما اطالع به

يل هيات تحويل تشك تاريخ تاييد، صورت در و كند مي رسيدگي پيمانكار درخواست به ،دستگاه نظارت .نمايد مي معرفي موقت
 روز 7 مدت ظرف نباشد، اريبرد بهره آماده قرارداد موضوع عمليات دستگاه نظارت نظر به اگرموقت را به پيمانكار ابالغ مي نمايد. 

   .رساند مي نكارپيما اطالع به شود تكميل موقت تحويل از پيش بايد كه را كارهايي و نواقص تقاضاي پيمانكار، دريافت از
 ارائه دستگاه نظارت به و تهيه است الزم كار تحويل براي كه را اقداماتي بندي زمان هيات، برنامه تشكيل موظف است تا پيمانكار

 .كند مي ادهآم كار محل در اوست، عهده به قرارداد مدارك و اسناد طبق آنها تدارك كه را از وسايل قسمت آن و نمايد

ارائه  از تاريخ تحويل موقت بلق ماه يك حداقل پيمانكار توسط بايدچك ليست ها و دستورالعمل تحويل موضوع قرارداد  -23-2
 .گيرد قرار توافق مورد طرفين بين و گردد

 نتايج تحويل مي باشد و  تايه اعضاي هاي نهايي مبناي تحويل موقت موضوع قرارداد در حضوردستورالعمل و چك ليست   - 23-3

 .گردد مي درج موقت تحويل مجلس صورت در آن

 گواهي تحويل و كنند مي تنظيم را موقت حويلت جلسه صورت نكنند، مشاهده كارها در نقصي و عيب تحويل تاهي هرگاه -23-4

  .گردد ابالغ پيمانكار به تا كنند مي ارسال كارفرما براي ،مربوطه مستندات همراه به را موقت
 براي مهلتي با تعيين موقت حويلت جلسه صورت تشكيل به اقدام نمايند، مشاهده دركارها نقصي و عيب تحويل هيات هرگاه -23-5

 نمايند مي موقت لتحوي جلسه صورت ضميمه و تنظيم را ناتمام عمليات و كارها معايب و نقايص از فهرستي و كنند مي نقص رفع

 بازديد را عمليات دوباره ،ارتدستگاه نظ پيمانكار، جانب از نقص رفع اعالم از پس دهند. مي ارائه به پيمانكار را آنها از اي نسخه و

 نقايص به رفع اهيگو و موقت تحويل گواهي باشد، نمانده باقي ايرادي و عيب گونه هيچ نقايص، فهرست اساس بر و اگر كند مي

  .شودمي  ابالغ پيمانكار به مراتب  و رسيده پيمانكار و دستگاه نظارت نماينده امضاي
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 تاريخ اين از و شدبا مي كارفرما توسط موقت تحويل گواهي ابالغ تاريخ تضمين، دوره شروع و موقت تحويل تاريخ - 23-6

 .گردد مي تلقي شده داده تحويل قرارداد موضوع

 به كه است كار از بخش هر اقصنو رفع تاريخ تضمين، دوره شروع تاريخ كار، از بخش هر در نقصي وجود صورت در -23-7

 .باشد رسيده دستگاه نظارت تاييد

 نظر به باشد، يا پذير مكانا متفاوتي هاي زمان در كار، از مستقلي هاي قسمت موقت تحويل و تكميل كه صورتي در  -23-8

 قسمت ماده، اين عايتبا ر كارفرما باشد، نياز مورد كار كل تكميل از پيش كار از مستقلي هاي قسمت از برداري بهره كارفرما،

 دوره شروع ات،تعهد انجام نمودن تضمين آزاد مانند موقت تحويل از پس هاي اقدام و گرفته موقت تحويل را گفته پيش هاي

 طبق است، ديدهگر موقت تحويل كه كار از آن قسمت تناسب به را كار انجام حسن تضمين كسور استرداد قطعي، تحويل تضمين،

  .دهد مي انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارك و اسناد
رت عايب و يا كمبود هاي جزيي كه در بهره برداري تاثيري ندارند مانع صدور گواهي تحويل موقت نخواهد شد. در اين صوم -23-9

ز صورت پس ا ه در اينكرسد، معايب را مرتفع و كمبود ها را تكميل نمايد توافق طرفين ميپيمانكار ملزم است ظرف مدتي كه به 
اهد شد. در هر حال تاريخ روز توسط كارفرما صادر خو 10بازبيني معايب اصالح شده و يا كمبودهاي تكميل يافته، تاييديه ظرف مدت 

  د.شروع دوران تضمين از تاريخ صدور گواهي تحويل موقت خواهد بو
  مسئوليت هاي دوره تضمين– 24ماده 

نمايد (دوره تضمين). ماه شمسي پس از تحويل موقت تضمين مي 12پيمانكار حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد را براي مدت 
ند. كه خود رفع ه هزيناگر در دوره تضمين، معايب و نواقصي در كار مشاهده شود، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نواقص را ب

وز پس از ابالغ ر 15داكثر حانكار راتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آنها به پيمانكار ابالغ مي كند و پيمبراي اين منظور، كارفرما م
  ايد. ع مينمكارفرما ، شروع به رفع معايب و نواقص مي كند و آنها را طي مدتي كه توسط كارفرما اعالم  مي گردد، رف

ي بداند رفع بي كه مقتضه ترتيسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معايب را خودش يا بهرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا م
 دبرداشت نماي نكار نزد او دارد،مايا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمين پيمانكار ادرصد، از محل تض 15هزينه آن را به اضافه نمايد و 

  ود.و پيمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط نم
  گواهي تحويل قطعي– 25ماده 

 هيات تاريخ و اعضا ،دستگاه نظارت تاييد و پيمانكار تقاضاي به بنا كارفرما شده، تعيين تضمين ماهه 12دوره  پايان در -25-1
 كه و نقصي عيب اههرگ كارها، بازديد از پس قطعي، تحويل . هياتكند مي اعالم و معرفي پيمانكار به و معين را قطعي تحويل

 به را كار قطعي لتحوي صورتجلسه كارفرما شده و قطعي تحويل را قرارداد موضوع ننمايد مشاهده باشد پيمانكار كار از ناشي

 .نمايد مي ابالغ پيمانكار
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 به مكلف ط قراردادشراي اساس بر پيمانكار كند، مشاهده پيمانكار كار از ناشي نقصي و عيب قطعي، تحويل هيات هرگاه :1تبصره

 .باشد مي آنها رفع

 كار از نواقص ناشي رفع به مكلف ننمايد، را كار قطعي تحويل تقاضاي شده، تعيين تضمين دوره پايان در پيمانكار اگر :2تبصره

 قطعي تحويل به بوطاقدامات مر مالك پيمانكار تقاضاي تاريخ و باشد مي است كرده بروز قطعي تحويل تقاضاي تاريخ تا كه خود

 .است

 پس و انجامد به طول ماه ود از بيش تاخير اين و نكند تحويل هيات اعزام به اقدام پيمانكار، تقاضاي وجود با كارفرما اگر :3تبصره

 قرارداد موضوع عمليات نكند، زمينه اقدامي اين در كارفرما مجدد تقاضاي تاريخ از ماه يك انقضاي و پيمانكار مجدد درخواست از

  .شود انجام مورد آن در قطعي تحويل از پس اقدامات بايد و گردد مي تلقي شده قطعي تحويل
  صورت وضعيت قطعي -25-2

 و مدارك اسناد اساس بر را شده انجام كارهاي قطعي وضعيت صورت موقت، تحويل تاريخ از ماه دو تا حداكثر بايد پيمانكار

 .نمايد تسليم دستگاه نظارت به بررسي و رسيدگي براي و كند تهيه قرارداد،

ه ب نسبت تاييد صورت در و رسيدگي وصول تاريخ از ماه يك مدت ظرف را شده دريافت وضعيت صورت دستگاه نظارت
 پيمانكار، به صورت وضعيت از نسخه يك ارسال ضمن را خود نهايي نظر تاييد، عدم صورت در .نمود خواهد اقدام آن پرداخت

 ارائه با روز،10 مدت طي را حداكثر خود اعتراض باشد داشته كارفرما نظر به نسبت اعتراضي پيمانكار چنانچه .كرد خواهد اعالم

 .رساند مي كارفرما اطالع به مدرك، و دليل

 اعالم را رد آنها اي قبول و كند مي رسيدگي اعتراض موارد به پيمانكار، نظر وصول تاريخ از ماه يك مدت ظرف حداكثر كارفرما

  .نمايد مي
 اختالف به حل را وعموض شود، نمي واقع كارفرما قبول مورد كه خود اعتراض از قسمت آن تكليف تعيين براي تواند مي پيمانكار

 .نمايد ارجاع

 حسن تضمين %50 نباشد، بدهكار پيمانكار پيمانكار، هاي حساب ساير و شده تصويب قطعي وضعيت صورت به توجه با هرگاه

  .شود مي آزاد موقت تحويل با كار انجام
  حق واگذاري – 26ماده 

يا  شخاص حقيقييا ا پيمانكار حق ندارد تمام و يا قسمتي از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز كتبي از كارفرما به شخص
  حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد.
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  حل اختالف – 27ماده 

 گهر گل فوالد و آهن توسعه تشرك قراردادهاي و حقوقي مديريت بعهده قرارداد اين مواد تفسير در نظر اختالف گونه هر حل - 27-1
 طرفين كه بود خواهد نسيرجا شهرستان قضائي محاكم قرارداد اين با مرتبط و ناشي حقوقي به دعاوي رسيدگي صالح مرجع و ميباشد 

  .نمودند موافقت آن با قرارداد اين با امضاء
، ارفرماكاينصورت  و در غير ملزم است كه تا حل اختالف، تعهداتي را كه به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد پيمانكار -27-2

  عمل خواهد نمود.پيمانكار طبق قرارداد، به تشخيص خود نسبت به 
  (فورس ماژور) حوادث قهري و غير مترقبه – 28ماده 
  ود.واهد بخسالمي ايران براي هر يك از طرفين نافذ و قابل اجرا فورس ماژور طبق تعاريف و قوانين جمهوري ا موارد
  قرارداد و خاتمه موارد فسخ –29ماده 

  :پيمانكار فسخ قرارداد بعلت تخلف  -29-1
ه موقع قرارداد ب جام موضوععوامل فني، علمي، توليدي و تشكيالتي الزم را براي ان پيمانكارمعلوم شود كه  كارفرمادر صورتيكه بر 

ت واگذاري ، در صورد مي نمايانتظار مي رود در انجام وظايف محوله اعمال ن پيمانكارك ــه از يــفراهم نساخته و يا دقت الزم را ك
ه تشخيص كه بدر صورتي كار توسط پيمانكار به شخص ثالث (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) بدون مجوز كتبي كارفرما و نيز

افتد و يا ه تعويق بيرارداد ببيش از مدت پيش بيني شده در قپيمانكار رداد به علت اهمال و يا تقصير تحويل موضوع قرادستگاه نظارت 
اخطار كار پيمانبه ما كارفر ، را ملحوظ ننمايد و رعايت شرايط قرارداد و يا اصول متعارف معامله را ننمايدكارفرما منافع پيمانكار 

روز  15 بايد ازموظف است ظرف مدتي كه در هر صورت نپيمانكار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خود را بر طرف سازد و 
  تجاوز كند، نواقص و معايب را مرتفع سازد. 

مات ناصواب اقداضي از باشد و يا اينكه به علت بععمل نكرده كارفرما مطابق اخطار پيمانكار در صورتيكه در پايان مدت مذكور 
يفات خاصي نجام تشرابدون احتياج به به تشخيص خود و  حق خواهد داشت كارفرمامربوط به حرفه خود محكوميت جزائي پيدا كند، 

 اقدام خود فعن به كار انجام اجراي تعهدات و حسن تضمين ضبط به نسبتقرارداد  فسخ ابالغ از پس كارفرما .اين قرارداد را فسخ نمايد
 يمانكارپمطالبات  ساير ونموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناشي از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامين 

لب و سوص از خود اين خصحق هرگونه ادعايي را در پيمانكارمستقيماً و بدون احتياج به اقدامات قضايي و اداري برداشت نمايد و 
  ساقط مي نمايد. 

 قرارداد تنفيذ از بعد روز 7 از بيش قرارداد، موضوع عمليات شروع براي كارگاه تجهيز در يرتاخ) ب

 زمانبندي برنامه اساس بر قرارداد موضوع عمليات شروع در ج) تاخير

  روز 15 از بيش كارفرما، اجازه بدون كار، كردن تعطيل يا كارگاه گذاشتن سرپرست بدوند) 
  قرارداد با توافق طرفين(اقاله) فسخ -29-2
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داركات و تعقول بخش خسارت مكارفرما نمايند كه در آن صورت  فسخممكن است قرارداد را با توافق متقابل  پيمانكارو  كارفرما

پرداخت ار انكپيمبه  ي باشد رامدر جريان انجام پيمانكار انجام شده يا به وسيله با تاييد كارفرما  خدماتي كه تا تاريخ تفاسخ مذكور
ي براارفرما كي را كه كليه حقوق و مالكيت هاي نسبت به تداركات و خدمات و هر گونه تعهدپيمانكار خواهد كرد، مشروط برآنكه 

  انتقال دهد.كارفرما آن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به 
  فسخ به سبب ورشكستگي -29-3

  از طرفين فسخ خواهد شد.هر يك و تصفيه اين قرارداد در صورت ورشكستگي 
  فسخ فرارداد به دليل فورس ماژور:- 29-4

  ل و فصل خواهد شد.باال بين طرفين ح 2-29 بندتواند فسخ شود و بر طبق  فورس ماژور ميحالت اين قرارداد در صورت تداوم  
  اقدامات فسخ قرارداد -29-5
 نظر دهد، تشخيص فسخ مشمول را قرارداد كارفرما فوق شده درج حالتهاي از مورد چند يا يك بروز علت به كه صورتي در )الف

 .كند ابالغ مي پيمانكار به داند، مي فسخ مشمول را پيمانكار آنها استناد به كه مواردي ذكر با را خود

 موارد با نظر كارفرما انطباق عدم از حاكي داليلي كه صورتي در كارفرما، ابالغ تاريخ از روز 7 مدت در كه است مكلف پيمانكار

 كارفرما يا نرسد انكارپيم از سوي پاسخي شده، تعيين مدت ظرف اگر. برساند كارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته شده اعالم

 و قضايي تشريفات دادن انجام هب احتياج و بدون كند مي ابالغ پيمانكار به را قرارداد فسخ كارفرما بداند، مردود را شده اقامه داليل
 :نمايد مي عمل ماده، اين مفاد ترتيب به اداري،

اي (به استثننموده  قداما خود نفع به كار انجام اجراي تعهدات و حسن تضمين ضبط به نسبتقرارداد  فسخ ابالغ از پس كارفرما  )ب
ير مطالبات د را از محل تضامين و ساداشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناشي از فسخ قرارداد باش) و حق خواهد 2-29بند 

ص از خود دراين خصو ايي راحق هرگونه ادع پيمانكارمستقيماً و بدون احتياج به اقدامات قضايي و اداري برداشت نمايد و  پيمانكار
  سلب و ساقط مي نمايد. 

 مي اختيار در را نآ در موجود تداركات تمام و ابزار و آالت ماشين مصالح، وقت، هاي ساختمان و تو تاسيسا كارگاه كارفرما

 براي اي ايندههفته نم يك ظرف كه كند مي دعوت پيمانكار از سپس .دارد مي معمول را الزم اقدام آن حفاظت و براي گيرد

 موجود كارگاه در كه تداركات ديگري و ابزار و آالت ماشين مصالح، تمام و شده انجام كارهاي مجلس صورت و برداري صورت

 در او جانب از شده فيمعر نماينده يا خودداري نمايد شده تعيين مدت ظرف نماينده معرفي از پيمانكار هرگاه نمايد. معرفي است

 اعتراضي گونه هيچ قح پيمانكار و نمايد مي اقدام صورت برداري براي راسا كارفرما نشود، حاضر برداري صورت براي مقرر موعد

 .كند مي هشد انجام كارهاي از قطعي وضعيت صورت تهيه به اقدام پيمانكار برداري، صورت از پس .ندارد مورد اين در

 گيرد. اختيار مي رد است، نياز مورد كار ادامه براي و شده احداث كارگاه در كه را موقت ساختمانهاي و تاسيسات كارفرما )ج
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 كار اتمام خود براي صتشخي به و است موجود كارگاه در كه را پيمانكار به متعلق وسايل و ابزار و آالت ماشين همچنين كارفرما

 آنها اجاره و گيرد مي ردر اختيا است الزم ديگر آالت ماشين با آنها كردن جايگزين براي كه مناسبي مدت براي بداند، نياز مورد

كارفرما  ،بها اجاره بلغم بر توافق عدم در صورت. (نمايد مي منظور پيمانكار طلب حساب به شود، مي تعيين طرف دو توافق با كه را
 ) مي نمايد تعيينرا  بها اجاره دادگستري كارشناسبا نظر 

كه با در نظر را  پيمانكار سائلو و ابزار و آالت ماشين از اقالمي خود، طلب ميزان به كارفرما باشد، بدهكار كارفرما به پيمانكار اگر
 قطعي تملك به ور،كش جاري رعايت قوانين با و گيرد مي اختيار در ارزيابي كرده است را دادگستري رسمي كارشناسنظر  گرفتن

  آورد. مي در خود
 اساس بر را بهاي آن و كند مي قبول است شده تهيه قرارداد اجراي براي و بوده مشخصات طبق آنچه كار پاي مصالح از كارفرماد) 

 .نمايد مي منظور وي طلب حساب به پيمانكار خريد مدارك

 آنها شرايط خريد اب همراه را كار اجراي براي شده سفارش مصالح فهرست درنگ بي قرارداد، فسخ ابالغ دريافت با پيمانكار) ه

 نياز مورد كه ار شده سفارش مصالح از اقالمي مذكور فهرست دريافت از روز 10 تا كارفرما .نمايد مي ارسال كارفرما براي

 اين خريد بابت كه مبالغي .منتقل نمايد كارفرما به را آنها خريد قرارداد پيمانكار تا نمايد مي اعالم پيمانكار به دهد مي تشخيص

 بقيه تاديه و گردد مي منظور پيمانكار طلب به حساب آن مدارك و اسناد تسليم مقابل در است، شده تاديه پيمانكار سوي از مصالح

 .خواهد بود كارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خريد بهاي

 يا حاضر نشود  )ه(  و  )د(  و ) ج(هاي بند اجراي در توافق منظور به كارفرما، ابالغ تاريخ از هفته دو ظرف پيمانكار هرگاه) و

 يا رشناساين كا نظر .نمايد مي انتخاب دادگستري رسمي كارشناس چند يا يك كارفرما نگردد، حاصل طرفين بين توافق

 .كند مي ورمنظ بدهي پيمانكار حساب به و پردازد مي كارفرما را آنان الزحمه حق و است قطعي طرفين براي كارشناسان

 است، حداكثر دهمان باقي كارفرما تحويلي هاي محل در كه را خود تداركات ديگر و مصالح مازاد كه است مكلف پيمانكار) ز

 به آنها كردن راي خارجب تواند مي كارفرما اينصورت غير در .كند خارج شده ياد هاي محل از كارفرما، ابالغ تاريخ از ماه 3 ظرف

  .منظور دارد پيمانكار بدهكاريهاي حساب به را آن هاي هزينه و نمايد عمل بداند مقتضي كه نحو هر
  قرارداد خاتمه
 ديگر، علل خود يا صلحتم به بنا باشد، پيمانكار متوجه تقصيري آنكه بدون كارفرما قرارداد، موضوع كارهاي اتمام از پيش هرگاه

 روز 15 از بيشتر نبايد ، كهتحويل براي كارگاه كردن آماده تاريخ تعيين با را قرارداد خاتمه بگيرد، قرارداد دادن خاتمه به تصميم

 تعيين ابالغ اين در است لممس زيان خطر يا بروز موجب آنها ماندن ناتمام كه را كارهايي كارفرما .كند مي ابالغ پيمانكار به باشد

 آماده را كارگاه و ندك تكميل را كارها گونه اين آن مهلت، در بتواند پيمانكار تا دهد مي پيمانكار به بيشتري مهلت و كند مي

  .نمايد تحويل
  بپردازد:پيمانكار آن است كه مبالغ زير را به  كارفرمامسئوليت  صورت ابالغ خاتمه قرارداددر 
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ده شارهاي مشخص كرصد هر قلم از انجام گرفته و براساس د "براي كارهائي كه واقعاپيمانكار مانده پرداخت نشده مورد استحقاق  -1

  گواهي شده است.كارفرما در فهرست ريز قيمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط 
، تمه قراردادابالغ خايخ از تاركار قبل  براي تأمين مواد مورد نيازپيمانكار كليه مخارج انجام يافته و هزينه هاي صورت گرفته توسط  -2

ه باشد و ها داده شدارش آنمشروط بر آنكه مواد مذكور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ اخطار كتبي، سف
با  رفرماكاته براي جام گرفبر آنكه براي اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختي صورت نگرفته باشد. اثبات هزينه هاي انهمچنين مشروط 

  اهد بود.زينه ها خوهانجام  دال برتوسط كارفرما ارائه نسخه هاي تأييد شده فاكتورهاي سازندگان دست دوم يا ساير اسناد تأييد شده 
 ت بازپرداخترارداد حق دريافبمـوجب قـپيمانكار سايراشيايي را كه  ال پيشرفت، مواد، تداركات ومالكيت كار درح پيمانكار -3 

 ، بر طبقما كارفر نسبت به آنها را دارد و كليه طرحها، نقشه هاي كار، كروكي ها، مشخصات و اطالعات مربوط به كار را به
ليه سفارشها و كدر يمانكار پرا كه  نيز همان حقوقي كارفرما، انتقال خواهد داد و اقداماتي كه الزم باشد تا آنكه كارفرمادستورالعملهاي 

 انجام خواهد داد. بدست آورده است كسب نمايد كار پيمانهاي دست دوم دررابطه با

 : است زير شرح به قرارداد دادن خاتمه از بعد اقدامات

 مي تحويل موقت ستا يافته پايان كه را قسمت آن و گرفته قطعي تحويل است، ناتمام كه را كارها از قسمت آن كارفرما)  الف

 كارفرما توافق با كه بيمدت مناس در خود، هزينه به است، مكلف پيمانكار شود، مشاهده ناتمام كارهاي مورد در معايبي اگر .گيرد

 به راسا كارفرما ،نكند نقص رفع مقرر در مهلت پيمانكار كه صورتي در .دهد قطعي تحويل سپس و نمايد عيب رفع شود مي تعيين

 آغاز اصالح تاريخ از رها،كا قبيل اين تضمين دوره است نمايد. بديهي مي نقص رفع به اقدام 15/1 ضريب اعمال با و پيمانكار هزينه

 .شد خواهد

 .شود مي تهيه پيمانكار توسط شده، انجام كارهاي وضعيت صورتب) 

 :شود مي اقدام زير شرح به شده، سفارش و موجود مصالح مورد درج) 

 در پيمانكار، خريد اسناد طبق است، شده تهيه قرارداد موضوع اجراي براي و بوده فني مشخصات طبق كه كارگاه در موجود مصالح

 .شود مي منظور قطعي وضعيت صورت

 براي آن شرايط خريد اب همراه را كار اجراي براي شده سفارش مصالح فهرست درنگ بي قرارداد، خاتمه ابالغ دريافت با پيمانكار

 مي تشخيص نياز مورد هك را سفارش شده مصالح از اقالمي ،مذكور فهرست دريافت از روز 10 تا كارفرما .نمايد مي ارسال كارفرما

 سوي از مصالح اين خريد بابت كه مبالغي .نمايد منتقل كارفرما به را آنها خريد قرارداد پيمانكار تا كند مي اعالم پيمانكار به دهد

 و خريد بهاي بقيه اديهت و گردد مي منظور پيمانكار طلب به حساب خريد مدارك و اسناد تسليم مقابل در است، شده تاديه پيمانكار
 .خواهد بود كارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر

 دهد خاتمه اشخاص ثالث و ءجز پيمانكاران با را خود قراردادهاي تمام قرارداد، خاتمه ابالغ دريافت از پس درنگ بي بايد پيمانكار

 .نمايد منتقل كارفرما به را آنها كارفرما توافق صورت در يا
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 به خاتمه دادن ثرا در و است كرده تعهداتي ثالث اشخاص مقابل در قرارداد، موضوع اجراي منظور به پيمانكار صورتيكه درد) 

 به كارفرما تاييد و رسيدگي از پس خسارتها، و ها هزينه اين گردد، اشخاص آن به خسارتهايي و هزينه پرداخت به ملزم قرارداد

 .گردد مي منظور پيمانكار بستانكاري حساب

 .گيرد مي اختيار در است، شده احداث كارگاه در كه را موقتي ساختمانهاي و تاسيسات كارفرماه) 

 به و شود مي طرف تعيين ود توافق با است، شده پيمانكار به قبالً كه پرداختهايي گرفتن نظر در با ساختمانها و تاسيسات اين بهاي

 .شود پرداخت نمي كارگاه برچيدن عنوان به وجهي آن بابت و گردد مي منظور پيمانكار طلب حساب

 است، باقي مانده كارفرما تحويلي محلهاي در كه را خود تداركات ديگر و تجهيزات و مصالح مازاد كه است مكلف پيمانكارو) 

 براي تواند مي رماصورت، كارف اين غير در .كند خارج شده ياد هاي محل از كارفرما، ابالغ تاريخ از ماه 3 مدت ظرف حداكثر

 صورت اين در ندك منظور پيمانكاربدهي  حساب به را آن هاي هزينه و نمايد عمل بداند مقتضي كه نحوي به آنها كردن خارج

  .مايدن ادعايي يا مطرح خود دعوايي داراييهاي و اموال به شده وارد زيان و ضرر به نسبت تواند نمي پيمانكار
 تعليق -30 ماده

 با را مراتببايد  صورت ناي در كند، معلق ماه سه حداكثر و بار يك براي را كار اجراي قرارداد، مدت در تواند مي كارفرما)  الف

 پاي مصالح شده، جامكارهاي ان تمام كه است مكلف پيمانكار تعليق، مدت در .دهد اطالع پيمانكار به تعليق شروع تاريخ تعيين

 .حراست كند و حفاظت شايسته، طور به قرارداد اساس بر را موقت ساختمانهاي و تاسيسات كار،

 .پرداخت خواهد طرفين توافق با تعليق دوران در را پيمانكار باالسري هاي هزينه كارفرما )ب

 اجاره .كنند توافق مي د،نماي خارج كارگاه از تعليق مدت در است مايل پيمانكار كه آالتي ماشين مورد در پيمانكار و كارفرما) ج

 پرداخت پيمانكار به فينطر اساس توافق بر ماند، مي باقي كارگاه در كه استيجاري آالت ماشين از تعداد آن توقف دوران به مربوط

 .شود مي

 حداكثر و يك بار براي ار تعليق مدت پيمانكار، موافقت با تواند مي كارفرما باشد، ضروري ماه سه از بيش تعليق كه صورتي در) د

 .شود مي داده خاتمه دادبه قرار ماه، 3 از بيش تعليق با پيمانكار موافقت عدم صورت در .دهد افزايش گفته پيش شرايط با ماه، 3

 شروع كارگاه، تاريخ ودننم آماده منظور به پيمانكار براي مهلتي تعيين با كارفرما شود، برطرف كار تعليق موجب عوامل هرگاه) ه

  .كند مي ابالغ پيمانكار به را كار مجدد
  و تحويل كاالهاي موضوع قرارداد يبسته بند – 31ماده 

   .باشد مي يمانكارپ عهده به قرارداد موضوع اقالم حمل و بندي بسته بارگيري، از ناشي هاي هزينه كليه -31-1
دستگاه  تاييد به بايست مي كه باشد مي قرارداد تجهيزات تخليه و بندي بسته بارگيري، دستورالعمل ارائه به موظف پيمانكار -31-2

  .گيرد قرار قرارداد موضوع تجهيزات تحويل و بندي بسته مبناي تاييد از پس و رسيده كارفرما نظارت
  :گيرد رقرا نظر مد بايد زير موارد تخليه و بارگيري بندي، بسته دستورالعمل تهيه در -31-3



 

 ستاره، نصب و راه اندازي ساخت مصالح و تجهيزات،تامين 
 دهكده گردشگري گل گهر درجه 360گردان 

 1400 ماهآبان  ق1405/00شماره مناقصه:   پيش نويس قرارداد

 
  شود. ديده دستورالعمل در اقالم ظاهري و چشمي بازرسي -ا

ديده  دستورالعمل در شود مي هتهي مختلف مراحل در كه كيفيت كنترل و آزمايش بازرسي، هاي نامه گواهي و مدارك تمام -ب
  شود.

  بازرسي، آزمايش و تهيه گزارش  – 32ماده 
، زماني مجاز حويل تمام يا بخش هايي از اقالم مورد نياز پروژه در محل هايي كه پيمانكار اعالم مينمايد و قبل از بسته بنديت - 32-1

 واهد نمود.خوگيري اقالم بدون گواهي بازرس جلاست كه بازرس گواهي تحويل آنرا صادر كرده باشد. بديهي است سايت از ورود 
  در صورت عدم نياز به بازرسي، بازرس مراتب را به پيمانكار اعالم خواهد نمود.

 رارق نمايندگان كارفرما بازرسـي وردمتحويل ،  قبل از يا دوره ساخت و شود در تهيه مي پيمانكارطرف  كه از اقالميكليه  - 32-2
نخواهد بود  ات قراردادم تعهدكنترل و بازرسي نمايندگان كارفرما، در هر مرحله، رافع مسئوليت پيمانكار نسبت به انجا گرفت. خواهند

  و همچنين كليه هزينه هاي بازرسي بعهده پيمانكار ميباشد.
ورتيكه صمايد و در نا ارسال ظف است قبل از بازرسي اقالم، دستور العمل بازرسي و كنترل كيفيت را براي كارفرمپيمانكار مو -32-3

ارفرما انجام رد تاييد كالمللي موبراي آزمايش هاي اقالم پروژه دستورالعملي  صادر نشده باشد، آزمايشات بر اساس استانداردهاي بين
  خواهند شد.

يخ بازرسي را ، تارتدستورالعمل بازرسي و كنترل كيفيقبل از بازرسي و آزمايشات مندرج در  روزكاري 3حداقل  پيمانكار -32-4
وند شمعرفي مي ر پيمانكاه ب "كتباكارفرما تسهيالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرساني كه از طرف بايستي اعالم داشته و 

 همچنين.ن قرار دهدار آنابراي انجام وظائف محوله در اختي (به هزينه پيمانكار) فراهم نمايد و لوازم آزمايش و كمكهاي الزم را
ت ستگاه نظاردتي كه ها و تعليمافروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فني و همچنين بر طبق دستورالعمل

   جام دهد.ايد، اناي و تخصصي اعالم مي نمخريدار در حدود مشخصات و اسناد و مدارك پيوست قرارداد و استانداردهاي حرفه
بازرس ، نباشندشروحه در قرارداد مطبق مشخصات  شده استتهيه  پيمانكاركه از طرف  اقالميدرصورتيكه در موقع بازرسي،  -32-5

 اقالمييوب از تعويض يا رفع ع ارپيمانك(با ذكر عيب) و يا اصالح آنها را بخواهد. در صورتيكه  مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننمايد
را  اقالماين  الح ميداندصطريق كه  به هر مي تواندكارفرما ض يا اصالح آنها را نموده است امتناع نمايد تقاضاي تعوي كارفرماكه 

تلقي  پيمانكار جام تعهداتمحه در انرا به منزله قصور و يا مسا اقالمدر مورد تعويض يا اصالح اين نوع پيمانكار جايگزين نموده و امتناع 
در پيمانكار  تخلفارداد را بدليل قر ،30 طبق مفاد ماده، يا اين قرارداد عمل نمايد 23رات بر طبق ماده نموده و براي جبران اين نوع خسا

  فسخ نمايد. ،انجام كارها
تأييد  ندارد موردطابق استاكدها و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي، روش توليد، آزمايشات، بازرسي ها و غيره بايد م -32-6

  باشد.كارفرما 
  قرار گيرد.كارفرما ها بايد در هر حال جهت كنترل و تأييد در اختيار بازرس  گواهي آزمايش -32-7
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و مسئوليت ا زارا پيمانكار  تحويل شده اند،پيمانكار كه از طرف  اقالميهرگونه بازرسي و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن  -32-8

  ردند معاف نمي نمايد.نموده باشد و قبل از پايان دوره تضمين معلوم گ قصوري كه در اجراي مفاد قرارداد يادر مقابل عيوب و 
  فراهم آورد.كارفرما زرس براي بارا  ميبايست در دوره بازرسي و آزمايش، تسهيالت الزمپيمانكار  -32-9

  نشاني طرفين قرارداد – 33ماده 
رارداد تغيير ا در مدت قي خود رهرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاننشاني طرفين قرارداد به شرح مندرج در مقدمه اين قرارداد مي باشد، 

راق و اظهارنامه مه ها ، اوليه ناكدهد بايد موضوع را كتباً به طرف ديگر ابالغ كند و تا زماني كه نشاني جديد به طرف ديگر ابالغ نشده 
  ها ابالغ شده تلقي خواهدشد.نها به نشاني مشروح در باال با پست سفارشي و يا اخذ رسيد ارسال و تمام آ

  نسخ قرارداد – 34ماده 
ار قرارداد داراي اعتب هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفيننسخه اصلي كه  ماده و سه 35 درو پيوست هاي مربوطه اين قرارداد 

  شد.فروشنده ميبايكسان ميباشد تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد كه دو نسخه آن براي خريدار و يك نسخه براي 
  

 كارفرما  

    شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
  پيمانكار
    .....شركت 

  
    مدير عامل

     محمد محياپور
    عضو هيئت مديره

     جعفر صالح
  

 



 تامین مصالح و تجهیزات ، ساخت ، نصب و راه اندازیشرح کار 

 دهکده گردشگری گل گهر  درجه 360ستاره گردان 
 آبان ماه 1400شرح کار

شااام  سااا م مومهعه  تهیه ، نظارت، طراحی  پروژه  شااهرزازی  نرجه 360سااراره درنا  و اجرای عملیات  از مومهعه 

 .نهکده درنشگری د  دهر می زاشد  که مومهعه اقدامات فنی زه شرح ذی  می زاشد 

سارا  کرما   -1 نهکده درنشاگری د  دهر میپروژه  –جانه سایرجا  زه شایراز  15کیلهمرر  –مح  اجرای پروژه ا

زاشد .

ساراره درنا   -2 سارگاه  باو و راه اندازی ید ن ضار ، ن ساناننرجه م 360هدف کارفرما از اجرای قرارنان حا طازق زا ا

فنی زیسید منضم زه قرارنان می زاشد . 

شاانهان فنی و ما ی زه عهده  -3 شااایا  ذکرمی موریزازنید از مح  و مهقعیم اجرای پروژه قب  از ارائه پی شااد.  زا

ضااعیم مهجهن از جانو  ضاای مبنی زر عدال اطز  از و ساام پا از زازنید هیوگهنه انعا و اعررا پذیرفره  موریا

 زاشد.نمی

مرزهط زه اسانان را که زر اساان نهشاه های اجرایی تدوید شاده اند را زررسای نماید و زر زرآورنمناقباه در زایساری  -4

.اسان مهانیر مهجهن نسبم زه ارایه پیشنهان  هن اقداال نماید

ساام قب  از تامید مرریا ،  موری -5 ساارگاه نظارت و زرآورنمهظف ا بااات فنی را زه تائید ن شااا مرریا  الزال زا م

دیرن اما قرار می موریذکر اسام که ریممرره او یه تهساک کارفرما تهیه شاده و نر ا ریار کارفرما زرسااند. الزال زه 

زاشد.می موریزاشد و هر دهنه کسری نر حید اجرا زه عهده نمی موریمر زه معنی سلو مسئه یم ااید 

اید.مهظف اسم کلیه قیمم های قاز  ارایه را زا زررسی کام  مح  اجرایی نر سایم ارایه نم موری  -6

سام مهرن تایید کارفرما تهیه و اجرا موری -7 سارهانه را زر مبنای وندور  ی سام کلیه مرریا  مهرن ا سام  ی مهظف ا

یک آب و ههایی مح  اجرای و همونید کلیه مباا   ، مهان و توهیمات زایساری زر اساان اساراندارنها و شارا .نماید

پروژه انواال شهن.

زاشد.ماه می 5 و راه اندازی ، نبو جهم سا م انواال پروژهمدت زما   -8

مرر نر نظر درفره شهن . 20زایسری  سراره درنا ارتها  کلی  -9

نیده شهن . صند ی 30نهره و زا ظرفیم  5کازید  6 تعدان  -10

طراحی درنن . هیدرو یکیزایسری زه صهرت  سراره درنا نیروی محرکه  -11

و پایه های فرعی  ه ه زهمیلیمرر  10ساانریمرر و زه ضاامم  66ساازه نسارگاه زا پایه های اصالی  ه ه ای زه قطر  -12

 .نر نظر درفره شهنمیلیمرر حداق   7سانریمرر و زه ضاامم  40قطر 

سااان نیازهای زهره زرناری کارفرما نر نظر -13 ساارهیم زر ا صااهرت م سااری زه  ساای زای کلیه  دمات طراحی و مهند

درفره شهن .

تهیه نهشه های اجرایی و جانمایی زر اسان مح  اجرا و نه  توهیمات نبو شده نر نظر درفره شهن. -14
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 (Evolationمشخصات فنی ستاره گردان )

 پارکی مدل:

 )بلندترین در ایران( متر 20 ارتفاع:

 عدد 30 تعداد صندلی:

 نفره 5کابین  6 تعداد کابین:

 )اینترمود ایتالیا یا روکت اسپانیا(هیدرولیک  سیستم نیرو محرکه:

 نفر در ساعت 400-350 راندمان دستگاه:

 با شتاب استاندارد در دقیقهدور  6 سرعت دورانی بازو:

 دور در دقیقه 2 سرعت دورانی کابین ها:

 کیلو وات 50قدرت وسیلۀ تفریحی: 

 کیلو وات 20 میزان روشنایی:

بر روی پایه ها، بازوی اصلی و زیر  LED المپ 5000استفاده از  رقص نور:

 هاکابین

 ماه 4 مدت زمان ساخت:

 روز 25 مدت زمان نصب و راه اندازی:

 سال 1 ضمانت:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Evolationمشخصات فنی ستاره گردان )

 سال 10 خدمات پس از فروش:

 متر 25 × 5/18سطح مورد نیاز: 

 رنگ آمیزی کامل دستگاه با رنگ اپوکسی در سه الیه

سوار و پیاده شدن  هیدرولیک دستگاه دارای پیست متحرک

  باشد.می سرنشین

شامل تابلو برق اصلی  متر 2 × 2و اپراتوری به ابعاد  کابین فرمان

 باشد.می دستگاه و سیستم کنترل کنندۀ دستگاه

های بازرسی استاندارد برداری از شرکتدریافت مجوز بهره

 توسط سازنده

متر به سانتی 66ای به قطر پایۀ اصلی لوله سازۀ دستگاه:

سانتی 40های فرعی لوله به قطر میلیمتر و پایه 10ضخامت 

باشد. بازو با مقطع مستطیل از میلیمتر می 7متر به ضخامت 

 میلیمتر  10ورق به ضخامت 

 تن 25حدود  وزن کل سازه:

کیلوگرم سیمان  400ر مکعب بتن مت 210شامل فونداسیون: 

 200کیلوگرم بیس پلیت و  650تن میلگرد،  6کعب، متر مبر 

 کیلوگرم انکربولت
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تعهد ميگردد كليه مذكر شده در اين الحاقيه را به اجرا گذاشته و همچنين  HSEپيمانكار متعهد ميگردد كليه مفاد و موارد 
ضوع وجه به موا، با تاالجرا در حوزه ايمني و بهداشت كار و رعايت حقوق محيط زيست ر قوانين، مقررات و آيين نامه هاي الزم

اي پيمانكار الزم االجرا نيز بر HSEوجب اين الحاقيه، قوانين و مقررات داخلي كارفرما در حوزه پيمان رعايت نمايد. همچنين به م
 ميگردد.

  ت باشد.فعالي شركت پيمانكار بايد داراي تائيديه صالحيت ايمني پيمانكاران از مراجع ذيصالح استان محل انجام ) 1

ب با پروژه خود و متناس HSEبايد اقدام به تهيه چارت با توجه به نوع، ماهيت و گستردگي فعاليت اجرايي، پيمانكار  ) 2
فرات نو تمامي  مسئول مورد تاييد كارفرما نموده و بر اين اساس، پيمانكار موظف به ارائه مداركي مبني دريافت صالحيت

سوي اييد از تكارفرما ميباشد. ايشان در صورت   HSEخود قبل از شروع  فعاليت و جهت تاييد به واحد  HSEواحد 
، داربست، (برق  HSEكارفرما، مشغول به كار خواهند شد. چارت ارائه شده بايد بر مبناي تخصص هاي مرتبط با 

ت واحد د نفرابهداشت، محيط زيست، ليفتينگ، آتشنشاني ،بهداري، حفاري و غيره) به تشخيص كارفرما بوده و تعدا
HSE  وه اجتماعي و رفا وزارت تعاون، كار "ارگيري مسئول ايمنيبك"پيمانكار و سطح مهارت آنها بر مبناي آيين نامه 

اشد، تعيين كارفرما رسيده ب  HSEكه به تاييد واحد HSEمتناسب با پراكندگي جبهه هاي كاري يك نفر كارشناس 
در  ي باشد.پيمانكار بصورت مستقيم زير نظر كارفرما م HSEميگردد. همچنين تمامي پرسنل و سيستم كاري واحد 

دعاي ارج از ادر محيط كار از ادامه فعاليت كاري پيمانكار ممانعت به عمل خواهد آمد و خ  HSEت عدم حضور صور
به  (.Safety Induction, TBM, etc)ارائه آموزشهاي بدو و حين كار  تاخير و خسارت از سوي پيمانكار خواهد بود.

 ار الزاميپيمانك و استخدام و ادواري) براي ايشان توسط(بدكليه پرسنل پيمانكار و همچنين انجام معاينات طب كار 
  است.

فرما ز سوي كاراف شده پيمانكار بايد جهت انجام ايمن فعاليتهاي اجرائي خود، اقدام به دريافت مجوز كار در زمان تعري ) 3
ر فراهم جوز كامنموده و جهت حصول اطمينان از ايمن بودن آن فعاليت، كليه تمهيدات الزم را تا مرحله بسته شدن 

ما معرفي كارفر  HSEنمايد. همچنين تمامي افرادي كه حق امضاء جهت مجوز كار را دارند بصورت رسمي به واحد
  نمايد.

له خريد، و به وسي ميشود كليه ماشين آالت، تجهيزات، ابزار آالت و ساير امكاناتي كه به نوعي از آنها در پروژه استفاده ) 4
راي گواهي نياز، دا ر صورتديه شده است، بايد قبل از ورود به كارگاه مورد بازديد قرار گرفته و اجاره و يا به هر نحوي ته

با  مطابق وسالمت فني از شركتهاي مورد تاييد سازمانهاي ذي صالح و كارفرما بوده و در شرايط ايمن، مناسب 
ه ارد شده بهاي و ر اين اساس كليه هزينهاستانداردها، تعمير و نگهداري گرديده و عملكرد مناسب را داشته باشد. ب

هده شركت عر، بر قرارداد به خاطر عدم دريافت اجازه فعاليت براي ماشين آالت فاقد گواهينامه فني معتبر پيمانكا
  پيمانكار خواهد بود.

تردد  كارت كارفرما بازديد شده، در صورت تاييد، HSEكليه ماشين آالت پيمانكار قبل از ورود به سايت توسط  ) 5
    كارگاهي دريافت نمايند.

كار  ط محيطپيمانكار بايد متناسب با تعداد پرسنل و جبهه كاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و رب ) 6
(HOUSE KEEPING)   حيح صملبس به لباسكار قابل تشخيص نموده و از آنها تنها به منظور چيدمان منظم و

  كارفرما استفاده نمايد.  HSEنظارت و تشخيص واحدتجهيزات و مواد در سطح كارگاه با 
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ب و يخ، (خدمات پزشكي، تهيه آ  HSEپيمانكار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دريافت خدمات مرتبط با ) 7
اتب را و غيره) مر HSEجمع آوري زباله، جمع آوري و دفع فاضالب، سمي پاشي و طعمه گذاري، خدمات مهندسي 

  ا مي باشند.رف كارفرمه از طفرما رسانيده، و تنها مجاز به عقد قرارداد با شركتهاي مورد تاييد اعالم شدكتبا به اطالع كار

ات بار برداري، از جمله وسايل استحفاظي فردي، وسايل برقي، وسائل و تجهيز HSEكليه اقالم و تجهيزات مرتبط با  ) 8
رما رسانيده و سپس كارف HSEكارگاه بايد به تاييد واحد  متريال داربست و غيره متعلق به پيمانكار، قبل از ورود به

  مجاز به استفاده خواهد بود.

ارفرما مي ك  HSEپيمانكار قبل از استفاده از هرگونه كمپ خارج از كمپ هاي محدوده سايت، منوط به تاييد واحد ) 9
  باشد.

ارگاهي و وابط كداشتي الزم بر مبناي ضپيمانكار متعهد ميگردد، قبل از شروع به فعاليت پرسنل خود، سرويسهاي به ) 10
  د.)مال ميگردرما اعقانوني، در نقاط مورد تاييد كارفرما احداث نمايد. (مطابق با نظر مكتوب امور قراردادهاي كارف

ر دين وسايل اده از كليه پرسنل پيمانكار قبل از ورود به كارگاه بايد مجهز به وسايل استحفاظي فردي گردند و استفا ) 11
 رد ميباشداران زكدت حضور در كارگاه الزاميست. رنگ كاله براي كارگران آبي، سرپرستان سفيد، ريگرها و برق طول م

ه وسايل استحفاظي كارفرما ارائه گردد. در صورت عدم تهي  HSEكه بايد قبل از تهيه، نمونه آن جهت تاييد به واحد 
صورت وضعيت  % باالسري در25هزينههاي آن با احتساب  اقدام و "فردي استاندارد توسط پيمانكار، كارفرما راسا

  پيمانكار لحاظ خواهد شد.

اري ا ضوابط جبتناسب پيمانكار بايد براي تردد پرسنل تابعه وسائل اياب و ذهاب مناسب و داراي بيمه نامه و همچنين م ) 12
  در كارگاه تامين نموده و از تردد ايمن پرسنل اطمينان حاصل نمايد.

ن جانمائي بايد يد. در ايئه نماپيمانكار بايد قبل از تجهيز كارگاه جانمايي دفاتر و كارگاه خود را جهت تاييد به كارفرما ارا ) 13
خت لحاظ ازن سوچاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتيك براي سرويسهاي بهداشتي و مخ

  كارفرما برسند.  HSEئي شدن بايد به تاييد واحد گردد كه تمامي موارد مذكور پس از اجرا

ائه اصل ت و با ارگي شرككليه افراد كه نياز به رانندگي در كارگاه دارند، قبل از رانندگي در كالس هاي ايمني در رانند ) 14
  مدرك، گواهينامه رانندگي در كارگاه را دريافت نمايند.

اري خود كجبهه  اقل در دو نوبت صبح و عصر در مسير هاي تردد وپيمانكار مكلف به انجام آبپاشي محوطه تحويلي حد ) 15
  ميباشد.

رما كارف  HSEتاييد پرسنل برق، ريگرها، داربست بندها، اپراتور جرثقيل و رانندگان ويژه بايد قبل از شروع بكار به ) 16
  . ع استور ممنورسيده و از كاله با رنگ تعريف شده استفاده نمايند. فعاليت افراد تاييد نشده در اين ام

  پيمانكار ملزم به انجام كليه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسيب هاي زيست محيطي مي باشد. ) 17

، HSEسر دائم ضور افحپيمانكار ملزم به تامين و تدارك كليه مقدمات و امكانات انجام ايمن كار در روز و شب از جمله  ) 18
ظ نرم و صب حفاالئم هشدار دهنده با توجه به شرايط سايت، نروشنايي كافي، اخذ مجوز در زمان تعيين شده، نصب ع

د كارفرما ميباشد. در صورت عدم تامين شرايط مور  HSEاي كاري و ساير موارد به تشخيصه- سخت براي محوطه
  كارفرما اجازه فعاليت در شب را نخواهد داد.  HSEنياز،

 وطه اعزاماي مربم و بر اساس ماتريس آموزشي به كالس هپيمانكار كليه افراد مربوطه را جهت دريافت آموزشهاي الز ) 19
  خواهد نمود.
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ه نمايد (ب تجهيز پيمانكار موظف است كليه سيستمهاي برقي را قبل از ورود به كارگاه، به تجهيزات حفاظ جان مناسب ) 20
  ازاي هر دو خروجي سه فاز و تك فاز يك محافظ جان)

جازه استفاده از كارفرما مجهز نموده سپس ا HSE ظ مناسب و تاييد شده پيمانكار كليه تجهيزات مكانيكي را به حفا ) 21
  آنرا صادر مي نمايد.

اي ترافيكي و غيره) (مانند تابلوه  HSEپيمانكار ملزم به تهيه پوسترها، پمفلت آموزشي، اخطار و عالئم هشدار دهنده ) 22
  رما نصب خواهند شد.كارف  HSEميباشد و اين عالئم متناسب با شرايط سايت، بسته به تشخيص

تشخيص داده شوند،  كارفرما خطرناك  HSEپيمانكار از افراد، خودروها و تجهيزاتي كه فعاليت آنها در كارگاه از نظر ) 23
  ممانعت بعمل آورده و آنها را از كارگاه به بيرون هدايت خواهد نمود.

يي داربست، مجوز برپايي باشد. پيمانكار براي برپاكارفرما رسيده   HSEكليه متريال داربست قبل از ورود بايد به تاييد  ) 24
اي اربست داراز و دو جهت استفاده، بايد تاييد كارشناس داربست كارفرما را اخذ نمايد. داربستهاي داراي تگ سبز مج

ربوطه فعاليت م الح ازتگ قرمز مجاز به استفاده نميباشند و مطابق با نظر كارفرما بايد اصالح گردند. در صورت عدم اص
خواهد  پيمانكار ادعاي جلوگيري گرديده و عواقب ناشي از توقف و كليه تبعات آن در تعهد پيمانكار خواهد بود و خارج از

  بود.

ارسال  ه كارفرماشده ب پيمانكار كليه شبه حوادث و حوادث و وقايع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعيين ) 25
  خواهد نمود.

د اكتي) باياي (برتهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص مي باشند. لذا برپايي داربستهتمامي داربس ) 26
 بز داربستسع، تگ كامال مطابق با روش اجرايي برپايي براكت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عمليات كار در ارتفا

  اخذ نمايد.

  كارفرما ارائه گردد. بايد به صورت روتين توسط پيمانكار به  HSEانهگزارش روزانه افسران سايت، عملكرد هفتگي و ماهي ) 27

ايمني الزامي  پيمانكار در كليه جلسات و بازرسي هاي  HSEحضور فعال سرپرست كارگاه پيمانكار به همراه سرپرست ) 28
  است.

كوي كار يي، سروشنا پيمانكار موظف است تمامي تمهيدات الزم جهت اضافه كاري و كار در شب از جمله افسر ايمني، ) 29
  ايمن، مسيرهاي دسترسي مناسب ايجاد نمايد

اييد تران و با يمانكاپتهيه وسايل استحفاظي خاص در فعاليت هاي از جمله كار درارتفاع، راديوگرافي، برقكاري در تعهد  ) 30
  كارفرما ميباشد.

ا نظر به) مطابق و، ويژده مرتبط (پايه يك، كليه ماشين آالت پيمانكار بايد داراي بيمه شخص ثالث و راننده با گواهينام ) 31
  كارفرما و شرايط كارگاه باشد.

  ليست بيمه تمامي كاركنان بايد مطابق با تعهدات قراردادي باشد. ) 32

انون پزشكي، ق آموزش وپيمانكار ملزم به رعايت كليه آيين نامه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت  ) 33
رات و مقر ماعي، سازمان محيط زيست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و همچنين دستورالعمل هاكار و تامين اجت

  كارگاهي كه برحسب شرايط كارگاه توسط كارفرما ابالغ خواهد شد، ميباشد.
34 (   
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 بـــــه :  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

دهكده  درجه 360ستاره گردان تامين مصالح و تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي موضوع مناقصه: 
  گردشگري گل گهر

ما امضا كنندگان ذيل پس از بررسي و آگاهي كامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسي تمام اسناد و مدارك و با توجه به 
داريم كه عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و اطالعاتي كه از محل كار و شرايط محل اجرا داريم، اعالم مي

  مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه، به مبلغ كل 
  ..... ريال...................................................................................................به عدد ...........................................................................................

  ...............................................................ريال.............................................................................................................................به حروف   
  كنيم:يد ميو موارد زير را تاي دهيمبا جزئيات قيمت به شرح جدول زير انجام مي -1

 بيني اطالعات كامل و كافي در مورد شرايط سايت، روشهاي دستيابي به الزامات منطقي و قابل پيش
عملياتي مورد نظر كارفرما، تسهيالت محلي، شرايط آب و هوايي، مصالح و تمام موضوعاتي كه به نحوي 

ها و مقررات امنيتي، ايمني و رويهبر انجام موضوع اين مناقصه تأثيرگذار است، از جمله شرايط نيروي كار 
 سوزي مورد نظر كارفرما را حاصل نموده ايم.و آتش

  به چگونگي، خواص، مشخصات، شرايط و الزامات كاري كه بايد طبق قرارداد براي انجام اين پروژه مدنظر
 گيرد آگاهي كامل داشته و تخصص كافي و الزم در اين خصوص داريم.

 هاي مربوط به اجراي موضوع اين نامهات، فرامين، قوانين، مقررات و آئينآگاهي كامل نسبت به مصوب
دانيم مناقصه و كارهاي مرتبط به آن را داريم و خود را نسبت به رعايت تمامي آنها بطور كامل متعهد مي

 نماييم:و امكان هر نوع ادعاي احتمالي نسبت به موارد ذيل را از خود سلب مي

 يه كارفرما به علت رد پيشنهاد اقامه هر نوع دعوي عل 

  هر نوع ادعا درباره شرايط و مشكالت اجراي كار موضوع اين مناقصه كه ناشي از فقدان آگاهي كافي يا
مبتني بر موارد عدم قطعيت باشد. پذيرفتيم كه از هيچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع اين 

شد و نيز هيچ حقي براي درخواست اضافه پرداخت خارج مناقصه و كارهاي مربوطه بري و معاف نخواهيم 
 شرايط عمومي پيمان نخواهيم داشت. 29از چارچوب ماده 

 باشد و موظف به اعالم علت رد هر يك كنيم كه كارفرما مقيد به پذيرش پايين ترين قيمت نميتاييد مي
 از پيشنهادات نيست.
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  هزينه هاي ناشي از اجراي قرارداد را در نظر گرفته و در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام
كنيم كه هنگام تسليم اين پيشنهاد، مطالعات كافي را انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است تاييد مي

 كه بعداً استناد به ناآگاهي نماييم.

 شده كارفرما اقدام به  در صورتي كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهديم در تاريخ اعالم
(پنج درصد)  %5نامه بانكى مورد تأييد كارفرما جهت انجام تعهدات، معادل امضاي قرارداد كنيم و ضمانت

 نماييم.كل مبلغ قرارداد را ارائه 

 باشيم و به االختيار و مجاز شركت هستيم و داراي حق امضا از طرف و براي شركت ميما نمايندگان تام
 م داده شده كه به نام و از طرف شركت اين اسناد را امضا كنيم.ما اختيار تا

  پيشنهاد مالي در قالب جدول ذيل تكميل و ارائه گردد: -2

  )ريالقيمت (  جزئيات شرح خدمات  شرح خدماتآيتم

1 
  

ستاره گردان فونداسيون 
 درجه 360

  خريد متريال

  اجرا

2 
  

   تامين متريال ستاره گردان

3 
و و راه اندازي اجراي، نصب 

اخذ مجوزهاي استاندارد 
 درجه 360ستاره گردان 

   

  قيمت مجموع (ريال)
  

  تاريخ :  /   /          :شركتنام 
  نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده :
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 دهكده گردشگري گل گهر درجه 360ستاره گردان 

 1از  1صفحه  1400 ماه آبان ق1405/00: قراردادشماره   فرم ضمانت نامه

  

 
 
 

 تعالي بسمه

 مناقصه در شركت ضمانتنامه

  
نمايد،  شركت گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل مناقصه **** است نشاني: .......... مايل اين كه  *   به به نظر

 اطالع ** اين به ***  چنانچه مينمايد و تعهد تضمين ريالمبلغ  ................  *** براي مقابل در از * اين**

 ضمانت تسليم يا مربوط پيمان امضاي از مشاراليه و شده واقع قبول مورد نامبرده كننده شركت كه پيشنهاد دهد

 به ، نمايد مطالبه***  كه را مبلغي هر ريال ميزان ........... است، تا نموده استنكاف پيمان انجام تعهدات نامه

 دليل اقامه يا استنكاف ، اثبات به احتياجي اينكه *** بدون سوي از واصله كتبي تقاضاي اولين دريافت محض

 *** كرد حواله يا وجه در باشد، بي درنگ داشته قضائي قانوني يا مجاري از اقدامي يا نامه اظهار صدور يا و

  . بپردازد
 درخواست بنابه مدت اين باشد مي معتبر ... روز اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت اين اعتبار مدت

 ضما اين اعتبار مدت نخواهد يا نتواند**  صورتيكه در و است تمديد ديگرقابل ماه سه حداكثر براي *** كتبي

 است متعهد **  ننمايد تمديد با موافق را ** و نسازد فراهم را تمديد اين موجب *  يا و تمديدكند را نامه نت

 ***   كرد حواله به يا وجه در را نامه ضمانت اين در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به احتياجي اينكه بدون

 . كند پرداخت

 پيمانكار * عنوان

 بيمه شركت يا بانك عنوان **

  كارفرما يا اجرايي دستگاه ***عنوان
  **** عنوان موضوع مناقصه

 باشد. "ضمانتنامه شركت در مناقصه "نامه  عنوان ضمانت 

 .از فرمت ضمانتنامه هاي دولتي استفاده نگردد 

 .پيش از اخذ ضمانتنامه بانكي، بايستي با كارفرما هماهنگي انجام پذيرد 

   توسعه آهن و فوالد گل "نام شركت طور دقيق به ضمانتنامه بايستي به
به شناسه ملي و كد اقتصادي اطالعات مربوط به صادر گردد و  "گهر

بايستي حتما در  411395415655و  14000228625 ترتيب
 ضمانتنامه درج گردد.


