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دستگاه   2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل   "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

به   عمومی مناقصه از طریق برگزاری را  " شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر نسوزجرثقیل سقفی انبارهای 

 واگذار نماید.  پیمانکار واجد شرایط 

 

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

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

 اقدام نمایند.

 

با جناب اقای مهندس    ارائه پیشنهاد فنی  از  قبل  مناقصه گران در صورت نیاز به سوال از موارد فنی پروژه،  -

 .ند ینمااعالم نظر خود و مالی پیشنهاد فنی  و نسبت به ارائه تماس  36325768091 شیخ کرمی 

بنام آقای    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   -

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

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

  . ع رسانی خواهد گردید الاط "ج "ارایه 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/ 50/ 90  اخرین مهلت ارسال مدارک:  

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

 

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

 ........................    مدیریت محترم شرکت

 

 با سالم

طراحی،  پیمانکار پتوژه  انتخاب نسرر   ب  عمومی   مناقصههدر نظت دارد از طتیق بتگزاري   گهت گل  فوالد و  آهن  توسرر   شررت  

شهرکت توسعه آهن و فوالد   نسهوزدسهتگاه جرثقیل سهقفی انبارهای   2تامین، اجرا، نصهب و راه اندازی و تحویل 

 اقدام نماید.   سیتجان   ارخان در محل   گل گهر
 

 ( موضوع مناقصه1

شرکت توسعه   نسوزدستگاه جرثقیل سقفی انبارهای  2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 ف الی  ها در پیوس  اسناد مناقص  آمده اس .   شتح     آهن و فوالد گل گهر
 

 پروژهاجرای  (  2

شرت   توسر       یمجتمع گل گهت، سرا  یجاده اختصرا ر  تاز،یجاده شر 50 لومتتی  تجان،ی تمان، سر  مناقصر موضرو    ياجتا محل

 باشد .  می، آهن و فوالد گل گهت

 

 ( اسناد مناقصه  3

 از روش زیت اقدام نمایند:متقاضیان محتتم می توانند جه   سب ستي  امل اسناد مناقص  

     .comwww.gisdco   سای  اینتتنتی شت   توس   آهن و فوالد گل گهت ب  آدرس 
 

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

 ارفتما و ب     )مطابق با فتم  داده شده( ب  نفع  نام  بانکی  ورت ضمان ب   اس     باید  ریال(  میلیارد  سه)  3,000,000,000    م لغ

پس از   حداقل س  ماههاي فوق باید  گزار تسلیم شود. مدت اعت ار تضمیننام شت   توس   آهن و فوالد گل گهت ب  دستگاه مناقص 

 و بتاي س  ماه دیگت نیز قابل تمدید باشد. ها بوده تاریخ افتتاح پیشنهاد

http://www.gisdco.com/
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 ماه نیز دوره ضمان  خواهد بود.   12 می اشد، ضمن اینک    ماه 3زمان پیش بینی  بتاى اجتاى موضو  قتارداد از تاریخ تنفیذ 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد ( 6

 می باشد.  متحل  ايدو ارائ  مدارک و پیشنهادات بصورت  

 

  (  اعتبار پیشنهاد 7

 روز ب د از آختین موعد تسلیم پیشنهادها اعت ار داشت  باشد.    90پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد8

تهتان، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سری و یکم نشرانی   ب   09/05/1401مورخ    14  ثت تا سراع پیشرنهادها باید حدا 

  09133919110فوالد گل گهت، واحد بازرگانی جناب آقاي قاسررمی با شررماره تماس ، شررت   توسرر   آهن و   22غتبی، پالک  
 تحویل داده شود. بدیهی اس  پس از این زمان هیچگون  مدر ی از مناقص  گتان دریاف  نخواهد شد. 

 

 پاسخگویی به سواالت  (9

توانند با اطالعات ذیل تماس حا ل  گتان مىمناقص موضو  مناقص ،  بتگزاري  سوال در رابط  با  هتگون     در  ورت وجود

 فتمایند: 

جناب اقاي مهندس شیخ  ارائ  پیشنهاد فنی با جناب اقاي    از  ق ل   مناقص  گتان در  ورت نیاز ب  سوال از موارد فنی پتوژه، 

 .ند ینمااعالم نظت تماس و نس   ب  ارائ  پیشنهاد فنی و مالی خود  09136325768 تمی 

 ، شت   توس   اهن و فوالد گل گهت، 22تهتان، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پالک آدرس: 

 قاسمی مسئول پاسخگویی : آقاي  

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همتاه: 

 

 
 مناقص  پیش رو توج  ب  نکات ذیل حائز اهمی  می باشد: در خصوص 

شت   توس   آهن و فوالد گل گهت در رد یا ق ول  لی  پیشنهادات مختار اس  و آن شت   ب  این وسیل ، حق   -1

 اعتتاض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائ  شده سلب می نماید.

م لغ   -2 بتاساس  فنی  یکسان  شتایط  در  مناقص   بتنده  میچون  مشخص  پیمانکاران  پیشنهادي  و  جمع  ل  شود 

 گتدد: نماید بنابتاین شتایط زیت در بترسی پیشنهادات عمل میپیمانکاران خود قیم  واحد را پیشنهاد می
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 نتتل محاس ات بتنده مناقص ، مشخص شود    جمع  ل از عدد پیشنهادي بیشتت   در  ورتیک  پس از   - الف

 یابد. نس    اهش میاس  قیمتهاي واحد ب  همان 

 نتتل محاس ات بتنده مناقص  مشخص شود    جمع از عدد پیشنهادي  متت اس    در  ورتیک  پس از   -ب

 باشد.قیم   متت مالک عمل می

در ورتیک  قیم   ل هت آیتم با حا ل ضتب قیم  واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایتت داشت  باشد    -پ

 شد.با مالک محاس   عدد  متت می

تمام اسناد مناقص  از جمل  این دعوتنام  باید ب  مهت و امضاي مجاز ت هدآور پیشنهاد دهنده بتسد و ب  همتاه   -3

 پیشنهاد قیم  ارائ  گتدد. 

هاي این اسناد ارائ  شده اس  بایستی توسط پیمانکار بصورت دقیق و با جزئیات  مواردي    در مدارک و پیوس  -4

جود هت گون  انحتاف نس   ب  اسناد مناقص  پیش رو می بایس  ب   ورت مکتوب   امل، اجتا گتدد. در  ورت و

توسط فتوشنده و بتاساس دستورال مل شت   در مناقص  اعالم گتدد. در زمان عقد قتارداد و پس از ت یین بتنده 

ي مناقص   در زمان بتگزار  فتوشنده توسط، موضوعاتی بترسی و رسیدگی خواهد شد    در پیشنهاد فنی و مالی  

 دیده شده باشد و در غیت اینصورت اسناد مناقص  م ناي عقد قتارداد قتار خواهد گتف .

 حدا ثت   ورت  این  در      شود  مهل  اعالم شده بتاي یک دوره تمدید  اس   ممکن  مناقص  گزار  الحدید   ورت  در  -5

  www.gisdco.irدر سای  اینتتنتی شت   توس   آهن و فوالد گل گهت ب  آدرس  مقتر مهل   از  ق ل  ساع     48

         .اعالم خواهد شد

                                     

 امضاء                                    

http://www.gisdco.ir/
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گرانشنهاد توسط مناقصهارائه پی  وهنح    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

 

 مقدمه (1

دسدتگاه  2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه انددازی و تحویدل "  دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

را با شرايطي که در ادامه ذکر شددده اسددت از  " ت توسعه آهن و فوالد گل گهرشرک  نسوزای  ارهانب  جرثقیل سقفی 

 به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.    عموميطريق برگزاري مناقصه  

 شرح کار  (2

 دستگاه جرثقیل سقفی 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل   " دارد هدف از برگزاري اين مناقصه

 مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس  " ت توسعه آهن و فوالد گل گهر شرک نسوزانبارهای  

 

 اسناد مناقصه  (3

 ت:   مناقصه شامل اجزاي زير اس اين اسناد  -3-1
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 شرکت در مناقصه  مه نادعوت،  آگهيکاور اسناد،  •

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

   HSE، دستورالعمل رداديس قراپیش نو •

 ، پیشنهاد قیمت فرم ضمانت نامه،  فني  مدارک •

 

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

بررسيمناقصه -3-3 به دقت  را  اسناد مناقصه  پیشنهاد مناقصه،  از تسلیم  قبل  بايد  اطالعات ال گر،  تمام  و    ، زمکرده 

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

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

 .دبه اسناد مناقصه افزوده شو ايکه طي الحاقیه مگرآن

ه را به دقت  تمام اسناد مناقص گرد شد که مناقصهبه منزله آن تلقي خواه  مناقصه و تسلیم پیشنهاد شرکت در   -3-4

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

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

از مناقصههر   -3-5 قگران  يک  مورد مفهوم  يا که در  ابهام  مناقصه،  اسناد  از  باشد، ميسوالي د سمتي  به  اشته  تواند 

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

ا  اسنادگزار در  نشاني مناقصه به نظرمناقصه مشخص شده است.  از مفادمناقصه گر  اسناد مناقصه    گر قسمتي 

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

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

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

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

 .نظر وي تلقي خواهد شد
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به توضیحات درخواست شده از  اسخ  در پمناقصه    اسناد يخ تعیین شده در  تواند در هر زمان تا تارمي  گزارمناقصه -3-6

اسناد مناقصه تجديد   هايي در لیل ديگر و يا به صالحديد خود، با صدور الحاقیهگران يا به هر دمناقصه سوي

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

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

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

 

 ان گرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط   (4

ذيل مي    مناقصه به ترتیبنحوه ارسال پاکات    مي باشد. بنابراين  دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت  

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

  پیشنهاد فني ارائه شده توسط واحد مهندسي بررسي شده و پس از .  در زمان و محل مقرر تحويل نمايند 

 . ع رساني خواهد گرديد الاط  "ج"پاکت ، نحوه ارايه پیشنهاد مالي تايید 

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

اقدام نموده و   به زبان فارسي  به    09/05/1401  روز  14ساعت  تا  حداکثر    خود را  اتپیشنهادفني و مالي 

 نشاني:  بهدفتر کارفرما 

سارژان  میدان  ،تهران الوند، خیابان  و يكم، پالک  تین، خیابان  فوالد گل گهر،    ،22ي  و  اهن  توسعه  شرکت 

از تاريخ مقرر،  قاسمي  ، آقاي  بازرگانيمعاونت   تحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پس 

 ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 شد. ز تاريخ تسلیم، اعتبار داشته باد ا بع روز 90پیشنهاد مالي ارائه شده بايد تا   -4-2

ده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در مالي بايد بصورت تايپ شده تهیه و تكمیل ش   -پیشنهاد فني -4-3

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

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

ا -4-4 پاکتهاي  بايدکلیه  و ج  نمايندگان مجاز شرکت    لف، ب  امضاء  و  به مهر  به  ممهور  پاکت  و در يک  باشند 

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

 پاکتها درج گردد:
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 قفیدستگاه جرثقیل س 2ندازی و تحویل  طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه ا

 ت توسعه آهن و فوالد گل گهر شرک نسوزانبارهای 

 ق  1385/01مناقصه شماره                                                                      

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----: گرمناقصهنام و تماس نماینده  

 
 دد. به نکات زیر توجه گر تکمیل پاکاتاست جهت  شمندخواه

 مناقصه  در شرکت  تضمین پاکت الف: 

نامه  میباشد. اين ضمانت  ریال(  3،000،000،000)میلیارد    سهمبلغ  ت در مناقصه جمعا به  نامه بانكى شرکضمانت -1

ايرانى بانک  توسط  اسناد،  در  اعالم شده  مشخصات  با  پاسارگ )    مطابق  بانک  از  غیر  قرض  به  هاي  موسسه  و  اد 

باي  (   حسنه ال و  تا  صادر شده  برايروز پس    90د  و  داشته  اعتبار  مناقصه  اسناد  تحويل  قابل    از  ديگر  دوره  يک 

 تمديد باشد. 

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

تمد مناقصه  برنده  مىهزينه  مناق يد  از طرف  امرى  چنین  انجام  عدم  در  صهشود.  قبول  قابل  غیر  تأخیر  يا  و  گر 

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

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

و ج بازگشايي نشده عیناً مستردد    ات ب پاک   .ع پاکت الف تحويل نشودت در مناقصه موضوچنانچه ضمانت شرک -3

 خواهد شد.

 

 اکت پیشنهاد فنیپاکت ب: پ

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

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

تقسیم بندي    ا هگونه تغییرى، در زونكنندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچترتیب م  اساس فرمت و 

 و ارائه میگردد: 
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 :  بخش اول

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

)رضايت کارفرمايان    هاه و  تقدير نامه، سوابق کاري در کارهاي مشابهاگواهي صالحیت •

 اين دستورالعملجداول پیوست ايتمهاي و .........  مطابق  قبلي(  

 گواهي صالحیت ايمني پیمانكار ) الزامات (  •

 :  بخش دوم

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

ه به  وجود(  فني  رمصورت  پیشنهاد  انحراف  لیست  مشخص   فروشندهاه  ماز  فني  اسناد  ات  در  ندرج 

 )صورت وجود(  

  بخش سوم:

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

مورد    گرمناقصهچنانچه   ضمانتنامه  شرايطدر  پرداخت،  )نحوه  قراردهاقراردادي  مدت  .....( دا ،  و   ،

رسي قرار گیرد. در  ر اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد برپیشنهادي دارد بايد نظر خود را د

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

 

 بخش چهارم: 

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

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

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

  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 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 -
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 .اعضا  از یك  هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

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

 . ده را بررسی نمایداطالعات ارائه ش

 

 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 

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

 معتبر باشد.  روز 90ي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت پیشنهاد قیمت بايست  -3

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

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

گر  نظر  مىدر  قرار  فته  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 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 

اجتماعي، بیمه تمام   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،هاخطر و ساير بیمه

 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 همچنین، 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، 

ها از جمله هزينه  اعالم گردد و فروشنده کلیه هزينه  ریالی وشنده مي بايست به صورت  کل مبلغ پیشنهادي فر -7

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

نها ادعايي صورت گیرد. کل  منظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آ
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قرارداد ازاي    ریالی بصورت    نیز  مبلغ  از سو  ارائهدر  تايید خريدار    فروشنده  يصورتحساب  پرداخت خواهد  و 

 شد.

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 یونه سازمان امور مالطبق نم)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 مناقصه، اسناد در شده درج و 

 خود پیشنهاد به آن را و  ردهک اقدام  آن، تكمیل  و تفصیلي فهرست  تهیه به 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

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

 بود. خواهد مبنا 

 

 ها ارزیابی پیشنهاد (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 ارايه درخواست بنمايد. پیشنهادهايشان مورد

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

 شود. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء

  خريدارچنانچه    گهر سیرجان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد. فوالد گل   شرکت توسعه آهن و

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

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

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

در   مناقصه  برنده  که  برنده  20مدت  درصورتي  تعیین  از  پس  انعقاد  روز  به  ضمانت   حاضر  نباشد،  امه  نپیمان 

 د.  وي ضبط و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد ششرکت 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 حاصل شود که پیشنهاد دهندگان   و متخلفین تحت  تباني کرده هرگاه  باطل خواهد شد  اند مناقصه 

 ژه هاي بعدي محروم مي شوند.پیگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت در پرو
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 ان گرمناقصه سئواالت  (6

هرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى به اطالع   -1

 گران دعوت شده خواهد رسید.  مناقصه

پروژه، -2 فني  موارد  از  سوال  به  نیاز  صورت  در  گران  با    از  قبل  مناقصه  فني  پیشنهاد  اقاي  ارائه  با جناب 

کرمي مهندس   خود      36325768091  شیخ  مالي  و  فني  پیشنهاد  ارائه  به  نسبت  و  نظر  تماس  اعالم 

 . ندينما

 

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

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

 

 مشخصات فنى  (7

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

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

مشخصات فني  کارهاي مشخص شده در  تن انجام  رف تكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذي

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

 کند. نیاز را بنابر مصالح کارفرما، تعیین مى مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات مورد -2

اطال -3 ساير  همراه  به  اطالعاتى  مندرج  عچنین  مناقصهات  مسئولیت  سلب  باعث  مناقصه  اسناد  در  در  گر 

گر بايد از تكمیل بودن اسناد براى انجام کار موضوع  شود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

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

 

 

 

 

 



  

 دستگاه جرثقیل سقفی 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

  ت توسعه آهن و فوالد گل گهر شرک نسوزانبارهای  

 10از   10صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   مناقصه   دستورالعمل شرکت در

 

÷ 

 

 

 

 

 
 

 ات تجهیز  بازرسی (8

نسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و اخذ تايیديه   تامین ه موظف است پیش از شروع فرآيند فروشند -1

 اقدام نمايد.   خريداراين مدارک از دستگاه نظارت 

در بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فني ضمیمه فرم پیش نويس   خريدار حداقل الزامات   -2

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

 به آن به عهده مناقصه گر مي باشد.  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 

 ام گردد. انجمه فايل هاي ضمی 

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

 را کتبا اخذ نموده باشد.  کارفرما تايیديه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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:
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  
 14از   1صفحه   1401   تابستان ق 1385/01:  قراردادشماره   کلی   شرح خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 
 نسوزجرثقیل سقفی برای انبارهای  و راه اندازی نصب ،تامینطراحی، 

 و اصالح خطوط  تولید دفتر پشتیبانی فنی

 جانمایی انبارها و مشخصات کلی جرثقیل مورد استفاده 

  ی انبارها   یبرا   یسقف  لیجرثق  ینصب و راه انداز   ن،یتام  ،یطراح   در نظر دارد  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

  می بایست   1  شکل  مطابق  نقشه جانمایی سوله انبارها با توجه به  .  خود را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید  نسوز

،  استهالک جرثقیل  تعمیرات و  به منظور کاهش   در ضمن تن در نظر گرفته شود.    15جرثقیل سقفی با تناژ    2تعداد  

)ستون    سوله کلی  ابعاد  .  مد نظر قرار گیرد  ستی بایتن    5  تن یک وینچ کمکی  15عالوه بر وینچ اصلی    برای هر جرثقیل

 .استمتر  7.20 متر بوده و ارتفاع نصب جرثقیل برابر 25در  102برابر با  مطابق شکل های دو و سه تا ستون(



 

 دستگاه جرثقیل سقفی 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  
 14از   2صفحه   1401   تابستان ق 1385/01:  قراردادشماره   کلی   شرح خدمات

 

 

 

 

 

 

 
 جانمایی سوله انبارها 1شکل 

 
 ابعاد طولی و عرضی سوله 2شکل 
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  
 14از   3صفحه   1401   تابستان ق 1385/01:  قراردادشماره   کلی   شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 

 
 ارتفاع سوله  3شکل 

 
 

 

 

 ها   مشخصات فنی، الزامات ایمنی و برند قطعات مورد استفاده برای جرثقیل

کلی جرثقیل، مشخصات سیستم باالبر،    و مشخصات  اطالعاتپیمانکاران می بایست نسبت به پر کردن جداول زیر که  

مشخصات سیستم حرکت عرضی، مشخصات سیستم حرکت طولی ، برند تجهیزات، تجهیزات ایمنی مورد استفاده،  

استاندارهای درنظر گرفته شده برای جوشکاری، تجهیزات برقی و مکانیکی، قالب، سیم بکسل و رنگ آمیزی و  

 می باشد اقدام نماید.سیستم کنترل 
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  
 14از   4صفحه   1401   تابستان ق 1385/01:  قراردادشماره   کلی   شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اطالعات کلی جرثقیل 1 جدول

 مشخصات کلی جرثقیل

 Overhead Crane - Double Girder Type of Crane نوع جرثقیل
 ton Lifting Capacity 5+15 ظرفیت باالبری 

 Span  دهانه 

 Runway  طول مسیر حرکت 

 Dead weight of crane  وزن مرده جرثقیل 

 استراکچرکالس کاری 
Din 15018 - H2 B3 

Or 

Based On AZME B30.2 
Structure Work Class 

 V / 50 Hz Main Power Voltage 380 ولتاژ اصلی جرثقیل 
 Maximum current of crane  حداکثر جریان مصرفی 

 Indoor Crane Usage محیط کار جرثقیل 

 تست بار
Static:   120 %    Dynamic:110% of 

nominal load 

Or Based on AZME B30.2 

Test Load 

 EPOXY □ALKYD □      T=120µ Painting Type نوع رنگ آمیزی 
 Yellow - Ral 1028 Paint Color رنگ

 HV Grade of Main bolts 10.9 گرید پیچ های اصلی
 Central grease injection system  سیستم تزریق گریس مرکزی 

 to +40° C Temperature °20- دمای کار 
 IP 64 or based on AZME B30.2 Electrical panel protection کالس حفاظتی تابلو برق 

 St 37 Steel Structure Grade گرید سازه فلزی
 mm span with nominal load Allowable Deflection 1/1000 خمش مجاز پل ها 
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 مشخصات سیستم باالبر 2جدول 

 باالبر مشخصات سیستم 
 Hoist Type  باالبر اصلی و کمکینوع 

 Electromotor Brand  برند الکتروموتور اصلی و فرعی

 Lifting Height  ارتفاع باالبری 
 m/min by Inverter Lifting Speed 4 – 0.4 سرعت باالبری 

 Reeving 4/1 نسبت تبدیل قالب
 Hoisting Motor Power  توان موتور باالبر اصلی و کمکی 

 ED Duty factor % 40-25 ضریب عملکرد

 Magnetic Brake Hoist Brake Type نوع ترمز باالبر 

 F - IP 55 Motor Protection Class کالس حفاظتی موتور

 ISO M4 Working Group گروه کاری باالبر 

 Single DIN 15401 - Free Rotation نوع قالب

Hook in 360 Degree- Closed Hook Type 

 Wire rope Diameter  اصلی و فرعی قطر سیم بکسل

 Breaking force  اصلی و فرعی تحمل سیم بکسل

 Included Hoisting Limit Switch محدود کننده باالبری 

 Included Over Load Cut Off سیستم قطع کن اضافه بار
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  
 14از   6صفحه   1401   تابستان ق 1385/01:  قراردادشماره   کلی   شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 عرضی مشخصات سیستم حرکت  3جدول 

 یحرکت عرض ستمیمشخصات س
 m/min by Inverter Cross Travel Speed 16 - 4 سرعت حرکت عرضی

 Crossing Motor & Gearbox  برند محرکه عرضی 

 Magnetic Brake Brake Type نوع ترمز 
 Motor Power  تعداد و توان محرکه عرضی 

 ED Duty factor % 40-25 ضریب عملکرد
 F - IP 55 Motor Protection Class حفاظتی موتورکالس 

 No. & Diameter of wheels  تعداد و قطر چرخ کالسکه

 Max. actual wheel load  حداکثر بار تحملی چرخ 

 Row Material of Shaft  جنس شفت ها

 Steel rail & festoon flat cable Power supply line نوع برق رسان عرضی

 Material=       ,      L= Crossing Rail عرضی ریل 

 Trolly rail gauge  فاصله ریل های کالسکه 

 Included Crossing Limit Switch محدود کننده عرضی 

 Included Bumper of Cross Travel ضربه گیر عرضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دستگاه جرثقیل سقفی 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  
 14از    7صفحه   1401   تابستان ق 1385/01:  قراردادشماره   کلی   شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مشخصات سیستم حرکت طولی  4جدول 

 طولیحرکت  ستمیمشخصات س
 m/min by Inverter Cross Travel Speed 20 - 5 حرکت طولی سرعت 

 Crossing Motor & Gearbox  برند محرکه طولی

 Magnetic Brake Brake Type نوع ترمز 
 Motor Power  تعداد و توان محرکه طولی 

 ED Duty factor % 40-25 ضریب عملکرد
 F - IP 55 Motor Protection Class کالس حفاظتی موتور

 No. & Diameter of wheels  تعداد و قطر چرخ کالسکه

 Max. actual wheel load  حداکثر بار تحملی چرخ 

 Row Material of Shaft  جنس شفت ها

 Bas bar 80A/ PVC, L= 102 Power supply line نوع برق رسان طولی

 Material=       ,      L= Crossing Rail ریل طولی 

 Trolly rail gauge  فاصله ریل های کالسکه 

 Included Crossing Limit Switch محدود کننده طولی

 Included Bumper of Cross Travel ضربه گیر طولی
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  
 14از   8صفحه   1401   تابستان ق 1385/01:  قراردادشماره   کلی   شرح خدمات

 

 

 

 

 

 
 برند تجهیزات  5جدول 

 برند تجهیزات
 Electrode  الکترود

 Steel Sheet  ورق فوالدی

 Electrical Equipment  تجهیزات برقی
 Inverter  اینورتر

 Hoisting Motor  باالبر   الکتروموتور

 Hoisting Gearbox  باالبر  گیربکس

 Flat Cable  کابل های تخت 

 Ball Bearings  بلبرینگ 

 Long Travel Motor  محرکه طولی

 Cross Travel Motor  محرکه عرضی 

 Gearbox  گیربکس 

 

 

 تجهیزات ایمنی مورد استفاده برای جرثقیل  6جدول 

 ایمنی تجهیزات 
 Included Motion Alarm آزیر اعالم حرکت 

 Included Rotating Light چراغ گردان یا فالشر

 Included Isolation Transformer ترانس ایزوله 
 Included Emergency Button کلید قطع اضطراری

 Included Phase Control کنترل فاز 
 Included Earth System سیستم اتصال به زمین، ارت

محافظ مکانیکی و مدار فرمان جهت  

 جلوگیری از تداخل فرمان ها
Included 

Mechanical shield and 

steering circuit to prevent 

steering interference 

 Included Walkway maintenance راهرو تعمیرات
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 استانداردهای درنظر گرفته شده برای آیتم های مختلف جرثقیل  7جدول 

 استاندارد جرثقیل
 ASME B30.2 Safety Standard استاندارد ایمنی

 AWS- D14.1 Standard Welding جوشکاری

 IEC, EN 60034 and VDE Standards Electrical Equipment تجهیزات برقی
 ,FEM, DIN , CMAA , ASME تجهیزات مکانیکی

Standards Mechanical Equipment 
 FEM, DIN, ASME Structure سازه

 DIN 15401 Hook قالب 
 DIN 15020 , ISO 4309 Wire rope سیم بکسل 

 ALKYD  DIN 55928 Painting رنگ آمیزی 

 

 

 

 

 سیستم کنترل 8جدول 

 استاندارد جرثقیل
 V Control Voltage 220 ولتاژ کنترل 

 Remote control Control Type روش کنترل

 speed / 6 button / emergency 2 ئی وی کنترل از راه دور راد
button / on-off button 

Radio remote control 

 speed / 6 button / emergency 2 ی دکمه ا زی آو دیکل
button 

Push button pendant 
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 وظایف شرح 

و وینچ کمکی   15با وینچ اصلی  نسوز یانبارها ی برا یسقف لیجرثق ینصب و راه انداز  ن،یتام ،یطراحپروژه شامل 

 . تن می باشد 5

پیمانکار موظف است با توجه به نقشه و مشخصات فنی و شرح کار و تعهداتی که طبق مفاد شرایط خصوصی   (1

ی برای اجرای  ربازدید به عمل آورده و موارد فنی ضرو و عمومی پیمان بر عهده دارد از محل اجرای کار  

ایمن کار را به اطالع کارفرما برساند. شایان ذکر است پس از بازدید هیچگونه ادعا و اعتراضی مبنی بر عدم  

 اطالع از وضعیت موجود از جانب پیمانکار پذیرفته نمی شود. 

 ست اقالم را از کارفرما کسب کند.پیمانکار قبل از تامین و اجرای پروژه بایستی تاییدیه لی (2

 می باشد. ISO4جرثقیل سبک کار کالس کاری  (3

  های درجه یک و شناخته شده جهانی می بایست انجام گیرد ودر صورتی که امکان تهیه اقالم بر حسب برند  (4

 حتما بایستی با هماهنگی و تایید کارفرما نسبت به تهیه اقالم جایگزین اقدام گردد.  پذیر نباشد

 Operation & Maintenance Instructionکتابچه های دستورالعمل های تعمیراتی و راهبری ) (5

Books .باید توسط پیمانکار تهیه و در اختیار کارفرما قرار گیرد ) 

پیمانکار حسب مورد باید دارای گواهینامه های الزم که نشان دهنده کیفیت  کاالهای خریداری شده توسط   (6

 باشد.  ،و انطباق آن ها با مشخصات فنی مربوطه است

تجهیزات    نبازدید و تایید نماینده کارفرما و یا عدم بازدید و تایید وی از مسئولیت پیمانکار در بدون عیب بود (7

 نمی کاهد.

 اجناس و مصالح را به تائید دستگاه نظارت برساند.کار موظف است ورود کلیه نپیما (8

پیمانکار موظف است که عملیات تجهیز کارگاه را در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه، با توجه   (9

 به شرایط سایت، در حد متعارف به انجام برساند.

 مسئولیت حفظ و نگهداری اقالم تهیه شده بر عهده پیمانکار می باشد.  (10

سب نوع کاال در  نا ستبرد قرار گیرد و در اثر عوامل جوی آسیب ببیند باید به تد که ممکن است مورد  اقالمی   (11

انبارهای مسقف نگهداری گردند. کارفرما در این خصوص تعهدی در قبال جبران خسارت مالی وارده به  

 نخواهد داد.پیمانکار نخواهد داشت و هیچگونه ادعایی را از این بابت مورد بررسی قرار 
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پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات و همچنین حفاظت از مصالح و لوازم را تا تاریخ تحویل موقت کار   (12

 به عهده خواهد داشت.

بعهده و  تمامی تجهیزات مورد نیاز برای نصب شامل جرثقیل ماشینی، لیفتراک، داربست و ...    تهیه و تامین (13

است که هیچ تعهدی مبنی بر تهیه تجهیزات و اقالم مورد نیاز برای   رالزم به ذک  .باشد  هزینه پیمانکار می 

 اجرا کار بر عهده کارفرما نمی باشد.

 رسنل نصاب بر عهده پیمانکار می باشد.، صبحانه، ناهار و شام پایاب و ذهاب  ،تهیه محل اسکان (14

نده و تاییدیه های الزم  پیمانکار موظف است که کلیه مراحل اجرایی کار و نصب را به اطالع کارفرما رسا (15

 را از دستگاه نظارت کارفرما اخذ نماید.  

پیمانکار می بایست ابعاد و اندازه ها را قبل از اجرا با نقشه ها کنترل نماید و هرگونه اشکال در نقشه را به   (16

 اطالع دستگاه نظارت برساند. 

همچنین تامین مصالح مورد نیاز برای  تهیه، تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آالت و ابزار کار و   (17

 و راه اندازی و نگهداری تا زمان تحویل موقت در تعهد و به عهده پیمانکار خواهد بود. تستنصب، 

تجهیزات، گواهینامه های تست، نقشه های برق و سازه،    های   پیمانکار موظف است که تمامی کاتالوگ  (18

شرکت بازرسی مجاز را به دستگاه نظارت کارفرما ارائه  گواهینامه بین الملی تایید عملکرد جرثقیل توسط  

 کند. 

 پیمانکار ملزم به ارائه تعهد در خصوص ضمانت جرثقیل خدمات پس از فروش می باشد.  (19

 پیمانکار موظف به صدور گواهینامه تایید عملکرد پس از نصب و راه اندازی و تست بار می باشد. (20

برچیدن کارگاه، جمع آوری مصالح و تجهیزات، خارج کردن  نکار می بایست پس از اتمام کار، اقدام به  اپیم (21

 مواد زائد و ماشین آالت و دیگر تدارکات مربوط به خود کند. 

پیمانکار ملزم به رعایت آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی   (22

 حرفه ای و اجرای ایمن عملیات می باشد. و رعایت بهداشت

مات ایمنی قبل و بعد از انجام پروژه را با هماهنگی و تایید نفرات ایمنی  اپیمانکار موظف است تمامی الز (23

 کارفرما به انجام برساند.

 موتورهای مورد استفاده برای باالبر، سیستم حرکت طولی و عرضی از برند زیمنس انتخاب شوند. (24
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 ایتالیا انتخاب شوند. STMهای جرثقیل از برند  کلیه گیربکس (25

سازندگان   (26 آمریکایی  انجمن  طراحی جرثقیل،  المللی  بین  های  نامه  آیین  اساس  بر  جرثقیل  سازه  طراحی 

جرثقیل و اتحادیه اروپایی سازندگان تجهیزات جابجایی مواد و با رعایت کلیه اصول علمی طراحی و محاسبه  

 شود. 

دار تناژی که به طور ایمن بر حسب سازه سوله می توان نصب و استفاده نمود را  پیمانکار موظف است مق  (27

 محاسبه کرده وگواهی تاییده شده در این مورد را در اختیار کارفرما قرار دهد. 

جوشکاری ها توسط دستگاه های جوشکاری اتوماتیک زیر پودری دروازه ای و یا جوشکاری دستی توسط   (28

ضروری است  جوشکاران با مدرک تخصصی و دارای گواهینامه معتبر صورت پذیرد و شایان ذکر است که  

 انجام شده و گزارش آن در اختیار دستگاه نظارت قرار گیرد. UTو   PTتست های 

طراحی شده باید دارای حداقل وزن سازه و در عین حال دارای بیشترین حد تحمل، مقاومت  جرثقیل های   (29

 و پایداری باشد. 

شبیه سازی گشته و رفتار آن در هنگام    Abaqusو    Catiaسازه جرثقیل به صورت نرم افزاری در فضای   (30

بارگذاری های بحرانی مورد ارزیابی قرار گیرد تا از بروز هر نوع ایراد در محصول نهایی جلوگیری به عمل  

 آید.

نیروهای دینامیکی و    (31 بیشینه  به وزن سازه و  با توجه  بایستی  طراحی و ساخت اجزاء و اتصاالت مکانیکی 

اتصاالت و همچنین تعداد سیکل های کاری و رسیدن به حداکثر بهره وری و  استاتیکی وارد بر چرخ ها،  

 جلوگیری از هر گونه توقف احتمالی جرثقیل انجام پذیرد. 

استانداردهای   (32 اساس  بر  برق جرثقیل  و    IEC 34-144-157-158-255-269-292Nتابلوهای سیستم 

و    Finderتفاده شده از برندهای  ساخته و طراحی گردد و تجهیزات اس  EN 60034سری استانداردهای  

Schneider Electronic   وSIEMENS  .انتخاب شوند 

از وارد آمدن هر گونه تنش اضافی    جلوگیریاستفاده از اینورتر در تابلو برق به منظور قابلیت تنظیم سرعت و   (33

کر است  شایان ذ  به بار و سازه و همچنین حرکت پاندولی در شتاب گیری و ترمز گیری ها ضروری است. 

 بایستی انتخاب گردد.  ABBاینورتر از برند  
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حرکت های طولی و عرضی جرثقیل بایستی مجهز به محدودکننده های حرکتی دو مرحله ای بوده و حرکت   (34

 بار و جرثقیل به طور کامل کنترل گردد.

تهیه   (35 تولیدی  از کیفیت محصول  اطمینان  اولیه مورد  QC Planبرای  تمامی موارد  بوده و  نیاز در    الزامی 

 قرار گیرد.  کیفی ساخت سازه قبل از تهیه و در زمان تولید تا بهره برداری باید مورد بازرسی و کنترل

پس از نصب و راه اندازی، عملکرد صحیح و مطلوب اجزاء مکانیکی و الکتریکی دستگاه بررسی و با بار   (36

 گردد.  انجام BS466و  FEMمجاز تست های استاتیک و دینامیک طبق استاندارد 

پیمانکار موظف است که تمامی مراحل پروژه و انتخاب متریال و اقالم مورد نیاز را بر اساس استاندارد ایمنی   (37

 انجام دهد.  AZME B30.2جرثقیل ها 

تمامی مسئولیت ها در زمینه تهیه متریال و اقالم پروژه و اجرای و راه اندازی دستگاه تا زمان تاییدیه صادر    (38

شده از سوی ایمنی تماماً بر عهده پیمانکار می باشد و جبران خسارت آورده در خصوص تخطی از شرایط  

 پیمانکار است.  عرف و مرسوم برای طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تماماً بر عهده 

جهت نگهداری و بهینه وری هر چه بیشتر دستگاه برنامه بازرسی دوره ای، قوانین  پیمانکار موظف است   (39

اجزاء مکانیکی  ایمنی و بهره برداری، دستور العمل استفاده صحیح از باالبرهای سیم بکسلی و نحوه عیب یابی  

 و الکتریکی را تحویل کارفرما دهد.

اتوری، مکانیک و برق جرثقیل به همراه بازدیدهای دوره ای سه ماهه جزء خدمات  آموزش مقدماتی، اپر (40

 پس از نصب جرثقیل و برعهده پیمانکار می باشد. 

 د. نمبدا باش د از باید دارای گواهی خری خریداری شده  کلیه قطعات (41

بی طرف به  در صورت نیاز، هرگونه آزمونی در هر مرحله ای از ساخت توسط بازرسین و آزمایشگاه های   (42

 درخواست کارفرما و به هزینه پیمانکار می بایست انجام گیرد. 

 توسط پیمانکار ارائه گردد. MSPدر قالب  بایستی  برنامه زمان بندی پروژه (43

پروژه منوط بر تایید دستگاه نظارت کارفرما و طبق تست های استاندارد جرثقیل های  صدور تحویل موقت   (44

 سقفی می باشد.
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تمامی نقشه های های مربوط به سازه، سیویل، برقی و سایر موارد به پیوست قرار دارند و می بایست فواصل   (45

سازه جرثقیل را بر اساس فواصل ارائه شده در نقشه ها ارائه  دقیق برای ریل گذاری های طولی، عرضی و  

 دهند.

اندازی جرثقیل مطابق استاندارد بر عهده پیمانکار  اجرای کلیه کابل کشی ها و متریال مورد نیاز برای راه   (46

 است.

 برای اجرای پروژه بر عهده پیمانکار است.تمامی متریال مصرفی مورد نیاز  (47

تامین تابلو برق مطابق استاندارد های ذکر شده و نصب آن و همچنین همه موارد الکتریکال که طبق استاندارد   (48

  بر عهده پیمانکار می باشد.برای راه اندازی جرثقیل نیاز است تماماٌ

 تابلو برق می بایست شامل رله، کانتکتور، سیرکت بریکر مینیاتوری و ترانسفورمر و ... باشد.  (49
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 هب انم خدا 
 

 قرارداد 

 طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل 

   نسوزانبارهای  ه جرثقیل سقفیدستگا 2 

 رکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ش

 فی مابین

 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و
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 ق01/ 1385 : ادشماره قرارد

 

 

 1140 / 00 /00:  قرارداد تاريخ
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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 شماره   14000228625شناسه ملی    با سیرجان   شهرستان شرکتهاي ثبت اداره  در  3136عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره  

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

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

ا شناسه  .............. بثبت شده به شماره   رئیس هیات مدیره ،نایب  به عنوان    .......................هیات مدیره و    س...................رئیمدیرعامل و  

که از این  ،  ........................،کدپستی    ...........................................به نشانی    ............................و شماره اقتصادي    ......................ملی  

گردید و طرفین با امضاء آن ملزم و متعهد به  پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از سوي دیگر، مطابق مواد و شرایط ذیل منعقد 

 اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند.

 
 قرارداد موضوع  -1ماده 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل   موضوع قرارداد، عبارت است » 

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

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل شامل  انجام موضوع قرارداد تبصره:

 و مشخصات فایل هاي پیوست می باشد. مطابق با نقشه ها و  EPCصورت  به  نسوزانبارهای  

 

 

 قرارداد مدارک  و اسناد  - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد  بر مشتمل  قرارداد این

 قرارداد حاضر  (1

 دیتاشیت و مدارک فنی  (2

 دستورالعمل کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک  (3

 HSEدستورالعمل  (4

 مکاتبات  و اگزارشه  کارها، دستور  ها،  ابالغیه  ها، الحاقیه ها،  جلسه  صورت (5

بخشنامه    (6 موضوع  پیمان  عمومی  نظارت    1378/ 03/03مورخ    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.



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   3صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

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

 .باشند می قرارداد الینفك  جزء  که کارفرما زیست

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

 شود  می توافق  قرارداد  طرف دو بین 

 مصوب  هاي  گزارش و مدارک (9

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

 و سپس شرایط منضم به پیمان است.  کارفرماداخلی 

 

  قرارداد  مدت  - 3 ماده

ماه از تاریخ تحویل    12و پس از آن دوره تضمین  از تاریخ تنفیذ قرارداد می باشد   روز  90موضوع قرارداد، به مدت   انجام مدت  -3-1

 موقت می باشد. 

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

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

 مورد که  را آنچه و  رسیدگی میکند کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي  مورد تغییرات ،. کارفرمادهد اطالع کارفرمابه  

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

 قرارداد به منضم زمانی برنامه مطابق است متعهد پیمانکار نگیرد، قرار کارفرما قبول مورد تغییرات که  درصورتی د.هکا 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 دادقرار

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

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

 .قرارداد این 27 ماده  مطابق قهري حوادث موارد در •

 .یددرآ 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



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   4صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
 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 رغی 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

 

  و نحوه پرداخت قرارداد  مبلغ   – 4 ماده

تعیین و توافق  و به شرح ذیل    ریال به صورت مقطوع  ).........حروف...........(  رارداد .........عدد.......  د بابت انجام کامل موضوع قمبلغ قراردا

 گردید.

 

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

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

پرداخت، در  به عنوان پیش   مبلغ قرارداد را  %    60  ا سقف  تکارفرما حداکثر  ،  پیمانکارصورت درخواست    در پیش پرداخت:    -4-3 

ارائه  اقب ول  شرط  و  قید  بدون  بانکی  ،   ضمانتنامه  کارفرما  تایید  م  پیمانکاربه    مورد  صورت    دینمای  پرداخت  از  تناسب  به  مبلغ  این 

 ردد.وضعیت هاي پیمانکار کسر می گ

 پس باشد، رسیده  نظارت دستگاه  تایید به که پیمانکار جانب از ارسالی وضعیتهاي صورت براساس قرارداد مبلغ مابقی پرداخت -4-4

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

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

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

 

  كسورات قانونی – 5 ماده

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

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

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

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

 

 دافزايش يا كاهش مبلغ قراردا   -6ماده  
)بیست وپنج درصد(    %25می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا    کارفرما

 دهد. مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش 

 

 



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   5صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
 تنفیذ قرارداد  -7ماده 

 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  

   کارفرماد( پرداخت پیش پرداخت توسط 

   کارفرماه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي  

عدم ارائه  یك هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به ارایه کلیه تضامین قراردادي اقدام نماید  ظرف  بایست حداکثر   پیمانکار می ره:  تبص

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

 کاري نماید.سایر شرکت ها هم

 

 بر موضوع قرارداد نظارت  - 8 ماده

و یا نماینده وي    کارفرما  بهره برداريعهده معاونت  به    بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده   پیمانکارکه    تعهداتی  انجامنظارت بر    -8-1

 .نماید  انجام موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت  پیمانکارباشد و می

هاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت  نامه همچنین ملزم به رعایت آیینپیمانکار    -8-2

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد. بهداشت حرفه

 انجام از کارفرما مجوز کسب و دستگاه نظارت تایید از پس پیمانکار، نظر مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -8-3

 .گرفت خواهد

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین - 9 ماده

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

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

نظارت تسویه حساب تائید دستگاه  و   بعنوان % 10معادل ،پیمانکار به پرداخت هر مبلغ از  .شود می  داده عودت پیمانکار به مالی 

آن    نیمی ازاهینامه تحویل موقت و  ازصدور گو پس کار انجام حسن  کسور مبلغ نیمی ازگردد.   می  کار کسر انجام حسن تضمین

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت

 

 پیمانکار تعهدات   – 10 ماده

بیمه هاي مورد    -10-1 بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر  بیمه تمام خطر نصب،  نیاز،  بارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، 

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



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   6صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کاالهاي  متعهد می پیمانکار    -10-2

متعهد است، خدمات پس از فروش را    پیمانکارتحویل دهد. ضمناً    اکارفرمزمان با تحویل موضوع قرارداد، به  موضوع قرارداد را هم

سال ارائه و تضمین نماید. هزینه مربوط به خدمات پس از فروش برعهده    5اعم از تعویض و یا تأمین قطعات اصلی را براي مدت  

 باشد.می کارفرما

اي انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرس معرفی شده از  بایست تمامی ترتیبات الزم برقبل از تحویل به سایت، می  پیمانکار  -10-3

اثر کنترل فنی بازرس  متعهد می  پیمانکاررا فراهم آورد و همچنین    کارفرماجانب   گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در 

 گردد ظرف مدت یك هفته برطرف سازد.اعالم می کارفرما

اي که ممکن است قبل یا هنگام تحویل موضوع قرارداد و  هرگونه حادثه یا صدمه انند  مدنی کلیه عوامل پیمانکار ممسئولیت    -10-5

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

و نمایندگان وي مسئولیتی    کارفرماخواهد بود و    پیمانکارعهده    و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و کلی به  کارفرما،  پیمانکاراموال  

 در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت. 

اي قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایران و شرایط  نماید که در اجربدینوسیله اعالم و تائید می پیمانکار -10-6

یا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع قرارداد از    پیمانکاره و در صورتی که معلوم شود  مندرج در قرارداد را رعایت نمود

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

 شود جبران نماید.می کارفرماخسارتی را که از این بابت متوجه  

یا    پیمانکار  -10-7 قرارداد  موضوع  اقالم  کیفیت  گواهی  است  گواهی   Certificateمتعهد  یا  همراه مربوطه  به  معتبر  نامه 

Certificate of origin  تحویل دهد.   کارفرمارسانده و همزمان با تحویل کاال، به  کارفرمانماینده را به تائید 

 .باشد می پیمانکار عهده  برپیمانکار در زمان اجراي قرارداد  ایمنی کارکنان تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل  -10-8

این    یمعرف   کارفرما  به  را  خود  ه ندینما  قرارداد،امضاي    از  پس  بالفاصله  پیمانکار  -10-9 نمود که    ي دارا  یستیبای  م  نده ینماخواهد 

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

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

تامین اجتماعی و قانون کار جمهوري    -10-11 بهداشت محیط کار، قانون  ایمنی و  الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی،  رعایت 

 می باشد.  پیمانکاررارداد بعهده ن و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قاسالمی ایرا

 ارایه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار الزم می باشد. -12-10

 نخواهد بود.  کارفرمامی باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه  پیمانکارمسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل بر عهده  -10-13

ه حقوق ، مزایا ، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت نماید سایرکسورات  متعهد است کلی  پیمانکار  -10-14

برعهده   پرسنل  تردد  و  انفرادي  ایمنی  لوازم  تهیه  نیز  و  کار  قانون  با  مرتبط  موارد  و  هاي    پیمانکارقانونی  هزینه  کلیه  پرداخت  باشد  می 

و عوامل وي    پیمانکاربوده و    پیمانکارر و سایر مزایاي قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده  پرسنلی و مزایاي قانونی حین کار و پایان کا

 ندارند.  کارفرماهیچگونه رابطه استخدامی با 

 



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از    7صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
 كارفرماتعهدات  –11ماده 

 . کارفرما بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت پیمانکارپرداخت حق الزحمه  -11-1

 خللی وارد نشود. پیمانکار تا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -11-2

 

 پیمانکاركاركنان  –12ماده 

توسط    -12-1 یا موقت  دائم  قرارداد بصورت  این  منظور اجراي  به  کلیه کسانی که  قرارداد  این  نظر  میشو  پیمانکاراز  ند  به کار گرفته 

 شناخته میشوند.  پیمانکارکارکنان 

به تعداد کافی کا  پیمانکار  -12-2 رکنان صالحیت دار و مناسب داشته  باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود 

میشود را داشته باشند و  مطرح    کارفرماین کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط  باشد و ا

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند. 

 د در رابطه با قرارداد خواهد بود. در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خو پیمانکار -12-3

 

 معرفی مدير پروژه  – 13ماده 

داد فردي را به عنوان مدیر پروژه براي طول مدت  از تاریخ امضاء قرار  دو روزموظفند حداکثر ظرف مدت    پیمانکارو    کارفرما  -13-1

 باشد .  کارفرمادر تمام اوقات باید در دسترس   پیمانکارقرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده 

تعویض،    -13-2 تاریخ  از  قبل  هفته  یك  حداقل  موظفند  دهند  تغییر  را  خود  پروژه  مدیر  بخواهند  طرفین  از  هریك  که  صورتی  در 

 را به اطالع طرف مقابل برسانند.موضوع 

 

 تجهیزات و انجام موضوع قرارداد  تحويلمحل  -31ماده 

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

 باشد.می  پیمانکارد مسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به عهده سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد؛ خاطرنشان می ساز

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 41ماده 

تاریخ    -14-1 از  قرارداد  این  موضوع  مراتب  کارکرد  انجام  به مدت  حسن  برداري  بهره  دوره  از طرف    12پایان    پیمانکارماه شمسی 

شود. اگر در دوره تضمین، معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از    نامیده میدوره تضمیـن  تضمین میگردد و این مدت بنام  

باشد،   نامرغوب  یا  بد  متریال  بردن  بکار  یا  به هزینه خود رفع    پیمانکارعدم رعایت مشخصات و  را  نقایص  و  معایب  است آن  مکلف 

 نماید.

به انجام کار مطلوب طبق تضمینات تعیین شده بوسیله    قادرگردد    میتأمین  وي  که توسط  اقالمی  نماید    تضمین می  پیمانکار  -14-2 

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

ر گاه نواقصی در دوره تضمین  خود را بنحوي تضمین می نماید که ه  گاه هاي مشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کار

تعیین می    کارفرما)زمان توسط  ود با حداقل تأخیر  ــ وط نمــب مربــ نامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس  متریالظاهر شود که بتوان به  



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   8صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
قراردگردد( آ مندرج در مدارک و ضمائم  الزامات  فقدان خصوصیات الزم و  فوق  نواقص  از جمله  نماید.  را اصالح  نواقص  اد در  ن 

 مورد ساخت می باشد. 

نواقص را    کارفرماخودداري نماید  تعیین می گردد(    کارفرما)زمان توسط  از رفع نواقص در حداقل زمان   پیمانکاردر صورتیکه    -14-3 

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

 

   تحويلفیت و چگونگی سالم بودن مواد، كی – 15ماده 

 ارسال گردد.  کارفرماسالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

ظاهرا سالم    اقالم قرار خواهند گرفت و در صورتیکه  کمی و کیفی  مورد بازرسی    کارفرماتوسط    آماده بسته بندي می باشندکه  اقالمی  

آثار خسار و  مربوطه  بوده  بندي  بسته  لیست  فـرم  نشود  دیده  آنها  در  انبار  ت  به  تحویل  از  پس  و  انبار    کارفرماتنظیم  تأیید   کارفرمابه 

 خواهد رسید.  

متعهد است به دستور    پیمانکارمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،    منطبق با و یا    بوده ناسالم    یکه تجهیزات موضوع قرارداددر صورت

تحویل نماید. کلیه هزینه هاي ایجاد    کارفرمامعین می کند در انبار    کارفرمارا عوض نموده و در مدت زمانی که    قالما، این نوع  کارفرما

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

خسارت وارده  هزینه  براي جبران    را تعویض نموده و   اقالم ر طریق که صالح می داند این  ه  است به   مجاز   کارفرماطی مدت مورد نظر،  

 فسخ نماید.  پیمانکار تخلفبدلیل و   26یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید 19اساس ماده بر 

 

 قصور و مسامحه  –16ماده 

  کارفرما   ا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خسارتی بهدر انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و ی  پیمانکاردرصورتیکه  

دارد    کارفرماشود   را    هزینه حق  وارده  هاي    درصد  15  باضافه خسارت  تضمین  سپرده   پیمانکاراز محل  و  مطالبات  هرنوع  یا  که  او  ي 

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

 

 كتابچه راهنما و دستورالعمل -17ماده 

کتابچه  پیمانکار فنی،  مدارک  کلیه  است  مدارک خرید  موظف  تعمیرات،  و  برداري  بهره  و  اندازي  راه  دستورالعملهاي  و  راهنما  هاي 

م مدارک  کلیه  و  تجهیزات  اصالت  هاي  وگواهینامه  قرارداتجهیزات  این  به  هاي  نضم  براساس دستورالعمل  بوک  فاینال  قالب  در  را  د 

نسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی،   3ه تعداد  را ب است   قرارداد آمده   2ماده    3بندفاینال بوک که در  کنترل کیفی و تهیه  

از تحویل م تایید شده را قبل  نسخه  با  تطابق  الکترونیکی در  نسخه هاردکپی و  براي  یك  اختیار    فرما کاروقت  قرار   کارفرماتهیه و در 

 باشد.    ماه پس از تحویل موقت می 1حداکثر تا د داد. ارائه نقشه ها خواه

 



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   9صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
 دقت و كوشش  – 18ماده 

باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهاي تخصصی و    پیمانکار

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

 

   جريمه تأخیر – 19ماده 

قع  نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد بمو  پیمانکارچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،    -19-1

ب می  کارفرماانجام دهد   تعهدات    روزهر    يازا ه  تواند  انجام  به ش  یمبالغ  پیمانکارتاخیر در  انجام    لیذ  رحرا  بدون لزوم  بعنوان جریمه، 

 برداشت نماید. ي وو سایر مطالبات  هاهاي وي کسر نماید و یا از محل تضمین از پرداخت ي اقدامات قضایی یا ادار

هر  -19-2 ازاي  قصور  تأخیر    روزبه  از  ناشی  اي    پیمانکارغیرمجاز  قرارداد، جریمه  موضوع  اجراي  در  نظارت  دستگاه  تشخیص  به  و 

تا    %0.5معادل   حداکثر  و  درصد(  مبلغ  %10)نیم  درصد(  از سوي    )ده  قرارداد  در    پیمانکاربه حساب    کارفرماکل  گردد.  می  منظور 

از   بیش  تأخیر  الذکرصورت  فوق  تعهدا   در  مدت  از  هر یك  برنامه زمانت  انجام  را ضمن احتساب    طبق  قرارداد  تواند  ، کارفرما می 

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

 فسخ قرارداد ضبط نماید. 

 

 گواهی تحويل موقت – 02ماده 

روشنایی ملکرديع هاي تست انجام  از پس  -20-1 توسط   قرارداد موضوع اجراي محل به آن ارسال و پیمانکار کارخانه سیستم 

 حداکثر دوره بهره برداري دوازده ماهه از این تاریخ شروع خواهد شد و  و شده  تلقی شده  تکمیل کار نظارت، دستگاه  تایید و پیمانکار

 صادر کارفرما توسط تجهیزات موقت براي تحویل  گواهی  پیمانکار، ت اتمام دوره بهره برداري و به درخواس تاریخ  از روز 10 ظرف

 .شد خواهد 

 قرار توافق مورد طرفین بین و ارائه گردد در ابتداي کار پیمانکار توسط باید تستها دیگر  و عملکرد تضمین تست روش انجام -20-2

 .گیرد

د مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این صورت  معایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارن   -20-3

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

در خواهد شد. در هر حال تاریخ  صا  کارفرماروز توسط    10بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت  

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

 

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

مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند.    پیمانکارعایب و نواقصی در کار مشاهده شود،  اگر در دوره تضمین، م



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   10صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
روز پس از ابالغ    15حداکثر    پیمانکارابالغ می کند و    پیمانکارمراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به    کارفرمابراي این منظور،  

 نماید.  اعالم  می گردد، رفع می کارفرماقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط ، شروع به رفع معایب و نوا  کارفرما

حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع    کارفرمادر انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند،    پیمانکارهرگاه  

 نزد او دارد، برداشت نماید.   پیمانکاریا هر نوع مطالبات و سپرده اي که  رپیمانکادرصد، از محل تضمین   15نماید و هزینه آن را به اضافه 

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

 

 

 گواهی تحويل قطعی– 22ماده 

 پیمانکار به و معین را قطعی ت تحویل یاه تاریخ و اعضا، مانکارپی تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه  12دوره   پایان در

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

 .کند می ارسال کارفرما براي و تنظیم را قطعی تحویل صورت جلسه درنگ بی و گیرد می قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید

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

 .باشد می آنها رفع

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

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

 .است

 و انجامد به طول هفته دو از بیش  تاخیر این و نکند تحویل هیات اعزام به اقدام ،پیمانکار تقاضاي وجود با کارفرما اگر :3 تبصره 

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

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

 

 حق واگذاري  – 32ماده 

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

 حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد. 

 

 حل اختالفقانون حاكم بر قرارداد و  – 42ماده 

 قوانین حاکم بر قرارداد ، قوانین جمهوري اسالمی ایران خواهد بود.  -24-1

 فوالد و آهن توسعه شرکت قراردادهاي امور و حقوقی مدیریت بعهده  قرارداد این مواد تفسیر در نظر ختالفا گونه هر حل   -24-2

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

 .دندنمو موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین که



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   11صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
، کارفرماملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت    پیمانکار  -24-3

 عمل خواهد نمود.  پیمانکارطبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 

 )فورس ماژور(  حوادث قهري و غیر مترقبه – 25ماده 

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

 

 قراردادو خاتمه موارد فسخ  –26ماده 

 :پیمانکار فسخ قرارداد بعلت تخلف    -26-1

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

، در صورت واگذاري  انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید  پیمانکار  ك  ــه از یــ فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک 

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

ن و  دستگاه  انجام  کارفرما  تقصیر  ظارت  یا  و  اهمال  علت  به  قرارداد  موضوع  از  پیمانکار  تحویل  ماده  مواعد  بیش  در   این   19مندرج 

یا    قرارداد و  بیافتد  تعویق  ننمایدکارفرما  منافع  پیمانکار  به  را  معامله  متعارف  اصول  یا  و  قرارداد  رعایت شرایط  و  ننماید  ملحوظ    ، را 

موظف است ظرف مدتی که در هر  پیمانکار  ار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و  اخطپیمانکار  به  کارفرما  

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

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

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

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

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

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

 خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.  

 

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله(  فسخ -26-2

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

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

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

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

 

 فسخ به سبب ورشکستگی  -26-3

 یك از طرفین فسخ خواهد شد.  هرو تصفیه این قرارداد در صورت ورشکستگی 



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   12صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
باال بین طرفین حل و فصل خواهد    2-26  بند طبق    بر    فسخ شود و  تواند   فورس ماژور میحالت  این قرارداد در صورت تداوم    -26-4

 شد. 

 قرارداد  خاتمه -26-5

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

 بپردازد: پیمانکار آن است که مبالغ زیر را به کارفرما 

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

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

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

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

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

 دال بر انجام هزینه ها خواهد بود.توسط کارفرما  یا سایر اسناد تأیید شده  پیمانکار هاي تأیید شده فاکتورهاي 

بمـوجب قـرارداد حق دریافت بازپرداخت  پیمانکار  سایراشیایی را که    حال پیشرفت، مواد، تدارکات ومالکیت کار در  پیمانکار  –ج   

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

در کلیه سفارشها  پیمانکار  نیز همان حقوقی را که  کارفرما  زم باشد تا آنکه  ، انتقال خواهد داد و اقداماتی که الکارفرمادستورالعملهاي  

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

جب  بجز تعهداتی که به مو  ؛محض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین خاتمه خواهد یافته  ب   –د   

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

به   "عیناپیمانکار  قرارداد به   خاتمهپایان دادن به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار  

سازندگان و فروشندگان و  و پیمانکار مسئولیت حل و فصل دعاوي کارفرما ن دادن به کلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و معنی پایا

 را نخواهد داشت.  پیمانکاران دست دوم

 

 بسته بنده و تحويل كاالهاي موضوع قرارداد – 27ماده 

   .باشد می پیمانکار عهده  به  قرارداد  موضوع اقالم  حمل و  بندي  بسته بارگیري، از ناشی هاي  هزینه کلیه -27-1

دستگاه   تایید  به  بایست  می که باشد می قرارداد تجهیزات  تخلیه  و  بندي  بسته  بارگیري،  دستورالعمل ارائه  به موظف  پیمانکار  -27-2

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

 :گیرد قرار نظر مد باید زیر موارد  تخلیه و  بارگیري  بندي، بسته  دستورالعمل تهیه  در -27-3

 در 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

 .گردد درج دستورالعمل در ها بسته  صحیح  بارگیري نحوه  -ب



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   13صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
 آسیب ضمن  از که گردد آماده  و بندي  بسته نحوي به  حمل، وسیله ونوع  محموله ماهیت به  توجه  با تحویل و  حمل براي را کاالها  -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 آزمایش 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   -27-4

 گردد.  جلوگیري  آنها امثال  و  دیگر گازهاي و  هوا تعارضات  و زدگی زنگ

 

 بازرسی، آزمايش و تهیه گزارش   – 28ماده 

اعالم مینماید و قبل از بسته بندي، زمانی مجاز    پیمانکارتحویل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که    -28-1

اقالم بدون گواهی بازرس جلوگیري خواهد نمود.    است که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود 

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

 کارفرمانمایندگان    بازرسـی  موردتحویل،    قبل از   یا   دوره ساخت و  شود در  تهیه می  ساخته و   پیمانکارطرف   که از  اقالمیکلیه    -28-2

نمایندگان  ک   گرفت.   خواهند   قرار بازرسی  و  مسئولیت  کارفرمانترل  رافع  مرحله،  هر  در  قرارداد    پیمانکار،  تعهدات  انجام  به  نسبت 

 میباشد.  پیمانکارنخواهد بود و همچنین کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده 

ارسال نماید و در صورتیکه    کارفرماموظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل بازرسی و کنترل کیفیت را براي    پیمانکار  -28-3

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

 خواهند شد. 

بازرسی و آزمایشات مندرج در    روزکاري  3حداقل    پیمانکار  -28-4 از  بازرسی و کنترل کیفیتقبل  تاریخ بازرسی را   ،دستورالعمل 

معرفی می شوند    پیمانکاربه    "کتبا  کارفرماتسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف  بایستی  اعالم داشته و  

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

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

   اي و تخصصی اعالم می نماید، انجام دهد.در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه کارفرما

بازرس  ،  نباشندطبق مشخصات مشروحه در قرارداد    شده است تهیه    پیمانکارکه از طرف    اقالمیی،  درصورتیکه در موقع بازرس  -28-5

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

نمود  کارفرماکه   را  آنها  یا اصالح  تعویض  نماید  تقاضاي  امتناع  است  تواند  کارفرماه  هر   می  این    به  میداند  را    اقالم طریق که صالح 

تلقی    پیمانکاررا به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات  اقالمالح این نوع  مورد تعویض یا اصدر  پیمانکارجایگزین نموده و امتناع 

در    پیمانکار تخلف  قرارداد را بدلیل  ،26  طبق مفاد ماده ، یا قرارداد عمل نمایداین    19طبق ماده  نموده و براي جبران این نوع خسارات بر  

 فسخ نماید.  ، انجام کارها

 قرار گیرد.  کارفرماها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایش -28-7



 

 ه جرثقیل سقفیدستگا 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 14از   14صفحه   1401 تابستان ق 1385/01شماره قرارداد:   قرارداد   پیش نویس   متن

 

 

 

 

 

 

 
را از مسئولیت او    پیمانکار تحویل شده اند،    پیمانکار   که از طرف   اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن    -28-8

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

 

 نشانی طرفین قرارداد – 29ماده 

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

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

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

 

 نسخ قرارداد – 30ماده 

قرارداد   مربوطه  این  هاي  پیوست  اصلی که    ماده و سه   30  درو  اعتبار  نسخه  داراي  قرارداد  امضاي طرفین  و  از مهر  هر سه نسخه پس 

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

 

 

 

 پیمانکار       كارفرما 

 
 و عضو هیات مديرهمديرعامل  و نايب رئیس هیات مديره مدير عامل

  محمد محیاپور 

 

 

 

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

 

  ت مديره اعضو هی

   جعفر صالح

 

 
 



 

 دستگاه جرثقیل سقفی 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 4از   1صفحه   1401 تانتابس ق01/  1385:  مناقصه  شماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل

 نسوزانبارهای  دستگاه جرثقیل سقفی 2 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
 

 

 

 HSEدستورالعمل 

 

 

 

 



 

 دستگاه جرثقیل سقفی 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نسوزانبارهای  

 4از   2صفحه   1401 تانتابس ق01/  1385:  مناقصه  شماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 میگردد. 

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

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

فت صالحیت مسئول و تمامی نفرات مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریا 

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، 

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

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  تعیین کار   HSEکه  باشد،  رسیده  فرما 

   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

   اهد بود.تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خو

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.

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

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

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

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

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

   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. 

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
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یه آب و یخ، جمع  )خدمات پزشکی، ته   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  برداري،   HSEکلیه  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.  HSEهاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد پیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ  -11

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

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

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 ج  ارائه گردد. در صورت عدم تهیه وسایل استحفاظی     HSEهت 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. 

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

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

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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 نسوزانبارهای  دستگاه جرثقیل سقفی 2 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 موضوع مناقصه: 

شرکت توسعه   نسوزانبارهای  دستگاه جرثقیل سقفی 2طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل  

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

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

   ناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اس

 

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

 

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

 

 کنیم:می موارد زیر را تاییدو  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

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

 موده ایم.را حاصل نو مدت زمان تحویل تجهیزات   نوسانات ارز

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 آئینآگاهی   -3 اقصه و  هاي مربوط به اجراي موضوع این من 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 •

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

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

 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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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

 

 

 ضمیمه خواهد کرد.  پروژه راپیمانكار آنالیز و جزئیات قیمت موارد   ✓
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 فرم ضمانت نامه نمونه 
 

ق5831/10شماره مناقصه :    
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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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