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  مهمانسرا
 

 1از  1صفحه  1400ماه  آذر ق 1264/00: قراردادشماره  مناقصهکاور اسناد 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا 

 محوطه مهمانسرا

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل
 

 

 
ق 2641/00شماره مناقصه :   

1400 ماه آذر  

 

 

 

 شرکت مناقصه گر : 

 آدرس : 

 



 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه 
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تامین، اجرا، تست و تحویل "در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه عمومی نسبت به    گهر  گل   فوالد  و   آهن  توسعه   شرکت

 اقدام نماید.  از طریق شرکتهاي ذي صالح   "سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا 

 

 ( موضوع مناقصه1

  که تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا، اجرا، تست و  متریال  تامین 

 مشخصات فنی در پیوست اسناد مناقصه آمده است. 

 

 ( موقعیت سایت 2

،اده شویرازس ،اده اتتصواصوی معتمل گل گهرس شورکت توسوعه آهن و   50محل تحویل موضوو  مناقصوه: کرما س سویر،ا س کیتومتر 

 فوالد گل گهر می باشد .

 

 ( اسناد مناقصه 3

 زیر اقدام نمایند:  روش به متقاضیا  محترم می توانند ،هت کسب سري کامل اسناد مناقصه 

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

 تضمین شركت در مناقصه  (4

و قابل تمدید تا یک روز از تاریخ تسوتی  پیشونهاد معتبر   90ضومانتنامه شورکت در مناقصوه ضومانتنامه بانای  اسوت که باید به مدت 

 (  می باشد.2.000.000.000ریال )دو میتیارد  ضمانت نامهمبتغ   دوره سه ماهه دیگر باشد.

 

 (  مدت  قرارداد 5

 ماه  دوره ضمانت تواهد بود.  12پس از آ    سماه می باشد 6زما  پیش بینی  براى تامین موضو  قرارداد از تاریخ تنفیذ حداکثر  

 

  ( نحوه ارایه پیشنهاد 6

را شامل ضمانت   "ب"و    "الف"مناقصه گرا  در ابتدا می بایست پاکت  مناقصه به صورت دومرحته اي برگزار می گردد لذا  

 نهاد فنی تود را در زما  و محل مقرر تحویل نمایند.نامه و پیش

بررسی شده و پس از تایید، نحوه ارایه پیشنهاد مالی    كمیته فنی و بازرگانیتوسط  پیشنهاد فنی ارائه شده   

 اطالع رسانی خواهد گردید. 

 تواهد شد. درصدس محاسبه 30الزم به ذکر است قیمت تراز شده با در نظر گرفتن نمره فنی به میزا   

 

 

 

http://www.gisdco.com/


 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه 
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 3از  2صفحه  1400ماه آذر  ق 1264/00: قراردادشماره  دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد 7

تهرا س میدا  آرژانتینس تیابا  به نشانی   16/09/1400روز سه شنبه مورخ    14ساعت  پاکت هاي الف و ب باید حداکثر تا 

 تحویل داده شود.   به تان  غنی پور  22غربیس پالک31الوندس تیابا  

 بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدركی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد. 

 همچنین پاكت پیشنهادهایی كه فاقد مهر و موم باشند بازگشایی نخواهند شد.

 

 اطالعات شركت (8

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 411395415655 يشماره اقتصاد

 14000228625  یمت   شناسه

 3136ثبت  شماره

 ۷8144۷431۷ یکدپست

 گل گهر  ی،اده اتتصاص  5 تومتر ی ک رازی،اده ش  50  تومتریک ر،ا  یس آدرس

 03441424195 تتفن

 بانک تعارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     

 

 پاسخگویی به سواالت  (9

توانند با اطالعات ذیل تماس حاصل  گرا  مىمناقصهدر صورت و،ود هرگونه سوال در رابطه با برگزاري موضو  مناقصهس  

 فرمایند:

 ،اده اتتصاصی معد  گل گهر   5شیرازس کیتومتر  - ،اده سیر،ا   50کرما س شهر سیر،ا س کیتومتر آدرس: 

 مسئول پاسخگویی : آقاي روح اهلل فیروزآبادي

 123  داتتی 034- 41424192تتفن: 

 0913945۷998تتفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.irایمیل : 

با هماهنگی با شماره فوق در سایت   13/09/1400شنبه مورخ 4روز  تاهمچنین در صورت نیاز به بازدید از پروژه 

 حضور به هم رسانید.

 

 

 در تصوص مناقصه پیش رو تو،ه به ناات ذیل حائز اهمیت می باشد:

توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد یا قبول کتیه پیشنهادات مختار است و آ  شرکت به این وسیتهس حق  شرکت   (1

 اعتراض تود را در تصوص رد پیشنهاد ارائه شده ستب می نماید.

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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 مهمانسرا 
 

 3از  3صفحه  1400ماه آذر  ق 1264/00: قراردادشماره  دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
پیماناارا  مشخص می (2 پیشنهادي  کل  ،مل  مبتغ  براساس  فنی  یاسا   شرایط  در  مناقصه  برنده  و  چو   شود 

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل میواحد را پیشنهاد می پیماناارا  تود قیمت

در صورتیاه پس ازکنترل محاسبات برنده مناقصهس مشخص شود که ،مل کل از عدد پیشنهادي بیشتر   -الف

 یابد.است قیمتهاي واحد به هما  نسبت کاهش می

برنده مناقصه  -ب ازکنترل محاسبات  از عدد پیشنهادي کمتر است   در صورتیاه پس  مشخص شود که ،مل 

 باشد. قیمت کمتر مالک عمل می

درصورتیاه قیمت کل هر آیت  با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آ  آیت  مغایرت داشته باشد    -پ

 باشد.مالک محاسبه عدد کمتر می

از تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه  تمام اسناد مناقصه از ،مته این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مع (3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد. 

هاي این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پیماناار بصورت دقیق و با ،زئیات مواردي که در مدارک و پیوست (4

اتوب  کاملس ا،را گردد. در صورت و،ود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بایست به صورت م

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

توسطس موضوعاتی بررسی و رسیدگی تواهد شد که در پیشنهاد فنی و مالی فروشنده در زما  برگزاري مناقصه  

 ارداد قرار تواهد گرفت.دیده شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قر

 حداکثر صورت این در که شود مهتت اعالم شده براي یک دوره تمدید است ممان مناقصه گزار صالحدید صورت در (5

آدرس   مقرر مهتت از قبل ساعت 48 به  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  اینترنتی  سایت  در 

 WWW.GISDCO.COM اعالم تواهد شد.         

 امضاء                                    

http://www.gisdco.com/
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ساير شرايط      5ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     6ماده 

 گرانسئواالت مناقصه     7ماده 

 ها و مشخصات فنىنقشه    8ماده 

 بازرسي تجهیزات   9ماده 

  مدارک ارزيابي فني:  1پیوست 
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 مقدمه  (1

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های  " رددا نظر در گهر  گل فوالد و  آهن  توسعه  شرکت 

را با شرايطي که در ادامه ذکر شده است    "  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  ورودی تا محوطه مهمانسرا

 واگذار نمايد.بومي استان کرمان  واجد شرايط  مانكاربه پی عمومي از طريق برگزاري مناقصه 

 شرح کار  (2

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه  ناقصه اين م  هدف از برگزاري

 مي باشد. سناد فني پیوستر ا مدارک موجود داساس  بر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  مهمانسرا 

 اسناد مناقصه  (3

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

 شرکت در مناقصه  نامهدعوت •

 حاضر( درمناقصه )متن  دستورالعمل شرکت •

 پیش نويس قرارداد  •

 فرم ضمانت نامه  •

 شامل    پیوستهاي  مجموعه  •

   HSEدستورالعمل  :  1پیوست 

 مشخصات فني و عمومي و   نقشه ها: 2 پیوست

 : دستورالعمل تهیه فاينال بوک3پیوست 

 اصل کند.ن حیناپس از دريافت اسناد بايد از وجود کلیه موارد فوق در بسته دريافتي اطم گرهمناقص -3-2

به دقت بررسي مناقصه -3-3 از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را  بايد قبل    ، کرده و تمام اطالعات الزم گر، 

يا تواند استناد به ناآگاهي نميد هاگر پس از تسلیم پیشنآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست 



 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه 

 مهمانسرا 
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ارايه    .کند اشتباه خود شفاهي  مناقصه  از  شدهاطالعات  مناقصه،  ارگزسوي  براي  نميتعهدي  ايجاد  کند،  گزار 

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن 

نه ارخ کا  حلدر م  13/09/1400شنبه مورخ  4روز    تامی توانید  به منظور بررسی شرایط پروژه   -3-4

کیلومتر   سیرجان،  آدرس  ف  50به  و  آهن  توسعه  شرکت  شیراز،  با جاده  و  گهر  گل  والد 

 حضور به هم رسانید.  09139457998به شماره تماس   آقای فیروزآبادیهماهنگی 

تمام اسناد مناقصه را به دقت  گره مناقصهمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد کشرکت در   -3-5

به دست    تواند به دست آورد،يگر با تجربه ممناقصه ا حدي که يکو اطالعات مربوط به آنها را ت  دهکر  عهمطال

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

از مناقصههر   -3-6 اسيک  از  قسمتي  در مورد مفهوم  ياگران که  ابهام  باشد، مي  ناد مناقصه،  داشته    ه ب  دانتوسوالي 

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

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

را قبل   د اين اشتباه و اشكالگر بايمناقصه ،داشو غیره داشته ب تلي از نظر مشخصات و يا محاسبااشتباه يا اشكا

م در  پیشنهاد،  پیشنهاد  از تسلیم  و  منعكس کند  مقرر  مناقصههلت  پاسخ  نمايد.  ارايه  را  و  اصالحي خود  گزار 

اند، به  نكرده نموده و اعالم انصراف  گراني که اسناد مناقصه را دريافتاشكالها، براي تمام مناقصه شرح پرسش يا

قصه از  ح بودن اسناد منابدون اشكال و واض  گر، به منزلۀم اظهار نظر مناقصهل خواهد شد. عداسران  طور يكسا 

 .نظر وي تلقي خواهد شد

ز  در پاسخ به توضیحات درخواست شده امناقصه  اسنادتواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در مي گزار مناقصه -3-7

بهمناقصه سوي يا  به هر دلیل ديگر و  يا  الحاقیهدحالص  گران  با صدور  اسناد مناقصه تجديد  هايي دريد خود، 

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

اي به ب طي الحاقیه بايد مرات تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناقصه باشد،هر گاه   -3-8

و  مناقصه اعالم گردد  اصالح  تصفرگران  اعمال  براي  داده شود. مناقصه کافي  ايشان  به  باو تغییر  بي  گران  يد 

کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج شده در آن، از سوي آنها مورد   درنگ وصول الحاقیه را اعالم

 .گردندنشدني اسناد مناقصه محسوب ميها اجزاي جداالحاقیه . خواهد گرفت توجه قرار

 ان گرمناقصهط  هاد توسن شی په  نحوه ارائ  (4



 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه 

 مهمانسرا 
 

 17از  4صفحه  1400ماه  آذر ق 1264/00: شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
به دستورالعملهامناقصه -4-1 با توجه  بايد  به تهیه  گران  اين سند،  نسبت  نامه و  ى مندرج در  پیشنهاد ضمانت 

و  فني   نموده  اقدام  فارسي  زبان  رابه  خود  نامه  پیشنهاد  دعوت  در  زماني  برنامه  کارفرما  به    طي    به دفتر 

 نشاني: 

ل گهر، شرکت توسعه آهن و فوالد  تصاصي شرکت گاخ  جاده  5ر  ، کیلومتزایرجاده ش  50، کیلومتر  سیرجان 

 گل گهر 

داده  اثر  ترتیب  گردند  ارائه  مقرر،  تاريخ  از  پس  که  پیشنهاداتى  به  دارند.  دريافت  را  آن  رسید  و  تحويل 

 نخواهد شد.

ه  وطه که در ادام ب رم تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل يستي به صورت کامل  با پیشنهاد فني -4-2

پاکت بندى و به همراه ساير اسناد مندرج در دستورالعمل در يک  پاکتهاي جداگانه بسته  در  شود،بیان مي

 به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد.  بندى و بسته

بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در يک پاکت به صورت الک    بو    الفپاکتهاي   -4-3

گر و موضوع مناقصه بايد به شكل زير بر روى کلیه پاکتها درج  مناقصه  نام و نشانى  قرار گیرند.  هدو مهر ش

 گردد:

   فوالد گل گهر  توسعه آهن وشرکت  

   خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسراروشنایی تست و تحویل سیستم  تامین، اجرا، 

 ق  1264/00مناقصه شماره  

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصه منا 

 -----: گراقصه نمنشانی  
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاکاتند است جهت خواهشم

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

نامه  میباشد. اين ضمانت  ريال(  2،000.000.000)  میلیارد  دومبلغ  نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به  ضمانت (1

با مشخصات اعالم   باسا شده در  مطابق  ايرانى  ناد، توسط  بايد تا  ر شصادنک  از تحويل اسناد   90ده و  روز پس 

 مناقصه اعتبار داشته و براي يک دوره ديگر قابل تمديد باشد.

ماند و در صورت لزوم به نزد کارفرما مى  تضامین قراردادينامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه  ضمانت (2

مناقصه   برنده  مهزينه  انج ىتمديد  عدم  امشود.  چنین  مناقصهاز  رى  ام  در  طرف  قبول  قابل  غیر  تأخیر  يا  و  گر 
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اين حق را براى  تضامین قراردادي،  )سي روز( پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل    30امضاى قرارداد طى  

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

الف تقصه موضوع پاانکت در مچنانچه ضمانت شر (3 باشدي  دنشويل  حوکت  بازگشايي نشده  پاکات ب    ا مخدوش 

 عیناً مستردد خواهد شد.

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

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

رک، بر  ي مدايع در ارزيابرس ه جهت تحاوي مدارک زير میباشد ک  «ب»پاکت مشخص شده با حرف   •

تقسیم بندي    هاگونه تغییرى، در زونكنمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچاساس فر

 و ارائه میگردد:

 :  بخش اول

رسمی • روزنامه  در  تغییرات  و  تاسیس  آگهی  اظهارنامه،  اساسنامه،  کد  ،  تصویر 

 اقتصادی 

پیمانکاری  هاگواهی صالحیت • کارهکار  قسواب  ،()ایمنی،  در  و   اي مشي  تقدير  ابه 

 )رضايت کارفرمايان قبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست يک اين دستورالعمل  هاامهن

 تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران(  •

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

 . رارداد مبلغ ق

   :بخش دوم

ه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود )در  مانكار در رابطهاد فني پیشنپی

اسناد   در  مندرج  فني  مشخصات  از  پیمانكار  فني  پیشنهاد  انحراف  لیست  همراه  به  وجود(  صورت 

 )صورت وجود(  

   بخش سوم:

در پیمانكار  پیشنهادي  تغییر  و  نظر  گونه  و  قرار  گاني،بازر  ايطرشمورد    هر  مناقصه.دادي  اسناد   ... 

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

پیشنهادي دارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد بررسي قرار گیرد. در 

 واهد شد.  اد مناقصه تنظیم خساس اسنبر ا عینا قراردادي ، اسنادصورت برنده شدن آن شرکت
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 بخش چهارم: 

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

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

 باشد. حذف شدهنشده و يا 
 

دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یك از اعضا  گر در نظر مناقصه رتی کهدر صو توضیح:

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

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

 باشد: آنها به محدود نه اما زیر، موارد شامل دبای ت،ک رمه مشاان موافقت

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

 .باشندمسئول می اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یك  هر  سهم درصد -

 .  اعضا از یك  هر  یمسئولیتها و وظایف حیطه -

گر و امضای قرارداد صحت و سقم وظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصهرا برای خود محفا این حق  فرمکار

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نماید

 

 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی 

حرف   (1 با  که  است    «ج»پاکتي  شده  میگیردو  مشخص  اعالم  متعاقبا  دریافت  بايست  جهت  حاوي   مي 

 باشد.  در اين فرم قیمت و جدول مشخص شده  ادپیشنهاس فرم ي بر اسشنهادیپي هامتقی

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

 معتبر باشد.هفته  2مدت پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به   (3

بصور (4 بايد  پیشنهاد  در  عمبلغ مشخص شده  اسحرو   دد وت  در صورت وجود     رائها  ناد مناقصهف مطابق  شود. 

میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادى در   هرگونه تناقض

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

 گرفت.
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 درمي قیمت قل  هرگاه شود. نوشته آن  مقابل در بايد قیمتها، ادير وقم فهرست( )يا جدول اقالم زا يک هر قیمت (5

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

 .است گرديده منظور

دروشم کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي (6 سود  يهاهزينه  له جم از ناد،اس  رحه   اجرايي، 

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

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

 مگر است، کشور( خارج يا داخل به )مربوط مشابه يهازينهساير ه واست قرارداد آمده  یش نويسضمائم فني پ

 است  ييهاهزينه تمام شامل قیمتها، اين همچنین، شده باشند. مستثني روشني به  مناقصه، اسناد در که اين

 و مسوولیتها ،هامخاطره امتم گرفتن نظر در با و  شوند آنها واقع براي و کارها اجراي ان جري در است ممكن که

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

  گیرد.مي صورت آنها

ها از جمله هزينه  و فروشنده کلیه هزينه  اعالم گرددریالی  کل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي بايست به صورت   (7

عیر ارز و هزينه هاي انتقال و ....( و ساير هزينه ها را در آن گرفتن نرخ تس)با در نظر  ارجي  هاي خريد اقالم خ

منظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعايي صورت گیرد. کل  

 . اخت خواهد شدپردخريدار  تايیدو  فروشنده يصورتحساب از سو   ارائهدر ازاي  ریالیبصورت   یزن مبلغ قرارداد

قرارداد،   (8 شدن  مشمول  صورت  در  که  باشد  افزوده  ارزش  بر  مالیات  احتساب  بدون  بايستي  پیشنهادي  مبالغ 

  ، معتبر  بر ارزش افزوده  اتیمال  ي گواهو    ي(اتیطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور  بصورت مجزا و در ازاي ارائه  

 د. اهد شپرداخت خوتوسط فروشنده به خريدار 

قیمتهاي يرمقاد فهرست( )يا جدول (9  است. شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و 

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

 .نمايند پیوست

 قلم مبنا ن آ  کل قیمت م،قل  آن  کل متقی با قلم هر  بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در  (10

بود. همچنین در پیشنهاد  مبلغ  پیشنهاد، مبلغ  با اقالم کل  قیمتهاي جمع  حاصل بین تناقض صورت خواهد 

 بود. خواهد مبنا
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 ارزیابی پیشنهادها  (5

 در  حتوضی ارايه  درخواست  انگرمناقصه از  خود، تشخیص به  است  ممكن  گزار مناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 نبايد هیچگونه و بوده مكتوب صورت به آن،  پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. یشنهادهايشان پ مورد

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

 شود. مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

به   خريدار چنانچه   ول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.در رد يا قب گهر سیرجان د گلشرکت توسعه آهن وفوال

ادعاي  برنده مناقصه حق  اينصورت  در  منصرف گردد  برنده مناقصه  با  قرارداد  انعقاد  و  کار  اجراي  از  علت  هر 

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

 د. نشرکت در مناقصه هیچ گونه حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي ک

ب د که  مناقصه  رصورتي  برنده  10مدت  در  رنده  تعیین  از  پس  ضمانت  روز  نباشد،  پیمان  انعقاد  به  امه نحاضر 

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

ملیات ضوع عبرنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط با مو

 شد. مناقصه مي بامورد 

تباني کرده  دهندگان  پیشنهاد  اطمینان حاصل شود که  متخلفین تحت  هرگاه  و  باطل خواهد شد  اند مناقصه 

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

 ان گرمناقصهسئواالت   (6

طي   سئواالت خود را توانندن مىگرا ، مناقصهناقصهدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع م (1

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

به  (2 بصورت کتبى  پذيرد، رسماً  اسناد مناقصه صورت  در  کارفرما  توسط  اصالحى که  يا  تغییر  هرگونه 

 گران دعوت شده خواهد رسید.  اطالع مناقصه

شرکت توسعه آهن و    تصاصي مجتمع گل گهر،از، جاده اخجاده شیر  50  لومترسیرجان، کیآدرس:  •

 یروزابادي، ساختمان بهره برداري، تحويل آقاي ففوالد گل گهر

 09139457998شماره تماس جهت اطالع:     r.firouzabadi@gisdco.irآدرس ايمیل  •

  ت فنى ها و مشخصانقشه (7

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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  گر بايد هرگونه مالک و معیار درستي و صحت انجام پروژه است. مناقصهد مناقصه،  ضم به اسناهاى مننقشه (1

مغايرت احتمالي در نقشه ها با مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد اعالم و کسب تكلیف  

کارهاي   انجام  پذيرفتن  منزله  به  قرارداد  امضاي  است  بديهي  نقشهمشخص  کند.  در  قیمتههشده  با  اي  ا 

 يد تلقي نخواهد شد. ها يا مشخصات فني، کار جدپیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در نقشه

 کند. مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، تعیین مى (2

مندرج   (3 اطالعات  ساير  همراه  به  اطالعاتى  اسچنین  بادر  مناقصه  مسئناد  سلب  مناقصهعث  در  ولیت  گر 

كمیل بودن اسناد براى انجام کار موضوع  گر بايد از تشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى 

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

 بازرسی تجهیزات  (8

شر   موظف  فروشنده (1 از  پیش  فرآينداست  اخذ    وع  و  بازرسي  و  مهندسي  مدارک  تهیه  به  نسبت  ساخت 

 اقدام نمايد.   خريداره نظارت تايیديه اين مدارک از دستگا

در بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فني ضمیمه فرم پیش نويس   خريدارحداقل الزامات   (2

پی مبناي  بايست  مي  که  است  آمده  گ  شنهادقرارداد  مناقصه  گیقیمت  قرار  کلیه  ر  است  ذکر  به  الزم  رد. 

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

نهايي مطابق عملیات  کلیه  انجام   (3 بازرسي و تست  اولیه پروژه، اجرا،  از بررسي  اين مناقصه اعم  به  مربوط 

 انجام گردد. فايل هاي ضمیمه 

تجهیزات از وندورهاي خارج از لیست پروژه مي باشد که پیش از اقدام   به تامین  در صورتي مجاز  وشندهفر (4

 را کتبا اخذ نموده باشد.  ارفرماکتايیديه 
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 : مدارك ارزیابی فنی الف پیوست

به    شارکت م  ياطالعات اين بخش براي هريک از اعضا  ،گرددصورت مشارکتي ارائه ميه  که پیشنهاد ب  توضیح: درصورتي 

 .ارائه گردد ونه تكمیل  صورت جداگا

پیمانك و  پذيرد  مي  انجام  ذيل  جدول  طبق  پیمانكار  به  دهي  را امتیاز  موارد  بايستي  خود  پیشنهاد  ارسال  جهت  اران 

 مالحظه نمايند.

  پاکت قیمت )ايي پاکت هاي  گشو حداقل امتیاز مورد قبول براي باز  درصد مي باشد  30يالزم به ذکر است تاثیر نمره فن

 اشد. مي ب 60،  (ج

 جدول امتیاز متوازن: 
 

 شده  امتیاز کسب امتیاز کل شرح  ردیف

  30 سوابق اجرايي  1

  10 توان فني  و مهندسي  2

  15   توان بازرگاني و تامین قطعات  3

  20 توان مالي  4

  10 بررسي دقیق اسناد  5

  5 برنامه زمان بندي  6

  10   حسن انجام کار  7

  100 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه 
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 17از   11صفحه  1400ماه  آذر ق 1264/00: شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 :عمومی شرکتاطالعات 

 ( اطالعات شرکت 1

  تنام شرک

  تاريخ و محل ثبت

  اصلي فعالیت حلم

  شماره ثبت 

  نوع شرکت 

پیمانكاري   گواهي صالحیت 

 تبه( )رشته و ر

 

  ها ساير گواهینامه

  مالكیت

                        شماره اقتصادي

  سرمايه ثبت شده

  آدرس دفتر مرکزي 

بر پاسخگو  شخص  اي  نام 

پست   و  تلفن  پروژه،  اين 

 الكترونیكي

 

  سايت اينترنتي 

اساس ف  ضوعمو بر  عالیت 

 اساسنامه 

 

 

 

 

 

 ضمیمه گردد. و ایمنی و گواهی صالحیت پیمانکاری تصادیکد اقتصویر اساسنامه، آخرین روزنامه رسمی، 
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 17از   12صفحه  1400ماه  آذر ق 1264/00: شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 اطالعات سهامداران و هیئت مدیره  ( 2

 درصد سهام  سال عضويت  سابقه کار  یلي مدرک تحص تاريخ تولد نام خانوادگي  نام  

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 سه سال گذشته  وضعیت مالی پیمانکار در( 3

 )ريال( سالیانهمبلغ مالیات  گردش مالي )ريال(  سال  ردیف 

1)  97   

2)  98   

3)  99   

 

 التتسهی ینهزم در  اعتباري ساتموس و بانكها نزد (وجود صورت در ارکت مش اعضاي از يک هر يا) پیمانكار تباراع

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف

 بوطه شامل ترازنامه مالي شرکت و نامه بانک و ....ي مرهامستندات پیوست: برگ
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 17از   13صفحه  1400ماه  آذر ق 1264/00: شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 ( تجربیات و سوابق کاری پیمانکار 4

 سال گذشته(   5پروژه مهم طي   5)  ط و مشابه با موضوع اين پروژهبسوابق کاري مرت  1-4

 کار  شرح  موضوع پروژه  رديف
قرارداد مبل  اولیه  غ 

 )ريال(

تلفن   شماره  و  کارفرما  نام 

 شخص مسئول 

مدت 

اجرا  

 )ماه(  

سال  

 شروع 

سال 

 خاتمه 

درصد  يا 

 پیشرفت 

1)  

 

 

 

 

      

2)  

 

 

 

 

      

3)  

 

 

 

 

      

4)  

 

 

 

 

      

5)  

 

 

 

 

      

 

 .هاي مربوطه( ضمیمه گرددمستندات )صفحاتي از قرارداد
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 17از   14صفحه  1400ماه  آذر ق 1264/00: شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 وژه مهم( پر  5ر  )ري عمومي پیمانكاسوابق کا  2-4

 

 شرح کار   موضوع پروژه  رديف
قرارداد  اولیه  مبلغ 

 )ريال(

تلفن   شماره  و  کارفرما  نام 

 شخص مسئول 

مدت 

اجرا  

 )ماه(  

سال  

 شروع 

سال 

 خاتمه 

درصد  يا 

 پیشرفت 

1 

 

 

 

 

      

2 

 

 

 

 

      

3 

 

 

 

 

      

4 

 

 

 

 

      

5 

 

 

 

 

      

 .گردد میمه ه( ضقراردادهاي مربوطمستندات )صفحاتي از 
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 قبلی رمایان  یا گواهی حسن انجام کار از کارف   هاتشویق نامه  (5

 .ي حسن انجام کارها و ... را ضمیمه خواهد نمودهاو گواهي هادر اين بخش تشويق نامه گرمناقصه

 

 ی و چارت سازمان   نیروی انسانی  ،( امکانات6

 تعداد کارکنان ثابت در دفتر مرکزی: 

 ر دفتر مرکزی:قت دره وتعداد کارکنان پا

 : هاتعداد کارکنان در سایت

 

 و شرکت کننده در پروژه ست کارکنان کلیدیلی( 6-1       

ف 
دی

ر
 

 نام و 

 نام خانوادگی

رشته  و  مدرك 

 تحصیلی

تاریخ  

اخذ 

 مدرك

 سابقه کار 

 )سال(

مدت همکاری 

پیمانکار  با 

 )سال(

کلی  شرح  و  تخصص 

این   در  مسئولیت 

 پروژه 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

 گر الزم است لیست تايید شده بیمه تامین اجتماعي نامبردگان فوق را ارائه نمايد. * مناقصه

 ارائه کند.را  روژهبراي اجراي اين پاني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر گر الزم است چارت سازم** مناقصه
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 ی شرکت:هاامکانات و توانایی  (6-2

 

 ست ماشین االت و تجهیزات پیمانکار  الف( لی 

 

 

 

 

 

 ب( لیست ماشین االت و تجهیزاتی که پیمانکار برای اجرای این پروژه تخصیص خواهد داد

 

 

 

 

 

 اختی س هاج( کارگاه

 

 

 

 

 

 د( سایر امکانات

 

 

 

 

 



 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه 

 مهمانسرا 
 

 17از   17صفحه  1400ماه  آذر ق 1264/00: شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 شود: ي ميگواهو  تايیدينوسیله بد

  آنمیمه  ضنیاز    دده است و کلیه مدارک مورشداده  الت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح  سئوابه کلیه   •

 ستند.هواقعي   مدارک صحیح و

ا  هیچ • از  بصخاشيک  که  انحاه  ي  از  اصل    ءنحوي  با  ارتباط  مح  49در  اساسي  يافتهقانون  اين  در  اند  كومیت 

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 

خالنانچچ     بندهای  ه  از  یك  هر  ا ف  به  بر ثفوق  عالوه  برسد  م  بات  قانونی  ازاتجقبول  ارائه های  از  ناشی 

  شرکت در   نامهضمانتزار مبنی بر ضبط  گنوع اعتراضی به تصمیم مناقصه  چمدارك و اطالعات غیرواقعی، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا  رومیت حممناقصه یا 

 

 /    /:   تاريخ     :شرکت نام

 نهاد دهنده :نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیش
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 تعالی  بسمه

 

مقابل ***  در از *  نماید، این**  **** شرکت در مناقصه  است نشانی: ............ مایل این که  *   به به نظر

 شرکت که پیشنهاد دهد  اطالع ** این به ***   چنانچه مینماید  و تعهد  تضمین مبلغ  ................ ریال براي

 انجام تعهدات نامه ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضاي  از مشارالیه و شده واقع قبول مورد نامبرده کننده

 اولین دریافت محض به ، نماید  که *** مطالبه را مبلغی  هر ریال میزان ..... است، تا نموده استنکاف پیمان

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

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

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

 این اعتبار مدت نخواهد  یا **  نتواند  صورتیکه در و است تمدید  دیگرقابل ماه سه حداکثر براي ***   کتبی

 متعهد  **  ننماید  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 

الزم به ذکر است، ضمانت نامه شرکت در مناقصه مطابق فرمت باال  

مطابق فرمت دولتی اجتناب  تنظیم گردد و از ارایه ضمانت نامه هاي  

تما با واحد بازرگانی شرکت  و قبل از دریافت ضمانت نامه ح   گردد

 اهنگی الزم صورت پذیرد. توسعه اهن و فوالد هم

اعالم در فرایند ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی  ")مواردي از قبیل  

مورد تایید    "درج در روزنامه هاي کثیر االنتشار"یا    "مناقصات/معامالت

 ( نمی باشد



 

 

 
 قراردادپیش نویس 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های 

 ورودی تا محوطه مهمانسرا

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 فی مابین 

 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

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

 

 

 

 ق 1267/00شماره قرارداد: 

 1400ماه آذر تاریخ : 

 

 

 

 



 ق 1264/00شماره قرارداد:  

 1400 ماهآذر تاريخ :                                                                                                                                                              

 

 
 هب انم خدا  

اين قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمايندگی آقايان محمد محیاپور به عنوان مديرعامل و جعفر صالح به 

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

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

می 7817999738 نامیده  کارفرما  قرارداد  اين  در  پس  اين  از  که  و  ،  يکسو  از  ...........................شود  نمايندگی      شرکت  به 

  به.....................  و شماره اقتصادي    ..............با شناسه ملی    ..........ثبت شده به شماره    ،هیات مديرهیس  رئبه عنوان    ............................ 

...........................................................نشانی   مطابق که از اين پس در اين قرارداد پیمانکار نامیده می شود از سوي ديگر،    ، کدپستی 

  مواد و شرايط ذيل منعقد گرديد و طرفین با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعايت مفاد قرارداد می باشند.

 قرارداد موضوع  -1ماده 

 تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا» موضوع قرارداد، عبارت است  

 طبق اسناد و مدارک پیوست.گهر« شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 قرارداد  مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زير مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد  اين

 قرارداد حاضر  (1

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت (2

بخشنامه    (3 موضوع  پیمان  عمومی  نظارت    1378/ 03/03مورخ    102/ 1088-842/54شرايط  و  ريزي  برنامه  معاونت 

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

محیط  و بهداشت ايمنی، مديريت سوي از ابالغی محیطی زيست و ايمنی هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  (4

 .باشند می قرارداد  الينفك جزء که خريدار زيست

 يا  ابالغ پیمانکار به آن  انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام  حین که اصالحی و تکمیلی اسناد  (5

 .شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب  هاي گزارش و مدارک  (6

 پیوست ها:  

 یو عموم یفن و نقشه هاي مشخصاتپیوست يك: 

 1400سال  تاسیسات برقیپیوست دو: فهرست بهاي واحد پايه 



 ق 1264/00شماره قرارداد:  

 1400 ماهآذر تاريخ :                                                                                                                                                              

 

 
 HSE دستورالعمل: سهپیوست 

قرارداد حاضر با  اولويت  قرارداد،  اسناد و مدارک  بین  دوگانگی  مربوطه  در صورت وجود  پیوست هاي  مقررات و  نامه ها و  ، آيین 

 داخلی کارفرما و سپس شرايط منضم به پیمان است. 

  قرارداد مدت - 3 ماده

تاريخ   ماه شمسی  ششقرارداد،  موضوع   انجام مدت   -3-1 دوره تضمین    از  باشد و  قرارداد می  از  شمسی    ماه  دوازده    قرارداد تنفیذ 

 تاريخ تحويل موقت می باشد.

 را قرارداد  موضوع تفصیلی عملیات زمانبندي برنامه ،قرارداد  ابالغ از پس  روز 7 مدت ظرف حداکثر است موظف پیمانکار   -3-2

 .نمايد ارسال نظارت دستگاه و کارفرما به تايید جهت و تهیه

 صورت  و در باشد می پیمانکار ماهانه و  هفتگی روزانه، پیشرفت گزارشات تهیه مبناي شده، تايید تفصیلی بندي زمان برنامه  -3-3

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

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

 اطالع دستگاه نظارتبه  دلیل، ذکر با را مراتب شود، داده تغییر آن برنامه در بايد او نظر به که کارهايی انجام موعد رسیدن از پیش

 است،  قبول مورد  که را آنچه و رسیدگی میکند کلی  زمانی برنامه قالب  در را  پیمانکار  تقاضاي  مورد  تغییرات ، . دستگاه نظارتدهد

 نمی پیمانکار مسئولیتهاي و تعهدات  میزان از قرارداد، مندرجات در حدود  تغییرات اين  که است بديهی د.کن می ابالغ پیمانکار به

 .نمايد اقدام قرارداد  به منضم زمانی برنامه مطابق است متعهد پیمانکار  نگیرد، کارفرما قرار قبول مورد  تغییرات که درصورتی .کاهد

 قرارداد مدت تغییرات -3-5

 تمديد مدت درخواست تواند می پیمانکار شود، کار اجراي مدت افزايش موجب که زير موارد  از يك هر وقوع صورت در  (الف

 :بنمايد را قرارداد 

 .کند اساسی تغییر فنی مشخصات  يا اجرايی هاي نقشه کارفرما دستور به هرگاه •

 .نمايد تاخیر اوست عهده به آنها تهیه که مصالحی تحويل يا و کارگاه  تحويل در  کارفرما هرگاه •

 .قرارداد  اين  29 ماده مطابق قهري حوادث موارد  در •

 .درآيد تعلیق حالت به قرارداد  که صورتی در •

 .باشد پیمانکار قصور از خارج  کارفرما تشخیص به که ديگري موارد  •

 و کند می تسلیم  دستگاه نظارت به توجیهی، داليل و محاسبات ارائه با را قرارداد  مدت تمديد درخواست پیمانکار صورت اين در

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

 تعیین به موارد  توجه با دستگاه نظارت باشد، نرسیده اتمام به کار اگر قرارداد، مدت تمديد هر يا قرارداد  اولیه مدت پايان  در(  ب

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

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



 ق 1264/00شماره قرارداد:  
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 فقط بند الف، در  شده درج مختلف عوامل از  ناشی زمان هم تاخیرهاي  قرارداد، مدت تمديد براي ماده اين  مفاد  اجراي در :1نکته

 . شود  می  محاسبه بار  يك

 را قراردادي و امور تاخیرات  اليحه بررسی زمان براي الزم بینی پیش بايد پیمانکار قرارداد، تاريخ اتمام از پس روز اولین در: 2هنکت

 به که صورتی  در  بديهی است .  باشد شده ابالغ پیمان تمديد  قرارداد، اتمام  تاريخ در که دهد انجام قرارداد  اتمام از قبل مدتی از

 متوجه آن قانونی و مالی و مسوولیتهاي عواقب کلیه شود، متوقف پیمان موضوع اجراي تاخیرات، اليحه موقع به ارائه عدم دلیل

 .بود  خواهد پیمانکار

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

 .نمايد اقدام

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

 ريال به صورت مقطوع تعیین و توافق گرديد. ..........................  قرارداد بابت انجام کامل موضوع قرارداد مبلغ 

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

ضمانتنامه ل ارائه اپرداخت، در قببه عنوان پیش  مبلغ قرارداد را  %50  ا سقف تکارفرما حداکثر  ،  پیمانکاردر صورت درخواست    -4-2 

اين مبلغ به تناسب از صورت وضعیت هاي پیمانکار کسر  دينمای پرداخت م پیمانکاربه  مورد تايید کارفرما ، بانکی بدون قید و شرط و

 می گردد.

  رسیده نظارت دستگاه تايید به که کارپیمان جانب از ارسالی ماهانه وضعیتهاي صورت براساس قرارداد  مبلغ مابقی پرداخت   -4-3

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

تاسیسات   بهاي فهرست ريزي،  برنامه و مديريت سازمان ضوابط و کار  احجام اساس بر  پیمانکار اجرايی هاي وضعیت صورت  -4-4

 ضريب از  اعم ضرايب کلیه شامل که  باشد می ....... حاضر  قرارداد  در  کلی  ضريب و  گردد  می تهیه مربوطه شرايط و 1400 سال

 پیمانکار به پرداختها و وضعیتها صورت  کلیه .باشد می غیره و اي منطقه ضريب کارگاه، برچیدن و تجهیز باالسري، ضريب پیمان،

 .بود  خواهد پرداخت قابل و محاسبه 1400 بهاي فهرست در  ........... ضريب اعمال با فقط

 .گرديد خواهد اصالح کارها واقعی حجم با متناسب قرارداد  مبلغ است بديهی

 مقدار قرارداد  به منضم بهاي فهرست در آنها براي که شود  ابالغ پیمانکار به کارهايی قرارداد، موضوع چارچوب در چنانچه  -4-5

 اجراي براي قرارداد  مبانی اساس  بر را خود  پیشنهادي قیمت کار،  ابالغ دريافت از  پس  بايد پیمانکار  باشد،  نشده بینی پیش قیمتی و

 شود، می تعیین دستگاه نظارت  و پیمانکار  توافق با که قیمتینمايد،  تسلیم دستگاه نظارت  به قیمت،  تجزيه  با همراه  شده،  ياد  کارهاي

 .شود  بیشتر قرارداد  اولیه مبلغ درصد 10 از  نبايد جديد، هاي قیمت بهاي جمع . است پرداخت مالک

 فروش حساب صورت  صدور) مربوطه ضوابط رعايت  با  و مالیاتی امور سازمان  ابالغی قوانین با  مطابق افزوده،  ارزش  بر  مالیات  -4-6

 .بود  خواهد کارفرما عهده بر پیمانکار،  توسط (افزوده ارزش بر  مالیات نظام در نام ثبت گواهی ارائه و  خدمات و کاال
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  کسورات قانونی – 5 ماده

 پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده پیمانکار می باشد، که در اين راستا کارفرما به شرح ذيل عمل می نمايد: 

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

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

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

 مقادیرکار افزایش یا کاهش   -6ماده  

محاسبه    دستگاه نظارت چنانچه در ضمن اجراي کار، مقادير درج شده در فهرست مقادير منضم به قرارداد تغییر کند، تغیر مقادير به وسیله  

از   نبايد  مقادير  يا کاهش  افزايش  به  مربوط  مبلغ  میشود. جمع  ابالغ  پیمانکار  به  از تصويب کارفرما  اولیه 25می شود و پس  مبلغ  درصد 

مقادير کار و به تبع آن مبلغ قرارداد را در چارچوب موضوع قرارداد اضافه يا    %25تواند تا  تر شود. در هر صورت کارفرما می قرارداد بیش

 کسر نمايد.

  بهاء آحاد تعدیل - 7 ادهم

 .نمی شود  تعديل و شامل بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به  مربوط واحد هاي قیمت

 قرارداد تنفیذ  -8ماده 

 قرارداد با حصول شرايط زير تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما 

 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما   

عدم ارائه  يك هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به ارايه کلیه تضامین قراردادي اقدام نمايد  ظرف  بايست حداکثر   پیمانکار می تبصره:  

، دارد تا ضمن فسخ اين قرارداد ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کارفرما اين حق را  

 تضمین شرکت در مناقصه پیمانکار را ضبط و وصول نمايد.

 )ناظر عالیه( بر موضوع قرارداد نظارت - 9 ماده

 مشخص می شود   کارفرما  ناظري که از سويبه عهده    بر طبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده  پیمانکارکه    تعهداتی  انجامنظارت بر    -9-1

  .نمايد انجام)ناظر عالیه( موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت  پیمانکارباشد و می و يا نماينده وي 

نظارت    -9-2 دستگاه  نمايندگان  از تحويل، توسط  قبل  انجام کار و  در حین  قرارداد  عالیه(  موضوع  بازرسی الزم جهت  )ناظر  مورد 

 مطابقت با مواد مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.
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امکانات و تسهیالت الزم جهت اين امر و  و تأمین کلیه    )ناظر عالیه(  انجام هماهنگی الزم جهت بازديد نماينده دستگاه نظارت  -9-3

 باشد. پرداخت هزينه هاي مربوطه برعهده پیمانکار می 

 کنترل و بازرسی نمايندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود. -9-4

و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی و رعايت هاي حفاظت  نامه پیمانکارهمچنین ملزم به رعايت آيین  -9-5

 اي و اجراي ايمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 .گرفت خواهد انجام دستگاه نظارت  تايید از  پس  پیمانکار، نظر  مورد  اصالحات و  فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -9-6

 آزمايشها هزينه انجام کند، آزمايش را يافته انجام کارهاي يا  مصالح کار،  اجراي  صحت از اطمینان منظور به کارفرما  چنانچه  -9-7

 اين  هزينه اينکه  ضمن تطبیق نکند، است شده تعیین فنی  مدارک در که آنچه با آزمايشها اين نتايج هرگاه  کارفرماست، عهده بر

 .نمايد اصالح  کارفرما دستور طبق خود  به هزينه را  کارها و مصالح که است متعهد وي گیرد،  می قرار  پیمانکار  عهده به آزمايشات

 به و موقت، موردي صورت به کارگر الزم تعداد  آزمايشی، نوع هر انجام يا مصالح از برداري نمونه براي که است موظف پیمانکار

 .بگذارد  دستگاه نظارت  اختیار در رايگان  طور

مواردي از عدم رعايت مشخصات فنی، نقشهه هها و مهدارک ديگهر فنهی قهرارداد را در  عالیه()ناظر دستگاه نظارتدر صورتی که   -9-8

اجراي کارها مشاهده کند  با ارسال اخطاريه اي اصالح کار هاي معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نهوع کهار تعیهین مهی 

شده پیمانکهار نسهبت بهه اصهالح کارهها اقهدام نکنهد، کارفرمها مهی توانهد خهودش پیمانکار می خواهد. اگر پس از مهلت تعیین نمايد از 

از مطالبهات پیمانکهار کسهر يها از تضهمینات درصد هزينهه باالسهري  15هاي مربوط را به اضافه کارهاي معیوب را اصالح نمايد و هزينه 

می تواند  معیوب از سوي پیمانکار تکرار شود، کارفرماپیمانکار وصول نمايد. در صورتی که عدم توجه به اخطارها براي اصالح هر کار 

 و کلیه تضامین پیمانکار را ضبط و وصول نمايد و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. قرارداد را فسخ 

ار را بازرسی می کند.  پیمانکهار که الزم بداند، توسط نمايندگان خود عملیات پیمانک  زمانکارفرما در مدت اجراي قرارداد، هر      -9-9

موظف است که هر نوع اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد، در اختیار نمايندگان کارفرما بگذارد و تسهیالت الزم را براي انجهام 

 اين بازرسی ها فراهم سازد. 

مورد رسیدگی قرار دهند  و اگر مشخصهات آنهها  حق دارد مصالح مصرفی و کارهاي انجام يافته را)ناظر عالیه( دستگاه نظارت     -9-10

را مغاير نقشه ها و مشخصات فنی تشخیص دهد، پیمانکار متعهد است مصهالح و کارههاي معیهوب را بهه هزينهه خهود تعهويح و اصهالح 

 از مسئولیت هاي پیمانکار نمی کاهد. )ناظر عالیه(نمايد. به هر حال، نظارت دستگاه نظارت

   مقیم ناظر  -10  ماده

و وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مهدارک قهرارداد، در  می باشددر کارگاه  کارفرمانماينده  شرکت مهندسی برسو است که   ،مقیم  ناظر

اجراي کار، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالحی را که بايد به مصهرف برسهاند، بهر اسهاس نقشهه هها و مشخصهات فنهی مهورد 
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را  مشاهده کند، دستور رفع آنهارسیدگی و آزمايش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها يا مهارت کارکنان يا چگونگی اجراي کار 

تعمیر يا تعهويح و يها مقیم گاه بعضی از ماشین آالت معیوب باشد به طوري که نتوان با آنها کار کرد، ناظر به پیمانکار بدهد. همچنین هر

ارسهال نمايهد و درصهورت  ماهیانه خود را براي ناظر مقیم پیمانکار بدوا بايستی صورت وضعیت هاي تغییر آنها را از پیمانکار می خواهد.

تايید ناظر مقیم صورت وضیتهاي مذکور براي ناظر عالیه ارسال می گردد و پس از تايید ناظر عالیه صورت وضعیتهاي موصهوف براسهاس 

ي بهه پیمانکهار داده مهی شهود، پیمانکهار ملهزم بهه اجهرا مقیم هرگونه دستوري از طرف ناظرمفاد قرارداد حاضر قابل پرداخت خواهد بود.

 آنهاست. 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 11 ماده

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

مالی و  تسويه حساب تحويل قطعی موضوع قرارداد و از پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد.می تحويل کارفرما مبلغ قرارداد، به  5%

 .شود  می داده عودت پیمانکار  به تائید دستگاه نظارت

 انجام حسن کسور مبلغ نمايد. نیمی از می کار کسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ کارفرما از 

 پیمانکار به ديگر آن پس از صدور گواهینامه تحويل قطعی و تائید دستگاه نظارت،ازصدور گواهینامه تحويل موقت و نیم   پس کار

 .گرديد خواهد مسترد 

 دستورالعملها و بخشنامه ها   -12ماده

 معماري و سازه : 

 در اجراي عملیات، استانداردهاي زير مورد استفاده قرار میگیرند:

 ( 120آيین نامه بتن ايران )نشريه آ(

 ( 101و  55مشخصات فنی و عمومی کارهاي ساختمانی )نشريه ب(

 ACIج(

 AISCد(

 ASTMه(

 DINو(

 BSز(

 SSPCح(

 NFPAو(

 AWSز(
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 UBCح(

 AASHTOط(

 آخرين ويرايش تمامی آيین نامه ها و استانداردها مالک عمل قرار خواهد گرفت.   *

تر( مالک عمل قرار خواهد در صورت مغايرت بین آيین نامه ها و استانداردهاي مختلف ، مدرک با شرايط مطمئن تر )محدود کننده  *

 گرفت . مگر اين که موضوع ديگري در اين مشخصات فنی بیان شده باشد . 

عمرانی کشور بعنوان حداقل هاي قابل قبول در  در هر صورت ضوابط و مقررات ملی ساختمان ايران و آيین نامه هاي فنی پروژه هاي  *

 نظر گرفته می شوند.

 تعهدات پیمانکار  – 13 ماده

 ت و جزئیات( به شرح ذيل می باشد. پیمانکار )اعم از کلیاتعهدات 

  :کلیات تعهدات پیمانکار جهت تامین و اجراي موضوع قرارداد 

 تجهیز و برچیدن کارگاه،آ( 

 طراحی فونداسیون پایه ها و  جهت اجراي کامل  و صحیح قرارداد  الت مورد نیازآتامین کلیه مواد ، مصالح  ، لوازم و ماشین ب( 

 موضوع قرارداد اجراي کلیه عملیاتج(

 اجرا، کنترل پروژه، برنامه ريزي و گزارش دهی مديريت و نظارت بر د(

 صحیح قرارداد مورد نیاز است. کامل و تامین و انجام ساير امورکه جهت اجرايه(

 : تامین و اجراي موضوع قرارداد  جهت  جزيیات تعهدات پیمانکار

 انتخاب و تامین شود.درجه یک  تمامی متريال مورد نیاز پروژه می بايست با نظارت و تائید کارفرما از متريال  -13-1

بارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرايی، و ساير بیمه هاي مورد نیاز،    -13-2

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

بازديد ، میکارفرما  به سايت  اقالم و مصالح موضوع قراداد    تحويلقبل از  پیمانکار    -13-3 بايست تمامی ترتیبات الزم براي انجام 

گردد که هر گونه اشکال و  میکیفی و فنی توسط بازرس معرفی شده از جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد  

 گردد ظرف مدت يك هفته برطرف سازد.نقص فنی را که در اثر کنترل فنی بازرس کارفرما اعالم می

با بازرس هماهنگ و امکانات الزم براي کار بازرس در محل ساخت  روز قبل از بازرسی    3پیمانکار تاريخ بازرسی را حداقل  -13-4

 را فراهم خواهد نمود. 

اي که ممکن است قبل يا هنگام تحويل موضوع قرارداد و  هرگونه حادثه يا صدمهمدنی کلیه عوامل پیمانکار مانند  مسئولیت    -13-5

و کارکنان وي يا اشخاص ثالث گردد يا خسارتی به تأسیسات و   يا به سبب آن متوجه جان و اموال پیمانکار و کارکنان وي، کارفرما
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اشخاص ثالث وارد آيد، جزيی و کلی به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما و نمايندگان وي مسئولیتی اموال پیمانکار، کارفرما و يا 

 در مورد پاسخگويی به مراجع ذيربط نخواهد داشت. 

ايط اي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی ايران و شرنمايد که در اجرپیمانکار بدينوسیله اعالم و تائید می -13-6

مندرج در قرارداد را رعايت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار يا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع قرارداد از  

کرده تخلف  قرارداد  در  مندرج  شرايط  يا  و  ايران  اسالمی  جمهوري  قوانین  و  گونه  مقررات  هر  تا  بود  خواهد  پیمانکارمکلف  اند 

 شود جبران نمايد. متوجه کارفرما می خسارتی را که از اين بابت

 .باشد می پیمانکار عهده کارکنان برو رفاهی تامین غذا، مسکن، اياب و ذهاب و وسائل ايمنی  -13-7

 تامین کلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار، بعهده پیمانکار میباشد.  -13-8

 ، بعهده پیمانکارمیباشد.قطعینگهداري و حفاظت از تجهیزات و اقالم در دوره ساخت از تاريخ ورود تا تحويل  -13-9

  يدارا  یستيبای  م  ندهينماخواهد نمود که اين    یمعرفکارفرما    به  را  خود   هندينما   قرارداد،امضاي    از  پس   بالفاصله  پیمانکار  -13-10

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

 کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده پیمانکار می باشد.  -13-11

قانون کار جمهوري    -13-12 اجتماعی و  تامین  قانون  بهداشت محیط کار،  ايمنی و  رانندگی، اجرايی،  الزامات راهنمايی و  رعايت 

 ساير قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پیمانکار می باشد. ن و اسالمی ايرا

 پیمانکاران از وزارت کار الزم می باشد.ارايه گواهینامه صالحیت ايمنی  -13-13

 نخواهد بود.  کارفرمامی باشد و مسئولیتی از اين بابت متوجه  پیمانکارمسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت پرسنل بر عهده  -13-14

متعهد است کلیه حقوق ، مزايا ، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت نمايد سايرکسورات    پیمانکار  -13-15

پرسنل   تردد  و  انفرادي  ايمنی  لوازم  تهیه  نیز  و  کار  قانون  با  مرتبط  موارد  و  هاي   پیمانکاربرعهده  قانونی  هزينه  کلیه  پرداخت  باشد  می 

و عوامل وي    پیمانکاربوده و    پیمانکارپرسنلی و مزاياي قانونی حین کار و پايان کار و ساير مزاياي قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده  

 ندارند. کارفرماهیچگونه رابطه استخدامی با 

 تعهدات کارفرما  –14ماده 

 تحويل زمین براي تجهیز کارگاه و اجراي پروژه   -14-1

 در اختیار قراردادن نقشه هاي اجرايی  به پیمانکار بعد از امضاي قرارداد  -14-2

 وفق مفاد قرارداد حاضرپرداخت مبلغ قرارداد   -14-3

ق  -14-4 از  موارد  ساير  در  تامین آب  بوده و  بر عهده کارفرما  نیاز  بهداشتی مورد  عملیات تامین آب  انجام  نیاز جهت  بیل آب مورد 

 باشد. موضوع پیمان بر عهده و هزينه پیمانکار می 
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گردد، بر عهده کارفرما بوده و برق رسانی از اين نقاط  تامین برق مورد نیاز در نقاط تحويل موجود که با نظر کارفرما تعیین می  -14-5

 .باشدبه ساير مکان هاي مورد نیاز بر عهده پیمانکار می 

 کارکنان پیمانکار  –15ماده 

شوند   از نظر اين قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي اين قرارداد بصورت دائم يا موقت توسط پیمانکار به کار گرفته می  -15-1

 شوند. کارکنان پیمانکار شناخته می

در دفاتر خود    -15-2 رکنان صالحیت دار و مناسب داشته  به تعداد کافی کاپیمانکار بايد به منظور انجام مراحل مختلف اين قرارداد 

شود را داشته باشند  ين کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بايستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرما مطرح میباشد و ا

 و در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمايند. 

 د در رابطه با قرارداد خواهد بود. عمال کارکنان خو پیمانکار در تمام مدت اين قرارداد مسئول ا -15-3

 معرفی مدیر پروژه   – 16ماده 

است  -16-1 موظف  مدت    پیمانکار  روزحداکثر ظرف  مدت    دو  طول  براي  پروژه  مدير  عنوان  به  را  فردي  قرارداد  امضاء  تاريخ  از 

 پیمانکار در تمام اوقات بايد در دسترس کارفرما باشد .  مديرپروژه معرفی نمايد.  دستگاه نظارت کارفرماقرارداد به  

دهددر صورتی که    -16-2 تغییر  را  پروژه خود  ت  پیمانکار مدير  از  قبل  به اطالع  موظفند حداقل يك هفته  را  اريخ تعويح، موضوع 

 طرف مقابل برسانند. 

 و اجرای موضوع قرارداد   تحویلمحل  -17ماده 

قرارداد  محل تحويل   و مصالح موضوع  استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر  اقالم  پروژه،  اجراي  جاده   5کیلومتر  جاده شیراز،    50و 

فوالد گل گهر می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئولیت تحويل سالم کلیه اقالم  گل گهر، سايت شرکت توسعه آهن و  معدن  اختصاصی  

 باشد.به عهده پیمانکار می

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 18ماده 

اندازي و آزمايشهاي تضمین عملکرد و تحويل موقت براي مدت حسن انجام کارکرد مراتب موضوع اين قرارداد از تاريخ راه  -18-1

 نامیده میشود. دوره تضمیهن ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد و اين مدت بنام  12

اگر در دوره تضمین، معايب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعايت مشخصات و يا بکار بردن متريال بد يا نامرغوب  

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

می   پیمانکار   -18-2  توسط  اقالمی  نمايد    تضمین  بوسیله میگردد  تأمین  وي  که  شده  تعیین  تضمینات  طبق  مطلوب  کار  انجام  به  قادر 

د.  ههات مشروحه در مدارک و ضمائم قرارداد باشو با ايمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخص  پیمانکار

خود را بنحوي تضمین می نمايد که هر گاه نواقصی در دوره تضمین  گاه هايمشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کار

ان توسط کارفرما تعیین می )زمود با حداقل تأخیر  هه وط نمههب مربهه نامرغوب يا  ساخت و طرز کار نامناس  متريالظاهر شود که بتوان به  

در  گردد( آ قرارداد  در مدارک و ضمائم  مندرج  الزامات  فقدان خصوصیات الزم و  نواقص فوق  از جمله  نمايد.  را اصالح  نواقص  ن 
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کمیته تأيید  مورد  که  عادي  فرسودگی  و  برداري  بهره  در  اشتباهات  از  ناشی  عیوب  باشد.  می  ساخت  از مورد  نفر  دو  از  مرکب  اي 

 باشد از شمول اين ماده مستثنی است.پیمانکار و يك نفر نماينده کارفرما نمايندگان 

نواقص را  کارفرما  خودداري نمايد  )زمان توسط کارفرما تعیین می گردد(  از رفع نواقص در حداقل زمان    پیمانکاردر صورتیکه    -18-3

 می نمايد. منظور  پیمانکاربه حساب بدهکاري  صددر15اضافه ه رفع و هزينه هاي متعلقه را ب

   تحویلسالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی  – 19ماده 

 ارسال گردد.کارفرما سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و بايد پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

ظاهرا سالم    اقالمقرار خواهند گرفت و در صورتیکه  کمی و کیفی  مورد بازرسی  کارفرما  توسط    آماده بسته بندي می باشندکه  اقالمی  

مربوطه   بندي  بسته  لیست  فهرم  نشود  ديده  در آنها  انبار کارفرما  بوده و آثار خسارت  به  از تحويل  و پس  انبار  تنظیم  تأيید  کارفرما به 

 خواهد رسید. 

متعهد است به دستور    پیمانکارمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،    منطبق باو يا    بودهناسالم    یکه تجهیزات موضوع قرارداد در صورت

تحويل نمايد. کلیه هزينه هاي ايجاد  کارفرما  معین می کند در انبار  کارفرما  را عوض نموده و در مدت زمانی که    اقالم، اين نوع  کارفرما

و    کارفرماتعويح به تشخیص    ازپیمانکار  در صورت امتناع    بود.خواهد  پیمانکار  اين رابطه به عهده    خسارات ناشی از تأخیر در  شده و

خسارت وارده هزينه  براي جبران    را تعويح نموده و  اقالم ر طريق که صالح می داند اين  ه  مجاز است بهکارفرما  طی مدت مورد نظر،  

 فسخ نمايد. پیمانکار  تخلفبدلیل و  28يا قرارداد را طبق ماده  و اين قرارداد عمل نمايد 23بر اساس ماده 

 قصور و مسامحه   –20ماده 

يا تحت هرعنوان  به تشخیص دستگاه نظارت کارفرما،  درصورتیکه پیمانکار   يا مسامحه نمايد و  در انجام تعهدات خود قصور ورزد و 

درصد از محل تضمین هاي پیمانکار و يا  15 خسارت وارده را باضافه هزينهحق دارد  کارفرما شود کارفرما   سبب وارد آمدن خسارتی به

سپردههرنوع   مستقیماامطالبات و  دارد  او  نزد  پیمانکار  ا  "ي که  به  احتیاج  نمايدبدون  اداري و قضائی وصول  پیمانکار حق   قدامات  و 

 هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل  -21ماده 

الکترونیکی و پس از تايید نسخه الکترونیکی، يك    3ه تعداد  را بنضم به اين قرارداد  پیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی م نسخه 

قرار خواهد  وقت براي کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما  نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تايید شده را قبل از تحويل م

 ماه پس از تحويل موقت میباشد.   1( حداکثر تا As builtداد. ارائه نقشه هاي چون ساخت )

 دقت و کوشش  – 22ماده 

پیمانکار بايد تعهدات ناشی از اين قرارداد را با بکار بردن بهترين روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهاي تخصصی و  

 انجام دهد. پیمانکار بايد براي انجام وظايف مذکور در اين قرارداد حداکثر مهارت و دقت و جديت خود را بکار برد.اي معمول حرفه
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  جریمه تأخیر – 23ماده 

نتواند تمام و يا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد بموقع    پیمانکار نانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  چ  -23-1

، بدون لزوم انجام  عنوان جريمهه  ب،  ذيلبند    رحرا به ش  ی مبالغ  پیمانکارتاخیر در انجام تعهدات    هفتهتواند بازاء هر  می   کارفرماانجام دهد  

 برداشت نمايد. يو يهامايد و يا از محل تضمینهاي وي کسر ناز پرداخت ياقدامات قضايی يا ادار

به ازاي هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جريمه اي    -23-2

تا    يك)  %1معادل   و حداکثر  گردد.    % 10درصد(  می  منظور  پیمانکار  حساب  به  کارفرما  سوي  از  قرارداد  مبلغ کل  درصد(  در  )ده 

را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول نجام موضوع قرارداد، کارفرما می تواند قرارداد  صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذکر در ا

را به عنوان خسارات ناشی  و ساير مطالبات پیمانکار    پیمانکارآن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرفه فسخ و کلیه تضامین  

هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت  حق    پیمانکارنمايد و  و به نفع خود وصول  از فسخ قرارداد ضبط  

می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طريق طرح دعوي در    کارفرماعدم تکافوي خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذکور  

 مراجع صالح قضايی اقدام نمايد.

 گواهی تحویل موقت  – 24ماده 

 کتباً قبل، روز  10 حداقل پیمانکار  شد، عملکرد  آزمايشات آماده کار و گرديد تکمیل قرارداد  موضوع عملیات آنکه از  پس -24-1

 موقت تحويل  تقاضاي دستگاه نظارت  از  و رساند  خواهد کارفرما اطالع به  را عملکرد  آزمايشات شروع براي کار بودن آماده مراتب

 رسیدگی  پیمانکار  درخواست به ، دستگاه نظارت   .نمايد  می  معرفی موقت تحويل  هیات  در عضويت  براي  را خود  نماينده و کند می

نمايد.   تاريخ تايید، صورت  در  و کند می ابالغ می  پیمانکار  به  را  نظارت  نظر  به اگر   تشکیل هیات تحويل موقت   عملیات  دستگاه 

 از پیش بايد که را کارهايی و نواقص تقاضاي پیمانکار، دريافت از روز 7 مدت ظرف نباشد، برداري بهره آماده قرارداد  موضوع

   .رساند می پیمانکار اطالع به شود  تکمیل موقت تحويل

 دستگاه نظارت  به و تهیه است  الزم کار تحويل براي  که را آزمايشهايی بندي زمان  هیات، برنامه تشکیل موظف است تا پیمانکار

 .کند می  آماده کار محل  در اوست، عهده به قرارداد  مدارک و اسناد  طبق آنها تدارک که را از وسايل قسمت آن و نمايد ارائه

ان  -24-2  بین و ارائه گردد  آزمايشها از  قبل ماه  يك حداقل پیمانکار  توسط بايد تستها ديگر  و عملکرد  تضمین تست جامروش 

 .گیرد  قرار توافق مورد  طرفین

قرارداد،  محل در هیات اعضاي نظر با و تشخیص به الزم هاي آزمايش   -24-3  در آن نتايج و شود  می انجام اجراي موضوع 

 .گردد  می  درج موقت تحويل مجلس  صورت

 گواهی تحويل و کنند می تنظیم را  موقت تحويل جلسه صورت نکنند، مشاهده کارها در  نقصی  و عیب تحويل  هیات هرگاه  -24-4

 .می نمايد ابالغ پیمانکار  به شده،  انجام هاي آزمايش نتیجه همراه به را موقت

 براي مهلتی با تعیین موقت تحويل جلسه صورت تشکیل به اقدام نمايند، مشاهده درکارها نقصی و عیب تحويل هیات هرگاه   -24-5

 تنظیم را شود  می معلومبعدا  آن که نتیجه هايی آزمايش و ناتمام عملیات و کارها معايب و نقايص از فهرستی و کنند می نقص رفع
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 جانب از نقص  رفع اعالم از پس  دهند. می ارائه به پیمانکار را آنها از اي نسخه و نمايند می موقت تحويل جلسه صورت ضمیمه و

 نمانده  باقی ايرادي و عیب گونه هیچ نقايص،  فهرست  اساس بر  و اگر  کند می بازديد را عملیات دوباره ، دستگاه نظارت پیمانکار، 

 آزمايشهاي نتايج با همراه  و رسیده پیمانکار و دستگاه نظارت نماينده امضاي نقايص به رفع گواهی و موقت تحويل گواهی باشد،

 .شود می   ابالغ پیمانکار به شده خواسته

 تاريخ اين از و باشد می کارفرما توسط موقت تحويل گواهی ابالغ تاريخ تضمین، دوره شروع و موقت تحويل تاريخ -24-6

 .گردد  می  تلقی شده داده تحويل قرارداد  موضوع

 به که است کار از بخش هر نواقص رفع  تاريخ  تضمین، دوره شروع تاريخ کار، از بخش هر  در نقصی وجود  صورت  در   -24-7

 .باشد رسیده دستگاه نظارت تايید

يا  پذير امکان متفاوتی هاي  زمان در  کار،  از  مستقلی هاي  قسمت موقت تحويل و  تکمیل که صورتی  در    -24-8  نظر  به باشد، 

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

 دوره شروع تعهدات، انجام نمودن تضمین آزاد  مانند موقت تحويل از پس هاي اقدام و گرفته موقت تحويل را گفته پیش هاي

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

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

صدور گواهی تحويل موقت نخواهد شد. در اين صورت معايب و يا کمبود هاي جزيی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع    -24-9

رسد، معايب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نمايد که در اين صورت پس از  پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می

د شد. در هر حال تاريخ روز توسط کارفرما صادر خواه 10بازبینی معايب اصالح شده و يا کمبودهاي تکمیل يافته، تايیديه ظرف مدت 

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

 مسئولیت های دوره تضمین– 25ماده 
نمايد )دوره تضمین(.  ماه شمسی پس از تحويل موقت تضمین می   12پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براي مدت  

اگر در دوره تضمین، معايب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که آن معايب و نواقص را به هزينه خود رفع کند.  

روز پس از ابالغ   15راتب را با ذکر معايب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می کند و پیمانکار حداکثر  براي اين منظور، کارفرما م

 کارفرما ، شروع به رفع معايب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط کارفرما اعالم  می گردد، رفع مینمايد. 

سامحه کند، کارفرما حق دارد آن معايب را خودش يا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع  هرگاه پیمانکار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا م

نکار نزد او دارد، برداشت نمايد  يا هر نوع مطالبات و سپرده اي که پیمامین پیمانکار  ادرصد، از محل تض  15هزينه آن را به اضافه  نمايد و  

 ساقط نمود.و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و 
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 گواهی تحویل قطعی – 26ماده 

نظارت تايید و پیمانکار  تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه  12دوره   پايان  در   -26-1   هیات تاريخ  و اعضا ، دستگاه 

 که و نقصی  عیب هرگاه  کارها،  بازديد  از  پس قطعی،  تحويل هیات.  کند می  اعالم و معرفی  پیمانکار  به  و معین را  قطعی تحويل

و قطعی  تحويل را قرارداد  موضوع ننمايد  مشاهده باشد پیمانکار  کار  از  ناشی  به را  کار  قطعی  تحويل  صورتجلسه کارفرما  شده 

 .نمايد می ابالغ پیمانکار

 به مکلف  قرارداد شرايط   اساس  بر  پیمانکار  کند،  مشاهده پیمانکار کار  از  ناشی  نقصی  و عیب  قطعی، تحويل هیات  هرگاه  : 1تبصره

 .باشد می آنها رفع

 کار  از  نواقص ناشی  رفع به مکلف  ننمايد،  را کار  قطعی  تحويل تقاضاي  شده،  تعیین تضمین دوره  پايان  در  پیمانکار  اگر  : 2تبصره

 قطعی تحويل به اقدامات مربوط مالک پیمانکار  تقاضاي تاريخ و باشد می است کرده بروز قطعی تحويل تقاضاي تاريخ تا که خود 

 .است

 و انجامد به طول ماه دو از بیش تاخیر اين  و نکند تحويل هیات اعزام به اقدام پیمانکار، تقاضاي وجود  با کارفرما  اگر : 3 تبصره 

 موضوع عملیات  نکند، زمینه اقدامی اين در کارفرما مجدد  تقاضاي تاريخ  از  ماه يك  انقضاي و پیمانکار  مجدد  درخواست از پس

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

 صورت وضعیت قطعی  -26-2

 و مدارک اسناد  اساس  بر  را شده انجام کارهاي  قطعی وضعیت صورت  موقت،  تحويل تاريخ  از ماه  دو تا  حداکثر بايد  پیمانکار

 .نمايد تسلیم دستگاه نظارت  به بررسی  و رسیدگی براي و کند تهیه قرارداد،

نظارت  به  نسبت تايید صورت  در  و  رسیدگی وصول تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  را شده  دريافت  وضعیت صورت  دستگاه 

 پیمانکار،  به صورت وضعیت از  نسخه يك  ارسال  ضمن  را خود  نهايی نظر تايید،  عدم صورت در .نمود  خواهد اقدام آن پرداخت

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

 .رساند می  کارفرما اطالع به مدرک، و دلیل

 اعالم را رد آنها يا  قبول و کند می رسیدگی اعتراض موارد  به پیمانکار، نظر  وصول تاريخ از ماه  يك  مدت  ظرف حداکثر کارفرما

 .نمايد می

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

 .نمايد  ارجاع

 حسن تضمین   % 50 نباشد، بدهکار  پیمانکار  پیمانکار،  هاي  حساب ساير  و شده  تصويب  قطعی وضعیت صورت  به توجه با  هرگاه

 .شود  می آزاد  موقت تحويل با کار انجام
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 حق واگذاری  – 27ماده 

يا   يا اشخاص حقیقی  به شخص  از کارفرما  را بدون کسب مجوز کتبی  قرارداد  اين  از موضوع  يا قسمتی  تمام و  ندارد  پیمانکار حق 

 حقوقی ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد. 

 اختالفحل  – 28ماده 

 گل فوالد  و آهن توسعه شرکت قراردادهاي و حقوقی مديريت بعهده قرارداد  اين مواد  تفسیر در نظر اختالف گونه هر  حل   -28-1

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

 .نمودند موافقت آن با قرارداد  اين با امضاء طرفین

،  کارفرماملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد و در غیر اينصورت    پیمانکار  -28-2

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

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

 فورس ماژور طبق تعاريف و قوانین جمهوري اسالمی ايران براي هر يك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود.  موارد 

 موارد فسخ قرارداد  –30ماده 

 : پیمانکار فسخ قرارداد بعلت تخلف  -30-1

عوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي انجام موضوع قرارداد به موقع    پیمانکارمعلوم شود که    کارفرمادر صورتیکه بر  

، در صورت واگذاري انتظار می رود در انجام وظايف محوله اعمال نمی نمايد   پیمانکارك  ههه از يههفراهم نساخته و يا دقت الزم را ک

از )اعم  ثالث  شخص  به  پیمانکار  توسط  نیز  کار  و  کارفرما  کتبی  مجوز  بدون  يا حقوقی(  حقیقی  تشخیص    شخص  به  صورتیکه  در 

نظارت   يا تقصیر  دستگاه  اهمال و  به علت  قرارداد  به  پیمانکار  تحويل موضوع  قرارداد  در  بینی شده  پیش  از يك چهارم مدت  بیش 

يا   ننمايد و رعايت شرايط قرکارفرما  منافع  پیمانکار  تعويق بیافتد و  يا اصول متعارف معامله را ننمايدرا ملحوظ  به  کارفرما    ،  ارداد و 

موظف است ظرف مدتی که در هر صورت  پیمانکار  اخطار خواهد کرد که نواقص و معايب کار خود را بر طرف سازد و  پیمانکار  

 روز تجاوز کند، نواقص و معايب را مرتفع سازد.   15نبايد از 

پايان مدت مذکور   در  ناصواب عمل نکرده  کارفرما  مطابق اخطار  پیمانکار  در صورتیکه  اقدامات  از  بعضی  به علت  اينکه  يا  باشد و 

جام تشريفات خاصی  بدون احتیاج به انبه تشخیص خود و  حق خواهد داشت کارفرمامربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

 به   کار  انجام  اجراي تعهدات و حسن  تضمین  ضبط  به  نسبت  درنگ  بی  قرارداد،  فسخ  ابالغ  از  پس  کارفرما  .اين قرارداد را فسخ نمايد

نموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامین و ساير    اقدام  خود   نفع

حق هرگونه ادعايی را دراين خصوص    پیمانکارمستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضايی و اداري برداشت نمايد و    پیمانکارمطالبات  

 از خود سلب و ساقط می نمايد.  

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

 زمانبندي برنامه اساس بر قرارداد  موضوع عملیات  شروع در ( تاخیرج
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 روز  15 از بیش کارفرما، اجازه بدون کار،  کردن تعطیل يا کارگاه گذاشتن سرپرست بدون( د 

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

متقابل    پیمانکار و    کارفرما توافق  با  را  قرارداد  در آن صورت    فسخممکن است  خسارت معقول بخش تدارکات و  کارفرما  نمايند که 

تا تاريخ تفاسخ مذکور تايید کارفرما    خدماتی که  يا به وسیله  با  به  پیمانکار  انجام شده  باشد را  پرداخت انکار  پیمدر جريان انجام می 

براي  کارفرما  کلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدي را که  پیمانکار  خواهد کرد، مشروط برآنکه  

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

 فسخ به سبب ورشکستگی  -30-3

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

 باال بین طرفین حل و فصل خواهد شد. 2-30 بندتواند فسخ شود و بر طبق  فورس ماژور میحالت اين قرارداد در صورت تداوم  -30-4

 اقدامات فسخ قرارداد -30-5

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

 .کند ابالغ می پیمانکار به داند، می فسخ مشمول را پیمانکار آنها استناد  به که مواردي ذکر با را خود 

 موارد  با نظر کارفرما  انطباق عدم  از  حاکی  داليلی  که  صورتی  در  کارفرما،  ابالغ  تاريخ  از  روز  7 مدت  در  که است  مکلف  پیمانکار

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

 و قضايی تشريفات دادن انجام به احتیاج و بدون کند می ابالغ پیمانکار به را قرارداد  فسخ کارفرما بداند، مردود  را شده اقامه داليل

 :نمايد می عمل ماده، اين مفاد  ترتیب به اداري،

نموده   اقدام  خود   نفع  به  کار  انجام  اجراي تعهدات و حسن  تضمین  ضبط  به  نسبت  درنگ  بی  قرارداد،  فسخ  ابالغ  از  پس   کارفرما   )ب

داشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامین و ساير  و حق خواهد    (2-30)به استثناي بند  

حق هرگونه ادعايی را دراين خصوص    پیمانکارمستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضايی و اداري برداشت نمايد و    پیمانکارمطالبات  

 از خود سلب و ساقط می نمايد.  

 در  را آن در موجود  تدارکات تمام و ابزار و آالت ماشین مصالح، وقت، هاي  ساختمان و و تاسیسات کارگاه  درنگ بی کارفرما

هفته   يك ظرف که کند می  دعوت پیمانکار  از درنگ  بی سپس .دارد  می  معمول را الزم اقدام آن  حفاظت و براي  گیرد  می اختیار

 که تدارکات ديگري و ابزار و آالت ماشین مصالح، تمام و شده انجام کارهاي مجلس صورت و برداري صورت براي اي نماينده

 معرفی نماينده يا  خودداري نمايد شده  تعیین مدت ظرف نماينده معرفی از  پیمانکار  هرگاه .نمايد  معرفی  است موجود  کارگاه  در

 حق  پیمانکار  و نمايد  می  اقدام برداريصورت  براي  راسا کارفرما نشود، حاضر  برداري  صورت  براي  مقرر  موعد در  او جانب  از  شده

 شده انجام کارهاي از قطعی وضعیت صورت تهیه به اقدام پیمانکار برداري، صورت  از  پس .ندارد  مورد  اين در اعتراضی گونه هیچ

 .کند می

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



 ق 1264/00شماره قرارداد:  

 1400 ماهآذر تاريخ :                                                                                                                                                              

 

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

 آنها اجاره  و گیرد  می  در اختیار است الزم ديگر آالت ماشین با آنها کردن جايگزين براي  که مناسبی مدت براي بداند، نیاز مورد 

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

 ) شود  می تعیین بها اجاره دادگستري کارشناس

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

 به کشور، جاري رعايت قوانین با و گیرد  می اختیار در شود  می ارزيابی طرفین منتخب کارشناسان يا دادگستري رسمی کارشناس

 آورد.  می در خود  قطعی تملك

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

 .نمايد می منظور وي  طلب حساب به پیمانکار خريد مدارک

 آنها شرايط خريد با  همراه را کار  اجراي  براي  شده  سفارش مصالح  فهرست  درنگ  بی قرارداد، فسخ ابالغ دريافت با پیمانکار (  ه

شده مصالح از اقالمی مذکور فهرست دريافت از روز  10 تا کارفرما .نمايد  می ارسال کارفرما براي  نیاز مورد  که را سفارش 

 اين خريد بابت که مبالغی .منتقل نمايد کارفرما به را آنها خريد قرارداد  پیمانکار تا نمايد می اعالم پیمانکار به دهد می تشخیص

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

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

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

 براي کارشناسان  يا  اين کارشناس نظر  .نمايد می  انتخاب دادگستري رسمی کارشناس چند يا  يك  کارفرما نگردد،  حاصل  طرفین بین

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

 است، حداکثر مانده باقی  کارفرما تحويلی  هاي محل  در که را  خود  تدارکات  ديگر و مصالح  مازاد  که است مکلف  پیمانکار (  ز

 به آنها کردن براي خارج تواند می کارفرما اينصورت  غیر در  .کند خارج شده  ياد  هاي محل از  کارفرما، ابالغ تاريخ از ماه  3 ظرف

 .منظور دارد  پیمانکار بدهکاريهاي حساب به را  آن هاي هزينه و نمايد عمل بداند مقتضی که نحو هر

 قرارداد  خاتمه

 ديگر،  علل  خود يا مصلحت به  بنا باشد،  پیمانکار  متوجه تقصیري آنکه بدون کارفرما  قرارداد، موضوع  کارهاي اتمام از  پیش  هرگاه

 روز  15 از بیشتر نبايد تحويل، که  براي  کارگاه  کردن آماده تاريخ تعیین با  را قرارداد  خاتمه  بگیرد، قرارداد  دادن خاتمه به تصمیم

 تعیین ابالغ  اين در است  مسلم زيان  خطر يا  بروز  موجب آنها ماندن ناتمام که  را کارهايی  کارفرما  . کند می  ابالغ پیمانکار  به باشد

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

 .نمايد تحويل

 بپردازد:پیمانکار آن است که مبالغ زير را به  کارفرمامسئولیت  د صورت ابالغ خاتمه قراردادر 
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انجام گرفته و براساس درصد هر قلم از کارهاي مشخص شده    "براي کارهائی که واقعاپیمانکار  مانده پرداخت نشده مورد استحقاق    -1

 گواهی شده است.رفرما کادر فهرست ريز قیمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط 

، ابالغ خاتمه قرارداد از تاريخ براي تأمین مواد مورد نیاز کار قبل پیمانکار کلیه مخارج انجام يافته و هزينه هاي صورت گرفته توسط  -2

شده باشد و  مشروط بر آنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ اخطار کتبی، سفارش آنها داده  

با    کارفرماهمچنین مشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاريخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزينه هاي انجام گرفته براي  

 ارائه نسخه هاي تأيید شده فاکتورهاي سازندگان دست دوم يا ساير اسناد تأيید شده دال بر انجام هزينه ها خواهد بود. 

ومال   پیمانکار  -3  تدارکات  مواد،  پیشرفت،  درحال  کار  که    کیت  را  بازپرداخت پیمانکار  سايراشیايی  دريافت  حق  قهرارداد  بمهوجب 

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

در کلیه سفارشها و  پیمانکار  نیز همان حقوقی را که    کارفرماداماتی که الزم باشد تا آنکه  ، انتقال خواهد داد و اقکارفرمادستورالعملهاي  

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

 : است زير شرح به قرارداد  دادن خاتمه از بعد اقدامات

 می تحويل موقت است يافته پايان  که را قسمت آن و گرفته قطعی  تحويل است،  ناتمام که را کارها  از قسمت آن  کارفرما(   الف

 کارفرما  توافق با  که مدت مناسبی  در  خود، هزينه به  است،  مکلف پیمانکار  شود،  مشاهده ناتمام کارهاي  مورد  در  معايبی  اگر  .گیرد 

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

 آغاز اصالح تاريخ از کارها، قبیل اين تضمین دوره است نمايد. بديهی می نقص رفع به اقدام 15/1 ضريب اعمال با و پیمانکار هزينه

 .شد خواهد

 .شود  می تهیه پیمانکار توسط شده، انجام کارهاي وضعیت صورت ( ب

 :شود  می اقدام زير شرح  به شده، سفارش و موجود  مصالح مورد  در( ج

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

 .شود  می  منظور قطعی وضعیت صورت

 براي آن  شرايط خريد  با همراه  را کار  اجراي  براي  شده  سفارش مصالح  فهرست  درنگ  بی  قرارداد،  خاتمه ابالغ دريافت با  پیمانکار

 می تشخیص نیاز مورد  که را سفارش شده مصالح از اقالمی ،مذکور فهرست دريافت از روز 10 تا کارفرما .نمايد می ارسال کارفرما

 سوي از مصالح اين خريد بابت که مبالغی .منتقل نمايد کارفرما به را آنها خريد قرارداد  پیمانکار تا کند می اعالم پیمانکار به دهد

 و  خريد بهاي بقیه تاديه و گردد  می  منظور پیمانکار  طلب به حساب خريد مدارک و اسناد  تسلیم مقابل در است،  شده  تاديه پیمانکار

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

 دهد خاتمه اشخاص ثالث و  جزء پیمانکاران با را خود  قراردادهاي تمام قرارداد، خاتمه ابالغ دريافت  از  پس  درنگ بی  بايد  پیمانکار

 .نمايد منتقل کارفرما به را آنها کارفرما توافق صورت  در يا
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 به خاتمه دادن اثر در و است کرده تعهداتی ثالث اشخاص مقابل در قرارداد، موضوع اجراي منظور به پیمانکار صورتیکه در(  د 

 به کارفرما تايید رسیدگی و از  پس  خسارتها، و ها هزينه  اين گردد، اشخاص آن  به خسارتهايی  و  هزينه پرداخت به ملزم قرارداد 

 .گردد  می منظور پیمانکار  بستانکاري حساب

 .گیرد  می اختیار در  است، شده احداث  کارگاه در که را موقتی ساختمانهاي و تاسیسات کارفرما( ه

 به  و  شود  می  طرف تعیین دو توافق با  است،  شده  پیمانکار  به قبالً که  پرداختهايی گرفتن نظر  در با  ساختمانها و  تاسیسات اين  بهاي

 .شود  پرداخت نمی  کارگاه برچیدن عنوان به وجهی آن بابت و گردد  می منظور پیمانکار  طلب حساب

 است،  باقی مانده کارفرما  تحويلی  محلهاي در  که را خود  تدارکات ديگر  و  تجهیزات و مصالح  مازاد  که است  مکلف پیمانکار(  و

 براي تواند می صورت، کارفرما  اين  غیر در  .کند خارج  شده ياد  هاي  محل از کارفرما، ابالغ تاريخ  از  ماه 3 مدت ظرف حداکثر

 صورت اين در کند منظور بدهی پیمانکار حساب به را آن هاي هزينه و نمايد عمل بداند مقتضی که نحوي به آنها کردن خارج

 .نمايد ادعايی  يا مطرح خود دعوايی دارايیهاي و اموال به شده وارد  زيان  و ضرر به نسبت تواند نمی  پیمانکار

 تعلیق  -13 ماده

 را بايد مراتب صورت اين در کند، معلق ماه سه حداکثر و بار يك  براي را کار اجراي قرارداد، مدت در تواند می کارفرما  -31-1

 پاي مصالح شده، کارهاي انجام تمام که است مکلف پیمانکار تعلیق، مدت در .دهد اطالع پیمانکار به تعلیق شروع تاريخ تعیین با

 .حراست کند و حفاظت شايسته، طور به قرارداد  اساس بر  را موقت ساختمانهاي و تاسیسات کار،

 .پرداخت خواهد طرفین توافق با تعلیق دوران در را پیمانکار باالسري هاي هزينه کارفرما   -31-2

 .کنند توافق می نمايد،  خارج  کارگاه  از تعلیق مدت  در  است مايل  پیمانکار  که  آالتی ماشین مورد  در پیمانکار  و کارفرما     -31-3

 پیمانکار  به طرفین اساس توافق بر ماند،  می باقی  کارگاه  در که استیجاري  آالت ماشین از تعداد  آن  توقف دوران به مربوط اجاره

 .شود  می پرداخت

 و  يك بار براي  را تعلیق مدت  پیمانکار، موافقت با تواند می کارفرما  باشد،  ضروري  ماه  سه از بیش تعلیق که صورتی  در    -31-4

 . دهد افزايش گفته پیش شرايط با ماه،  3 حداکثر

 کارگاه، تاريخ  نمودن آماده منظور به  پیمانکار براي مهلتی تعیین با کارفرما  شود،  برطرف کار  تعلیق موجب عوامل هرگاه     -31-5

 .کند می  ابالغ پیمانکار به را  کار مجدد  شروع

 بازرسی، آزمایش و تهیه گزارش   – 32ماده 
پیمانکار اعالم مینمايد و قبل از بسته بندي، زمانی مجاز  تحويل تمام يا بخش هايی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هايی که    -32-1

است که بازرس گواهی تحويل آنرا صادر کرده باشد. بديهی است سايت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جلوگیري خواهد نمود.  

 در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به پیمانکار اعالم خواهد نمود. 
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  قرار   نمايندگان کارفرما   بازرسهی   مورد تحويل ،    قبل از  يا   دوره ساخت و  شود در  تهیه می   پیمانکارطرف   که از  اقالمیکلیه    -32-2

کنترل و بازرسی نمايندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود   گرفت. خواهند

 هده پیمانکار میباشد.و همچنین کلیه هزينه هاي بازرسی بع

پیمانکار موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل بازرسی و کنترل کیفیت را براي کارفرما ارسال نمايد و در صورتیکه   -32-3

کارفرما انجام  المللی مورد تايید  براي آزمايش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمايشات بر اساس استانداردهاي بین

 خواهند شد. 

در    روزکاري  3پیمانکار حداقل    -32-4 مندرج  بازرسی و آزمايشات  از  بازرسی و کنترل کیفیتقبل  بازرسی را دستورالعمل  تاريخ   ،

ند  معرفی می شوپیمانکار  به    "کتباکارفرما  تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف  بايستی  اعالم داشته و  

را الزم  و کمکهاي  آزمايش  لوازم  و  نمايد  پیمانکار(  فراهم  هزينه  دهد  )به  قرار  آنان  اختیار  در  محوله  وظائف  انجام  همچنین  براي   .

دستورالعمل بر طبق  فنی و همچنین  قرارداد و اصول  بر طبق  را  تعهدات خود  نظارت  فروشنده موظف است  دستگاه  تعلیماتی که  ها و 

  اي و تخصصی اعالم می نمايد، انجام دهد.مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفهخريدار در حدود 

بازرس  ،  نباشندطبق مشخصات مشروحه در قرارداد    شده استتهیه    پیمانکار که از طرف    اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،    -32-5

  اقالمیاز تعويح يا رفع عیوب  پیمانکارعیب( و يا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه )با ذکر  مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننمايد

نمايد    کارفرماکه   امتناع  نموده است  را  يا اصالح آنها  تواند کارفرما  تقاضاي تعويح  هر  می  اين    به  میداند  را    اقالمطريق که صالح 

تلقی   پیمانکاررا به منزله قصور و يا مسامحه در انجام تعهدات  اقالمين نوع در مورد تعويح يا اصالح اپیمانکار جايگزين نموده و امتناع 

در  پیمانکار  تخلفرا بدلیل قرارداد  ،30 طبق مفاد ماده، يا اين قرارداد عمل نمايد 23جبران اين نوع خسارات بر طبق ماده نموده و براي 

 فسخ نمايد. ،انجام کارها

تأيید   -32-6 مورد  استاندارد  مطابق  بايد  غیره  و  ها  بازرسی  آزمايشات،  تولید،  روش  طراحی،  براي  نیاز  مورد  استانداردهاي  و  کدها 

 باشد.کارفرما 

 قرار گیرد. کارفرما ها بايد در هر حال جهت کنترل و تأيید در اختیار بازرس  گواهی آزمايش  -32-7

را از مسئولیت او  پیمانکار  تحويل شده اند،  پیمانکار  که از طرف    اقالمیمردود شناختن  هرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا    -32-8

 نموده باشد و قبل از پايان دوره تضمین معلوم گردند معاف نمی نمايد. قصوري که در اجراي مفاد قرارداد  يادر مقابل عیوب و 

 فراهم آورد. کارفرما براي بازرس را  تسهیالت الزممیبايست در دوره بازرسی و آزمايش، پیمانکار  -32-9

 نشانی طرفین قرارداد  – 33ماده 

نشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه اين قرارداد می باشد، هرگاه يکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر 

زمانی که نشانی جديد به طرف ديگر ابالغ نشده کلیه نامه ها ، اوراق و اظهارنامه دهد بايد موضوع را کتباً به طرف ديگر ابالغ کند و تا  

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

 



 ق 1264/00شماره قرارداد:  

 1400 ماهآذر تاريخ :                                                                                                                                                              

 

 
 نسخ قرارداد  – 34ماده 

قرارداد   مربوطه  اين  پیوست هاي  اعتبار نسخه اصلی که    ماده و سه   34  درو  داراي  قرارداد  از مهر و امضاي طرفین  هر سه نسخه پس 

 يکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گرديد که دو نسخه آن براي خريدار و يك نسخه براي فروشنده میباشد. 

 

 

 

 کارفرما    
 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 پیمانکار 
 

 

 و نایب رئیس هیات مدیره  مدیر عامل
  محمد محیاپور

 شرکت 

 

 رئیس هیات مدیره
 عضو هیات مدیره

 جعفر صالح
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ذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاشته و همچنین متعهد    HSEمیگردد کلیه مفاد و موارد    پیمانکار متعهد

میگردد کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط  

مو به  همچنین  نماید.  رعایت  پیمان  موضوع  به  توجه  با  را،  الحاقیهزیست  این  داخلی  جب  مقررات  و  قوانین   ،

   نیز براي پیمانکار الزم االجرا میگردد.  HSEکارفرما در حوزه 

انجام   (1 محل  استان  ذیصالح  مراجع  از  پیمانکاران  ایمنی  صالحیت  تائیدیه  داراي  باید  پیمانکار  شرکت 

   فعالیت باشد.

متناسب با    HSEبه تهیه چارت  باید اقدام    با توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرایی، پیمانکار (2

پروژه خود و مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت  

   HSEخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واحد    HSEصالحیت مسئول و تمامی نفرات واحد  

از ایشان در صورت تایید  ارائه شده  سوي کارفرما  کارفرما میباشد.  به کار خواهند شد. چارت  ، مشغول 

با   مرتبط  هاي  تخصص  مبناي  بر  لیفتینگ،     HSEباید  زیست،  محیط  بهداشت،  داربست،  )برق، 

واحد   نفرات  تعداد  و  بوده  کارفرما  تشخیص  به  غیره(  و  حفاري  ،بهداري،  و    HSEآتشنشانی  پیمانکار 

ایمنیکارگیري مسئوب"سطح مهارت آنها بر مبناي آیین نامه   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و    "ل 

کارفرما رسیده     HSEکه به تایید واحد   HSEمتناسب با پراکندگی جبهه هاي کاري یک نفر کارشناس  

پیمانکار بصورت مستقیم زیر    HSEباشد، تعیین میگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم کاري واحد  

   نظر کارفرما می باشد. 

در محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد و     HSEم حضور  رت عددر صو (3

   خارج از ادعاي تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

کار   (4 حین  و  بدو  آموزشهاي  و    (.Safety Induction, TBM, etc)ارائه  پیمانکار  پرسنل  کلیه  به 

 همچنین انجام معاینات طب کار  

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

پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده   (5

تا   را  الزم  تمهیدات  کلیه  فعالیت،  آن  بودن  ایمن  از  اطمینان  حصول  جهت  و  نموده  کارفرما  سوي  از 

شدن   بسته  فرامرحله  کار  را  مجوز  کار  مجوز  امضاء جهت  که حق  افرادي  تمامی  همچنین  نماید.  هم 

   کارفرما معرفی نماید.  HSEدارند بصورت رسمی به واحد

کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده میشود و   (6

از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار    هیه شده است،به وسیله خرید، اجاره و یا به هر نحوي ت باید قبل 

و   ذي صالح  سازمانهاي  تایید  مورد  شرکتهاي  از  فنی  سالمت  گواهی  داراي  نیاز،  صورت  در  و  گرفته 
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و عملکرد   گردیده  و نگهداري  تعمیر  استانداردها،  با  و مطابق  مناسب  ایمن،  و در شرایط  بوده  کارفرما 

کلیه هزینه هاي وارد شده به قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه  بر این اساس  مناسب را داشته باشد.  

   فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکار، بر عهده شرکت پیمانکار خواهد بود.

سایت توسط   (7 به  ورود  از  قبل  پیمانکار  آالت  ماشین  تایید،    HSEکلیه  در صورت  شده،  بازدید  کارفرما 

   هی دریافت نمایند. ت تردد کارگاکار

  

پیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ربط   (8

کار   منظور   (HOUSE KEEPING)محیط  به  تنها  آنها  از  و  نموده  تشخیص  قابل  لباسکار  به  ملبس 

با کارگاه  سطح  در  مواد  و  تجهیزات  صحیح  و  منظم  تشخ  چیدمان  و  واحد نظارت  کارفرما    HSEیص 

   استفاده نماید.

با (9 مرتبط  براي دریافت خدمات  قرارداد  است درخصوص عقد  )خدمات پزشکی،     HSEپیمانکار موظف 

خدمات   گذاري،  طعمه  و  پاشی  سمی  فاضالب،  دفع  و  آوري  جمع  زباله،  آوري  جمع  یخ،  و  آب  تهیه 

کا  HSEمهندسی   اطالع  به  کتبا  را  مراتب  غیره(  رسانید و  با  رفرما  قرارداد  عقد  به  مجاز  تنها  و  ه، 

  شرکتهاي مورد تایید اعالم شده از طرف کارفرما می باشند. 

با   (10 مرتبط  تجهیزات  و  اقالم  و    HSEکلیه  وسائل  برقی،  وسایل  فردي،  استحفاظی  وسایل  جمله  از 

ب ورود  از  قبل  پیمانکار،  به  متعلق  غیره  و  متریال داربست  برداري،  بار  بایتجهیزات  کارگاه  تایید  ه  به  د 

   کارفرما رسانیده و سپس مجاز به استفاده خواهد بود. HSEواحد 

   HSEپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد (11

   کارفرما می باشد.

ب (12 سرویسهاي  خود،  پرسنل  فعالیت  به  شروع  از  قبل  میگردد،  متعهد  الزم  پیمانکار  مبناي هداشتی  بر 

امور   مکتوب  نظر  با  )مطابق  نماید.  احداث  کارفرما  تایید  مورد  نقاط  در  قانونی،  و  کارگاهی  ضوابط 

   قراردادهاي کارفرما اعمال میگردد.(

کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفاده از   (13

کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید،  مدت حضور در  این وسایل در طول  

کارفرما ارائه     HSEریگرها و برق کاران زرد میباشد که باید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد  

کارفرما راسا پیمانکار،  استاندارد توسط  فردي  استحفاظی  وسایل  تهیه  و  اقدام    "گردد. در صورت عدم 

   % باالسري در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ خواهد شد. 25ن با احتساب هزینههاي آ
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همچنین  (14 و  نامه  بیمه  داراي  و  مناسب  ذهاب  و  ایاب  وسائل  تابعه  پرسنل  تردد  براي  باید  پیمانکار 

   متناسب با ضوابط جاري در کارگاه تامین نموده و از تردد ایمن پرسنل اطمینان حاصل نماید. 

از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما ارائه نماید. در  پیمانکار باید قبل   (15

براي  سپتیک  نوع  و  محل  برق،  تابلوهاي  مسقف،  خانه  ژنراتور  ارت،  هاي  چاه  باید  جانمائی  این 

ئی شدن باید به  سرویسهاي بهداشتی و مخازن سوخت لحاظ گردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرا

   کارفرما برسند.  HSEتایید واحد 

رانندگی   (16 در  ایمنی  هاي  کالس  در  رانندگی  از  قبل  دارند،  کارگاه  در  رانندگی  به  نیاز  که  افراد  کلیه 

   شرکت و با ارائه اصل مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

اقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و  پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حد  (17

   جبهه کاري خود میباشد.

به   (18 بکار  شروع  از  قبل  باید  ویژه  رانندگان  و  جرثقیل  اپراتور  بندها،  داربست  ریگرها،  برق،  پرسنل 

کارفرما رسیده و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده در این    HSEتایید 

   ور ممنوع است .ام

   پیمانکار ملزم به انجام کلیه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسیب هاي زیست محیطی می باشد. (19

پیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله حضور   (20

الئم هشدار دهنده با توجه به  ، روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب ع HSEافسر دائم  

محوطه براي  سخت  و  نرم  حفاظ  نصب  سایت،  تشخیص-شرایط  به  موارد  سایر  و  کاري     HSEهاي 

کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد     HSEکارفرما میباشد. در صورت عدم تامین شرایط مورد نیاز،

   داد.

م و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس هاي  پیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الز (21

   مربوطه اعزام خواهد نمود.

پیمانکار موظف است کلیه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسب   (22

  تجهیز نماید )به ازاي هر دو خروجی سه فاز و تک فاز یک محافظ جان(

به حفا (23 را  مکانیکی  کلیه تجهیزات  تایید شده  پیمانکار  و  مناسب  نموده سپس   HSE ظ  کارفرما مجهز 

   اجازه استفاده از آنرا صادر می نماید.

و عالئم هشدار دهنده (24 اخطار  پمفلت آموزشی،  پوسترها،  تهیه  به  ملزم  تابلوهاي    HSEپیمانکار  )مانند 

به تشخیص این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته  رما نصب کارف   HSEترافیکی و غیره( میباشد و 

   خواهند شد.
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نظر (25 از  کارگاه  در  آنها  فعالیت  که  تجهیزاتی  و  خودروها  افراد،  از  خطرناك     HSEپیمانکار  کارفرما 

   تشخیص داده شوند، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد نمود.

تایید   (26 به  باید  ورود  از  قبل  داربست  متریال  رسیده     HSEکلیه  برپایی  کارفرما  براي  پیمانکار  باشد. 

داربست، مجوز برپایی و جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربست کارفرما را اخذ نماید. داربستهاي 

داراي تگ سبز مجاز و داربست داراي تگ قرمز مجاز به استفاده نمیباشند و مطابق با نظر کارفرما باید 

ربوطه جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه اصالح گردند. در صورت عدم اصالح از فعالیت م

   تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود و خارج از ادعاي پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین شده   (27

   به کارفرما ارسال خواهد نمود. 

داربس (28 برپایی  تمامی  لذا  باشند.  می  خاص  داربستهاي  جزء  محصور  فضاهاي  و  مخازن  داخل  تهاي 

داربستهاي )براکتی( باید کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع  

   عملیات کار در ارتفاع، تگ سبز داربست اخذ نماید.

افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهی (29 به     HSEانهگزارش روزانه  باید به صورت روتین توسط پیمانکار 

   کارفرما ارائه گردد.

پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی هاي   HSEحضور فعال سرپرست کارگاه پیمانکار به همراه سرپرست  (30

   ایمنی الزامی است.

ایمنی،  (31 افسر  جمله  از  شب  در  کار  و  کاري  اضافه  جهت  الزم  تمهیدات  تمامی  است  موظف    پیمانکار 

   روشنایی، سکوي کار ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید 

تعهد   (32 در  برقکاري  رادیوگرافی،  درارتفاع،  کار  جمله  از  هاي  فعالیت  در  خاص  استحفاظی  وسایل  تهیه 

   پیمانکاران و با تایید کارفرما میباشد.

گواهینام (33 با  راننده  و  ثالث  بیمه شخص  داراي  باید  پیمانکار  ماشین آالت  )پایه یک، دو،  کلیه  مرتبط  ه 

   ویژه( مطابق با نظر کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

   لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد. (34

پیمانکار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و آموزش  

اجت تامین  و  کار  قانون  همچنین  پزشکی،  و  اشعه  برابر  در  حفاظت  سازمان  زیست،  محیط  سازمان  ماعی، 

 دستورالعمل ها و مقررات کارگاهی که برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد. 
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Final Book Checklist of Mechanical Equipment

No. Final Book ITEMS

Status Approved
letter

number (if
existed)

Remarks
Approved Not

Approved Not Applicable

1 Approved technical specification, Data
sheet*

2 Approved QCP (Quality Control Plan)*

3
Exploded or 2D or G2 or 3D drawing of

moving or Rotary Equipment (If
applicable)

4 Arrangement or Assembly Drawings

5 Equipment and Accessory list (type,
model and brand)

6 Applied standard ( If applicable)

7 All related document of Equipment
e.g. P&ID, set point List, Flow Sheet,…

8 Process flow diagram
9 Relevant catalogues
10 Technical offer (If applicable)
11 Material list & Material certificate
12 Dimension and Visual test report

13 NDT reports and other specified Test
records

14 Executed welding procedure (W.P.S.)
for critical welding

15 Heat treatment chart, stress relieving
report

16
Pressure test records and diagrams

(including Hydro test, pneumatic test,
leakage Test)

17

Mechanical running test, functional
test, performance test, On/Off load
Test, Type Test, report etc as per

approved ITP
18 Factory Acceptance Test report (FAT)

19 Surface preparation/painting
inspection report

20
Other test & inspection report and
certificate based on ITP and client

contract
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21 Non Conformity formats (NCR) with
removal procedures

22 Engineering queries (TQ)
23 The latest signed progress report

24 MOM and all Inspection signed in
factory or work shop

25 List of spare parts*
26 List of sub vendors
27 List of part list
28 Calibration result (If applicable)
29 All test procedure based on ITP
30 Packing procedure

31 Weld and paint repair
procedure(where applicable)

32 Piping specification on process &
utility piping (PMS)

33 Final signed packing list
34 Signed and stamped Release notes
35 IC (Inspection Certificate)

36 Approved as built general and
detailed drawing*

37 Erection Manual*
38 Installation manual

39

Maintenance and operational
manual* (including oil and grease list;

quantities, period of change and
specification)

40 Pre Commissioning & Commissioning
Manual*

41 Commissioning Test (Report &
Approval)

42 Storage Instruction*
43 Supply List /Approve of erection

Extra Documents for Foreign Inspection

No Final Book ITEMS

Status Approved
letter

number (if
existed)

RemarksApproved Not
Approved Not Applicable

1 Bill of lading
2 Inspection Release of Equipment
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3 Inspection Release of packing
4 Certificate of origin
5 Certificate of conformity
6 Invoice
7 IC
Final Result
Contractor: Approved Not Approved Name and Signature of Investigator:

Barsoo: Approved Not Approved Name and Signature of Investigator:

*The approved document code and revision with its cover should be attached to the document.

R.Firouzabadi
Text Box
Advisor:



 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه 

 مهمانسرا 
 

 1400ماه آذر  ق 00/ 1264شماره مناقصه:  بازرسی دستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه  

 مهمانسرا

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
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