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ساخت و  "شررت ت سعهررهن و ف ال  عل  هر هرت  ر دات   ر   صب، راه اندازیطراحی،  و  تامین، نظارت بر ن

سفورماتور سعه آهن و فوالد گل ولت آمپر مگا 4كیلو ولت با ظرفیت  20/33تحویل تران  ز ر   " گهرشركت تو

 ال هذ ر دماید. بن پیمادکار ال جد شت یط عمومی طتیق بتهز ری مناقصن

 

 متقاضیان می سع دند جرت  ریا ت  هنا  مناقصن  ز طتیق:

 بخش مز یده  ا ال مناقصن  ا، WWW.GISDCO.COMهایت  ینتتدتی شت ت بن و رس  -

  قد م دمایند.

 

 قای مرندس  با جناب  ر ئن پیشنرا   نی  ز قبر  ر صعرت دیاز بن هع ل  ز مع ر   نی پتالژه،مناقصن هت ن  -

 حاصر  تمایند. سماس 09138358489محمع  وبا ی 

بنام وقای  09133919110 ال 212  خلی  4-02188197670 جرت  سب  طالعات بیشتت با شماره  ای -

 سماس حاصر  تمایید. 15/15سا  8 ر هاعات    ری  شنبن 4  لیشنبن  رالز ای ر  قاهمی

 

 می باشد: می باشد. بنابت یف دحعه  رهال پا ات مناقصن بن ستسیب ذیر مرحله ای یکمناقصن حاضت بن صعرت 

  ر   ر خع ال مالی ر  شامر ضمادت دامن ال پیشنرا   نی  "ج"ال  "ب"ال  " لف"مناقصن هت ن می بایست پا ت 

 . زمان ال محر مقتر سحعیر دمایند

 

 تحویل مدارک 

 عل  هر هرت،، شت ت سعههن و ف ال   22مید ن  رژ دتیف، خیابان  لعدد، خیابان هی ال یکم غتبی، پالک  ،سرت ن

 سحعیر  تمایید. 09133919110قاهمی با شماره سماس ال حد بازرهادی جناب وقای 

 

52/80/4001  ختیف مرلت  رهال مد رک:  

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

 

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

 ........................  مدیریت محترم شركت

 

 با سالم

اخت و سطراحی،  پیمانکارانتخاب نسبت به عمومی  مناقصهدر نظر دارد از طریق برگزاري  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

ركت ش مگا ولت آمپر 4كیلو ولت با ظرفیت  20/33تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتور

 اقدام نماید.  سیرجان كارخانهدر محل گهرتوسعه آهن و فوالد گل
 

 ( موضوع مناقصه1

 4فیت كیلو ولت با ظر 20/33تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتورطراحی، ساخت و 

 ست.فعالیت ها در پیوست اسناد مناقصه آمده ا شرحكه گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل مگا ولت آمپر
 

 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  اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرسسایت  
 

 تضمین شركت در مناقصه  (4

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

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

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

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


 

 20/33تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتورطراحی، ساخت و 

 گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل ولت آمپر مگا 4كیلو ولت با ظرفیت 

 3از  2صفحه  1400 پاییز ق1374/00: قراردادشماره  دعوت نامه

 

 

 

 

 

 
 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 12 میباشد، ضمن اینکه  اهم 2زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفیذ 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد( 6

 می باشد. مرحله ايیک ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت  

 

  (  اعتبار پیشنهاد7

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

 

 پیشنهاد( مهلت و نشانی تسلیم 8

شنهادها باید حداك ساعتپی شانی  به 25/08/1400مورخ  14 ثر تا  سی و تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند،ن یکم  خیابان 

 09133919110، شررركت توسررعه آهن و فوالد گل گهر، واحد بازرگانی جناب آقاي قاسررمی با شررماره تماس  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 ذیلگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود

 فرمایند:

ندس محمود آبادي ارائه پیشنهاد فنی با جناب اقاي مه از قبل سوال از موارد فنی پروژه،مناقصه گران در صورت نیاز به 

 .ندینمااعالم نظر تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی خود  09138358489

 ل گهر،، شركت توسعه اهن و فوالد گ22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پالک آدرس: 

 قاسمیمسئول پاسخگویی : آقاي 

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 

 

 

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

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

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

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

 گردد:ینماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل مپیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می
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محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادي بیشتر كنترل  در صورتیکه پس از -الف

 یابد.است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می

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

 باشد.قیمت كمتر مالک عمل می

اصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ر آیتم با حدرصورتیکه قیمت كل ه -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.

صورت دقیق و با جزئیات ناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانکار بهاي این اسمواردي 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

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

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

 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                                    

http://www.gisdco.ir/
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  مناقصهمناقصه  دردر  شركتشركت  دستورالعملدستورالعمل

  

  

طراحی، ساخت و تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و 

 مگا 4كیلو ولت با ظرفیت  20/33تحویل ترانسفورماتور

 گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل ولت آمپر

 

 

 ق1374/00 شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 سناد مناقصها     3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 مشخصات فنى    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 

 

 مقدمه (1

ی و تحویل ین، نظارت بر نصب، راه اندازتامطراحی، ساخت و "  دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

را با شرايطي  " گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل ولت آمپر مگا 4كیلو ولت با ظرفیت  20/33ترانسفورماتور

 د. به پیمانكار واجد شرايط واگذار نماي عموميکه در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاري مناقصه 

 شرح كار  (2

تییامین، نظییارت بییر نصییب، راه انییدازی و تحویییل طراحییی، سییاخت و  " دارد قصددههدددا از برگددزاري ايددن منا

براسدا   " گهرشركت توسعه آهین و فیوالد گیل ولت آمپر مگا 4كیلو ولت با ظرفیت  20/33ترانسفورماتور

 مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود د
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 اسناد مناقصه (3

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

 شرکت در مناقصه مهنادعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  پیش نويس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 

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

 ،م اطالعات الزمه و تماکرد گر، بايد قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيمناقصه -3-3

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

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

 .د مناقصه افزوده شودبه اسنا ايکه طي الحاقیه مگرآن

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

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

 .و در اسناد مناقصه وجود نداردبه نظر ا آورده است و ابهام يا اشتباهي

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

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

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

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

گزار و صهاز تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعكس کند و پیشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ مناق

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

 .نظر وي تلقي خواهد شد

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

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

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

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

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

 

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

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

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

 و محل مقرر تحويل نمايند. 

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

به  25/08/1400 روز 14ساعت تا حداکثر  خود را اتپیشنهادفني 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، از تار تحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پسقاسمي قاي ، آمعاونت بازرگاني

 ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

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

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

 بندى و به آدر  تعیین شده، تحويل نمايد. پاکت بسته
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اکت به يک پ کلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در -4-4

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

 پاکتها درج گردد:

 

 كیلو ولت 20/33تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتورطراحی، ساخت و  

 گهرگلشركت توسعه آهن و فوالد  ولت آمپر مگا 4با ظرفیت  

 ق 1374/00مناقصه شماره           

 -----پاكت .... حاوی    

 -----: گرمناقصهنام  

 -----: گرمناقصهنشانی  

 
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاكاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شركت تضمین پاكت الف: 

نامه ين ضمانتامیباشد.  ریال( 1،000،000،000)میلیارد  یکمبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت -1

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

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

 تمديد باشد.

م به صورت لزو ماند و درنزد کارفرما مى تضامین قرارداديرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه نامه شضمانت -2

بول در ابل ققگر و يا تأخیر غیر شود. عدم انجام چنین امرى از طرا مناقصههزينه برنده مناقصه تمديد مى

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

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

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

 خواهد شد.

 

 پاكت ب: پاكت پیشنهاد فنی

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

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

 و ارائه میگردد:

 : بخش اول

 قتصاديکد ا، ر اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسميتصوي 

 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 

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

 مبلغ قرارداد .

 

 : بخش دوم

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

سناد صات فني مندرج در ااز مشخ فروشندهصورت وجود( به همراه لیست انحراا پیشنهاد فني 

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

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

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

 گیرد. در سي قراردر اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد بررپیشنهادي دارد بايد نظر خود را 

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

 

 بخش چهارم:

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

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

 نشده و يا حذا شده باشد.
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ا گر در نظر دارد بصورت مشاركتی در این مناقصه شركت نماید، هر یک از اعضتوضیح: در صورتی كه مناقصه

 نامه موافقت از ل، همراه با نسخه ایاساس این دستورالعم های جداگانه مدارك خود را برباید در زونکن

  نمایند. ارایه اعضا در پاكت )ب( بین مشاركت

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

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

 .باشندمسئول می كا )متضامنا (اجرایی، منفردا و مشتر

 .مشاركت در اعضا از یک هر سهم درصد -

 .اعضا  از یک هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

 گر و امضای قرارداد صحت و سقمكارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد كه قبل از انتخاب مناقصه

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نماید

 

 لیپاكت ج: پاكت پیشنهاد ما

 پیشنهادي پیشنهادي بر اسا  فرم هاحاوي قیمت مي بايستمشخص شده است  «ج»پاکتي که با حرا  -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 مبلغ مشخص شده در پیشنهاد بايد بصورت عدد و حروا مطابق اسناد مناقصه ارائه -4

شنهادى بلغ پیممیان مبالغ ارائه شده به عدد و حروا، مبلغ به حروا نوشته شده به عنوان  هرگونه تناقض

قرار  قیمت کل باشد قیمت کل مالک عمل شود و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد ودر 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 يدهگرد 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

ه هاي بازرسي براسا  الزامات خريدار که در هزين کارکنان، قانوني مزاياي ي مورد نیاز،هاخطر و ساير بیمه

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

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

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

  گیرد.مي صورت آنها مبناي بر مناقصه،

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

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

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

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

 شد.

ا پرداخته سامانه سنا مي باشد و کلیه حواله فروشمحاسبه نرخ ارائه قیمت بصورت ارزي مبناي درصورت  -8

 مي باشد.براسا  سامانه فوق  ريالي در تاريخ پرداخت دلاعم

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

 ،معتبر زودهارزش افر ب 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 (5

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

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

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

 شود.مي محسوب پیشنهاد انشدنيجد جزء
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 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 منصرا 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 درصورتي که برنده مناقصه در 

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

ات وضوع عملیبا م وانین و مقررات، آيین نامه ها و بخش نامه هاي مرتبطبرنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه ق

 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.

 

 انگرناقصهمسئواالت  (6

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

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

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

 گران دعوت شده خواهد رسید. مناقصه

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

 .نديانماعالم نظر تما  و نسبت به ارائه پیشنهاد فني و مالي خود  09138358489محمود آبادي 

 

  کت شر ،22ک رژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالتهران، میدان ا: تحويل مدارک  آدر

 09133919110، شماره تما : قاسمي، تحويل آقاي واحد بازرگاني، توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 مشخصات فنى  (7

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

احتمالي در مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد اعالم و کسب  بايد هرگونه مغايرت
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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.

 کند.ىم، تعیین نیاز را بنابر مصالح کارفرما فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات موردمشخصات  -2

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

ضوع ار موکم گر بايد از تكمیل بودن اسناد براى انجاشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

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

 

 

 بازرسی تجهیزات (8

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

 ايد. اقدام نم خريداراين مدارک از دستگاه نظارت 

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

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

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

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

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

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

 ه باشد.را کتبا اخذ نمود 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 موارارسال پیشنهاد خود باي ان جهتفروشندهطبق جدول ذيل انجام مي پذيرد و  فروشندهامتیاز دهي به 

 مالحظه نمايند.

 نام شرکت :

 تاريخ دريافت مدرک :

 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

 

 

 تاريخ بررسي در کمیته ارزيابي :

 حاضران در کمیته :
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÷ 

 

 

 

 

 
 نتايج بررسي :

 .امتیاز کافي کسب نموده و مورد تايید است -

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

 .ده و مدارک به شرکت عودت داده مي شودامتیاز کافي کسب ننمو -

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

 باشد.

 الزامات بدون قید و شرط : 

 الزامی می باشد . دارا بودن تایید صالحیت فنی  -

 رت كار الزامی می باشد .کاری وزادارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمان -

 نام شرکت :

 شماره ثبت :

 تاريخ ثبت :

 محل ثبت :

 نشاني دفتر مرکزي :

 نشاني شعبه هاي ديگر )در صورت وجود(
 

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

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

ظرفیت  حداکثر کار مجاز رتبه رشته رديف 

 خالي

     

     

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

 ز(تیاام %80) 5امتیاز( ، رتبه  %90) 4و  3امتیاز ( ، رتبه  %100) 2و  1رتبه در رشته هاي فوق : رتبه  -
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÷ 

 

 

 

 

 
 امتیاز( 10(  كیفیت و استاندارد  : ) 2فرم شماره )

 

 مرجع صدور عنوان گواهینامه 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 شركت  : ) 3اره )فرم شم

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

 توضیحات
امتیاز 

 اکتسابي
 امتیاز

 امتیاز

 معیار
 معیار زير معیار شرايط اخذ حداقل امتیاز

  3هر قرارداد کامال مشابه 

يبا امتیاز ، هر قرار تقر

 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   

يكي از چهار آيتم)هرکدام 

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

بر میانگین درآمد برا 3

 ناخالص  

ارائه سند مالكیت يا اجاره 

    نامه
2 5 

  استان کرمانثبت در 
 بومي بودن
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÷ 

 

 

 

 

 

 

  

 عنوان  قرارداد کارفرما رديف

شروع 

اتمام  /

 قرارداد

 توضیحات

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

ارائه سند مالكیت يا اجاره 

   نامه
2 

  استان کرماندارا بودن دفتر کار در 

ارائه مستندات و کپي 

   قرارداد
1 

انجام کار در استان کرمان و  شهرستان 

 سیرجان  

   اسناد مربوطه  ارائه
3 

14 

سوابق فني و اجرايي مديران 

 اصلي 

 توان مديريتي 

 توان منابع انساني

 سوابق تحصیالت   2   ارائه اسناد مربوطه  

   ارائه اسناد مربوطه  
2 

چارت سازماني  به همراه 

 مدارک تحصیلي و سوابق  

فني توان  گواهي نامه  مرتبط  3   ارائه اسناد مربوطه 

پرسنل  

 اجرايي 

  

   ارائه اسناد مربوطه  

4 

سابقه کاري مرتبط باالي 

 سال  5

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

 

 عنوان  قرارداد کارفرما رديف

شروع 

اتمام  /

 قرارداد

 توضیحات

1     

2     

3     

4     

5     

 

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

 توضیحات عنوان  قرارداد کارفرما رديف

1    

2    

3    

4    

 

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

 توضیحات عنوان  قرارداد کارفرما رديف

1    

2    

3    

4    

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

 توضیحات سال گذشته (  5میانگین توان مالي ) طي 

 ) توان مالي (   3راجعه شود به فرم شمارهم 

 ) محاسبه توان مالي (  :  1فرمول شماره  -

( A / B ) *100 * C 

A   رابدر میدانگین ب 70ساله گذشته يدا  5برابر میانگین مالیات  50سال گذشته ) شامل  5: میانگین توان مالي

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

B  مبلغ برآورد انجام مناقصه : 

C  امتیاز آيتم : 

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

 گردند .  3 - 5نیز بايد پیوست  فرم شماره 
 

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

 بومي بودن شرکت

 توضیحات خیر بلي استان کرمانثبت شرکت در 

    استان کرمانتملک دفتر کار در 

    اجراي کار در استان کرمان 

 

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

سابقه کار  مدرک تحصیلي رشته تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

 مرتبط

1       

2       

3       

4       

5       
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÷ 

 

 

 

 

 
 

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

 امتیاز  7امتیاز مجموعا  1کدام 

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

سابقه کار  مدرک نحصیلي رشته تحصیلي سمت نام خانوادگي نام رديف

 مرتبط

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

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

 

 

 

 

 
 

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

 امتیاز ( 5: )  ا شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي در حوزه خدماتبموافقت نامه همكاري   -4-1

 

 حوزه فعالیت نام شرکت رديف

1   

2   

3   

4   

5   

 

وع پروژه تبط با موضدسین مشاور و پیمانكاران داخلي  و خارجي مرموافقت نامه همكاري با شرکتهاي مهن 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

 ي باشد . توجه :  تصوير کلیه گواهینامه هاي ذکر شده الزامي م 

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

 . مدرک تحصیلي و سابقه کار اعضاي هیئت مديره شرکت1

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

 نل کلیدي. مدارک و مستندات کافي جهت اثبات سابقه کاري اعضاء هیئت مديره و پرس3

 . ارائه گواهینامه هاي مرتبط با نوع کاري 4
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÷ 

 

 

 

 

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

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

 ان قبلي. تصوير گواهینامه هاي رضايت نامه کارفرماي2

 . نشاني و نحوه تما  با کارفرمايان قبلي3

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

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

 ي گردد.سوابق کاري کسر م

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

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

 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

  آنمیمه ضنیاز  دمدارک مورده است و کلیه شالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده سئوابه کلیه 

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

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

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 ومدارک رائه ااز  ناشيهاي قانوني ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به انانچه خالا هر يک از بندهاي چ   

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

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا

 

 

 

 تاريخ :  /   /     :شرکتنام 

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



 

كیلو  20/33تامین، نظارت بر نصب و تحویل ترانسفورماتورطراحی، ساخت، 

 گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل ولت آمپر مگا 4ولت با ظرفیت 

 5از  1صفحه  1400  پاییز : قراردادشماره  مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 
سفورماتور كلیات صات فنی تران شخ سعه شركت م صوصگو گل فوالد و آهن تو  طراحی، هر در خ

ست و برقداریساخت،  سفورماتور ت شرح زیر می ولت آمپر  مگا 4كیلو ولت با ظرفیت  20/33تران به 

 باشد.

شته ترانسفورماتور فوقالزم بذكر است،  هایی نو تأیید  نیاز به كلیه مراحل طراحی اولیه و تکمیلی دا

 طرح توسط نماینده فنی كارفرما از الزامات می باشد.

صبنکته :  ستی هزینه ها راه اندازی نهاییو  نظارت بر ن سازنده بای شد و  سازنده می با ی بر عهده 

 نظارت بر نصب و راه اندازی نهایی در محل پروژه را در پیشنهاد مالی خود در نظر بگیرد.

 

  كیلوولت داخلی 20كیلوولت تغذیه خطوط  20/33مشخصات ترانسفورماتور 

 : کیلوولت  20/33سه فاز روغنی  مشخصات ترانسفورماتور

 کیلوولت اولیه 170/70/36

 کیلوولت ثانویه 125/50/24 

 مگا ولت آمپر 4ظرفیت 

 رصدد -+ 5/2وضعیتی و هر تپ  5 تپ با HVسمت  Off Load تپ چنجر

 درصد 8تا  6مپدانس ا

 Out Door نصب

 ONANسیستم خنک کنندگی 

 Hz 50فرکانس 

  درجه سانتیگراد 55محیط حداکثر دمای 

 متر 1800 حداکثر ارتفاع از سطح دریا

 ICE60075 و ICE60076طبق استاندارد 
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 Nynasروغن 

 Dy11گروه برداری 

 ازدیدب 

 بر اساس برنامه زمانبندی پیشرفت پروژه بازدید حین ساخت 

 تست و تحویل 

 .پذیردانجام می  نماینده کارفرماتست و تحویل ترانسفورماتور با حضور 

 می باشد. و فوالد گل گهر توسعه آهنمحل تحویل ترانسفورماتور در سایت سیرجان شرکت 

 

ت مصالح صور ستیکه در ل اختصاصی دیگری مورد نیاز باشد تجهیز و یا دیتاچنانچه برای تكمیل پروژه  -1

کارفرما  موظف است نسبت به تامین کاالی مزبور با نظر سازندهدرج نشده باشد  سازندهاختصاصی عهده 

 و در لیست مدارک فنی ارسالی ذکر شود. اقدام نماید

ازی بعهده بعد از نصب و راه اندحین و ترانسفورماتور و مسئولیت صحت و سالمت آنها کارخانه ای  تست -2

 می باشد. سازنده

ه اندازی را نظارت بر نصب و ساخت وطراحی و  موظف است کلیه اصول و استاندارد های مربوط به سازنده -3

 ایت نماید.را رعترانسفورماتور 

الزم بر  یها نامه مهیو ب تیمسئول هیدر تعهد کارفرما نبوده و کل مانیپ نیدر ا ینامه ا مهیب چیه هیته -4

 .باشدی م سازنده نهیعهده و هز

نحوه  جهت نظارت برمتعهد میگردد نسبت به تامین نیروی انسانی متخصص و نیروی کار ماهر  سازنده -5

 کارفرما اقدام نماید.با توجه به نیاز پروژه و نظر نصب 

اقدام نماید  به کارفرما QCو انجام مراحل  پروژهترانسفورماتور متعهد می گردد نسبت به تحویل  سازنده -6

 و در صورت وجود پانچ نسبت به رفع آن اقدام نماید.
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و جلب نظر ایشان از  روش ایمنی به صورت کتبی به کارفرما و روش بارگیری، نصب، راه اندازیاعالم  -7

 می باشد. راه اندازیابتدای بارگیری تا 

 اشد.می ب سازندهبه کارفرما بر عهده  در سایت تا انتهای تحویل ترانسفورماتورحفظ و حراست از  -8

 می باشد. سازندهبه عهده  و تحویل به سایتکلیه هزینه های مربوط به حمل و بارگیری  -9

 سازندهه و هزینبعهده  راه اندازیجهت نظارت بر نحوه نصب و کلیه تجهیزات مورد نیاز  تهیه و تامین -10

 د.باشمی

 

 های مورد نیازست و گرفتن صالحیتت 

ی و منتخب موظف است بر اساس برنامه زمانبندی روش آزمایشات الزم را مطابق مشخصات فن سازنده -11

صدور گواهی  نیز دستورالعمل های مربوطه به تصویب کارفرما رسیده است آزمایشات الزم را انجام داده و

ده به عهده شدر ضمن هزینه آزمایشات انجام  بدست آوردرا مطابق با استانداردها  ترانسفورماتورسالمت 

 .سازنده می باشد

ایان کار پماند و در  درصد از هر صورت وضعیت به عنوان حسن انجام کار نزد کارفرما باقی می 10مبلغ  -12

حویل تاتمام تعهدات قراردادی و توسط کارفرما و  آنتست و  ترانسفورماتوربررسی سالمت و پس از 

 پرداخت خواهد بود. ترانسفورماتورو اطمینان از صحت و سالمت کارفرما  به

 

 پروژه یزمان بند 

 .باشدیم ماه 2پروژه  ساختمدت زمان  -13
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 یستیاب سازندهاست و  سازندهبه عهده  لیپروژه براساس نمودار و مشخصات ذ ینمودار زمان بند هیته -14

قدام نموده و ا اتییپروژه با جز ینمودار زمان بند هیقرارداد نسبت به ته ذیتنف خیروز از تار 2ظرف مدت 

 .دینما یابالغ م یو به و هیته نمودار را ساسا نیهم صورت کارفرما بر نیا ریکارفرما برساند. درغ دییبه تا

 سازندهو  رفتیصورت نخواهد پذ سازندهبه  یپرداخت چگونهیشده ه ادیاست تا زمان ارائه نمودار  یهیبد

 ندارد. یگونه اعتراض چیه حق

،  یشمس یهجر خیتار یدارا سینو یبه باال ، فارس  2010 شیرای، و M.S.Pنمودار در قالب نرم افزار  -15

 گردد . هیته

تمه پروژه ، زمان شروع  و خا یدارا دیبا مشخصات فوق ،  با M.S.Pشده در قالب نرم افزار  هیته لیفا -16

 نیی( ، تعیبحران ریروش مس ـ Critical Path Method)  CPMپروژه،  یبحران ریمس نییتع

 باشد. تیمدت زمان هر فعال قیدق

 .گردد WRITE ,CDی بر رو دهیرس دییشده وبه تا هیته لینسخه از فا کی -17

 گردد. هیو به کارفرما و مشاور ارا هیته یسه نسخه چاپ شده نمودار فوق به صورت تمام رنگ -18

مان انجام زدر انجام موضوع قرارداد، مطابق برنامه زمانی ارائه شده و در مدت  سازندهدر صورت قصور  -19

شده با ضریب پروژه، کارفرما می تواند نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام نماید و باقی کار انجام ن

ی و کسر نموده و در این خصوص کارفرما خود تصمیم گیر سازندهدرصد از صورت وضعیت  30باالسری 

 دام نماید.اق
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 یلیموارد تکم

 .ردپذییکارفرما صورت م دییبا نظارت مستمر و تا یده لیمراحل تحو هیکل -20

 را ودنفرات خ یاقالم مصرف هیاقدامات الزم جهت اسكان، محل استراحت و کل هیموظف است کل سازنده -21

 .دینما نیتامزمان نظارت بر نصب و برقداری اتمام تا 

ار و امور حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوی وزارت ک هاینامهنییآ تیملزم به رعا نیهمچن سازنده -22

 .باشدیم اتیعمل منای اجرای و ای بهداشت حرفه تیو رعا یاجتماع

نگی و تایید نفرات پروژه را با هماهراه اندازی موظف است تمامی الزامات ایمنی قبل و بعد از انجام  سازنده -23

 برساند.ایمنی کارفرما به انجام 

 است. سازندهبر عهده و به هزینه  سازندهبیمه پرسنل و مالیات بر درآمد پرسنل  -24

 است. سازندهبر عهده و به هزینه  سازندهخوابگاه و ایاب و ذهاب پرسنل  -25

 است. ندهسازغذا و مایحتاج روزانه شامل صبحانه، ناهار، شام، یخ ، آب و غیره بر عهده و به هزینه  -26

 است. سازندهغیره بر عهده و به هزینه ، ماسک و مانند دستكش تهیه متریال مصرفی -27
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  انم خداهب 

 

 قرارداد

 تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویلطراحی، ساخت و 

 ولت آمپر مگا 4كیلو ولت با ظرفیت  20/33ترانسفورماتور 

 گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل 

 

 

 فی مابین

 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 و

 

 ...............................شركت 

 

 

 ق1374/00شماره قرارداد: 

 1400 /.... /....تاریخ قرارداد: 
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با شناسه ملی ان شهرستان سیرجدر اداره ثبت  3136 به شماره ثبت توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت فی مابین اين قرارداد 

نايب رئیس هیات  محمد محیاپور به عنوان مديرعامل و به نمايندگی آقايان ، 411395415655اقتصادی  شمارهو  14000228625

اده اختصاصی معدن گل ج 5جاده شیراز، كیلومتر  50نشانی سیرجان، كیلومتر  عضو هیات مديره، بهعنوان ه ب مديره و جعفر صالح

 ...........مارهش ثبت شده به ...................شركت سو و  شود از يكنامیده می كارفرماكه در اين قرارداد ،  7817999738گهر، كدپستی 

یات هرئیس عامل و  ريبه عنوان مد ................قايان به نمايندگی آ  ،...................اقتصادی  شمارهو  ...................دارای شناسه ملی

تی سپدك، .................................................................به نشانی  به عنوان نايب رئیس هیات مديره،  ...........................مديره و 

 اظ ملزم و متعهد بهن از هر لحنعقد و طرفیم، از سوی ديگر، به شرح زير شودنامیده می پیمانکاركه در اين قرارداد ، .......................

 باشند. اجرا و رعايت كامل آن می

 

 قرارداد موضوع – 1 ماده

یلو ولت با ك 20/33تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحويل ترانسفورماتورطراحی، ساخت و قرارداد عبارت است از  موضوع

 ريو ساها  وستیمندرج در پ یمشخصات فنشرح خدمات و بر اساس  گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل ولت آمپر مگا 4ظرفیت 

 .دمندرج در قراردا طيشرا
 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

 قرارداد حاضر -1

 جدول تفکیك مبلغ قرارداد -2

 و مشخصات فنی شرح خدمات  -3

 مکاتبات و گزارشها كارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت - -4

معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرايط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  - -5

 رئیس جمهور كه طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الينفك قرارداد می باشد.

 محیط زيست و هداشتب ايمنی، مديريت سوی از ابالغی محیطی زيست و ايمنی های دستورالعمل و ها نامه آئین كلیه - -6

 .باشند می قرارداد الينفك جزء كه كارفرما
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 پیوست های قرارداد

 : دستور العمل فاينال بوك پروژه1پیوست شماره 

 HSE: دستورالعمل 2پیوست شماره 

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

 تنفیذ قرارداد تعیین گرديد.  ماه شمسی از تاريخ 2قرارداد، موضوع خدمات  كامل انجام مدت

 

 قرارداد مبلغ – 4 ماده

 .عیین گرديدتح ذيل ريال، به شر (...........حروف...............)......عدد............ مبلغ قرارداد مجموعا به میزان

 

های زينههدازی و كلیه نصب و راه اننظارت بر تامین، ، طراحی، موضوع قراردادو تجهیزات مبلغ فوق شامل فروش اقالم  : 1تبصره 

)بجز  ارض متعلقهلیه عو، ريسك، تورم احتمالی، كلیه حقوق دولتی و كلیه كسورات قانونی و همچنین كپیمانکارديگر از قبیل سود 

 موضوع قرارداد میباشد.مالیات بر ارزش افزوده( و بطور كلی تمامی عوامل مؤثر در ارتباط با 

 هیچ گونه تعديلی به آن تعلق نمیگیرد.مبالغ فوق برای انجام موضوع قرارداد مقطوع میباشد و  :2تبصره 

است.  كارفرماه عهده بدرصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پرداخت آن  9به مبلغ كل قرارداد به میزان   :3تبصره 

 ده(.ارزش افزو لیات برو ارائه گواهی ما كارفرمابه  پیمانکارق نمونه سازمان امور مالیاتی، توسط )منوط به ارائه فاكتور طب

 

 افزایش یا كاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

)بیست وپنج درصد(  %25می تواند در طول مدت قرارداد حجم كارهای موضوع قرارداد را با رعايت آيین نامه معامالت تا  كارفرما

 قرارداد افزايش يا كاهش دهد. لیهمبلغ او

 

 تنفیذ قرارداد -6ماده 

 قرارداد با حصول شرايط زير تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضای قرارداد

 پیش پرداخت ضمانتنامه بانکیب( ارائه 

 انجام تعهدات حسن  ضمانتنامه بانکیج( ارائه 

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط كارفرما 

 ه( نامه ابالغ شروع به كار از سوی كارفرما  
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اين  ماكارفرتلقی شده و  پیمانکارروزكاری از تاريخ امضاء قرارداد( به مفهوم انصراف  7عدم ارائه تضامین فوق )حداكثر ظرف مدت 

 ضمانتنامه شركت در مناقصه پیمانکار را ضبط و وصول نمايد.حق را دارد تا ضمن فسخ اين قرارداد 

 مبلغ قرارداد پرداختنحوه  -7ماده 

مانتنامه بانکی بدون ضل ارائه اپرداخت، در قبشبه عنوان پی مبلغ قرارداد را %60ا سقفتكارفرما ، پیمانکاردر صورت درخواست  -7-1

سر كپیمانکار  ایضعیت هو، مبلغ پیش پرداخت به تناسب از صورت دينمای پرداخت م پیمانکاربه  مورد تايید كارفرما ، قید و شرط و

 می گردد.

سر ه نظارت و كکار و تايید دستگاارائه صورت وضعیت از جانب پیمانو نصب و راه اندازی  ،پس از تحويلمابقی مبلغ قرارداد  -7-2

 خواهد گرديد. و تسويه حساب به پیمانکار پرداختكسورات قانونی، 

اه اندازی رصب و ن : كارفرما اهتمام می ورزد حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تحويل تجهیزات موضوع قرارداد، نسبت به تبصره

 تجهیزات موصوف با پیمانکار همکاری مقتضی بعمل آورد. 

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 8 ماده

رفرما ت از طرف كادارك پیوست آن تقبل نموده اسمنظارت بر اجرای تعهداتی كه پیمانکار بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و  -8-1

یمات ورات و تعلو دست . پیمانکار موظف است كه كارهای اجرائی را طبق نظربر عهده معاونت مهندسی و توسعه واگذار گرديده است

ظارت ناست كه  یهيبد باشد اجرا كند.ن كه در حدود مشخصات و يا اسناد و مدارك پیوست قرارداد میدستگاه نظارت و يا نماينده آ

 نخواهد بود. پیمانکار یهاتیمسئول فعدستگاه نظارت را

رداد، د مندرج در مشخصات فنی قرارنمايندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزم جهت مطابقت با موا موضوع قرارداد ، توسط -8-2

 قرار خواهد گرفت.

خت هزينه امر و پردا گی الزم جهت بازديد نماينده دستگاه نظارت و تأمین كلیه امکانات و تسهیالت الزم جهت اينانجام هماهن -8-3

 باشد. های مربوطه برعهده پیمانکار می

 بود. نجام تعهدات قرارداد نخواهددگان كارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به اكنترل و بازرسی نماين -8-4

ت تماعی و رعايهای حفاظت و بهداشت كار منتشره از سوی وزارت كار و امور اجهنامهمچنین ملزم به رعايت آيین پیمانکار -8-5

 ای و اجرای ايمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 

  بهاء آحاد تعدیل - 9 ماده

 .نمی شود تعديل شاملو  بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد های قیمت

 قانونی كسورات - 10 ماده

 ايد:پرداخت كلیه كسور قانونی بر عهده پیمانکار می باشد، كه در اين راستا كارفرما به شرح ذيل عمل می نم



 

 20/33تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتورطراحی، ساخت و 

 گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل ولت آمپر مگا 4كیلو ولت با ظرفیت 

 14از  5صفحه  1400 یزپای ق1374/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 سويه حساب بات و نهائی وضعیت صورت نمايد پرداخت عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف پیمانکار بیمه:

انکار با كد كارگاهی اولیه خاطرنشان می سازد پیم .باشد می قرارداد اين برای اجتماعی تأمین حساب مفاصا ارائه به منوط پیمانکار

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

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 11 ماده

 %5میزان به  ،بدون قید و شرط ضمانتنامه بانکی، قرارداد امضاء هنگام پیمانکار به قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمین منظور به

مالی و تائید  ه حسابتسوي وقرارداد موضوع  موقتتحويل  از مذكور پس تضمین دهد.می تحويل ، به كارفرماقراردادكل مبلغ 

  .شود می داده عودت پیمانکار به نظارتدستگاه 

 انجام حسن كسور مبلغ زانمايد. نیمی  می كار كسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ كارفرما از

 کارپیمان به ،ه نظارتازصدور گواهینامه تحويل موقت و نیم ديگر آن پس از صدور گواهینامه تحويل قطعی و تائید دستگا پس كار

 .گرديد خواهد مسترد

ار فوق كسن انجام پرده حسدر صورت درخواست پیمانکار و ارائه تضمین مورد تايید كارفرما و تايید دستگاه نظارت، استرداد  :تبصره

 باقیمانده( بعد از تحويل موقت امکان پذير می باشد. %50الذكر )

 موضوع قرارداد تضمین دوره - 12 ماده

 .باشد می موقت موضوع قرارداد تحويل از پس شمسی ماه 18تضمین تجهیزات،  دوره

 

 تعهدات پیمانکار – 13 ماده

ادفات، رد نیاز، تص، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرايی، و ساير بیمه های موارگیری، حمل، ارسالب -13-1

  مربوطه به عهده پیمانکار می باشد. هزينه های جرائم رانندگی و كلیه مسئولیت ها و

راهم ارفرما را فده از جانب كترتیبات الزم برای انجام بازديد كیفی و فنی توسط بازرس معرفی شبايست تمامی پیمانکار می -13-2

گردد ظرف اعالم میا گردد كه هر گونه اشکال و نقص فنی را كه در اثر كنترل فنی بازرس كارفرمآورد و همچنین پیمانکار متعهد می

 مدت يك هفته برطرف سازد.

 مکانات الزم را فراهم خواهد نمود. با بازرس هماهنگ و اروز قبل از بازرسی  2بازرسی را حداقل پیمانکار تاريخ -13-3

ان آن متوجه ج ببسموضوع قرارداد و يا به و يا انجام  حويل هنگام ت ،ای كه ممکن است قبل مسئولیت هرگونه حادثه يا صدمه -13-4

ما و يا موال پیمانکار، كارفراو كاركنان وی يا اشخاص ثالث گردد يا خسارتی به تأسیسات و  و اموال پیمانکار و كاركنان وی، كارفرما

ه مراجع بپاسخگويی  ر موردبه عهده پیمانکار خواهد بود و كارفرما و نمايندگان وی مسئولیتی د و كال زئااشخاص ثالث وارد آيد، ج

 ذيربط نخواهد داشت.

نمايد كه در اجرای قرارداد كلیه قوانین و مقررات كشور جمهوری اسالمی ايران و شرايط پیمانکار بدينوسیله اعالم و تائید می -13-5

 مندرج در قرارداد را رعايت نموده و در صورتی كه معلوم شود پیمانکار يا كاركنان وی در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد از
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اند پیمانکارمکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ايران و يا شرايط مندرج در قرارداد تخلف كرده

 شود جبران نمايد.را كه از اين بابت متوجه كارفرما می

 .باشد می پیمانکار عهده بر پیمانکار منی كاركنانوسائل اي تامین غذا، مسکن، اياب و ذهاب ، اسکان و -13-6

 .امین كلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز برای اجرای كار، بعهده پیمانکار میباشدت  -13-7

 یدارا یستيبای م ندهينماد نمود كه اين خواه یمعرفكارفرما  به را خود هندينما قرارداد،امضای  از پس بالفاصلهپیمانکار  -13-8

 .باشدكارفرما  دسترس در اوقات تمام در و بوده یو جانب از تام اراتیاخت

 یه كسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده پیمانکار می باشد.كل -13-9

 يران و سايراعايت الزامات اجرايی، ايمنی و بهداشت محیط كار، قانون تامین اجتماعی و قانون كار جمهوری اسالمی ر -13-10

 قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پیمانکار می باشد.

 اهد بود.نخو كارفرما می باشد و مسئولیتی از اين بابت متوجه پیمانکارل بر عهده مسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت پرسن -13-11

ورات مايد سايركسند را طبق قوانین مربوطه پرداخت مزد و حق بیمه كاركنان خومزايا ، دست ،متعهد است كلیه حقوق  پیمانکار -13-12

زينه های هاخت كلیه اشد پردبمی  پیمانکارقانونی و موارد مرتبط با قانون كار و نیز تهیه لوازم ايمنی انفرادی و تردد پرسنل برعهده 

و عوامل وی  کارپیمانده و بو کارپیمانبعهده  پرسنلی و مزايای قانونی حین كار و پايان كار و ساير مزايای قانونی برابر ضوابط قانون كار

 ندارند. كارفرماهیچگونه رابطه استخدامی با 

های رتبط با كاالمگردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداری، كاتالوگ و ساير اسناد پیمانکار متعهد می -13-13

وش را اعم ت پس از فر، خدماارفرما تحويل دهد. ضمناً پیمانکار متعهد استموضوع قرارداد را همزمان با تحويل موضوع قرارداد، به ك

. هزينه مربوط به خدمات سال ارائه و تضمین نمايد 5از تعويض و يا تأمین قطعات اصلی و يدكی تجهیزات موضوع قرارداد برای مدت 

 باشد.پس از فروش برعهده كارفرما می

ی مربوطه و هزينه ها سال پس از بهره برداری به عهده پیمانکار می باشد 5تامین قطعات تا دمات پس از فروش و پشتیبانی، خ -13-14

 توسط كارفرما پرداخت خواهد شد. پس از ارائه مستندات، 

سرمايش و گرمايش یمانکار متعهد گرديد طراحی و ساخت كلیه تجهیزات موضوع قرارداد به گونه ای صورت پذيرد كه پ -13-15

 تامین نمايد. متناسب با آب و هوای منطقهكلیه ساختمان را در حد استاندارد 

 تعهدات كارفرما –41ماده 

 نی.كسر كسورات قانوولزحمه پیمانکار بر اساس مفاد اين قرارداد، پس از تائید دستگاه نظارت پرداخت حق ا -14-1

 خللی وارد نشود.کارپیمانتا در برنامه شده فنی و كنترل كیفیت مطابق برنامه زمانبندی  یهر گونه بازرس -14-2

 

 كاركنان پیمانکار –15ماده 
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ه میشوند ز نظر اين قرارداد كلیه كسانی كه به منظور اجرای اين قرارداد بصورت دائم يا موقت توسط پیمانکار به كار گرفتا -15-1

 میشوند.كاركنان پیمانکار شناخته 

سب داشته یمانکار بايد به منظور انجام مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر خود به تعداد كافی كاركنان صالحیت دار و مناپ -15-2

ا داشته باشند رح میشود رما مطباشد و اين كاركنان برای انجام موضوع قرارداد بايستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را كه توسط كارفر

 لسات مربوط به پروژه شركت نمايند.و در ج

 تمام مدت اين قرارداد مسئول اعمال كاركنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود. پیمانکار در -15-3

 

 معرفی مدیر پروژه  –16ماده 

ان مدير پروژه برای طول مدت فردی را به عنوروز از تاريخ امضاء قرارداد  2حداكثر ظرف مدت  پیمانکار موظف است -16-1

 .پیمانکار در تمام اوقات بايد در دسترس كارفرما باشد  مدير پروژهمعرفی نمايند.  كارفرماقرارداد به 

ا رويض، موضوع حداقل يك هفته قبل از تاريخ تع ود را تغییر دهد موظف استپیمانکار بخواهد مدير پروژه خدر صورتی كه  -16-2

 ند.كارفرما برساالع به اط

 

 محل انجام موضوع قرارداد -17ماده 

 5كیلومتر جاده شیراز،  50، استان كرمان، شهر سیرجان، كیلومتر تجهیزات و انجام موضوع قراردادو نصب و راه اندازی تحويل محل 

 .گل گهر، سايت شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد معدنجاده اختصاصی 

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 18ماده 

رای مدت بوقت هر دستگاه متحويل  اندازی و راهنصب و  اقالم موضوع اين قرارداد از تاريخ تجهیزات و حسن انجام كاركرد  -18-1

 نامیده میشود. دوره تضمیـن ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد و اين مدت بنام  18

امرغوب ال بد يا نمتري معايب و نقائصی در كار مشاهده شود كه ناشی از عدم رعايت مشخصات و يا بکار بردن ،اگر در دوره تضمین

 باشد، پیمانکار مکلف است آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع نمايد.

وسیله بنات تعیین شده ضمیقادر به انجام كار مطلوب طبق تمیگردد تأمین وی كه توسط اقالمی تضمین مینمايد  پیمانکار -18-2 

د. ــد باشائم قرارداو ضم و با ايمنی كه الزمه بهره برداری می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارك پیمانکار

در دوره  واقصینخود را بنحوی تضمین می نمايد كه هر گاه  گاه هایمشارالیه صحت و دقت و كیفیت مواد و دقت كار در كار

اقص را ن نوردد( آگیین می )زمان توسط كارفرما تعود با حداقل تأخیر ــوط نمــب مربــنامناس اجراین ظاهر شود كه بتوان به تضمی

 اشد. باصالح نمايد. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارك و ضمائم قرارداد می 

را  نواقصرفرما كای نمايد خوددار)زمان توسط كارفرما تعیین می گردد( ر حداقل زمان از رفع نواقص د پیمانکاردر صورتیکه  -18-3

 منظور می نمايد. پیمانکاربه حساب بدهکاری  درصد 15اضافه ه رفع و هزينه های متعلقه را ب
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  تحویلسالم بودن مواد، كیفیت و چگونگی  – 19ماده 

، كارفرماور ست به دستمتعهد ا پیمانکارنباشد، كارفرما مشخصات فنی مورد درخواست  منطبق باانجام موضوع قرارداد یکه در صورت

 اد شده ونه های ايج. كلیه هزيتحويل نمايدكارفرما معین می كند در انبار كارفرما ض نموده و در مدت زمانی كه يعوترا  اقالماين نوع 

و طی  فرماكاره تشخیص بتعويض  ازپیمانکار در صورت امتناع  د بود.خواهپیمانکار اين رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در

ر سارت وارده بخهزينه  برای جبران را تعويض نموده و اقالمر طريق كه صالح می داند اين ه مجاز است بهكارفرما مدت مورد نظر، 

 فسخ نمايد.پیمانکار  تخلفبدلیل و  30يا قرارداد را طبق ماده  و اين قرارداد عمل نمايد 23اساس ماده 

 

 قصور و مسامحه  –20ماده 

ارفرما ك سارتی بهمدن خدرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و يا مسامحه نمايد و يا تحت هرعنوان سبب وارد آ

ر ی كه پیمانکاالبات و سپردهپیمانکار و يا هرنوع مطا تضامین درصد از محل  15 خسارت وارده را باضافه هزينهحق دارد كارفرما شود 

ازخود  ين خصوص راااض در و پیمانکار حق هرگونه اعتر نمايدبدون احتیاج به اقدامات اداری و قضائی وصول  "نزد او دارد مستقیما

 سلب و ساقط نمود.

 

 كتابچه راهنما و دستورالعمل -21ماده 

ل كیفی ل های كنترورالعممنضم به اين قرارداد را در قالب فاينال بوك براساس دستو اجرايی  پیمانکار موظف است كلیه مدارك فنی

سخه الکترونیکی، يك نسخه نسخه الکترونیکی و پس از تايید ن 3را به تعداد  قرارداد آمده است 1پیوست بوك كه در و تهیه فاينال 

ر خواهد داد. ارفرما قراتیار كل از تحويل موقت برای كارفرما تهیه و در اخرا قبهاردكپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تايید شده 

   ماه پس از تحويل موقت میباشد. 1( حداكثر تا As builtارائه نقشه های چون ساخت )

 

 دقت و كوشش – 22ماده 

ی تخصصی و ستانداردهاساس افنی و بر اپیمانکار بايد تعهدات ناشی از اين قرارداد را با بکار بردن بهترين روش ها و اصول متداول 

 کار برد.بيت خود را ت و جدای معمول انجام دهد. پیمانکار بايد برای انجام وظايف مذكور در اين قرارداد حداكثر مهارت و دقحرفه
 

  جریمه تأخیر – 23ماده 

رارداد ه به مفاد قتعهدات موضوع قرارداد را با توج نتواند تمام و يا قسمتی از پیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  -23-1

دون لزوم بان جريمه، بعنو ليذ رحبه ش را یمبالغ پیمانکارتاخیر در انجام تعهدات  روزهر  یازاه تواند بمی كارفرمابموقع انجام دهد 

 برداشت نمايد. یو یهايا از محل تضمین های وی كسر نمايد واز پرداخت یانجام اقدامات قضايی يا ادار

و به تشخیص دستگاه نظارت در اجرای موضوع قرارداد، جريمه ای  به ازای هر روز تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار -23-2

با تاخیر مواجه شده است به حساب  انکار)ده درصد( مبلغ كارهايی كه از جانب پیم %10درصد( و حداكثر تا  نیم) %0.5معادل 

را ضمن منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع قرارداد، كارفرما می تواند قرارداد  پیمانکار
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عنوان  را به پیمانکاراحتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرفه فسخ و كلیه تضامین 

حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در  پیمانکارنمايد و و وصول خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط 

می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طريق طرح  كارفرماصورت عدم تکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور 

 دعوی در مراجع صالح قضايی اقدام نمايد.

 

 گواهی تحویل موقت – 24ماده 

رت دستگاه نظا اس مدارك فنی منضم به قرارداد و تايیدموضوع قرارداد بر اس نصب و راه اندازی هريك از تجهیزاتپس از  -24-1

د رمايش در حش و گتامین سرمايكارفرما، كار تکمیل شده تلقی می گردد، شايان ذكر است تحويل موقت موضوع قرارداد منوط به 

ظر ايج مورد نول نتپس از حصساز می باشد. نی سیستم هواو تايید عدم مغايرت مشخصات ف استاندارد مطابق با آب و هوای منطقه

 شد. روز از تاريخ درخواست پیمانکار، گواهی تحويل موقت توسط كارفرما صادر خواهد 10كارفرما، حداكثر ظرف 

ورت عايب و يا كمبود های جزيی كه در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحويل موقت نخواهد شد. در اين صم -24-2

از  ين صورت پسه در اكرسد، معايب را مرتفع و كمبود ها را تکمیل نمايد پیمانکار ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین می

اهد شد. در هر حال روز توسط كارفرما صادر خو 10بازبینی معايب اصالح شده و يا كمبودهای تکمیل يافته، تايیديه ظرف مدت 

 يخ صدور گواهی تحويل موقت خواهد بود.تاريخ شروع دوران تضمین از تار

 

 

 

 

 مسئولیت های دوره تضمین– 25ماده 
نمايد )دوره تضمین(. از تحويل موقت تضمین میماه شمسی پس  18موضوع قرارداد را برای مدت پیمانکار حسن انجام كلیه عملیات 

كند.  نه خود رفعه هزيباگر در دوره تضمین، معايب و نواقصی در كار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است كه آن معايب و نواقص را 

روز پس از  15ر حداكثر کامانبرای اين منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می كند و پی

 . فع مینمايدرردد، ابالغ كارفرما ، شروع به رفع معايب و نواقص می كند و آنها را طی مدتی كه توسط كارفرما اعالم  می گ

ضی بداند یبی كه مقته ترتا بيهرگاه پیمانکار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معايب را خودش 

ت ارد، برداشنکار نزد او ده پیماكمین پیمانکار يا هر نوع مطالبات و سپرده ای ادرصد، از محل تض 15رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 

 نمايد و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

 

 گواهی تحویل قطعی– 26ماده 

طعی از طرف كارفرما ماهه تضمین بوجود آمده، گواهی تحويل ق 18پس از رفع و اصالح كلیه نواقص و عیوب احتمالی كه در دوره 

 صادر خواهد شد. 



 

 20/33تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتورطراحی، ساخت و 

 گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل ولت آمپر مگا 4كیلو ولت با ظرفیت 

 14از  10صفحه  1400 یزپای ق1374/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
ای تحويل یات را، برکیل هدر پايان دوره تضمین تعیین شده، كارفرما بنا به تقاضای پیمانکار اعضای هیات تحويل قطعی و تاريخ تش

وع رتبط با موضم يار می كند. هیات تحويل قطعی، پس از بازديد كارها، هرگاه عیب و نقصی كه ناشی از كار پیمانکا قطعی معین

نمود  مضا خواهنديل قطعی را او بی درنگ صورت جلسه تحوگیرد قرارداد را تحويل قطعی می قرارداد باشد را مشاهده ننمايد موضوع

 و مطابق قرارداد عمل خواهد شد. 

 د.ی باشمعیب و نقصی مشاهده كنند، پیمانکار بر اساس شرايط قرارداد مکلف به رفع آنها  هرگاه هیات تحويل قطعی

پس از  وول انجامد به ط اگر كارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیات تحويل نکند و اين تاخیر بیش از دو هفته

رداد موضوع قرا ملیاتعته از تاريخ تقاضای مجدد كارفرما در اين زمینه اقدامی نکند، درخواست مجدد پیمانکار و انقضای يك هف

 تحويل قطعی شده تلقی می گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعی در مورد آن انجام شود. 

 

 حق واگذاری – 27ماده 

ا يخاص حقیقی يا اش كتبی از كارفرما به شخصپیمانکار حق ندارد تمام و يا قسمتی از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز 

 حقوقی ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد.

 

 حل اختالف – 28ماده 

ل هن و فوالد گحقوقی و قراردادهای شركت توسعه آ مديريتاختالف نظر در تفسیر مواد اين قرارداد بعهده  حل هر گونه  -28-1

كه  خواهد بود یرجانگهر میباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوی به حقوقی ناشی و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضائی شهرستان س

 طرفین با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمودند.

، ارفرماكاينصورت  د و در غیررا كه به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماي ملزم است كه تا حل اختالف، تعهداتی پیمانکار -28-2 

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

 

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

 ود.واهد بخنافذ و قابل اجرا موارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانین جمهوری اسالمی ايران برای هر يك از طرفین 

 

 قراردادو خاتمه موارد فسخ  –30ماده 

 :پیمانکار فسخ قرارداد بعلت تخلف   -30-1

ه موقع قرارداد ب جام موضوععوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برای ان پیمانکارمعلوم شود كه  كارفرمادر صورتیکه بر 

 ت واگذاری ، در صورد می نمايانتظار می رود در انجام وظايف محوله اعمال ن پیمانکارك ــه از يــفراهم نساخته و يا دقت الزم را ك

در صورتیکه به تشخیص  و نیز كارفرمابه شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی يا حقوقی( بدون مجوز كتبی  پیمانکاركار توسط 

اين  23مواعد مندرج در ماده بیش از  پیمانکارمال و يا تقصیر تحويل موضوع قرارداد به علت اهانجام و  كارفرمادستگاه نظارت 

 ، را ملحوظ ننمايد و رعايت شرايط قرارداد و يا اصول متعارف معامله را ننمايد كارفرمامنافع  پیمانکاربه تعويق بیافتد و يا  قرارداد 



 

 20/33تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتورطراحی، ساخت و 

 گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل ولت آمپر مگا 4كیلو ولت با ظرفیت 

 14از  11صفحه  1400 یزپای ق1374/00شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
موظف است ظرف مدتی كه در هر پیمانکار سازد و اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خود را بر طرف پیمانکار به كارفرما 

 روز تجاوز كند، نواقص و معايب را مرتفع سازد.  5صورت نبايد از 

 مات ناصوابضی از اقداباشد و يا اينکه به علت بععمل نکرده كارفرما مطابق اخطار پیمانکار در صورتیکه در پايان مدت مذكور 

شريفات انجام ت بدون احتیاج به به تشخیص خود و  حق خواهد داشت كارفرمامربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا كند، 

 جامان ت و حسنتعهدا اجرای تضمین ضبط به نسبت درنگ بی قرارداد، فسخ ابالغ از پس كارفرما .خاصی اين قرارداد را فسخ نمايد

 وحل تضامین ماشد را از نموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناشی از فسخ قرارداد ب اقدام خود نفع به كار

ا دراين رنه ادعايی ق هرگوح پیمانکارمستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضايی و اداری برداشت نمايد و  پیمانکارساير مطالبات 

 از خود سلب و ساقط می نمايد.خصوص 

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

داركات و تعقول بخش خسارت م كارفرمانمايند كه در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  پیمانکارو  كارفرما

پرداخت  ارپیمانکبه  ی باشد رامدر جريان انجام  پیمانکارانجام شده يا به وسیله  كارفرمابا تايید  خدماتی كه تا تاريخ تفاسخ مذكور

رای ب كارفرما ی را كهكلیه حقوق و مالکیت های نسبت به تداركات و خدمات و هر گونه تعهد پیمانکارخواهد كرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد. كارفرماآن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به 

 فسخ به سبب ورشکستگی -30-3

 هر يك از طرفین فسخ خواهد شد.و تصفیه قرارداد در صورت ورشکستگی  اين

طرفین حل و فصل خواهد  باال بین 2-30 بندطبق  و برتواند فسخ شود و  فورس ماژور میحالت در صورت تداوم  اين قرارداد -30-4

 شد.

 قرارداد  خاتمه -30-5

مه دهد. در اينصورت مسئولیت ، به قرارداد خاتپیمانکار( روزه كتبی به 10) ده می تواند، در هر زمان بتمايل خود با اخطاركارفرما 

 بپردازد:پیمانکار آن است كه مبالغ زير را به كارفرما 

شخص ز كارهای مهر قلم ا انجام گرفته و براساس درصد "برای كارهائی كه واقعا پیمانکارمانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

 گواهی شده است. كارفرمامتهای قرارداد انجام گرفته و توسط شده در فهرست ريز قی

خاتمه  ابالغاريخ قبل از ت برای تأمین مواد مورد نیاز كار پیمانکاركلیه مخارج انجام يافته و هزينه های صورت گرفته توسط  –ب  

ها داده شده ، سفارش آنكتبی ، مشروط بر آنکه مواد مذكور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ اخطارقرارداد

برای  نجام گرفتهاهای  باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزينه

 واهد بود.خهزينه ها  ل بر انجامدا كارفرماتوسط  يا ساير اسناد تأيید شده  پیمانکارتأيید شده فاكتورهای با ارائه نسخه های  كارفرما

خت فت بازپردااد حق دريابمـوجب قـرارد پیمانکارسايراشیايی را كه  مالکیت كار درحال پیشرفت، مواد، تداركات و پیمانکار –ج  

 طبق، بر رماكارف های كار، كروكی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به كار را به نسبت به آنها را دارد و كلیه طرحها، نقشه

لیه سفارشها كدر  یمانکارپرا كه  نیز همان حقوقی كارفرما، انتقال خواهد داد و اقداماتی كه الزم باشد تا آنکه كارفرمادستورالعملهای 

 انجام خواهد داد. بدست آورده است كسب نمايد كار و پیمانهای دست دوم دررابطه با
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ه به موجب هداتی كبجز تع ؛محض اجرای تعهدات مشروحه در اين ماده كلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد يافته ب –د  

در  رماكارفبرحق  ماده شرايط قراردادی بطور صريح يا ضمنی پس از تکمیل كار ادامه خواهد يافت. هیچیك از مطالب مندرج در اين

به  "عینا یمانکارپرارداد به ق تمهخاپايان دادن به قرارداد به نحوی كه در جای ديگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار 

و گان ان و فروشندسازندگ و پیمانکارمسئولیت حل و فصل دعاوی  كارفرمامعنی پايان دادن به كلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و 

 را نخواهد داشت. دست دومکاران پیمان

 

 بازرسی، آزمایش و تهیه گزارش  – 31ماده 

، گان كارفرماازرسی نمايندبكنترل و  گرفت. خواهند قرار نمايندگان كارفرما بازرسـی موردفعالیت های موضوع قرارداد كلیه  -31-1

ه پیمانکار ازرسی بعهدبهای  در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنین كلیه هزينه

 میباشد.

ورتیکه صمايد و در نا ارسال مانکار موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل بازرسی و كنترل كیفیت را برای كارفرمپی -31-2

ارفرما انجام رد تايید كالمللی موبرای آزمايش های اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمايشات بر اساس استانداردهای بین

 خواهند شد.

رسی را ، تاريخ بازتو كنترل كیفیدستورالعمل بازرسی رسی و آزمايشات مندرج در قبل از باز روزكاری 2پیمانکار حداقل  -31-3

شوند  معرفی میار پیمانکه ب "كتباكارفرما تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی كه از طرف بايستی اعالم داشته و 

 . دان قرار دهار آنبرای انجام وظائف محوله در اختی )به هزينه پیمانکار( فراهم نمايد و لوازم آزمايش و كمکهای الزم را

بازرس ، دنباشنرارداد قطبق مشخصات مشروحه در  شده استتهیه  پیمانکاركه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -31-4

یوب عاز تعويض يا رفع  ارپیمانک)با ذكر عیب( و يا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننمايد

 اقالمين اح میداند ريق كه صالط به هر می تواندكارفرما ويض يا اصالح آنها را نموده است امتناع نمايد تقاضای تع كارفرماكه  اقالمی

 پیمانکاردات انجام تعه سامحه درمرا به منزله قصور و يا  اقالمدر مورد تعويض يا اصالح اين نوع پیمانکار را جايگزين نموده و امتناع 

 تخلفبدلیل ، قرارداد را 30 طبق مفاد ماده، يا اين قرارداد عمل نمايد 23بر طبق ماده سارات تلقی نموده و برای جبران اين نوع خ

 فسخ نمايد. ،در انجام كارهاپیمانکار 

د تأيید اندارد موربق استكدها و استانداردهای مورد نیاز برای طراحی، روش تولید، آزمايشات، بازرسی ها و غیره بايد مطا -31-5

 باشد.كارفرما 

 قرار گیرد.كارفرما ها بايد در هر حال جهت كنترل و تأيید در اختیار بازرس  گواهی آزمايش -31-6

او  از مسئولیت رامانکار پیتحويل شده اند، پیمانکار كه از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن  -31-7

 ردند معاف نمی نمايد.نموده باشد و قبل از پايان دوره تضمین معلوم گ ادقصوری كه در اجرای مفاد قرارد يادر مقابل عیوب و 

 راهم آورد.فكارفرما برای بازرس را  میبايست در دوره بازرسی و آزمايش، تسهیالت الزمپیمانکار  -31-8
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 موضوع قرارداد اقالم و تجهیزاتبسته بندی و تحویل  -32ماده 

ای تخلیه كااله بارگیری، بسته بندی و حمل اقالم موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد ولیه هزينه های ناشی از ك -32-1

ات نیز به نقل تجهیز وحمل  موضوع قرارداد در محل انبار كارفرما به عهده كارفرما خواهد بود. شايان ذكر است هزينه های مربوط به

 عهده پیمانکار می باشد.

ه ندی قرار دادارسال می گردد بايستی فرم پکینگ لیست شامل شرح كاال در بسته ب كارفرماسايت  مراه هر محموله كه بهه -32-2

 شود.

 

 نشانی طرفین قرارداد – 33ماده 

قرارداد تغییر  را در مدت ی خودنشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه اين قرارداد می باشد، هرگاه يکی از طرفین قرارداد نشان

اق و اظهارنامه مه ها، اورلیه ناكموضوع را كتباً به طرف ديگر ابالغ كند و تا زمانی كه نشانی جديد به طرف ديگر ابالغ نشده دهد بايد 

 ها ابالغ شده تلقی خواهدشد.ها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و يا اخذ رسید ارسال و تمام آن

 

 نسخ قرارداد – 34ماده 

ار قرارداد دارای اعتب هر سه نسخه پس از مهر و امضای طرفیناصلی كه نسخه  ماده و سه 34 درهای مربوطه و پیوست اين قرارداد 

 .يکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گرديد 

 

 

 

 كارفرما    
 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 پیمانکار
 ...................شركت 

 
 مدیر عامل و رئیس هیات مدیره  و نایب رئیس هیات مدیره مدیر عامل

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

 امضاء امضاء

 

 

 نایب رئیس هیات مدیره ت مدیرهاعضو هی

 .................................  جعفر صالح

 امضاء امضاء
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طراحی، ساخت و تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویل 

 مگا ولت آمپر 4كیلو ولت با ظرفیت  20/33ترانسفورماتور

 گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 4فیت كیلو ولت با ظر 20/33دازی و تحویل ترانسفورماتورتامین، نظارت بر نصب، راه انطراحی، ساخت و 

ي امل از اجراپس از بررسی و آگاهی ک ذیل ما امضا کنندگان گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل مگا ولت آمپر

م اریم، اعالداجرا  موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل

  ه مبلغ کلبداریم که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، یم

 

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

 

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

 

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

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

 طجمله شرایاز  یرگذار است،اقصه تأثاین من و تمام موضوعاتی که به نحوي بر انجام موضوعکارفرما، تسهیالت 

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

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

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

هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و نامهوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئینکامل نسبت به مصآگاهی  -3

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

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

  اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد 

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

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

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 

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

 پیشنهادات نیست.



 

 20/33تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتورطراحی، ساخت و 

  گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل مگا ولت آمپر 4كیلو ولت با ظرفیت 

 3از  3صفحه  1400 پاییز ق1374/00: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

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

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

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

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

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

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

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

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

 كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول قیمت تفكیلینمونه 

 )ریال(كلقیمت  قیمت واحد تعداد شرح خدمات ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 عدد جمع كل ) ریال(
  

 حروف جمع كل ) ریال(
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 تامین، نظارت بر نصب، راه اندازی و تحویلطراحی، ساخت و 

 ولت آمپر مگا 4كیلو ولت با ظرفیت  20/33ترانسفورماتور

 گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

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

ضوع وجه به مو، با توانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست راق

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

 میگردد.

  ت باشد.فعالی د داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجامشرکت پیمانکار بای -

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

فرات نو تمامی  مسئول دارکی مبنی دریافت صالحیتمورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه م

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 نفرازیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدا بهداشت، محیط

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

شد، تعیین کارفرما رسیده با  HSEید واحدکه به تای 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  -

  سوي پیمانکار خواهد بود.تاخیر و خسارت از 

نجام به کلیه پرسنل پیمانکار و همچنین ا (.Safety Induction, TBM, etc)ارائه آموزشهاي بدو و حین کار  -

 معاینات طب کار 

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

فرما ز سوي کارف شده ابه دریافت مجوز کار در زمان تعریپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام  -

ر فراهم جوز کامنموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن 

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

له خرید، و به وسی میشود کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده -

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

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

ه ارد شده بهاي و استانداردها، تعمیر و نگهداري گردیده و عملکرد مناسب را داشته باشد. بر این اساس کلیه هزینه

هده شرکت ع، بر تبر پیمانکارقرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی مع

  پیمانکار خواهد بود.

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

    دریافت نمایند.

کار  محیط و ربط پیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط -

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

  کارفرما استفاده نماید.  HSEتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد
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ب و یخ، جمع خدمات پزشکی، تهیه آ)  HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با -

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

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

ات بار برداري، از جمله وسایل استحفاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیز HSEزات مرتبط با کلیه اقالم و تجهی -

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.  HSEمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحدپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه ک -

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

  د.(مال میگردما اعهاي کارفرقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قرارداد

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

 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  HSEهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد که باید قبل از ت

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 شركت 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

 اظهار دورص یا و دلیل اقامه یا استنکاف ، اثبات به احتیاجی اینکه *** بدون سوي از واصله کتبی تقاضاي

 . پردازدب  ***  کرد حواله یا وجه در باشد، بی درنگ داشته قضائی قانونی یا مجاري از اقدامی یا نامه

 بنابه دتم این باشد می معتبر  ...روز... اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 مدت هدنخوا یا **  نتواند صورتیکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداکثر براي ***  کتبی درخواست

 ننماید تمدید اب موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت ضما این اعتبار

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

 . کند پرداخت ***   کرد حواله به یا
 

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه

 

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

 آهن و فوالد گل گهر نمی باشد.

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

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

 باشد.
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 اسناد مناقصه

 

تامین، نظارت بر طراحی، ساخت و 

نصب، راه اندازی و تحویل 

كیلو ولت با  20/33ترانسفورماتور

 مگا ولت آمپر 4ظرفیت 

  گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل 

ق7431/00شماره مناقصه   
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