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تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

سعه آهن و فوالد گل های کارخانه گوهر و کوثر صهرا  " گهرشرکت تو به  عمومی از طریق برگزاری مناق

 واگذار نماید. پیمانکار واجد شرایط
 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

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

 اقدام نمایند.

ین صورت بدیهی است در غیر ا می باشد.لزامی ا بازدید از محل اجرای پروژه و امضا صورت جلسه بازدید -

 پاکات متقاضی بازگشایی نشده وهیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

اده ج راز،یجاده ش 50 لومتریک رجان،یسشهرستان کرمان،  ، استانمناقصهموضوع  یاجرابازدید و محل  -

 می باشد .، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر تیمجتمع گل گهر، سا یاختصاص

 قبل ی پروژه،مناقصه گران در صورت نیاز به سوال از موارد فنی پروژه و هماهنگی جهت بازدید از محل اجرا -

 ایند.حاصل فرم تماس 09138453656 حاج ابراهیمیبا جناب اقای مهندس  و مالی فنیارائه پیشنهاد  از

 09133919110و  212اخلی د 4-02188197670 با شماره های بازرگانی مناقصهجهت کسب اطالعات  -

 د.نتماس حاصل فرمای 15: 15تا  8در ساعات اداری  شنبه 4 الیشنبه  روزهایدر  بنام آقای قاسمی

 

 یل می باشد:می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذ دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت  -

ا در زمان ررا شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی خود  "ب"و  "الف"مناقصه گران در ابتدا می بایست پاکت 

، نحوه ارایه تایید بررسی شده و پس از HSEپیشنهاد فنی ارائه شده توسط واحد . و محل مقرر تحویل نمایند

  .ع رسانی خواهد گردیدالاط "ج"پیشنهاد مالی پاکت 

 تحویل مدارک 

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

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

 

20/30/1401 اخرین مهلت ارسال مدارک:  

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

 

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

 ........................  محترم شرکتعامل مدیر

 

 با سالم

امین و اجرای ت پیمانکارانتخاب نسبت به  كشوريعمومی  مناقصهدر نظر دارد از طریق برگزاري  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

شرکت توسعه آهن و فوالد Fire Stop)سیستم  کارخانه گوهر و کوثر یپوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل ها

 اقدام نماید.  سیرجان كارخانهدر محل گهرگل
 

 ( موضوع مناقصه1

اد فعالیت ها در پیوست اسن شرحكه  کارخانه گوهر و کوثری تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل ها

 مناقصه آمده است.

 

 پروژهاجرای ( 2

ضوع  ياجرا محل صهمو س مناق ش 50 لومتریك رجان،یكرمان،  ص راز،یجاده  صا سا یجاده اخت سعه شركت تو تیمجتمع گل گهر، 

 باشد . می، آهن و فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 3

 از روش زیر اقدام نمایند:متقاضیان محترم می توانند جهت كسب سري كامل اسناد مناقصه 

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

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

كارفرما و به  )مطابق با فرمت داده شده( به نفع نامه بانکیصورت ضمانتبه است كه باید میلیارد ریال( سه)  3,000,000,000 مبلغ

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

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

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 12 میباشد، ضمن اینکه  ماه 4زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفیذ 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد( 6

 می باشد. مرحله ای دوارائه مدارک و پیشنهادات بصورت  

 

  (  اعتبار پیشنهاد7

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  45پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد8

شنهادها باید حداك ساعتپی شانی  به 02/03/1401مورخ  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  22پالک غربی، 
 تلفن:تحویل داده شرررود. بدیهی اسرررت پس از این زمان هیمگونه مدركی از مناقصررره گران دریافت نخواهد شرررد. 

 212 داخلی 88197670-021

 

 پاسخگویی به سواالت (9

طی نامه  اتوانند سئواالت خود رگران مىسؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه در صورت وجود هرگونه -1

 رسمی به صورت كتبی ارسال نمایند.

ر سایت د هرگونه تغییر یا اصالحى كه توسط كارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسمًا بصورت كتبى -2

 گران خواهد رسید. به اطالع مناقصه الکترونیکی

ین صورت محل اجراي پروژه و امضا صورت جلسه بازدید الزامی می باشد. بدیهی است در غیر ابازدید از  -3

 هیچ گونه ترتیب اثري داده نخواهد شد. پاكات متقاضی بازگشایی نشده و

اده ج راز،یجاده ش 50 لومتریك رجان،یسشهرستان كرمان، مناقصه، استان موضوع  ياجرابازدید و محل  -4

 ، می باشد .شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر تیر، سامجتمع گل گه یاختصاص

 قبل ي پروژه،مناقصه گران در صورت نیاز به سوال از موارد فنی پروژه و هماهنگی جهت بازدید از محل اجرا -5

 مایند.تماس حاصل فر 09138453656ارائه پیشنهاد فنی و مالی با جناب اقاي مهندس حاج ابراهیمی  از

 

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

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

 اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائه شده سلب می نماید.
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شود و ي پیمانکاران مشخص میچون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهاد -2

 گردد:نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل میپیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می

اقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادي بیشتر كنترل محاسبات برنده من در صورتیکه پس از -الف

 .یابداست 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

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

 باشد.مالک محاسبه عدد كمتر می

رسد و به همراه اقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده بتمام اسناد من -3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

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

رت مکتوب ف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بایست به صوكامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحرا

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

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

 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  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل
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 کارخانه گوهر و کوثر یسینی کابل ها

  (Fire Stop)سیستم )سیستم   

  

  

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 ق1199/01 شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ه ماد

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 مشخصات فنى    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 

 

 مقدمه (1

ا و سینی کابل تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ه " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

را با شرايطي که  " شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر( Fire Stopسیستم ))  کارخانه گوهر و کوثر یها

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

 شرح کار  (2

کارخانه ی ریق کابل ها و سینی کابل هاتامین و اجرای پوشش ضدح " دارد هدف از برگزاري اين مناقصه

ر اسناد مدارک موجود دبراساس  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر( Fire Stopسیستم ))  گوهر و کوثر

 مي باشد. فني پیوست
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 اسناد مناقصه (3

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

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

 یش نويس قرارداد پ 

 فرم ضمانت نامه 

 

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

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

تواند استناد به ناآگاهي يا گر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه ه دستقوانین و مقررات نافذ و جاري را ب

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

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن

ناقصه را به دقت متمام اسناد  گرمنزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهمناقصه و تسلیم پیشنهاد به شرکت 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

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

تواند به سوالي داشته باشد، مي ر مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام ياگران که ديک از مناقصههر  -5-3

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

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

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

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

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

 .نظر وي تلقي خواهد شد

خواست شده از به توضیحات دردر پاسخ مناقصه  اسنادخ تعیین شده در تواند در هر زمان تا تاريمي 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 ع مناقصه باشد،تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوهر گاه  -7-3

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

 

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

مي  يلرتیب ذمي باشد. بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ت دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت 

 باشد:

ر زمان دخود را  را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني "ب"و  "الف"مناقصه گران در ابتدا مي بايست پاکت 

ايید، نحوه تبررسي شده و پس از  HSEو محل مقرر تحويل نمايند. پیشنهاد فني ارائه شده توسط واحد 

  اطالع رساني خواهد گرديد. "ج"ارايه پیشنهاد مالي پاکت 

 

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

دفتر به  02/03/1401 روز 14ساعت تا حداکثر  پیشنهاد خود رافني و مالي به زبان فارسي اقدام نموده و 

 نشاني: بهکارفرما 

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

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

 ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. روز 45پیشنهاد مالي ارائه شده بايد تا  -2-4
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ه که در صورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطمالي بايد ب -هاد فنيپیشن -3-4

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

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

کت به يک پا ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و درکلیه پاکتهاي الف، ب و  -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:

 ضدحریق کابل ها و  تامین و اجرای پوشش مناقصه                                               

 سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر                                                           

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل                                                             

 ق 1199/01مناقصه شماره  

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصهنام  

 -----: گرمناقصه شماره تماس و نام مسئول پروژه 

 
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

نامه ين ضمانتامیباشد.  ریال( 3،000،000،000میلیارد ) سهمبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت -1

ز تحويل اسناد روز پس ا 90ا مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانک ايرانى صادر شده و بايد تا مطابق ب

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

م به صورت لزو ماند و درنزد کارفرما مى تضامین قراردادينامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت -2

بول در ابل ققگر و يا تأخیر غیر شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصهه برنده مناقصه تمديد مىهزين

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

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

تردد ًا مسچنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عین -3

 خواهد شد.
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 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

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

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

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

 و ارائه میگردد:

 : بخش اول

 قتصاديکد ا، تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي 

 ان فرماي)رضايت کار هاري در کارهاي مشابه و  تقدير نامه، سوابق کاهاگواهي 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 .

 

 : خش دومب

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

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

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

صه. سناد مناقابازرگاني، قراردادي و ...  شرايطدر مورد  فروشندههر گونه نظر و تغییر پیشنهادي 

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

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

 شد.  دادي عینا بر اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهدصورت برنده شدن آن شرکت، اسناد قرار

 

 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،منزله پذيرش کلیه محتويات و مندرجات آن مى

 د.نشده و يا حذف شده باش
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ا گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یك از اعضتوضیح: در صورتی که مناقصه

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

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

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

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

 .باشندمسئول می اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یك هر سهم درصد -

 .اعضا  از یك هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

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

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نماید

 

 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

 پیشنهادي پیشنهادي بر اساس فرم هاحاوي قیمت مي بايستمشخص شده است  «ج»پاکتي که با حرف  -1

 باشد. در اين فرم ول مشخص شده قیمت و جد

 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 وجصور شود. در مبلغ مشخص شده در پیشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه -4

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

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

 خواهد گرفت.

 درمي قیمت قل گاههر شود. نوشته آن مقابل در بايد ها،قیمت مقادير و فهرست( )يا جدول اقالم از يک هر قیمت -5

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

 .است گرديده منظور

 ي اجرايي، سودهاجمله هزينه از مشروحه در اسناد، کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي -6

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

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

 است، کشور( خارج يا داخل به )مربوط بهمشا 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 اجراي جريان در است ممكن که است

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

  گیرد.مي صورت آنها مبناي بر مناقصه،

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

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

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  ریالیبصورت  نیز مبلغ قرارداد

 شد.

د، رارداقايستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن مبالغ پیشنهادي ب -8

 ،رمعتب زودهر ارزش افب اتیمال يگواهو  ي(اتیطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

 ت.اس شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در دهش درج و قیمتهاي مقادير فهرست( )يا جدول -9

 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 -10

پیشنهاد  غمبل پیشنهاد، مبلغ با اقالم کل قیمتهاي جمع حاصل بین تناقض صورت درد. همچنین خواهد بو

 بود. خواهد مبنا

 

 ارزیابی پیشنهادها (5

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

 ايد هیچگونهنب و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات هاراي 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 جدانشدني جزء

 خريدارانچه چن تار مي باشد.گهر سیرجان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مخ فوالد گل شرکت توسعه آهن و

عاي قصه حق اده منابه هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برند

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

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

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

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

 مورد مناقصه مي باشد.

حت تخلفین اند مناقصه باطل خواهد شد و متصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کردههرگاه اطمینان حا

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

 

 انگرمناقصهسئواالت  (6

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

 ارسال نمايند.به صورت کتبي رسمي 

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

 گران دعوت شده خواهد رسید. مناقصه

صورت  یر اينغبازديد از محل اجراي پروژه و امضا صورت جلسه بازديد الزامي مي باشد. بديهي است در  -3

 هیچ گونه ترتیب اثري داده نخواهد شد. اکات متقاضي بازگشايي نشده وپ

جاده  راز،یجاده ش 50 لومتریک رجان،یسشهرستان کرمان، مناقصه، استان موضوع  ياجرابازديد و محل  -4

 ، مي باشد .شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر تيمجتمع گل گهر، سا ياختصاص

 پروژه، اجراي ز موارد فني پروژه و هماهنگي جهت بازديد از محلمناقصه گران در صورت نیاز به سوال ا -5

س حاصل تما 09138453656ارائه پیشنهاد فني و مالي با جناب اقاي مهندس حاج ابراهیمي  از قبل

 فرمايند.

شرکت توسعه  ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک : تحويل مدارک آدرس -6

 09133919110، شماره تماس: قاسمي، تحويل آقاي واحد بازرگاني، د گل گهرآهن و فوال
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 مشخصات فنى  (7

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

کسب  عالم وبايد هرگونه مغايرت احتمالي در مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد ا

ي صات فنمشختكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص شده در 

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

 کند.ىمعیین تفرما، مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کار -2

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

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

 شته باشد.را دا جام پروژه موضوع قراردادصوص انقرارداد 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

 اقدام نمايد.  خريداراين مدارک از دستگاه نظارت 

س پیش نوي اسناد فني ضمیمه فرمدر بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در  خريدارحداقل الزامات  -2

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

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

طابق مست نهايي تروژه، اجرا، بازرسي و مربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اولیه پعملیات کلیه انجام  -3

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

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

 را کتبا اخذ نموده باشد. کارفرماتايیديه 
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 شرح خدمات( 9

 کارخانه گوهر و کوثري کابل ها تامین و اجراي پوشش ضدحريق کابل ها و سیني

 آشنايي با انجام پروژه

ی بدیه می باشد. لزامیبازدید از محل اجرای پروژه و امضا صورت جلسه بازدید اتوضیح : 

 د.هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد ش است در غیر این صورت پاکات متقاضی بازگشایی نشده و

 معتبر( الزامی می باشد. بدیهی است در غیر اینن صنورت*ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران )

 نخواهد شد.نشده وهیچ گونه ترتیب اثری داده پاکات متقاضی بازگشایی 

 

 خدمات شرح

 زير شرايط گرفتن نظر در با و اجراي پروژه محل از بازديد از پس مناقصه در کنندگان شرکت

 همراه ه( بءبها فهرست جدول و قیمت پیشنهاد گبر از پیشنهادي )متشكل ارائه قیمت به نسبت بايستمي

 مدارک کلیه و نموده اقدام آن، جزئیات ريز همراه به کار کامل و شرح پروژه انجام بندي زمان چارت گانت

 . دهند قرار " ج "پاکت در را درخواستي

 

 باشد:خدمات مورد درخواست در اين مناقصه به شرح ذيل مي

ي موجود هاو سیني کابل  و اجراي پوشش فاير استاپ براي کابل کیلوگرم 10000تامین متريال  -

شرکت  کارخانجات احیاء واز پست برق به سايت فوالد سازي  In Doorهاي برق بصورت در تونل

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

ئه نمايد و نظر را به کارفرما ارا مورد بايست گواهینامه اصالت کاالي محصولتامین کننده مي -

 باشد. ULيا  BSيا  FM مرجع هايل مي بايست داراي يكي از تايیديهمحصو

 باشد و آزموندقیقه مدنظر اين کارفرما مي  90ل حداق زمان مدت به حريق برابر در مقاومت -

بايست صورت کار مي اجراي از قبل کارفرما نماينده حضور در مربوطه متريال عملكرد صحت

 پذيرد.

 .پذيرد صورت IEC60332 استاندارد با مطابق بايست عملكرد مي صحت تست -
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 3 بايست حداقلها ميکابل پوششي ييهال  (Dry Film Thickness)خشک لمیضخامت ف -

 .ردپذي صورت در حضور نماينده کارفرما بايستمي  نیز ضخامت سنجش تست و باشد مترمیلي

 .باشدهده پیمانكار ميعملیات به ع از قبل هالکاب سیني و هاکابل زداييبيچر و نظافت -

 یرد.بايست انجام گدرجه( مي 360 صورتبمتد پاششي دورتادور ) با  هاپوشش کابل اجراي  -

ر از يستي بیشت)تولید( متريال  مي بايست مشخص و معتبر باشد و در هنگام اجرا نبا تاريخ  ساخت -

 يكسال از زمان تولید متريال گذشته باشد.

 

 شرح کار:

ها و وي کابلراجراي آن بر  و  Fire Stopمواد  کیلوگرم 10000 مینأیات اصلي تپروژه شامل عمل- 

 باشد.هاي مد نظر کارفرما ميسیني

  پاششي با تايیديه INTUMESCENT MATERIALمین متريال پوشش ضد حريق از نوع أت-

 . FM يا  BSيا  UL مرجع

تادور( بصورت متقطع در درجه ) دور  360پاششي بصورت  Dashاجراي پوشش بصورت متد -

 .هاي تعیین شده توسط کارفرمامحل

به  با مقاومت در برابر حريق میلي متر 3حداقل   (Dry Film Thickness)خشک لمیضخامت ف-

 دقیقه 90مدت زمان حداقل 

 اشد.باجباري مي  ها قبل از عملیات پاششنظافت و چربي زدايي کابل-

 .حضور نمايند کارفرما قبل از اجراي کار آزمون صحت عملكرد متريال مربوطه در-

 .ارائه گانت چارت زمانبندي انجام پروژه-
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 قیمت کل

 ) ریال ( 

 قیمت واحد

 ) ریال ( 
 ردیف شرح کار مقدار

  10000 Kg 

پوشش ضد حریق از متریال 

 INTUMESCENTنوع 

MATERIAL  با تاییدیهUL 

 FMیا  BSیا 

FS – Coating 

 ی کابل هابرای کابل ها و سین

1 

  

پاشش جهت پوشش 

 360  دهی منقطع

درجه دورتادور برای 

کابلها و سینی ها و 

 استراکچرها

 
 

 2 اجرای پوشش ضد حریق 

 بعدد

 
 جمع کل قیمت پیشنهادی)ریال( 

 بحروف

 
 

 



 

 2 از 1 صفحه 
 

 FO1651-00کد مدرک:

 

 

 

 پیمانکاران  اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا(
 تاریخ:

 

 نام و نام خانوادگی مدیریت: نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی

 پیمانکارانوضعیت 
امتیاز 

 100از 
  امتیاز وزن

 

 ضعیف

0-30 

 متوسط

30-50 

 خوب

50-80 

 عالی

80-100 
 

  %55وزن معیار:  معیار فنی و تخصصی

 0.15       یو مهندس  یتوان فن

  

ی
رای

اج
ی/ 

ص
ص

تخ
 و 

ی
فن

ر  
یا

مع
ی 

های
ز ن

یا
مت

ا
 

 

  0.1      یکنترل پروژه و نظارت فن ستمیس

  0.2      مرتبط با موضوع قرارداد یتخصص دانش

  0.05      یو نرم افزار یسخت افزار امکانات

  0.3      منطبق با موضوع یو سوابق کار تجربه

  0.2      سابقه و حسن انجام کار  حسن

  0.1       یمنطبق با اسناد فن یو نقطه نظرات اصالح شنهاداتیپ

  0.1      کارو شرح  یفنمنطبق با اسناد  یشنهادفنیپ

آالت و  نی) دفاتر،انبار ،ابزارها، ماش یو امکانات کارگاه زاتیتجه

 ها ( زمیمکان
     0.25  

  0.2      مرتبط با موضوع یو سوابق کار تجربه

  0.2      و اجرا یسرپرست ییتوانا

  0.1      یبرون سپار یها تیفعال تیریمد نحوه

  0.05      ها زمیآالت ،ابزارها و مکان نیاز ماش نهیبه استفاده



 

 2 از 2 صفحه 
 

 FO1651-00کد مدرک:

 

 

 

 پیمانکاران  اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا(
 تاریخ:

 نام و نام خانوادگی مدیریت: نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی

 پیمانکارانوضعیت 
امتیاز 

 100از 
  امتیاز وزن

 

 ضعیف

0-30 

 متوسط

30-50 

 خوب

50-80 

 عالی

80-100 
 

  %25وزن معیار:  معیار بازرگانی

 0.2       سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت به موقع**

  

ی
گان

زر
 با

ار
عی

ی م
های

ز ن
یا

مت
ا

 

 

  0.25       تنظیم صورت وضعیت ها مطابق استاندارد و ارائه بموقع

  0.25       درآمد سالیانه 

  0.2       هینامه های صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانکاریاگو

  0.3       تامین بموقع و کیفی نیازمندیهاشناخت بازار و 

  %20وزن معیار:  معیارنیروی انسانی

 0.25       ساختار سازمانی

  

ی
سان

ی ان
رو

 نی
ی

های
ز ن

یا
مت

ا
 

 

مندرج در قرارداد مطابق چارت رعایت بکارگیری تخصص های 

 سازمانی
      0.25  

  0.25       سوابق کاری و تحصیلی پرسنل

  0.25      محلی و یا در دسترس بودن کادر اجرایی /مقیم 

 -3                                         -2                                           -1ارزیاب: تیم 

                  4-                                           5- 
 امتیاز نهایی

 تهیه کننده:
 امضاء:

 تایید کننده:
 امضاء:

 تهیه کننده:
 امضاء:

 

 

 شرکت میکنند قابل ارزیابی است. بند های ستاره دار )*( برای شرکت های حاضر در ارزیابی اولیه کاربرد ندارد و تنها برای شرکت هایی که از طریق مناقصه نکته:
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 تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و 

 کارخانه گوهر و کوثری سینی کابل ها

  (Fire Stop)سیستم )سیستم   

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 



 

 ای پوشش ضدحریق کابل ها و تامین و اجر

    کارخانه گوهر و کوثر و استراکچرهای سینی کابل ها
 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 Fire)سیستم )سیستم   ه گوهر و کوثرکارخانی تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل ها

Stop )گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

ه ببا توجه  مدارک و وپس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد  ذیل امضا کنندگانما  

یط و اساس شرا وق را برداریم که عملیات موضوع مناقصه فاطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

  مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل

 

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

 

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

 

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

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

له شرایط جم، از اقصه تأثیرگذار استاین من و تمام موضوعاتی که به نحوي بر انجام موضوعکارفرما، تسهیالت 

 را حاصل نموده ایم.و مدت زمان تحویل تجهیزات  ت ارزنوسانا

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 نامهئینکامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آآگاهی  -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



 

 ای پوشش ضدحریق کابل ها و تامین و اجر

    کارخانه گوهر و کوثر و استراکچرهای سینی کابل ها
 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  3فحه ص 1401 هارب ق1199/01: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 
 

 

 29 ب مادهخارج از چارچوست اضافه پرداخت مربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخوا 

 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.

 ایید تگرفته و  نظر رداد را دردر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرا

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

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

 باشیم و به ما االختیار و مجاز شرکت هستیم و داراي حق امضا از طرف و براي شرکت میما نمایندگان تام

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

 

 

 

 رد.مدارک پیوست، ضمیمه خواهد کتجهیزات پیمانکار آنالیز و جزئیات قیمت موارد جدول زیر را بر طبق لیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ای پوشش ضدحریق کابل ها و تامین و اجر

    کارخانه گوهر و کوثر و استراکچرهای سینی کابل ها
 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  4فحه ص 1401 هارب ق1199/01: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 
 

 

 

 قیمت کل

 ) ریال ( 

 قیمت واحد

 ) ریال ( 
 ردیف شرح کار مقدار

  10000 Kg 

پوشش ضد حریق از متریال 

 INTUMESCENTنوع 

MATERIAL  با تاییدیهUL 

 FMیا  BSیا 

FS – Coating 

 برای کابل ها و سینی کابل ها

1 

  

پاشش جهت پوشش 

 360  دهی منقطع

درجه دورتادور برای 

کابلها و سینی ها و 

 استراکچرها

 
 

 2 اجرای پوشش ضد حریق 

 بعدد

 
 جمع کل قیمت پیشنهادی)ریال( 

 بحروف

 
 

 



 

تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کوثر

 19از  1صفحه  1401هار ب ق1199/01شماره قرارداد:  قرارداد نویس پیش متن

 

 

 

 

 

 

 
 

 هب انم خدا
 

  قراردادقرارداد

سینی کابل و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و کیلوگرم متریال  10000تامین 

از برند  .....................با مواد  (Fire Stop)سیستم  کارخانه گوهر و کوثرهای 

 گهرلگوالد فشرکت توسعه آهن و  ...............با کد کاالی  .....................

  

 ن:مابیفی 

 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 و

 .................شركت 

 

 

 

 ق1199/01شماره قرارداد: 

 1401..../..../:  قرارداد تاريخ 

 

 

 



 

تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کوثر

 19از  2صفحه  1401هار ب ق1199/01شماره قرارداد:  قرارداد نویس پیش متن

 

 

 

 

 

 

 
ئیس هیات نایب رل و دیرعامماین قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان 

شناسه ملی  باجان سیر شهرستان شرکتهاي ثبت اداره در 3136ح به عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره جعفر صالمدیره و

اختصاصی معدن گل  جاده 5متر جاده شیراز، کیلو 50جان، کیلومتر، به نشانی سیر411395415655و شماره اقتصادي  14000228625

 یگبه نمایند .....................شود از یکسو و شرکت رداد کارفرما نامیده می، که از این پس در این قرا 7817999738کدپستی گهر،

با  ............ثبت شده به شماره  ،ت مدیرهنایب رئیس هی به عنوان رئیس و ....................آقاي به عنوان مدیرعامل و  .............آقایان 

،که ......................کدپستی ........................................................ به نشانی .........................ي و شماره اقتصاد...................شناسه ملی 

اء آن ملزم و فین با امضد و طراز این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از سوي دیگر، مطابق مواد و شرایط ذیل منعقد گردی

 ه اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند.متعهد ب

 
 موضوع قرارداد -1ماده 

و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه کیلوگرم متریال  10000تامین   »موضوع قرارداد، عبارت است 

طبق اسناد و مدارک  «.................. با کد کاالی ...............از برند  ...............با مواد ( Fire Stop)سیستم )سیستم   گوهر و کوثر

 پیوست.

 مقدار شرح کار ردیف

1 

 

متریال پوشش ضد حریق براساس 

 مشخصات درج شده در موضوع قرارداد

 کیلوگرم 10000

2 

 

دور برای  درجه دورتا 360پاشش جهت پوشش دهی منقطع  اجرای پوشش ضد حریق

 کابل ها و سینی ها و استراکچرها

 

 قرارداد مدارک و ناداس - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 قرارداد حاضر -1

 پیشنهاد قیمت پیمانکار -2

 HSE دستورالعمل -3

 دستورالعمل فاینال بوک پروژه -4

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

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

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



 

تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کوثر

 19از  3صفحه  1401هار ب ق1199/01شماره قرارداد:  قرارداد نویس پیش متن

 

 

 

 

 

 

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

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که کارفرما زیست

 یا ابالغ پیمانکار هب آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد  -8

 .شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب هاي گزارش و مدارک  -9

رات ه ها و مقرنام ، آیینت هاي مربوطهو پیوس در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است.

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

 از تاریخ تنفیذ قرارداد می باشد.شمسی ماه  4موضوع قرارداد،  انجام مدت -3-1

 ار قرارداد موضوع تفصیلی عملیات يزمانبند برنامه ابالغ قرارداد، از پس روز 5مدت  ظرف حداکثر است موظف پیمانکار -3-2

 .نماید ارسال نظارت دستگاه و کارفرما به تایید جهت و تهیه

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

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

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

 اطالع دستگاه نظارتبه  لیل،د ذکر با را مراتب شود، داده تغییر آن برنامه در باید او نظر به که کارهایی انجام موعد رسیدن از پیش

 است، قبول مورد که را هآنچ و کند رسیدگی می کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات ،. دستگاه نظارتدهد

 نمی کارپیمان سئولیتهايم و تعهدات میزان از قرارداد، مندرجات در حدود تغییرات این که است بدیهی د.کن می ابالغ پیمانکار به

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

 

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

که  صورت مقطوع تعیین و توافق گردید به ریال( ..........حروف............. ) .....عدد...........مبلغ قرارداد بابت انجام کامل موضوع قرارداد، 

 تفکیك مبلغ قرارداد به شرح ذیل می باشد:

 

 قیمت کل )ریال( قیمت واحد )ریال( مقدار شرح کار ردیف

1 

 

متریال پوشش ضد حریق براساس 

 مشخصات درج شده در موضوع قرارداد
 ..................... ............ کیلوگرم 10000

2 

 
 حریقاجرای پوشش ضد 

پاشش جهت پوشش دهی 

درجه دورتادور  360منقطع 

برای کابل ها و سینی ها و 

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



 

تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کوثر

 19از  4صفحه  1401هار ب ق1199/01شماره قرارداد:  قرارداد نویس پیش متن

 

 

 

 

 

 

 
 استراکچرها

 ..................... قیمت کل )ریال( به عدد

 ........................ قیمت کل )ریال( به حروف

 

 داخت میگردد.کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پر  -4-1

 یگیرد.براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نممبالغ فوق   -4-2

ل ارائه ابپرداخت، در قبه عنوان پیش را درصد مبلغ قرارداد 70ا سقف تکارفرما حداکثر ، پیمانکاردر صورت درخواست   -4-3

اي هورت وضعیت صناسب از این مبلغ به ت دینمای پرداخت م پیمانکاربه  تایید کارفرما، ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و مورد

 پیمانکار کسر می گردد.
 و ظارتن دستگاه تایید پس از پیمانکار جانب از از انجام کامل موضوع قرارداد و ارائه صورت وضعیت  پس مبلغ قرارداد -4-4

 .گیرد می صورت مربوطه قانونی کسورات کسر

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

 .بود خواهد کارفرما عهده بر پیمانکار، توسط) ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال

 

  كسورات قانونی – 5 ماده 

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

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

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

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

 

 افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد  -6ماده  

)بیست وپنج درصد(  %25مه معامالت تا می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نا کارفرما

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

 

  بهاء آحاد تعديل - 7 ماده

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

 

 تنفیذ قرارداد -8ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 ضاي قراردادالف( ام



 

تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کوثر

 19از  5صفحه  1401هار ب ق1199/01شماره قرارداد:  قرارداد نویس پیش متن

 

 

 

 

 

 

 
 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  

عدم اید دادي اقدام نمیك هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به ارایه کلیه تضامین قرارظرف بایست حداکثر  پیمانکار می تبصره:

سخ این د تا ضمن فا داررمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کارفرما این حق ارائه ض

 ، تضمین شرکت در مناقصه پیمانکار را ضبط و وصول نماید.قرارداد

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 9 ماده

 ومحیط زیست دیریت ایمنی ، بهداشتمبه عهده  ین قرارداد تقبل نمودهبر طبق مفاد ا پیمانکارکه  تعهداتی انجامنظارت بر  -9-1

تعاقبا، م ت کارفرماه دستگاه نظارک نماید انجامموظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت  پیمانکارباشد و می

 به صورت کتبی به پیمانکار معرفی خواهد شد. 

مواد  ت مطابقت باکار و قبل از تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزم جه وع قرارداد در حین انجامموض -9-2

 مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

خت هزینه نجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات و تسهیالت الزم جهت این امر و پرداا -9-3

 باشد. بوطه برعهده پیمانکار میهاي مر

 ود.بنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد ک -9-4

 ایتتماعی و رعهاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجنامهیمانکارهمچنین ملزم به رعایت آیینپ -9-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 .گرفت خواهد انجام ظارت ندستگاه  تایید از پس پیمانکار، نظر مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -9-6

 آزمایشها نه انجامهزی کند، آزمایش ار یافته انجام کارهاي یا مصالح کار، اجراي صحت از اطمینان منظور به کارفرما چنانچه -9-7

 این هزینه اینکه منض تطبیق نکند، است شده تعیین فنی مدارک در که آنچه با آزمایشها این نتایج هرگاه کارفرماست، عهده بر

 .نماید اصالح کارفرما دستور طبق خود به هزینه را کارها و مصالح که است متعهد وي گیرد، می قرار پیمانکار عهده به آزمایشات

 به و موقت، موردي رتصو به کارگر الزم تعداد آزمایشی، نوع هر انجام یا مصالح از برداري نمونه براي که است موظف رپیمانکا

 بگذارد. دستگاه نظارت اختیار در رایگان طور

کارها  در صورتی که دستگاه نظارت مواردي از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و مدارک دیگر فنی قرارداد را در اجراي -9-8

مشاهده کند  با ارسال اخطاریه اي اصالح کار هاي معیوب را در مدت مناسبی که با توجه بهه حجهم و نهوع کهار تعیهین مهی نمایهد از 

پیمانکار می خواهد. اگر پس از مهلت تعیین شده پیمانکار نسبت به اصالح کارها اقدام نکنهد، کارفرمها مهی توانهد خهودش کارههاي 

درصد هزینه باالسري از مطالبات پیمانکار کسهر یها از تضهمینات پیمانکهار  15و هزینه هاي مربوط را به اضافه  معیوب را اصالح نماید



 

تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کوثر

 19از  6صفحه  1401هار ب ق1199/01شماره قرارداد:  قرارداد نویس پیش متن

 

 

 

 

 

 

 
وصول نماید. در صورتی که عدم توجه به اخطارها براي اصالح هر کار معیوب از سهوي پیمانکهار تکهرار شهود، کارفرمها مهی توانهد 

 ط و وصول نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.و کلیه تضامین پیمانکار را ضب قرارداد را فسخ 

پیمانکهار  لیات پیمانکار را بازرسی می کنهد.ه الزم بداند، توسط نمایندگان خود عمکارفرما در مدت اجراي قرارداد، هر زمان ک  -9-9

براي انجام  الت الزم رایار نمایندگان کارفرما بگذارد و تسهیموظف است که هر نوع اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد، در اخت

 این بازرسی ها فراهم سازد. 

ر نقشهه مصرفی و کارهاي انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آنها را مغای متریالستگاه نظارت حق دارد د  -9-10

ال، اید. به هر حهو کارهاي معیوب را به هزینه خود تعویض و اصالح نمها و مشخصات فنی تشخیص دهد، پیمانکار متعهد است مصالح 

 نظارت دستگاه نظارت از مسئولیت هاي پیمانکار نمی کاهد.

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین - 10 ماده

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

مالی و  تسویه حساب ارداد وتحویل قطعی موضوع قر از پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد.می تحویل کارفرما مبلغ قرارداد، به 5%

 .شود می داده عودت پیمانکار به تائید دستگاه نظارت

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

 کارپیمان به ،ه نظارتازصدور گواهینامه تحویل موقت و نیم دیگر آن پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگا پس کار

 .گردید خواهد مسترد

ار فوق کسن انجام پرده حسما و تایید دستگاه نظارت، استرداد در صورت درخواست پیمانکار و ارائه تضمین مورد تایید کارفر :تبصره

 باقیمانده( بعد از تحویل موقت امکان پذیر می باشد. %50الذکر )

 

 شرح كار – 11 ماده

 ظر کارفرما می باشد.و اجراي آن بر روي کابلها و سینی هاي کابل مد ن Fire Stopپروژه شامل عملیات اصلی شامل تامین مواد 

  FMیا  BSیا  ULپاششی با تاییدیه   INTUMESCENT MATERIALامین متریال پوشش ضد حریق از نوع ت -الف

 رجه )دورتادور( بصورت منقطع در محل هاي تعیین شده توسط کارفرما د 360پاششی بصورت  Dashاجراي پوشش بصورت متد  -ب

 دقیقه  90ق به مدت زمان حداقل برابر حری با مقاومت درر میلیمت 3ضخامت پاشش فیلم خشك حداقل  -ج

 ظافت و چربی زدایی کابل ها و سینی کابل ها قبل از عملیات پاشش ن -د

 زمون صحت عملکرد متریال مربوطه در حضور نماینده کارفرما  قبل از اجراي کارآ -ه

 رت زمانبندي انجام پروژه ارایه گانت چا -و
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 تعهدات پیمانکار – 12 ماده

 ظر کارفرمانداراي تاییدیه هاي مد و تائید کارفرما از متریال  ال مورد نیاز پروژه می بایست با نظارتتمامی متری -12-1

INTUMESCENT MATERIAL با تاییدیه UL  یاBS  یاFM FS – Coating   ود.شانتخاب و تامین 

د نیاز، یمه هاي مورمل اجرایی، و سایر بل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوابارگیري، حم -12-2

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

گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کاالهاي یمانکارمتعهد میپ -12-3

 تحویل موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد.  موضوع قرارداد را همزمان با

 ی توسط بازرس معرفیترتیبات الزم براي انجام بازدید کیفی و فن بایست تمامیبه سایت، می متریال  یمانکار قبل از تحویلپ -12-4

رل فنی ر اثر کنترا که د گردد که هر گونه اشکال و نقص فنیشده از جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می

 روز  برطرف سازد. 10گردد ظرف مدت بازرس کارفرما اعالم می

ساخت  روز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم براي کار بازرس در محل 3یمانکار تاریخ بازرسی را حداقل پ-12-5

 را فراهم خواهد نمود. 

د و وضوع قرارداماي که ممکن است قبل یا هنگام تحویل انند هرگونه حادثه یا صدمهسئولیت مدنی کلیه عوامل پیمانکار مم -12-6

یا خسارتی به تأسیسات و  و کارکنان وي یا اشخاص ثالث گردد یا به سبب آن متوجه جان و اموال پیمانکار و کارکنان وي، کارفرما

ن وي مسئولیتی نمایندگا فرما وعهده پیمانکار خواهد بود و کار اموال پیمانکار، کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و کلی به

 در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

نماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایران و شرایط یمانکار بدینوسیله اعالم و تائید میپ -12-7

داد از وضوع قرارمملیات ه و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وي در طول اجراي عمندرج در قرارداد را رعایت نمود

ونه د تا هر گاهد بواند پیمانکار مکلف خومقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 .شود جبران نمایدخسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما می

همراه  نامه معتبر بهمربوطه یا گواهی Certificateعهد است گواهی کیفیت اقالم موضوع قرارداد یا پیمانکار مت -12-8

Certificate of origin  ل دهد. رسانده و همزمان با تحویل کاال، به کارفرما تحوی نماینده کارفرمارا به تائید 

 .باشد می کارپیمان عهده بررارداد پیمانکار در زمان اجراي قایمنی کارکنان  تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل -12-9

 ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار، بعهده پیمانکار میباشد. تامین کلیه  -12-10

 يدارا یتسیبای م ندهینمانمود که این  اهدخو یمعرفکارفرما  به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصلهپیمانکار  -12-11

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

 ه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده پیمانکار می باشد.کلی -12-12

ري نون کار جمهوبهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قاجرایی، ایمنی و رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، ا -12-13

 اسالمی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پیمانکار می باشد.

 .خواهد بودن رفرماکامی باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه  پیمانکارمسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل بر عهده 
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ورات ماید سایرکسنین مربوطه پرداخت متعهد است کلیه حقوق ، مزایا ، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق قوان پیمانکار -12-14

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

و عوامل وي  ارپیمانکه و بود کارپیمانقانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایاي قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده پرسنلی و مزایاي 

 ندارند. کارفرماهیچگونه رابطه استخدامی با 

 ی باشد.متجهیز و برچیدن کارگاه از وظایف پیمانکار  -15-12

 تعهدات كارفرما –13ماده 

 ارفرما.س مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کپیمانکار بر اسا پرداخت حق الزحمه -13-1

 للی وارد نشود.خپیمانکارتا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -13-2
 

 كاركنان پیمانکار –14ماده 

یشوند مکار گرفته  ه به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار بهز نظر این قرارداد کلیه کسانی کا -14-1

 کارکنان پیمانکار شناخته میشوند.

ب داشته یمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کارکنان صالحیت دار و مناسپ -14-2

داشته باشند و  ح میشود راما مطرانجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفر باشد و این کارکنان براي

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود. پیمانکار در -14-3

 

 روژه معرفی مدير پ – 15ماده 

ول مدت طوان مدیر پروژه براي از تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عن دو روزحداکثر ظرف مدت  پیمانکار موظف است -15-1

 شد .رفرما باپیمانکار در تمام اوقات باید در دسترس کا مدیرپروژهمعرفی نماید.  دستگاه نظارت کارفرماقرارداد به 

وع را ، موضتغییر حداقل یك هفته قبل از تاریخ ه خود را داشته باشد موظف استییر مدیر پروژپیمانکار قصد تغدر صورتی که  -15-2

 ند.کارفرما برسابه اطالع 

 

 اقالم و اجراي موضوع قرارداد محل تحويل -16ماده 

گل معدن اده اختصاصی ج 5کیلومتر جاده شیراز،  50استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر و اجراي موضوع قرارداد،  اقالممحل تحویل 

 ارپیمانکهده م به ع، سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئولیت تحویل سالم کلیه اقالگهر

 باشد.می
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 تضمین و رفع نواقصدوره  – 17ماده 

رف پیمانکار تضمین ماه شمسی از ط 12حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ تحویل موقت براي مدت  -17-1

 نامیده میشود. دوره تضمیهن میگردد و این مدت بنام 

مرغوب ل بد یا نامتریا اگر در دوره تضمین، معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن

 ع نماید.باشد، پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رف

وسیله مینات تعیین شده بقادر به انجام کار مطلوب طبق تضمیگردد تأمین وي که توسط اقالمی نماید  تضمین می پیمانکار -17-2 

د. ههباش ئم قراردادو ضما و با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک پیمانکار

ین ر دوره تضمواقصی دنخود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه  گاه هايو دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کارمشارالیه صحت 

تعیین می  وسط کارفرمات)زمان  ود با حداقل تأخیرههوط نمههب مربههنامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس متریالظاهر شود که بتوان به 

رارداد در قضمائم  از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک ون نواقص را اصالح نماید. گردد( آ

  مورد ساخت می باشد.

ا رنواقص فرما کاري نماید خوددار)زمان توسط کارفرما تعیین می گردد( از رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکاردر صورتیکه  -17-3

 منظور می نماید. پیمانکاربه حساب بدهکاري  درصد15اضافه ه رفع و هزینه هاي متعلقه را ب

 

  تحويلسالم بودن مواد، كیفیت و چگونگی  – 18ماده 

 د.ارسال گردکارفرما سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

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

کارفرما ار ه تأیید انببرفرما تنظیم و پس از تحویل به انبار کابوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فهرم لیست بسته بندي مربوطه 

 خواهد رسید. 

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

اي ایجاد هلیه هزینه ل نماید. کتحویکارفرما معین می کند در انبار کارفرما را عوض نموده و در مدت زمانی که  اقالم، این نوع کارفرما

 و کارفرماص عویض به تشخیت ازپیمانکار ت امتناع در صور خواهد بود.پیمانکار این رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در شده و

ه خسارت وارد هزینهران براي جب را تعویض نموده و اقالمر طریق که صالح می داند این ه مجاز است بهکارفرما طی مدت مورد نظر، 

 .یدمافسخ نپیمانکار  تخلفبدلیل و  29یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید 22بر اساس ماده 

 

 قصور و مسامحه  –19ماده 

رفرما کا ارتی بهمدن خسدرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آ

ي که اطالبات و سپردهدرصد از محل تضمین هاي پیمانکار و یا هرنوع م 15 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد کارفرما شود 

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

 



 

تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کوثر

 19از  10صفحه  1401هار ب ق1199/01شماره قرارداد:  قرارداد نویس پیش متن

 

 

 

 

 

 

 
 كتابچه راهنما و دستورالعمل -20ماده 

را به  ین قراردادم به اپیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی، مدارک خرید اقالم وگواهینامه هاي اصالت اقالم و کلیه مدارک منض

قبل از  یید شده راا نسخه تارونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی، یك نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق بنسخه الکت 3تعداد 

ماه پس از  1( حداکثر تا As builtتحویل موقت براي کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت )

 تحویل موقت میباشد.  

 

 دقت و كوشش – 21ماده 

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

 کار برد.ت خود را بت و جدیاي معمول انجام دهد. پیمانکار باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقحرفه

 

  جريمه تأخیر – 22ده ما

ارداد بموقع به مفاد قر تعهدات موضوع قرارداد را با توجه نتواند تمام و یا قسمتی از پیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  -22-1

م انجام دون لزو، بیمهعنوان جره ب ذیل رحا به شر یمبالغ پیمانکارتاخیر در انجام تعهدات  هفتهتواند بازاء هر می کارفرماانجام دهد 

 برداشت نماید. يو يهامحل تضمین هاي وي کسر نماید و یا ازاز پرداخت ياقدامات قضایی یا ادار

ي اداد، جریمه اي موضوع قراربه ازاي هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت در اجر -22-2

رت در صونظور می گردد. به حساب پیمانکار مقرارداد از سوي کارفرما ه درصد( مبلغ کل )د %10درصد( و حداکثر تا  دو) %2معادل 

أسا و وصول آن ر وات فوق را ضمن احتساب خسارتأخیر بیش از مدت فوق الذکر در انجام موضوع قرارداد، کارفرما می تواند قرارداد 

ز فسخ رات ناشی انوان خسارا به عو سایر مطالبات پیمانکار  نکارپیمابدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین 

ت عدم نین در صورحق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچ پیمانکارنماید و و به نفع خود وصول قرارداد ضبط 

جع عوي در مراطرح د ه از طریقمی تواند به منظور جبران خسارات وارد کارفرماتکافوي خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذکور 

 صالح قضایی اقدام نماید.

 

 گواهی تحويل موقت – 23ماده 

 موضوع قرارداد بودن آماده مراتب کتباً قبل، روز 10 حداقل پیمانکار گردید ، تکمیل قرارداد موضوع عملیات آنکه از پس -23-1

 هیات در عضویت يبرا را خود نماینده و کند می موقت یلتحو تقاضاي دستگاه نظارت از و رساند خواهد کارفرما اطالع به را

تشکیل هیات  یختار تایید، صورت در و کند می رسیدگی پیمانکار درخواست به ،دستگاه نظارت .نماید می معرفی موقت تحویل

 مدت ظرف نباشد، برداري هربه آماده قرارداد موضوع عملیات دستگاه نظارت نظر به اگرتحویل موقت را به پیمانکار ابالغ می نماید. 

  .رساند می پیمانکار عاطال به شود تکمیل موقت تحویل از پیش باید که را کارهایی و نواقص تقاضاي پیمانکار، دریافت از روز 7

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

 .کند می ادهآم کار محل در اوست، عهده به قرارداد مدارک و اسناد طبق آنها تدارک که را از وسایل قسمت آن و نماید



 

تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کوثر
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 بین و ارائه گردد آزمایشها از قبل ماه یك حداقل یمانکارپ توسط باید تستها دیگر و عملکرد تضمین تست روش انجام -23-2

 .گیرد قرار توافق مورد طرفین

 موقت تحویل جلسم صورت در آن نتایج و شود می انجام محل در تاهی اعضاي نظر با و تشخیص به الزم هاي آزمایش  -23-3

 .گردد می درج

 گواهی تحویل و کنند می تنظیم را موقت حویلت جلسه صورت نکنند، مشاهده کارها در نقصی و عیب تحویل تاهی هرگاه -23-4

 .گردد ابالغ پیمانکار به تا کنند می ارسال کارفرما براي ،مستندات مربوطه همراه به را موقت

 براي مهلتی با تعیین موقت حویلت جلسه صورت تشکیل به اقدام نمایند، مشاهده درکارها نقصی و عیب تحویل هیات هرگاه -23-5

 نمایند می موقت لتحوی لسهج صورت ضمیمه و تنظیم را ناتمام عملیات و کارها معایب و نقایص از فهرستی و کنند می نقص رفع

 بازدید را عملیات دوباره ،ارتدستگاه نظ پیمانکار، جانب از نقص رفع اعالم از پس دهند. می ارائه به پیمانکار را آنها از اي نسخه و

 ص بهنقای رفع اهیگو و موقت تحویل گواهی باشد، نمانده باقی ایرادي و عیب گونه هیچ نقایص، فهرست اساس بر و اگر کند می

 شودمی  ابالغ پیمانکار به مراتب  و رسیده پیمانکار و دستگاه نظارت نماینده امضاي

 تاریخ این از و اشدب می کارفرما توسط موقت تحویل گواهی ابالغ تاریخ تضمین، دوره شروع و موقت تحویل تاریخ -23-6.

 .گردد می تلقی شده داده تحویل قرارداد موضوع

 به که است کار از بخش هر اقصنو رفع تاریخ تضمین، دوره شروع تاریخ کار، از بخش هر در ینقص وجود صورت در -23-7

 .باشد رسیده دستگاه نظارت تایید

 نظر به باشد، یا پذیر کانام متفاوتی هاي زمان در کار، از مستقلی هاي قسمت موقت تحویل و تکمیل که صورتی در -23-8

 قسمت ماده، این عایتبا ر کارفرما باشد، نیاز مورد کار کل تکمیل از پیش کار از ستقلیم هاي قسمت از برداري بهره کارفرما،

 دوره شروع ات،تعهد انجام نمودن تضمین آزاد مانند موقت تحویل از پس هاي اقدام و گرفته موقت تحویل را گفته پیش هاي

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

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

رت عایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این صوم -23-9

ز ان صورت پس ه در ایکرسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می

اهد شد. در هر حال تاریخ روز توسط کارفرما صادر خو 10بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت 

 شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود.

 

 

 سئولیت هاي دوره تضمینم– 24ماده 
نماید )دوره تضمین(. ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمین می 12پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براي مدت 

اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند. 
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روز پس از ابالغ  15ي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می کند و پیمانکار حداکثر برا

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

ی بداند رفع بی که مقتضه ترتیین تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا بهرگاه پیمانکار در انجام ا

 نماید.  وصول انکار نزد او دارد،درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده اي که پیم 15نماید و هزینه آن را به اضافه 

 

 گواهی تحويل قطعی– 25ماده 

 هیات تاریخ و اعضا ،ظارتندستگاه  تایید و پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه 12دوره  پایان در -25-1

 که و نقصی عیب اههرگ کارها، بازدید از پس قطعی، تحویل . هیاتکند می اعالم و معرفی پیمانکار به و معین را قطعی تحویل

 به را کار قطعی لتحوی صورتجلسه کارفرما شده و قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده باشد پیمانکار کار از ناشی

 .نماید می ابالغ پیمانکار

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

 .باشد می آنها رفع

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

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

 .است

 پس و انجامد به طول ماه دو از بیش تاخیر این و نکند تحویل هیات اعزام به اقدام ار،پیمانک تقاضاي وجود با کارفرما اگر :3 تبصره

 قرارداد موضوع عملیات نکند، زمینه اقدامی این در کارفرما مجدد تقاضاي تاریخ از ماه یك انقضاي و پیمانکار مجدد درخواست از

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

 

از طرف کارفرما  عیقطماهه تضمین بوجود آمده، گواهی تحویل  12پس از رفع و اصالح کلیه نواقص و عیوب احتمالی که در دوره 

 صادر خواهد شد.

 صورت وضعیت قطعی -25-2
 و مدارک اسناد اساس بر را دهش انجام کارهاي قطعی وضعیت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه دو تا حداکثر باید پیمانکار

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

 ه پرداختب نسبت تایید صورت در و رسیدگی وصول تاریخ از ماه یك مدت ظرف را شده دریافت وضعیت صورت دستگاه نظارت

 اعالم انکار،پیم به صورت وضعیت از نسخه یك ارسال ضمن را خود نهایی نظر تایید، عدم صورت در .نمود خواهد اقدام آن

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

 .رساند می کارفرما اطالع به مدرک،

 اعالم را رد آنها ای قبول و کند می رسیدگی اعتراض موارد به نکار،پیما نظر وصول تاریخ از ماه یك مدت ظرف حداکثر کارفرما

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

 .نماید ارجاع

 حسن تضمین %50 نباشد، بدهکار پیمانکار پیمانکار، ايه حساب سایر و شده تصویب قطعی وضعیت صورت به توجه با هرگاه

 .شود می آزاد موقت تحویل با کار انجام

 

 

 حق واگذاري – 26ماده 

یا  شخاص حقیقییا ا پیمانکار حق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما به شخص

 ال دهد.حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتق

 

 

 حل اختالف – 27ماده 

 گل فوالد و آهن توسعه شرکت راردادهايق امور و حقوقی امور بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -27-1

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

 .نمودند موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین

، ارفرماکاینصورت  و در غیر ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید پیمانکار -27-2

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

 

 

 

 )فورس ماژور( غیر مترقبهحوادث قهري و  – 28ماده 

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

 

 

 موارد فسخ قرارداد –29ماده 

 :پیمانکار فسخ قرارداد بعلت تخلف  -29-1

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

، در صورت واگذاري جام وظایف محوله اعمال نمی نمایدانتظار می رود در ان پیمانکارك ههه از یههفراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

در صورتیکه به تشخیص  رفرما و نیزکار توسط پیمانکار به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی یا حقوقی( بدون مجوز کتبی کا

بیش از مدت پیش بینی شده در قرارداد به تعویق بیافتد و یا پیمانکار تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر دستگاه نظارت 
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اخطار پیمانکار به ا کارفرم ،را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله را ننمایدکارفرما منافع پیمانکار 

روز  15موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نباید از پیمانکار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و 

 تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد. 

 مات ناصوابی از اقداه علت بعضباشد و یا اینکه بعمل نکرده کارفرما مطابق اخطار پیمانکار در صورتیکه در پایان مدت مذکور 

یفات خاصی نجام تشرابدون احتیاج به به تشخیص خود و  حق خواهد داشت کارفرمامربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

 اقدام دخو فعن به کار انجام اجراي تعهدات و حسن تضمین ضبط به نسبتقرارداد  فسخ ابالغ از پس کارفرما .این قرارداد را فسخ نماید

 یمانکارپمطالبات  سایر ونموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامین 

لب و سوص از خود این خصحق هرگونه ادعایی را در پیمانکارمستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و 

  ساقط می نماید.

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

 زمانبندي برنامه اساس بر قرارداد موضوع عملیات شروع در ج( تاخیر

 روز 15 از بیش کارفرما، اجازه بدون کار، کردن تعطیل یا کارگاه گذاشتن سرپرست بدوند( 

 ا توافق طرفین)اقاله(قرارداد ب فسخ -29-2

دارکات و تعقول بخش خسارت مکارفرما نمایند که در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  پیمانکارو  کارفرما

خت پرداار پیمانکبه  ی باشد رامدر جریان انجام پیمانکار انجام شده یا به وسیله با تایید کارفرما  خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور

ي براارفرما کي را که کلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدپیمانکار خواهد کرد، مشروط برآنکه 

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

 فسخ به سبب ورشکستگی -29-3

 خ خواهد شد.هر یك از طرفین فسو تصفیه این قرارداد در صورت ورشکستگی 

 فسخ فرارداد به دلیل فورس ماژور:-29-4

 ل و فصل خواهد شد.باال بین طرفین ح 2-28 بندتواند فسخ شود و بر طبق  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  

 اقدامات فسخ قرارداد -29-5

 نظر دهد، تشخیص فسخ مشمول را قرارداد رفرماکا فوق شده درج حالتهاي از مورد چند یا یك 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 دالیلی که صورتی در کارفرما، ابالغ تاریخ از روز 7 مدت در که است مکلف پیمانکار

 کارفرما یا نرسد انکارپیم از سوي پاسخی شده، تعیین مدت ظرف اگر .برساند کارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته شده عالما

 و قضایی تشریفات دادن انجام هب احتیاج و بدون کند می ابالغ پیمانکار به را قرارداد فسخ کارفرما بداند، مردود را شده اقامه دالیل

 :نماید می عمل ماده، این مفاد ترتیب به اداري،

)به استثناي نموده  اقدام خود نفع به کار انجام اجراي تعهدات و حسن تضمین ضبط به نسبتقرارداد  فسخ ابالغ از پس کارفرما  )ب

بات داشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامین و سایر مطال( و حق خواهد 2-29بند 
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حق هرگونه ادعایی را دراین خصوص از خود  پیمانکارمستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و  پیمانکار

 سلب و ساقط می نماید. 

 یم اختیار در را نآ در موجود تدارکات تمام و ابزار و آالت ماشین مصالح، وقت، هاي ساختمان و و تاسیسات کارگاه کارفرما

 براي اي ایندههفته نم یك ظرف که کند می دعوت پیمانکار از سپس .دارد می معمول را الزم اقدام آن حفاظت و براي گیرد

 موجود کارگاه در که تدارکات دیگري و ابزار و آالت ماشین مصالح، تمام و شده انجام کارهاي مجلس صورت و برداري صورت

 در او جانب از شده فیمعر نماینده یا خودداري نماید شده تعیین مدت ظرف نماینده عرفیم از پیمانکار هرگاه نماید. معرفی است

 اعتراضی گونه هیچ قح پیمانکار و نماید می اقدام صورت برداري براي راسا کارفرما نشود، حاضر برداري صورت براي مقرر موعد

 .کند می هشد انجام کارهاي از قطعی وضعیت ورتص تهیه به اقدام پیمانکار برداري، صورت از پس .ندارد مورد این در

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

 کار اتمام د برايخو صتشخی به و است موجود کارگاه در که را پیمانکار به متعلق وسایل و ابزار و آالت ماشین همچنین کارفرما

 آنها اجاره و گیرد می ردر اختیا است الزم دیگر آالت ماشین با آنها کردن جایگزین براي که مناسبی مدت براي بداند، نیاز مورد

کارفرما  ،بها اجاره بلغم بر توافق عدم در صورت. )نماید می منظور پیمانکار طلب حساب به شود، می تعیین طرف دو توافق با که را

 ) می نماید تعیینرا  بها اجاره دادگستري کارشناسنظر  با

که با در نظر را  پیمانکار سائلو و ابزار و آالت ماشین از اقالمی خود، طلب میزان به کارفرما باشد، بدهکار کارفرما به پیمانکار اگر

 قطعی تملك به ور،کش جاري ت قوانینرعای با و گیرد می اختیار در ارزیابی کرده است را دادگستري رسمی کارشناسنظر  گرفتن

 آورد. می در خود

 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( 

 .نماید می منظور وي طلب حساب به پیمانکار خرید مدارک

 آنها شرایط خرید اب همراه را کار اجراي براي شده سفارش مصالح فهرست درنگ بی قرارداد، فسخ ابالغ دریافت با پیمانکار( ه

 نیاز مورد که ار سفارش شده مصالح از اقالمی مذکور فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما براي

 این خرید بابت که مبالغی .منتقل نماید کارفرما به ار آنها خرید قرارداد پیمانکار تا نماید می اعالم پیمانکار به دهد می تشخیص

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

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

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

 براي کارشناسان ای این کارشناس نظر نماید. می انتخاب دادگستري رسمی کارشناس چند یا یك کارفرما نگردد، حاصل طرفین بین

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

 است، حداکثر دهمان باقی کارفرما تحویلی هاي محل در که را خود تدارکات دیگر و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار( ز

 به آنها کردن رجراي خاب تواند می کارفرما اینصورت غیر در د.کن خارج شده یاد هاي محل از کارفرما، ابالغ تاریخ از ماه 3 ظرف

 .منظور دارد پیمانکار بدهکاریهاي حساب به را آن هاي هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که نحو هر
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 قرارداد خاتمه

 دیگر، علل خود یا صلحتم به بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیري آنکه بدون کارفرما قرارداد، موضوع کارهاي اتمام از پیش هرگاه

 روز 15 از بیشتر نباید ، کهتحویل براي کارگاه کردن آماده تاریخ تعیین با را قرارداد خاتمه بگیرد، قرارداد دندا خاتمه به تصمیم

 تعیین ابالغ این در است لممس زیان خطر یا بروز موجب آنها ماندن ناتمام که را کارهایی کارفرما .کند می ابالغ پیمانکار به باشد

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

 .نماید تحویل

 بپردازد:پیمانکار آن است که مبالغ زیر را به  کارفرمامسئولیت  صورت ابالغ خاتمه قرارداددر 

ده شارهاي مشخص کرصد هر قلم از جام گرفته و براساس دان "براي کارهائی که واقعاپیمانکار مانده پرداخت نشده مورد استحقاق  -1

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

، تمه قراردادابالغ خایخ از تارکار قبل  براي تأمین مواد مورد نیازپیمانکار کلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط  -2

ه باشد و ها داده شدارش آنآنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی، سف مشروط بر

با  ارفرماکفته براي جام گرهمچنین مشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي ان

 اهد بود.زینه ها خوانجام ه دال برتوسط کارفرما فاکتورهاي سازندگان دست دوم یا سایر اسناد تأیید شده ارائه نسخه هاي تأیید شده 

 ت بازپرداخترارداد حق دریافبمهوجب قهپیمانکار سایراشیایی را که  مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و پیمانکار -3 

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

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

 جام خواهد داد.ان بدست آورده است کسب نماید کار پیمانهاي دست دوم دررابطه با

 : است زیر شرح به قرارداد دادن خاتمه از بعد اقدامات

 می تحویل موقت ستا یافته پایان که را قسمت آن و گرفته قطعی تحویل است، ناتمام که را کارها از قسمت آن کارفرما(  الف

 کارفرما توافق با که بیمدت مناس در خود، هزینه به است، مکلف پیمانکار شود، مشاهده ناتمام کارهاي مورد در معایبی اگر .گیرد

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

 آغاز اصالح تاریخ از رها،کا قبیل این تضمین دوره است نماید. بدیهی می نقص رفع به اقدام 15/1 ضریب اعمال با و پیمانکار هزینه

 .شد خواهد

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

 :شود می اقدام زیر شرح به شده، سفارش و موجود مصالح مورد درج( 

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

 .شود می منظور قطعی وضعیت صورت
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 تعلیق -30 ماده

 با را باید مراتب صورت نای در کند، معلق ماه سه حداکثر و بار یك براي را کار اجراي قرارداد، مدت در تواند می ( کارفرما الف

 پاي مصالح شده، جامکارهاي ان امتم که است مکلف پیمانکار تعلیق، مدت در .دهد اطالع پیمانکار به تعلیق شروع تاریخ تعیین

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

 .پرداخت خواهد طرفین توافق با تعلیق دوران در را پیمانکار باالسري هاي هزینه کارفرما )ب

 حداکثر و یك بار براي ار تعلیق مدت پیمانکار، موافقت با تواند یم کارفرما باشد، ضروري ماه سه از بیش تعلیق که صورتی د( در

 .شود می داده خاتمه دادبه قرار ماه، 3 از بیش تعلیق با پیمانکار موافقت عدم صورت در .دهد افزایش گفته پیش شرایط با ماه، 3

 شروع کارگاه، تاریخ ودننم آماده منظور به رپیمانکا براي مهلتی تعیین با کارفرما شود، برطرف کار تعلیق موجب عوامل ه( هرگاه

 .کند می ابالغ پیمانکار به را کار مجدد

 

 

 بازرسی، آزمايش و تهیه گزارش  – 31ماده 

زمانی مجاز  بسته بندي، ا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که پیمانکار اعالم مینماید و قبل ازیتحویل تمام  -31-1

د. خواهد نمو وگیريگواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جل است که بازرس

 در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به پیمانکار اعالم خواهد نمود.

 کارفرما نمایندگان بازرسهی موردحویل ، ت قبل از یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و پیمانکارطرف  که از اقالمیکلیه  -31-2

داد عهدات قرارتانجام  کنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به گرفت. خواهند قرار

 نخواهد بود و همچنین کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده پیمانکار میباشد.

صورتیکه  نماید و در اقالم، دستور العمل بازرسی و کنترل کیفیت را براي کارفرما ارسال ظف است قبل از بازرسیپیمانکار مو -31-3

ارفرما انجام رد تایید کالمللی موبراي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهاي بین

 خواهند شد.

خ بازرسی را ، تاریدستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیتزرسی و آزمایشات مندرج در قبل از با روزکاري 3یمانکار حداقل پ -31-4

وند شمعرفی می ر پیمانکاه ب "کتباکارفرما تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف بایستی اعالم داشته و 

. همچنین ن قرار دهدار آنابراي انجام وظائف محوله در اختی ()به هزینه پیمانکار فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهاي الزم را

ت ستگاه نظاردتی که ها و تعلیماموظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعملپیمانکار

  نجام دهد.اید، اعالم می نماي و تخصصی ادر حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه کارفرما

بازرس ، نباشندبق مشخصات مشروحه در قرارداد ط شده استتهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -31-5

  اقالمییوب از تعویض یا رفع ع ارپیمانک)با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید
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را  اقالماین  الح میداندصطریق که  به هر می تواندکارفرما تقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  کارفرماکه 

تلقی  پیمانکار جام تعهداتمحه در انرا به منزله قصور و یا مسا اقالمدر مورد تعویض یا اصالح این نوع پیمانکار جایگزین نموده و امتناع 

در پیمانکار  تخلفرداد را بدلیل قرا 29 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 22نموده و براي جبران این نوع خسارات بر طبق ماده 

 فسخ نماید. ،انجام کارها

تأیید  ندارد مورداطابق استکدها و استانداردهاي مورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید م -31-6

 باشد.کارفرما 

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

و مسئولیت ا زارا پیمانکار  تحویل شده اند،پیمانکار که از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -31-8

 ردند معاف نمی نماید.نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گ قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یا در مقابل عیوب و

 .ردفراهم آوکارفرما زرس براي بارا  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزمپیمانکار  -31-9

 

 

 بسته بندي و تحويل كاالهاي موضوع قرارداد – 32ماده 

  .باشد می پیمانکار عهده به قرارداد موضوع ياقالم مربوط به اجرا حمل و بندي بسته بارگیري، از ناشی هاي هزینه هکلی -32-1

دستگاه  دتایی به بایست می که باشد می قرارداد تجهیزات تخلیه و بندي بسته بارگیري، دستورالعمل ارائه به موظف پیمانکار -32-2

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

 :گیرد قرار نظر مد ایدب زیر موارد تخلیه و بارگیري بندي، بسته دستورالعمل تهیه در -32-3

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

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

 شود.

 

 نشانی طرفین قرارداد – 33ماده 

رارداد تغییر ا در مدت قری خود نشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشان

راق و اظهارنامه مه ها ، اولیه ناکد و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کن

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کوثر

 19از  19صفحه  1401هار ب ق1199/01شماره قرارداد:  قرارداد نویس پیش متن

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نسخ قرارداد – 34ماده 

ار قرارداد داراي اعتب هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفیننسخه اصلی که  سه ماده و 34 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

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

 

 

 

 

 

 

 پیمانکار كارفرما    

 
 مديرعامل  و نايب رئیس هیات مديره مدير عامل
 ....................  پورمحمد محیا

 اامض

 

 

 امضاء

 مديرهونايب رئیس هیات  رئیس  ت مديرهاعضو هی
 ....................  جعفر صالح

 

 امضاء امضاء

 



 

 تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و 

  سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر
 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  1صفحه  1401 هارب ق1199/01: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و 

  سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 

 HSEدستورالعمل 



 

 تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و 

  سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر
 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  2صفحه  1401 هارب ق1199/01: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

وع جه به موض، با توو آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست راقوانین، مقررات 

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 ه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجامشرکت پیمانکار باید داراي تائیدی 

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

رات تمامی نف وسئول مافت صالحیت مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دری

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 نفرا، آتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدابهداشت، محیط زیست، لیفتینگ

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

شد، تعیین رفرما رسیده باکا  HSEکه به تایید واحد HSEمتناسب با پراکندگی جبهه هاي کاري یک نفر کارشناس 

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

دعاي خارج از ا ودر محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد   HSEدر صورت عدم حضور  

  واهد بود.تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خ

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

 معاینات طب کار 

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

فرما ز سوي کاراف شده کار در زمان تعری پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز 

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

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

له خرید، و به وسی میشود ن آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفادهکلیه ماشی 

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 واي ذي صالح و کارفرما بوده و در شرایط ایمن، مناسب سالمت فنی از شرکتهاي مورد تایید سازمانه

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

هده شرکت عبر ر، قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکا

  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.



 

 تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و 

  سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر
 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  3صفحه  1401 هارب ق1199/01: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

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

(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

و یخ، جمع  هیه آب)خدمات پزشکی، ت  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 HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با  

رما رسانیده و سپس مجاز کارف HSEمتریال داربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد 

  به استفاده خواهد بود.

  کارفرما می باشد.  HSEهاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد پیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ 

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

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

ر دین وسایل اده از 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  HSEجهت تایید به واحد که باید قبل از تهیه، نمونه آن 

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

  خواهد نمود.

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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 فرم ضمانت نامهنمونه 
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 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

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

 شرکت ه پیشنهادک دهد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  براي

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

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

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

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

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

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

 متعهد **  مایدنن تمدید با موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت ضما

 کرد حواله به یا وجه در را نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی اینکه بدون است

 . کند پرداخت ***  
 

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه

 

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

 نمی باشد. آهن و فوالد گل گهر

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

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

 باشد.
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