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کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات  TOPاز  پایپینگ الین ازت و اکسیژن اجرای

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 
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کارخانه  TOPاز  پایپینگ الین ازت و اکسیژن  اجرای "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

از طریق برگزاری  را  " گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی 

 واگذار نماید.  شرایط به پیمانکار واجد  کشوری - عمومی مناقصه 

 

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

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

، معاونت بازرگانی،  22تحویل مدارک : تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک   -

 اقدام نمایند.تحویل گیرنده اقای قاسمی 

 

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

را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی خود را در زمان    "ب"و   "الف"ی بایست پاکت  مناقصه گران در ابتدا م

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

  . ع رسانی خواهد گردید الاط "ج "ارایه پیشنهاد مالی پاکت  

 

 09130405904جناب اقای مهندس عظیمی نژاد و تماس  با    بیشتر جهت کسب اطالعات و مشخصات فنی   -

 هماهنگی فرمایید.

-  

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

در ساعات   شنبه 4  الیشنبه  روزهایدر   بنام آقای قاسمی 09133919110و   212داخلی    02188197670-4

 فرمایید. تماس حاصل اداری  

 

1401/ 40/ 16  : اخرین مهلت ارسال مدارک   

http://www.gisdco.com/
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 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 

 4از   1صفحه   1401  بهار ق1200/01:  قراردادشماره   دعوت نامه 

 

 

 

 

 

 
 

 مناقصه دعوت نامه شرکت در 

 

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

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

 

 و احترام  با سالم

جهت تامین   پیمانکار واجد شرایط نسبت به انتخاب  مناقصه عمومیدر نظر دارد از طریق  گهر گل  فوالد و آهن توسعه شركت

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از  اجرای  " متریال

اقدام   سیرجان كارخانهمحل  در  "پیوست  شرح خدمات و اسنادطبق    گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل اسفنجی 

 نماید.  

 

 مناقصه ( موضوع 1

  کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از  اجرای   "

 فعالیت ها در پیوست آمده است. كه شرح  "  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 پروژه  تحویل(  2

شوركت توسوعه    تیمجتمع گل گهر، سوا یجاده اختصوا و راز،یجاده شو 50 لومتریك رجان،یكرمان، سو "مناقصوه  موضوو    اجرای محل

 باشد.  می " آهن و فوالد گل گهر

 

  زمان اجرای پروژه (4

  12  ضمن اینکه  باشد و    می  روز  60  قرارداد و پیش پرداخت  موضو  قرارداد از تاریخ تنفیذ  اجرای پروژه پایپینگبراى    زمان پیش بینی 

 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 

 

 ( اسناد مناقصه 5

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

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

 

 

 

http://www.gisdco.com/


 

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از  اجرای

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 

 4از   2صفحه   1401  بهار ق1200/01:  قراردادشماره   دعوت نامه 

 

 

 

 

 

 
 

 تضمین شرکت در مناقصه   (6

 )مطابق با فرمت داده شوودهب به نفع  نامه بانکی ووورض ضوومانتبه  اسووت كه باید (  ریال میلیارد  دو )ریال   2,000,000,000 مبلغ

حداقل های فوق باید  گزار تسولی  شوود. مدض ابتبار تیومینكارفرما و به نام شوركت توسوعه آهن و فوالد گل گهر به دسوت اه مناقصوه

 ها بوده و برای سه ماه دی ر نیز قابل تمدید باشد.پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد  سه ماه

 

 ( کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین اجتماعی7

 كلیه كسور قانونی بر بهده پیمانکار می باشد، كه در این راستا كارفرما به شرح ذیل بمل می نماید: پرداخت 

 ، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قرارداد امیاء هن ام پیمانکار به قرارداد، مفاد طبق تعهداض اجرای تیمین منظور به

 تحویل قطعی موضو  قرارداد  و از مذكور پس تیمین دهد.می تحویل مبلغ قرارداد، به كارفرما %5به میزان  و شرط، قید

   .شود می داده بودض پیمانکار به مالی و تائید دست اه نظارض تسویه حساب

 كسور گردد. نیمی از مبلغ می  كار كسر انجام حسن تیمین بعنوان %10معادل پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ از

گواهینامه تحویل موقت و نی  دی ر آن پس از  دور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دست اه  از  دور   پس  كار انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، نظارض

تسویه   و نهائی وضعیت  ورض نماید پرداخت بمل اجتمابی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف بیمه: پیمانکار

خاطرنشان می سازد پیمانکار  .باشد می قرارداد این برای اجتمابی تأمین حساب مفا ا ارائه به منوط پیمانکار حساب با

 با كد كارگاهی اولیه .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتمابی فعال می باشد. 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد (  8

دو پاكت    در  ) ب ب و پیشنهاد فنی  ضمانت نامه شركت در مناقصه ) الف ب و    مرحله ای می باشد.  دو ارائه مدارک و پیشنهاداض بصورض   

قیمت ها بایستی به  ورض  در مرحله پیشنهاد مالی ) ج ب  به ادرس قید شده در دبوتنامه ارسال گردد.    جداگانه ممهور و در بسته

 الزامی است.  مناقصهمهر و امیای مدارک ارائه گردد و   گزار مناقصهریالی و بر اساس مشخصاض فنی ارائه شده توسط 

 ارائه مدارک ذیل در پاكاض فنی جهت شناسایی پیمانکار و تنظی  قرارداد الزامی است.

 تائیدیه  الحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح  گواهی-1

 تصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و تغییراض در روزنامه رسمی، كد اقتصادی  -2

 ها )رضایت كارفرمایان قبلیب   ها، سوابق كاری در كارهای مشابه و  تقدیر نامهگواهی  الحیت  -3

 پایپینگ اجرای یا در دست اقدام، حداقل سه مورد نمونه قرارداد نمونه قراردادهای پروژه های اجرا شده  -4
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  (  اعتبار پیشنهاد 9

در د مبلغ كل می باشد.    40پیش پرداخت  . مبلغ  بعد از آخرین موبد تسلی  پیشنهادها ابتبار داشته باشد روز  60پیشونهاد باید تا  

قبال ارائه ضومانت نامه بانکی بی قید و شورط بغیر از بانپ پاسوارگاد  می باشود. واریز پیش پرداخت در روز  60پیش بینی شوده  زمان 

 و موسسه های قرض الحسنه مورد تایید مدیریت مالی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر خواهد بود.

 

 نحوه ارایه پیشنهاد ( 10

 ارائه مدارک و پیشنهاداض بصورض دو مرحله ای می باشد.  

 می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاكاض مناقصه به ترتیب ذیل می باشد: مرحله ای دو مناقصه حاضر به  ورض 

را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی خود را در زمان و محل مقرر    "ب"و    "الف "مناقصه گران در ابتدا می بایست پاكت  

نحوه ارایه پیشنهاد مالی پاكت    پیشنهاد فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از تایید،.  تحویل نمایند

 .  رسانی خواهد گردیدالاط "ج"

 

  (  اعتبار پیشنهاد 11

 روز بعد از آخرین موبد تسلی  پیشنهادها ابتبار داشته باشد.   60تا  ستیبای  قیمت پیشنهاد 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد12

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سوی و یک  رربی،  نشوانی   به  16/04/1401مورخ  14 ثر تا سوابتپیشونهادها باید حداك

واحد بازرگانی جناب آقای قاسوومی با شووماره تماس   1516646111كد پسووتی  ، شووركت توسووعه آهن و فوالد گل گهر،   22پالک  

 گران دریافت نخواهد شد.   مناقصهتحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچ ونه مدركی از  09133919110

 

 پاسخگویی به سواالت   (13

 توانند با اطالباض ذیل تماس حا ل فرمایند: گران مى مناقصه، مناقصهموضو  برگزاری سوال در رابطه با هرگونه  در  ورض وجود

بظیمی  مهندس  با جناب اقای  با جناب اقای  و مالی  ارائه پیشنهاد فنی    از  قبل  به سوال از موارد فنی پروژه،در  ورض نیاز    گران  مناقصه

 . ندینماابالم نظر تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی خود  30405904091و تماس  نژاد

 در موارد نیاز به مراحل بازرگانی به شماره ذیل تماس حا ل فرمایید. 

 قاسمی مسئول پاسخ ویی : آقای  

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 
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 4از   4صفحه   1401  بهار ق1200/01:  قراردادشماره   دعوت نامه 

 

 

 

 

 

 
 ابالم شماره حساب/شبا، نام بانپ، نام شركت و شماره تلفن همراه و ثابت جهت فکس رسید ضروری می باشد.  پیشنهاد مالیدر 

نهایی و گواهی   و و تحویل فاكتورارسال به سایت سیرجان    و ورتجلسه و تایید فنی     و بازرسی وتسویه حساب كامل، بعد از تامین كاال 

  ورض می پذیرد.  22پالک  31آدرس میدان آرژانتین، خیابان الوند، كوچه ارزش افزوده به دفتر مركزی تهران به 

 پیش رو توجه به نکاض ذیل حائز اهمیت می باشد:  مناقصهدر خصوص 

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

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

شود و پیمانکاران خود  در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادی پیمانکاران مشخص می   مناقصهچون برنده   -2

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهاداض بمل میقیمت واحد را پیشنهاد می

از  -الف پیشنهادی بیشتر است   مناقصهده  كنترل محاسباض برن  در  ورتیکه پس  از بدد  ، مشخص شود كه جمع كل 

 یابد. قیمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

مشخص شود كه جمع از بدد پیشنهادی كمتر است قیمت كمتر   مناقصهكنترل محاسباض برنده  در  ورتیکه پس از -ب

 باشد. مالک بمل می

قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیت  مغایرض داشته باشد مالک  در ورتیکه قیمت كل هر آیت  با حا ل ضرب    -پ

 باشد. محاسبه بدد كمتر می

از جمله این دبوتنامه باید به مهر و امیای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه پیشنهاد    مناقصهتمام اسناد   -3

 قیمت ارائه گردد.

ه شده است بایستی توسط پیمانکار بصورض دقیق و با جزئیاض كامل،  های این اسناد ارائ مواردی كه در مدارک و پیوست  -4

پیش رو می بایست به  ورض مکتوب توسط فروشنده   مناقصهاجرا گردد. در  ورض وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد 

موضوباتی بررسی  ابالم گردد. در زمان بقد قرارداد و پس از تعیین برنده توسط،    مناقصهو براساس دستورالعمل شركت در  

دیده شده باشد و در ریر اینصورض    مناقصهو رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی فروشنده در زمان برگزاری  

 مبنای بقد قرارداد قرار خواهد گرفت.  مناقصهاسناد 

  48 حداكثر ض ور این در كه شود مهلت ابالم شده برای یپ دوره تمدید است ممکن گزار  مناقصه  الحدید  ورض در -5

          .ابالم خواهد شد به پیمانکار مقرر مهلت از قبل  سابت

               

 

                      

 



  

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات  TOPپینگ الین ازت و اکسیژن از پای اجرای

  ر گهآهن و فوالد گلشرکت توسعه  جی احیاء اهن اسفن

 10از   1صفحه   1401  بهار ق 01/  1200  :  شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  مناقصه مناقصه   دردر  شرکت شرکت     دستورالعملدستورالعمل

  

کارخانه اکسیژن به درون   TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از  اجرای

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

  
 

 

 ق01/ 1200  شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 
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 مقدمه (1

کارخانه اکسیژن  TOPازت و اکسیژن از  پایپینگ الین  اجرای  "  دارد نظر در  گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

  را با شرايطي که در ادامه ذکر   "   گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  کشوري  -مناقصه عمومي شده است از طريق برگزاري

 شرح کار  (2

کارخانه اکسیژن به درون  TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از  یاجرا "   هدف از برگزاري اين مناقصه

ر اسناد فني  مدارک موجود دبراساس  "   گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی 

  مي باشد.  پیوست

 اسناد مناقصه  (3

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

 صه شرکت در مناق  مه نادعوت،  آگهيکاور اسناد،  •

 و فرم ارزيابي مناقصه گذار  شرکت درمناقصه )متن حاضر( دستورالعمل  •

   HSE، دستورالعمل پیش نويس قرارداد •

 ، پیشنهاد قیمت فرم ضمانت نامهمدارک فني ،   •

 

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

تمناقصه -3-3 از  قبل  بايد  پیشنهاد مناقصگر،  بررسيسلیم  به دقت  را  اسناد مناقصه  اطالعات الزم ه،  تمام  و    ، کرده 

تواند استناد به ناآگاهي يا  گر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه قررات نافذ و جاري را به دستقوانین و م

خود مناقصه  .کند اشتباه  سوي  از  شده  ارايه  شفاهي  مناق ،  ارگزاطالعات  براي  نصهتعهدي  ايجاد  کند،  ميگزار 

   .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن
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ب -3-4 فني ايستي  مناقصه گر  بر اساس    مشخصات  به اسناد مناقصه را  به اسناد مناقصه    اطالعات منضم  فني منضم 

ايد. در  مطابقت و کنترل نمايد و در صورت اختالف مراتب را طي گزارشي در پاکت ب اسناد مناقصه اعالم نم 

 ش نمي باشد. غیر اين صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعايي مبني بر تغییر احجام قابل پذير

تمام اسناد مناقصه را به دقت   گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در   -3-5

تواند به دست آورد، به دست  به مير با تجرگمناقصه مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که يک 

 . د مناقصه وجود نداردبه نظر او در اسنا آورده است و ابهام يا اشتباهي 

از مناقصههر   -3-6 يا يک  ابهام  مناقصه،  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  باشد، مي گران که در  به  سوالي داشته  تواند 

کتبي   الكترونیكي)فیزيكي  صورت  را  مناقصه(،  يا  تق گزار  و  ساخته  دريافت مطلع  بنمايد.   اضاي  کتبي  توضیح 

به نظرمناقصه مشخص ش  اسنادگزار در  نشاني مناقصه اگر  از مفاد اسناد مناقصه  مناقصه ده است.  گر قسمتي 

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

پ تسلیم  م از  مهلت  مناقصهیشنهاد، در  پاسخ  نمايد.  ارايه  را  اصالحي خود  پیشنهاد  و  منعكس کند  وقرر    گزار 

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

ال و واضح بودن اسناد مناقصه از  اشك  بدون گر، به منزلۀطور يكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .نظر وي تلقي خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد ان تا تاريخ تعیین شده در  تواند در هر زممي  گزارمناقصه -3-7

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

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

گاه   -3-8 باشد،تجديهر  مناقصه  موضوع  کارهاي  تغییر  مستلزم  مناقصه  اسناد  در  نظر  الحاقیه د  طي  به  مراتب  اي 

 .گردنديها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب مالحاقیه. گرددمي اعالم  از طريق سايت گران مناقصه

 ان گرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط   (4

 بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذيل مي باشد:مي باشد.  دو مرحله ای مناقصه حاضر به صورت 

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

پیشنهاد فني ارائه شده توسط واحد مهندسي بررسي شده و پس از تايید، نحوه ارايه  .  يندمحل مقرر تحويل نما

   .ع رساني خواهد گرديدالاط "ج"د مالي پاکت  پیشنها
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 محتوي پاکات الف، ب و ج مناقصه مي بايست به شرح ذيل تنظیم گردد.

اين سند،  نسبتمناقصه -4-1 به دستورالعملهاى مندرج در  با توجه  بايد  نامه و  به تهیه    گران  پیشنهاد  ضمانت 

دفتر کارفرما  به    16/04/1401  روز  14ساعت    تاحداکثر    پیشنهاد خود رابه زبان فارسي اقدام نموده و    فني

، معاونت بازرگاني، تحويل  22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم غربي، پالک  نشاني: به

تحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پس از تاريخ    09133919110گیرنده اقاي قاسمي  

 اثر داده نخواهد شد. مقرر، ارائه گردند ترتیب 

بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار    روز  60بايد تا    در مرحله بعد از بررسي پیشنهادات فني  پیشنهاد مالي ارائه شده  -4-2

 داشته باشد.

 یش بیني مي گردد. روز پ 60رداد و انجام پیش پرداخت به مدت مدت اجراي پروژه از زمان بسته شدن قرا -4-3

ايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در مالي بايد بصورت ت  -پیشنهاد فني -4-4

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

 دى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد.  بنپاکت بسته

جداگانه  ت  ا ء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در ي پاککلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضا -4-5

گر و موضوع مناقصه بايد به شكل زير بر روى  به صورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 کلیه پاکتها درج گردد:

   

  کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از ای اجر

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 ق   1200/01مناقصه شماره      

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشانی  

 -----:بر روی تمام پاکات  ه گر  و نام نماینده مناقصشماره تماس ثابت و همراه  
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 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه  در شرکت  تضمین کت الف: اپ

به  ضمانت -1 جمعا  مناقصه  در  شرکت  بانكى  اين    ریال(  2،000،000،000)   ریال  میلیارددو  مبلغ  نامه  میباشد. 

اسنادضمانت در  شده  اعالم  مشخصات  با  مطابق  تا  نامه  بايد  و  شده  صادر  ايرانى  بانک  توسط  از    90،  پس  روز 

 ديد باشد. راي يک دوره ديگر قابل تمتحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و ب

ماند و در صورت لزوم به  نزد کارفرما مى  تضامین قراردادي نامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه  ضمانت -2

مى تمديد  مناقصه  برنده  مناقصهشودهزينه  از طرف  امرى  چنین  انجام  عدم  در  .  قبول  قابل  غیر  تأخیر  يا  و  گر 

اين حق را براى  تضامین قراردادي،  برنده مناقصه و عدم تحويل  روز( پس از اعالم    بیست)  20اى قرارداد طى  امض

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

شود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عیناً مستردد  صه موضوع پاکت الف تحويل نچنانچه ضمانت شرکت در مناق -3

 خواهد شد.

 

 یشنهاد فنیپاکت پ پاکت ب:

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

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

تقسیم بندي    ها گونه تغییرى، در زونكندستورالعمل، بدون هیچاساس فرمت و ترتیب مندرج در اين  

 یگردد: و ارائه م

 :  بخش اول

 کد اقتصادي ،  تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي •

)رضايت کارفرمايان    هانامه، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير  هاگواهي صالحیت •

 قبلي(  و .........  

 )تامین و اجرا( متن حاضر   ارانانكپیم ارزيابي  م فر  هیه مدارک مورد نیاز درت •

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

 قرارداد .  نمونه
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 :  بخش دوم

نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود )در  ه با موضوع مناقصه و هر گونه  پیشنهاد فني پیمانكار در رابط

وجود(   لی صورت  همراه  پبه  انحراف  فني  یشست  اسناد    فروشندهنهاد  در  مندرج  فني  مشخصات  از 

 )صورت وجود(  

  بخش سوم:

پیشنهادي   تغییر  و  نظر  گونه  مورد    فروشندههر  مناقصه  شرايطدر  اسناد   ... و  قراردادي  .  بازرگاني، 

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

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

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

 

 بخش چهارم: 

امضا  توسط صاحبان  بايد  مناقصه  اسناد  امضاء  کلیه صفحات  مجاز،  امء  اسنادشوند.  به   ضاي  مناقصه 

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

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یك از اعضا  توضیح: در صورتی که مناقصه

زونکنباید د رهای جد ر  ایاگانه مدارك خود  نسخه  با  این دستورالعمل، همراه  اساس  بر   نامه موافقت از ا 

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

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

این   -   قید  با  قبال و هبود پیمان جرایا به متعهد  مشارکت، اعضای که امر تعهدنامه                              هدستگا در 

 .باشندمسئول می  اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یك  هر سهم درصد -

 .اعضا  از یك  هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

ت و سقم  ضای قرارداد صحگر و امکارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه 

 . رائه شده را بررسی نمایداطالعات ا
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 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

با حرف   -1 که  است    « ج»پاکتي  بايست مشخص شده  قیمت  مي  فرم  ها حاوي  اساس  بر  پیشنهادي    پیشنهادي 

 باشد.  در اين فرم قیمت و جدول مشخص شده 

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

 معتبر باشد.  روز 60  حداقل  ت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد به مدت پیشنهاد قیم -3

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

لغ پیشنهادى  ده به عنوان مبمیان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته ش  هرگونه تناقض 

نظ مىدر  گرفته  قرار  ر  عمل  کل مالک  قیمت  باشد  کل  قیمت  و  واحد  قیمت  میان  تناقضى  چنانچه  و  شود 

 خواهد گرفت.

 در مي  قیمت قل هرگاه  شود. نوشته آن  مقابل در بايد  قیمتها،  مقادير و فهرست(  )يا  جدول اقالم از  يک  هر قیمت  -5

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

 .است گرديده منظور

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

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

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

 است،  کشور(  خارج يا  داخل  به  )مربوط مشابه ي هاساير هزينه و ضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است  

 يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  اين نین،همچ شده باشند. مستثني روشني  به مناقصه، اسناد در که اين مگر

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

 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 جمله  اعالم گردد و فروشنده کلیه هزينه  رياليي فروشنده مي بايست به صورت  کل مبلغ پیشنهاد -7

هاي خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي انتقال و ....( و ساير هزينه ها را در آن  

به آنها ادعايي صورت گیرد. کل  ن انجام کار نسبت  انده است که حیو هیچ نكته و ابهامي باقي نممنظور نموده  

قرارداد ازاي    ریالی بصورت  فقط    نیز   مبلغ  سو  ارائهدر  از  خريدار    فروشنده  يصورتحساب  تايید  پرداخت  و 

 خواهد شد.



  

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات  TOPپینگ الین ازت و اکسیژن از پای اجرای

  ر گهآهن و فوالد گلشرکت توسعه  جی احیاء اهن اسفن
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قرارداد،   -8 شدن  مشمول  صورت  در  که  باشد  افزوده  ارزش  بر  مالیات  احتساب  بدون  بايستي  پیشنهادي  مبالغ 

  ،معتبر  بر ارزش افزوده   ات ی مال  يگواهو    ي( ات یطبق نمونه سازمان امور مال)  فاکتور ازاي ارائه  ورت مجزا و در  بص

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

قیمتهاي مقادير 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 فصیليت فهرست  تهیه هب نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .نمايند پیوست

 قلم مبنا آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در -10

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

 بود. اهدخو مبنا 

ريزمتره  نهايي   پرداخت  -11 صورت  شده  به  انجام  باج  براساسو    کار  و  قیمت  آنالیز  نظارت    دول  دستگاه  تايید 

 . صورت مي پذيرد

 پیشنهادها  ارزیابی (5

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

 نبايد هیچگونه و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات هاراي درخواست ايد.بنم پیشنهادهايشان مورد

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

 شود. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء

  خريدارچنانچه    تار مي باشد.کلیه پیشنهادات مخگهر سیرجان در رد يا قبول   فوالد گل   وشرکت توسعه آهن  

ده مناقصه حق ادعاي  دد در اينصورت برنناقصه منصرف گربه هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده م

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

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

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

 م خواهد شد.  برنده مناقصه اعالدوم به عنوان  وي ضبط و نفرشرکت در مناقصه 

برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط با موضوع عملیات  

 .مورد مناقصه مي باشد

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

 کت در پروژه هاي بعدي محروم مي شوند.رار گرفته و از شرپیگرد قانوني ق 

 



  

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات  TOPپینگ الین ازت و اکسیژن از پای اجرای
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 ان گرمناقصه سئواالت  (6

نامه  طي  ئواالت خود را توانند سگران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

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

اطال  -2 کسب  مشخصات  جهت  و  باعات  اقاي    فني  تماس  جناب  و  نژاد  عظیمي    09130405904مهندس 

 هماهنگي فرمايید. 

ه آهن و فوالد گل  شرکت توسع ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک آدرس:  -3

 09133919110گهر، واحد بازرگاني، تحويل آقاي قاسمي، شماره تماس: 

 212اخلي د 4-02188197672

در سايت    که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى   ه تغییر يا اصالحىهرگون -4

 گران دعوت شده خواهد رسید. به اطالع مناقصه اينترنتي شرکت

 ات فنى مشخص (7
به اسناد مناقصه،    فني   مشخصه هاي  -1 انجام پروژه است. مناقصهمنضم  ر  گمالک و معیار درستي و صحت 

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

  مشخصات فنيشده در  تكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص  

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

 کند.و حداکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، تعیین مىشخصات فنى، حداقل م -2

مناق  -3 اسناد  در  مندرج  اطالعات  ساير  همراه  به  اطالعاتى  مسئولچنین  سلب  باعث  مناقصهصه  در  یت  گر 

انجام کار موضوع    ودن اسناد براىگر بايد از تكمیل بشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

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

 اجرای پایپینگ بازرسی  (8
نسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و اخذ تايیديه    اجراآيند  ست پیش از شروع فرموظف ا  پیمانكار -1

 اقدام نمايد.   اکارفرمه نظارت  اين مدارک از دستگا

الزامات  ح -2 بازرسي    کارفرماداقل  بخش  نويس    اجرايدر  پیش  فرم  فني ضمیمه  اسناد  در  قرارداد  موضوع 

ق  پیشنهاد  مبناي  بايست  مي  که  است  آمده  قراقرارداد  گر  مناقصه  کلیه  یمت  است  ذکر  به  الزم  گیرد.  ر 

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

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

 انجام گردد. فايل هاي ضمیمه 

 

  



 

 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 
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فن

ر  
یا

مع
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ز ن

یا
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  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
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ی م
های

ز ن
یا
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  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:

 



 

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات TOPاجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 

 10از   1صفحه   1401  بهار  ق  1200/01شماره قرارداد:   اجرایی  شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 مقدمه

  در در محل کارخانه تولید آهن اسفنجی با روش احیاء مستقیم واقع در منطق گل گهر سیرجان    پروژه پایپینگاجرای  

ن"این پروژه بنام    شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد. ژ شناخته می    " اجرای پایپینگ الین ازت و اکسی 

به پیمانکار واگذار    شود و موضوع پروژه اجرا مسیر پایپینگ، ساخت و اجرای پایپ رک و پایپ ساپورت تعریف و 

گردد، بدین معنی که آماده سازی مسیر، نصب لوله ، اتصال به خط ، تست نهایی بر اساس استانداردهای مربوطه  می

 به طور کامل به عهده پیمانکار است.

 

 و شرایط سایت به شرح ذیل می باشد. مشخصات  

   طراحی اولیه شرایط

 پروژه:  یابی مکان

است.  گردیده  واقع شیراز - سیرجان جاده 60 کیلومتر  در کارخانه این : سایت محل  

دریا  سطح  از سایت ارتفاع   

باشد. می متر 1720 کارخانه احداث جهت شده گرفته درنظر سایت دریای سطح  از  ارتفاع  

منطقه  هوایی و آب شرایط  :  

Ave. max dry bulb temperature: 25.2°C 

Ave. min dry bulb temperature: 9.3°C 

Ave. max relative humidity: 54% 

Ave. min relative humidity: 21% 
 

 پروژه حاضر شامل موارد ذیل می باشد:

فوالدسیییازی و تحویل به نقاو مورد نظر در    TOPالف( اجرای پایپینگ الین های ازت و اکسییییان از نقطه تحویل  

 واحدهای احیاء کوثر و گوهر

اجرای پایپینگ از مسییر داده شیده در نقشیه های پیوسیت می بایسیتی انجام گیرد که مسییر پایپنگ از نقطه تحویل در  

 می باشد. 1واحدهای احیاء گوهر و کوثر مطابق شکل فوالدسازی تا نقاو تحویل دهی در 
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 مسیر اجرایی پایپنگ الین ازت و اکسیان 1شکل 

 می باشد: 1، متریال اجرای پایپینگ به شرح جدول 1بر اساس مسیر مشخص شده در شکل 

 مسیر طراحی شده  MTO( 1جدول )

 



 

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات TOPاجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 

 10از   3صفحه   1401  بهار  ق  1200/01شماره قرارداد:   اجرایی  شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 

 می باشند.   Piping Drawings به شرح پیوست BOMو  نقشه های آیزومتریک

 

 ب( ساخت استراکچر پایپ رک و پایپ ساپورت ها و دستک ها 

می باشید که نقشیه ها و جزایات مربوطه به پیوسیت فایل   2مسییر اجرایی مربوو به اسیتراکچر پایپ رک  مطابق شیکل  

(Pipe Rack & Pipe Support) .قرار دارند 

 

 گ مسیر اجرای پایپ ساپورت ها و پایپ ر 2شکل 

 

 

 

 

 

 



 

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات TOPاجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 

 10از   4صفحه   1401  بهار  ق  1200/01شماره قرارداد:   اجرایی  شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
برآورد متریال مورد نیاز برای اجرای پایپ رک، پایپ سیاپورت و دسیتک های مورد نیاز در مسییر اجرای پایپینگ به 

 شرح جدول ذیل می باشد:

 

 متریال مورد نیاز برای اجرای پایپ رک، پایپ ساپورت و دستک ها  2جدول 
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 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 
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 پایپرک مطابق نقشه بیسیک ارااه شده بایستی صورت گیرد.طراحی و اجرای فونداسیون مورد نیاز برای پ( 

 طراحی و اجرای فونداسیون مورد نیاز برای پایپرک مطابق نقشه میبایست انجام شود. 

 

 شرح کار پیمانکار

 

 بازدید از محل و موقعیت و شرایط اجرای پروژه قبل از ارااه پیشنهاد فنی و مالی بایستی صورت گیرد . -1      

 پیمانکار جانب  از  موجود وضیعیت  از  اطالع  عدم بر مبنی  و اعتراضیی  ادعا هیچگونه  بازدید  از پس اسیت ذکر شیایان

 .باشد نمی پذیرفته

محل پروژه بر عهده  ازدید از باجرای پایپینگ ، پایپ ساپورت، پایپ رک و فونداسیون پایپ ساپورت ها و  -2      

 .تجهیزات مورد نیاز جهت فونداسیون بر عهده پیمانکار میباشدتامین متریال و میباشد .  پیمانکار

به اجرای تمامی موارد اجرایی   نماید،اه می  اکارفرما اربه  پیمانکار می بایسیت بر اسیاس نقشیه های نهایی که  -3

مربوو به پایپنگ، پایپ ساپورت، پایپ رک و فونداسیون پایپ ساپورت ها اعم از خاکبرداری ، انتقال خاک ، 

تسیطیح خاک ،کوبیدن خاک، قالب بندی ها ، آرماتور بندی ها ، مصیالح ،سیاخت و اجرا و ...  مطابق اسیتاندارد  

 های مورد تایید کارفرما مبادرت ورزد.

 پیمانکار موظف است طرح اجرایی ساپورت گذاری خطوو پایپنگ را ارااه دهد. -4

 مختصات دقیق نقطه تحویل دهی )الین مرجع( در اسناد پیوست ذکر گردیده است.  - 5       

مسیر پایپینگ از نقاو تحویلی در کارخانجات احیا تا مصارف واحد ها به صورت سایت ران بوده و پیمانکار    -6

 پس از حضور در سایت و بر اساس نقشه های ارااه شده می بایست به اجرای پایپینگ مبادرت ورزد. 

مدارک فنی ارسیال شیده از طرف کارفرما توسیط پیمانکار مورد بررسیی انجام گیرد و در صیورت ابهام در   -7

 مدارک فنی طی نامه کتبی به کارفرما باید نسبت به رفع ابهامات اقدام نماید. 

  ریحاصل از جوش و سا عاتی ضا ،یاز عدم وجود چرب نانیجهت اطم ییدشوی اس نگ،یپیپا ی پس از اجرا -8

دستورالعمل اسیدشویی مطابق فایل پیوست می بایست   .الزم االجراست انیازت و اکس   یموارد در لوله ها

 اجرا گردد. 

نحوه تمیزکاری خط اکسیان می بایست مطابق با دستورالعمل پاکسازی که به پیوست اسناد آماده است   -9

 انجام گیرد.

 مطابق با نقشه های تهیه شده توسط کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد. اجرای کلیه کارهای عمرانی  -10
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 حمل خاک از محل اجرا تا محل انباشت بر عهده پیمانکار است.  -11

تمامی متریال مصرفی برای اجرای پایپینگ، پایپ رک، پایپ ساپورت و سایر موارد بر عهده پیمانکار   -12

 می باشد.

کلییه موارد ایمنی کیار  و تینمین تجهیزات ایمنی حین کیار و الزام اسیییتفیاده از  پیمیانکیار موظف بیه رعیاییت   -13

 می باشد. )پیوست( HSEآنها، مطابق دستورالعمل مدیریت 

و تمامی پرمیت های الزم   ردیرا در نظر بگ تیسیا  یدر محل اجرا  یمنیاصیول ا هیموظف اسیت کل مانکاریپ -14

 مانکاریها به عهده پ تیمسیوول هیصیورت کل  نیا ریدر غ را از دسیتگاه مربوطه طبق مقررات سیایت دریافت کند.

 باشد. یم

تسییویه حسییاب نهایی بر اسییاس مقادیر و احجام اجرایی و تدارکاتی و خدمات بازرسییی به شییرح مدارک   -15

پرداخت نهایی بر اسییاس ریز متره احجام، پس از اجرا و بر مبنای   مسییتند و پیشیینهاد مالی صییورت می پذیرد و

قیمت واحد ارااه شیده توسیط پیمانکار و بر اسیاس آیتم های ذکر شیده در پیشینهاد مالی و با صیورت جلسیه تایید  

 توسط نماینده کارفرما صورت می پذیرد.پ

صییورت وضییعیت هفتگی را   پیمانکار موظف اسییت به صییورت هفتگی گزارش پیشییرفت کار و همچنین -16

ضمن آن که پیمان کار موظف به ارااه روزانه گزارش اجرایی    جهت بررسی و تایید دستگاه نظارت ارااه نماید.

 .کار میباشد

 تسویه حساب نهایی پیمانکار منوو به ارااه نقشه های ازبیلت مطابق موارد اعالم شده باشد. -17

  یبمنظور اجرا  ازیی ابزار و وسیییاایل مورد نتمیامی   بیه همراه  متخصیییص و مجرب الزم یانسیییان یرویتینمین ن -18

 و ارااه گواهینامه های صالحیت جوشکاری معتبر از سوی پیمانکار الزامی است. پایپینگ اتیعمل

 60برنامه ی زمان بندی اجرای کار ارااه گردد زمان مطلوب  براى اجراى موضییوع قرارداد از تاریت تنفیذ  -19

 روز میباشد.ضمن آن که پیمان کار موظف به ارااه گزارش پیشرفت کار به صورت هفتگی میباشد.

 پیمانکار  توسییط  شییده  ارااه  واحد مبنای قیمت بر و  اجرا  از پس  احجام دقیق  متره  اسییاس بر  تسییویه حسییاب -20

 گیرد. می صورت های پیشنهاد مالی آیتم از کدام هر برای

لوازم مصیرفی اجرایی پروژه ) الکترود ، فیلر ،صیفحه سینگ ، وایربرس ، گاز، عایق و کنف، کلیه متریال   -21

چسب ، لوازم ایمنی وهرگونه متریال مورد نیاز جهت اجرا(  و همچنین تجهیز کارگاه به همراه تمام ابزار آالت  

 برقی و مکانیکی جهت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
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طبق شرح  PTو   RT  ،UTتمامی تست ها شامل هیدروستاتیک آب و سایر مواد افزودنی،    تنمین و اجرای -22

به عهده پیمانکار می باشیید. تنمین آب جهت تسییت هیدوراسییتاتیک بر عهده کارفرما بوده و انتقال به  اجرایی  

 محل تست و اجرای آن )تنمین شلنگ تا محل تست( بعهده پیمانکار می باشد.

تهیه و تنمین لیفتراک و جرثقیل جهت حمل متریال از انبار به کارگاه سییاخت یا محل اجرای کار و همچنین   - 23       

انتقال قطعات پیش سییاخته از گارگاه سییاخت به محل اجرای پروژه و هرگونه جابجایی در محوطه کارخانه و بیرون 

تعداد و تناژ و بوم چرثقیل متناسیب با پروژه جهت  از کارخانه شیامل متریال و وسییله نقلیه حمل نیروی کار پیمانکار و 

همچنین تامین  نصیب و پایپینگ، تخلیه و بارگیری و همچنین تنمین و اجرای داربسیت فلزی بعهده پیمانکار می باشید.

 و اجرای داربسیییت فلزی به صیییورت کامل به عهیده پیمان کار بوده و این مهم بایسیییتی در حداقل زمان ممکن و با

 کارفرما توسط پیمان کار صورت گیرد.  HSEه از کسب تاییدی

 

تنمین غذا و محل اسییکان پرسیینل در مدت زمان اجرای پروژه تا تحویل نهایی و تامین محل مناسییب در   -24

داخل و بیرون از سیییایت و همچنین پیش بینی  مسیییاال رفاهی مورد نیاز پرسییینل در حین کار اجرایی پروژه و  

طه کارگاهی و داخل شیییرکت و کلیه امکانات خدماتی، رفاهی و اداری بر عهده  تنمین محل اسیییتقرار در محو

 پیمانکار می باشد. 

 پیمانکار موظف است کلیه سرویس های ایاب و ذهاب نیروهای خود را تامین نماید. -25

 بیمه مسوولیت مدنی، بیمه حوادث و همچنین حوادث ناشی از جرح و فوت به عهده پیمانکار است. -26

حفاظت و بهداشیت کار منتشیره از سیوی وزارت کار و امور    هاینامهنییآ  تیملزم به رعا نیمانکارهمچنیپ -27

 .باشدیم اتیعمل منیای و اجرای ابهداشت حرفه تیو رعا یاجتماع

کنده کاری و یا هرگونه کار عمرانی برای مسیییر لوله ها و ایجاد سییاپورت که مورد نیاز می باشیید بعهده   -28

 پیمانکار است و باید در مرحله بازدید تمام جوانب اجرا در نظر گرفته شود.

تنمین برق و روشینایی با تابلوهای مربوطه موردنیاز در محلهای اجرایی یا کارگاه سیاخت به عهده کارفرما        -29

بعهده پیمانکار می  اسیت. تنمین و اجرای سییمهای رابط جهت انتقال برق از تابلوها تا محل دسیترسیی پیمانکار  

 باشد. 

بر اسییاس حجم و درصیید    PTو   RT   ،UTهزینه و هماهنگی و اجرای کلیه تسییتهای هیدروسییتاتیک،   -30

شییرح اجرایی با توجه به مدارک فنی به عهده پیمانکار می باشیید و می بایسییتی در پیشیینهاد مالی در نظر گرفته  

 شود.
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در محلهیای مورد تیاییید کیارفرمیا انجیام می گیرد و در    PTو   RT  ،UTکلییه تسیییتهیای هییدروسیییتیاتییک،    -31

صیورتی که تسیت ها با مشیکل روبرو گردد، برای تکرار تسیتها در محل های برای دوبار تسیت شیده، هزینه به  

 عهده خود پیمانکار می باشد و کارفرما موظف به پرداخت هزینه یک بار تست می باشد.

انجام تسییتهای بیشییتر از شییرح خدمات و ضییمن هماهنگی    در صییورت تشییخیص نماینده کارفرما جهت -32

کارفرما با پیمانکار، پیمانکار موظف به اجرای تسییت ها بوده و هزینه آن با ارااه صییورتجلسییه کتبی با نماینده  

 کارفرما و فاکتور از طرف پیمانکار و ارااه به نماینده بازرگانی قابل پرداخت خواهد بود. 

ز برای ورود و خروج تجهیزات و پرسییینل اجرایی در سیییایت کارفرما به عهده  هماهنگی و صیییدور مجو -33

 کارفرما می باشد. 

الزم به ذکر اسییت، پیمانکار جهت تجهیز کارگاه و نفرات اجرایی کار و گروه های مختلف کاری جهت   -34

رفی نفرات با ذکر قبل ضییمن با مع سییاعت 48تسییت ها، فرایند رنگامیزی پایپینگ، معرفی نفرات جدید و ... تا 

 نام و نام خانوادگی و کد ملی و شماره تماس با نماینده کارفرما هماهنگی بعمل آورد.

پیمانکار و کارفرما موظف به معرفی نماینده از هر دوطرف می باشییند و کلیه هماهنگی های امور توسییط   -35

اجرای قرارداد پروژه تا تحویل کامل نماینده دو طرف صییورت پذیرد. نماینده پیمانکار بایسییتی در تمام مدت  

پروژه در محل سیییایت پروژه حضیییور داشیییته باشییید.و در موارد قهری از طرف پرسییینل پیمانکار و کارفرما،  

 نمایندگان دو طرف ملزم به بررسی و رفع مشکل می باشند.

کامل  تیمسیوولو   دخواهد بو مانکاریپ تیکالً به عهده و با مسیوول  متریالو حفاظت از    ینگهدار تیمسیوول -36

 موقت کار به عهده خواهد داشت. لیتحو ت یحفاظت از مصالح و لوازم را تا تار نیو همچن  اتیعمل یاجرا

  زات،یمصالح، تجه  یکارگاه، جمع آور  دنیاقدام به برچ  مانیپ  اتیموظف است پس از اتمام عمل  مانکاریپ  -37

تدارکات مربوو به خود و   گریآالت و د  نیاشیی موقت، خارج کردن مواد زااد و م  یو سییاختمانها  سییاتیتنسیی 

لوله ها و لوازم    یبرداشیتن، جمع آوراقدام نموده و نسیبت به     یلیتحو  یکردن محل ها زیو تم ح یباالخره تسیط

اقدامات الزم را  قابل مصییرف از تمام سییر خط لوله و حمل آنها به خارج کارگاه    ریاجناس غ ریو سییا ماندهیباق

 انجام دهد.

)مطابق   GIEپیمانکار موظف است عملیات سند بالست و رنگ پایپ ها و استراکچر را بر اساس مدرک   -38

 پیوست( به انجام رساند. 

جهت اجرا را ارااه   یلیتفصی   یامه زمان بندبرن  ییاجرا اتیعمل  یموظف اسیت نسیبت به زمان اجرا مانکاریپ -39

 پذیرد.و کلیه مراحل ساخت و تحویل دهی با نظارت مستمر و تایید کارفرما صورت می دینما



 

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات TOPاجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 

 10از   9صفحه   1401  بهار  ق  1200/01شماره قرارداد:   اجرایی  شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
اجرای خطوو پایپینگ به صیورت سیایت ران بوده و تا مختصیات مشیخص شیده در نقشیه ها و نقاو مصیرف   -40

 واحدها  می باشد.

 یه خطوو پایپینگ به عهده پیمانکار است.( کلHydro Testتست فشار )  -41

 شستشو، تخلیه و خشک کردن کلیه خطوو پایپینگ به عهده پیمانکار است. -42

  رنگ پیوست باید صورت پذیرد. Specاجرای عملیات رنگ آمیزی مطابق  -43

 مورد تایید کارفرما باید صورت پذیرد.  WPSفرایند جوشکاری بایستی بر اساس  -44

 مطابق موارد ذیل باید صورت پذیرد. NDTانجام عملیات بازرسی جوش و تستهای  -45

می    درصد  برای جوش های الین اکسیان 100به میزان   RTپیمانکار موظف به اجرای تست غیر مخرب  -46

 باشد.

درصید برای  جوش های تمامی الین ها )تسیت   100ن  پیمانکار موظف به اجرای تسیت غیر مخرب به میزا -47

PT-VT ) تست   ،درصد الین ازت 50وUT  می باشد.در محل های مورد نظر کارفرما 

 تست هیدرواستاتیک به طور کامل برای تمامی خطوو بایستی توسط پیمانکار انجام گردد.  -48

 اعالم شده، به عهده پیمانکار است. SPECاجرای رنگ بر اساس  -49

اینچ و برای الین   8برای الین اکسیان سایز پایپ در نقطه تحویل دهی واحد فوالدسازی) الین مرجع(،  -50        

 اینچ می باشد.  10نیتروژن 

 متریال از انبارهای کارفرما تا محل کارگاه یا محل اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.کلیه حمل و بارگیری  -51        
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 مصرفی نیتروژن  در واحد های احیا میزان گاز  -

 





طول لوله (م )

ــع) +40 درصد پرت سطح رنگ (م م

ع رنگ  ن

1 ST COAT 

2 ND COAT 

3 RD COAT

سطح رنگ 

ع رنگ  ن

1 ST COAT 

2 ND COAT 

3 RD COAT

چر ا ه اس وط  ات رنگ م محاس

حجم رنگ

According to painting spec no RAL NO PAINTING COLOR LIGHT GREY GREEN     2.  .6021     
1500

KG600 
KG500 
KG300 

حجم رنگ

According to painting spec no RAL NO PAINTING COLOR RAPE YELLOWWITH CARMINE RED     2.  .1021   .     

ه الین ازت  وط  ات رنگ م محاس
900
1260

KG500 
KG400 
KG250 
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 هب انم خدا  
 

به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس  بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر،  این قرارداد فی ما 

شناسه    با جان  سیر شهرستان شرکتهاي ثبت اداره  در  3136هیات مدیره و جعفر صالح به عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره  

اقتصادي    14000228625ملی   شماره  کیلومتر  411395415655و  سیرجان،  نشانی  به  کیلومتر    50،  شیراز،  اختصاصی    5جاده  جاده 

کدپستی   گهر،  گل  نامیده می 7817999738معدن  کارفرما  قرارداد  این  در  پس  این  از  که  شرکت  ،  و  یکسو  از  به    ..............شود 

شماره    ....................نمایندگی   به  شده  ثبت  مدیرعامل،  عنوان  ملی    ..................به  شناسه  اقتصادي    .....................با  شماره  و 

ن پس در این قرارداد  ،که از ای......................  یکد پست........  واحد  ........پالک    ،.................................به نشانی تهران،     ...................

پیمانکار نامیده می شود از سوي دیگر، مطابق مواد و شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعایت  

 مفاد قرارداد می باشند. 

 
 : موضوع قرارداد  -1ماده 

رخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء  کا  TOPاز   اجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن  »   موضوع قرارداد، عبارت است 

 « مطابق با مدارک فنی و مستندات پیوست.  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل اهن اسفنجی

 

  قرارداد  مدارک  و اسناد  - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد  بر مشتمل  قرارداد این

 قرارداد حاضر -1

   شرح خدمات -2

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، غیهابال ها، الحاقیه ها، جلسه صورت -3

بخشنامه    -4 پیمان موضوع  راهبردي رئیس    03/03/1378مورخ    1088/102-842/54شرایط عمومی  نظارت  و  برنامه ریزي  معاونت 

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

 کارفرما  محیط زیست و بهداشت ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی  زیست و  یمنیا هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  -5

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که

 پیوست ها   -6

 :  مدارک و نقشه هاي فنی1پیوست 

 QCTM:  دستورالعمل 2پیوست 

 PMS: مدرک 3پیوست 
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 HSE: دستورالعمل 4پیوست 

 : دستور العمل رنگ آمیزي5پیوست 

 دستورالعمل تهیه فاینال بوک :6پیوست 

 : دستورالعمل بازرسی 7پیوست 

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

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است. 

 

  قرارداد  مدت  - 3 ماده

 تنفیذ قرارداد تعیین گردید.  تاریخ   از روز 60ع قرارداد، موضوخدمات  انجام مدت

 

  قرارداد  مبلغ   - 4 ماده

انجام کامل موضوع قرارداد،   بابت  .......  .......مبلغ قرارداد  .......................(  عدد  به صورت مقطوع    )...........حروف  با  ریال  ، مطابق 

 تعیین و توافق گردید.جدول ذیل  

 

 جمع )ریال(  هزینه واحد )ریال(  برآورد احجام کار یتمشرح آ ردیف 

    اجراي لوله هاي کربن استیل  1

    اجراي لوله هاي استینلس استیل  2

    و ... اجراي ساپورت 3

    رنگ آمیزي لوله ها  4

    بر اساس ریز متره پیشنهاد مالی  5

  جمع کل )ریال( 

 

 خت میگردد.پردا ریالیکل مبلغ قرارداد بصورت  :1تبصره 

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

)با    بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پرداخت آن به عهده کارفرما است.  اتیدرصد مال  9  زانی به مبلغ کل قرارداد به م  :3تبصره

 (. یاتیبر ارزش افزوده از سازمان امور مال  اتیمال یتوسط پیمانکار به کارفرما و ارائه گواه ،یاتیور مالان امسازم ارائه فاکتور طبق نمونه 

براساس مستندات    پس از انجام موضوع قرارداد نهایی شده و  که  می باشدتقریبی    فوق الذکر بصورت برآوردي واحجام  :4تبصره

 خواهد گرفت.  صورتپیمانکار ت به پرداخ ،و تایید دستگاه نظارت  ابرازي پیمانکار
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 افزایش یا كاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

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

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد. 

 

 تنفیذ قرارداد  -6ماده 

 ول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:با حصرداد قرا

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 انجام تعهدات تضمین حسن ج( ارائه 

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما  

 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  

 کارفرما تلقی شده و    پیمانکاریخ امضاء قرارداد( به مفهوم انصراف  ز تاراري اروزک   7عدم ارائه تضامین فوق )حداکثر ظرف مدت   

 . این حق را دارد تا ضمن فسخ این قرارداد با شرکت دیگري در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید

 

 مبلغ قرارداد پرداختنحوه   -7ماده 

از  درص   40ا  تحداکثر      کارفرما،  پیمانکاردر صورت درخواست    -7-1 به عنوان پیشکل  مبلغ  د  را  ارائه  ا بقپرداخت، در  قرارداد  ل 

 .  دینمای پرداخت م پیمانکاربه  کارفرما بدون قید و شرط و مورد تایید یضمانتنامه بانک

و کسر کسورات قانونی    تایید دستگاه نظارت  ارائه صورت وضعیت و  و    اقالم موضوع قراردادمابقی مبلغ قرارداد پس از نصب    -7-2

 ر پرداخت خواهد گردید. مانکابه پی

 

 بر موضوع قرارداد نظارت  - 8 ماده

نظارت بر اجراي تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما   -8-1

معاونت   برداريبر عهده  استواگذار گردید  بهره  است که کارهاه  پیمانکار موظف  اجر.  تعلیمات ائی ري  و  و دستورات  نظر  طبق  ا 

است که نظارت    یهی بد  باشد اجرا کند. دستگاه نظارت و یا نماینده آن که در حدود مشخصات و یا اسناد و مدارک پیوست قرارداد می

 نخواهد بود.  پیمانکار يهات ی مسئول فعدستگاه نظارت را

نظارت  -8-2 دستگاه  نمایندگان  توسط   ، قرارداد  موابازر  مورد   موضوع  با  مطابقت  جهت  الزم  فنی  ر سی  مشخصات  در  مندرج  د 

 قرارداد، قرار خواهد گرفت.

پرداخت    -8-3 امر و  این  تسهیالت الزم جهت  و  امکانات  کلیه  تأمین  و  نظارت  نماینده دستگاه  بازدید  انجام هماهنگی الزم جهت 

 باشد.  هزینه هاي مربوطه برعهده پیمانکار می
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 گان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود.مایندرسی نکنترل و باز -8-4

هاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت  نامه پیمانکارهمچنین ملزم به رعایت آیین  -8-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد. بهداشت حرفه

 

 

  بهاء آحاد  تعدیل - 9 هماد 

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

 

 قانونی كسورات - 10 ماده

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

با و نهائی وضعیت صورت نماید پرداخت عمل اجتماعی  تأمین قانون 38 ه ماد قمطاب است موظف بیمه: پیمانکار  تسویه حساب 

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

 ی فعال می باشد.جتماعمین ا.................... در شعبه .................. سازمان تا

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي  تضمین  - 11 ماده

  %5به میزان  و شرط، قید بدونبانکی   ضمانتنامه قرارداد امضاء هنگام  پیمانکار به قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

مالی و تائید دستگاه   تسویه حساب قطعی موضوع قرارداد  ویل  تحو زا مذکور پس تضمین دهد.می تحویل مبلغ قرارداد، به کارفرما

   .شود می داده  عودت پیمانکار به نظارت

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

 پیمانکار به ، گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارتصدور  س از  آن پنیم دیگر  ازصدور گواهینامه تحویل موقت و   پس

 .گردید خواهد مسترد

 

 موضوع قرارداد  تضمین دوره - 12 ماده

 .باشد می  موقت تحویل از پس شمسی  ماه  12 تضمین، دوره 

 

 تعهدات پیمانکار   – 13 ماده

ورد نیاز و کلیه مسئولیت هاي مربوطه به عهده پیمانکار  هاي مبیمه  و سایر  ایی  بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجر  -13-1

 می باشد.  

ترتیبات الزم براي انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرس معرفی شده از جانب کارفرما را فراهم  بایست تمامی  پیمانکار می  -13-2

پیمانکار متعهد می اثرکه د  گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی راآورد و همچنین  بازرس کارفرما اعالم می  ر  گردد کنترل فنی 

 ظرف مدت یك هفته برطرف سازد.
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 هماهنگ و امکانات الزم را فراهم خواهد نمود. دستگاه نظارت با بازرس پیمانکار تاریخ بازرسی را -13-3

یا به سبب آن متوجه  ارداد و  موضوع قریا انجام    و  هنگام تحویل    ،اي که ممکن است قبل  مسئولیت هرگونه حادثه یا صدمه   -13-4

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

ج آید،  وارد  ثالث  اشخاص  یا  و  کال   زئاکارفرما  وي    و  نمایندگان  و  کارفرما  و  بود  خواهد  پیمانکار  عهده  مورد  به  در  مسئولیتی 

 یربط نخواهد داشت. اسخگویی به مراجع ذپ

نماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایران و شرایط  پیمانکار بدینوسیله اعالم و تائید می   -13-5

موضوع قرارداد از    ر طول اجراي عملیاتمندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وي د

کرده  تخلف  قرارداد  در  مندرج  شرایط  یا  و  ایران  اسالمی  جمهوري  قوانین  و  گونه  مقررات  هر  تا  بود  خواهد  پیمانکارمکلف  اند 

 شود جبران نماید.خسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما می

 .باشد می نکارماپی عهده  کارکنان برتامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی  -13-6

 تامین کلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار، بعهده پیمانکار میباشد.  -13-7

تحویل    -13-8 تا  گردد  می  تحویل  پیمانکار  به  کارفرما  توسط  که  قرارداد  موضوع  اقالم  از  حفاظت  و  بعهده  نگهداري  موقت، 

 اشد.پیمانکارمیب

این    یمعرفکارفرما    به   را   خود   ه ندینما  قرارداد،امضاي    از   پس   بالفاصلهر  پیمانکا  -13-9 نمود که    يدارا   یستیبای  م  نده ینماخواهد 

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

 می باشد. به عهده پیمانکار  کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( -13-10

 نخواهد بود.  کارفرمامی باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه  پیمانکارمسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل بر عهده  -13-11

و   -13-12 ایران  اسالمی  کار جمهوري  قانون  و  اجتماعی  تامین  قانون  کار،  محیط  بهداشت  و  ایمنی  اجرایی،  الزامات  سایر    رعایت 

 رارداد بعهده پیمانکار می باشد. ه مرتبط با موضوع ققوانین موضوع

نماید    پیمانکار  -13-13 پرداخت  مربوطه  قوانین  طبق  را  خود  کارکنان  بیمه  حق  و  دستمزد   ، مزایا   ، حقوق  کلیه  است  متعهد 

می باشد پرداخت کلیه   نکارماپی دد پرسنل برعهده سایرکسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادي و تر

  پیمانکاربوده و    پیمانکار هزینه هاي پرسنلی و مزایاي قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایاي قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده  

 ندارند.  کارفرماو عوامل وي هیچگونه رابطه استخدامی با 

 

 پیمانکار خدمات مهندسی -14-13

و  ادعا هیچگونه بازدید  از  پس است ذکر  شایان ،الزامی است مالی  و فنی  پیشنهاد  ارائه  از قبل پروژه  اجراي  موقعیت و محل  از  بازدید -1

 .باشد نمی پذیرفته پیمانکار جانب از موجود وضعیت از اطالع عدم بر مبنی اعتراضی

  وس ، گاز ، عایق و کناف ، بولت و نات تامین تمامی اقالم مصرفی پروژه اعم از الکترود ، فیلر ، صفحه سنگ ، وایر بر -2

چسب ، گروت ، بتن ، آرماتور و ...و همچنین  ،  کاور آن و الباقی متعلقات  UBOLT،  متعلقاترول بولت و ،تعلقات م
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مربوط به تامین متریال و اجرای فونداسیون پایپ ساپورت ها میشود( تماما بر   عملیات تسطیح و خاکبرداری و عمرانی ) هرآنچه

 .ضمن آن که تمامی موارد فوق بایستی مطابق با استاندارد های مورد نظر کارفرما باشد.عهده ی پیمانکار میباشد

سازه اي جهت اتنقال    ازدید از پروژه و در مکان هایی کهلوله بر اساس ب  ک جهت انتقال خطوط طراحی و اجراي پایپ ر:    1تبصره  

ت نگردد و  و نصب شده می بایست باعث ایجاد محدودیت هاي رفت و آمد و تعمیراپایپینگ وجود نداشته باشد. پایپ رک طراحی  

 طراحی و اجراي آن بر عهده پیمانکار می باشد. 

است پس از بازدید از محل پروژه    سیك ارائه شده است. پیمانکار موظفطرح اولیه یا بیبه پیوست به صورت    ISO: نقشه    2تبصره  

پیوست به صورت طرح اولیه بوده است که پیمانکار    Bill of materialو     ISOنقشه  .  را ارئه دهدطرح دیتیل اجرا پایپینگ مذکور  

 اقدام کند. موظف است بر اساس طرح دیتیل خود نسبت بررسی آن 

 یل مهندسی و اجرایی ساپورت گذاري خطوط را ارائه دهد. ظف است طرح دیت: پیمانکار مو 3تبصره 

ارک فنی خطوط را مطابق لیست زیر قبل از شروع  کار به کارفرما ارائه دهد .  مدل سه بعدی و مد پیمانکار موظف است :  4تبصره 

و   ASME , ASTMاستاندارد های بین المللی و داخلی مورد نظر کارفرما را من جمله نقشه های ارائه شده بایستی 

 میتال به کارفرما ارائه گردد. ایستی با ترانستمامی موارد ب ند.آیین نامه و مباحث مقررات ملی ساختمان را برآورده ک
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 پیمانکار نیارزیابی ف  –الزامات عمومی  -15-13

 اقدام نمایند. بت به تهیه مدارک ذیلبایستی نس نراکاپیمان

 تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح گواهی -1

 ارائه گواهینامه هاي صالحیت جوشکاري معتبر از سوي پیمانکار و تایید کارفرما -2

 يادتصزنامه رسمی، کد اقتصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و تغییرات در رو -3

 ها )رضایت کارفرمایان قبلی(  ، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدیر نامههاصالحیتگواهی  -4

 نمونه قراردادهاي پروژه هاي اجرا شده یا در دست اقدام، حداقل سه مورد نمونه قرارداد اجراي پایپینگ -5

 

ا در نظررر نررویس قرررارداد پیوسررت( برر  اد ) پرریشاردقرررب در قال ت و اکسیژنالین ازالزم به ذکر است، اجراي پروژه پایپینگ  •

 حسررن سررپرده  و تعهرردات اجراي تضمین %5کار و  انجام حسن تضمین بعنوان %10گرفتن مفاصا حساب تأمین اجتماعی و 

 و ضمانت نامه پیش پرداخت به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط انجام می پذیرد. کار انجام
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 پیمانکار  انپیمكلی شرایط  -13-16 

بل از ارائه پیشنهاد فنرری ق اجراي پروژه پایپینگپروژه جهت تأمین موارد رفاهی و تجهیز کارگاه و و موقعیت اجراي بازدید از محل    -1

 اطالع از وضعیت موجود از جانب پیمانکار پذیرفته نمی باشد. عدم الزامی است و پس از بازدید هیچ گونه اعتراض مبنی بر و مالی

رما توسط پیمانکار مورد بررسی انجام گیرد و در صررورت ابهررام در مرردارک فنرری طرری نامرره از طرف کارفال شده  فنی ارس  رکمدا  -2

 کتبی به واحد بازرگانی شرکت، کارفرما نسبت به رفع ابهامات اقدام خواهد نمود.

ابق دسررتورالعمل از آنهررا، مطرر الررزام اسررتفاده  و پیمانکار موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی کار  و تأمین تجهیزات ایمنی حررین کررار  -3

 می باشد. )پیوست( HSEمدیریت 

و تمامی پرمیت هاي الزم را از دستگاه مربوطه طبق  ردیرا در نظر بگ تیسا يدر محل اجرا یمنیاصول ا هیموظف است کل مانکاریپ  -4

 باشد. یم کارنامیها به عهده پ تیمسئول هیصورت کل نیا ریدر غ مقررات سایت دریافت کند.

وظف است پرمیت هاي مورد نیاز براي کلیه عملیات از جمله خاکبرداري، حفاري و ....در محوطه بیرون شرکت توسررعه پیمانکار م  -5

 آهن و فوالد را از شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر دریافت نماید.

مرردارک پیوسررت و پیشررنهاد مررالی  زرسرری برره شرررحکاتی و خرردمات باارتسویه حساب نهایی بر اساس مقادیر و احجام اجرایی و تد  -6

صورت می پذیرد و پرداخت نهایی بر اساس ریز متره احجام، پس از اجرا و بر مبناي قیمت واحد ارائه شده توسط پیمانکار و بر اساس 

 یرد.پذایتمهاي ذکر شده در پیشنهاد مالی و با صورتجلسه تایید توسط نماینده کارفرما صورت می 

پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت با فرمت و شماره گذاری مورد نظر کارفرما با ترانسمیتال از  پس از اتمام پروژه  -7

 کلیه مسیر های اجرای پروژه از قبیل نقشه ها زیر به کارفرما ارائه شود.
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و ارائرره گواهینامرره  پایپینررگ اتیرر عمل يبمنظور اجرررا ازیابزار و وسائل مورد ن  به همراه   متخصص و مجرب الزم  یانسان  يرویتأمین ن  -8

 انکار الزامی است.هاي صالحیت جوشکاري معتبر از سوي پیم

 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 12  ه، ضمن اینکروز میباشد 60ذ زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفی -9

هاي  آیتم از کدام هر براي  پیمانکار  توسط  شده   ارائه  واحد  مبناي قیمت  بر  و  اجرا  از  پس  احجام  دقیق  متره   اساس  بر  تسویه حساب  -10

 گیرد. می صورت د مالییشنهاپ
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 پیمانکار -تداركاتی  خدمات  -17-13

) الکترود ، فیلر ،صررفحه سررنگ ، وایربرررس ، گرراز، عررایق و کنررف، اسررب ، لرروازم ایمنرری رایی پروژه جلوازم مصرفی ا کلیه متریال  -1

ت برقی و مکانیکی جهت اجراي پروژه به عهده وهرگونه متریال مورد نیاز جهت اجرا(  و همچنین تجهیز کارگاه به همراه تمام ابزار اال

 پیمانکار می باشد.

به عهده پیمانکررار طبق شرح اجرایی   PTو    RT    ،UTاتیك آب و سایر مواد افزودنی،  امل هیدروستتمامی تست ها ش  تأمین و اجراي  -2

و اجراي آن )تأمین شلنگ تا محل تست( می باشد. تأمین آب جهت تست هیدوراستاتیك بر عهده کارفرما بوده و انتقال به محل تست 

 بعهده پیمانکار می باشد.

پیمان کار تمامی متریال های خام تامین شده توسط کارفرما را از محل انبار کارخانه ی شرکت توسعه آهن و فوالد گللل گهللر   -3

ین انتقررال خت یا محل اجراي کار و همچنرر ریال از انبار به کارگاه ساجهت حمل مت یفتراک و جرثقیلتهیه و تأمین ل  .باید تحویل بگیرد

قطعات پیش ساخته از گارگاه ساخت به محل اجراي پروژه و هرگونه جابجایی در محوطه کارخانه و بیرون از کارخانه شامل متریال و 

و بررارگیري و  ه جهررت نصررب و پایپینررگ، تخلیررهاسررب بررا پررروژبوم ارثقیررل متن  وسیله نقلیه حمل نیروي کار پیمانکار و تعداد و تناژ و

  و اجراي داربست فلزي بعهده پیمانکار می باشد.همچنین تأمین 

تامین محررل مناسررب در داخررل و بیرررون از سررایت و تأمین غذا و محل اسکان پرسنل در مدت زمان اجراي پروژه تا تحویل نهایی و   -4

تررأمین محررل اسررتقرار در محوطرره کارگرراهی و داخررل   در حین کار اجرایی پروژه و  نیاز پرسنل  ائل رفاهی مورد  همچنین پیش بینی  مس

  عهده پیمانکار می باشد.کلیه امکانات خدماتی، رفاهی و اداري شرکت و 

 پیمانکار موظف است کلیه سرویس هاي ایاب و ذهاب نیروهاي خود را تامین نماید. -5

 ده پیمانکار است.دث ناشی از جرح و فوت به عههمچنین حوا بیمه حوادث وی، بیمه مسئولیت مدن -6

 تیرر و رعا یحفاظررت و بهداشررت کررار منتشررره از سرروي وزارت کررار و امررور اجتمرراع هاينامهنییآ تیملزم به رعا  نیمانکارهمچنیپ  -7

 .باشدیم اتیعمل منیاي و اجراي ابهداشت حرفه

 است. رماكارف ه عهده اخت ساپورت ها بتأمین متریال جهت پایپینگ و س -8

ی براي مسیر لوله ها و ایجاد ساپورت که مورد نیاز می باشد بعهده پیمانکررار اسررت و در مرحلرره هرگونه کار عمران  کنده کاري و یا  -9

 بازدید تمام جوانب اجرا در نظر گرفته شود. 

و اجررراي است. تررأمین  كارفرمارگاه ساخت به عهده اي اجرایی یا کاتأمین برق و روشنایی با تابلوهاي مربوطه موردنیاز در محله  -10

 اي رابط جهت انتقال برق از تابلوها تا محل دسترسی پیمانکار بعهده پیمانکار می باشد. سیمه

ارک شرح اجرایی با توجه به مدبر اساس حجم و درصد    PTو  RT   ،UTتاتیك،  هزینه و هماهنگی و اجراي کلیه تستهاي هیدروس -11

 د مالی در نظر گرفته شود.هاپیمانکار می باشد و می بایستی در پیشن فنی به عهده 

تست ها  در محلهاي مورد تایید کارفرما انجام می گیرد و در صورتی که   PTو    RT    ،UT: کلیه تستهاي هیدروستاتیك،    1تبصره          

داخررت نه به عهده خود پیمانکار می باشد و کارفرما موظف به پرهزی  ،شده   Failدر محلهاي    تست مجدد  جهتبا مشکل روبرو گردد،  

 شد.یك بار تست می با فقط هزینه
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نگی  کارفرما با پیمانکار، : در صورت تشخیص نماینده کارفرما جهت انجام تستهاي بیشتر از شرح خدمات و ضمن هماه 2تبصره          

رف پیمانکررار و ارائرره برره ه صورتجلسه کتبی با نماینده کارفرما و فاکتور از طرر زینه آن با ارائپیمانکار موظف به اجراي تست ها بوده و ه

 بازرگانی قابل پرداخت خواهد بود. نماینده 

 می باشد.  كارفرمار سایت کارفرما به عهده هماهنگی و صدور مجوز براي ورود و خروج تجهیزات و پرسنل اجرایی د -12

در تمررام مراحررل اجررراي مختلف کرراري و گروه هاي نفرات  معرفی وانکار جهت تجهیز کارگاه ست، پیمبه ذکر ا: الزم   1تبصره          

نوادگی و کررد ملرری و شررماره تمرراس بررا نماینررده کارفرمررا قبل ضمن با معرفی نفرات با ذکررر نررام و نررام خررا ساعت 24تا پروژه پایپینگ 

 د.هماهنگی بعمل آور

نررده دو هنگی هرراي امررور توسررط نمایطرف می باشند و کلیه همررا : پیمانکار و کارفرما موظف به معرفی نماینده از هر دو  2ه  تبصر        

وژه تا تحویل کامل پروژه در محل سایت پررروژه حضررور طرف صورت پذیرد. نماینده پیمانکار بایستی در تمام مدت اجراي قرارداد پر

 ف پرسنل پیمانکار و کارفرما، نمایندگان دو طرف ملزم به بررسی و رفع مشکل می باشند.وارد قهري از طرداشته باشد.و در م

 کارفرمرراجاري در سایت ت و عود لیتحو هاياز انبار کارفرما با طی کردن روند  و سالم  حیرا صح  تریالم  ،موظف است  مانکاریپ  -13

 تیمربرروط اقرردام کنررد. مسررئول يهرراو باالخره نصب در محل يورد نظر بعدم  يدقت نسبت به حمل به انبارها  تیگرفته و با نهاتحویل  

حفاظررت از  نیو همچن  اتیعمل يکامل اجرا تیمسئولو  خواهد بود  مانکاریپ  تیکالً به عهده و با مسئول  متریالاز  و حفاظت    يدارگهن

 موقت کار به عهده خواهد داشت. لیتحو خیمصالح و لوازم را تا تار

و  تسررایتأس ت،زایرر مصررالح، تجه  يکارگرراه، جمررع آور  دنیرر اقرردام برره برا  مررانیپ  اتیرر وظررف اسررت پررس از اتمررام عملم  مانکاریپ  -14

 يکردن محل هررا زیو تم حیتدارکات مربوط به خود و باالخره تسط  گریآالت و د  نیموقت، خارج کردن مواد زائد و ماش  يساختمانها

لولرره و  قابل مصرف از تمام سر خررط ریاجناس غ ریو سا مانده یله ها و لوازم باقلو  يبرداشتن، جمع آوراقدام نموده و نسبت به     یلیتحو

 اقدامات الزم را انجام دهد.کارفرما  سایت ایا به خارج کارگاه حمل آنه

 

 پیمانکار  اجرایی  خدمات  -13-18

رائی که به رؤیت پیمانکار رسیده،  شرح کار عبارت است از انجام کلیه عملیات مرتبط با لوله کشی، طبق مشخصات فنی و نقشه هاي اج

 به شرح ذیل : 

گردد، بدین معنی که آماده سازي مسیر، نصب لوله ، اتصال به خط ، تست نهررایی اگذار میار وکامل به پیمانک  اجراي پروژه به صورت

 بر اساس استانداردهاي مربوطه به طور کامل به عهده پیمانکار است.

راحررل و کلیرره م دیرر جهررت اجرررا را ارائرره نما یلیتفصرر  يبرنامه زمان بند ییاجرا اتیعمل يان اجراموظف است نسبت به زم  مانکاریپ  -1

 پذیرد.ساخت و تحویل دهی با نظارت مستمر و تایید کارفرما صورت می

بُرش کاري،    -2 نقشه ها و مدارک شامل عملیات  بر اساس  اجرا  شامل پاس ریشه و    ، جوشکاري خطوط   Fit Upشروع ساخت و 

 ُکنی و ...پُر

 شی بر اساس مستندات فنیک ساخت و نصب ساپورت و اجراي لوله  -3

 ( کلیه خطوط پایپینگ Hydro Testر ) تست فشا -4
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 شستشو، تخلیه و خشك کردن کلیه خطوط پایپینگ   -5

، فلررومترري و تجهیررزات انرردازه گیرر  ( و حمل و نصب شیر آالت مربوطه و گسکت هاTemporaryباز کردن ساپورت هاي موقت )  -6

 د.باشبه عهده پیمانکار می لوله کشی طدر خطو متعلقاتسایر و  پدل بالیندها

 تحویل پروژه و اخذ تاییدیه کارفرما با صورتجلسه کتبی و ارائه به نماینده واحد بازرگانی جهت انجام فرایند مالی -7

حسرراب نهررایی  هلت از کلیه مسیرهاي اجراي پروژه می باشد و تسررویارائه نقشه هاي ازبی  پیمانکار پس از اتمام پروژه ملزم به تهیه و   -8

 می باشد. Final Bookه پیمانکار منوط به ارائ

 

 مانکارپی -رنگامیزي  خدمات -3-19

رنگ پیوسررت صررورت پررذیرد. تهیرره و تررأمین   Specگامیزي مطابق  نات به انضمام تأمین کلیه تجهیزات سند بالست و راجراي عملی  -1

ه اسررت. پیمانکرراران ملررزم برره آمررد شرح خدمات  رنگ به عهده کارفرما می باشد. مشخصات تعداد الیه ها و نوع الیه رنگها در جدول

 می باشند.  رنگ Spec رعایت موارد اجرایی طبق دستورالعمل
 

 

 ی شرایط تست و بازرس -13-20

 ارائه شده صورت پذیرد. WPSایند جوشکاري بایستی بر اساس رف -1

 صورت پذیرد.مطابق مدارک  NDTانجام عملیات بازرسی جوش و تستهاي  -2

 .د.مشخص شده در شرح خدمات می باشي تست غیر مخرب به میزان پیمانکار موظف به اجرا -3

وشهاي مربوط به الیررن ورودي و خروجرری )از ابتررداي الیررن تررا درصد ج  100تست غیر مخرب به میزان    پیمانکار موظف به اجراي  -4

 گردد. UTانتهاي آن( تست 

 انجام گیرد.  PTشها تست درصد تمامی جو 100پیمانکار موظف به اجراي تست غیر مخرب به میزان  -5

 سط پیمانکار انجام گردد.به طور کامل براي تمامی خطوط بایستی تو تست هیدرواستاتیك -6

 انجام گیرد. الین اكسیژن RTتست  ،درصد تمامی جوشها 100ار موظف به اجراي تست غیر مخرب به میزان پیمانک -7

 

 

 تعهدات كارفرما –41اده م

 یمانکار بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت.پرداخت حق الزحمه پ -14-1

 خللی وارد نشود.پیمانکارتا در برنامه شده یفیت مطابق برنامه زمانبندي فنی و کنترل ک  یهر گونه بازرس -14-2
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 كاركنان پیمانکار –15ماده 

ر اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به کار گرفته میشوند  از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظو  -15-1

 کارکنان پیمانکار شناخته میشوند. 

و مناسب داشته  د کافی کارکنان صالحیت دار  مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعدانکار باید به منظور انجام مراحل  پیما  -15-2

ضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرما مطرح میشود را داشته باشند  باشد و این کارکنان براي انجام مو 

 ه شرکت نمایند. و در جلسات مربوط به پروژ

 اد خواهد بود. کنان خود در رابطه با قراردر تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارپیمانکار د -15-3

 

 

 معرفی مدیر پروژه   –16ماده 

روز از تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پروژه براي طول مدت    7کارفرما و پیمانکار موظفند حداکثر ظرف مدت    -16-1

 در دسترس کارفرما باشد . د. نماینده پیمانکار در تمام اوقات باید رارداد به طرف مقابل معرفی نماینق

 

پ  -16-2 مدیر  بخواهند  از طرفین  تعویض،  در صورتی که هریك  تاریخ  از  قبل  هفته  تغییر دهند موظفند حداقل یك  روژه خود را 

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 انجام موضوع قراردادمحل  -17ماده 

ده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت  جاده شیراز، جا  50کیلومتر  وضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان،  م  انجاممحل  

 . فوالد گل گهر می باشد توسعه آهن و 

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 18ماده 

ماه شمسی از طرف پیمانکار    12تحویل موقت براي مدت و اندازي ه موضوع این قرارداد از تاریخ را اقالمحسن انجام کارکرد  -18-1

 نامیده میشود.  یرن دوره تضمیگردد و این مدت بنام تضمین م

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

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

می  پیمانکار  -18-2  توسط  اقالمی  نماید  تضمین  تعمیگردد    تأمینوي  که  تضمینات  طبق  مطلوب  کار  انجام  به  بوسیله  قادر  شده  یین 

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

بنحوي تضمین م  گاه هايرو دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کا  مشارالیه صحت نواقصی در دوره  خود را  نماید که هر گاه  ی 

ن نواقص را  )زمان توسط کارفرما تعیین می گردد( آود با حداقل تأخیر  رر وط نمررب مربررنامناس  اجرايد که بتوان به  تضمین ظاهر شو

 و ضمائم قرارداد می باشد.  صیات الزم و الزامات مندرج در مدارک ید. از جمله نواقص فوق فقدان خصواصالح نما
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نواقص  کارفرما  خودداري نماید  )زمان توسط کارفرما تعیین می گردد(  مان  از رفع نواقص در حداقل ز  پیمانکار در صورتیکه    -18-3

 ماید.منظور می ن پیمانکارساب بدهکاري به ح  درصد15اضافه ه را رفع و هزینه هاي متعلقه را ب 

 

 

   تحویلیفیت و چگونگی سالم بودن مواد، ك  – 19ماده 

، کارفرمامتعهد است به دستور    پیمانکارنباشد،  کارفرما  د درخواست  مشخصات فنی مور  منطبق باانجام موضوع قرارداد  که  یدر صورت

ده  تحویل نماید. کلیه هزینه هاي ایجاد شکارفرما  معین می کند در انبار  ا  کارفرمض نموده و در مدت زمانی که  یعوترا    اقالماین نوع  

 و طی   کارفرماتعویض به تشخیص  ازپیمانکار امتناع در صورت  خواهد بود.پیمانکار این رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در و

خسارت وارده بر  ینه  هزبراي جبران    را تعویض نموده و  اقالم ر طریق که صالح می داند این  ه  مجاز است بهکارفرما  مدت مورد نظر،  

 اید. فسخ نمپیمانکار  تخلفبدلیل و   30اد را طبق ماده یا قرارد و  قرارداد عمل نماید این 23اساس ماده 

 

 قصور و مسامحه  –20ماده 

کارفرما    بب وارد آمدن خسارتی بهدرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان س

ي که  اضمین هاي پیمانکار و یا هرنوع مطالبات و سپرده درصد از محل ت  20  ده را باضافه خسارت وار  هزینه حق دارد  کارفرما  شود  

ین خصوص  و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در ا  نمایدبدون احتیاج به اقدامات اداري و قضائی وصول   "پیمانکار نزد او دارد مستقیما

 د. را ازخود سلب و ساقط نمو

 عملكتابچه راهنما و دستورال -21ماده 

مد  کلیه  است  موظف  فنیپیمانکار  اجرایی    ارک  قالو  در  را  قرارداد  این  به  کنترل  منضم  هاي  دستورالعمل  براساس  بوک  فاینال  ب 

ترونیکی، یك  کترونیکی و پس از تایید نسخه الکنسخه ال  3ه تعداد  را ب  آمده است قرارداد    6پیوستکه در  کیفی و تهیه فاینال بوک  

ختیار کارفرما قرار خواهد  را قبل از تحویل موقت براي کارفرما تهیه و در ا  کی در تطابق با نسخه تایید شده نسخه هاردکپی و الکترونی

    ماه پس از تحویل موقت میباشد.  1( حداکثر تا As builtارائه نقشه هاي اون ساخت ) داد. 

 

 دقت و كوشش  – 22ماده 

داول فنی و بر اساس استانداردهاي تخصصی و  بردن بهترین روش ها و اصول مت  هدات ناشی از این قرارداد را با بکار پیمانکار باید تع

باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و جدیت خود را بکار  احرفه ي معمول انجام دهد. پیمانکار 

 برد.

   جریمه تأخیر – 23ماده 

نظارت،  ان  -23-1 به تشخیص دستگاه  ت  رپیمانکاانچه  از  یا قسمتی  به مفاد قرارداد نتواند تمام و  با توجه    عهدات موضوع قرارداد را 

انجام دهد   بازاء هر  می  کارفرمابموقع  به ش  یمبالغ  پیمانکار تاخیر در انجام تعهدات    هفتهتواند  ب  ل یذ  رحرا  لزوم  بعنوان جریمه،  دون 

 ت نماید.برداش  ي و  يهایا از محل تضمین هاي وي کسر نماید و از پرداخت يادار انجام اقدامات قضایی یا
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و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه اي    پیمانکاراشی از قصور  به ازاي هر هفته تأخیر غیرمجاز ن  -23-2

  پیمانکار حساب    با تاخیر مواجه شده است به  پیمانکار  ه درصد( مبلغ کارهایی که از جانب)د  %10درصد( و حداکثر تا    دو )  %2معادل  

وضوع قرارداد، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب  در انجام م  مدت فوق الذکردر صورت تأخیر بیش از    منظور می گردد.

ا به عنوان خسارات ناشی  ر  پیمانکارفه فسخ و کلیه تضامین  خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طر

مود، همچنین در صورت عدم  گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نحق هر  پیمانکاراد ضبط نماید و  از فسخ قرارد

مذکور   سپرده  محل ضبط  از  وارده  خسارات  از    کارفرماتکافوي  وارده  خسارات  جبران  منظور  به  تواند  در  می  دعوي  طریق طرح 

 یی اقدام نماید. مراجع صالح قضا

 

 ویل موقتگواهی تح – 24ماده 

به قرارداد و تایید دستگاه نظارت، کار تکمیل شده بر اساس نقشه هاي منضم    راي اقالم موضوع قراردادو اجپس از نصب    -24-1

 .موقت توسط کارفرما صادر خواهد شدروز از تاریخ درخواست پیمانکار، گواهی تحویل  10تلقی شده و حداکثر ظرف 

ک   -24-2 جزیی  هاي  کمبود  یا  و  ندارنمعایب  تاثیري  برداري  بهره  در  این ه  در  شد.  نخواهد  موقت  تحویل  گواهی  صدور  مانع    د 

رسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که در این صورت  صورت پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می

در خواهد شد. در هر  روز توسط کارفرما صا  10رف مدت  یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظ  پس از بازبینی معایب اصالح شده و

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

 

 

 

 مسئولیت هاي دوره تضمین– 25ماده 
ره تضمین(.  نماید )دوپس از تحویل موقت تضمین میماه شمسی  12رارداد را براي مدت پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع ق

لف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند.  معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مک  اگر در دوره تضمین،

روز پس از   15مانکار حداکثر  ا به پیمانکار ابالغ می کند و پیبراي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنه

 اعالم  می گردد، رفع مینماید. واقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط کارفرما رفرما ، شروع به رفع معایب و نابالغ کا

ند  خودش یا به ترتیبی که مقتضی بدا  هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را

اضافه  به  را  آن  هزینه  و  نماید  پیمانک  15  رفع  تضمین  محل  از  پیمادرصد،  که  اي  سپرده  و  مطالبات  نوع  هر  یا  نزار  دارد،  نکار  او  د 

 برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. 

 

 طعیگواهی تحویل ق – 26ماده 

از طرف کارفرما    قطعیل  تضمین بوجود آمده، گواهی تحوی ماهه  12ص و عیوب احتمالی که در دوره  پس از رفع و اصالح کلیه نواق

 صادر خواهد شد.  
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دوره تضمین تعیین شده، کارفرما بنا به تقاضاي پیمانکار اعضاي هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را، براي تحویل    در پایان

بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی معین می کند. هیات تحویل قطعی، پقطعی   با موضوع  م  یاکه ناشی از کار پیمانکار    س از  رتبط 

گیرد، و بی درنگ صورت جلسه تحویل قطعی را امضا خواهند  ضوع قرارداد را تحویل قطعی میقرارداد باشد را مشاهده ننماید مو 

   نمود و مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

 ا می باشد. شرایط قرارداد مکلف به رفع آنهنقصی مشاهده کنند، پیمانکار بر اساس هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و  

پیمانکار تقاضاي  وجود  با  کارفرما  از  اگر  پس  و  انجامد  طول  به  هفته  دو  از  بیش  تاخیر  این  و  نکند  تحویل  هیات  اعزام  به  اقدام   ،

ت موضوع قرارداد  رما در این زمینه اقدامی نکند، عملیاهفته از تاریخ تقاضاي مجدد کارف  درخواست مجدد پیمانکار و انقضاي یك

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

 

 حق واگذاري  – 27ماده 

این قرارداد را بدون کسب مج از موضوع  یا قسمتی  ندارد تمام و  اشپیمانکار حق  یا  به شخص  از کارفرما  یا  وز کتبی  خاص حقیقی 

 د و یا انتقال دهد. حقوقی دیگر واگذار نمای

 

 حل اختالف  – 28ماده 

حقوقی و قراردادهاي شرکت توسعه آهن و فوالد گل    مدیریتفسیر مواد این قرارداد بعهده  حل هر گونه اختالف نظر در ت   -28-1

واهد بود که  رارداد محاکم قضائی شهرستان سیرجان خبه حقوقی ناشی و مرتبط با این ق  گهر میباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوي

 ن قرارداد با آن موافقت نمودند. طرفین با امضاء ای

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

 عمل خواهد نمود. ر پیمانکاد، به تشخیص خود نسبت به طبق قراردا

 

 ( )فورس ماژور قهري و غیر مترقبهحوادث  – 29ماده 

 اسالمی ایران براي هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود. موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري 

 

 موارد فسخ قرارداد –30ماده 

 : پیمانکارخلف فسخ قرارداد بعلت ت   -30-1

زم را براي انجام موضوع قرارداد به موقع  نی، علمی، تولیدي و تشکیالتی العوامل ف  پیمانکارمعلوم شود که    رفرماکادر صورتیکه بر  

، در صورت واگذاري  انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید  پیمانکارك رره از یرر نساخته و یا دقت الزم را ک فراهم 

توسط   )   پیمانکارکار  ثالث  مجوبه شخص  بدون  یا حقوقی(  از شخص حقیقی  کتبی  اعم  نیز  کارفرماز  تشخیص  در صورتی  و  به  که 

به    این قرارداد    23مواعد مندرج در ماده  بیش از    پیمانکاررارداد به علت اهمال و یا تقصیر  تحویل موضوع ق  کارفرمادستگاه نظارت  

ننماید   عایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف را ملحوظ ننماید و ر  کارفرماافع  من  پیمانکارتعویق بیافتد و یا   ه  ب  کارفرما  ،   معامله را 



 

رخانه اکسیژن به درون کارخانجات کا TOPاز  اجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن

  گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 

 18از   16صفحه   1401بهار   ق  1200/01شماره قرارداد:   پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
موظف است ظرف مدتی که در هر صورت    پیمانکارر خود را بر طرف سازد و  اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کا  پیمانکار

 ازد.  روز تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع س 15نباید از 

پایان مدت م اینکه به عع  کارفرمامطابق اخطار    پیمانکارذکور  در صورتیکه در  یا  باشد و  ناصواب  مل نکرده  اقدامات  از  بعضی  لت 

مح به حرفه خود  کند،  مربوط  پیدا  داشت   کارفرماکومیت جزائی  و    حق خواهد  تشخیص خود  تشریفات    به  انجام  به  احتیاج  بدون 

  انجام   راي تعهدات و حسناج  تضمین  ضبط  به  نسبت  درنگ  بی  ارداد،قر  فسخ  ابالغ   از  پس  کارفرما  .ایدخاصی این قرارداد را فسخ نم

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

اق  پیمانکارسایر مطالبات   به  احتیاج  بدون  نمایمستقیماً و  برداشت  اداري  و  را در  پیمانکار د و  دامات قضایی  ادعایی  این  حق هرگونه 

 نماید.    خصوص از خود سلب و ساقط می
 

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

کات و  خسارت معقول بخش تدار  کارفرمانمایند که در آن صورت    فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل    پیمانکارو    کارفرما

پرداخت    پیمانکارنجام می باشد را به  در جریان ا   پیمانکاربه وسیله    انجام شده یا  کارفرمابا تایید    مذکورخدماتی که تا تاریخ تفاسخ  

براي  کارفرماکلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدي را که  پیمانکارمشروط برآنکه خواهد کرد، 

 انتقال دهد.  رماکارفا جبران خسارت نموده است به آن پرداخت ی

 
 رشکستگی فسخ به سبب و -30-3

 هر یك از طرفین فسخ خواهد شد. و تصفیه رشکستگی این قرارداد در صورت و

باال بین طرفین حل و فصل خواهد   2-30  بند طبق   و بر تواند فسخ شود و    فورس ماژور می حالت  در صورت تداوم    این قرارداد  -30-4

 د. ش
 قرارداد   خاتمه  -30-5

مسئولیت  ، به قرارداد خاتمه دهد. در اینصورت  پیمانکاربه  ( روزه کتبی  15)پانزده   اخطار  می تواند، در هر زمان بتمایل خود با   کارفرما

 بپردازد:  پیمانکارآن است که مبالغ زیر را به  کارفرما

استحقاق    –الف   مورد  نشده  پرداخت  کاره  پیمانکارمانده  واقعابراي  که  برا  "ائی  و  گرفته  کارهاي  انجام  از  قلم  هر  درصد  ساس 

 گواهی شده است.  کارفرماانجام گرفته و توسط در فهرست ریز قیمتهاي قرارداد مشخص شده 

براي تأمین مواد مورد نیاز کار قبل از تاریخ فسخ، مشروط    پیمانکارکلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط    –ب   

ا داده شده باشد و همچنین  ز تاریخ اخطار کتبی، سفارش آنهدرج در قرارداد انطباق داشته و قبل ابر آنکه مواد مذکور با مشخصات من

اق براي  آنکه  بر  براي  مشروط  انجام گرفته  هاي  اثبات هزینه  باشد.  نگرفته  پرداختی صورت  تاریخ  تا آن  ارائه    کارفرماالم مذکور  با 

 انجام هزینه ها خواهد بود.دال بر  کارفرماتوسط  سناد تأیید شده یا سایر ا  پیمانکاره فاکتورهاي نسخه هاي تأیید شد

بمروجب قررارداد حق دریافت بازپرداخت    پیمانکارسایراشیایی را که    کات ومالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدار  پیمانکار   –ج   

کار هاي  نقشه  طرحها،  کلیه  و  دارد  را  آنها  به  مرنسبت  اطالعات  و  مشخصات  ها،  کروکی  به  ،  را  کار  به  طبق    کارفرمابوط  بر   ،
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در کلیه سفارشها   پیمانکارنیز همان حقوقی را که  فرماکارخواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه  ، انتقال کارفرماستورالعملهاي د

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

بجز تعهداتی که به موجب    ؛یافت ت قراردادي طرفین خاتمه خواهد  عهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدامحض اجراي ته  ب  –د   

  کارفرما ور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این ماده برحق  شرایط قراردادي بط

به قر به    خاتمهارد. اخطار  ارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارداد به نحوي که در جاي دیگر قردر پایان دادن    یمانکارپ قرارداد 

پیمان  "عینا پایان دادن به کلیه  نیز می باشد و  به معنی  سازندگان و  و    پیمانکارمسئولیت حل و فصل دعاوي    کارفرماهاي دست دوم 

 واهد داشت.را نخ دست دومو پیمانکاران فروشندگان  

 

 ، آزمایش و تهیه گزارش  بازرسی – 31ماده 

ترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، کن گرفت. خواهند قرار نمایندگان کارفرما بازرسری موردعالیت هاي موضوع قرارداد فکلیه  -31-1

مانکار  کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده پی  در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنین 

 میباشد. 

موظف    -31-2 دستوپیمانکار  اقالم،  بازرسی  از  قبل  ااست  کارفرما  براي  را  کیفیت  کنترل  و  بازرسی  العمل  در ر  و  نماید  رسال 

بین  استانداردهاي  اساس  بر  باشد، آزمایشات  نشده  پروژه دستورالعملی  صادر  اقالم  هاي  براي آزمایش  تایید  صورتیکه  المللی مورد 

 خواهند شد.  کارفرما انجام

تاریخ بازرسی را  ،  دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیتشات مندرج در  قبل از بازرسی و آزمای  روزکاري  3پیمانکار حداقل    -31-3

معرفی می شوند  مانکار پیبه  "کتباکارفرما تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف بایستی اعالم داشته و 

 .  وظائف محوله در اختیار آنان قرار دهد براي انجام  به هزینه پیمانکار()  د و لوازم آزمایش و کمکهاي الزم رافراهم نمای

بازرس ،  نباشندطبق مشخصات مشروحه در قرارداد  شده است تهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیرصورتیکه در موقع بازرسی، د -31-4

ننمایدمجاز خوا ویض یا رفع عیوب  از تع  پیمانکارهد. در صورتیکه  با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخوا) هد بود که آنها را قبول 

  اقالمطریق که صالح میداند این   به هر می تواندکارفرما یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  تقاضاي تعویض  کارفرماکه  اقالمی

  پیمانکار   ر و یا مسامحه در انجام تعهداترا به منزله قصو  اقالماصالح این نوع  در مورد تعویض یا  پیمانکار  تناع  را جایگزین نموده و ام

  تخلف بدلیل  ، قرارداد را  30  طبق مفاد ماده ، یا  این قرارداد عمل نماید  23بر طبق ماده  ات  تلقی نموده و براي جبران این نوع خسار

 اید.فسخ نم ،در انجام کارهاپیمانکار 

استانداردهاي    -31-5 تولید، آزکدها و  براي طراحی، روش  نیاز  بایدمورد  بازرسی ها و غیره  تأیید    مایشات،  استاندارد مورد  مطابق 

 باشد.کارفرما 

 قرار گیرد. کارفرما ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایش -31-6

را از مسئولیت  مانکار  پیتحویل شده اند،  پیمانکار  ه از طرف  ک   اقالمیتصویب یا مردود شناختن    هرگونه بازرسی و آزمایش،  -31-7

 موده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند معاف نمی نماید. ن قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یا ابل عیوب و او در مق

 فراهم آورد. کارفرمابراي بازرس را   یالت الزم میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهپیمانکار  -31-8
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 ی طرفین قراردادنشان – 32ماده 

گاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد  به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هر  نشانی طرفین قرارداد

به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی غ نشده کلیه نامه ها، اوراق و  که نشانی جدید به طرف دیگر ابال   تغییر دهد باید موضوع را کتباً 

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

 

 نسخ قرارداد – 33ماده 

ارداد داراي اعتبار  نسخه پس از مهر و امضاي طرفین قرهر سه  نسخه اصلی که    سهماده و    33  درو پیوست هاي مربوطه  این قرارداد  

 . شد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید یکسان میبا

 

 كارفرما     
 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 نکار پیما
 ............................... شركت 

 

 مدیرعامل  و نایب رئیس هیات مدیره مدیر عامل
 ............................ .............  محمد محیاپور 

 

 امضاء

 
 امضاء

  ت مدیره اعضو هی

   جعفر صالح

 

 امضاء 
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  TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از  اجرای

   کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

  ه درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجیکارخانه اکسیژن ب TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از  اجرای

پس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و   ذیل  ما امضا کنندگانگهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

داریم که عملیات  بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

   فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کلموضوع مناقصه  

 

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

 

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

 

 کنیم:موارد زیر را تایید میو  می دهمیانجام ول زیر با جزئیات قیمت به شرح جد 

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

انجام موضوعکارفرما، تسهیالت   بر  به نحوي  از  این من  و تمام موضوعاتی که  تأثیرگذار است،  جمله شرایط  اقصه 

 را حاصل نموده ایم.و مدت زمان تحویل تجهیزات   ات ارزنوسان

گیرد    مدنظر  براي انجام این پروژهچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاري که باید طبق قرارداد  به   -2

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

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

هر نوع امکان  دانیم 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   •

اشی از فقدان آگاهی کافی یا مبتنی  هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ن •

بر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و کارهاي  

براي درخواست نیز هیچ حقی  و  نخواهیم شد  و معاف  بري  پرداخت    مربوطه  ماده  اضافه  از چارچوب    29خارج 

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 

پایکارفرکنیم که  تایید می • به پذیرش  از  ین ترین قیمت نمیما مقید  به اعالم علت رد هر یک  باشد و موظف 

 پیشنهادات نیست. 



 

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از  اجرای

 گهر توسعه آهن و فوالد گلشرکت  احیاء اهن اسفنجی 
 3از    3صفحه   1401  بهار ق1200/01: مناقصهشماره   فرم پیشنهاد قیمت 

 

 

 

 
اد را در نظر گرفته و تایید  در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارد •

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

 استناد به ناآگاهی نماییم.  

به امضاي    اقدامکه شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما    صورتیدر   •

ضمانت  کنیمقرارداد   بان و  انجامنامه  جهت  کارفرما  تأیید  مورد  معادل    کى  درصد   %5تعهدات،  مبلغ  )پنج  کل   )

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

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

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

 

 

 

است،   ✓ ذکر  به  بر    بایستی  پیمانكارالزم  را  قیمت  جزئیات  و  مدارک    اساسآنالیز  در  موجود  خدمات  شرح 

 نماید. ضمیمه    مناقصه

 

 

 



(ریال )قیمت کل (ریال)قیمت واحد مقدارواحدشرح خدماتردیف

2100اینچ قطر اینچ کربن استیل48 اینچ تا 2فیت آپ و جوش و نصب کامل لوله واتصاالت بیشتر از 1

960اینچ قطرفیت آپ و جوش و نصب کامل لوله و اتصاالت استینلس استیل با هر سایز2

900متر طولاسید شویی الین های کربن استیل مطابق پروسیجر پیوست3

650متر طولاسید شویی الین های استنلس استیل استیل مطابق پروسیجر پیوست4

30000کیلوگرمانجام عملیات ساخت و نصب ساپورت های کربن استیل5

900متر طول اینچ10 اینچ و زیر 10انجام عملیات سند بالست و رنگ آمیزی لوله های 6

30000کیلوگرمانجام عملیات سند بالست و رنگ آمیزی ساپورت ها7

3متر مکعبانجام عملیات بتن ریزی برای بتن مگر8

20متر مکعبانجام عملیات بتن ریزی برای بتن فونداسیون9

2متر مکعبانجام عملیات بتن ریزی برای بتن پد استال10

0/5متر مکعبانجام عملیات بتن ریزی برای گروت11

1000کیلوگرمانجام آرماتور بندی برای فونداسیون و پد استال12

50مترمکعبنقشه برداری ، خاک برداری ، تسطیح سطوح13

انجام تست های غیر مخرب مطابق شرح کار14

انجام عملیات بولتینگ و نصب کامل شیرآالت و سایر اتصاالت فلنجی15

 لوله ها طبق شرح خدماتAs Builtتهیه نقشه و 16

 ساپورت ها طبق شرح خدماتAs Builtتهیه نقشه و 17

18

19

20

21

22

                                                                                                                         کلیه موارد  مندرج در ..................... در تاریخ ................................................................ به نمایندگی از شرکت .......................................... به سمت ................................................................ بدینوسیله اینجانب 

. درصد خطا می باشد و مبلغ نهایی بر اساس زیرمتره با تایید نهایی دستگاه نظارت و قیمت واحد جدول فوق محاسبه می گردد20براورد احجام با تقریب 

. می باشد1401/04/16الزم بذکرا ست، حداکثر زمان ارسال مدارک فنی  

                                                                                                                                 مهر و امضاء

 کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرTOP ق اجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 01/1200جدول ریز قیمت مناقصه

.در صورت در نظر نگرفتن مواردی از خدمات اجرایی بر اساس مدارک فنی، موارد توسط پیمانکار به جدول فوق اضافه گردد

. کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر کوثر بندهای فوق الذکر را تایید می نمایمTOPاجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

(عدد  )جمع کل 

(حروف  )جمع کل 



 

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات  TOPاجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 

 4از   1صفحه   1401  بهار ق1200/01: مناقصهشماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

 
 

کارخانه اکسیژن به درون   TOPاجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 

 

 HSEدستورالعمل 
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 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل احیاء اهن اسفنجی 

 4از   2صفحه   1401  بهار ق1200/01: مناقصهشماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

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

قوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست را، با توجه به موضوع 

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

 میگردد. 

   باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجام فعالیت باشد.  شرکت پیمانکار -1

تهیه چارت   -2 به  اقدام  باید  پیمانکار  اجرایی،  فعالیت  ماهیت و گستردگی  نوع،  به  پروژه خود و    HSEبا توجه  با  متناسب 

ئه مدارکی مبنی دریافت صالحیت مسئول و تمامی نفرات مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارا

واح  HSEواحد   به  تایید  فعالیت و جهت  از شروع   قبل  از سوي     HSEدخود  تایید  ایشان در صورت  میباشد.  کارفرما 

با   مرتبط  هاي  تخصص  مبناي  بر  باید  شده  ارائه  چارت  شد.  خواهند  کار  به  مشغول  داربست،    HSEکارفرما،  )برق، 

واحد بهداشت،   نفرات  تعداد  و  بوده  کارفرما  تشخیص  به  غیره(  و  حفاري  ،بهداري،  آتشنشانی  لیفتینگ،  زیست،  محیط 

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

نفر کارشناس   پراکندگی جبهه هاي کاري یک  با  به  HSEمتناسب  واحد  که  تعیین    HSEتایید  باشد،  رسیده  کارفرما 

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

در محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد و خارج از ادعاي     HSEدر صورت عدم حضور   -3

   از سوي پیمانکار خواهد بود. تاخیر و خسارت

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

 معاینات طب کار  

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

دام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده از سوي کارفرما  پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اق  -5

نموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن مجوز کار فراهم  

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

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

اجاره و یا به هر نحوي تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز، داراي گواهی 

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

به   وارد شده  هاي  هزینه  کلیه  اساس  این  بر  باشد.  داشته  را  مناسب  عملکرد  و  گردیده  نگهداري  و  تعمیر  استانداردها، 

فن گواهینامه  فاقد  آالت  ماشین  براي  فعالیت  اجازه  دریافت  عدم  خاطر  به  شرکت  قرارداد  عهده  بر  پیمانکار،  معتبر  ی 

   پیمانکار خواهد بود.

کارفرما بازدید شده، در صورت تایید، کارت تردد کارگاهی    HSEکلیه ماشین آالت پیمانکار قبل از ورود به سایت توسط   -7

    دریافت نمایند. 

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

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

   کارفرما استفاده نماید.  HSEتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد



 

کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات  TOPاجرای پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 
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)خدمات پزشکی، تهیه آب و یخ، جمع    HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با -9

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

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

و   -10 اقالم  با  کلیه  مرتبط  برداري،   HSEتجهیزات  بار  تجهیزات  و  برقی، وسائل  فردي، وسایل  استحفاظی  از جمله وسایل 

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

   به استفاده خواهد بود.

   کارفرما می باشد.  HSEنه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد پیمانکار قبل از استفاده از هرگو -11

بر مبناي ضوابط کارگاهی و   -12 بهداشتی الزم  پرسنل خود، سرویسهاي  به فعالیت  از شروع  قبل  متعهد میگردد،  پیمانکار 

   ردادهاي کارفرما اعمال میگردد.(قانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قرا

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

طول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق کاران زرد میباشد 

ارائه گردد. در صورت عدم تهیه وسایل استحفاظی     HSEاز تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد  که باید قبل   کارفرما 

راسا کارفرما  پیمانکار،  توسط  استاندارد  هزینه  "فردي  و  احتساب    اقدام  با  آن  وضعیت  25هاي  صورت  در  باالسري   %

   پیمانکار لحاظ خواهد شد. 

امه و همچنین متناسب با ضوابط جاري پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه ن -14

  در کارگاه تامین نموده و از تردد ایمن پرسنل اطمینان حاصل نماید. 

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

چاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتیک براي سرویسهاي بهداشتی و مخازن سوخت لحاظ 

   کارفرما برسند.  HSEگردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرائی شدن باید به تایید واحد  

اه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانندگی شرکت و با ارائه اصل کلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگ -16

   مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند. 

پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و جبهه کاري خود  -17

   میباشد.

کارفرما رسیده     HSE، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار به تاییدپرسنل برق، ریگرها -18

   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 -19

،  HSEپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله حضور افسر دائم   -20

روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، نصب حفاظ نرم و 

محوطه براي  سای-سخت  و  کاري  تشخیصهاي  به  موارد  مورد     HSEر  شرایط  تامین  عدم  صورت  در  میباشد.  کارفرما 

   کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

بر اساس ماتریس آموزشی به کالس هاي مربوطه اعزام  -21 افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و  پیمانکار کلیه 

   خواهد نمود.
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یه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسب تجهیز نماید )به پیمانکار موظف است کل -22

   ازاي هر دو خروجی سه فاز و تک فاز یک محافظ جان( 

کارفرما مجهز نموده سپس اجازه استفاده از آنرا    HSE پیمانکار کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفاظ مناسب و تایید شده   -23

   صادر می نماید.

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

   کارفرما نصب خواهند شد.   HSEمیباشد و این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته به تشخیص

ا -25 کارگاه  آنها در  فعالیت  تجهیزاتی که  و  افراد، خودروها  از  نظرپیمانکار  داده شوند،     HSEز  کارفرما خطرناك تشخیص 

  ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد نمود.

کارفرما رسیده باشد. پیمانکار براي برپایی داربست، مجوز برپایی و     HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید   -26

بست کارفرما را اخذ نماید. داربستهاي داراي تگ سبز مجاز و داربست داراي تگ  جهت استفاده، باید تایید کارشناس دار

مربوطه  فعالیت  از  اصالح  عدم  در صورت  گردند.  اصالح  باید  کارفرما  نظر  با  مطابق  و  نمیباشند  استفاده  به  مجاز  قرمز 

و خارج از ادعاي پیمانکار خواهد   جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود 

   بود.

پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین شده به کارفرما ارسال   -27

   خواهد نمود.

کتی( باید  تمامی داربستهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربستهاي )برا -28

کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عملیات کار در ارتفاع، تگ سبز داربست 

   اخذ نماید.

   باید به صورت روتین توسط پیمانکار به کارفرما ارائه گردد.  HSEگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهیانه -29

الزامی    HSEرگاه پیمانکار به همراه سرپرستحضور فعال سرپرست کا -30 پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی هاي ایمنی 

  است.

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

   ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

ر فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد پیمانکاران و با تایید  تهیه وسایل استحفاظی خاص د -32

   کارفرما میباشد. 

کلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پایه یک، دو، ویژه( مطابق با نظر   -33

   کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

   می کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد.لیست بیمه تما -34

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

ک مقررات  و  ها  دستورالعمل  همچنین  و  اشعه  برابر  در  حفاظت  سازمان  زیست،  محیط  سازمان  اجتماعی،  تامین  که  و  ارگاهی 

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد. 
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 فرم ضمانت نامه نمونه 
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 تعالی  بسمه

 مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  کند  پرداخت ***    کرد حواله  به  یا
 

 پیمانکار * عنوان 

 بیمه شرکت  یا بانک  عنوان ** 

 پکارفرما یا اجرایی  دستگاه ***عنوان

 مناقصه **** عنوان 

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

 آهن و فوالد گل گهر نمی باشد.

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

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

 باشد.
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