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 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

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

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

 

 با سالم

ین داخل یک ساخت و تأمانتخاب نسبت به عمومی  مناقصهدر نظر دارد از طریق برگزاري  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

  اقدام نماید. سیرجان كارخانهدر محل  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  AERZENدستگاه کمپرسور سیل گس 
 

 ( موضوع مناقصه1

سیل گس  سور  ستگاه کمپر سعه آهن و فوالد گل گهر   AERZENساخت و تأمین داخل یک د  شررر كه شرکت تو

 ها در پیوست اسناد مناقصه آمده است. فعالیت
 

 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( میلیارد ده) 10,000,000,000  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

 شد.تمدید باها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تاریخ افتتا  پیشنهاد

 نت خواهد بود.ماه نیز دوره ضما 12 میباشد، ضمن اینکه  ماه 10زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفیذ 
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 نحوه ارایه پیشنهاد( 6

 می باشد. مرحله اي دوارائه مدارک و پیشنهادات بصورت  

 

  (  اعتبار پیشنهاد7

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

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد8

شنهادها باید حداك ساعتپی شانی  به 22/08/1400مورخ  14 ثر تا  سی و تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند،ن یکم  خیابان 

 09133919110فوالد گل گهر، واحد بازرگانی جناب آقاي قاسررمی با شررماره تماس ، شررركت توسررعه آهن و  22غربی، پالک 
 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 ذیلمىگران موضوع 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  36325768091 شیخ كرمی

 ل گهر،، شركت توسعه اهن و فوالد گ22ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پالک تهران، میدان 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 رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است و آن شركت به این وشركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در  -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:یابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل منماید بنپیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می
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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

شنهادي كمتر است شخص شود كه جمع از عدد پیكنترل 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 تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده ب -3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

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

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

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

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

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

 حداكثر صورت این در كه شود 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                                    
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 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 مشخصات فنى    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 

 

 مقدمه (1

  AERZENساخت و تأمین یک دستگاه کمپرسور سیل گس "  دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

به  ميعموصه را با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاري مناق " رشرکت توسعه آهن و فوالد گل گه 

 پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

 شرح کار  (2

  AERZENساخت و تأمین یک دستگاه کمپرسور سیل گس  " دارد هدف از برگزاري اين مناقصه

 مي باشد. فني پیوست ر اسنادمدارک موجود دبراساس "  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
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 اسناد مناقصه (3

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

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  پیش نويس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 

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

 ،م اطالعات الزمکرده و تما 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، ارگزمناقصهاطالعات شفاهي ارايه شده از سوي  .کند اشتباه خود

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن

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

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

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

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

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

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

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

گزار و یم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعكس کند و پیشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ مناقصهاز تسل

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

 خواست شده ازدر پاسخ به توضیحات درمناقصه  اسنادخ تعیین شده در تواند در هر زمان تا تاريمي گزارمناقصه -6-3

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

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

اي به حاقیهمراتب طي ال تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناقصه باشد،هر گاه  -7-3

 .گردندوب ميها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسالحاقیه. گرددمي اعالم  از طريق سايت گرانمناقصه

 

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

 اشد:بيل مي مي باشد. بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذ دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت  (5

ان و ا در زمررا شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني خود  "ب"و  "الف"مناقصه گران در ابتدا مي بايست پاکت  (6

ه ارايه نحود، پیشنهاد فني ارائه شده توسط واحد مهندسي بررسي شده و پس از تايی. ل نمايندمحل مقرر تحوي

 .ع رساني خواهد گرديدالپیشنهاد مالي اط

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

به  22/08/1400 روز 14ساعت تا حداکثر  خود را اتپیشنهاد فني و مالي به زبان فارسي اقدام نموده و

 نشاني: بهدفتر کارفرما 

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

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

 ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

ه که در صورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطمالي بايد ب -پیشنهاد فني -3-4

مل در يک ه ساير اسناد مندرج در دستورالعبندى و به همرابستهشود، در پاکتهاي جداگانه ادامه 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 بروضوع مناقصه بايد به شكل زگر و مصورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 پاکتها درج گردد:

 

 AERZENیک دستگاه کمپرسور سیل گس  داخل ساخت و تأمین

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 ق 1395/00مناقصه شماره                                                                    

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصه نام 

 -----: گرمناقصهنشانی  

 
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

نامه اين ضمانت میباشد. ریال( 10،000،000،000)میلیارد  دهمبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت -1

ي قرض سسه هابه غیر از بانک پاسارگاد و مو)  اسناد، توسط بانک ايرانى مطابق با مشخصات اعالم شده در

وره ديگر قابل دروز پس از تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي يک  90صادر شده و بايد تا  ( الحسنه

 تمديد باشد.

ه بورت لزوم صماند و در مىنزد کارفرما  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) 20امضاى قرارداد طى 

 .مه شرکت در مناقصه را ضبط نمايدناکند که ضمانتکارفرما ايجاد مى

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

 خواهد شد.

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

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



  

  AERZENساخت و تأمین یک دستگاه کمپرسور سیل گس 

  توسعه آهن و فوالد گل گهر شرکت 

 20از  6صفحه  1400 پاییز ق1395/00شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

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

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

 و ارائه میگردد:

 : بخش اول

 صاديقتکد 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

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

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران 

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

 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  فروشندهیشنهادي هر گونه نظر و تغییر پ

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

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

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

 

 بخش چهارم:

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

ران امضا گحتى 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 ایباید در زونکن

  نمایند. هارای 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 هحیط -

 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

 پیشنهادبر اساس فرم  ي پیشنهاديهاحاوي 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 45پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  -3

ود  ت وجشود. در صور ابق اسناد مناقصه ارائهمبلغ مشخص شده در پیشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مط -4

شنهادى بلغ 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 وآمده است  ضمائم فني پیش نويس قرارداد
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 ييهاهزينه تمام شامل قیمتها، اين همچنین، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه، اسناد در که اين مگر

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

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

  گیرد.مي صورت آنها مبناي بر مناقصه،

ها از جمله زينههاعالم گردد و فروشنده کلیه  یا ارزی ریالیبه صورت  تواندکل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي  -7

ه ها را ينز..( و ساير هدر نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي انتقال و .. هزينه هاي خريد اقالم خارجي )با

ايي صورت ها ادعدر آن منظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آن

 د خريدارايیتو  فروشنده يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  ریالیبصورت  فقط نیز گیرد. کل مبلغ قرارداد

 پرداخت خواهد شد.

 )نرخ نیما( در سايت نرخ ارز حواله فروشدر صورت ارائه قیمت به صورت ارزي مبناي محاسبه  -8

sanarate.ir ساس انامه بر بوده و معادل نرخ روز به صورت ريالي پرداخت مي گردد. پیش پرداخت و ضمانت

 د شد. نرخ معادل همان روز و بصورت ريالي محاسبه و پرداخت خواه

د، رارداقمبالغ پیشنهادي بايستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن  -9

 ،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 

 ست.ا شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قیمتهاي مقادير فهرست( )يا جدول -10

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

 .نمايند پیوست

 لم مبناق آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در -11

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

 بود. خواهد مبنا

 

 ارزیابی پیشنهادها (7

 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. انپیشنهادهايش مورد

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

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء



  

  AERZENساخت و تأمین یک دستگاه کمپرسور سیل گس 

  توسعه آهن و فوالد گل گهر شرکت 

 20از  9صفحه  1400 پاییز ق1395/00شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 
 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. 

 شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند.

امه ن، ضمانتحاضر به انعقاد پیمان نباشد روز پس از تعیین برنده 20مدت صورتي که برنده مناقصه در در

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

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

 مورد مناقصه مي باشد.

حت تخلفین اند مناقصه باطل خواهد شد و متهرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کرده

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

 

 انگرمناقصهسئواالت  (8

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

 ارسال نمايند. ادرس زير هاز طريق ايمیل يا به صورت کتبي برسمي 

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

 گران دعوت شده خواهد رسید. مناقصه

 قاي مهندساجناب ا ارائه پیشنهاد فني ب از قبل از به سوال از موارد فني پروژه،مناقصه گران در صورت نی -3

 .ندينمااعالم نظر تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فني و مالي خود  09136325768شیخ کرمي 

 

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

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

 

 مشخصات فنى  (9

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

م و کسب بايد هرگونه مغايرت احتمالي در مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد اعال
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مشخصات فني تكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص شده در 

 با قیمتهاي پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در مشخصات فني، کار جديد تلقي نخواهد شد.

 ند.کتعیین مى کارفرما، نیاز را بنابر مصالح مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات مورد -2

گر در صهچنین اطالعاتى به همراه ساير اطالعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناق -3

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

 شته باشد.را دا ص انجام پروژه موضوع قراردادصوقرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخ

 

 

 بازرسی تجهیزات (10

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

 اقدام نمايد.  خريداراين مدارک از دستگاه نظارت 

يس پیش نو ر اسناد فني ضمیمه فرمدر بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد د خريدارحداقل الزامات  -2

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

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

طابق مست نهايي تپروژه، اجرا، بازرسي و  مربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اولیهعملیات کلیه انجام  -3

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

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

 را کتبا اخذ نموده باشد. کارفرماتايیديه 
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÷ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : مدارك ارزیابی فنیالف پیوست

به  کتمشار يضااطالعات اين بخش براي هريک از اع ،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 :

 افت مدرک :تاريخ دري

 تاريخ بررسي مدارک در کمیته ارزيابي :
 

 امتیاز اکتسابي امتیاز معیار  موضوع رديف

  10 (1مشخصات شرکت )فرم  1

  10 (2کیفیت و استاندارد  )فرم  2

  75 (3بررسي توان اجرايي شرکت  )فرم   3

  5 (4موافقت نامه ها )فرم  4

  100 جمع امتیاز نهایی

 

 

 در کمیته ارزيابي : تاريخ بررسي

 حاضران در کمیته :

 نتايج بررسي :

 .امتیاز کافي کسب نموده و مورد تايید است -
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÷ 

 

 

 

 

 
 .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 -

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

 باشد.

 الزامات بدون قید و شرط : 

 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 :

 شاني دفتر مرکزي :ن

 نشاني شعبه هاي ديگر )در صورت وجود(
 

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

 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 5گواهي تشخیص صالحیت مشاوره در رشته هاي مرتبط با موضوع پروژه هر کدام    2شتن حداقل دا -

 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 واهینامهعنوان گ رديف
سال 

 صدور

1    

2    

 

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

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

 

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

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

 توضیحات
امتیاز 

 اکتسابي
 امتیاز

 امتیاز

 معیار
 معیار زير معیار شرايط اخذ حداقل امتیاز

  3هر قرارداد کامال مشابه 

امتیاز ، هر قرار تقريبا 

 امتیاز 1مشابه  

 
15 

20 

قرارداد کامال   5حداکثر 

 مشابه  

قراردادهاي 

 پنج 

 سال گذشته 

 تجربه و

  سابقه
5 

قرارداد مرتبط )  5حداکثر 

 تقريبا مشابه (  

 8  امتیاز 2هر مورد 

16 

 از لحاظ زماني  گواهي تحويل قطعي  4ارائه 

   امتیاز  2هر مورد  حسن سابقه
8 

رضايت نامه از  4ارائه 

 کارفرمايان قبلي  

از لحاظ تائید 

 فني   

تم)هرکدام يكي از چهار آي

که باالتر باشد( مطابق 

  1فرمول 
   

20 20 

 برابر میانگین مالیات   50

میانگین پنج 

 ساله گذشته 

 

 برابر میانگین بیمه   70 توان مالي 

 برابر دارايي هاي ثابت   5

برابر میانگین درآمد  3
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÷ 

 

 

 

 

 

 

 ناخالص  

ارائه سند مالكیت يا اجاره 

    نامه
2 

5 

  استان کرماندر  ثبت

 بومي بودن
ارائه سند مالكیت يا اجاره 

   نامه
2 

  استان کرماندارا بودن دفتر کار در 

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 

 ان منابع انسانيتو

 سوابق تحصیالت   2   ارائه اسناد مربوطه  

   ارائه اسناد مربوطه  
2 

چارت سازماني  به همراه 

 مدارک تحصیلي و سوابق  

توان فني  گواهي نامه  مرتبط  3   ارائه اسناد مربوطه 

پرسنل  

 اجرايي 

  

   ارائه اسناد مربوطه  

4 

ي سابقه کاري مرتبط باال

 سال  5
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÷ 

 

 

 

 

 

  

 عنوان  قرارداد کارفرما رديف

شروع 

اتمام  /

 قرارداد

 توضیحات

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

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

 عنوان  قرارداد کارفرما رديف

شروع 

اتمام  /

 قرارداد

 یحاتتوض

1     

2     

3     

4     

5     

 

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

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

 :  3-3فرم شماره 
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÷ 

 

 

 

 

 
 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    

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

 توضیحات سال گذشته (  5میانگین توان مالي ) طي 

 ) توان مالي (   3مراجعه شود به فرم شماره 

 ي (  : ) محاسبه توان مال 1فرمول شماره  -

( A / B ) *100 * C 

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

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

B  مبلغ برآورد انجام مناقصه : 

C از آيتم : امتی 

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 
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÷ 

 

 

 

 

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

 بومي بودن شرکت

 توضیحات خیر بلي استان کرمانثبت شرکت در 

    استان کرمانملک دفتر کار در ت

    اجراي کار در استان کرمان 

 

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

سابقه کار  مدرک تحصیلي رشته تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

 مرتبط

1       

2       

3       

4       

5       

 

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

 طمرتب

1       

2       

3       

4       

5       
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÷ 

 

 

 

 

 
6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

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

 

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

 امتیاز ( 5: ) تابلوهاي برق قت نامه همكاري با شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي در حوزه خدمات مواف  -4-1

 

 حوزه فعالیت نام شرکت رديف

1   

2   

3   

4   
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÷ 

 

 

 

 

 
5   

 

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

 امتیاز 1هر کدام 

 توضیحات کلي : 

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

 . اساسنامه ، روزنامه ثبت و تغییرات شرکت  1

 . مجوز مراجع ذي صالح 2

 توجه :  تصوير کلیه گواهینامه هاي ذکر شده الزامي مي باشد .  

 ارائه شوند :   (3 -8و  3 -7مدارک زير بايستي به پیوست فرم شماره ) -

 . مدرک تحصیلي و سابقه کار اعضاي هیئت مديره شرکت1

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

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

 . ارائه گواهینامه هاي مرتبط با نوع کاري 4

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

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

 . تصوير گواهینامه هاي رضايت نامه کارفرمايان قبلي2

 . نشاني و نحوه تماس با کارفرمايان قبلي3

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

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

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

 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 
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÷ 

 

 

 

 

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

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

 اين در اند قانون اساسي محكومیت يافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي که بصخاشاز ايک  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 گم مناقصهنوع اعتراضي به تصمی 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

 

 

 

ساخت و تأمین داخل یک دستگاه کمپرسور سیل گس 
AERZEN  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
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 " VRA 736Lمدل  AERZEN سیل گس ورساخت داخل یک دستگاه کمپرس " 

 

مدل  AERZEN سیل گس وردستگاه کمپرستوضیحات : پروژه مذکور شامل ساخت کامل یک 

VRA 736L  ( به همراه تجهیزات جانبیAccessories .مطابق اسناد و مدارک فنی می باشد ) 

 

 صات فنی به ادرس تهران  ،به دلیل حجم باالی اطالعات شخ  -دفتر مرکزی -جهت دریافت م

 معاونت بازرگانی مراجعه فرمایید.

  مدارک به صورتHard Copy  پوشه با عنوان های ذیل می باشد. 6و شامل 

01- Aerzen 

02-Drawing 

03-Electical 

04-Accessories 

05-Valves & Faucets 

06-ITP 

 

  تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سییی و ی م بربی، پالک فتر مرکزیدادرس : 

 ، طبقه دوم، معاونت بازرگانیشرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 22
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 هب انم خدا
 

 قرارداد

  AERZENساخت و تأمین یک دستگاه کمپرسور سیل گس 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 

 

 فی مابین

 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 و

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

 

 

 

 ق1395/00شماره قرارداد: 

 1400 /00 /00:  قرارداد تاریخ
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الح به ل و جعفر صدیرعاممی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان این قرارداد ف

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  50کیلومتر ، به نشانی سیرجان، 411395415655اقتصادي 

 نبه عنوا .................. 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 

ین از ا هک، ........................ ی،کدپست ...........................................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 

شرکت توسعه آهن و   AERZEN ساخت و تأمین داخل یک دستگاه کمپرسور سیل گس »موضوع قرارداد، عباارت اسات 

 طبق اسناد و مدارک پیوست.«  فوالد گل گهر

 شرکت VRA 736Lمدل  و تأمین یک دستگاه کمپرسور سیل گس داخل ساختشامل  انجام موضوع قرارداد تبصره:

AERZEN   بصورتEPC  مطابق با نقشه ها و مشخصات فایل هاي پیوست می باشد.و 

 

  دادقرار مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

  قرارداد حاضر -1

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  -2

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

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

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

 .باشند می قرارداد الینفک جزء

خلی مقررات دا وه ها ، آیین نامو پیوست هاي مربوطه د حاضردر صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قراردا

 خریدار و سپس شرایط منضم به پیمان است.

 پیوست ها

 (2و  1)دفترچه مشخصات فنی دیتاشیت و مشخصات فنی : 1پیوست شماره 

 برنامه زمان بندي: 2پیوست شماره 

 دستورالعمل کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک: 3پیوست شماره  
 HSEدستورالعمل : 4ت شماره پیوس
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( که 1400 /000 /000مورخ  ................ به شماره مدرک  2و  1دفترچه مشخصات فنی : با عنایت به حجم باالي پیوست شماره یک )تبصره

ارسال گردید و فروشنده مراتب  ........................صفحه می باشد ، پیوست مذکور به ایمیل رسمی فروشنده به نشانی  د  ..........هریک به تعدا

 اعالم داشته است.  Info@Gisdco.irدریافت مدارک و تایید آن را از طریق ارسال تاییدیه به  ایمیل خریدار به نشانی 

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

 .می باشد تنفیذ قرارداد از تاریخ ماه شمسی 10وضوع قرارداد، م انجام مدت

 

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

 ق گردید.عیین و توافتقطوع م به صورت ریال/یورو بابت انجام کامل موضوع قرارداد، ...عدد..... )........حروف..........(مبلغ قرارداد 

عالم شده از اروش حواله ساس نرخ فجهت تسعیر نرخ ارز بر ارارداد به ریال می باشد، لذا مبلغ قرارداد به یورو و کلیه پرداختهاي ق :1تبصره 

صورتی  اد( عمل خواهد شد.درقرارد 7)بر اساس نرخ نیما( در تاریخ انجام خدمات )به شرح مندرج در ماده  (sanarate.ir)سوي سامانه سنا 

 گیري جایگزین، مجددا توافق خواهد گردید.که نرخ از طریق سامانه سنا در دسترس نباشد مرجع نرخ 

 د.کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگرد :2تبصره 

 گیرد. مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نمیموضوع قرارداد مبالغ فوق براي انجام  :3تبصره 

ارائه  هبمنوط ) است. خریدارده فه خواهد شد و پرداخت آن به عهبر ارزش افزوده اضا اتیدرصد مال 9 زانیبه مبلغ کل قرارداد به م :4 تبصره

 (.یاتیامور مال ز سازمانبر ارزش افزوده ا اتیمال یو ارائه گواه خریداربه  فروشندهتوسط  ،یاتیفاکتور طبق نمونه سازمان امور مال

 

 مقادیر کارافزایش یا کاهش   -5ماده  

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

 قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

 

 تنفیذ قرارداد -6ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضاي قرارداد

 پیش پرداخت ضمانت نامه بانکیب( ارائه 

 حسن انجام تعهدات  ت نامه بانکیضمانج( ارائه 

  خریدارد( پرداخت پیش پرداخت توسط 

   خریداره( نامه ابالغ شروع به کار از سوي 
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خریدار تلقی شده و  دهفروشنبه مفهوم انصراف  (روزکاري از تاریخ امضاء قرارداد 7)حداکثر ظرف مدت فوق  تضامین: عدم ارائه تبصره

 . ن قرارداد، با شرکت هاي دیگر در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نمایداین حق را دارد تا ضمن فسخ ای

 

 مبلغ قرارداد پرداختنحوه  -7ماده 

امه نضمانت یک فقره ل ارائه ابقدر پرداخت، به عنوان پیش را  درصد مبلغ قرارداد 60 ا سقفتخریدار ، فروشندهصورت درخواست در  -7-1

و ین مذکور دادسازي تضمآز .دینمای پرداخت م فروشندهبه  خریدار معادل درصد مبلغ  پیش پرداخت تایید بانکی بدون قید و شرط و مورد

 ماه پس از تحویل موقت کاالي موضوع قرارداد خواهد بود.

دار ارت خریه نظارائه صورت وضعیت، تایید دستگا و ست کمپرسور موضوع قرارداد در کارخانه فروشندهت پس از مابقی مبلغ قرارداد  -7-2

اله ساس نرخ حوارز بر تسعیر نرخ او کسر کسورات قانونی و پیش از حمل کاال به کارخانه خریدار، به فروشنده پرداخت خواهد گردید. 

 واهد بود.خکمپرسور و تایید دستگاه نظارت  )بر اساس نرخ نیما( در تاریخ تست )sanarate.ir(درسامانه سنا  فروش نیما

یش ر مبناي نرخ روز واریز پمبلغ( از سوي فروشنده، تسعیر نرخ پیش پرداخت ب %100تسویه حساب و ارائه فاکتور نهایی ) در هنگامتبصره: 

دمات )به شرح مندرج در خمابقی مبلغ قرارداد به نرخ روز انجام  %40پرداخت به حساب فروشنده، صورت گرفته و مالک عمل خواهد بود و 

 .ار پرداخت می گرددقرارداد( به پیمانک  2-7بند 

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 8 ماده

 فروشندهباشد و می رده معاونت توسعه و مهندسی خریدابه عه این قرارداد تقبل نمودهبر طبق مفاد  فروشندهکه  تعهداتی انجامنظارت بر  -8-1

 .نماید انجامموظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت 

ازرسی الزم بمورد ایشان  نمایندگاندار یا خریوضوع قرارداد در دوره ساخت و قبل از بارگیري و تحویل، توسط دستگاه نظارت م -8-2

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

زم جهت این انات و تسهیالت الو تأمین کلیه امکشد بر عهده فروشنده می با انجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت  -8-3

ارخانه کیالت دفتري در در صورت ضرورت حضور ناظر مقیم، تامین تسهباشد. و پرداخت هزینه هاي مربوطه برعهده خریدار میامر 

 فروشنده به عهده فروشنده می باشد. 

 بود. انجام تعهدات قرارداد نخواهد نسبت به فروشندهیت ، در هر مرحله، رافع مسئولخریدارکنترل و بازرسی نمایندگان  -8-4

شت رعایت بهدا وبهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی  هاي حفاظت ونامهمچنین ملزم به رعایت آیینه هفروشند -8-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.حرفه

 

  بهاء آحاد تعدیل - 9 ماده

 .شود نمی تعدیل و شامل بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد هاي قیمت
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 قانونی کسورات - 10 ماده

 ستا موظف ندها فروشدر صورت تعلق کسورات قانونی به موضوع این قرارداد پرداخت آن به عهده فروشنده خواهد بود و در این راست

 حساب مفاصا ارائه هب منوط فروشنده تسویه حساب با و نهایی وضعیت صورت نماید. پرداخت عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق

 .باشد می قرارداد این براي اجتماعی تأمین

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین - 11 ماده

بدون قید و شرط و انکی ضمانت نامه بیک فقره قرارداد  امضاء هنگام فروشنده در قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

تسویه  وعی موضوع قرارداد تحویل قط از پس مزبور تضمین دهد.می تحویل خریدار مبلغ قرارداد، به %5به میزان مورد تایید خریدار 

چک معادل ده درصد  فروشنده در هنگام امضا قرارداد یک فقره .شود می داده عودت فروشنده به و تائید دستگاه نظارت مالی حساب

وضوع مویل قطعی  س از تحپقرارداد را به عنوان حسن انجام کار به خریدار تحویل می نماید. آزادسازي ضمانت نامه بانکی مذکور مبلغ 

 قرارداد و تایید دستگاه نظارت خواهد بود. 

 

 قرارداد تضمین دوره - 12 ماده

ق ، هر کدام که زودتر محقب و بهره برداري موضوع قراردادماه از زمان نص 12ا یموقت  تحویل از پس شمسی ماه 18 ،قرارداد تضمین دوره

 .باشد می شود،

 

 فروشنده تعهدات – 13 ماده

کلیه  م رانندگی ول، ارسال، بیمه حمل، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه هاي مورد نیاز، تصادفات، جرائبارگیري، حم -13-1

به عهده  ار خریدار،حل انبمی باشد، شایان ذکر است تخلیه تجهیزات موضوع قرارداد در م مسئولیت هاي مربوطه به عهده و هزینه فروشنده

 خریدار می باشد.

ملکرد عاشد وکلیه مسئولیت هاي مرتبط با نصب کلیه تجهیزات موضوع قرارداد تحت نظارت فروشنده به عهده خریدار می ب -13-2

ر ازي کمپرسواه اندعهده فروشنده می باشد. خاطر نشان می سازد نظارت بر ر تجهیزات موضوع قرارداد، حین، ناشی و پس از نصب بر

ب و راه ظارت بر نصننی بر الزم به ذکر است فروشنده متعهد می گردد پس از ابالغ خریدار مب موضوع قرارداد به عهده فروشنده می باشد.

ی بازه زمان صاص بهر حضور یابد و این تعهد فروشنده اختاندازي تجهیزات موضوع قرارداد جهت انجام این امر در محل سایت خریدا

 مشخصی ندارد.

و سایر اسناد مرتبط با کاالهاي موضوع گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ فروشنده متعهد می -13-3

فروشنده متعهد است، خدمات پس از فروش را اعم از تعویض و یا  قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به خریدار تحویل دهد. ضمناً

سال ارائه و تضمین نماید. هزینه مربوط به خدمات پس از فروش برعهده  5تأمین قطعات اصلی و یدکی تجهیزات موضوع قرارداد براي مدت 
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خصوص زمان ساخت با فروشنده توافق بعمل رساله خدمات پس از فروش، د 5صورت سفارش گذاري قطعات در دوره  باشد ؛در خریدار می

 خواهد آمد.

 ومتوجه جان  اي که ممکن است قبل یا هنگام تحویل و اجراي موضوع قرارداد و یا به سبب آنونه حادثه یا صدمهمسئولیت هرگ -13-4

خت ربوط به سامفنی  وب و نقایصاموال خریدار و کارکنان وي در محل خریدار گردد، در صورتیکه ناشی از قصور فروشنده و همچنین عی

ه و انه فروشندل کارخقطعه باشد به عهده فروشنده است. بدیهی است مسئولیت فروشنده در قبال پرسنل خود به صورت مطلق )اعم از مح

 اشت.دخریدار( خواهد بود. خریدار و نمایندگان وي هیچگونه مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهند 

ایط مندرج ایران و شر نماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمیبدینوسیله اعالم و تائید می فروشنده -13-5

قوانین  ز مقررات وارارداد قیا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع  فروشندهدر قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود 

ابت ه از این برتی را کمکلف خواهد بود تا هر گونه خسافروشنده اند المی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کردهجمهوري اس

 شود جبران نماید.می خریدارمتوجه 

صالت و یا مستندات الزم جهت تثبیت ا certificate of origin، فروشنده متعهد است مدرک خریدارخواست در صورت در -13-6

 الهاي وارداتی مورد مصرف در این پروژه را ارائه نماید.کا

 تام اراتیاخت يدارا یستیبا یم ندهینماخواهد نمود که این  یمعرفارخرید به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصله فروشنده -13-7

 .باشدخریدار دسترس در اوقات تمام در و بوده يو جانب از

می ایران جمهوري اسال تامین اجتماعی و قانون کار اهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانونرعایت الزامات ر -13-8

 باشد. میفروشنده و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده 

 است. هده فروشندهسایر موارد بر ع وارد ایمنی در رابطه با پرسنل ،ماشین آالت و تجهیزات ،عملیات اجرایی ومرعایت کلیه  -13-9

نخواهد  توجه خریداربر عهده فروشنده می باشد و مسئولیتی از این بابت م هفروشند مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل -13-10

 بود.

 سایرکسورات پرداخت نمایدقوانین مربوطه  متعهد است کلیه حقوق ، مزایا ، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبقفروشنده  -13-11

نه هاي پرسنلی و ت کلیه هزید پرداخمی باشفروشنده قانونی و موارد مرتبط با قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادي و تردد پرسنل برعهده 

یچگونه رابطه هعوامل وي  و وشندهرفبوده و  فروشندهمزایاي قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایاي قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده 

 ندارند. خریداراستخدامی با 

اي صورت هسب تشخیص و تایید خریدار نیاز به اعمال تغییرات در مشخصات فنی موضوع قرارداد باشد، هزینه حدر صورتیکه  -13-12

 . گرفته در این خصوص توسط فروشنده پس از تایید دستگاه نظارت خریدار قابل پرداخت خواهد بود

وشنده صورت ارجی توسط فرحسب توافقات طرفین مقرر گردید امکان سنجی تامین چرخدنده کمپرسور از تامین کنندگان معتبر خ -13-13

ز تامین یز موصوف اامین تجهو تایید فنی دستگاه نظارت خریدار، فروشنده نسبت به تتجهیز فوق تامین  بودن پذیرد و در صورت امکان پذیر

  اقدام نماید. خاطر نشان می سازد گارانتی کامل تجهیز به عهده فروشنده می باشد. کنندگان خارجی
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ظف به ارائه نماید و فروشنده موتهیه  SKF یا FAG از شرکت هاي معتبر مانندرا بیرینگ کمپرسور روشنده متعهد می گردد ف-13-14

 گواهی اصالت کاال می باشد.

اهینامه نماید و گواز شرکت هاي معتبر خارجی تهیه  رامکانیکال سیل کمپرسور  SEAT and FACEروشنده متعهد می گردد ف-13-15

 انجام خواهد شد. ............اصالت کاال را ارائه می نماید. تامین مکانیکال سیل توسط شرکت 

 .مایدنلحاظ  ارزنور گرید باالتر از متریال کمپرسبا مشابه یا  راکلیه متریال هاي قطعات روشنده متعهد می گردد ف-13-16

 

 خریدارتعهدات  –14ماده 

 ق الزحمه فروشنده را بر اساس مفاد این قرارداد پرداخت نماید.خریدار متعهد می گردد ح -14-1

 ارد نشود.خللی وفروشنده تا در برنامه  باشد شدهفنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -14-2

 

 فروشندهکارکنان  –15ماده 

ارکنان کرفته میشوند به کار گ فروشندهکه به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط  ز نظر این قرارداد کلیه کسانیا -15-1

 شناخته میشوند. فروشنده

باشد و  ناسب داشتهمدار و  ارکنان صالحیتباید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی ک فروشنده -15-2

در جلسات  وشته باشند را دا مطرح میشود خریداراین کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط 

 مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 بود. ارداد خواهددر تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قر فروشنده -15-3

 

 معرفی مدیر پروژه  – 16ماده 

اي طول مدت عنوان مدیر پروژه بر موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ امضاء قرارداد فردي را به فروشندهو  خریدار -16-1

 باشد . خریداردر تمام اوقات باید در دسترس  فروشندهقرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده 

ا به رعویض، موضوع هفته قبل از تاریخ ت یکهریک از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل  در صورتی که -16-2

 اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 تجهیزات موضوع قرارداد تحویلمحل  -17ماده 

گل  معدناده اختصاصی ج 5کیلومتر جاده شیراز،  50یلومتر محل تحویل تجهیزات موضوع قرارداد، واقع در استان کرمان، شهر سیرجان، ک

هده عبه  کورتجهیزات مذمسئولیت تحویل سالم کلیه  خاطرنشان می سازدگهر، سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد 

 باشد.فروشنده می
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 تضمین و رفع نواقصدوره  – 18ماده 

صب و بهره برداري موضوع قرارداد، هر کدام که ماه از زمان ن 12موقت یا  تحویل از پس شمسی ماه 18 ،قرارداد تضمین دوره -18-1

 .باشد می زودتر محقق  شود

قص عایب و نوامباید آن  فروشندهنباشد  خریدار منتسب بهموضوع قرارداد مشهود شود که  ملکرددر ع یمعایب و نواقص اگر در دوره تضمین

 نظارت رفع یا جایگزین نماید. را به هزینه خود و طبق نظر دستگاه 

ده بق تضمینات تعیین شطقادر به انجام کار مطلوب گردد  میتأمین وي که توسط اقالمی  تجهیزات و نماید تضمین می فروشنده -18-2 

د. ااد باشقرارداائم رک و ضمو با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدا فروشندهبوسیله 

ن ظاهر دوره تضمی قصی درمشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کارخانه هاي خود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه نوا

ن د( آردتعیین می گ خریدار )زمان توسطود با حداقل تأخیر ااوط نمااب مربااساخت و طرز کار نامناس نامرغوب یا متریالشود که بتوان به 

ی ورد ساخت مد در منواقص را اصالح نماید. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک و ضمائم قراردا

 باشد. 

 

ارد آن دحق  خریدارد خودداري نمایتعیین می گردد(  خریدار)زمان توسط از رفع نواقص در حداقل زمان  فروشندهدر صورتیکه  -18-3

یا هر نوع مطالبات و سپرده  روشندهفمین ادرصد، از محل تض 15یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه  راسامعایب را 

 داشت نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.نزد او دارد، بر فروشندهاي که 

 

 

  تحویلنگی سالم بودن مواد، کیفیت و چگو – 19ماده 

 .ارسال گردد خریدارسالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

و  ا سالم بودهظاهر اقالمه قرار خواهند گرفت و در صورتیککمی و کیفی مورد بازرسی  خریدارتوسط  آماده بسته بندي می باشندکه اقالمی 

 د رسید. خواه ریدارخد انبار به تأیی خریدارتنظیم و پس از تحویل به انبار یده نشود فارم لیست بسته بندي مربوطه آثار خسارت در آنها د

به دستور  تعهد استم فروشندهمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،  منطبق باو یا  بودهناسالم  یکه تجهیزات موضوع قرارداددر صورت

جاد شده ینه هاي ایید. کلیه هزتحویل نما خریدارمعین می کند در انبار  خریدارموده و در مدت زمانی که ض نیعوترا  اقالم، این نوع خریدار

طی مدت  و خریدارشخیص تعویض به ت از فروشندهدر صورت امتناع  خواهد بود. فروشندهاین رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در و

 23 مادهاساس  ارت وارده برخسهزینه براي جبران  را تعویض نموده و اقالمصالح می داند این ر طریق که ه مجاز است به خریدارمورد نظر، 

 فسخ نماید.فروشنده  تخلفبدلیل و  30یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید
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 قصور و مسامحه  –20ماده 

سبب رعنوان یا تحت ه ت خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید ودر انجام تعهداحسب تشخیص دستگاه نظارت خریدار،  فروشندهدرصورتیکه 

و یا هرنوع  فروشنده درصد از محل تضمین هاي 15 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد  خریدارشود  خریدار وارد آمدن خسارتی به

ه اعتراض ه حق هرگونفروشند و نمایدضائی وصول بدون احتیاج به اقدامات اداري و ق "نزد او دارد مستقیما فروشندهي که امطالبات و سپرده

 در این خصوص را ازخود سلب و ساقط نمود.

 

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -21ماده 

رید ت، مدارک ختعمیرا هاي راهنما و دستورالعملهاي نصب، راه اندازي و بهره برداري وفروشنده موظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه

 ال بوک قالب فاین را در )مشخصات فنی قطعات استاندارد( وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارک منضم به این قرارداد تجهیزات

 

 نسخه الکترونیکی و 3ست به تعداد قرارداد به آن اشاره شده ا 2از ماده  5براساس دستورالعمل هاي کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک که در بند 

دار تهیه و در ت براي خرییل موقد نسخه الکترونیکی، یک نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را قبل از تحوپس از تایی

حداکثر  part bultanت و نقشه انفجاري قطعات به صور  outline drawingاختیار خریدار قرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت 

 ل موقت می باشد.  ماه پس از تحوی 1تا 

 

 

 دقت و کوشش – 22ماده 

اي و حرفه دهاي تخصصیستانداراها و اصول متداول فنی و بر اساس  باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش فروشنده

 برد. ا بکارجدیت خود ر باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و فروشندهمعمول انجام دهد. 

  جریمه تأخیر – 23ماده 

بموقع  ندينامه زمان ببرات موضوع قرارداد را با توجه به نتواند تمام و یا قسمتی از تعهد فروشندهچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  -23-1

ام اقدامات دون لزوم انجبعنوان جریمه، ب لیذ رحش را به یمبالغ فروشندهدات تواند بازاء هر روز تاخیر در انجام تعهمی خریدارانجام دهد 

 برداشت نماید. يو يهاهاي وي کسر نماید و یا از محل تضمیناز پرداخت يقضایی یا ادار

به ازاي هر روز تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور فروشنده و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه اي معادل  -23-2

)ده درصد( مبلغ کارهایی که از سوي خریدار با  تاخیر غیرمجاز مواجه شده است به حساب  %10درصد( و حداکثر تا  دهمیک ) 0.1%

را ضمن احتساب می تواند قرارداد  خریداردر صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذکر در انجام موضوع قرارداد، فروشنده منظور می گردد. 
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را به  فروشنده و سایر مطالبات فروشندهون مراجعه به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و کلیه تضامین خسارات فوق و وصول آن رأسا و بد

حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و  فروشندهنماید و و به نفع خود وصول  عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط 

می تواند به منظور جبران خسارات وارده  خریداراز محل ضبط سپرده مذکور  ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوي خسارات وارده

 از طریق طرح دعوي در مراجع صالح قضایی اقدام نماید.

 

 

 گواهی تحویل موقت – 24ماده 

می  ه تلقییل شدتست هاي عملکردي کمپرسور موضوع قرارداد در کارخانه فروشنده و تایید دستگاه نظارت، کار تکم پس از انجام -24-1

حویل تگواهی   ،شندهبه محل اجراي موضوع قرارداد توسط فرو کاالارسال و  روز از تاریخ درخواست فروشنده 10و حداکثر ظرف  گردد

 موقت توسط خریدار صادر خواهد شد.

 

 

هد شد. در این صورت بود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخوامعایب و یا کم -24-2

ازبینی رت پس از باین صو را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که در رسد، معایبفروشنده ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می

وران حال تاریخ شروع د صادر خواهد شد. در هر خریدارروز توسط  10معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت 

 تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود.

 

 

 برنامه زمان بندي و کنترل پروژه -25ماده 

 بندی برنامه زمانتهیه  -25-1

جهت تایید  فروشنده روز از امضاي قرارداد توسط 10طی مدت حداکثر  خریداربندي تفصیلی اجراي کار مطابق رویه هاي  برنامه زمان

( یا نرم افزار P6ماورا )که شامل نرم افزارهاي پری خریدارمی بایست از سیستم مدیریت پروژه جامع  فروشندههد شد. ارائه خوا خریدار

مت نرم افزار ایست با فربدي می مایکروسافت پراجکت می باشد استفاده نماید. نسخه چاپی به همراه فایل الکترونیکی کلیه برنامه هاي زمانبن

ار تار شکست کر گیرنده ساخبندي می بایست در ب داده شود. برنامه زمان فروشندهار مایکروسافت پراجکت از سوي یا نرم افز P6پریماورا 

(WBS(روابط ، مایلستون ،)Milestone و هر نوع داده دیگر مورد نیاز جهت پایش )باشد. خریدار 

 بروز رسانی برنامه تفصیلی -25-2

نالیز ظر گرفتن آامل در نشبر پایه پیشرفت،  خریدارلی کارها را بصورت دوره اي مطابق نیاز بندي تفصی می بایست برنامه زمان فروشنده

 تاخیرات و شتاب در صورت نیاز و همچنین اصالح زمان باقیمانده  و روابط فعالیتها بروز نماید. 
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 دستورالعمل های برنامه ریزی و کنترل پروژه -25-3

روژه پمام ابعاد ش دادن تدستورالعمل هاي برنامه ریزي وکنترل  پروژه را جهت پوشیاز خریدار، بنا به درخواست و نمی بایست  فروشنده

ژه اصالح یازهاي پرونابق با بوده و هر کجا که الزم است مط خریدارتدوین نماید. این دستورالعمل ها می بایست بر پایه دستورالعمل هاي 

 پروژه زي و کنترلنامه ریاز : دستورالعمل اندازه گیري پیشرفت کار و دستورالعمل برخواهد شد. برخی از این دستورالعمل ها عبارتند 

 مدارک -25-4

اساس ی بایست برمروشنده فتجهیزات موضوع این قرارداد به عنوان جایگزین تجهیزات در حال کار در سایت خریدار استفاده خواهند شد و  

رارداد قی منضم به ارک فنالعات کمپرسور موجود اقدام نماید و در صورتی که مابین مدمشخصات فنی منضم به قرارداد نسبت به برداشت اط

ریدار ایید فنی ختز اخذ او تجهیزات در حال کار تناقضی مشاهده گردد فروشنده موظف می باشد مراتب را به اطالع خریدار رسانده و پس 

ق با ک فنی مطابر مداری منضم به قرارداد مبناي ساخت می باشد و ساینسبت به شروع ساخت اقدام نماید و در غیر این صورت مدارک فن

 قرارداد آمده است در فاینال بوک ارائه خواهد شد. 21آنچه که در ماده 

 

 گزارشات -25-5

دي نه زمانببرنام پیشرفت، ي انجام شده، کارهاي در حالو دقیق مربوط به کارها انجام کارها، فروشنده می بایست اطالعات کامل زمان در

زارش دهی و گی مستندات ت تمامتفصیلی کارها و وقایعی که در عملکرد کارها تاثیر می گذارند را به خریدار ارائه نماید. فروشنده می بایس

 برنامه ریزي مربوطه را به همراه فایلهاي اصلی محاسباتی و پشتیبان در دسترس نماینده خریدار قرار دهد.

 ب ضرورت دربر حس پیشرفت دوره اي را به صورت ماهانه در اختیار خریدار قرار دهد. الزم به ذکر است فروشنده می بایست گزارش

سرع وقت ات را در ان گزارشمبنی بر ارائه گزارشات پیشرفت پروژه خارج از رویه ماهانه، فروشنده متعهد می گردد ای خریدارصورت اعالم 

 قرار دهد. خریداردر اختیار 

 

 

 اهی تحویل قطعیگو– 26ماده 

 واهی تحویلن مربوطه، گپایان دوره تضمی، در  به وجود آمده استدر دوره تضمین که پس از رفع و اصالح کلیه نواقص و عیوب احتمالی 

 قطعی از طرف خریدار صادر خواهد شد. 

طعی قراي تحویل ات را، بریخ تشکیل هیاعضاي هیات تحویل قطعی و تا فروشندهبنا به تقاضاي  خریداردر پایان دوره تضمین تعیین شده، 

بط با قصی که مرتنعیب و  اشد و هرب فروشندهمعین می کند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار 

د نمود امضا خواهن قطعی راگیرد، و بیدرنگ صورت جلسه تحویل موضوع قرارداد باشد را مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحویل قطعی می

 و مطابق قرارداد عمل خواهد شد. 

 اشد.بر اساس شرایط قرارداد مکلف به رفع آنها می ب فروشندههرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی مشاهده کنند، 
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رخواست و پس از د انجامد ول، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو هفته به طفروشندهبا وجود تقاضاي  خریداراگر 

ده شحویل قطعی رارداد تدر این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع ق خریدارو انقضاي یک هفته از تاریخ تقاضاي مجدد  فروشندهمجدد 

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

 

 

 حق واگذاري – 27ماده 

قی یقی یا حقوخاص حقام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از خریدار به شخص یا اشفروشنده حق ندارد تم

 دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.

 

 

 حل اختالف – 28ماده 

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

با  د که طرفیناهد بومیباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوي به حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم قضائی شهرستان سیرجان خو

 امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند.

 

بق ط، خریدارت غیر اینصور و در اجرا نمایدملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد  فروشنده -28-2 

 عمل خواهد نمود.  فروشندهقرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهري و غیر مترقبه – 29ماده 

 ود.واهد بخموارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یک از طرفین نافذ و قابل اجرا 

 

 

 قراردادو خاتمه  موارد فسخ  –30ماده 

 :فروشنده فسخ قرارداد بعلت تخلف  -30-1

عوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي انجام موضوع قرارداد به موقع فراهم  فروشندهمعلوم شود که  خریداردر صورتیکه بر 

، در صورت واگذاري کار توسط نجام وظایف محوله اعمال نمی نماید انتظار می رود در افروشنده ک ااه از یاایا دقت الزم را کنساخته و 

دستگاه نظارت در صورتیکه به تشخیص  و نیز  فروشنده به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی یا حقوقی( بدون مجوز کتبی خریدار

به تعویق بیافتد و یا  این قرارداد  23د مندرج در ماده عموابیش از فروشنده تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر خریدار 
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اخطار خواهد فروشنده به خریدار  ، را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله را ننمایدخریدار منافع فروشنده 

روز تجاوز کند،  15 موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نباید ازفروشنده کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و 

  نواقص و معایب را مرتفع سازد.

ط به اصواب مربونز اقدامات عمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی ا خریدارمطابق اخطار  فروشندهدر صورتیکه در پایان مدت مذکور 

ن قرارداد ت خاصی ایانجام تشریفابدون احتیاج به  به تشخیص خود و  حق خواهد داشت خریدارحرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

 ودخ نفع به کار انجام سناجراي تعهدات و ح تضمین و وصول  ضبط به نسبت درنگ بی قرارداد، فسخ ابالغ از پس خریدار .را فسخ نماید

ت ر مطالباایمین و سنموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضا اقدام

ود سلب خصوص از خ ا دراینرحق هرگونه ادعایی  فروشندهفروشنده مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و 

 و ساقط می نماید. 
 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -30-2

خدماتی  وخش تدارکات خسارت معقول ب خریداردر آن صورت نمایند که  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  فروشندهو  خریدار

رد، کرداخت خواهد پ فروشنده در جریان انجام می باشد را به فروشندهانجام شده یا به وسیله  خریداربا تایید  که تا تاریخ تفاسخ مذکور

ان اخت یا جبراي آن پردبر خریدارهدي را که کلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تع فروشندهمشروط برآنکه 

 انتقال دهد. خریدارخسارت نموده است به 

 فسخ به سبب ورشكستگی -30-3

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

 

 ین حل و فصل خواهد شد.باال بین طرف 2-30 بندطبق  و برتواند فسخ شود و  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  -30-4

 

 قرارداد  خاتمه -30-5

 رخریدادهد. در اینصورت مسئولیت  ، به قرارداد خاتمهفروشنده( روزه کتبی به 15)پانزده  می تواند، در هر زمان بتمایل خود با اخطار خریدار

 بپردازد:فروشنده آن است که مبالغ زیر را به 

ه اي مشخص شدلم از کارهانجام گرفته و براساس درصد هر ق "براي کارهائی که واقعافروشنده رد استحقاق مانده پرداخت نشده مو –الف 

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

، راردادقبالغ خاتمه از تاریخ ر قبل ابراي تأمین مواد مورد نیاز کافروشنده کلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط  –ب  

د و همچنین ده شده باشنها داآمشروط بر آنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی، سفارش 

ئه نسخه هاي با ارا یدارخراي ته برمشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي انجام گرف

 دال بر انجام هزینه ها خواهد بود. توسط خریدار یا سایر اسناد تأیید شده فروشنده تأیید شده فاکتورهاي 

بماوجب قارارداد حق دریافت بازپرداخت نسبت به آنها را  سایراشیایی را که مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و فروشنده –ج  

، انتقال خریدار، بر طبق دستورالعملهاي خریدار رد و کلیه طرحها، نقشه هاي کار، کروکی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به کار را به دا
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 کار در کلیه سفارشها و پیمانهاي دست دوم دررابطه بافروشنده نیز همان حقوقی را که  خریدارخواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه 

 انجام خواهد داد. ورده است کسب نمایدبدست آ

وجب شرایط می که به بجز تعهدات ؛محض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین خاتمه خواهد یافته ب –د  

ادن به ددر پایان ر داخری قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیک از مطالب مندرج در این ماده برحق

پایان دادن به  به معنی "ناعیشنده فروقرارداد به  خاتمهقرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار 

خواهد نرا  مست دوسازندگان و فروشندگان دو فروشنده مسئولیت حل و فصل دعاوي  خریدارکلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و 

 داشت.

 

 

 بازرسی، آزمایش و تهیه گزارش  – 31ماده 

جاز است که مندي، زمانی اعالم مینماید و قبل از بسته ب هفروشندتحویل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که  -31-1

 ر صورت عدمدنمود.  بدون گواهی بازرس جلوگیري خواهدبازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم 

 اعالم خواهد نمود. فروشندهنیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به 

 د بود.بت به انجام تعهدات قرارداد نخواهفروشنده نسنمایندگان خریدار، در هر مرحله، رافع مسئولیت کنترل و بازرسی  -31-2

 ITPبراساس  یندگان خریدارنما بازرسای مورد تحویل قبل از یا و تامیندوره  شود در می تامین دهفروشنطرف  که از اقالمیکلیه  -31-3

کتبا دار خریهت تأیید جرا تهیه و  "برنامه بازرسی"قرارداد  تاریخ تنفیذ از ده روز موظف است ظرف مدت فروشندهگرفت.  خواهند قرار

روشنده و فمابین  رک فوق اظهارنظر می نماید و براساس توافقات صورت گرفتهخریدار ظرف مدت ده روز در خصوص مد اعالم نماید. 

 خریدار و نهایی شدن مدرک مذکور، این مدرک مالک کلیه بازرسی هاي پروژه خواهد بود. 

هیالت الزم و تس بایستی ریخ بازرسی را اعالم داشته و، تاITPقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روزکاري 3فروشنده حداقل  -31-4

الزم  ش و کمکهايوازم آزمایمعرفی می شوند فراهم نماید و لفروشنده  به  "کتباخریدار مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف 

داد و قرار را بر طبق ات خود. همچنین فروشنده موظف است تعهدبراي انجام وظائف محوله در اختیار آنان قرار دهد )به هزینه فروشنده( را

د و وست قراردادارک پیمها و تعلیماتی که دستگاه نظارت خریدار در حدود مشخصات و اسناد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل

تگاه روشنده، دساعالم ف الزم به ذکر است حداکثر طی پنج روز از تاریخ اي و تخصصی اعالم می نماید، انجام دهد.استانداردهاي حرفه

ار تایید شده تلقی اقدام می نماید و در صورت عدم حضور خریدار در مدت مذکور، ک ITPدار جهت بازرسی کاال مطابق با نظارت خری

د کلیه وظف می باششنده مشده و فروشنده مجاز به انجام مرحله بعدي موضوع قرارداد براساس برنامه ساخت می باشد. شایان ذکر است فرو

 در اختیار خریدار قرار دهد.مستندات بازرسی این مرحله را 

مجاز بازرس ، نباشندطبق مشخصات مشروحه در قرارداد  شده استتهیه  فروشندهکه از طرف  اقالمیبازرسی،  درصورتیکه در موقع -31-5

که  اقالمیب از تعویض یا رفع عیو فروشنده)با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  خواهد بود که آنها را قبول ننماید

را جایگزین نموده  اقالمطریق که صالح میداند این  به هر می تواند خریدارتقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  خریدار
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ده و براي جبران تلقی نمو فروشندهرا به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات  اقالمدر مورد تعویض یا اصالح این نوع  فروشندهو امتناع 

 فسخ نماید. ،در انجام کارهافروشنده  تخلف، قرارداد را بدلیل 30 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 23ماده خسارات بر طبق این نوع 

 خریدارید رد تأید موستاندارکدها و استانداردهاي مورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطابق ا -31-6

 باشد.

 قرار گیرد. خریدارها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایش -31-7

ولیت او در را از مسئ فروشندهتحویل شده اند،  فروشندهکه از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -31-8

 اف نمی نماید.نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند مع در اجراي مفاد قراردادقصوري که  یامقابل عیوب و 

 فراهم آورد.ریدار خبراي بازرس را  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزمفروشنده   -31-9

د تجدید گردد و به سبب آن انجام موضوع ر صورتی که حسب تشخیص و تایید دستگاه نظارت بازرسی اقالم موضوع قرارداد -31-10

  نباشدر وي و قصو شی از عملیات فروشندهقرارداد توسط فروشنده با وقفه صورت پذیرد،در صورتیکه علت و منشاء تجدید بازرسی نا

 تاخیرات زمانی ایجاد شده در بازه تاخیرات غیرمجاز نخواهد بود و مشمول جرائم تاخیر نخواهد شد.

 

 

 ته بندي و تحویل کاالهاي موضوع قراردادبس -32ماده 

ضوع کاالهاي مو اي ناشی از بارگیري، بسته بندي و حمل اقالم موضوع قرارداد به عهده فروشنده می باشد و تخلیههکلیه هزینه  -32-1

 قرارداد در محل انبار خریدار به عهده خریدار خواهد بود.

 شود. ر دادهتی فرم پکینگ لیست شامل شرح کاال در بسته بندي قراهمراه با محموله ارسالی به سایت خریدار،  بایس 

   ،ه از هر که اي باشد اید بگونبتجهیزات بسته بندي به دلیل اینکه خریدار تجهیزات موضوع قرارداد را در انبار نگهداري می نماید

 .وگیري گرددنها جلآاي دیگر و امثال گونه عیب و نقص در تجهیزات از قبیل نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و تعارضات هوا و گازه

 

 نشانی طرفین قرارداد – 33ماده 

تغییر دهد  دت قراردادمد را در هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خومندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، نشانی طرفین قرارداد به شرح 

نامه ها به نشانی اق و اظهاره ها، اورجدید به طرف دیگر ابالغ نشده کلیه نامکه نشانی زمانی باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند و تا 

 خواهدشد. ها ابالغ شده تلقیبا پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن فوق الذکر 
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 16از  16صفحه  1400 پاییز ق1395/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 نسخ قرارداد – 34ماده 

سان رداد داراي اعتبار یکمهر و امضاي طرفین قرا هر سه نسخه پس ازنسخه اصلی که  سهو  ماده 34 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

 میباشد. فروشندهو یک نسخه براي  خریدارمیباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي 

 

 

 

 

 خریدار    

 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 فروشنده

 

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

  

 مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره یب رئیس هیات مدیرهمدیر عامل و نا

 ...............................................  محمد محیاپور

 

 

 

 رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره

 ...............................................  جعفر صالح
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 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

ما امضا شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  AERZENساخت و تأمین داخل یک دستگاه کمپرسور سیل گس 

جه به با تو پس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و ذیل کنندگان

یط و ر اساس شراداریم که عملیات موضوع مناقصه فوق را باطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

  مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل

 

 ..... ریال ............................................................................................................................................................................................. دبه عد

 

 ...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 وشرایط اطالعات کامل و کافی در مورد  -1

له شرایط جم، از اقصه تأثیرگذار استاین 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 پریط و الزامات کاري که باید طبق قرارداد چگونگی، خواص، مشخصات، شرابه  -2

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

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

ع هر نومکان ادانیم و ود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور کامل متعهد میکارهاي مرتبط به آن را داریم و خ

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

  اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد 

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

 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 چارچومربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت 

 شت.نخواهیم داشرایط عمومی پیمان 

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

 پیشنهادات نیست.
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  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
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 ایید تگرفته و  ر نظردر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را د

 ت که بعدا  ا انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده اسرالعات کافی کنیم که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطمی

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  اي به امض داماقفرما که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کار صورتیدر

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

 باشیم و به ما االختیار 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 د جدول زیر را بر طبق لیست پیمانكار آنالیز و جزئیات قیمت موار

 كرد.

 

 *نمونه جدول تفكیک قیمت

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

1 ............... 
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر 

دیتیل و ریز 

قیمت هر 

 قسمت

2 ................... 
    

مطابق با 

مشخصات فنی 

 خواسته شده 

و با ذکر 

دیتیل و ریز 

قیمت هر 

 قسمت
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 4از  1صفحه  1400 پاییز ق00/ 1395: مناقصه شماره  HSEدستورالعمل 
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 

 

 HSEدستورالعمل 

 

ذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاشته و همچنین متعهد میگردد کلیه  HSEپیمانکار متعهد میگردد کلیه مفاد و موارد 

الجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست را، با توجه به موضوع قوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزما
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نیز براي پیمانکار الزم االجرا  HSEپیمان رعایت نماید. همچنین به موجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی کارفرما در حوزه 

 میگردد.

  ت باشد.فعالی اران از مراجع ذیصالح استان محل انجامشرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانک -

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

فرات نامی و تم مسئول مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیت

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 نفرافاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدابهداشت، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداري، ح

HSE  واجتماعی  و رفاه وزارت تعاون، کار "بکارگیري مسئول ایمنی"پیمانکار و سطح مهارت آنها بر مبناي آیین نامه 

ین شد، تعیکارفرما رسیده با  HSEکه به تایید واحد HSEمتناسب با پراکندگی جبهه هاي کاري یک نفر کارشناس 

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

دعاي خارج 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)شهاي بدو و حین کار ارائه آموز -

 معاینات طب کار 

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

فرما ز سوي کاراه ف شدپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعری -

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 ر آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفادهکلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزا -

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 

ا بمطابق  وبوده و در شرایط ایمن، مناسب سالمت فنی از شرکتهاي مورد تایید سازمانهاي ذي صالح و کارفرما 

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 قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکا

  خواهد بود. پیمانکار

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

    دریافت نمایند.

کار  ط محیطپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و رب -

(HOUSE KEEPING) ح س به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدمان منظم و صحیملب

  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  HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با -

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

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

ات بار برداري، فاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیزاز جمله وسایل استح 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.  HSEط به تایید واحدپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منو -

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

  د.(مال میگردرما اعقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهاي کارف

ر دین وسایل اده از سنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفاکلیه پر -

 رد میباشداران 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

 نمی باشد. آهن و فوالد گل گهر

 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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