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تأمین متریال و اجرای عایق خط  

Discharge   خروجی کمپرسور کولینگ 

 مگا مدول آهن اسفنجی کوثر  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
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آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  

 1از   1صفحه   1401  بهار ق 1300/01:  قراردادشماره   آگهی مناقصه 

 

 

 

 

 

 
 

خروجی  Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

  از طریق برگزاری مناقصه را  " کمپرسور کولینگ مگا مدول آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 واگذار نماید. به پیمانکار واجد شرایط  عمومی

 

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

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

 اقدام نمایند.

 

آقای  بنام    09133919110و    212داخلی    4-02188197670  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های  -

 تماس حاصل فرمایید. 16: 15تا   8در ساعات اداری   شنبه  4  الی شنبه  روزهای در  قاسمی

 

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

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

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

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

 

 تحویل مدارک  

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

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

 

1401/ 40/ 13 :مرحله اول  اخرین مهلت ارسال مدارک   

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

 

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

 ........................    مديريت محترم شرکت

 

 با سالم 

تأمین متريال و اجرای انتخاب نسبت به عمومی    مناقصهدر نظر دارد از طریق برگزاري  گهر گل  فوالد و آهن توسعه شركت

در   خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر Dischargeعايق خط 

 اقدام نماید.   سیرجان كارخانهمحل 
 

 ( موضوع مناقصه1

خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه   Dischargeتأمین متريال و اجرای عايق خط  

 فعالیت ها در پیوست اسناد مناقصه آمده است.  شرحكه   آهن و فوالد گل گهر
 

 پروژهاجرای  (  2

شوركت توسوعه    تیمجتمع گل گهر، سوا  یجاده اختصوا و  راز،یجاده شو 50 لومتریك رجان،یكرمان، سو  مناقصوهموضوو    ياجرا محل

 باشد .  می، آهن و فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه  3

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

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

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

چک  یادي تاریخ دار و یا سفته عندالمطالبه محل پرداخت تهران   ورت  به  است كه باید   ريال(  هفتصد میلیون)  700,000,000  مبلغ

گزار تسلیم كارفرما و به نام شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به دستگاه مناقصه  به نفع  و در وجه شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 ها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد حداقل سه ماههاي فوق باید شود. مدت اعتبار تضمین

 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود.  12 باشد، ضمن اینکه  میروز  20زمان پیش بینی  براى اجراى موضو  قرارداد از تاریخ تنفیذ 

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

 3از   2صفحه   1401  بهار ق 1300/01:  قراردادشماره   دعوت نامه 

 

 

 

 

 

 
 

 نحوه ارايه پیشنهاد ( 6

 می باشد.  مرحله اي دو ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت  

 

  (  اعتبار پیشنهاد 7

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.   60پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد8

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سووی و  نشووانی   به  13/04/1401مورخ   14 ثر تا سوواعتپیشوونهادها باید حداك

، شوووركوت توسوووعوه آهن و فوالد گول گهر، واحود بوازرگوانی جنواب آقواي قواسووومی بوا شووومواره تمواس    22یکم غربی، پالک  

 تحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدركی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.  09133919110

 

 پاسخگويی به سواالت  (9

توانند با اطالعات ذیل تماس حا ل  گران مىموضو  مناقصه، مناقصهبرگزاري  سوال در رابطه با  هرگونه    در  ورت وجود

 فرمایند: 

ارائه پیشونهاد فنی و مالی با جناب اقاي با جناب اقاي   از  قبل مناقصوه گران در  وورت نیاز به سووال از موارد فنی پروژه،

 .ندینمااعالم نظر تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی خود  09136325768و شماره    كرمیشیخ  مهندس  

 

، شركت توسعه اهن و فوالد گل  22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پالک  :  ارسال مدارک    آدرس

 گهر،

 قاسمی مسئول پاسخگویی : آقاي  

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 

 

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

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

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

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

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

 یابد. است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می

كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پیشنهادي كمتر است   در  ورتیکه پس از   -ب

 باشد.قیمت كمتر مالک عمل می

مغایرت داشته باشد  در ورتیکه قیمت كل هر آیتم با حا ل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم    -پ

 باشد.مالک محاسبه عدد كمتر می

تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه   -3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد. 

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

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

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

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

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

 حداكثر   ورت  این  در  كه  شود  مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید  است  ممکن  مناقصه گزار  الحدید   ورت  در  -5

  www.gisdco.irدر سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت  از  قبل  ساعت    48

         .اعالم خواهد شد

                                     

 امضاء                                    

http://www.gisdco.ir/
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  مناقصه مناقصه   دردر  شرکت شرکت     دستورالعملدستورالعمل

  

  

خروجی  خروجی    DDiisscchhaarrggeeخط  خط  تأمین متریال و اجرای عایق تأمین متریال و اجرای عایق 

  کمپرسور کولینگ مگا مدول کمپرسور کولینگ مگا مدول 

  ت توسعه آهن و فوالد گل گهر ت توسعه آهن و فوالد گل گهر آهن اسفنجی کوثر شرکآهن اسفنجی کوثر شرک  

 

 

 

 ق 01/ 1300  شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3 ماده

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه     4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 

 

 مقدمه (1

 خروجی کمپرسوور Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق "  دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

شده است  ذکر را با شرايطي که در ادامه  "  ت توسعه آهن و فوالد گل گهرآهن اسفنجی کوثر شرک  کولینگ مگا مدول

 به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.    عمومياز طريق برگزاري مناقصه  

 شرح کار  (2

کولینییم م ییا   خروجییي کمسرسییور  Dischargeخط  تأمین متريال و اجراي عايق    "  دارد  زاري اين مناقصههدف از برگ

بازديد از محل اجییراي   مي باشد.  ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس    "  EPCبصورت    آهن اسفنجي کوثر  مدول

بییر عییدم اطییمح از محییل و نحییوه اجییراي ، هیچ گونه ادعايي مبني و مناقصه گران بعد از اتمام مناقصه  پروژه الزامي است

 اشت.پروژه نخواهند د
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÷ 

 

 

 

 

 
 

 اسناد مناقصه  (3

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

 شرکت در مناقصه  مه نادعوتکاور اسناد، آگهي،   •

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

   HSE، دستورالعمل پیش نويس قرارداد •

 ، پیشنهاد قیمت فرم ضمانت نامهمدارک فني ،   •

 

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

بررسيگرمناقصه -3-3 به دقت  را  اسناد مناقصه  پیشنهاد مناقصه،  از تسلیم  قبل  بايد  اطمعات الزم ،  تمام  و    ، کرده 

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

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

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه م رآن

قصه را به دقت  تمام اسناد منا گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در   -3-4

تواند به دست آورد، به دست  ه ميگر با تجربمناقصه مطالعه کرده و اطمعات مربوط به آنها را تا حدي که يک 

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

از مناقصههر   -3-5 يا يک  ابهام  مناقصه،  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  باشد، ميداشت  سوالي  گران که در  به  ه  تواند 

 توضیح کتبي بنمايد.  ه و تقاضاي دريافتگزار را مطلع ساختمناقصه(، يا الكترونیكي )فیزيكي صورت کتبي  

پروژه، -3-6 فني  از موارد  به سوال  نیاز  با    از  قبل  مناقصه گران در صورت  اقاي  با جناب  مالي  و  فني  ارائه پیشنهاد 

تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فني و مالي خود    09136325768و شماره    کرميشیخ  جناب اقاي مهندس  

 . ندينمااعمم نظر 
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گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه  مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر  اسنادگزار در  نشاني مناقصه  -3-7

را قبل   و اشكال  ه گر بايد اين اشتباره داشته باشد، مناقصهغیو   ت اشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

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

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

بدون اشكال و واضح بودن اسناد مناقصه از   گر، به منزلۀر مناقصهظطور يكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار ن

 .نظر وي تلقي خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد تواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در  مي  گزارمناقصه -3-8

اسناد مناقصه تجديد   هايي در با صدور الحاقیهدي ر و يا به صمحديد خود،  گران يا به هر دلیل  مناقصه سوي

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

گاه   -3-9 باشد،هر  مناقصه  موضوح  کارهاي  تغییر  مستلزم  مناقصه  اسناد  در  نظر  الحاقیه تجديد  طي  به  مراتب  اي 

 .گردندنشدني اسناد مناقصه محسوب مياها اجزاي جدالحاقیه. گرددمي اعمم  ق سايتاز طري گران مناقصه

 

 ان گرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط   (4

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

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

مهندسي بررسي شده و پس از تايید، نحوه  مديريت  پیشنهاد فني ارائه شده توسط  .  محل مقرر تحويل نمايند

 . ح رساني خواهد گرديدماط "ج "ارايه پیشنهاد مالي پاکت 

ه  بپیشنهاد فني  ضمانت نامه و  ،  نسبت به تهیه  گران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سندمناقصه -

 نشاني:  بهدفتر کارفرما به   13/04/1401 روز  14ساعت تا حداکثر  خود را  ات پیشنهادزبان فارسي اقدام نموده و  

و يكم، پمک    ،تهران الوند، خیابان سي  ارژانتین، خیابان  فوالد گل گهر،    ،22میدان  و  اهن  توسعه  شرکت 

از تاريخ مقرر،  دتحويل و رسید آن را دريافت دارنقاسمي  اي  آق،  معاونت بازرگاني . به پیشنهاداتى که پس 

 ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار داشته باشد.  روز 60پیشنهاد مالي ارائه شده بايد تا   -
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دستورالعمل مربوطه که در ادامه  پیشنهاد فني بايد بصورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات   -

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

 بندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد.  بسته

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

نام   گیرند.  قرار  و مهر شده  کلیه  نشانى مناقصه  وصورت الک  بر روى  زير  به شكل  بايد  و موضوح مناقصه  گر 

 پاکتها درج گردد:

 

 خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول   Dischargeخط  تأمین متریال و اجرای عایق  

 ت توسعه آهن و فوالد گل گهر آهن اسفنجی کوثر شرک

 ق  1300/01مناقصه شماره                                                                      

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصه تماس و شماره همراه مسئول 

 
 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه  در کت شر تضمین پاکت الف: 

 

میلیون )  700,000,000  مبلغ -1 بايد   ريال(   هفتصد  که  سفته  ورت  صبه  است  يا  و  دار  تاريخ  صیادي  چک 

کارفرما و به نام شرکت    به نفع  عندالمطالبه محل پرداخت تهران و در وجه شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

  حداقل سه ماههاي فوق بايد گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمینتوسعه آهن و فوالد گل گهر به دست اه مناقصه

  ر نیز قابل تمديد باشد. ها بوده و براي سه ماه ديدپس از تاريخ افتتاح پیشنها 

 

در  اين ضمانت -2 اعمم شده  با مشخصات  مطابق  ايرانى فوقمتن  نامه  بانک  توسط  و  )    ،  پاسارگاد  بانک  از  غیر  به 

اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي يک    روز پس از تحويل  90صادر شده و بايد تا    (   موسسه هاي قرض الحسنه

 تمديد باشد. قابل دي ر  وره د

ماند و در صورت لزوم به  نزد کارفرما مى  تضامین قراردادي نامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه  ضمانت -3

مى تمديد  مناقصه  برنده  مناقصههزينه  از طرف  امرى  چنین  انجام  عدم  قاشود.  غیر  تأخیر  يا  و  در  گر  قبول  بل 
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اين حق را براى  تضامین قراردادي،  م برنده مناقصه و عدم تحويل  اعم  پس ازروز(    بیست)  20امضاى قرارداد طى  

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

عیناً مستردد  پاکات ب و ج بازگشايي نشده    .چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوح پاکت الف تحويل نشود -4

 خواهد شد.

 

 یاد فنپاکت ب: پاکت پیشنه

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

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

ندي  تقسیم ب  ها گونه تغییرى، در زونكنبدون هیچ  اساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، 

 ه می ردد: ارائ و

 :  بخش اول

در   • اجراء(  و  )تامین  پیمانكاران  ارزيابي  فرم  ارزيابي  ايتمهاي  اساس  بر  مدارک  تكمیل 

 انتهاي دستوالعمل شرکت در مناقصه )متن حاضر( 

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

ر کارهاي مشابه و  تقدير  ، سوابق کاري د تاذکر شده در شرح خدم  هاگواهي صمحیت •

 )رضايت کارفرمايان قبلي(  و .........  م هانامه

اطمعات کارفرمايان قبلي )سه عدد از آخرين کارفرمايان قبلي ( همراه با موضوح کار و   •

 مبلغ قرارداد .

 

 :  بخش دوم

و   مندور شرح خدمات (  ق بر اساس عايق و ور) برند   ه هاد فني پیمانكار در رابطه با موضوح مناقصشنپی

هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود )در صورت وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد فني  

 از مشخصات فني مندرج در اسناد )صورت وجود(   فروشنده

 

 

  بخش سوم:
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پیشنهادي   تغییر  و  نظر  گونه  مورد    فروشندههر  ق   شرايطدر  ..بازرگاني،  و  مناقصه.  راردادي  اسناد   .

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

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

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

 

 بخش چهارم: 

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

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

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

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

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

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

 باشد: آنها به محدود نه ماا  زیر، موارد شامل دبای نامه مشارکت، موافقت

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

 .باشندمسئول می  اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یك  هر سهم درصد -

 . اعضا از یك  هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

گر و امضای قرارداد صحت و سقم  ه قبل از انتخاب مناقصه ا برای خود محفوظ می دارد ککارفرما این حق ر

 . اطالعات ارائه شده را بررسی نماید

 

 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 شخص شده قیمت و جدول م

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

 معتبر باشد. روز 60پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  -3
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ارائه -4 مناقصه  اسناد  مطابق  و حروف  عدد  بصورت  بايد  پیشنهاد  در  وجود   شود. در صور   مبلغ مشخص شده  ت 

عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادى  میان مبالغ ارائه شده به    ض هرگونه تناق 

مى گرفته  نظر  قرار  در  عمل  کل ممک  قیمت  باشد  کل  قیمت  و  واحد  قیمت  میان  تناقضى  چنانچه  و  شود 

 خواهد گرفت.

 ر دمي  قیمت قل هرگاه  شود. شتهنو آن  مقابل در بايد  قیمتها،  مقادير و فهرست(  )يا  جدول اقمم از  يک  هر قیمت  -5

 و قیمتها، مقادير جدول اقمم  ساير در قلم، آن قیمت  که بود 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 

ام  اجتماعي، بیمه تم  تأمین  بیمه  قانوني، عوارض  ساير  ي، گمرک  االسري، مالیات، عوارض ب ي هاهزينه ، گرمناقصه

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

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

 يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  اين ،همچنین  شده باشند. مستثني روشني  به مناقصه، اسناد رد  که اين م ر

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، 

صورت  ک -7 به  بايست  مي  فروشنده  پیشنهادي  مبلغ  قیمت  ریالی ل  پیشنهاد  جداول  اساس  و    بر  گردد  اعمم 

ه هاي  ها از جمله هزينه هاي خريد اقمم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينفروشنده کلیه هزينه

و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار    ( و ساير هزينه ها را در آن منظور نموده و هیچ نكتهانتقال و ....

قرارداد مبلغ  کل  گیرد.  صورت  ادعايي  آنها  به  ازاي    ریالی بصورت    نیز  نسبت  سو  ارائهدر  از    ي صورتحساب 

 پرداخت خواهد شد. و تايید خريدار  فروشنده

پیشنها  -8 احتسمبالغ  بدون  بايستي  شددي  مشمول  صورت  در  که  باشد  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قرارداد،  اب  ن 

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

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

قیمتهاي مقادير فهرست( )يا جدول -9  است. شده تهیه سرجمع صورت به قصه،منا اسناد در شده رجد و 

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

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

پیشنهاد   مبلغ  شنهاد،پی مبلغ  با  اقمم  کل  قیمتهاي جمع  حاصل  بین تناقض  رت صو در د بود. همچنین  خواه

 بود. خواهد مبنا 

 آمده است. نحوه پیش پرداخت و پرداخت ها در پیش نويس قرارداد  -11

 

 ارزیابی پیشنهادها 
 در  یح ارايه توض درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممكن  گزارمناقصه پیشنهادها، ارزيابي هن ام

 نبايد هیچ ونه و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و یحاتتوض ارايه درخواست بنمايد. پیشنهادهايشان مورد

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

 شود. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء

به هر علت   خريدارچنانچه  گهر در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.  گل فوالد   توسعه آهن وشرکت 

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

 خسارت نخواهد داشت.  

 اد نمي کند. شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي براي شرکت کننده ايج 

حاضر به  و ارسال قرارداد از سوي مناقصه گذار    روز پس از تعیین برنده  20مدت  ي که برنده مناقصه در  درصورت

 وي ضبط و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعمم خواهد شد.  شرکت در مناقصه امه  ن انعقاد پیمان نباشد، ضمانت

بخش نامه هاي مرتبط با موضوح عملیات    ات، آيین نامه ها و برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقرر

 باشد. مورد مناقصه مي

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

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

 

 ان گرمناقصه سئواالت  (5

طي نامه   نند سئواالت خود را تواگران مىسؤال در رابطه با موضوح مناقصه، مناقصه ر صورت وجود هرگونهد -1

 ارسال نمايند.  ادرس زير هبه صورت کتبي برسمي 

هرگونه تغییر يا اصمحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى به اطمح   -2

                     هد رسید. گران دعوت شده خوامناقصه



  

 خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول  Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق 

  ت توسعه آهن و فوالد گل گهر آهن اسفنجی کوثر شرک 

 10از   10صفحه   1401  بهار ق 1300/01:  شماره قرارداد دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

÷ 

 

 

 

 

 
شرکت    ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پمک : تحویل مدارك  آدرس •

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

 مشخصات فنى  (6

فني  -1 به اسناد مناقصه،    مشخصه هاي  انجام پروژه است. مناقصهممک و معمنضم  گر  یار درستي و صحت 

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

مشخصات فني  م کارهاي مشخص شده در  تكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجا

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

 کند. فرما، تعیین مىنیاز را بنابر مصالح کار  مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطمعات مورد -2

مندر -3 اطمعات  ساير  همراه  به  اطمعاتى  مناقصهچنین  مسئولیت  سلب  باعث  مناقصه  اسناد  در  در  ج  گر 

گر بايد از تكمیل بودن اسناد براى انجام کار موضوح  شود و مناقصهطمعات نمىبررسى صحت و درستى ا

 را داشته باشد.   جام پروژه موضوح قراردادصوص انقرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطمعات کافى درخ

 

 بازرسی تجهیزات  (7

زرسي و اخذ تايیديه  نسبت به تهیه مدارک مهندسي و با  تامین ده موظف است پیش از شروح فرآيند فروشن -1

 اقدام نمايد.   خريداراين مدارک از دست اه نظارت 

اد فني ضمیمه فرم پیش نويس در بخش بازرسي تجهیزات موضوح قرارداد در اسن  خريدار حداقل الزامات   -2

مبناي بايست  مي  که  است  آمده  کلیه    قرارداد  است  ذکر  به  الزم  گیرد.  قرار  گر  مناقصه  قیمت  پیشنهاد 

 به آن به عهده مناقصه گر مي باشد.  تبطمرمربوط به بازرسي و هزينه هاي  هماهن ي هاي

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

 انجام گردد. نظارت  موذد تايید دست اه فايل هاي 

اي خارج از لیست پروژه مي باشد که پیش از اقدام  فروشنده در صورتي مجاز به تامین تجهیزات از وندوره -4

 تايیديه کارفرما را کتبا اخذ نموده باشد. 



 

 2 از 1 صفحه 
 

 FO1651-00مدرک:کد 

 

 

 

 پیمانکاران   اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا( 
 تاریخ:

 

 نام و نام خانوادگی مدیریت:  نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی 

 پیمانکاران وضعیت 
امتیاز  

 100از  
  امتیاز  وزن 

 

 ضعیف 

0-30 

 متوسط 

30-50 

 خوب 

50-80 

 عالی 

80-100 
 

  %55وزن معیار:  معیار فنی و تخصصی 

 0.15       یو مهندس   یتوان فن

  

ی 
رای

اج
ی/ 

ص
ص

تخ
 و 

ی
فن

ر  
یا

مع
ی 

های
ز ن

یا
مت

ا
 

 

  0.1      ی کنترل پروژه و نظارت فن  ستمیس

  0.2      مرتبط با موضوع قرارداد   یتخصص  دانش

  0.05      ی و 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      کار و 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      ی برون سپار   یها  تیفعال  تیری مد  نحوه

  0.05      ها   زمیآالت ،ابزارها و مکان  نیاز ماش  نهیبه  استفاده



 

 2 از 2 صفحه 
 

 FO1651-00مدرک:کد 

 

 

 

 پیمانکاران   اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا( 
 تاریخ:

 نام و نام خانوادگی مدیریت:  نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی 

 پیمانکاران وضعیت 
امتیاز  

 100از  
  امتیاز  وزن 

 

 ضعیف 

0-30 

 متوسط 

30-50 

 خوب 

50-80 

 عالی 

80-100 
 

  % 25وزن معیار:  معیار بازرگانی 

 0.2       موقع* سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت به  *

  

ی 
گان

زر
 با

ار
عی

ی م
های

ز ن
یا

مت
ا

 

 

  0.25       تنظیم صورت وضعیت ها مطابق استاندارد و ارائه بموقع 

  0.25       درآمد سالیانه  

  0.2       هینامه های صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانکاری اگو

  0.3       شناخت بازار و تامین بموقع و کیفی نیازمندیها 

  % 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      اجرایی مقیم / محلی و یا در دسترس بودن کادر  

 -3                                         -2                                            - 1ارزیاب:  تیم  

                   4 -                                             5- 
 امتیاز نهایی 

 تهیه کننده:
 امضاء:

 تایید کننده:
 امضاء:

 کننده:تهیه  
 امضاء:

 

 

 بل ارزیابی است. بند های ستاره دار )*( برای شرکت های حاضر در ارزیابی اولیه کاربرد ندارد و تنها برای شرکت هایی که از طریق مناقصه شرکت میکنند قا  نکته:

 



 

 خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول  Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق 

 آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  

 4از   1صفحه   1401    بهار ق 1300/01شماره قرارداد:    شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 

   شرح خدمات 

 

 

  Dischargeتأمین متریال و اجرای عایق خط 

 خروجی کمپرسور کولینگ

 آهن اسفنجی کوثر  مگا مدول 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول  Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق 

 آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  

 4از   2صفحه   1401    بهار ق 1300/01شماره قرارداد:    شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 مقدمه 

  ژعایق کردن داکت دیسچار  51و  48با توجه به رزرو بودن کمپرسور کولینگ جدید واحد کوثر برای کمپرسور های 

 .با مشخصات زیر مورد نظر است OD=1200mmمتر و 160به طول تقریبی  خروجی از کمپرسور

به همراه توری گالوانیزه   میلیمتر 0.7سانتی متر با ورق گالوانیزه به ضخامت   5و ضخامت  120عایق پشم سنگ با چگالی 

 نگهدارنده عایق پشم سنگ

 ایران، تارابگین و ویال می باشد. وندورهای مورد تایید متریال عایق پشم سنگ 

 متر مربع 1300متراژ اجرایی تقریبی : 

 نکته : 

مربع کار تمام شده ) شامل هزینه تأمین متریال، اجرت، حمل و نصب و  قیمت ارائه شده بایستی بر اساس متر  - الف 

 تحویل، هزینه های داربست و چرثقیل و سایر هزینه ای ذکر شده در شرح خدمات ( ارائه گردد.

و صورتجلسه   متراژ ارائه شده به صورت تقریبی بوده و پرداخت نهایی بعد از اجرای کار و ریز متره نهایی با تایید –ب 

کارفرما و ارائه فاکتور به مدیریت تامین و تدارکات در دفتر تهران    نماینده انجام کار و ذکر متراژ اجرا شده )متر مربع( 

 .قابل پرداخت خواهد بود

 

 الزامات :

 د.نباید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجام فعالیت باش اننکارپیما -1

   عایق کاري از اداره کار و رفاه باشند.  ح جریان پیمانکار بایستی داراي گواهینامه مجري ذیصالم  -2

 

 در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهند شد.  الزم بذکر است، عدم ارائه مدارک فوق 

 انتظارات و شرح کار 

ذکر    انی . شاباشدی م مانکاری و به عهده پ ی الزام یو مال  ی فن  شنهادی پروژه قبل از ارائه پ یاجرا ت یاز محل و موقع دی بازد -1

 باشد.  ینم  رفته یپذ مانکاری موجود از جانب پ ت یبر عدم اطالع از وضع ی مبن یادعا و اعتراض  چگونهی ه دیاست پس از بازد



 

 خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول  Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق 

 آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  

 4از   3صفحه   1401    بهار ق 1300/01شماره قرارداد:    شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
کارفرما    ندهیکار را به نما شرفتی به صورت روزانه گزارش پ یست یبا مانکار ی باشد و پ ی روز م 20کار   یمدت زمان اجرا -2

 . دیارائه نما

و ..( بر عهده   ی ، داربست بند لی) جرثق  از یمورد ن زاتیو تجه  یاقالم مصرف هیو ذهاب، اسکان، غذا و کل  ابیا ن یتام -3

 باشد.  ی م مانکار یپ

 .ردیپذ ی کارفرما صورت م د ییبا نظارت مستمر و تا یده لیمراحل انجام پروژه و تحو هیکل  -4

خود را حداقل چهار روز قبل از شروع کار به کارفرما   ازیآالت مورد ن  نیپرسنل و ماش یکار موظف است اسام  مان ی پ -5

 . دی اعالم نما

اطراف اتاق مطابق نظر   یمحوطه   ی کار و پاکساز یو پس از اجرا ن یدر ح عات یضا یکار موظف به جمع آور  انم یپ  -6

 .باشدیکارفرما م 

وزارت کار و امور   یحفاظت و بهداشت کار منتشر شده از سو  ی نامه ها نییآ تیملزم به رعا ن یمانکارهمچنی پ -7

 باشد.. ی م ات ی لعم  منی ا یو اجرا یبهداشت حرفه ا تیو رعا یاجتماع 

و   ال یاز حجم ها، متر قیو برآورد دق  زمترهیپروژه، ر یاجرا یاز نواح دی و بازد تیموظف است با حضور در سا مانکار ی پ -8

  ی بیکارفرما تقر یارائه شده از سو ر یرا ارائه دهد. )الزم به ذکر است که مقاد ی و ساخت یی اجرا ینقشه ها نیهمچن

  ی نم رفته یپذ  مانکار یموجود از جانب پ تیبر عدم اطالع از وضع ی مبن ییگونه ادعا چ یه دی پس از بازد ن ی(. همچنباشدیم

 باشد.

باشد بر   از یپروژه مورد ن یاجرا  یبرا یفن   شنهادی به جز موارد ذکر شده در پ یگریالزم به ذکر است چنانچه مورد د -9

 باشد.  ی م مانکار یعهده پ 

 اسناد مناقصه اقدام کند.  ه یکارفرما نسبت به ته دیی و برآورد مورد تا زمترهیموظف است بر اساس ر مانکاری پ -10

)شرکت   ت یکار را با شرکت مشاور طرح جامع سا یالزم جهت اجرا ی و اخذ داده ها یموظف است هماهنگ مانکاری پ -11

 برسو( انجام دهد. 



 

 خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول  Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق 

 آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  

 4از   4صفحه   1401    بهار ق 1300/01شماره قرارداد:    شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
کارفرما، به   د ییاستاندارد و قابل تا ییاجرا یروش ها نیبه روز تررا بر اساس  یی اجرا اتی موظف است عمل  مانکاری پ -12

 انجام رساند.

 .ردیپذ ی کارفرما صورت م  دیی با نظارت مستمر و تا ی ده  لیو تحو یینها دیی مراحل انجام کار ،تا ه یکل -13

  ال یکاالها، مواد و متر یتمام  یموظف است، برا مانکار یبه منظور کنترل ورود کاال و خروج احجام مازاد در پروژه پ -14

. نوع،  دینما هیحراست کارفرما ته هیدیی ورود کاال با تا ا ی. برگ باسکول و رندیگ ی که در پروژه مورد استفاده قرار م  یمصرف 

حراست کارفرما   د ییو مکتوب با مهر تا Packing Listبه صورت   ی ستیبا تیسا هورود مواد و مصالح ب خ یمقدار و تار 

 مشخص و ارائه گردد. 

اس   ک،ی سرمته واشردار، ماست  چ یپ  زه،یکامل پروژه از جمله مواد مربوطه پشم سنگ، ورق گالوان  یو اجرا ن یتام -15

 باشد.  یم  مانکاری و ... به عهده پ پس یکل

به شرح مدارک مستند و   یو خدمات بازرس  ی و تدارکات ییحجام اجراو ا ریبر اساس مقاد یی حساب نها هیتسو -16

واحد ارائه شده   مت یق   یاحجام، پس از اجرا و بر مبنا زمترهیبر اساس ر یی و پرداخت نها  رد یپذ ی صورت م  یمال  شنهاد یپ

  ی ارفرما صورت مک نده یتوسط نما دیی و با صورتجلسه تا ی مال  شنهاد یذکر شده در پ  یتمهایو بر اساس آ مانکاری توسط پ

 . ردیپذ

 



 

 خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول  Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق 

 آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  

 18از   1صفحه   1401بهار   ق 1300/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 

 به نام خدا
 

 

 قرارداد 

 خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق 

 آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 

 

 فی مابین

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 و

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

 

 

 

 

 ق 01/ 1300رداد: شماره قرا

 

 

 1401 / ...  /... تاریخ قرارداد : 

 

 

 



 

 خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول  Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق 

 آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  

 18از   2صفحه   1401بهار   ق 1300/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

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

و    14000228625ملی  سیرجان با شناسه   شهرستان شرکتهاي ثبت اداره در  3136عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره  

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

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

به نشانی    ...........با شناسه ملی    ................. رئیس هیات مدیره، ثبت شده به شماره    ...................... به عنوان مدیرعامل و    ......... ................. 

پیمانکار نامیده می شود از سوي دیگر، مطابق  که از این پس در این قرارداد  ،  ...............،کدپستی  ................................................................

 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 
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 قرارداد مدارک و اسناد  - 2ماده

   : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 قرارداد حاضر  (1

 HSEدستور العمل  (2

 عمومی فنی و مشخصات  (3

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها،  ابالغیه ها،  الحاقیه ها، جلسه صورت (4

بخشنامه    (5 موضوع  پیمان  عمومی  نظارت    03/03/1378مورخ    102/ 1088-842/54شرایط  و  ریزي  برنامه  معاونت 

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

 محیط زیست و بهداشت ایمنی،  مدیریت سوي از ابالغی محیطی زیست و  ایمنی هاي دستورالعمل و ها  نامه آئین کلیه  (6

 .باشند  می قرارداد الینفك جزء که کارفرما 

 دو  یا بین ابالغ پیمانکار به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد (7

 شود.  می توافق دقراردا طرف

 مصوب هاي گزارش و مدارک (8

توضیح: صورت مجالس، بخشنامه ها و دستور کارهایی که بعد از ابالغ قبولی پیشنهاد به پیمانکار ابالغ یا به امضاء نمایندگان مجاز  

 طرفین رسیده باشد در موضوع خود از اولویت برخوردار است. 

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

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است. 
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  قرارداد مدت  - 3 ماده

از آن دوره تضمین    روز  20موضوع قرارداد، به مدت   انجام مدت  -3-1 تنفیذ قرارداد می باشد و پس  تاریخ  تاریخ   12از  از  ماه 

 موقت می باشد.  تحویل

 پیمانکار کار، اجراي حین که صورتی کلیه مراحل پیشرفت پروژه بایستی به اطالع و تایید دستگاه نظارت رسانده شود و در  -3-2

 دلیل،  ذکر با  را مراتب کارها  انجام این موعد رسیدن از پیش موظف است است، ضروري زمانی  برنامه در تغییراتی که دهد تشخیص

 مورد که را آنچه و رسیدگی می کند کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات دهد. کارفرما، طالعا به کارفرما

 مسئولیتهاي و  تعهدات میزان  از  قرارداد، مندرجات در حدود تغییرات  این که است بدیهی کند. می ابالغ پیمانکار است، به قبول

 قرارداد به منضم زمانی برنامه مطابق است متعهد پیمانکار نگیرد، کارفرما قرار قبول مورد یراتتغی که درصورتی کاهد. نمی پیمانکار

 نماید.  اقدام

 قرارداد  مدت تغییرات -3-3

 تمدید مدت درخواست تواند می پیمانکار شود، کار اجراي مدت افزایش موجب که زیر موارد از یك هر وقوع صورت در   الف(

 :بنماید را قرارداد

 .کند اساسی تغییر فنی مشخصات یا اجرایی هاي نقشه کارفرما دستور به گاههر •

 .نماید تاخیر اوست عهده به آنها تهیه که مصالحی تحویل یا و کارگاه تحویل در کارفرما هرگاه •

 .درآید تعلیق حالت به قرارداد که صورتی در •

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

 و کند می دستگاه نظارت تسلیم به توجیهی، دالیل و محاسبات ارائه با را قرارداد مدت تمدید درخواست  پیمانکار صورت این در

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

 تعیین به موارد توجه  با دستگاه نظارت باشد، نرسیده اتمام به کار اگر قرارداد، مدت تمدید هر یا قرارداد اولیه مدت پایان ب( در

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

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

 فقط بند الف، در شده درج مختلف عوامل از ناشی زمان هم تاخیرهاي قرارداد، مدت تمدید براي ماده این مفاد اجراي در :1نکته

 . شود می محاسبه بار یك

 

  مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت  – 4 ماده

و    صورت مقطوع و به شرح ذیل تعیین  به  ال ری(  .........  ........ حروف)   ریال مبلغ .... عدد....  مبلغ قرارداد بابت انجام کامل موضوع قرارداد  

 توافق گردید. 

 

 شرح کاال و خدمات  ردیف
متراژ تقریبی  

 ) متر مربع( 

به ازاي هر متر مربع  قیمت 

 )ریال( ی تحویل
 قیمت کل )ریال( 

   1300 و سایر  اجرا ،خرید 1
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درخواست   -4-1 صورت  تا  خریدار،  فروشنده در  پنج  چهلسقف    حداکثر  عنوان  ریالی  مبلغ  درصد    و  به  را  قرارداد 

  ریدار خ  د تایید و مور  مناقصهشرکت  رالعمل  دستو  ذکر شده در  ل ارائه یك فقره ضمانتنامه اپرداخت، در قب پیش

م  فروشندهبه   مستهلك  .  د ینمای  پرداخت  فروشنده  هاي  پرداخت  کلیه  از  تناسب  به  پرداخت  پیش  این  مبلغ 

بر اساس ریزمتره کار اجرا شده  تسویه حساب و    .خواهد شد نهایی  از    واحد متراژ  و قیمتپرداخت  اعالم شده 

 سوي مناقصه گر انجام خواهد شد.

 

نظارت خریدار  :  یک   تبصره تایید دستگاه  و  پرداخت  استهالک کامل پیش  از  پرداخت پس  پیش  و  ضمانتنامه  ابطال   ،

 ودت خواهد شد.ع

 

 .ق نمیگیردمقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلمبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد    :دو تبصره 

 پیمانکار  عهده  به... و   معادن  از استفاده حق شهرداري،  عوارض مالیات،  بیمه،  جمله  از  قانونی کسورات  کلیه   :سه  تبصره  

 اینکه  مگر گردید، خواهد اعمال  جمهوري  ریاست راهبردي نظارت  و ریزي برنامه معاونت هاي  بخشنامه و  و ضوابط است

 باشد  شده  خص مش دیگري نحو به موافقتنامه این  در صراحتاً

 )صدور مربوطه ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات  :چهار  تبصره  

 عهده  بر پیمانکار،  افزوده( توسط    ارزش  بر  مالیات نظام  در نام  ثبت  گواهی  ارائه و  خدمات  و کاال  فروش  حساب  صورت 

 .بود خواهد کارفرما

  ات قانونیکسور  – 5 ماده

پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات بر عهده پیمانکار می باشد، که در این راستا کارفرما به شرح ذیل عمل  

 می نماید: 

ماده    یفتکال   یت در رعابیمه:   در  تام    38مقرر  ه  ب  % 5  پیمانکار معادل   از هر صورت حساب   کارفرما ،  یاجتماع   ین قانون 

با ارائه    پیمانکارمانده و    ی باق  کارفرما نزد    یزصورتحساب ن  رینقرارداد آخ  یان کسر نموده و در پا  یمه حق ب  عنوان سپرده

 . یدنما  یم  یافت صورت حساب را در ینسپرده به اضافه آخر %5 یاجتماع  ینمفاصاحساب از سازمان تأم

 افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد    -6ماده  

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

 درصد( مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد. 
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  بهاء آحاد تعدیل  - 7 ماده

 .نمی شود تعدیل آحاد بهاء و مشمول بوده  تا پایان مدت آن قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد  هاي قیمت

 

 

 یذ قرارداد تنف  -8  دهما

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد: 

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت 

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات  

 د( پرداخت پیش پرداخت از سوي کارفرما 

 ( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما   ه

بایست حداکثر ظرف یك هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به ارایه کلیه تضامین قراردادي اقدام نماید عدم   انکار می تبصره: پیم

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

بط و وصول نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود نکار را ضقرارداد، تضمین شرکت در مناقصه پیما

 سلب و ساقط نمود. 

 

 بر موضوع قرارداد  نظارت  - 9 ماده

از طرف    -9-1 است  نموده  تقبل  آن  پیوست  مدارک  و  اسناد  و  قرارداد  این  مفاد  طبق  بر  پیمانکار  که  تعهداتی  انجام  بر  نظارت 

کارفرما و یا نماینده وي که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود، واگذار گردیده    بهره برداريونت  کارفرما به عهده معا

است. پیمانکار موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت انجام  

 نماید. 

از  موضوع قرارداد در حین انجام کار  -9-2 تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزم جهت مطابقت با    و قبل 

 مواد مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت. 

انجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات و تسهیالت الزم جهت این امر و پرداخت    -9-3

 باشد. یمانکار میبرعهده پ  هزینه هاي مربوطه

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

 شهاآزمای هزینه انجام کند، آزمایش را یافته انجام کارهاي یا مصالح کار، اجراي صحت از اطمینان منظور به کارفرما چنانچه -9-5

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

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

 و موقت، موردي صورت به کارگر الزم تعداد آزمایشی، نوع هر انجام  یا مصالح از برداري نمونه براي که تاس موظف پیمانکار  -9-6

 بگذارد. دستگاه نظارت اختیار در رایگان طور به
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هاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت  نامهپیمانکار همچنین ملزم به رعایت آیین  -9-7

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد. فهبهداشت حر

 انجام از کارفرما مجوز کسب و دستگاه نظارت تایید از پس پیمانکار، نظر مورد  اصالحات  و فنی نظر  اظهار تغییرات، هرگونه  -9-8

 .گرفت خواهد

 

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین  - 10 ماده

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

تحویل قطعی موضوع قرارداد  از پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد. می تحویل کارفرما  مبلغ قرارداد، به  %5به میزان   تایید کارفرما، 

 شود.  می ه داد عودت پیمانکار به مالی و تائید دستگاه نظارت تسویه حساب و

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

از آن پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت پس  پیمانکار به ، ازصدور گواهینامه تحویل موقت و نیمی 

 .ددیگر خواهد مسترد

 

 پیمانکاردات  اییت  -11 هماد

  شده  تعریف  الزامات   و  خدمات  حدود   و   نموده  مطالعه  کامالً  را  مربوطه  مدارک  و   قرارداد و اسناد   که  نماید   اعالم می پیمانکار    -11-1

 .ستوده ال نمحاص نانیخصوص اطم نیدر ا  شیخو ییانجام پروژه و توانا  تیه است و از قابلنمود  شناسایی و بررسی  کامالً را آن در

 .هاي اجراي موضوع قرارداد را شناسائی کرده و به آن واقف استتمام خطرات و ریسك پیمانکار  -11-2

هاي اجراي تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیار دارد و یا  نماید که دانش فنی و سایر نیازمندياعالم میپیمانکار    -11-3

 . تواند آنها را تامین نماید می

نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله مقررات و قوانین مربوط به کار و تأمین  ید مییتأ ر  پیمانکا  -11-4

مالیات به  مربوط  قوانین  همچنین  و  حال  اجتماعی  هر  در  کند.  رعایت  را  آنها  است همه  متعهد  و  بوده  مطلع  کامالً  عوارض  و  ها 

 . خواهد بود ويالذکر متوجه فوق و مقررات  نینمسئولیت عدم اجراي قوا

 

 تعهدات پیمانکار   – 12 ماده

بارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه هاي مورد    -12-1

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

به  ا  -12-2 نتایج حاصله  ارائه  و مهندسی و سپس  فنی  و  علمی  اصول  رعایت  با  و  دقیق  به صورت کامالً  قرارداد  نجام موضوع 

 .روزانهکارفرما از طریق گزارش هاي 

و با     تمامی متریال مورد نیاز پروژه می بایست با نظارت و تائید کارفرما از متریال داراي تاییدیه هاي مد نظر کارفرما   -12-3

 انتخاب و تامین شود.   فیت باالکی
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می  -12-4 متعهد  با  پیمانکار  مرتبط  اسناد  سایر  و  کاتالوگ  نگهداري،  و  تعمیر  دستورالعمل  آموزشی،  دفترچه  گونه  هر  گردد 

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

ب   -12-5 از تحویل  بازرس معرفی  یه سایت، مپیمانکار قبل  و فنی توسط  بازدید کیفی  براي انجام  ترتیبات الزم  بایست تمامی 

گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنترل فنی شده از جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می

 گردد ظرف مدت یك هفته برطرف سازد. بازرس کارفرما اعالم می

روز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم براي کار بازرس در محل ساخت   3کار تاریخ بازرسی را حداقل پیمان -12-6

 را فراهم خواهد نمود. 

صدمه  -12-7 یا  حادثه  هرگونه  مانند  پیمانکار  عوامل  کلیه  مدنی  موضوع  مسئولیت  تحویل  هنگام  یا  قبل  است  ممکن  که  اي 

و کارکنان وي یا اشخاص ثالث گردد یا خسارتی به   وجه جان و اموال پیمانکار و کارکنان وي، کارفرماسبب آن متقرارداد و یا به  

تأسیسات و اموال پیمانکار، کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و کلی به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما و نمایندگان  

 نخواهد داشت. جع ذیربط وي مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مرا

نماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایران و پیمانکار بدینوسیله اعالم و تائید می  -12-8

شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع 

اند پیمانکارمکلف خواهد بود تا هر  ت و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کردهاز مقررا  قرارداد

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

یا    -12-9 قرارداد  موضوع  اقالم  کیفیت  گواهی  است  متعهد  یا   Certificateپیمانکار  همراه  ناگواهی  مربوطه  به  معتبر  مه 

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

 .باشد می پیمانکار عهده تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی کارکنان پیمانکار در زمان اجراي قرارداد بر -12-10

بایستی  بال  انکارپیم  -12-11 نماینده می  این  که  نمود  به کارفرما معرفی خواهد  را  نماینده خود  قرارداد،  امضاي  از  فاصله پس 

 داراي اختیارات تام از جانب وي بوده و در تمام اوقات در دسترس کارفرما باشد. 

 شد. کار می باکلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده پیمان -12-12

رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار جمهوري   -12-13

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

 ر الزم می باشد. وزارت کا ارایه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از -12-14

مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نخواهد    -12-15

 بود.

نماید    -12-16 پرداخت  مربوطه  قوانین  طبق  را  خود  کارکنان  بیمه  حق  و  دستمزد   ، مزایا   ، حقوق  کلیه  است  متعهد  پیمانکار 

پیمانکار می باشد پرداخت  سایرکسورا پرسنل برعهده  انفرادي و تردد  قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی  ت قانونی و موارد مرتبط با 

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

 چگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند. امل وي هیپیمانکار و عو

ابزار، مواد    -12-17 اجراي موضوع قرارداد و حمل آن ها به محل کار،  نیاز  ابزار آالت و مصالح و مواد مورد  کلیه تجهیزات،  تأمین 

تجهیز هاي  هزینه  نیز  و  عملیات  اجرایی  هاي  هزینه  کلیه  و  بیمه  آنها،  تعمیر  و  آالت  ماشین  چید  مصرفی  بر  عهده  و  به  کارگاه  ن 

 پیمانکار می باشد. 
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تجهیزات -12-18 از  حفاظت  و  اقالم   نگهداري  بعهده    و  موقت،  تحویل  تا  قرارداد  از شروع  قرارداد  اجراي  دوره  در  قرارداد  موضوع 

 پیمانکار می باشد. 

شرکت   -12-19 در  قرارداد  این  موضوع  تجهیزات  تامین  پذیر  پیمانکارفرآیند  خواهد  و  انجام  کار،   نکارپیمافت  صحت  مسئولیت 

سالمت افراد و ایمنی محیط کار را بعهده داشته و اصول و مقررات ایمنی و حفاظت فنی و مقررات قانون کار را رعایت می نماید و  

 نمی باشد.  کارفرماهیچ گونه مسئولیتی متوجه 

  يدارا  یستیبای  م   ندهینماخواهد نمود که این    یف معررما  رفکا  به  را  خود  هندینما  قرارداد،امضاي    از  پس  بالفاصلهپیمانکار   -12-20

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

 کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده پیمانکار می باشد.  -12-21

اجر-12-22 رانندگی،  و  راهنمایی  الزامات  ایمنرعایت  جمهوري  ایی،  کار  قانون  و  اجتماعی  تامین  قانون  کار،  محیط  بهداشت  و  ی 

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

 ارایه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزم می باشد.  -12-23

)پیوست( بر عهده پیمانکار می باشد وکلیه    HSEکلیه مسایل ایمنی در طول مدت انجام پروژه براساس دستورالعمل  رعایت   -12-24

 . عواقب ناشی از عدم رعایت ایمنی بر عهده ایشان می باشد

 پیمانکار موظف به رفع کلیه نواقص، اشکاالت و معایب طرح در دوره تضمین می باشد.  -12-25

هرگونه حادثه که ناشی از قصور پیمانکار در انجام صحیح و کامل موضوع قرارداد باشد )مالک تشخیص این روز  ورت بدر ص-12-26

 امر گزارش دستگاه نظارت می باشد(، مسئولیت جبران خسارات وارده به کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد. 

 د. رما ندارنپیمانکار و عوامل وي هیچگونه رابطه استخدامی با کارف-12-27

و    یو حفاظت فن  یمنیمسئولیت صحت کار، سالمت افراد و ایمنی محیط کار را بعهده داشته و اصول و مقررات اپیمانکار  -12-28

  می نماید و هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد. رعایت  را  مقررات قانون کار

از بکارگیري یا استخدامتعهد میپیمانکار  -12-29 افراد طرف قرارداد با    کارفرما  م کارکنانشود که  بدون اجازه    کارفرماو یا سایر 

 . خودداري نماید  کارفرماکتبی 

اي که ممکن است قبل یا هنگام اجراي موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و  مسئولیت هرگونه حادثه یا صدمه-12-30

الث گردد، یا خسارتی به تأسیسات و اموال پیمانکار، کارفرما و یا  ا اشخاص ثو کارکنان وي ی اموال پیمانکارو کارکنان وي، کارفرما

اشخاص ثالث وارد آید، جزئا و کال به عهده پیمانکارخواهد بود و کارفرما و نمایندگان وي مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مراجع 

 ذیربط نخواهد داشت. 

و شرایط پیش بینی  با تجهیزات الزم    اجرایی پروژه،  خصاترا طبق مشموظف است خدمات موضوع این قرارداد    پیمانکار-12-31

بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس    و   شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با کیفیت و کمیت الزم

با حداکثر مهارت و جدیت خود   اي و  ت  . همچنینانجام دهداستانداردهاي تخصصی و حرفه  صرفه و صالح   ،ل کارمراحمامی  در 

امانت کارفرما   نماید.   داري  و  حفظ  را  مسئولیت    الزم  رافع  کارفرما  پیمانکاربوسیله  اقدامات  و  ها  گزارش  تأیید  است؛  بدیهی 

 پیمانکارنبوده و پیمانکاردر هر حال مسئول و جوابگوي نواقص یا اشتباهاتی است که بعداً مشاهده می گردد. 
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امکان تامین تجهیزات موضوع قرارداد و اجراي موضوع قرارداد اطمینان حاصل نماید و نیز میزان   د نسبت بهپیمانکار بای -12-32

دستمزدها و کلیه هزینه هاي طراحی، تامین اجرا و نصب و راه اندازي، تحویل و آموزش تجهیزات را از هرجهت منظور نماید و از  

 ت. این بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داش

پیمانکار باید هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به مالیات که تا تاریخ انعقاد قرارداد -12-33

 معمول و جاري بوده است و نیز سود خود را منظور نماید و از این بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

 فوت، بر عهده پیمانکارمی باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نخواهد بود.   جرح و یا مسئولیت حوادث منجر به-12-34

 پیمانکار متعهد می گردد نحوه بهره برداري و به کارگیري تجهیزات موضوع قرارداد را به پرسنل کارفرما آموزش دهد. -12-35

  عایق کاري از اداره کار و رفاه باشند. حمجریان پیمانکار بایستی داراي گواهینامه مجري ذیصال  -12-36

 

 

 تعهدات کارفرما   –13ماده 

 پرداخت حق الزحمه پیمانکار بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کارفرما.  -13-1

 د.وارد نشو هر گونه بازرسی فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي شده تا در برنامه پیمانکار خللی  -13-2

 

 کارکنان پیمانکار  –14ماده 

از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به کار گرفته میشوند    -14-1

 کارکنان پیمانکار شناخته میشوند. 

تعداد کافی کارکنان صالحیت دار و مناسب داشته  ر خود به  پیمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفات  -14-2

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

 باشند و در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند. 

 کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود.  ئول اعمالپیمانکار در تمام مدت این قرارداد مس -14-3

 

 معرفی مدیر پروژه   –  15ماده 

حداکثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پروژه براي طول مدت    است  پیمانکار موظف  -15-1

 بوده و در تمام اوقات در دسترس کارفرما باشد .  ختیار تامقرارداد به طرف مقابل معرفی نماید. نماینده پیمانکار باید داراي ا

در صورتی که پیمانکار بخواهد مدیر پروژه خود را تغییر دهد موظف است حداقل یك هفته قبل از تاریخ تعویض، موضوع را    -15-2

 به اطالع کارفرما برساند. 

 

 محل تحویل تجهیزات و انجام موضوع قرارداد   -16ماده 

جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل    50و انجام موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر    محل تحویل تجهیزات

گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به عهده پیمانکار  

 باشد. می
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 رفع نواقص   دوره تضمین و   –  17ماده 

مدت    -17-1 به  موقت  تحویل  پایان  تاریخ  از  قرارداد  این  موضوع  مراتب  کارکرد  انجام  پیمانکار    12حسن  طرف  از  شمسی  ماه 

)حداکثر به مدت   تضمین میگردد و این مدت بنام دوره تضمیـن نامیده می شود. در صورت درخواست کارفرما مبنی بر بهره برداري

پر  ماه شمسی(  3 پیمانکاراز موضوع  توسط  از  وژه  بعد  دوره تضمین  اگر در دوره تضمین،    خاتمه، شروع  باشد..  برداري می  بهره 

معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن متریال بد یا نامرغوب باشد، پیمانکار مکلف  

 است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. 

به انجام کار مطلوب طبق تضمینات تعیین شده  پیمانکار تضم  -17-2  ین می نماید اقالمی که توسط وي تأمین می گردد قادر 

بوسیله پیمانکار و با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک و ضمائم قرارداد  

 باشــد. مشارالیه صحت و  

خود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه نواقصی در دوره تضمین ظاهر شود که    گاه هايار در کاریفیت مواد و دقت کدقت و ک

بتوان به متریال نامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناســب مربــوط نمــود با حداقل تأخیر )زمان توسط کارفرما تعیین می گردد(  

وصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک و ضمائم قرارداد در مورد ساخت  واقص فوق فقدان خصآن نواقص را اصالح نماید. از جمله ن

 می باشد. 

در صورتیکه پیمانکار از رفع نواقص در حداقل زمان )زمان توسط کارفرما تعیین می گردد( خودداري نماید کارفرما نواقص    -17-3 

کار منظور می نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراض در  ساب بدهکاري پیماندرصد به ح15را رفع و هزینه هاي متعلقه را به اضافه  

 این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

 

 سالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی تحویل   –  18ماده 

 رسال گردد. ، براي کارفرما ا( Originalکلیه اقالم مورد نیاز پروژه باید نو و سالم و بدون عیب و نقص غیر مستعمل و اصلی )

 ارائه گردد.  کارفرمابه  پیمانکارامه اصالت متریال می بایست از جانب گواهین

باشند توسط کارفرما مورد بازرسی کمی و کیفی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه اقالم ظاهرا  اقالمی که آماده بسته بندي می 

س از تحویل به انبار کارفرما به تأیید انبار  مربوطه تنظیم و پ   سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم لیست بسته بندي

 کارفرما خواهد رسید.  

مشخصات فنی مورد   منطبق باو یا    بوده ناسالم    یکه تجهیزات موضوع قرارداد مستعمل، دوباره ساخته شده یا تعمیر شده،در صورت

معین  کارفرما  که    معقولی  ده و در مدت زماننمو  تعویضرا    قالما، این نوع  کارفرمامتعهد است به دستور    پیمانکاردرخواست نباشد،  

خواهد  پیمانکار  این رابطه به عهده    خسارات ناشی از تأخیر در  تحویل نماید. کلیه هزینه هاي ایجاد شده و کارفرما  می کند در انبار  

ر طریق که صالح می  ه  مجاز است بهرما  کارفو طی مدت مورد نظر،    کارفرماتعویض به تشخیص    ازپیمانکار  در صورت امتناع    بود.

یا قرارداد را طبق   و   این قرارداد عمل نماید  22خسارت وارده بر اساس ماده  هزینه  براي جبران    را تعویض نموده و  اقالمداند این  

 فسخ نماید. پیمانکار    تخلفبدلیل و   29ماده 
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 قصور و مسامحه   –19ماده 

مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خسارتی به کارفرما    ود قصور ورزد و یادرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خ

اي که  درصد از محل تضمین هاي پیمانکار و یا هرنوع مطالبات و سپرده  15شود کارفرما حق دارد هزینه خسارت وارده را باضافه  

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

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل  -20ماده  

به  پیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه اندازي و)درصورت درخواست کارفرما نسبت  راه  راهنما و دستورالعملهاي  هاي 

این قرارداد یه مدارک منضم به بهره برداري، بهره برداري( و تعمیرات، مدارک خرید تجهیزات وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کل

قرارداد آمده است را به تعداد   2ماده   3را در قالب فاینال بوک براساس دستورالعمل هاي کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک که در بند

قبل از   نسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی، یك نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را  3

ماه    1( حداکثر تا  As builtت براي کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت ) تحویل موق

 پس از تحویل موقت میباشد.   

 

 دقت و کوشش   –  21ماده  

ستانداردهاي تخصصی و  ل فنی و بر اساس اپیمانکار باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداو

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

 

 جریمه تأخیر   –  22ماده  

را با توجه به مفاد قرارداد ات موضوع قرارداد  چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، پیمانکار نتواند تمام و یا قسمتی از تعهد  -22-1

تواند به ازاي هر روز تاخیر در انجام تعهدات پیمانکار مبالغی را به شرح ذیل بعنوان جریمه، بدون لزوم  بموقع انجام دهد کارفرما می

 ید. بات وي برداشت نماها و سایر مطالهاي وي کسر نماید و یا از محل تضمینانجام اقدامات قضایی یا اداري از پرداخت 

به ازاي هر روز تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه اي -22-2

)ده درصد( مبلغ کل قرارداد از سوي کارفرما به حساب پیمانکار منظور می گردد. در    %10)نیم درصد( و حداکثر تا    %0.5معادل  

الذکر در انجام هر یك از تعهدات طبق برنامه زمان ، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب    یر بیش از مدت فوق صورت تأخ

خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین پیمانکار را به عنوان خسارات ناشی  

 از فسخ قرارداد ضبط نماید. 

 

 قتگواهی تحویل مو  –  23ماده  

اندازي کل مجموعه پس تایید عملکردي هاي  تست انجام از پس  -23-1 و دوره  شده تلقی  شده تکمیل کار نظارت، دستگاه و راه 

 ،پیمانکار اتمام دوره راه اندازي و به درخواست  تاریخ  از روز 10 ظرف  حداکثر تضمین دوازده ماهه از این تاریخ شروع خواهد شد و

 .شد خواهد صادر کارفرما توسط  تجهیزات ت براي موق تحویل گواهی

بر اساس استاندارد مورد تایید دستگاه نظارت صورت  پیمانکار توسط باید تستها دیگر و عملکرد تضمین  تست روش انجام  -23-2

 پذیرد.  
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واهد شد. در این صورت  اهی تحویل موقت نخمعایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گو  -23-3

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

ر هر حال  روز توسط کارفرما صادر خواهد شد. د  10بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت  

 وع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود. تاریخ شر

 

 مسئولیت های دوره تضمین –  24ماده  

مدت   براي  را  قرارداد  موضوع  عملیات  کلیه  انجام  حسن  می  12پیمانکار  تضمین  موقت  تحویل  از  پس  شمسی  )دوره  ماه  نماید 

، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود در کار مشاهده شودتضمین(. اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی  

روز    15رفع کند. براي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می کند و پیمانکار حداکثر  

 توسط کارفرما اعالم  می گردد، رفع مینماید.  ها را طی مدتی که پس از ابالغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آن

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

اضافه   به  را  آن  هزینه  و  نماید  نوع مطا  15رفع  هر  یا  پیمانکار  از محل تضمین  اي کدرصد،  و سپرده  دارد،  لبات  او  نزد  پیمانکار  ه 

 برداشت نماید.  

 هزینه هاي حفاظت، نگهداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست. 

 

 گواهی تحویل قطعی –25ماده  

تحویل ریختا و ،اعضا پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه  12دوره   پایان در  به و معین را عیقط هیات 

 باشد پیمانکار کار از ناشی که و نقصی  عیب هرگاه کارها، بازدید از پس قطعی، تحویل کند. هیات می اعالم و معرفی پیمانکار

 لارسا کارفرما براي و تنظیم را قطعی تحویل صورت جلسه درنگ بی گیرد و می قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده

 کند.  می

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

 .باشد می آنها رفع

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

 .است قطعی تحویل به اقدامات مربوط مالک پیمانکار تقاضاي تاریخ و باشد می است کرده بروز قطعی تحویل تقاضاي تاریخ تا که

 صورت وضعیت قطعی

 قرارداد، و مدارک اسناد اساس بر  را شده انجام کارهاي قطعی وضعیت  صورت  موقت، تحویل  تاریخ از ماه  1 تا حداکثر باید پیمانکار

 .نماید تسلیم دستگاه نظارت به بررسی و گیرسید براي و کند هتهی

 براي ماه  مدت یك ظرف و نموده  رسیدگی مربوطه مستندات و قرارداد اساس بر را شده دریافت وضعیت صورت دستگاه نظارت

 .نماید می ارسال کارفرما تصویب

 اقدام آن به پرداخت نسبت اییدت صورت در و  سیدگیر وصول تاریخ از ماه یك  مدت ظرف را شده دریافت وضعیت صورت کارفرما 

 خواهد اعالم پیمانکار، به صورت وضعیت از نسخه یك ارسال ضمن  را خود نهایی  نظر کارفرما تایید، عدم صورت در .نمود خواهد

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

 .رساند می کارفرما اطالع به
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 می اعالم را رد آنها یا قبول و کند می رسیدگی اعتراض موارد به پیمانکار، نظر  وصول تاریخ از ماه یك مدت ظرف حداکثر کارفرما

 .نماید

 

 حق واگذاری   –  26ماده  

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

 حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد. 

 

 قانون حاکم بر قرارداد و حل اختالف  –  27ماده  

 قوانین حاکم بر قرارداد ، قوانین جمهوري اسالمی ایران خواهد بود.  -27-1

 گل فوالد و آهن توسعه شرکت قراردادهاي امور  و حقوقی مدیریت بعهده ردادقرا  این مواد تفسیر در نظر  اختالف گونه هر حل  -27-2
 که بود خواهد سیرجان شهرستان قضائی محاکم قرارداد  این با مرتبط و ناشی حقوقی به دعاوي رسیدگی صالح مرجع و میباشد گهر

 .نمودند موافقت آن  با قرارداد این با امضاء طرفین

داتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت کارفرما،  تا حل اختالف، تعهپیمانکار ملزم است که    -27-3

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

 

 حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور(  –  28ماده  

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

 

 موارد فسخ و خاتمه قرارداد  –29ماده  

 فسخ قرارداد بعلت تخلف پیمانکار :    -29-1

در صورتیکه بر کارفرما معلوم شود که پیمانکار عوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي انجام موضوع قرارداد به موقع 

نساخته را  فراهم  الزم  دقت  یا  صورت   و  در   ، نماید  نمی  اعمال  محوله  وظایف  انجام  در  رود  می  انتظار  پیمانکار  یــك  از  کــه 

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

همال و یا تقصیر پیمانکار بیش از مواعد مندرج در ماده  قرارداد به علت ا  تشخیص دستگاه نظارت کارفرما انجام و تحویل موضوع

این قرارداد به تعویق بیافتد و یا پیمانکار منافع کارفرما را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله را   22

ازد و پیمانکار موظف است ظرف مدتی که  ر خود را بر طرف سننماید، کارفرما به پیمانکار اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کا 

 روز تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد.   5در هر صورت نباید از 

اقدامات ناصواب  از  اینکه به علت بعضی  پایان مدت مذکور پیمانکار مطابق اخطار کارفرما عمل نکرده باشد و یا  در صورتیکه در 

ند، کارفرما حق خواهد داشت به تشخیص خود و  بدون احتیاج به انجام تشریفات  ومیت جزائی پیدا کمربوط به حرفه خود محک 

اجراي تعهدات و حسن  ابالغ فسخ قرارداد، بی درنگ نسبت به ضبط تضمین  از  نماید. کارفرما پس  را فسخ  این قرارداد  خاصی 

که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل  ارت وارده به خود  انجام کار به نفع خود اقدام نموده و حق خواهد داشت هر گونه خس

تضامین و سایر مطالبات پیمانکار مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداري برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه ادعایی  

 را دراین خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.  
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 ه(فسخ قرارداد با توافق طرفین)اقال -29-2

نکار ممکن است قرارداد را با توافق متقابل فسخ نمایند که در آن صورت کارفرما خسارت معقول بخش تدارکات و  کارفرما و پیما

خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور با تایید کارفرما انجام شده یا به وسیله پیمانکار در جریان انجام می باشد را به پیمانکار پرداخت 

کلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدي را که کارفرما براي    ط برآنکه پیمانکارخواهد کرد، مشرو

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

 

 فسخ به سبب ورشکستگی -29-3

 هر یك از طرفین فسخ خواهد شد.  سویهاین قرارداد در صورت ورشکستگی و ت

 

باال بین طرفین حل و فصل    2-29صورت تداوم حالت فورس ماژور می تواند فسخ شود و و بر طبق بند  این قرارداد در    -29-4

 خواهد شد. 

 

 خاتمه قرارداد   -29-5

( هفت  اخطار  با  خود  بتمایل  زمان  هر  در  تواند،  می  اینصورت  7کارفرما  در  دهد.  خاتمه  قرارداد  به  پیمانکار،  به  کتبی  روزه   )

 که مبالغ زیر را به پیمانکار بپردازد: ت کارفرما آن است مسئولی

کارهاي    –الف   از  قلم  هر  درصد  براساس  و  گرفته  انجام  واقعا  که  کارهائی  براي  پیمانکار  استحقاق  مورد  نشده  پرداخت  مانده 

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

م  –ب    یافته  کلیه  انجام  فسخ،  خارج  تاریخ  از  قبل  کار  نیاز  مورد  مواد  تأمین  براي  پیمانکار  توسط  گرفته  هاي صورت  هزینه  و 

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

مذک اقالم  براي  آنکه  بر  مشروط  همچنین  پرو  تاریخ  آن  تا  براي ور  گرفته  انجام  هاي  هزینه  اثبات  باشد.  نگرفته  صورت  داختی 

کارفرما با ارائه نسخه هاي تأیید شده فاکتورهاي پیمانکار  یا سایر اسناد تأیید شده توسط کارفرما دال بر انجام هزینه ها خواهد  

 بود.

یمانکار بمـوجب قـرارداد حق دریافت بازپرداخت ایراشیایی را که پ پیمانکار مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و س   –ج   

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

نیز   کارفرما  آنکه  تا  باشد  الزم  که  اقداماتی  و  داد  خواهد  انتقال  کارفرما،  که  دستورالعملهاي  را  حقوقی  کلیه  همان  در  پیمانکار 

 سفارشها و پیمانهاي دست دوم دررابطه با کار بدست آورده است کسب نماید انجام خواهد داد. 
به   –د    که  تعهداتی  بجز  یافت؛  خواهد  خاتمه  طرفین  قراردادي  تعهدات  کلیه  ماده  این  در  مشروحه  تعهدات  اجراي  محض  به 

ل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این ماده برحق  ا ضمنی پس از تکمیموجب شرایط قراردادي بطور صریح ی

کارفرما در پایان دادن به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار خاتمه قرارداد به 

کارفرما مسئولیت حل و فصل دعاوي پیمانکار و  وم نیز می باشد و  به معنی پایان دادن به کلیه پیمانهاي دست د  "پیمانکار عینا 

 سازندگان و فروشندگان و پیمانکاران دست دوم را نخواهد داشت. 
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 بسته بنده و تحویل کاالهای موضوع قرارداد  –  30ماده  

  .باشد می انکارپیم عهده به قرارداد موضوع  اقالم حمل  و بندي  بسته بارگیري، از ناشی هاي هزینه کلیه -30-1

دستگاه  تایید به  بایست  می که باشد می قرارداد  تجهیزات  تخلیه  و  بندي بسته  بارگیري، دستورالعمل ارائه  به  موظف  پیمانکار  -30-2

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

 :گیرد قرار نظر مد باید زیر  موارد خلیه ت  و بارگیري بندي، بسته  دستورالعمل تهیه در -30-3

 گردد که درج  دستورالعمل در بسته هر  محتوي  کاالي کمیت ها، بسته  کل شمار  هاي آیتم شامل بندي  بسته  به  مربوط  هاي فرم  -ا
 گردد. تکمیل  بارگیري مجوز  صدور و بازرسی زمانی در

 .گردد درج  ل دستورالعم در ها بسته  صحیح بارگیري نحوه -ب

 آسیب ضمن از  که گردد آماده و  بندي بسته نحوي  به حمل، وسیله ونوع محموله  ماهیت به  توجه با تحویل و حمل  براي را الهاکا   -ج
 بماند.  مصون تخلیه و  حمل بارگیري،

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

 دیده شود. دستورالعمل در شود می تهیه  مختلف مراحل در که کیفیت کنترل و ایشآزم بازرسی، هاي نامه گواهی و مدارک تمام -ه

 رطوبت و نفوذ قبیل از  تجهیزات  در نقص و عیب گونه  هر از  که باشد اي  بگونه باید نگهداري و کردن انبار حمل، بندي، بسته  -30-4
 گردد. جلوگیري  آنها امثال  و دیگر گازهاي و هوا تعارضات و زدگی زنگ

 

 آزمایش و تهیه گزارش   بازرسی،  –  31ماده  

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

وگیري خواهد  مجاز است که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جل

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

از  -31-2 از تحویل، مورد بازرسـی نمایندگان   کلیه اقالمی که  طرف پیمانکار ساخته و تهیه می شود در دوره ساخت و یا قبل 

ه، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات  رفرما، در هر مرحلکارفرما قرار خواهند گرفت. کنترل و بازرسی نمایندگان کا

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

در    -31-3 و  نماید  ارسال  کارفرما  براي  را  کیفیت  کنترل  و  بازرسی  العمل  دستور  اقالم،  بازرسی  از  قبل  است  موظف  پیمانکار 

المللی مورد تایید  الم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهاي بینراي آزمایش هاي اقصورتیکه ب

 کارفرما انجام خواهند شد. 

روزکاري قبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت، تاریخ بازرسی را   3پیمانکار حداقل    -31-4

به پیمانکار معرفی می    "ت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف کارفرما کتباته و بایستی تسهیالاعالم داش

دهد.   قرار  آنان  اختیار  در  محوله  وظائف  انجام  براي  پیمانکار(  هزینه  )به  را  الزم  کمکهاي  و  آزمایش  لوازم  و  نماید  فراهم  شوند 

تعهدات خ است  موظف  پیمانکار  قرارهمچنین  طبق  بر  را  دستورالعملود  بر طبق  و همچنین  فنی  اصول  و  که  داد  تعلیماتی  و  ها 

اي و تخصصی اعالم می نماید،  دستگاه نظارت کارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه

 انجام دهد.  

پیمانک  -31-5 از طرف  که  اقالمی  بازرسی،  موقع  در  است طدرصورتیکه  تهیه شده  نباشند،  ار  قرارداد  در  بق مشخصات مشروحه 

از تعویض یا رفع   بازرس مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید )با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه پیمانکار 

ریق که صالح میداند  می تواند به هر ط  عیوب اقالمی که کارفرما تقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید کارفرما
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انجام   در  یا مسامحه  و  منزله قصور  به  را  اقالم  نوع  این  اصالح  یا  تعویض  پیمانکار در مورد  امتناع  و  نموده  را جایگزین  اقالم  این 

ماده   بر طبق  نوع خسارات  این  جبران  براي  و  نموده  تلقی  پیمانکار  طبق    22تعهدات  یا  نماید،  عمل  قرارداد  ماده  این  ،  29مفاد 

 رداد را بدلیل تخلف پیمانکار در انجام کارها، فسخ نماید. قرا

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

ولیت  یمانکار را از مسئهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن اقالمی که از طرف پیمانکار تحویل شده اند، پ   -31-7

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

 فراهم آورد.کارفرما  براي بازرس را  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزمپیمانکار  -31-8

 نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود.  پیمانکاردر هر مرحله، رافع مسئولیت  ،کارفرما مایندگان کنترل و بازرسی ن-31-9

 

 

 

 تعلیق  -32 ماده

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

 کار، پاي مصالح شده، کارهاي انجام تمام که است مکلف پیمانکار تعلیق، مدت در .دده اطالع پیمانکار به تعلیق شروع تاریخ تعیین

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

 اجاره .کنند فق میتوا نماید، خارج هکارگا از تعلیق مدت در است مایل پیمانکار که آالتی ماشین مورد در پیمانکار و ب( کارفرما

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

 .شود می

  2 داکثرح و  یك بار براي ار تعلیق مدت  پیمانکار،  موافقت با تواند می کارفرما باشد، ضروري ماه دو از بیش تعلیق که صورتی ج( در

 .شود می داده خاتمه به قرارداد ماه، 2 از بیش تعلیق با پیمانکار موافقت عدم صورت در .دهد افزایش گفته پیش شرایط با ماه،

 وعشر کارگاه، تاریخ نمودن  آماده منظور به  پیمانکار براي مهلتی تعیین با کارفرما شود، برطرف کار  تعلیق موجب عوامل د( هرگاه

 .کند می ابالغ پیمانکار به را کار مجدد

 

 

 قرارداد  خاتمه  -33ماده  

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

 روز 15 از بیشتر نباید حویل، کهت براي کارگاه ردنک آماده تاریخ تعیین با را قرارداد خاتمه بگیرد، قرارداد دادن خاتمه به تصمیم

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

 آماده را گاهکار و کند تکمیل ار کارها گونه این آن مهلت، در بتواند پیمانکار تا دهد می پیمانکار به بیشتري مهلت و کند می

 .نماید تحویل

 : است زیر شرح به قرارداد  دادن خاتمه از بعد اقدامات
 

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

 کارفرما  توافق با که مدت مناسبی در خود، هزینه به ست،ا مکلف پیمانکار ، شود مشاهده ناتمام کارهاي مورد در معایبی  اگر .گیرد
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 به راسا کارفرما نکند، نقص رفع مقرر در مهلت پیمانکار که صورتی در .دهد قطعی تحویل سپس و نماید عیب رفع شود می تعیین

 آغاز  اصالح تاریخ از کارها، لقبی این تضمین ورهد است نماید. بدیهی  می نقص رفع به اقدام 15/1 ضریب اعمال  با و  پیمانکار هزینه

 .شد خواهد
 

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

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

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

 .شود می منظور قطعی وضعیت صورت

 براي  آن  شرایط خرید با همراه را  کار اجراي  براي  شده سفارش مصالح فهرست  درنگ بی قرارداد، خاتمه ابالغ دریافت با پیمانکار

 تشخیص نیاز مورد که را هسفارش شد مصالح از اقالمی پیشگفته، فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما

 از  مصالح این  خرید بابت که مبالغی .منتقل نماید کارفرما به را  آنها خرید قرارداد پیمانکار تا کند می اعالم پیمانکار به دهد می

 بهاي بقیه تایید و رددگ می منظور  پیمانکار طلب به حساب خرید مدارک و اسناد تسلیم مقابل در است، تایید شده پیمانکار سوي

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

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

 .دنمای منتقل کارفرما به را آنها کارفرما توافق صورت در یا
 

 به خاتمه دادن اثر در و است کرده تعهداتی  ثالث اشخاص مقابل در قرارداد، موضوع اجراي منظور به پیمانکار صورتیکه ه( در

 به کارفرما تایید رسیدگی و از پس خسارتها، و ها هزینه این گردد، اشخاص آن به خسارتهایی و هزینه پرداخت به ملزم قرارداد

 .گردد می منظور  پیمانکار بستانکاري حساب
 

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

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

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

 

 امور محرمانه   -34ماده  

که    کلیه موضوعات مرتبط با قرارداد را محرمانه تلقی کرده و تحت هیچ شرایطی اطالعات، مدارک، تجارب و دانش فنی  پیمانکار

را در این رابطه اخذ   کارفرماکتبی  ینکه مجوز رسمی و  در اختیار وي گذاشته شده است را فاش نخواهد کرد، مگر ا  کارفرماتوسط  

 کرده باشد.  
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 نشانی طرفین قرارداد  –  35ماده  

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

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

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

 

 

 نسخ قرارداد  –  36ماده  

هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفین قرارداد داراي اعتبار   و سه نسخه اصلی کهماده    36این قرارداد و پیوست هاي مربوطه در  

 یکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي کارفرما و یك نسخه براي پیمانکار میباشد. 
 

 

 

 

 

 ( ...................شرکت  پیمانکار )                 (                       گهر گلد  توسعه آهن و فوال شرکتکارفرما )  

     

 

 

 

 مدیرعامل ( (  ...................                      محمد محیاپور )مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره(       

 

 

 

 

                                            )رئیس هیات مدیره(                   ....................                           )عضو هیات مدیره(                                    جعفر صالح    
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
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موارد   و  مفاد  کلیه  میگردد  متعهد  کلیه    HSEپیمانکار  میگردد  متعهد  همچنین  و  گذاشته  اجرا  به  را  الحاقیه  این  در  شده  ذکر 

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

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

 میگردد. 

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

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

ئول و تمامی نفرات مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیت مس

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، 

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

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  واحد  HSEمتناسب  تایید  به  ب   HSEکه  رسیده  تعیین کارفرما  اشد، 

   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

   تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

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

 معاینات طب کار  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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

جمع  )خدمات پزشکی، تهیه آب و یخ،   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. 

با   -10 مرتبط  تجهیزات  و  اقالم  وس  HSEکلیه  برداري، از جمله  بار  تجهیزات  و  برقی، وسائل  فردي، وسایل  استحفاظی  ایل 

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.  HSEایت، منوط به تایید واحد پیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده س -11

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

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

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 

از تهیه، نمونه آن جهت تایید به   ارائه گردد. در صورت عدم تهیه وسایل استحفاظی     HSEواحد  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. 

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

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

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

   خواهد نمود.

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 پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 موضوع مناقصه: 

آهن اسفنجی کوثر  خروجی کمپرسور کولینگ مگا مدول Dischargeخط تأمین متریال و اجرای عایق 

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

داریم که  ریم، اعالم میو بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا دا

   عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 ریم.داآگاهی کامل داشته و تخصص کافی و الزم در این خصوص  

قوانین، مقررات و آئینآگاهی   -3 هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و  نامهکامل 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 •

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

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

 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. 
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یمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را در نظر گرفته و تایید  تهیه پیشنهاد ق در   •

 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    اقدامم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما  ده مناقصه اعال که شرکت ما بعنوان برن  صورتیدر   •

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

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

تام • نمایندگان  اما  امضا  داراي حق  و  و مجاز شرکت هستیم  براي شاالختیار  و  ما  رکت میز طرف  به  و  باشیم 

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

 پر کردن جدول زیر بر اساس شرح خدمات الزامی است. •

 

 

 شرح کاال و خدمات  ردیف
متراژ تقریبی  

 ) متر مربع( 

به ازاي هر متر مربع  قیمت 

 )ریال( ی تحویل
 قیمت کل )ریال( 

   1300 و سایر  اجرا ،خرید 1
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 فرم ضمانت نامه نمونه 
 

ق 3001/10شماره مناقصه :    
 

 

 

 

1140 بهار  
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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 ریالمبلغ  ................   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

 نامه 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

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

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

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

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

 . کند  پرداخت ***  
 

 پیمانکار * عنوان

 بیمه  شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 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  ✓

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

 باشد.
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