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  دعوت نامه شركت در مناقصه
  شركت محترم .........................................

  با سالم،
ني به مساحت تقريبي هزار تني نورد ميلگرد و مفتول در بخشي از زمي 600كارخانه  به منظور احداثشركت فوالد كاوه اروند         

 600خانه كار يو نگهدار ريو تعم نگيخدمات كددر نظر دارد  ،هكتار و در شهرك صنعتي خرمشهر واقع در استان خوزستان 220
اي مربوطه ضميمه مشخصات فني تجهيزات و دستورالعمله(جزئيات  .كندواگذار را از طريق مناقصه هزار تني نورد ميل گرد و مفتول 

  اسناد است)
 لذا  بدينوسيله دعوت مي شود با در نظر گرفتن مراتب زير در مناقصه شركت نماييد. 

 : موضوع مناقصه - 1
 ير است:در بر دارنده فعاليت هاي ز هزار تني نورد ميل گرد و مفتول 600كارخانه  يو نگهدار ريو تعم نگيخدمات كد -2

  و كاال زاتيتجه ينظام كدگذار يطراح‐ 1
  تجهيزات PM تدوين و طراحي نظام‐ 2
    )PM (تعريف استانداردها  و فعاليت هاي روتين تعميرات‐ 3
  ايجاد نظام ثبت توقفات اضطراري خطوط توليدي‐ 4
كنترل  يافراگرده نيو تدو يهاي كاري نظام نگهداري و تعميرات، ثبت توقفات اضطرارو فرآيندتعريف دستورالعمل ها ‐ 5

  موجودي قطعات يدكي
  راتيو تعم ينظام نگهدار يساز ادهيپ-6

 مبلغ تضمين : - 3

  به قرار زير است :مبلغ تضمين شركت در مناقصه 
نامه مندرج  بانكي به نفع كارفرما ، مطابق نمونه ضمانت ضمانت نامه معتبربه صورت ريال ) 000،000،0010( يك ميليارد

  در اسناد مناقصه.
ابل تمديد باشد و روز ديگر ق 90روز پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي  90مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل 

  تنظيم شود . كارفرماعالوه بر آن ضمانت نامه هاي معتبر بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول 
  فروش اسناد مناقصه :  - 4

 تدرياف با .....................  مورخ ................... روز اداري وقت پايان تا ................. مورخ ............ روز اداري ساعات در مناقصه اسناد
 شعبه ............... بانك .......................................... شماره حساب به ريال ...................... مبلغ پرداخت بر مبني بانكي رسيد

  . رسد مي فروش به باشد شده رفيمع "كتبا كه شركت آن نماينده به ، مناقصه اسناد از سري يك براي ، ..................................
  : مناقصه اسناد فروش نشاني  - 5

شركت فوالد كاوه  -طبقه نهم -ساختمان مركزي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي -بلوار افريقانرسيده به  -بزرگراه افريقا -تهران

   88881685فاكس ،  189) داخلي 021( 3923تلفن:  -اروند  
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  ) تماس حاصل فرماييد.061(53546460براي كسب اطالع بيشتر با

  : مناقصه اسناد خريد از بعد مشاركت از انصراف -6
 مورخ ............. روز اداري وقت آخر تا را مراتب ، نيستند مناقصه در مشاركت به مايل ، مناقصه اسناد خريد از پس چنانچه

  . فرمائيد اعالم اروند كاوه فوالد شركت به "كتبا .....................
  : ها پيشنهاد تسليم مهلت  -7

  .باشد مي ......... .....................   مورخ ................... روز اداري وقت آخر تا پيشنهادها تسليم مهلت آخرين
 مهر و امضاء اسناد :   - 8

  قصه تسليم شود .تمام اسناد مناقصه ، بايد به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد منا
  افتتاح پيشنهادها :  -9

  ناقصه باز و خوانده م در كميسيون .................................... مورخ ..................روز  .................. در ساعتپيشنهاد هاي واصله 
  مي شود . 

  : مناقصه برنده تعيين - 10
  مي شوند. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آئين نامه معامالت شركت و قانون برگزاري مناقصات تعيين

 ، جامع و روشن باشد .دهندگان مي بايستي به صورت كامل پيشنهادات فني پيشنهاد  - 11

 .دتكميل گرد پيمانكارتوسط  بايستيكليه مشخصات فني  -12
واصل شود ترتيب  ، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهادهائي كه بعد از انقضاء مدت مقرربه پيشنهادهاي فاقد امضاء، مبهم، مشروط -13

  اثر داده نخواهد شد .
ل و جامع در دو به پيشنهاد دهندگان توصيه مي شود كه كليه اسناد، مدارك و اطالعات فني مورد نياز مناقصه را به طور كام - 14

 نسخه مهر و امضاء شده تحويل نمايند.

دوم مناقصه  با برنده او ضبط و تضمين شركت در مناقصهدر صورتي كه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قراداد و  انجام معامله نشود،  -15
  ، ضبط خواهد شد .يكه از انجام معامله امتناع ورزد، تضمين برنده دوم نيز در صورتمعامله انجام مي شود

ركت در مناقصات ش، در دعوت از آنها براي در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرررفتار پيمانكار در پاسخ به دعوت نامه مشاركت  -16
 آينده مؤثر خواهد بود.

  
  نهادي :قيمت هاي پيش -17

  .د خواهد گرديدبه صورت ريالي منعققيمتهاي پيشنهادي مي بايستي به صورت ريالي ارائه گردد و با برنده مناقصه قرارداد 
ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامه 9/2/88ك مورخ  39039ت /26510طبق ماده دو بخشنامه شماره  -18

هاي مالي حسابرسي شده باشند، ممنوع هايي كه فاقد صورتريال با شركت  4,400,000,000انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ 
هاي مالي حسابرسي شده خود را ارائه نمايند و در غير اينصورت انعقاد قرارداد بايست صورتباشد، لذا پيشنهاد دهندگان ميمي

شركت با يك شركت معتبر مورد تأييد جامعه حسابداران با ايشان در صورت برنده شدن منوط به ارائه قرارداد حسابرسي آن 
  باشد.رسمي مي
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 .دود و يك مرحله اي برگزار مي شودمناقصه به صورت مح -19

 

  حد نصاب شركت كنندگان در مناقصه :  - 20
متر از حد ، كصه، نبايد كمتر از سه شركت باشد. بديهي است چنانچه شركت كنندگانتعداد پيشنهاد كنندگان در اين مناق

  نصاب تعيين شده باشد مناقصه تجديد خواهد شد.
.  

  شركت فوالد كاوه اروند  
    
  مهر و امضاء  
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  شركت در مناقصهدستورالعمل 

  فهرست مطالب
   موضوع مناقصه-1

  اسناد مناقصه  -2

  روش تهيه پيشنهاد مناقصه -3

  ارسال پيشنهاد ها  -4

  گشايش پيشنهادها  -5

  پيشنهادهااعتبار  -6

  تضمين شركت در مناقصه  -7

  تفسير يا تصحيح اسناد و مدارك  -8

  تجديد نظر در دعوت نامه و اسناد مناقصه  -9

  نكات مهم در تعيين برنده مناقصه  -10

  اعطاي پيمان و فسخ آن  -11

  مقادير و انجام كار  -12

  قيمت ها -13

  كارگاه هاكسب اطالعات و بازديد از محل  -14

  نقشه ها و مشخصات فني -15

  تغيير مقادير كار -16

  بيمه  -17

  قوانين كار و بيمه تأمين اجتماعي  -18

  جداول زماني  -19

  صالحيت پيشنهاددهنده -20

  هزينه هاي پيشنهاد  -21

    مناقصه گزارسازش به زيان  -22
 واگذاري كار  -23

 اصالحات و الحاقيه ها  -24

   تشكيالت پيشنهادي پيمانكار جهت اجراي پيمان -25
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  :مقدمه 

ا به دقت مطالعه نموده ، مفاد اين دستورالعمل و اسناد مناقصه رود قبل از اقدام به تهيه پيشنهادشبه كليه پيشنهاددهندگان توصيه مي 
نندگان در مناقصه كه ك. بديهي است پيشنهاد آن دسته از شركت ارائه پيشنهاد اقدام نماينديه و و پس از آن با آگاهي كامل نسبت به ته

  .، مردود خواهد شدبدون رعايت مفاد اين دستورالعمل و مندرجات ساير جلدهاي اسناد مناقصه به طور ناقص يا مبهم تهيه و تحويل شود
  . موضوع مناقصه :  1

ا در نظر ب طبق نقشه ها و مشخصات فني پيوست مفتولو  خط نورد ميلگرد يو نگهدار ريو تعم نگيخدمات كد  عبارت است از
   عتي خرمشهرشهرك صن -خرمشهر -كارخانه نورد ميلگرد فوالد كاوه اروند واقع در منطقه خوزستانگرفتن محدوديت هاي موجود 

   . اسناد مناقصه :2
  شركت در مناقصه) شرايط مناقصه و دستورالعمل الف
  ) فرم پيمان ب
  ) شرايط عمومي پيمان ج 
   ) شرايط خصوصي پيمان د
  فرمهاي مناقصه )  ه
  ها ها و دستورالعمل) بخشنامه و
  ) مشخصات فني مورد نظر كارفرما و مهندس مشاور  ز
  .ها و اطالعات فني ه) جدول زماني پيشرفت عمليات اجرايي و تهيه و تسليم نقش ح

  مناقصه:  روش تهيه پيشنهاد.  3
عمل بيان مي شود تهيه و تكميل شود و با اسناد ديگري كه در اين دستورالجوهر با يا  به صورت چاپيقصه بايد پيشنهاد منا -3-1

  تسليم گردد . ،در لفاف واحد به نشاني تعيين شده در دعوت نامه مناقصه
  .رقام مشخص گردندتعيين شده در پيشنهادها بايد به حروف و ادانسته شده باشد مبالغ الزم در مواردي كه در اسناد مناقصه  -3-2
حروف معتبر  در صورت مشاهده اختالف بين مبالغ تعيين شده به حروف و مبالغ تعيين شده به ارقام مبالغ تعيين شده به -3-3

  خواهند بود .
به امضاهاي وطه اشته باشد بايد محلهاي مربدوجود در صورتيكه درمتن پيشنهادها قلم خوردگي و يا تراشيدگي يا پاك شدگي  -3-4

  . در غير اين صورت پيشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد .  پيشنهاد دهندگان برسدمجاز 
  كليه اطالعات و مشخصاتي كه بايد به وسيله پيشنهاد دهنده تسليم شود به زبان فارسي خواهد بود . -3-5
بهام و ابدون قيد و  ساير اسناد مناقصه بدون هيچگونه تغييري تهيه شوند و بايد صريح، پيشنهادها بايد طبق فرم ها، جداول و -3-6

  منضم به كليه توضيحات و اسناد الزم باشند .
  . هور گرددمكليه صفحات و اوراق اسناد مناقصه بايد به امضاء مجاز شركت يا موسسه پيشنهاد دهنده برسد و م -3-7
يند باشد و مي نما  ، محل سكونت و محل اقامت قانوني شخص يا اشخاصي كه پيشنهاد را تسليمهر پيشنهاد بايد شامل نام -3-8

  بايد به وسيله پيشنهاد دهنده با امضاء معمولي او امضاء و مهر شود .
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ر امضاء ه اختياكپيشنهادهايي كه بوسيله شركتها داده مي شود بايد متضمن اطالعات كامل در مورد كليه شركا و نام كساني  -3-9
ده اي نا در صورتي كه نماياسناد تعهد آور و قراردادها را دارند بوده و بايد به وسيله صاحبان امضاء مجاز شركت، امضاء و مهر شود و ي

در اين باره پيوست  از طرف آنان اختيار امضاء داشته باشد وكالتنامه و اختيار نامه الزم و يك نسخه فتوكپي مصدق اساسنامه شركت
  باشد .شده 

  امضاي ذيل اسناد مناقصه بمنزله قبول كليه مفاد آنها تلقي خواهد شد .  -3-10
د خود نموده و كليه پيشنهاد دهندگان بايد كليه اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغيير يا حذف قسمتي از آنها ضميمه پيشنها -3-11

ورتي كه يك يا چند اوراق پيشنهادها و اسناد و مدارك مناقصه را به امضاء مجاز خود رسانده و به مهر شركت ممهور نمايند . در ص
د مناقصه از طرف امضاء پيشنهاد دهنده نرسيده باشد، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط اسنا قسمت از اسناد مناقصه به

قلمداد خواهد  ، مردودامضاهاي مجاز پيشنهاد دهنده باشدپيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.  در صورتي كه كل اسناد مناقصه فاقد 
  شد و بدين ترتيب به پيشنهاد دهنده عودت خواهد شد .

 هو اسناد مربوط اسنادي كه وضع پيشنهاد دهندگان را ارائه مي نمايد بايد بصورت رسمي تنظيم شده و به همراه وكالتنامه -3-12
، رسيدها نند از طرف پيشنهاد دهندهمسئول اجراي صحيح قرارداد بوده و مي توا "ديگر كه مشخص نمايد چه اشخاصي مستقيما

   . ، باشدر را امضاء نمايندقراردادها و اسناد تعهد آور ديگ
به اسناد مناقصه سبت نهر گونه انحراف يا استثناء نسبت به شرايط اسناد مناقصه بايد به وضوح در فرم انحرافات و استثنائات  -3-13

شرايط اسناد  ق با، در ساير موارد پيشنهادات از هر حيث مطابمربوطه، به شرح فوق درج گرديده . بجز مواردي كه در فرمليست شود
  مناقصه تلقي خواهد شد .

 .شت خواهد بوديك نسخه ديگر رونواصلي و  نمايدشنهاد دهنده به كارفرما تسليم ميپيشنهادي كه پي خهيك نسخه از دو نس -3-14
  .وشته شودنپيشنهاد كلمه رونوشت  و روي كليه صفحات مربوط به رونوشت كلمه اصلي روي كليه صفحات مربوط به پيشنهاد اصلي

  پيشنهاد مناقصه بايد به ترتيب زير در پاكتهاي سه گانه مذكور قرار داده شود :  -3-15

نتامه بانكي مي شود حاوي ضمنا مشخص "الف  "يك پاكت كه با حرف  -الف ) پاكت مربوط به ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه
  مناقصه خواهد بود . آگهيبه شرح و مبلغ تعيين شده در 

  مشخص مي گردد حاوي اسناد زير خواهد بود :  "ب  "پاكت ديگري كه با حرف  -ب ) پاكت مربوط به پيشنهاد فني

جمله الحاقيه كليه مشخصات فني و جداول اطالعات فني كه توسط پيمانكار تكميل گرديده است . نقشه هاي مربوط به پيشنهاد من
  يله مهندس مشاور صادر شده باشد .هاي فني در صورتيكه به وس

  ليست ماشين آالت و لوازم و تجهيزات  
  م ريالي كارها ، حج ،، كارهاي انجام داده و در دست اجرا با ذكر ، نوع كارگزارشي از وضع مالي،اظهاريه پيشنهاد دهنده

 طرف قراردادها به تفصيل و پيشرفت كار

  اجراي پيشرفت عمليات اجرايي به ترتيب مورد نظر كارفرما كه توسط پيمانكار تكميل شده است زمانيجدول . 
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جداول مقادير و قيمت و مشخص مي شود محتوي پيشنهاد قيمت  "ج"پاكت ديگري كه با  -مربوط به پيشنهاد مالي "ج  "ج) پاكت 
  ها خواهد بود .   

د پيشنهاد . چنانچه پيشنهاد قيمت به هر گونه شرطي منوط شده باشط باشده شرقيمت بايستي فاقد هر گون "ج"محتويات پاكت 
رقم نظر ز ا قيمت مشروط قلمداد شده و موجب ابطال آن خواهد شد . پيشنهاد قيمت بايستي خوانا باشد چنانچه پيشنهاد قيمت 

  غير خوانا و قابل تشخيص نباشد پيشنهاد مردود اعالم خواهد شد .

رده شده و روي در لفاف يا پاكت الك و مهر شده ديگري گذا "هر يك از سه پاكت الف و ب و ج بايد الك و مهر شده جمعا  -3-16
  نشاني شركت كننده مناقصه و موضوع به وضوح نوشته شده باشد.و هر يك از سه پاكت مذكور و لفاف آنها نام 

  ارسال پيشنهاد ها :  -4

  محتوي پيشنهاد بايد به نشاني تعيين شده در آگهي مناقصه تسليم گردد . در بسته پاكت -4-1

  . و تاريخ تحويل مطالبه و اخذ گردددر مقابل تسليم پاكتهاي محتوي پيشنهاد بايد رسيد با قيد كامل ساعت  -4-2

   گشايش پيشنهادها : -5

ري بوسيله رديده است به ترتيب زير يكي پس از ديگپاكتهاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در آگهي مناقصه ذكر گ
  كميسيون مناقصه باز خواهند شد .

ذكر و شرايط ديگر فوق ال الف-15-3باز خواهد شد . هر گاه محتواي اين پاكت به ترتيب تعيين شده دربند  "الف"الف ) ابتدا پاكت 
به پيشنهاددهنده  "ناپاكتهاي ديگر اقدامي بعمل نخواهد آمد و عيبازگشايي اين دستور العمل نباشد پيشنهاد مردود تلقي و نسبت به 

  مسترد خواهد شد .

ررسي به بباز خواهد شد و محتواي آن جهت  "ب"باشد پاكت  ، بيان شد "به شرحي كه فوقا "الف  "هر گاه محتوي پاكت ب ) 
  گذاشته شود .  "ب"پاكت تسليم خواهد گرديد . هيچ گونه صورت قيمتي نبايد در  كميته فني و بازرگاني

  ب باشد در غير اينصورت پيشنهاد رد مي شود . -15-3بايد كامل و منطبق با شرايط مندرج در بند  "ب  "پاكت 

 "ج"هاي  فني نسبت به بازگشايي پاكتبيان شد مورد تاييد باشد كميسيون  "به شرحي كه قبال "ب"هر گاه محتوي پاكت ج ) 
هندگان مسترد خواهد به پيشنهاد د "پيشنهادهايي كه مورد قبول كميسيون فني واقع نشده اند عينا "ج"ي پاكتها .اقدام خواهد نمود 

  . عمل خواهد آمدكه پيشنهاد آنان مورد قبول واقع شده است اقدام ب يدهندگان پيشنهاد  "ج"و سپس نسبت به افتتاح پاكتهاي  شد

  . اعتبار پيشنهادها: 6
  ) روز بعد از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهادها معتبر مي باشد.90مدت نود ( نهادها از هر حيث برايپيش

  .تضمين شركت در مناقصه:  7
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، با هر پيشنهاد بايد تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي پيوست باشد و تضمين شرايط مناقصهطبق مفاد  -7-1
) روز از تاريخ تسليم پيشنهادها معتبر بوده و بوسيله كارفرما با هزينه و همكاري 09شركت در مناقصه حداقل بايستي براي مدت نود (

  ) روز ديگر نيز قابل تمديد باشد .90نود ( پيشنهاددهنده براي
نهاد مناقصه تضمين شركت در مناقصه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي مفاد پيشنهاد شركت در مناقصه و اجراي پيش -7-2

  . است شده تعهد بوسيله پيشنهاددهنده درمورد امضاء قرارداداست كه 
هاددهنده از امضاء تضمين شركت در مناقصه براي مدت اعتبار پيشنهادها بوسيله كارفرما نگهداري خواهد شد و در صورت امتناع پيشن

يچ گونه ادعايي پيشنهاد دهنده حق هبوسيله كارفرما ضبط خواهد شد و  ، اين تضمينقرارداد يا سپردن ضمانت نامه انجام تعهدات
  .داشت در اين زمينه را نخواهد

پيوست  همونندر صورتي كه تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي باشد، از يكي از بانكهاي ايراني و مطابق  -7-3
  تحصيل و تسليم شود. آگهي مناقصه اسناد مناقصه به مبلغ تعيين شده در دعوت

تنامه حسن انجام يم ضمانيخ امضاء قرارداد و تسلر، تا تاودمه  پيشنهاددهنده اي كه در مناقصه برنده شناخته مي شانضمانت -7-4
  هر كدام مؤخر باشد) بوسيله كارفرما نگهداري خواهد شد .تعهدات (

ا امضاء قرارداد گيرد نيز ت ضمانت نامه شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنان در مرتبه دوم و سوم قرار مي -7-5
  . نگهداري خواهد شد و پس از آن  ضمانت نامه شركت در مناقصه شركت كنندگان مذكور آزاد مي گردد

  تضمين هاي ديگر قرارداد مطابق شرايط عمومي پيمان خواهد بود . -7-6    
   . تفسير يا تصحيح اسناد و مدارك قرارداد : 8

ه مي تواند به هر كاز كليه شرايط و موضوعاتي  كرده و كامالً دقت اسناد و مدارك قرارداد را بررسيپيشنهاد دهنده مي بايست به 
ند يا متوجه از قلم ك. هر گاه پيشنهاد دهنده اختالفي در اسناد مالحظه ه آن مؤثر باشد اطالع حاصل نمايدصورت در كار يا در هزين

موده و قبل از تسليم نلع مط "را كتبا كارفرما "، بايد فوراد معاني آنها ترديد شوديا در مورافتادگي مشخصات يا اسناد ديگري گردد 
د دهندگاني كه . نسخ پاسخ شامل شرح سؤال ولي بدون ذكر منبع آن براي كليه پيشنهاتوضيح او را دريافت دارد "، كتباپيشنهاد

  اسناد مناقصه را دريافت نموده اند، ارسال خواهد شد .
  در اسناد مناقصه :  . تجديد نظر 9

غيير تاريخ قبول يا تدر تعويق يا تواند  مي، ي تسليم پيشنهاد در اسناد مناقصهساعت قبل از تاريخ آخرين فرصت برا 72كارفرما تا 
  . نمايدگشايش پيشنهادها طي الحاقيه اي تجديد نظر 

فك اسناد مناقصه از هر الحاقيه براي هر يك از دعوت شدگان ارسال خواهدشد و در اين صورت اين الحاقيه ها جزء الين ينسخه هاي
  محسوب خواهد شد .

  .  نكات مهم در تعيين برنده مناقصه : 10
  برنده مناقصه بر مبناي كل قيمت پيشنهادي با توجه به موارد زير تعيين خواهد شد:  

سيله كه بو هايي ابق كاري و نحوه عملكرد در پروژه هاي قبلي و همچنين اعتبار مالي و تضمينوپيشنهاد دهنده و سصالحيت  -01-1
  .پيشنهاد دهنده داده شده است

  .صوصي پيمانرايط مناقصه و شرايط خامكانات پرسنلي و ماشين آالت و لوازم و تجهيزات پيشنهاددهنده بر اساس مفاد ش -01-2
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  ايط قراردادي و مشخصات فني وتكميل اوراق اطالعات فني در پيشنهاد .قبول شر -01-3
از هر  "است اكيدا پيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنها و ساير طرفهاي ذينفع بايد بدانند در موقعي كه پيشنهاد مورد بررسي -01-4

وع كوشش جهت نپيشنهاد خودداري كنند . هر نوع تماس با هر يك از كاركنان كارفرما براي كسب اطالعات نسبت به نتايج بررسي 
  اعمال نفوذ مستقيم يا غير مستقيم بوسيله هر پيشنهاد دهنده موجب سلب صالحيت پيشنهاد دهنده خواهد بود .

  . اعطاي پيمان و فسخ آن : 11
. در صورتي كه ارددمي يابد را   كارفرما حق اعطاي پيمان به هر پيشنهاد دهنده اي كه پيشنهاد او را بيشتر با اهداف خود منطبق

ظيفه و مسئوليت و، وجه الضمان شركت در مناقصه وي به نفع كارفرما ضبط و نامبرده مناقصه از قبول كار خودداري كند برنده اول
  ديگري در قبال كارفرما نخواهد داشت .

د دهنده ديگري مي هر پيشنها به اعطاي پيمان به، كارفرما مجاز دهنده اول و تصديق مراتب توسط ويبعد از فسخ پيمان با پيشنهاد 
  .باشد

ونه اي كه پيوست نم  ) روز پس از اعالم كارفرما، قرارداد را طبق 15در هر صورت برنده مناقصه بايد ظرف مدت حداكثر پانزده ( 
ام تعهدات توسط انت نامه انجامضاء نمايد. ضمانت نامه شركت در مناقصه تا تاريخ امضاء قرارداد و تسليم ضماسناد مناقصه است 

غير موجه او در امضاء  امتناع پيمانكار يا تأخير .برنده مناقصه تمديد خواهد شد هلزوم به هزينمي شود و در صورت كارفرما نگهداري 
نفع خود اقصه را به دهد كه وجوه مربوطه به ضمانت نامه شركت در منقرارداد يا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات به كارفرما حق مي

  . در چنين شرايطي مراتب به ترتيب به پيشنهاد دهنده حائز دومين و سومين حداقل ابالغ مي گردد .ضبط نمايد
به شرح  "نها عيناآناقصه چنانچه اين پيشنهاد دهندگان نيز نتوانند به تعهدات خود عمل نمايند ، ضمانت نامه يا سپرده شركت در م

  باال توسط كارفرما ضبط خواهد گرديد.
  انجام كار . مقادير 21

اه نظارت برآورد مي با توجه به طرح هاي پيشنهادي پيمانكار و تاييد دستگ بر اساس مشخصات مندرج در اين اسناد مقادير انجام كار
   گردد. 

  . قيمتها : 31
  شوند . مشخصاين دستورالعمل   3 ترتيب مندرج در مادهقيمتهاي پيشنهادي بايد به  -1 -31
  پيشنهاد دهندگان قيمت پيشنهادي خود را به ريال تعيين خواهند كرد . -31-2
  قيمتهاي پيشنهادي مي بايست بدون ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و ارائه گردد . -31-3

  . كسب اطالعات و بازديد از محل كارگاه :14
دست را ب  طالعات الزمررسي كرده و كليه اقرارداد را بمناقصه / پيشنهاد دهنده بايد قبل از تهيه پيشنهاد ، اسناد و مدارك  -14-1

  باه خود نمايد .، استناد به جهل يا اشتپيشنهاد ، به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني نمي تواند پس از تسليمآورد. پيشنهاد دهنده
  ردد.پيشنهادي بر اساس آن ارائه گقيمت را در نظر بگيرد و محدوديت هاي  اجرايي سايت د پيشنهاد دهنده باي -14-2
نه اطالعاتي را كه ه و به مسئوليت خود هر گوقراردادپيشنهاد دهنده بايستي محل كار و اطراف آن را مورد بازديد و بررسي  -14-3

حل كار به عهده مهاي مربوط به بازديد از هزينه داند تهيه نمايد . جهت تهيه پيشنهاد و انعقاد قرارداد اجراي كارها الزم مي
  خواهد بود . پيشنهاددهندگان
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. كليه مكاتبات يا مشاور او اطالع دهند يا بوسيله دورنگار به دستگاه مناقصه گزار "بايستي سؤاالت خود را كتبا هپيشنهاددهند -14-4
براي كليه پيشنهاد دهندگان احتمالي ارسال خواهد شد. هر گونه تغييراتي كه در ، ت مطرح شده و پاسخ هاي ارائه شدهشامل سؤاال

  هاي كتبي اعمال خواهد شد.  از طريق صدور الحاقيه و به صورت نامه "اسناد مناقصه الزم گردد منحصرا
، بدون هرگونه تكميل كارهاپيشنهاد دهنده موظف است راسا اطالعات كاملي در مورد كليه شرايط و عوامل موثر بر اجرا و  -14-5

ظر قرار گيرند. . بديهي است كه عوامل مذكور بايستي به دقت بررسي شده و در تهيه پيشنهاد تسليمي مدنبدست آوردرا محدوديتي 
اطالعات حاظ فقدان در صورت ارجاع قرارداد كارهاي موضوع اين مشخصات و اسناد مناقصه، هيچ گونه ادعاي تعديل مالي و زماني به ل

  قبلي يا اثرات آنها بر هزينه كارها مورد قبول كارفرما قرار نخواهد گرفت .
نه تداخلي وگبديهي است كه برنامه ريزي و اجراي كارهاي موضوع مشخصات و اسناد حاضر بايستي به نحوي هماهنگ گردد كه هيچ

  نيايد .به وجود با كارهاي ساير پيمانكاران يا كارفرما 
  مشخصات فني : ه ها و. نقش15

  تمامي ضوابط ذكر شده در آن رعايت گردد.تجهيزات باشد و بايستي كامال مطابق مشخصات فني  ارائه خدمات -15-1
ت دقت و مطالعه ، پيشنهاد دهنده را از مسئوليكه در اسناد مناقصه تهيه شده استاطالعات مذكور و هرگونه اطالع ديگري  -15-2

  صل كند .دهنده بايد راسا از كامل بودن پيشنهاد جهت انجام كارهاي موضوع پيمان اطمينان حامبرا نمي سازد و پيشنهاد 
  . تغيير مقادير كار :16

  درخواست نمايد. ذكر مقادير تخميني كارها در قيمتهاي مناقصه به پيشنهاد دهنده حق نمي دهد كه اجراي كامل مقادير مذكور را 
  . بيمه :17

  توسط پيمانكار و به هزينه پيمانكار و از طريق يكي از شركتهاي بيمه ايراني خواهد بود .اخذ بيمه هاي الزم 
نان او باشد ، مصون كارفرما را در مقابل كليه خسارت وارده به اشخاص ثالث كه ناشي از اقدامات خود و يا كارك ،همچنين پيمانكار

  خواهد كرد. جبرانداشته و مستقيما كليه خسارت وارده در اين رابطه را 
  قوانين كار و بيمه تامين اجتماعي :. 18

مچنين قوانين مربوط هپيمانكار تائيد مي نمايد كه از جميع قوانين ومقررات مربوط به كار، بيمه هاي تامين اجتماعي، حفاظت فني و 
 استثناي مالياتبه (، عوارض بيمه هاي تامين اجتماعي وغيره مطلع است. پرداخت كليه مالياتها، حقوقبه ماليات ها و عوارض كامال 

يرد، بعهده پيمانكارمي قبيل كه به موجب قوانين و مقررات تعلق مي گ هر از بر ارزش افزوده، كه بعهده كارفرما مي باشد) از هرنوع و
  باشد .

پيمانكار كسر و به  مبالغي از اين مالياتها و عوارضي كه طبق قوانين  ومقررات بايد از طريق كارفرما وصول گردد، از پرداخت هاي
  واريز خواهد شد. هاي مذكورحساب 

  جداول زماني :.19
درجداول  مايد.نسخه تسليم نجداول زمان بندي اجراي كارهاي موضوع پيمان را بايد به همراه پيشنهاد خود درسه  پيشنهاددهنده،

ا يكديگر هماهنگي بدقيقا معين شود وكليه قسمت هاي جداول زمان بندي بايد  تاريخ خاتمه آن زمان بندي بايد تاريخ شروع هركار و
  داشته باشند.

  رد .داپيشنهاد ارسال جداول زمانبندي را تكميل و همراه يشنهاد دهنده بايد پ، راي قطعي شدن دوره هاي زماني كارب
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) روز 15نزده (پيشنهاد دهنده ظرف مدت پا باشد،تصحيح جدول زمان بندي نياز به در صورتي كه در هنگام يا پس از عقد پيمان، 
ما و مشاور ، جزء الينفك ، جدول زمان بندي تصحيح شده را تسليم خواهد داشت كه بعد از تاييد كارفرعد از اعالم مشاور  و يا كارفرماب

، پيمانكار مان بنديمنا بعد از تصحيح جدول زبود . ض  د شد و پس از آن فقط با تائيد كتبي كارفرما قابل تغيير خواهدپيمان خواه
  .مجاز به تغيير مدت يا قيمت پيمان نخواهد بود

  : . صالحيت پيشنهاد دهنده20
تخصص و تجربه كافي  از مطلع است و از كليه فعاليتهاي مورد نياز كارفرما در موضوع مورد مناقصه كند كهتاييد ميپيشنهاد دهنده  -

  برخوردار است. فعاليتهاجهت انجام كليه 
  : . هزينه هاي پيشنهاد21

  د.د كر، به او باز پرداخت نخواهبراي تهيه پيشنهاد متحمل شده استكارفرما هيچ گونه هزينه اي را كه پيشنهاددهنده 
  :ارزمناقصه گ. سازش به زيان 22

ما گزارش شود سازش كرده اند و مراتب به كارفر ارزمناقصه گهرگاه درمناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگاني به زيان 
پيشنهاددهندگاني كر نام و چنانچه به تشخيص كارفرما اين امر صورت گرفته باشد ، مناقصه ابطال خواهد شد وكارفرما گزارش امر را با ذ

مه معاونت برنا كه در اين جريان شركت داشته اند به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال خواهد نمود .
قت نام آنها ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري طبق گزارش واصله، ميزان تنبيه پيشنهاددهندگان متخلف را ازطريق حذف مو

گاه هاي اجرايي از يك تا دو سال تعيين و مراتب را در فهرست ها منعكس وكتبا به پيشنهاددهندگان متخلف و دست از فهرست ها ،
  اعالم خواهد نمود.

  . واگذاري كار :32
ي از معامله را بدون شركت كننده پس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور كارفرما دائر بر عقد قرارداد ، حق انتقال تعهدات ناش

، ضمانتنامه  موافقت قبلي وكتبي كارفرما به شخص يا اشخاص حقوقي يا حقيقي ديگر ندارد و درصورت عدم رعايت مفاد اين ماده
ل موقت كار كارفرما ضبط خواهد گرديد و همچنين در صورتي كه پس از عقد قرارداد و قبل از تحوي شركت درمناقصه وي به نفع

يا حقوقي   وقوف حاصل شود كه پيمانكار تمام يا قسمت عمده عمليات موضوع قرارداد خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقيقي
ي گردد . نام چنين ز شود به دستور كارفرما از پيمانكار خلع يد مديگري واگذار  كرده است و چنانچه با تحقيقات الزم موضوع محر

  رديد.خواهد گاعالم پيمانكاري جهت اطالع و تنبيهات الزم ، به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 
  : . اصالحات و الحاقيه ها24

بايستي حداكثر تا  باشند ، واسناد مناقصه سوالي داشتههريك از دعوت شدگان درمناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات 
روز پس از تاريخ دريافت اسناد ومدارك مناقصه، مراتب را كتبا به كارفرما يا مشاور وي اطالع دهند و تقاضاي دريافت توضيح  )7(

انجام و طي نامه اي از طرف  كتبي بنمايند. هرنوع توضيح يا تجديد نظر اضافي يا حذف مطالبي از مدارك مناقصه از طريق رسمي
 آگهي مناقصهساعت قبل از بازگشايي پاكات در  72 تا كارفرما يا نماينده او مي توانند مشاور به آدرس دعوت شدگان ارسال مي گردد.

و ساير اسناد مناقصه ، نقشه ها و مشخصات فني با ارسال الحاقيه يا الحاقيه هايي تجديد نظر نمايند و در اين صورت الحاقيه ها جزء 
، پيشنهاد دهنده لحاقيه هاي مزبور تسليم شده باشدچنانچه پيشنهادي قبل از ارسال ا شد الينفك اسناد مناقصه محسوب خواهند

اد آن به منظور انجام تغييرات و اصالحات الزم بنمايد و چنانچه اين تجديد نظر يا اصالح مستلزم تغيير مقادير حق دارد تقاضاي استرد
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يا قيمت پيشنهادي يا هر دو باشد در اين صورت كارفرما مي تواند با اعالم كتبي، آخرين روز دريافت پيشنهاد ها را به تعويق اندازد 
  كافي براي اعمال اصالحات و تجديدنظر داشته باشند. به نحوي كه پيشنهاد دهندگان فرصت

  .تشكيالت پيشنهادي پيمانكار جهت اجراي پيمان:25
جهت تاييد ارائه  را به مشاور، چارت تشكيالتي و اجراي پروژه را تهيه و يك نسخه از آن كار موظف است قبل از امضاء پيمانپيمان
  .دهد
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  قرارداد موافقتنامه
  بسمه تعالي

يمان ناميده ل تفكيك است و پـكه يك مجموعه غيرقاب آن 2موضوع ماده ي و ديگر مدارك ـرايط عمومـموافقتنامه به همراه شاين 
و شناسه ملي  341141814577 و كـد اقتصادي 2663ثبت به شماره  فوالد كاوه اروندركت ـبين ش ................شود، در تاريخ مي

و فاكس 106-46460535-9خرمشهر: منطقه آزاد اروند، جاده امام صادق شهرك صنعتي ، تلفن و به آدرس  14003160402
، از يك  ودشناميده مي  كارفرماكه از اين پس  شالبافي علي رضا آقايو آبادي هاشم نظامو به نمايندگي آقاي    06153546459

 اقتصادي  كد است باسيده ربه ثبت                    تحت شماره              كه در تاريخ                                  سو و شركت
، پيمانكار ناميده ه در اين پيمانك                                            به نمايندگي و                و شناسه ملي ....................................

  د. يگردمقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد شود، از سوي ديگر، طبق مي
  موضوع ـ 1ماده

روند واقع در افوالد كاوه  شركتو مفتول  نورد ميلگرد كارخانه  اتريتعمبرنامه ريزي نگهداري و و  نگيخدمات كداز عبارت است 
قشه هاي  نكه شامل اسناد و مشخصات فني  شرح بهبندي و مطابق با برنامه زمانشهرك صنعتي خرمشهر ، خرمشهر، منطقه خوزستان
  .پيوست مي باشد

  اسناد و مدارك قرارداد . 2ماده 

  اين پيمان شامل اسناد  مدارك زير است: 
  موافقتنامه الف)
  )1شرح خدمات (پيوست ب) 
  شرايط عمومي )ج
  شرايط خصوصي) د
  برنامه زماني كلي) ه
  قيمتها                                                                         ومقادير كار  جداول )و
ي و نظارت معاونت برنامه ريزدستورالعملها و استانداردهاي فني،  -مشخصات فني خصوصي)، مشخصات فني (مشخصات فني عمومي) ز

  باشد.حاكم بر اين قرارداد مي راهبردي رياست  جمهوري
گردد نيز جزو ادله ميشود يا بين طرفين پيمان مباسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ مي ح)

ممكن است به صورت  آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناداسناد و مدارك پيمان به شمار مي
  شه، دستور كار و صورتمجلس باشد. مشخصات فني، نق

  .  دارد در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت     
ت فني هاي اجرايي و مشخصابا مشخصات فني خصوصي، نقشه هر گاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب

  مان اولويت دارد.بر ديگر اسناد و مدارك پي )1پيوست جدول شماره (عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست 
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  تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار -3ماده 

  اين پيمان از تاريخ مبادله آن (ابالغ از سوي كارفرما) نافذ است .الف) 
  شرايط عمومي پيمان است. 30است. اين مدت تابع تغييرات موضوع ماده  ماه شمسي 12مدت پيمان ب) 
  تاريخ شروع كار، تاريخ عقد قرارداد است.ج) 

  محل اجراي موضوع قرارداد : -4ماده 

  روند است.امحل اجراي موضوع قرارداد واقع در خرمشهر، جاده امام صادق، شهرك صنعتي خرمشهر، كارخانه شركت فوالد كاوه 

 :مبلغ قرارداد  -5ماده 

  ريال است .                   دد عريال و به                              براي انجام كليه فعاليتهاي موضوع قرارداد به حروفمبلغ قرارداد  

  . گرفت هاي واحد مندرج در قرارداد ثابت و قطعي خواهد بود و هيچگونه تعديل بدان تعلق نخواهدكليه قيمت: 1تبصره 

توسط پيمانكار در  قيمت و مبلغ قرارداد بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده بوده و هزينه هاي ناشي از اجراي قانون: 2تبصره 
  .به ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت خواهد نمود تنها وجه مربوطكارفرما  .صورت وضعيت ها لحاظ خواهد شد

  :تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار -6ماده 

يبي قرارداد  به درصد كل مبلغ تقر 5 يك فقره ضمانت نامه بانكي به ميزان قراردادپيمانكار موظف است همزمان با امضاء  -6-1
  .مي گردد زادآامضاء صورتجلسه تحويل موقت  ضمانتنامه مذكور بعد از انجام كامل تعهدات پيمانكار و. كارفرما تسليم نمايد

وره ضمانت و داز هر پرداخت كسر مي شود كه پس از پايان  ده درصد از كل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام كار  -6-2
  .اطمينان از صحت عملكرد موضوع قرارداد به پيمانكار پرداخت خواهد شد

  نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :  -7ماده 

متها كه مورد تاييد جدول تفكيكي قيپرداخت مي شود. درصد از كل مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت در ازاء ضمانت نامه بانكي  ده
ل آن به دستگاه از موضوع قرارداد و تحوي مجموعهپس از تكميل نهايي هر مبناي پرداخت هاي مياني است.  ،قرار گرفته كارفرما
انكار پرداخت به پيم% حسن انجام كار  10با كسر كسورات قانوني قرارداد و  مطابق با جدول مذكور،مبلغ آن مجموعه،  نظارت،

  مطابق با برنامه زمان بندي است. ها منوط به رعايت اولويت ها تاييد صورت وضعيت گردد.مي

مت موضوع در صورت صحت و سال مبلغ كل قرارداد، پس از سپري شدن دوره ضمانت %10تبصره: تضمين حسن انجام كار به ميزان 
  پرداخت مي گردد. كارفرماقرارداد و اجراي تعهدات گارانتي از سوي پيمانكار، توسط 

  كسورات قانوني : -  8ماده 
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پس از  هر صورت وضعيت پيمانكار كسر و كه مبلغ آن از باشدبعهده و هزينه پيمانكار مي كليه كسورات قانوني از جمله بيمه و ماليات
  .به پيمانكار مسترد خواهد شد )بيمه تامين اجتماعي ،ماليات(ارائه مفاصا حساب 

  : دوره تضمين : 9ماده 

  .است كل موضوع قراردادتحويل موقت ماه بعد از  24دوره تضمين 

سناد و مدارك از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در ا سيستمهاي طراحي و اجرا شده،پيمانكار تضمين مي نمايد كه  :1تبصره 
   .قرارداد بوده وكارفرما  قادر به بهره برداري مطمئن از آن مي باشد

روشهاي و فني  چنانچه در دوره تضمين معايب ونقايصي در موضوع قرارداد مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات :2تبصره 
ر صورت عدم رفع پيمانكار مكلف است آن معايب  ونقايص را به هزينه خود سريعاٌ رفع نمايد د ،ياده سازي سيستمها باشدپصحيح 

را به تشخيص خود  روز از طرف پيمانكار كارفرما راساٌ اقدام به رفع نقايص نموده وهزينه هاي مربوطه 5نقايص حداكثر ظرف مدت 
  .پيمانكار برداشت خواهد نموددرصد هزينه باالسري از محل مطالبات يا تضامين  15بعالوه 

  تعهدات پيمانكار : - 10ماده 

ت قرارداد برخوردار مي پيمانكار اظهار مي دارد و متعهد است كه از توانائي فني و مالي و پرسنلي الزم وكافي براي اجراي تعهدا -10-1
  .باشد

 ل نمايد.طبق نظر كارفرما انجام دهد و تحويگردد كه موضوع قرارداد را در زمان تعيين شده و پيمانكار  متعهد مي -10-2

و كليه مواد  فاكس رينتر،پ كامپيوتر ميزصندلي، ،اداري تجهيزاتي مورد نياز، شامل: نيروي انسان مورد نيازتمامي امكانات و ابزار  -10-3
   برعهده و هزينه پيمانكار بوده و مي بايست در زمان مناسب تامين گردد. مورد نياز  مصرفي

آن نموده وتعهدات   وكليه تعهدات در اين قرارداد اقدام به امضاء پيمانكار اذعان مي دارد با اطالع از حجم كار وكيفيت كار -10-4
  .نمايد مي قراردادي خود را مطابق با استاندارد مورد توافق  ايفاء

باشد. بديهي است  ار انجام شده طبق موضوع سفارشتعيين كننده ميزان ومقدار ك كارفرماپيمانكار مي پذيرد كه دستگاه نظارت  -10-5
  ل پذيرش خواهد بود.قاب معتبر و قرارداددر ارتباط با اجراي كار موضوع  كارفرماتنها كار تائيد شده از سوي نماينده دستگاه نظارت 

ايمني و بهداشت  و كليه مقررات قانون كار و تأمين اجتماعي و همچنين مقررات  كارفرماموظف است ضوابط  اداري   پيمانكار -10-6
گونه ا در اين مورد هيچپيوست را كامال رعايت نمايد. كارفرم HSE محيط كار را در مورد كاركنان خود به طور كامل اعمال و دستورالعمل 

  مسئوليتي ندارد.
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 ها،هاي اجرايي، بخشنامهزم به منظور اجراي كامل خدمات موضوع قرارداد را مطابق نقشهبايست كليه خدمات و اقدامات الپيمانكار مي 
مشخصات عمومي و اختصاصي و بطور كلي كليه مدارك پروژه و با در نظر گرفتن كليه شرايط ايمني بطور  استانداردها، ها،دستورالعمل

 كامل انجام دهد. 

ا (در صورت وجود) هاعالم عدم انطباقتجهيزات نصب شده، و و آنها بررسي  وها نقشهو  داركمگرفتن پيمانكار موظف به تحويل -10-7
قبل از  كاري روز هفتقل باشد. چنانچه پيمانكار در رابطه با طرح در طول اجراي كار با ابهاماتي روبرو باشد بايستي حدابه كارفرما مي

ورت مسئوليت خسارتهاي يد تا تصميم الزم اتخاذ و به وي اعالم گردد.  در غير اينصاجراي آن قسمت از كار، كارفرما را كتباً مطلع نما
 احتمالي ناشي از آن بعهده پيمانكار خواهد بود. 

ز ابتداي پروژه تا پايان اي تام االختيار و مورد تائيد كارفرما مي باشد، كه بصورت تمام وقت اپيمانكار موظف به معرفي نماينده -10-8
 معرفي نمايد و عنوان سرپرست كارگاه حضور داشته باشد و همچنين فرد جايگزين را با همان شرايط ذكر شده منصوب و قبالً پروژه به

به ازاي هر روز عدم  ود از ادامه كار جلوگيري نمايد ق االشاره، كارفرما حق خود ميداندر صورت عدم حضور سرپرست كارگاه با شرايط فو
طالبات ديگر وي جريمه و از صورت وضعيت و يا هر گونه م) ريال 0000008(ميليون ريال  هشتحضور فرد مجاز، پيمانكار را تا مبلغ 

فرما هت بررسي به كارجضمناً افراد مذكور بايستي كتباً با مدرك مستند تحصيلي و سوابق كاري قبل از شروع عمليات اجرايي  كسر نمايد.
 معرفي گردند تا پس از تأييد كارفرما شروع بكار نمايند.

مربوطه)  پيمانكار موظف است قبل از شروع كار ليست پرسنل متخصص و گروه شركتهاي همكار (با ذكر نوع تخصص و سوابق -10-9
كنان پيمانكار كه مشغول بق هر يك از كاررا جهت تأييد به كارفرما و دستگاه نظارت تسليم نمايد و پس از تائيد آنها را بكار گيرد. سوا

ر يك از كاركنان شوند بايستي توسط كارفرما يا نماينده آنان قابل دسترسي باشد، در صورتيكه صالحيت فني ه كار در اين پيمان مي
ض او اقدام نمايد. اين عويمورد تائيد كارفرما واقع نشود پيمانكار موظف است در مقابل درخواست كتبي كارفرما يا نماينده او نسبت به ت

  موضوع براي پيمانكار ايجاد هيچگونه حقي نخواهد نمود.

ور دستگاه نظارت، كاركنان پيمانكار بايستي از سالمت كامل برخوردار بوده و پيمانكار مكلف است كه بر حسب مورد و به دست -10-10
 ور ضروري تشخيص مي دهد ارائه نمايد.كارت بهداشتي هر يك از كاركنان خويش را در مواردي كه دستگاه مذك

داد و اسناد و مدارك و باشد و پيمانكار موظف است بر طبق مفاد قرارنظارت بر اجراي كار بعهده كارفرما و يا نمايندگان او مي -10-11
راهم نمايد. نظر فرا نيز امكانات الزم جهت هرگونه نظارت و بازرسي  دستورالعملهاي كارفرما عمل نموده و ضمن همكاري با كارفرما،

 باشد.كارفرما و يا نمايندگان ايشان نافي مسئوليت پيمانكار در اجراي صحيح كار نمي

از بررسي و تأئيد  باشد كه پسپيمانكار موظف به ارائه برنامه زمانبندي كلي (دربرگيرنده كليه خدمات موضوع قرارداد)، مي -10-12 
  ابالغ خواهد شد.كارفرما جهت اجرا به پيمانكار 

  پيمانكار بدون اخذ مجوز كتبي كارفرما حق واگذاري جزء يا كل قرارداد به غير را ندارد. -10-13
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به محل  اجراي  ردادقراپيمانكار مكلف  است به تعداد كافي افراد فني و داراي مهارت و تجربه مطلوب  را براي انجام  موضوع  -10-14
، لباس ذهاب واياب  كن،، مستامين غذا كار اعزام نمايد. بديهي است كه پرداخت حقوق  و مزايا و دستمزد  ابواب جمعي پيمانكاران و نيز 

مي باشد.  ده  پيمانكار بعه  قراردادموضوع اين   جهت اجراي كار و وسايل ايمني جهت اجراي  موضوع  قرارداد و  نيز ديگر ما يحتاج آنها
اين خصوص نخواهد  مسئوليت تسويه حساب با آنان حتي پس از اتمام قرارداد بعهده پيمانكار است و كارفرما هيچگونه مسئوليتي را در

   داشت.

انيك و براي هدايت كار و كنترل صحت اطالعات جمع آوري شده ، پيمانكار موظف است در هريك از گروههاي برق ، مك -10-15
ت و كد گذاري نقشه ها ك نفر با تجربه بعنوان سر گروه هاي مكانيك ، برق و ابزار دقيق در زمينه كد گذاري قطعات وتجهيزاابزاردقيق ي

د هماهنگي بين و اسناد فني بصورت مجزا در اختيار داشته باشد تا اين نفرات ضمن كنترل اطالعات جمع آوري شده ، مسئوليت ايجا
كدينگ قطعات  وبر عهده داشته باشند . اين نفرات ميبايست سابقه كار اجرايي و همچنين سفارشات نفرات پيمانكار و كارفرما را 
  كارفرما رسيده باشند. اييدكارخانجات را دارا بوده و به ت

  ي باشد.برعهده پيمانكار م تامين اپراتور مسلط به تايپ فارسي و التين مورد نياز جهت ورود اطالعات به سيستم  -10-16

اه به سيستم مسئوليت صحت تايپ واطالعات وارد شده به سيستم برعهده پيمانكار مي باشد و در صورت ورود اطالعات اشتب -10-17
  پيمانكار موظف به اصالح آنها بوده و بابت آن هيچگونه هزينه اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد .

ليت كد گذاري ، تا بتواند فعاتيم تخصصي در هر گروه داشته باشدل يك پيمانكار موظف است براي كد گذاري تجهيزات حداق -10-18
  قطعات قسمتهاي مختلف را همزمان انجام دهد .

مطابق با  كاله، كمربند و ساير لوازم مورد نياز كفش، تهيه كليه لوازم حفاظت فردي از قبيل لباس كار متحدالشكل، -10-19
هاي ايمني، وسايل نامهچنين پيمانكار متعهد است با رعايت بخشباشد. همما بعهده پيمانكار ميدستورالعملهاي ابالغ شده از سوي كارفر

ند و از ورود افراد كايمني الزم براي جلوگيري از آتش سوزي و خطرات محتمل ديگر و كمكهاي اوليه را در كارگاه به هزينه خود فراهم 
  متفرقه به محيط كار جلوگيري به عمل آورد.

ه در حين انجام خدمات كبرداري از اطالعات (ديجيتالي و غير ديجيتالي) را گردد تا هرگونه استفاده و بهرهپيمانكار متعهد مي -10-20
يار اشخاص ثالث، آورد محرمانه نگهداشته و هيچگاه چنين اطالعات بدست آمده را افشا ننموده و يا در اختموضوع قرارداد بدست مي

  ي گوناگون قرار ندهد.شركتها و يا سازمانها

در فصول مختلف سال  دارد كه از موقعيت و محل اجراي كار، وضعيت آب و هوا و بارندگي و امكان اجراي كارپيمانكار اعالم مي -10-21
اجراي تعهدات عدم  ت وغيره، اقدام به عقد قرارداد نموده اس آگاه است و با اطالع از كم وكيف كار و محيط كاري ، شرايط جغرافيايي و

مطالبات  ، ومبالغ آن از صورت وضعيت،كه خسارت وارده به حساب وي منظور، ضمن اينگرديد منجر به ضبط ضمانت هاي وي خواهد
  ويا ضمانت پيمانكار كسر خواهدگرديد.

سيده باشد در اختيار نكار رپيمانكار مي بايست گزارش فعاليتهاي انجام شده را بصورت روزانه كه به تائيد سرپرست كارگاه پيما -10-22
  قرار دهد. كارفرمادستگاه نظارت 
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ار را فني ادامه ك لي يا، كارفرما به اين نتيجه برسد كه پيمانكار توانايي ماروع بكار يا در حين اجراي عملياتچنانچه پس از ش -10-23
مجاز خواهد بود  ارفرماك،  پيمانكار مي پذيرد  كه ا )تشخيص  دستگاه  نظارت كارفرم به كار كمي يا  كيفي درندارد ( از جمله اشكاالت 

اعتراضي  را  از خود  ونهگ،  قرارداد  را بطور يك  طرفه فسخ  نمايد  و  پيمانكار حق هر قرارداددر هر مرحله اي  از انجام كار موضوع  
را از تضامين تجهيزات  ي بهپروژه و صدمات احتمال مجاز خواهد بود خسارت وارده به خود را اعم از تاخيرات اجراء كارفرما و سلب  نمود 

  پيمانكار  برداشت نمايد.

جلوگيري نمايد  مي گرددقطعات و تجهيزات موضوع قرارداد  مي بايست از هر گونه اقدامي كه موجب بروز خسارت در  پيمانكار -10-24
  در غير اينصورت مسئوليت جايگزيني يا اصالح بعهده پيمانكار مي باشد.

جام كار اشكال  يا در نحوه  عملكرد يا  روش ان قراردادچنانچه دستگاه  نظارت  كارفرما  در هنگام  انجام عمليات  موضوع  -10-25
 ب اقدام نمايد.نيز دريافت وجه اضافي نسبت به رفع عي بدون هيچگونه اعتراض و اشكاالتي  را ببيند، پيمانكار مي بايست سريعاً

. انجام موضوع ص شده از طرف كارفرما انجام دهددر ساعات كاري مشخ را قراردادپيمانكار تعهد مي نمايدكه انجام موضوع  -10-26
  باشد. كارفرماتائيد  يا در روزهاي تعطيل بايد با هماهنگي قبلي و قرارداد در غير ساعات اداري و

ه وي مجاز است هريك ايست مورد قبول كارفرما باشند.كارفرما يا نمايندكليه كاركنان پيمانكار شاغل در موضوع قرارداد مي ب -10-27 
بديهي است  .و نمايدامناسب ديگري را جانشين  پيمانكار موظف است فرد از كاركنان پيمانكار را كه به هر دليل مناسب نداند نپذيرد و

  ادعايي را نخواهد داشت. پيمانكار در اين رابطه هيچگونه اعتراض و

ركناني كه براي انجام تعهد مي نمايد كه كليه كا اعمال كاركنان خود بوده و پيمانكار در طول مدت اين قرارداد مسئول رفتار و -10-28
ن شئون  اسالمي را مقررات شركت كارفرما، مقررات انتظامي وهمچني قرارداد،بكار مي گمارد مقرارت مندرج دراين  قراردادموضوع اين 

  رعايت نمايند.

كيد مي كند كه از پيمانكار موظف است كليه قوانين جاري كشوري ومقررات كارفرما را  رعايت نمايد .  همچنين  پيمانكار تا -10-29
يت كليه مسائل مسئوليت عدم رعا ايمني  مطلع بوده و حفاظت و جمع  قوانين  و مقررات قانون كار و بيمه هاي تامين اجتماعي  و

. لذا در صورت شكايت   هيچگونه  مسئوليتي  در قبال آن ندارد كارفرمارا بعهده مي گيرد  و قرارداداين  حوادث ناشي از اجراي ايمني و
يا صدور  تحت هر شرايط  و دليل وبازرسان اداره كار به هر  و يا اعالم تقصير توسط كارشناسان يا كارفرماهر يك از پرسنل  پيمانكار عليه 

اين بابت هيچگونه  از عنوان  پيمانكار متعهد  به تامين وپرداخت جرائم وديات متعلقه مي باشد و قانوني عليه كارفرما تحت هر قرار
  نمي باشد. كارفرمامسئوليتي متوجه 

  ضي را نخواهد داشت.حراستي وقفه اي در كار ايجاد كند، پيمانكار حق هيچگونه اعترا ر مالحظات ايمني وبه كارفرما بناچنانچ -10-30

  .كار  باشند نكار متعهد گرديد در صورت استفاده از كاركنان بيگانه ،آنان داراي پروانه اقامت وپيما  -10-31

چنانچه در اثر سهل انگاري كاركنان پيمانكار خسارتي به تاسيسات يا كاركنان كارفرما ويا  اشخاص ثالث وارد شود  جبران  -10-32
  .ر طريق جبران خسارت نمايدخسارت بعهده پيمانكار بوده وكارفرما مي تواند از ه
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هيچ عنوان مسئول  به كارفرماماشين آالت ويا كاركنان پيمانكار شود تجهيزات، چنانچه در اثر اجراي قرارداد خسارتي متوجه  -10-33
  .جبران آن نخواهد بود

نچه در اثر بي احتياطي انجام دهد و چناپيمانكار بايستي كليه اقدامات الزم را به منظور جلوگيري از بروز حوادث جاني و مالي  -10-34
مچنين پيمانكار موظف هپيمانكار و يا عوامل اجرائي وي حادثه اي رخ دهد، هيچگونه مسئوليتي از اين بابت متوجه كارفرما نخواهد بود. 

  باشد.به ارائه به موقع گزارش حوادث به كارفرما مي

  ا ساير زير پيمانكاران در كارگاه را به عهده دارد.پيمانكار مسئوليت همكاري و هماهنگي الزم ب -10-35

(بيست  20غ %بايست پيش بيني تنخواه مناسب جهت جلوگيري از عدم نقدينگي در اجراي پروژه را حداقل بمبلپيمانكار مي -10-36
  درصد) مبلغ قرارداد در نظر بگيرد.

هاي نامها ارائه دهد. بيمهدت قرارداد و به هزينه خود تهيه و به كارفرمهاي تمام خطر را براي كل منامهپيمانكار موظف است بيمه -10-37
و رت به اشخاص بايست تا تاريخ تحويل موقت معتبر باشد و كارفرما را در مقابل هرگونه خسارت و دعاوي مربوط به خسامربوطه مي

  د.ر اين خصوص از خود اسقاط مي نمايمرتبط با خدمات موضوع قرارداد مبرا دارد. پيمانكارهرگونه ادعائي راداموال 

  :تعهدات كارفرما – 11ماده 

 كارفرما يك اتاق به عنوان دفتر كار و يك خط تلفن در اختيار پيمانكار قرار خواهد داد.

  :قرارداد   تاخيرات -12ماده 

از د بعنوان جريمه تاخير درصد مبلغ باقيمانده قراردايك دهم به ازاي هر روز تاخير ناشي از عملكرد پيمانكار در اجراي برنامه بميزان  
مي  كارفرماراي بسورات مذكور موجب حق فسخ قرارداد عالوه بر اعمال ك روز يكصدو تاخير بيش از  شودار كسر مي پيمانك پرداختهاي

و تضامين پيمانكار  مين از اين محل از ساير مطالباتجريمه تاخير از پرداختهاي به پيمانكار كسر خواهد شد و در صورت عدم تا. باشد
  .برداشت مي گردد

  :دستگاه نظارت   -13ماده  

و اصول فني   قراردادو پيمانكار موظف است كارها را بر طبق  و مديريت فن آوران ساميك مي باشد  يشركت مهندسدستگاه نظارت   
  .اجرا نمايد و پيوستهاي آن و مطابق نظر دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد ومدارك قرارداد

د قرارداد خواهد پس از انعقاد قرارداد و درمدت زمان اجراي آن، مالك عملكرد دستگاه مشاور مشخصات فني و مقادير مندرج در اسنا
بررسي ي منوط به ، اعمال تغييرات درخواستي و مقادير كار از جانب پيمانكارمشخصات فن بود و درصورت درخواست هرگونه تغييرات در

  .تائيد كارفرما ميباشدمشاورو 
  :فسخ قرارداد -14 ماده
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حق  كارفرما ،متعلقات اين قرارداد از جانب پيمانكار در مهلت تعيين شده عدم اجراي صحيح وكامل هريك از موارد، ضمائم ودر صورت   
  . يا ترتيب وصول آنرا بدهد را يكجانبه فسخ و خسارت  ناشي از  فسخ  قرارداد را  از مطالبات پيمانكار برداشت و  قرارداددارد 

  :چگونگي حل اختالف -15ماده   

درصورت عدم  شد ود نماينده مرضي الطرفِين مطرح خواه پيمانكار و فرما وكميسيوني متشكل از نمايندگان كاردر  موارد مورد اختالف 
به هيات داوري اختالفات  كليه اختالفات ناشي از اين قرارداد از جمله انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض ، تفسير يا اجراي آن"	 توافقحصول 

ئين دادرسي آو مقرررات  3/5/97مورخ  113439/10اشخاص با بنياد مستضعفان انقالب اسالمي ارجاع مي شود كه مطابق دستوالعمل 
اي خواهد نمود. ردادگاهاي عمومي و انقالب در امور مدني و ساير مقررات جاريه كشور به موضوع اختالف رسيدگي و مبادرت به صدور 

مي شود و در حال  راي صادره براي طرفين قطعي و الزم االجرا است. شرط داوري حاضر ، موافقتنامه اي مستقل از قرارداد اصلي تلقي
  شد. موضوع طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران به دادگاه صالحه در ايران ارجاع خواهدر كميسيون د"الزم االتباع است.

  :فورس ماژور  -16 ماده

سپس كند. قابل اعالم م، الزم است مدعي مراتب را كتباٌ به طرف مترقبه خارج از اراده آزاد طرفينحوادث غير  صورت بروز شرايط و در  
  .مشترك مالك عمل خواهد بودتصميمات متخذه در جلسه 

  :تعديل   -17ماده 

  .نمي گيرد  تعلقبه اين قرارداد هيچگونه تعديلي   

  نسخ قرارداد: -18ماده 

رسيده است و مفاد  سه نسخه كه هر يك حكم واحد را دارد، تهيه و به امضاي طرفين قرارداد تبصره و 5ماده،  18اين قرارداد در 
  آن پس از امضاء طرفين الزم االجرا ميباشد.

  

  
  
  
  

    

  امضاء پيمانكار/

  
 امضاء كارفرما/ شركت فوالدكاوه اروند

  آقاي هاشم نظام آبادي :  رئيس هيئت مديره

  مديرعاملآقاي علي رضا شالبافي:     
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ت  و دمات) ١پ رح    ارداد (
  

  :به قرار زير استفعاليت هاي موضوع قرارداد شرح خدمات 
  

  و كاال يزاتتجه ينظام كدگذار يطراح -الف

  تجهيزات PMتدوين و طراحي نظام  -ب

  ) PMفعاليت هاي روتين تعميرات (  وتعريف استانداردها  -ج

  خطوط توليدي ايجاد نظام ثبت توقفات اضطراري -د

 يات اضطرارتعريف دستورالعمل ها ، فراگردها و چرخه هاي كاري نظام نگهداري و تعميرات ، ثبت توقف -ه
  كنترل موجودي قطعات يدكي يفراگردها ينو تدو

  يراتو تعم ينظام نگهدار يساز يادهپ -و
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ف ناد و -ا زات ، ا عات ،  ری  ذا د  ظام  ی  رک ا  دا

 پيمانكار در كدگذاري:شرح خدمات  )1

ماشين  ، شامل انجام عمليات شناسايي و كدگذاري و تگ گذاري كليهو كاال يزاتتجه ينظام كدگذار يطراح -
ل هاي مطابق استانداردها و دستور العمآالت، تجهيزات و قطعات يدكي و مصرفي قسمت هاي مختلف كارخانه 

  جاري 

  كليه تجهيزات  Technical data sheet تدوين فرمتهاي  -
حويل شده به جمع آوري كليه نقشه ها و اسناد فني، بررسي و مطالعه نقشه ها و مدارك، دسته بندي نقشه هاي ت -

انداردها و تفكيك رده آنها، استخراج فهرست كد واحدها، خطوط و ماشين ها و كدگذاري آنها مطابق با است
  اسناد فني  دستور العمل هاي مورد نظر و تصويب شده توسط مركز

  قشه هاتكميل اطالعات نقشه ها در فرمت مورد نظر دفتر اسناد فني و ورود اطالعات به بانك اطالعاتي ن -
  ارائه دفترچه راهنماي روش كدگذاري  -
  درج كد و شماره سريال هاي استخراج شده بر روي تجهيزات، نقشه ها و اسناد مربوطه  -
  ) تعهدات پيمانكار در كدگذاري:2
ه عهده پيمانكار تامين كليه امكانات و نيروي انساني براي بررسي و تعريف قطعات و تجهيزات و نقشه ها و غيره ب -

  است.
تانداردها پيمانكار و تيم كدگذاري موظف است قبل از شروع به كار، منطق كدگذاري و تخصيص شماره سريال اس -

  رائه و تاييديه الزم را كسب كند.و دستورالعمل ها و تجهيزات و قطعات را به كارفرما ا
  برساند. در شروع عمليات اجرايي، پيمانكار موظف است زمان بندي انجام كار را تهيه و به تاييد كارفرما -
استخراج مجدد  در صورتيكه اطالعات استخراج شده توسط پيمانكار مورد تاييد كارفرما نباشد، پيمانكار موظف به -

  فت.ا مي باشد و بابت دوباره كاريها هزينه اي به پيمانكار تعلق نخواهد گراطالعات و اخذ تاييد آنه
پيمانكار موظف است تدوين و تكميل اطالعات فني كليه قطعات و تجهيزات (ديتاشيت) را با استخراج اطالعات فني  -

ور الزم است اطالعات موجود تجهيزات مكانيكي، برقي و ابزار دقيق، نسوز و ساير اقالم، به انجام رساند. براي اين منظ
در مراكز اسناد و واحد نت و يا آرشيو پيمانكاران نصب،  و اطالعات درج شده برروي شماره پالك تجهيزات موجود 
در انبار، و اطالعات درج شده بر روي شماره پالك تجهيزات نصب شده در واحد به كار گرفته شود. در مواردي كه از 
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سترسي نباشد الزم است با مراجعه به اينترنت يا با استفاده از اطالعات كلي تجهيزات اين طريق، اطالعات قابل د
وكاتالوگهاي مربوطه و يا با هماهنگي كارفرما جهت دمونتاژ و خارج از سرويس كردن تجهيز، برداشت اطالعات مورد 

  نياز انجام شود.
يا تهيه كننده  گاه يا قطعات مونتاژي از طرف سازندهدر صورتيكه نقشه ساخت هر يك از قطعات يدكي مرتبط با يك دست -

م از تيم كد گذاري ارائه شده باشد، پيمانكار ملزم است نقشه مربوطه را كد گذاري و كد قطعه ذيربط را پس از استعال
  قطعات بر روي آن درج نمايد .

  بت كند.د تاييد كارفرما ثپيمانكار موظف است اطالعات استخراج شده را در قالب فرم هاي تعيين شده مور -
جهيز و يا خارج تچنانچه كسب اطالعات مورد نياز منوط به دمونتاژ و يا رويت تجهيز در شرايط خاص نظير اورهال كلي  -

ت ايمني از سرويس شدن خط باشد پيگيري و هماهنگي مربوطه به عهده پيمانكار است. مسئوليت رعايت كليه نكا
  سايت به عهده پيمانكار است.براي حضور نفرات مربوطه در 

د سيستم نمايد پيمانكار موظف است پس از تاييد نهايي اطالعات كد گذاري شده توسط دستگاه نظارت، آنها را وار -  
يا ورودي  وو چنانچه در جريان كدگذاري تجهيزات و قطعات نياز به انجام اصالحاتي در اطالعات جمع آوري شده 

  را نيز انجام رساند. اطالعات تكميلي باشد، آنها
ه صورت مسئوليت حفظ و نگهداري اسناد، مدارك فني، كاتالوگ ها و نقشه هاي ماشين آالت و تجهيزات كه ب -

ونه سوء استفاده، گچاپي و فايلهاي الكترونيك در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود بعهده پيمانكار است و هر 
ا پيمانكار برخورد اد و مدارك جرم محسوب شده و برابر قانون و مقررات بتسليم به غير و يا بهره برداري از اسن

  خواهد شد.
اختيار  پيمانكار موظف است پس از  بررسي اسناد، مدارك و اطالعات ارائه شده، فهرست كسري مدارك را در -

  كارفرما قرار دهد.
نكار انجام مركز اسناد فني) توسط پيمااقدامات ضروري مربوط به اسكن نقشه ها، با هماهنگي دستگاه نظارت ( -

    ميگيرد.
ا و پارت ليست و الزم است كليه اطالعات مرتبط با هر دستگاه (دستور العمل هاي بهره برداري، تعميراتي، نقشه ه -

  ......) در فايلهاي كامپيوتري به كارفرما و دستگاه نظارت تحويل شود.
ت، روانكاري، ط به دستورالعمل هاي بهره برداري، نگهداري و تعميراپيمانكار موظف است تمامي اسناد فني مربو -

ايل هاي بازرسي و نيز نقشه ها و فهرست هاي قطعات يدكي را براي اقالم مشابه را استخراج و بصورت ف
  كامپيوتري مجزا از دستگاه هاي تعريف شده، ارائه نمايد.
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ده را ششده، شماره كد تجهيز و سريال تخصيص داده پيمانكار موظف است بر روي تمامي تجهيزات كدگذاري  -
سد و و فرمت حك نمودن كد تجهيزات بايد بگونه اي باشد كه به تجهيزات آسيبي نر دحك نمايد. ك

ايت و انبار قبل از اجراي آن نيز به تاييد كارفرما برسد. اين موضوع شامل كليه تجهيزات موجود در س
  خواهد شد.

است كد تمامي نقشه ها و مدارك مطابق استاندارد مورد تاييد مركز اسناد برروي نقشه و  پس از كد گذاري الزم -
    مدرك مربوطه درج شود.
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زات-ب رات  ع ری و  ھدا ظام ن ی  ا ن و   دو
هاي انجام شده به منظور اجراي امور مربوط به نگهداري و تعميرات، الزم است بانك اطالعات براي ثبت فعاليت -1

  دستگاه كه شامل موارد زير باشد ايجاد شود:روي هر 
 ميان مدت و بلند مدت (كليه ، ثبت اطالعات فعاليت هاي دوره اي پيشگيرانه و روتين كوتاه مدت

  )PMفعاليت هاي 
 بت اطالعات فعاليت هاي بازرسي انجام شده روي دستگاهث  
  ثبت اطالعات فعاليت هاي كاليبراسيون دستگاه  
 ثبت اطالعات روانكاري  
 ثبت اطالعات كليه درخواست كارها )Work	Orders و فعاليت هاي اضطراري صورت گرفته (

	)EM(كليه اقدامات  روي دستگاه
 يرهل زنجدر طو يريتو مد ياتيو عمل يدفتر يندهايفرآ يهكل به منظور نظام دهي به فعاليتهاي مربوط به -2

صورت گيرد  ين، الزم است تدوين نظام كنترل موجودي و ايجاد بانك اطالعات قطعات يدكي براي انبارهاتام
به  يزير برنامهو سفارشات،  يگيريپ يريتانبارها ، مد يريتمدبراي  يو مستندساز ياتيعمل يندهايفرآو 

	شرح زير طراحي شود.

  نبارهاا -2-1
  يزانبارها از نظر ساختار و تجه يطراح -
  انبار شامل: يها يتفعال يو مستندساز يزهمكان يستمس يطراح -

  نبار اكاال ، حواله  يد، رس يلتحو يهدر گردش و ثابت(اعالم يفرم ها يطراح
  و ....) يممستق يلموقت كاال ، فرم تحو يدانبار ها ،رس ين، فرم انتقال كاال ب

 ثبت داده ها(كارت سفارش ، كارت كنترل يندثابت و فرآ يكارت ها يطراح 
  انبار و ...) يسفارشات ، كارت موجود ي، كارت موجود يدخر

 يشركت ها يتكاال متناسب با فعال  ينگكد يستمس ينو تدو يطراح 
 يايار مزا  يو بهره مند  يو كد ده ي،طبقه بند يياز نظر شنا سا   يفوالد
  آن

 يحصح ينكل يبرا يستميس نيب ياتيعمل يفراگرد ها يجادو ا يطراح 
  يدانبار ، سفا ر شات و خر يها يتفعال

  سفارشات -2-2
  يدخر يگيريسفارشات و پ يفراگرد ها ينو تدو يطراح -
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  از بعد مصرف ياقالم سفارش يطبقه بند -
  D3‐Musicبر اساس متد  ينظام كنترل موجود ينو تدو يجادا -
  شده ينتدو ينرم افزار متناسب با فراگرد ها يهارا -

  يزيو برنامه ر يدخر -3-2
  كاال يدخر يريتمد يالزم برا يفراگرد ها ينو تدو يطراح -
  يفرم ها واستقرار نظام مستند ساز يطراح -

  تعهدات پيمانكار در تدوين نظام نگهداري و تعميرات تجهيزات: 
رحله را در مپيمانكار موظف است براي كليه تجهيزات، نظام تعمير و نگهداري متناسب پيشنهاد نمايد و اين  – 1

  قالب يك ليست شامل كليه قطعات و تجهيزات يدكي به تاييد كارفرما برساند.
  برساند . پيمانكار موظف است فرم استخراج اطالعات نظام تعمير و نگهداري را طراحي و به تاييد كارفرما -2
ا و مطابق با شرح نگهداري و تعميرات تجهيزات مي بايست بر اساس كاتالوگ و دستورالعمل سازندگان دستگاه ه  -3

  آخرين استانداردهاي تدوين شده باشد.
  فعاليتهاي مربوط به نظام نگهداري و تعميرات كه الزم است انجام گيرد:  -4 

 تهيه ليست تجهيزات و دستگاه هاي نصب شده بر اساس كدينگ موقعيت نصب آنها  -

ك هاي دسته بندي تجهيزات نصب شده بر اساس ماهيت آنها (گيربكسها، پمپ ها، جك هاي هيدروليك، ج  -
 نيوماتيك، موتور ها، ترانس ها، گيج ها و ......)

داري و خراج دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهبررسي اسناد و مدارك فني موجود مركز اسناد و است -
 تعميرات تجهيزات و نقشه هاي مونتاژ ، دمونتاژ ، نصب و ساير مدارك فني مرتبط با هر دستگاه

عميرات جستجو در اينترنت و يا كاتالوگ هاي سازندگان تجهيزات براي استخراج اطالعات نگهداري و ت -
 تجهيزات

، پيمانكار موظف مل ها نگهداري و تعميرات تجهيزات از طرف سازندگان ارائه نشده باشدتبصره : درصورتيكه دستورالع
هيزات مشابه، است با استفاده از كارشناسان مجرب در نگهداري و تعميرات و همچنين استفاده از اطالعات تج

 اقدام نمايد. PMنسبت به تعريف فعاليت هاي 

قسمت  توليد ( با استفاده از اطالعات جمع آوري شده در تعيين حساسيت تجهيزات در پايداري خطوط  -
 كدينگ تجهيزات )

ه از طرف تعيين فعاليت هاي تعميرات پيشگيرانه مورد نياز هر دستگاه  طبق دستورالعمل هاي ارائه شد -
 سازندگان يا تامين كنندگان تجهيزات و همچنين ميزان حساسيت تجهيزات در پايداري خطوط توليد

 اقدامات زير را به انجام برساند:تجهيزات  PMكار موظف است براي تدوين استانداردهاي پيمان -5

 اختصاص يك شماره براي هر فعاليت روتين تعميراتي  -  

 تعريف و شرح فعاليت تعميراتي -
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نسوز و تعيين رده كاري براي هر فعاليت در بخشهاي مكانيك / برق / ابزاردقيق / اتوماسيون / ساختماني /  -  
.. 

 پيمانكار موظف است نوع فعاليتها به شرح زير را تعيين كند: -6

  ردند.فعاليت هاي دوره اي : فعاليت هايي كه در پريودهاي زماني مشخص و بصورت روتين انجام مي گ -
 تعداد شارژ فعاليت هاي استاندارد : فعاليت هايي كه دوره اجراي آنها براساس ساعت كاركرد تجهيزات يا -

  ميباشد.
رايط واحد فعاليت هاي يكباري : فعاليت هاي تعميراتي كه پريود اجراي آنها مشخص نمي باشد و بنا بر ش-

  انجام مي گردند.
زير  ) را به شرح پيمانكار موظف است تناوب اجراي فعاليت و واحد آن ( هفته ، ماه ، سال ، ساعت ، شارژ و .... -7

  تعيين كند:
  نروتين،  روانكاري،  بازرسي ،  كاليبراسيو  Cروتين،   Bروتين،   Aامل: تعيين نوع روتين ش -
  تعيين نوع برنامه فعاليت تعريف شده-
 تعيين كد توقف دستگاه در هنگام اجراي فعاليت تعميراتي: -

فعاليت هاي  دستگاه فعال يا اجراي فعاليت در حين كاركرد دستگاه  ( مانند بعضي از –: خط فعال  01كد 
  بازرسي يا روانكاري دستگاه )

ط توليد دستگاه متوقف يا اجراي فعاليت در حالتيكه دستگاه متوقف ميباشد ولي خ –: خط فعال  02كد 
  توقف ندارد

يبايست مدر حالتيكه هم دستگاه و هم خط توليد دستگاه متوقف يا اجراي فعاليت  –: خط متوقف  03كد 
  ساعت يا تعميرات هفتگي و ماهيانه ) 24متوقف گردد ( توقفات كوتاه  مدت زير 

وليد دستگاه متوقف يا اجراي فعاليت تعميراتي در حالت توقف دستگاه و خط ت -: خط متوقف  04كد 
  (توقفات بلند مدت واحد مانند تعميرات ساليانه) 

    ساعت واحد 2دستگاه متوقف يا  اجراي فعاليت تعميراتي در توقفات زير  –: خط متوقف  05كد 
 تعيين مدت زمان انجام فعاليت ( مدت توقف مورد نياز جهت اجراي فعاليت )-

يباشد (تعيين مشخص نمودن ليست تمام دستگاه هايي كه فعاليت تعميراتي تعريف شده قابل اجرا بر روي آنها م-
 رقمي دستگاه هاي مرتبط با فعاليت تعريف شده ) 16هاي كد

 تعيين تخصص ها و نيروي انساني مورد اجراي فعاليت -

 تعيين مدت زمان بكارگيري هر يك از تخصص ها -

  تعيين شرح جزئيات انجام فعاليت تعريف شده :-
 در شرح جزئيات تعريف شده نكات ايمني موردنياز انجام كار مشخص گردد 

 جزئيات تعريف شده  گرفتن پرميت انجام كار مشخص گردد ( درصورت لزوم) در شرح 

 در شرح جزئيات تعريف شده نحوه اجراي كار و زير فعاليت هاي اجراي كار مشخص گردد 
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  در شرح جزئيات انجام كار شماره استانداردها و دستورالعمل هاي مرتبط با نحوه انجام كار مشخص
 نها در شرح جزئيات كار نوشته شود.گرديده و يا خالصه ايي از آ

 رديده در شرح جزئيات انجام كار تنظيمات و آاليمنت هاي بعد از نصب يا تعمير دستگاه مشخص گ
 و نوشته شود.

 .در شرح جزئيات انجام كار كليه نكات فني موثر بر اجراي كيفي تعميرات مشخص گردد  
  عاليتتعيين قطعات يدكي و مواد عمومي مورد نياز اجراي ف- 

 تعيين كد قطعه / كد مواد عمومي / كد روانكار 

 نوشتن شرح قطعه / مواد  عمومي / روغن يا گريس 

 تعيين تعداد يا حجم مورد نياز قطعه / مواد عمومي يا روانكار  
   ابزار و ماشين آالت اجراي فعاليت    مدت زمان مورد نياز استفاده از و تعداد نوع، تعيين -

  شده ميبايست به تمام تجهيزات مشابه اختصاص داده شوند.فعاليت هاي تعريف -
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رات -ج ع ن  ی رو ت  عا رد و  دا تا   ) PM (ف ا
هيزات مشابه در در تجالزم است از انجا كه مبناي تعريف يك استاندارد ( تعريف استاندارد جديد) موارد زير است 

د نظر آن تغيير ه و آيتم مور، استاندارد  جديدي تعريف شديكي از آيتم هاي فوق تغيير يابد صورتيكه به هر دليل
  يابد:

 شرح فعاليت  
 پريود انجام 

 مدت توقف مورد نياز 

 شرح جزئيات انجام كار 

 تعداد تخصص نيروي انساني مورد نياز 

 قطعات يدكي و مواد عمومي و روانكار 

 ابزار و ماشين آالت  
  ت:تجهيزات ميبايست مد نظر قرار گيرد بشرح زير اس PMنكاتي كه در هنگام تعريف استاندارد هاي -

  تعميرات كوتاه مدت ياA ماه  1ال بين روتين شامل آيتم هاي تعميراتي ميباشد كه پريود انجام آنها معمو
  ماه ميباشد. 3تا 

   تعميرات ميان مدت ياB  ماه تا  3ين بروتين شامل آيتم هاي تعميراتي است كه پريود انجام آنها معموال
 يكسال ميباشد.

  تعميرات ميان مدت ياB  روتين شامل آيتم هاي تعريف شده در تعميراتA .روتين مي گردد 

  پريود زماني انجام تعميرات ميان مدت ياB  روتين ميبايست مضربي از تعميراتA  دد.ف گرروتين تعري 

  درصورت اجراي تعميراتB  روتين ، ديگر نيازي به اجراي تعميراتA نين با روتين وجود ندارد و همچ
 Aي فعاليت روتين آن انجام شد در نظر گرفته مي شود. ( پريود زمان Aروتين دستگاه ، فعاليت  Bانجام 

 روتين اصالح مي گردد) Bروتين مطابق زمان اجراي فعاليت 

  تعميراتB ود.شتجهيزات ابزاردقيقي معموال شامل فعاليت هاي كاليبراسيون آن دستگاه مي  روتين 

  تعميراتB تگاه نيز روتين تجهيزات مكانيكي معموال شامل فعاليت هاي تعويض روغن يا آناليز روغن دس
 ني داشتهمي شود يا بر فعاليت هاي تعريف شده ( آناليز و يا تعويض روغن ) ميبايست مطابقت و همزما

 باشد.

 عمير اساسي پريود زماني استاندارد هاي تعريف شده براي تعويض دوره ايي تجهيزات ( تعويض جهت انجام ت
 روتين دستگاه باشد.  Bروتين تجهيزات ) ميبايست مضربي از پريود تعميرات   Cيا 
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 ا و استانداردهاي انجام فعاليت تعويض دوره اي و برنامه اي دستگاه به منزله صفر نمودن و كليه فعاليت ه
روتين تعريف شده براي دستگاه مي باشد. به عبارت ديگر انجام فعاليت دوره اي تعويض دستگاه باعث مي 

روتين، روانكاري ، كاليبراسيون و..... طبق  Bروتين،  Aگردد كه تاريخ اجراي تمام فعاليت هاي ديگر مانند 
 تاريخ تعويض دستگاه بهنگام مي گردد. 

بت تعريف مشاور موظف است نس  PMفراگرد تدوين استاندارد و فعاليت هاي روتين تعميراتي با توجه به  -
  فعاليت ها و استاندارد هاي نگهداري و تعميرات تجهيزات بشرح موارد زير اقدام نمايد.

انجام هيانه) با طراحي فرمت هاي بازرسي و بازديدهاي دوره اي از تجهيزات (بازرسي هاي روزانه ، هفتگي ، ما -1
  اقدامات زير:

 و....) دسته بندي تجهيزات از لحاظ تنوع و ماهيت آنها ( گيربكس ها ، جك ها ، پمپ ها ، موتور ها  
 تعيين تجهيزاتي كه الزم است بازرسي دوره اي براي آنها انجام گردد 

  حرارت ،  ،تعيين آيتم هاي بازرسي هر دستگاه با توجه به نوع دستگاه ( لرزش ، لقي ، صداي غير عادي
، قطعات  نشتي روغن ، سطح روغن ، مسيرهاي روانكاري يا گريسكاري متصل به دستگاه ، آمپر ، ولتاژ

 و تجهيزات جانبي متصل به دستگاه مانند گيج ها ، اتصاالت برقي  و .... )

 تعيين محدود عملكرد نرمال دستگاه درهر يك از آيتم هاي بازرسي اشاره شده 

 اه در هنگام بازرسي از دستگاهتعيين كد توقف دستگ 

  تعيين شرايط ايمني بازرسي 

 ( استفاده از دست ، گوش يا ابزار خاص بازرسي ) تعيين ابزار مورد نياز بازرسي 

 تعيين پريود بازرسي با توجه به حساسيت دستگاه و همچنين شرايط محيطي كاركرد تجهيز 

 ( توليد يا تعميرات ) تعيين مجري بازرسي 

  فعاليت هاي بازرسي بر حسب مجريان دسته بندي 

  طراحي فرمت هاي بازرسي دوره اي از تجهيزات و ثبت آيتم هاي بازرسي در آنها 

 طراحي فرمت هاي مناسب براي ثبت نتايج بازرسي از تجهيزات 

 ) كد  اختصاص فعاليت هاي بازرسي تعريف شده به هر يك از تجهيزات بر اساس كد موقعيت نصب آنها
  تگاه )محل نصب دس

ه و با تاييد اطالعات جمع آوري شده طبق فراگرد تعريف استانداردهاي و فعاليت هاي روتين ميبايست تدوين گرديد
  دستگاه نظارت رسانده شود.

  زير: انجام اقداماتبا تدوين استاندادهاي روانكاري ، آناليز روغن و تعويض دوره اي روغن يا گريس  -2
  ( روغن اصلي پيشنهادي سازنده يا تامين كننده )تعيين نوع روغن يا گريس دستگاه  
 تعيين روغن هاي معادل داخلي يا خارجي معادل روغن اصلي 

 اتعيين مشخصه هاي فيزيكي و شيميايي هر يك از انواع روغن ها و محدوده هاي رنج نرمال آنه 



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1397شهريور ماه   هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه پروژه احداث

 65از  33صفحه    ات خط نورد ميلگرد و مفتولريتعمبرنامه ريزي نگهداري وو  نگياسناد مناقصه خدمات كد
 

مضاء كارفرماا                                 ء مشاور                         امضا                                                      پيمانكار امضاء   

  
 

 تعيين ظرفيت دستگاه براي روغن يا گريس 

 تعيين تعداد نقاط گريس خور دستگاه 

 يسكاري پريودهاي اضافه نمودن روغن يا گريس ( براي دستگاه هايي كه سيستم روانكاري يا گر تعيين
 مركزي ندارند)

 تعيين پريود آناليز روغن دستگاه 

 تعيين پريود تعويض روغن يا گريس دستگاه 

 تعيين ارتباط بين استانداردهاي آناليز و تعويض روغن تجهيزات 

 گاهآناليز روغن و تصميم به تعويض يا عدم تعويض روغن دست تعيين متولي و مسئول بررسي نتايج 

 مي  كه منجر به هدر رفتن روغنحوادث تجهيزاتي اي ثبت نشتي هاي غير عادي روغن (طراحي فرمت ه
 )شوند

  وطراحي فرمت هاي ثبت ميزان روغن و گريس تحويلي به نت و ميزان مصرف آنها ( كنترل مصارف 
 خروجي انبار)

 وتين هاي تعميراتي مانند بررسي ساير رA , B , C ا روانكاري روتين ها و آيتم هاي تعميراتي مرتبط ب
 يا گريسكاري تجهيزات و تطابق آنها با استانداردهاي روانكاري 

 استاندارد مورد نياز جهت نمونه برداري و آناليز روغن  تعيين ابزار  
  روتين ) :  Aتدوين استانداردهاي تعميرات پيشگيرانه كوتاه مدت (  -3

يزان حساسيت مروتين ) تجهيزات بنابر پيشنهادات سازدگان تجهيزات و همچنين  Aتعميرات پيشگيرانه كوتاه مدت ( 
مدت  تجهيزات در پايداري خطوط توليد و شرايط و محيط كاري مشخص مي گردد. پريود انجام تعميرات كوتاه

رمال تجهيزات ي اين فعاليت ها اطمينان از صحت عملكرد نماه ميباشد و هدف از اجرا 3تا  1تجهيزات معموال بين 
  بعدي آنها ميباشد. PM تا اجراي 

  آيتم هاي اجرايي تعميرات كوتاه مدت بيشتر شامل موارد زير ميباشد:
 تعيين آيتم هاي و نكات ايمني مورد نياز اجراي فعاليت 

 دستگاه و  هماهنگي با توليد براي روشن نگهداشت دستگاه و انجام بازررسي هاي مورد نياز قبل از توقف
  همچنين  اخذ مجور انجام كار 

 وضعيت پاكسازي دستگاه و نظافت محوطه و محيط اطراف دستگاه  
  ستگاه روغن دبررسي وضعيت روانكاري دستگاه و اطمينان از عدم وجود نشتي روغن و همچين كنترل سطح

 و در صورت نياز اضافه نمودن روغن)

 خص گرديده بازرسي عميق تر از دستگاه ( بررسي دقيق تر آيتم هايي كه در فرمت هاي بازرسي دوره اي مش
 است) و اطمينان از صحت عملكرد دستگاه

 ... اطمينان از سالم بودن قطعات مصرفي و آب بند دستگاه ( كاسه نمد ، اورينگ ، پكينگ و..(. 
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 اطمينان از سالم بودن قطعات مصرفي چرخشي دستگاه مانند بيرينگ ها 

  حكم بودن ماطمينان از سالم بودن تجهيزات و اتصاالت جاني دستگاه مانند اتصاالت برقي ( اطمينان از
 االت ( روغن ،اتصاالت برقي) ، سالم بودن گيج هاي كنترلي مرابط با دستگاه  ، سالم بودن لوله ها و اتص

 گريس ، هوا ، آب ) مربوط به دستگاه و ....

 .آچار كشي پيچ هاي بيس تجهيزات انجام گردد 

    فعاليت هايA گاه را روتين معموال مصرف قطعه يدكي نداشته و بيشتر جنبه بازرسي و پاكسازي دست
  دارند.

ه و با تاييد ت تدوين گرديداطالعات جمع آوري شده طبق فراگرد تعريف استانداردهاي و فعاليت هاي روتين ميبايس
  دستگاه نظارت رسانده شود.

 روتين) :  Bتدوين استانداردهاي تعميرات پيشگيرانه ميان مدت ( -4

جراي آنها بين روتين )  تجهيزات بيشتر آيتم هايي را شامل مي شود كه پريود ا Bتعميرات پيشگيرانه ميان مدت ( 
يرات كوتاه هاي اجرايي آن فراتر از آيم هاي مشخص شده در تعمماه تا يكسال ميباشد و حجم تعميرات و آيتم  3

  ست:امدت تجهيزات ميباشد. موارديكه كه  در تعريف تعميرات كوتاه مدت ميبايست در نظر گرفت بشرح زير 
  تعميرات ميان مدت ياB اشد.روتين شامل آيتم هاي اجرايي تعريف شده در تعميرات كوتاه مدت ميب  
 ات ميان مدت ميبايست مضربي از پريود تعميرات كوتاه مدت تعريف گردد.پريود انجام تعمير 

 شند مورد در تعميرات ميان مدت قطعات يدكي مصرفي دستگاه كه نياز به دمونتاژ دستگاه قابل تعويض با
عيت تسمه ها بررسي قرار گرفته و در صورت بروز عاليم خرابي در آنها ، ميبايست تعويض گردد.( مانند وض

تعويض  ولي ها ، بيرينگ ها و ساير قطعات مصرفي كه بدون نياز به دمونتاژ دستگاه قابل بررسي ، پو
 ميباشند......)

  در تعميراتB ظيم بودن تجهيزات ، وضعيت تنظيمات و آاليمنت هاي دستگاه بررسي شده و اطمينان از تن
 دستگاه حاصل مي گردد.

  گاه داشته نياز به دمونتاژ دستگاه يا قسمت هايي از دستدر صورتيكه چك و بررسي قطعات مصرفي دستگاه
 ي شود.مروتين در نظر گرفته  Cروتين حذف شده و بجاي آن تعميرات  Bباشد ، تعميرات ميان مدت يا  

  در استانداردهايB ردد.روتين ليست قطعات مصرفي مورد نياز انجام فعاليت ميبايست حتما مشخص گ 

  در استانداردهايB .روتين ابزار و ماشين آالت مورد نياز ميبايست حتما مشخص گردد 

 و شرايط  بنابر پيشنهادات سازدگان تجهيزات و همچنين ميزان حساسيت تجهيزات در پايداري خطوط توليد
 ا يكسالماه ت 3و محيط كاري مشخص مي گردد. پريود انجام تعميرات كوتاه مدت تجهيزات معموال بين  

 
ه و به تاييد آوري شده طبق فراگرد تعريف استانداردهاي و فعاليت هاي روتين ميبايست تدوين گرديداطالعات جمع 

  دستگاه نظارت رسانده شود.
 :روتين آن در كارگاه )    Cتدوين استانداردهاي تعويض دوره اي تجهيزات ( تعويض دستگاه جهت   -5
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اني مشخص دستگاه تامين كننده الزم باشد در پريودهاي زمدرصورتيكه طبق استاندارهاي ارائه شده از طرف سازنده يا 
دوره اي  تعويض گرديده و جهت بررسي و تعميرات اساسي به كارگاه منتقل گردد الزم است استانداردهاي تعويض

ته شود بشرح براي دستگاه در سيستم تعريف گردد. نكاتي كه در تعريف استاندارد هاي تعويض ميبايست در نظر گرف
  ست:زير ا
 تعيين پريود تعويض طبق نظر سازنده  
 هاي  تعيين آيتم هاي بازرسي دستگاه قبل از تعويض براي تعيين وضعيت دستگاه و مشخص كردن خرابي

 احتمالي آن

 تعيين شرايط ايمني انجام كار و گرفتن پرميت هاي مورد انجام كار 

 ستگاهاطمينان از وجود دستگاه يدك در انبار براي تعويض و جايگزيني د 

 استخراج اطالعات تنظيمات پس از نصب دستگاه و طراحي فرمت هاي مناسب براي ثبت فاصله ها و 
 تنظيمات انجام شده ( اطالعات استاندارد و اطالعات جمع آوري شده )

 ن و استخراج ليست قطعات يدكي مصرفي مورد نياز تعويض دستگاه مانند پيچ و مهره هاي نصب ، روغ
 ساير قطعات و مواد مصرفي گريس مورد نياز و

ه و به تاييد اطالعات جمع آوري شده طبق فراگرد تعريف استانداردهاي و فعاليت هاي روتين ميبايست تدوين گرديد
  دستگاه نظارت رسانده شود.

  روتين ) :   Cتدوين استانداردهاي تعمير اساسي دستگاه در كارگاه  ( انجام   -6
  ير انجام گردد:اسي دستگاه در كارگاه هاي تعمير تجهيزات الزم است اقدامات زبراي تدوين استانداردهاي تعمير اس

 جمع آوري و استخراج نقشه هاي دمونتاژ و مونتاژ دستگاه  
 جمع آوري نقشه هاي نصب قطعات دستگاه و تلرانس هاي مجاز نصب قطعات 

 تعويض  استخراج ليست قطعات يدكي مصرفي يا قطعاتي كه ممكن است در هنگام دمونتاژ دستگاه نياز به
 آنها وجود داشته باشد. 

 تعيين تعداد قطعات مصرفي مورد نياز براي انجام تعمير اساسي دستگاه 

 مواردي  وتگاه استخراج استانداردها و دستورالعمل هاي سازندگان تجهيزات براي انجام تعمير اساسي دس
 كه ميبايست در هنگام تعمير تجهيز رعايت گردد.

  تعيين ابزار آالت خاص مورد نياز 

  تعيين تخصص هاي خاص مورد نياز 

  زئيات انجام جاستفاده از نقطه نظرات تعميران كاران با تجربه در زمينه تعمير تجهيزات براي تدوين شرح
 كار

  ي از قطعات تجهيزات با كارگاه مركزي براي تعمير يا بازسازي بعضتعيين ارتباط بين كارگاه هاي تعمير
 مستعمل يا استفاده از تجهيزات كار مركزي براي دمونتاژ دستگاه و قطعات آن
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  الصاق تمام مدارك، نقشه ها، ليست قطعات و ساير مشخصات فني دستگاه به آرشيو فعاليت تعريف شده 

ه و به تاييد ف استانداردهاي و فعاليت هاي روتين ميبايست تدوين گرديداطالعات جمع آوري شده طبق فراگرد تعري
  دستگاه نظارت رسانده شود.

انداردهاي تدوين استانداردهاي كاليبراسيون تجهيزات ابزاردقيقي و سيستم هاي توزين كه براي تدوين است -7
  كاليبراسيون تجهيزات الزم است اقدامات زير انجام گردد:

 ارند.دين و ابزار دقيق و استخراج ليست دستگاه هايي كه نياز به كاليبراسيون بررسي تجهيزات توز  
 يون)بررسي محل كاليبره نمودن تجهيزات ( كاليبره نمودن دستگاه در محل يا در كارگاه كاليبراس 

 دگان و يا استخراج استانداردها و مدارك مربوط به كاليبره نمودن دستگاه از روي اسناد و مدارك سازن
 تجو در اينترنت و يا كاتالوگ هاي سازندگان و استفاده از اطالعات درج شده در آنهاجس

 دد ، الزم است براي سيستم هاي توزين، در صورتيكه الزم باشد از وزنه اي استاندارد براي تست استفاده گر
 نوع وزنه با توجه به استانداردهاي مربوطه مشخص گردد.

 و عمليات تنظيم نقطه صفر و حداكثر دامنه سنجش دستگاه  استخراج شرح جزئيات كاليبراسيون 

 ي ارتباطي پاكسازي قسمت هاي مختلف تجهيز با هواي فشرده ( استراكچر ، لودسل ها ، گيج ها ، كابل ها
 ، باكس هاي محلي و .... )

 بررسي وضعيت كابل هاي ورودي دستگاه و اطمينان از محكم بودن اتصاالت مربوطه 

  بررسي وضعيتjumper  اتصاالت برقي مرتبط با دستگاه 

 تعيين محدوده هاي مجاز و نرمال مقادير اندازه گيري شده در هنگام كاليبراسيون دستگاه 

 دستگاه يا  طراحي فرمت هاي مناسب ثبت نتايج كاليبراسيون و الصاق آنها به آرشيو پرونده كاليبراسيون
 تايج واقعي دستگاه بعد از اندازه گيريطراحي مناسب استاندارد براي ايجاد امكان ثبت ن

  بودن خود  درصورتيكه انجام فعاليت كاليبره دستگاه در محل نصب دستگاه باشد ، الزم است از كاليبره
 دستگاه ها اطمينان حاصل گردد.

   تدوين استانداردهاي مناسب براي تست و كاليبره نمودن دستگاه هاي اندازه گيري 

 دي تاثير ره بودن تجهيزات اندازه گيري بر روي كيفيت و كمييت محصوالت توليبا توجه به اينكه كاليب
با تجربه در امر  مستقيم دارد ، الزم است براي تدوين استانداردهاي كاليبراسيون تجهيزات ، مشاور از نفرات

ات اقدام هيزكاليبراسيون تجهيزات استفاده نموده و نسبت به تدوين تدوين استانداردهاي كاليبراسيون تج
  نمايد. 

ه و به تاييد اطالعات جمع آوري شده طبق فراگرد تعريف استانداردهاي و فعاليت هاي روتين ميبايست تدوين گرديد
  دستگاه نظارت رسانده شود.

جهيزات تتجهيزات حفاظتي ( اورلود هاي برقي ) كه براي تدوين استانداردهاي  PMتدوين استانداردهاي   -8
  برقي ) الزم است اقدامات زير انجام گردد:حفاظتي ( اورلودهاي 



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1397شهريور ماه   هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه پروژه احداث

 65از  37صفحه    ات خط نورد ميلگرد و مفتولريتعمبرنامه ريزي نگهداري وو  نگياسناد مناقصه خدمات كد
 

مضاء كارفرماا                                 ء مشاور                         امضا                                                      پيمانكار امضاء   

  
 

  شناسايي موتور ها و ترانس هاي برقي  
 شناسايي پانل هاي برقي مرتبط با آنها 

  نهارقمي موقعين نصب آ 16تعيين اورلودهاي مرتبط با هر موتور در پانل برقي و استخراج كدهاي 

  دسته بندي اورلودها براساس ميزان جريان برق خروجي آنها 

 ( تست در محل يا تست اورلود در آزمايشگاه برق ) تعيين محل تست اورلودها 

 د.بررسي وضعيت موجودي قطعه يدكي براي اورلودهايي كه براي تست به آزمايشگاه ارسال مي گردن 

 شنهادي شناسايي كاتالوگ هاي سازندگان جهت بررسي و مقايسه نتايج تست اورلود با با مرجع اصلي پي
 سازنده.

 فاز اورلود طبق روش پيشنهادي سازنده 3ام تست هر انج 

 ت با منحني در شرح جزئيات نوشته شده براي تست اورلودها ، نحوه انجام تست و همچنين مقايسه نتايج تس
 هاي ارائه شده از طرف سازندگان اور لود مشخص گردد.

 ودها مشخص گردد.در شرح جزئيات تدوين شده كليه آيت هاي ايمني مربوط به انجام تست اورل 

 لودهاي با بعد از تدوين استاندادر تست اورلودهاي برقي ، الزم است همزماني مناسبي بين اجراي تست اور
 روتين ) موتور يا ترانس مربوطه در نظر گرفته شود. Cيا  Bروتين هاي جاري ( 

ه و به تاييد ايست تدوين گرديداطالعات جمع آوري شده طبق فراگرد تعريف استانداردهاي و فعاليت هاي روتين ميب
  دستگاه نظارت رسانده شود.

  انجام اقدامات زير: از اتاق هاي برق و هيدروليك با تدوين استانداردهاي بازرسي دوره اي -9
 شناسايي تمام هاي اتاق هاي برق و هيدروليك  
 استخراج كدهاي جايگاه مربوط به اتاق ها 

  برق و هيدروليك موارد زير حتما كنترل گردد:در شرح جزئيات بازرسي دوره اي اتاق هاي 

  وضعيت پاكسازي تجهيزات و پانل ها  -
 پاكسازي محوطه اتاق -

 سالم بودن و كامل بودن  روشنايي  -

 سالم بودن سيستم هاي  تهويه و سرمايش موجود در اتاق ها -

 سالم بودن درب ها و آبندي مناسبي  درب هاي ورودي و خروجي  -

 ها ( در صورت وجود) UPSسالم بودن تجهيزات جانبي مانند سيستم هاي اعالم حريق و  -

 بازرسي و چك  وضعيت ظاهري تجهيزات نصب شده ( صداي غير عادي ، لرزش ، گرما و ...) -

  سالم بودن قفل هاي درب ها -
ه و به تاييد تدوين گرديد اطالعات جمع آوري شده طبق فراگرد تعريف استانداردهاي و فعاليت هاي روتين ميبايست

  دستگاه نظارت رسانده شود.
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  انجام اقدامات زير:با تدوين استانداردهاي بازرسي دوره اي و تست چاهك هاي ارت  - 10
 شناسايي تمام چاهك هاي ارت 

  استخراج كدهاي جايگاه مربوط به چاهك ها 

  ز طرف امدارك ارائه شده  استخراج استانداردهاي مربوط به تست چاهك هاي ارت با توجه به اسناد و
 سازندگان

 .تعيين روش تست چاهك با توجه به استانداردهاي تهيه شده 

 مورد نياز  تعيين متوليان انجام تست چاهك ها ( نت واحد و آزمايشگاه برق ) و هماهنگي ها و ارتباطات
 اجراي كار

ه و به تاييد روتين ميبايست تدوين گرديداطالعات جمع آوري شده طبق فراگرد تعريف استانداردهاي و فعاليت هاي 
  دستگاه نظارت رسانده شود.

انداردهاي بازرسي تدوين استانداردهاي بازرسي دوره اي از مخازن و لوله هاي انتقال سياالت كه براي تدوين است - 11
  دوره اي از مخازن و لوله هاي انتقال سياالت الزم است اقدامات زير انجام گردد:

 اج كدهاي جايگاه مربوط به مخازن و الين هاي انتقال سياالت شناسايي و  استخر  
 ( تست ضخامت ، تست رنگ ، انواع تست هاي غير مخرب ديگر ) تعيين نوع بازرسي مورد نياز 

 تعيين نكات ايمني مورد نياز اجراي كار خصوصا با توجه به نوع سيال 

 ه يا الصاق استخراج استانداردهاي ملي و بين المللي تست جهت درج آنها در استاندارد بازرسي تدوين شد
 آنها به آرشيو فني استاندارد تهيه شده 

 تعيين ابزار موردنياز بازرسي 

 تعيين تخصص هاي مورد نياز انجام بازرسي 

ه و به تاييد ت هاي روتين ميبايست تدوين گرديداطالعات جمع آوري شده طبق فراگرد تعريف استانداردهاي و فعالي
  دستگاه نظارت رسانده شود.
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یدی:-د و وط  اری  فات ا و ظام   جاد    ا
	

  م گردد:براي طراحي نظام ثبت توقفات اضطراري حادث شده در خطوط توليدي الزم است اقدامات زير انجا

  توليدي ، تعميراتي ، پروسسي و ....)دسته بندي توقفات اضطراري حادث شده در خطوط  (  -
  استخراج علل عمده بروز توقفات در هريك از دسته بندي هاي انجام شده -
تعيين ماشين هاي اصلي هر واحد و توقفات تعميراتي كه ممكن است در هريك از اين ماشين ها  -

	بروز نمايد.

	استخراج ليست علل بروز توقف و خرابي هر دستگاه  -

	رقمي تجهيزات و ماشين ها  15تعيين كد هاي  -

	طراحي فرمت هاي مورد نياز ثبت توقفات برنامه اي و اضطراري واحدها -

تعيين ارتباط بين ايجاد و ثبت يك توقف  اضطراري تعميراتي با درخواست كار ( حكم كار تعميراتي)  -
	مربوطه

	ساعته واحدها  24طراحي فرمت گزارش توقفات  -

	ثبت حوادث تعميراتي و تجهيزاتي عمده واحدها طراحي فرمت هاي -
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اری و -ه فات ا و رات ،   ع ری و  ھدا ظام ن ی کاری  ه  د و چ ا عمل  ،  ورا ف د
ی عات ید ودی  و رل  ی  د ا ن    دو

نسبت  ،الزم استمتناسب با طراحي نظام هاي نگهداري و تعميرات تجهيزات و ثبت توقفات اضطراري خطوط
  گردد.  به ايجاد دستورالعمل ها ، فراگردها و چرخه هاي كاري مرتبط با نظام هاي طراحي شده، اقدام

  فراگردها و دستورالعمل هاي نظام نگهداري و تعميرات بشرح زير ميباشد: -1
  

  تعريف فراگرد و دستورالعمل تدوين فعاليت هاي روتين تعميراتي ( فعاليت هاي
PM  (  

 فراگرد و دستورالعمل زمانبندي و برنامه ريزي فعاليت هاي تعميراتي روتين  تعريف
	)PMپيشگيرانه (

  تعريف فراگرد و دستورالعمل مربوط به موازنه و باالنس فعاليت هاي روتين و
	درخواست كارها متناسب با تخصص ها و تعداد نيروي انساني تعميراتي موجود

 ازرسي روزانه و يا دوره اي از تجهيزاتتعريف فراگرد و دستورالعمل انجام ب  
  تعريف فراگرد و دستورالعمل مربوط به اعمال نتايج بازرسي روزانه در تعميرات

	پيشگيرانه تجهيزات 

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به تدوين استانداردهاي روانكاري تجهيزات	

 ناليز روغن در فعاليت هاي تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به اعمال نتايج آ
	روتين تعميراتي 

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي شستشوي شيميايي و فالشينگ تجهيزات و
	خطوط

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به ثبت درخواست كارهاي تعميراتي	

 تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به ثبت ترابل شوتينگ هاي تعميراتي	

 اگرد و دستورالعمل تشكيل جلسات روزانه بين واحدهاي توليد ، تعميرات تعريف فر
	PMو برنامه ريزي براي بررسي درخواست كارها و فعاليت هاي 

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به پذيرش ، تحليل و زمان بندي درخواست
	كارهاي تعميراتي صادره
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 ترل فعاليتهاي تعميراتي انجام شده تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به كن
و اطمينان از صحت و كامل بودن فعاليت هاي انجام شده و دستورالعمل هاي مربوط 

	) دستوركارهاي روتين وغير روتين اجرا نشدهBack	Feedبه بازخورد (

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به بازرسي خطوط و تجهيزات توسط
	پرسنل توليد

 ردها و دستورالعمل هاي مربوط به پاكسازي و نظافت تجهيزات توسط تعريف فراگ
	پرسنل توليد و تعميرات 

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به ارتباط بين پرسنل توليد و تعميرات در
	هنگام اجراي فعاليت هاي تعميراتي

 ماهيانه  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به برنامه ريزي تعميرات هفتگي و
	واحدها و استخراج ليست فعاليتهاي مربوطه

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به انجام جلسات هماهنگي بين واحدها
	براي تعميرات هفتگي و ماهيانه

  :تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به تعميرات ساليانه واحدها	
	

	هاي تعميرات ساليانه تشكيل جلسات هماهنگي براي استخراج ليست فعاليت -

	تعيين پيش نياز ها و منابع مورد نياز اجراي فعاليت ها -

  تدوين بارچارتهاي تعميراتي به  تفكيك مجريان و نوع فعاليت ها -
	پيگيري قطعات و مواد مصرفي موردنياز اجراي تعميرات -

ي ، هماهنگي با واحدهاي پشتيباني ( بازرسي فني ، ماشين آالت ، كارگاه مركز -
	تاسيسات ، برق و...)

	تشكيل ستاد تعميرات جهت كنترل اجراي فعاليت ها -

	تشكيل جلسات روزانه ستاد  -

	طراحي فرمت ها و گزارشات كنترلي  -
	

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به كنترل تجهيزات چرخشي و تعمير پذير
بوطه نصب كه براي آنها شماره پالك اختصاصي ايجاد شده و بر روي تجهيزات مر

	گرديده است

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به گرفتن پرميت هاي تعميراتي	
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  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به صدور درخواست كار براي واحدهاي
پشتيباني نگهداري وتعميرات ( مانند بازرسي فني ، تعميرات ساختمان هاي صنعتي 

	، تعميرات مركزي و .... )

 ف فراگرد و دستورالعمل مربوط به تعميراساسي  تجهيزات در كارگاه هاي تعري
	مركزي

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به تعمير و بازسازي قطعات در كارگاه
	مركزي

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به تعمير تجهيزات در كارگاه هاي برق و
	اتوماسيون مركزي

 وط به كاليبره نمودن تجهيزات و ابزارهاي اندازه گيري تعريف فراگردهاي مرب	

 تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به كنترل اجراي فعاليت ها	

   ) تعريف فراگرد و  دستورالعمل هاي مربوط به درخواست ماشين آالت سنگين
	براي فعاليت هاي تعميراتي)

 ز توقفات طوالني ( تهيه چك تعريف فراگرد و دستورالعمل راه اندازي واحدها بعد ا
	ليست هاي كنترلي قبل از استارت واحدها)

  تعريف فراگرد استخراج و كنترل هزينه هاي نگهداري وتعميرات شامل هزينه انجام
فعاليت هاي برنامه اي ،فعاليت هاي اضطراري،مصارف قطعات يدكي و مواد ،هزينه 

اه مركزي،بازرسي فني فعاليت واحدهاي پشتيباني نگهداري و تعميرات (كارگ
،ماشين آالت وسايرواحدهاي پشتيباني ) و ساير هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم 

منطبق برساختار هزينه هاي محاسبه شده  توسط حسابداري صنعتي در  "نت"
	راستاي تعيين قيمت تمام شده 

	

	

	فراگردها و دستورالعمل هاي نظام ثبت توقفات تعميراتي و اضطراري : -2

 فراگرد و دستورالعمل ثبت توقفات برنامه اي و اضطراري واحدها و خطوط  تعريف
  توليدي

 تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي مربوط به ثبت حوادث و توقفات عمده تعميراتي  
  تعريف فراگرد و  دستورالعمل تجزيه و تحليل توقفات و سوانح تجهيزاتي و

انح و توقفات تجهيزاتي بر پرونده دستورالعمل نحوه تاثير نتايج تجزيه و تحليل سو
	ها و روتين هاي تعميراتي تجهيزات
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  تعريف فراگرد و دستورالعمل تشكيل كميسيون سوانح تجهيزاتي و ريشه يابي علل
	بروز حوادث و تعيين راهكارهاي اصالحي

  تعريف فراگرد و دستورالعمل هاي پيگيري آيتم هاي اجرايي كميسيون سوانح
	تجهيزاتي

 گرد و دستورالعمل هاي پيگيري سريع علل و عوامل بروز سوانح تجهيزاتي تعريف فرا
تكراري و ريشه يابي علل تكرار و تعيين و ايجاد ساز و كاراصالحي براي ممانعت 

	قطعي از بروز مجدد 

  طراحي گزارشات ماهيانه از عملكرد تعميرات و توقفات، طراحي  گزارشات روزانه از
يزاتي و طراحي گزارشات هفتگي از حكم كارهاي روتين توقفات ناشي از سوانح تجه

	و غير روتين اجرا نشده 

  تعريف شاخص هاي كنترلي نظام تعميرات	
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ترل موجودي قطعات يدكي و فراگردها و دستورالعمل هاي مرتبط با نظام كدينگ و كن -3
	:تجهيزات

 صرفي تعريف دستورالعمل و فراگرد مربوط به شناسايي قطعات يدكي و تجهيزات م
	توليد (مانند غلطك ها ) 

  تعريف فراگرد و دستورالعمل كنترل موجودي تجهيزات تعميرپذير و كنترل برگشت
	تجهيزات تعمير شده به انبار

 تعريف فراگرد و دستورالعمل درخواست قطعات يدكي از انبار	

 تعريف فراگرد و دستورالعمل برگشت قطعات يدكي مازاد به انبار	

 تورالعمل خريد قطعات يدكي اضطراري از طريق تنخواه تعريف فراگرد و دس	

  تعريف فراگرد و دستورالعمل برنامه ريزي مصرف قطعات يدكي براساس فعاليت هاي
	روتين تعميراتي زمانبندي شده و درخواست كارهاي جاري

  تعريف فراگرد و دستورالعمل تأمين قطعات يدكي مورد نياز اجراي فعاليت هاي
	برنامه ريزي شده

  تعريف فراگرد و دستورالعمل ارتباط بين قطعات يدكي ساخته شده در كارگاه
	مركزي و انبار و كنترل موجودي آنها

  تعريف فراگرد و دستورالعمل اعالم نياز واحدهاي متقاضي به قطعات يدكي و
	تجهيزات
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رات -و ع ری و  ھدا ظام ن   پیاده سازی 
 

  ثبت اطالعات جمع آوري شده در سيستم-1
  اجراي آزمايشي و بارگذاري داده ها-2
  تحويل نهايي سيستم مطابق برنامه زماني ارائه شده-3
  آموزش هاي تخصصي كاربران سيستم-4
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مان ی پ و ط ع   را
  
  

  4311براساس نشريه شماره 
  

  كاربرد دارددر اين قرارداد ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه 3/3/78مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره 
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  (ج)

ارداد را ی  و   ط 
  

  الف ـ كليات 
  ب ـ مسئوليت هاي پيمانكار 
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 الف: كليات

  مفاد آخرين شرايط عمومي پيمان مصوب بر اين قرارداد نافذ است.  -1
صورت خواهد  هاي غيرعمرانيدر مورد عمليات موضوع اين پيمان طرح غيرعمراني بوده و كليه كسورات متعلقه براساس طرح -2

 گرفت.

   بوده نظارت دستگاه توسط شده تاييد ها و دستورالعمل هاينقشه اجراي به مجاز فقط پيمانكار -3
  .باشدمي اعتبار فاقد كارگاه در  نظارت دستگاه مهر بدون نقشه وجود و

   مكتوب بصورت را كار مشخصات و هانقشه در تغييري گونه هر تاييديه است موظف پيمانكار -4
 .بود نخواهد تائيد مورد صورت اين غير در. نمايد دريافت كارفرما و مشاور نمايندگان از

و بـه  كند اشد تهيهبايست برنامه زمانبندي كار را بصورتي كه پيشرفت هر مرحله از كار قابل كنترل و پيگيري بپيمانكار مي -5
  تائيد مشاور برساند.

ت لوح فشرده احل مختلف كار ، قطعاتي بصورت فيلم تهيه نموده به صورپيمانكار موظف است در حين اجراي عمليات از مر -6
)CD( .در اختيار كارفرما قرارد دهد 

 حق فسخ : -7

واردي كه مبيني حق فسخ براي دستگاه اجرائي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و منظور اعمال حق مذكور در پيش
 از اعمال بندهاي ذيل شود:به تشخيص دستگاه اجرائي طرف قرارداد مرتكب يكي 

  گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.الف) 
ه مقدار فاحش كمتر اخذ مالي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً بب) 

  از قيمت.
  مقررات مربوطه. طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت بهج) 
اخت وجه از ارباب فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقات يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پردد) 

  رجوع.
ستقيم براي انجام ه طور مستقيم يا غير ماخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع بهـ) 

  باشد.دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرائي مي
دون رعايت ضوابط شود، از جمله هر گونه ابراء يا اعطاء وام باخذ هر گونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي ميو) 

و مزيت  رفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيفيا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گ
ا تخفيف خاص براي ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هر گونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي ي

  گردد.
ز اجراي آن قسمت از از قبل چنانچه پيمانكار در رابطه با طرح در طول اجراي كار با ابهاماتي روبرو باشد بايستي حداقل ده رو -8

احتمالي ناشي از آن  كار مشاور و كارفرما را كتباً مطلع نمايد تا تصميم الزم اتخاذ گردد و در غير اينصورت مسئوليت خسارتهاي
  بعهده پيمانكار خواهد بود. 
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اقدام نمايد. در صورتيكه اصالحاتي روي نقشه ها الزم باشد پيمانكار مي بايستي نسبت به درج آنها در نقشه ها (در سه نسخه)  -9
  لزوم اصالح نقشه ها قبالً بايستي به اطالع و تأييد دستگاه نظارت برسد.

چهار سري  ويل موقت عمليات قرارداد ،ماه پس از تح 2پيمانكار مكلف است پس از خاتمه پيمان و حداكثر ظرف مدت  -10
  . را بهمراه فايل الكترونيكي مربوطه تهيه و تحويل كارفرما و مشاور دهد تغيير يافتهكامل از نقشه هاي 

ترل پروژه نسبت پيمانكار موظف است ظرف يك هفته پس از ابالغ قرارداد ضمن معرفي نمايندة ذيصالح و آشنا به مباني كن -11
  كارفرما اقدام نمايد.  به مشاور و برنامه زمانبندي و گزارش هفتگي پيشرفت كار براساس نرم افزار مورد تأييد مشاور،به ارائه 

  رعايت ايمني به شرح زير توسط پيمانكار الزامي مي باشد:  ايمني: -12
  آموزش مجريان پيمانكار بطوريكه مورد تأييد كارفرما باشد.  الف ـ
  بطور دقيق  HSE پيوستاز جمله  ها و مقررات ايمنيرعايت دستورالعمل ب ـ
  استفاده كامل از وسايل و تجهيزات ايمني  ج ـ
  ارائه به موقع گزارش حوادث به كارفرما  دـ

  براي حداكثر سه ماه تعليق نمايد. كارفرما ميتواند در مدت پيمان اجراي كار را موقتاً تعليق: -13

  : مسئوليت هاي پيمانكار  ب
 كليات خدماتي كه بعهده پيمانكار مي باشد , شامل ( ولي نه محدود به ) موارد زير است :   

  الف ) عمليات اجرائي 
ط آيين نامه هاي موظف است بارعايت اصول ايمني نسبت به انجام عمليات اجرائي پروژه مطابق مشخصات فني با رعايت ضواب پيمانكار

  ذكر شده اقدام نمايد.
  مديريت پروژه ب) پرسشنامه 

  پيمانكار مي بايستي برنامه مديريت پروژه را بشرح زير ارائه نمايد : 
  سازمان اجراي پروژه  -
  افراد كليدي و سوابق كاري مربوطه  -
  نمودار سطح تحصيالت و تجربه پرسنل (يك نمودار كلي) -
  فرآيندها , روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي مورد استفاده در مديريت پروژه  -
  نرم افزارهاي مورد استفاده در برنامه ريزي و كنترل پروژه  -
  بانكهاي اطالعاتي مورد استفاده  -
  , تخمين اوزان و تهيه برنامه زمانبندي  WBSنحوه تهيه  -
  شاخصهاي ارزيابي پيشرفت فعاليتها -
  وه كنترل پروژه نح -
  استانداردهاي مورد استفاده  -
  نحوه مديريت بر قرارداد  -
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  تيمهاي كاري مورد استفاده در پروژه -
  نحوه شناسايي ريسكها و مديريت ريسك پروژه  -
                          سيستم مستندات و بايگاني  -

  ج ) گزارش هاي پيشرفت پروژه   
  پيمانكار ميبايستي در پايان هرهفته , گزارش پيشرفت پروژه حاوي اطالعات مشروحه زير را ارائه نمايد: 

  OWBSو  FWBSساختار اجراي كار به تفكيك  -1
 )PCWBS(و اقالم قابل تحويل  )FWBS(ساختار شكست فعاليت ها  -2

  اوزان فعاليتها  -3
 زار برنامه زمانبندي پيشرفت پروژه با نرم اف -4

 رئوس اقدامات انجام شده  - 5

  دستاوردها, مسائل , مشكالت و موانع احتمالي پروژه بهمراه ارائه راهكارها  -6
  اقدامات انجام شده در رابطه با درخواست هاي كارفرما /مشاور -7
 درصد پيشرفت كل پروژه   -8

  انحرافات و مغايرت هاي احتمالي  -9
 راي پروژه پيشنهادات جهت تسريع در اج -10

  رئوس برنامه هاي ماه آينده پيمانكار  -11
  تغييرات احتمالي پروژه كه با تبعات مالي همراه خواهد بود با ذكر داليل مربوطه  -12
  اهم رخدادها  -13
  نمودار برنامه اي و واقعي پيشرفت كل پروژه  -14
  نمودار برنامه اي و واقعي وقايع مهم  -15
  فتهاي حاصله در جبهه هاي كاري شرح مختصري از پيشر -16
ت دوره (برنامه جدول پيشرفت وزني فعاليتها به تفكيك ابتداي دوره , انتهاي دوره و طي دوره گزارش بهمراه پيش بيني پيشرف -17

  واقعي) 
 موانع و مشكالت احتمالي  -18

  ليست مكاتبات , مراجع مربوطه طي دوره  -19
  هاي كاري)گزارش تصويري (عكس از جبهه  -20
  فهرست تجمعي و ويژه تأمين مواد  -21
  مقادير كارهاي انجام شده و باقيمانده برحسب حجم -22

  د ) گزارش پاياني پروژه
  پيمانكار بايستي در پايان پروژه گزارش كامل پروژه شامل اطالعات مشروحه زير را ارائه نمايد :

  تاريخچه -1
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  شرح مشخصات پروژه -2
  ركان اجرايي پروژه تحليل سازمان ا -3
  عوامل مهندسي و اجرايي مورد استفاده -4
  اسامي پيمانكاران فرعي -5
  روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي مورد استفاده     فرآيندها , -6
  برنامه زماني واقعي پروژه -7
  تحليل برنامه زمان بندي و مقايسه آن با تاريخهاي واقعي اجرا  -8
  اليل آنتأخيرات احتمالي و د -9

  مسائل و مشكالت اجرايي  -10
  تغييرات پروژه و تبعات مالي مربوطه -11
 مسائل و مشكالت قرارداد -12

 نهاييمدارك پروژه و نحوه تحويل نقشه هاي  -13

  گزارش تصويري پروژه   -14
  دستاوردهاي پروژه  -15
  درس آموخت -16
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هم نا   ی 
  :فهرست

  
  فرم ضمانت نامه شركت در مناقصه  -1
  فرم ضمانت نامه پيش پرداخت  -2
  فرم ضمانت نامه انجام تعهدات  -3
  فرم ضمانت نامه استرداد كسور حسن انجام كار  -4
  22/10/3371فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ  -5
  فرم تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي پيمان  -6
  فرم تعهد نامه تطابق پيمانكار با آيين نامه تشخيص صالحيت  -7
  فرم پيشنهاد قيمت  -8
  بيمه نامه هفرم نمون -9
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  امه شركت در مناقصهتنانضم
  يك) نهمو(ن

  شاني:ن به          *اينكه  به ظرن
  **نمايد اين ت ركش         ****است در مناقصه ل ايم
   ايبر          **قابل م در            *ز ا
  ***نمايد چنانچه تضمين تعهد ميل يار          غ بلم
پيمان  د قبول واقع شده و مشار اليه از امضايورم دهكننده نامبردهد كه پيشنهاد شركت عطالا       **ن اي به

هر ل يار          مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است، تا ميزان 
        ***از سوي  اصلهبه محض دريافت اولين تقاضاي كتبي و يد،انمالبه مط       ***مبلغي را كه 

درنگ در ئي داشته باشد، بيامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضااقا ي به اثبات استنكاف ياينكه احتياج ونبد
  زد.داپرب       ***    وجه يا حواله كرد 

  .باشدر ميتبمع     ا آخر ساعت اداري روز تو  تمانتنامه سه ماه اسض عتبار اينا دتم
 **ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه  اهم سهحداكثر  ايبر          ***دت بنا به درخواست كتبي م ينا

       *د يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا انتون          
   **وافق با تمديد ننمايد، م را          *اين تمديد را فراهم نسازد و  جبمو          
   **له كرد انتنامه را در وجه يا حواضمن اياست بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در  دهعتم  
  ت كند.اخردپ        

از  و لود به خود باطخ به نشود، ضمانتنامه در سررسيد،المط      ***ه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي نچناچ
  گردد يا مسترد نگردد. سترددرجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه م

  يمانكارپ اننوع *
  مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوزا ي نكبا اننوع **

  ارمرفكادستگاه اجرائي  اننوع ***
    موضوع قرارداد مورد نظر ****



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1397شهريور ماه   هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه پروژه احداث

 65از  54صفحه    ات خط نورد ميلگرد و مفتولريتعمبرنامه ريزي نگهداري وو  نگياسناد مناقصه خدمات كد
 

مضاء كارفرماا                                 ء مشاور                         امضا                                                      پيمانكار امضاء   

  
 

  امه پيش پرداختتنانضم
  دو ) نهمو(ن

  شاني:ن به        *اينكه  به ظرن
  ****ع داده است قرارداد الاط        **ناي به
  نموده است و قرارداد مبلغ  قدنعم       *** باا ر
 به اين بانك اطالع دهد كه خواستار بازپرداخت باًكت        ***ه ك تيد است در صورعهمت      *** ينا

هر مبلغي تا ميزان مانده از مبلغ پيش پرداخت را به محض دريافت اولين ت. اس      *مبلغ پيش پرداخت داده شده به 
  ***تقاضاي كتبي واصله از 

   ***اله كرد درنگ در وجه يا حوداشته باشد، بي ئيضاق ز مجاري قانوني ور اظهارنامه يا اقدامي اصدو اينكه احتياجي بهن دوب
  ازد.ردبپ   

  ***و بنا به در خواست كتبي ت اس     نامه تا آخر وقت اداري روز ر اين ضمانتباعتا
   ** ي كهباشد و در صورتيد ميتمد ده، براي مدتي كه درخواست شود قابلشين يتع زون وقت اداري رياتا قبل از پا لهاصو

 **اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ب وجم      *هد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا وانخا ند يوانت   
در  شده رجد غجدد باشد، مبلم است بدون آنكه احتياجي به مطالبه هدتعم    **اضر به تمديد نمايد ح را     

  خت كند.داپر            ***له كرد اوح اباال را در وجه ي
ر آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر كتبي د كه      *خواست كتبي در به اين ضمانتنامه بناغ بلم

ورد مبلغ م در      *** به      **ايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعالم ب كه      ***
 *بلغي كه نامه معادل منتماض ***سوي  م وصول پاسخي ازشود و در صورت عداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده ميدپر شپي

  نموده است، تقليل داده خواهد شد. معالا    
شود، اين  ادهدل يلقغ آن به صفر تبلو م پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گرددرتي كه تمام مبلغ اين پيشصور د

  د.بانك مسترد گردد تا مسترد نگرد به صلنكه ايساقط است، اعم از ااز درجه اعتبار ل و ضمانتنامه خود به خود باط
  پيمانكار اننوع *

  بانك يا مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز اننوع **
  دستگاه اجرائي يا كارفرما اننوع ***

    رقرارداد مورد نظ وعوضم ****
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  نامه انجام تعهداتنتماض
  (نمونه سه )

  شاني :نبه         *اينكه  بهر نظ
   ****ع داده است قصد انعقاد قرارداد الاط     **به اين

  منعقد نموده است و قرارداد مبلغ      ***ا ب را
خواستار باز پرداخت مبلغ  به اين بانك اطالع دهد كه "كتبا                 ****متعهد است در صورتي كه                          ***ن يا

ض دريافت اولين تقاضاي است . هر مبلغي تا ميزان مانده از مبلغ پيش پرداخت را به مح                     *پيش پرداخت داده شده به 
   ***كتبي واصله از 

                   ***حواله كرد  بدون اينكه احتياجي به صدور اضهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضائي داشته باشد ، بي درنگ در وجه يا
  بپردازد .

  ***و بنا به در خواست كتبي ت اس     نامه تا آخر وقت اداري روز عتبار اين ضمانتا
   **ه و در صورتي ك دباشمي ديشود قابل تمد ستتا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخوا لهاصو

   **تمديد را فراهم نسازد و نتواند  اين ب وجم               *يا  مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و واهدند يا نخوانت   
است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در  هدتعم      **اضر به تمديد نمايد ح را   

  ت كند.داخرپ    ***له كرد اوح اباال را در وجه ي
ده است ، طبق نظر كتبي كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج ش                       *مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي

ر د                                 ***به              **كه بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعالم                      ***
نامه معادل ضمانت ***تقليل  داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از سوي   ،گرددپيش پرداخت واريز شده واصل  مورد مبلغ
  *مبلغي كه 

  اعالم نموده است ، تقليل داده خواد شد .
قليل داده شود ، اين در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر ت

  دد .امه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه اصل به بانك مسترد گردد تا مسترد نگرضمانتن
  پيمانكار اننوع *

  بانك يا مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز اننوع **
  دستگاه اجرائي يا كارفرما اننوع ***

    رقرارداد مورد نظ وعوضم ****
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  رانجام كانامه كسور حسن نتاضم
  چهار) نهمو(ن

  شاني:ن به        *اينكه  بهر نظ
  ل يار      ع داده است كه مقرر است مبلغ الاط        **ناي به
     ****وان استرداد كسور حسن انجام كار قرارداد عن به           ***ف طرز ا

   * به     
  **اين د نز        *ت شود، از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب اخردپ
   ***د است در صورتي كه عهمت        **ن اي    
  *ع دهد كه الاط      **ضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين نقا از�ً و قبل اًتبك
   ***، هر مبلغي را كه الري     اي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا ميزان رجا زا

 يااينكه احتياجي به صدور اظهارنامه  ونبد     ***كتبي  محض دريافت اولين تقاضاي بهد، نبه كالمط      
  ازد.ردبپ      ***له كرد درنگ در وجه يا حواامي از مجاري قانوني و قضائي داشته باشد، بيقدا
  ***ت كتبي اسو بنا در خوت اس     عتبار اين ضمنانتنامه تا آخر وقت اداري روز ا دتم
      **كه ي رتصوو در  براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديدده، تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين ش لهاصو
  *ند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا وانت
  **اضر به تمديد نمايد ح را      **اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ب وجم
       ***له كرد اوح ار وجه يرا دجدد باشد، مبلغ درج شده در باال مبه لطامنكه احتياجي به آ است بدون هدتعم

  خت كند.داپر     
  پيمانكار اننوع *

  بانك يا مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز اننوع **
  دستگاه اجرائي يا كارفرما اننوع ***

    قرارداد مورد نظر وعوضم ****
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  22/10/7133د دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ اتعهد نامه پيشنه
  ) پنج(نمونه 

  
  خط نورد ميلگرد و مفتول يو نگهدار ريو تعم نگيخدمات كدمربوط به مناقصه 

اخله كارمندان دولت يد مينمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مدقه بدينوسيله تائل اين ورذيء ضااما ب دهناد دهيشنهاين پ
ر حق دارد كه راردادگزاق رما يافرموضوع به اثبات برسد، كا نيا فنميباشد و چنانچه خال 1337در معامالت دولتي، مصوب دي ماه 

  . يدماضبط نا رركت در قرارداد شتضمين  و ودردم ار قفود ادرقراده براي ش د ارائـههاپيشن
كار پيمان مربوطه را اين پيشنهاد دهنده برنده قرارداد فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمان هاگ ره هك ددرگيئيد ماهمچنين قبول و ت

شمول ممنوعيت را كه م ديراافه چاننچ يا دسبرت ااثب ) بهفوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت اظهارات امضاء نمايد و خالف
ا حق خواهد داشت كه يد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند، كارفرمامن عفنيذ و ميهيمان سپور در قانون فوق هستند در اين مذك
اخذ  موال اوا ازا ر راك ايجرا راخييمان و تپ اثر فسخ دركار را ضبط و خسارات وارده ناات پيمدهسخ و ضمانت نامه انجام تعف ار داقرارد

  . دشابيارده با تشخيص كارفرما مو رتساميزان خ نمايد تعيين
بور قانون مزشمول ات در دستگاه دولت مباصتنا شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يامتعهد مي اين پيشنهاد دهنده

اين پيشنهاد دهنده  چهانچنت ي استمه داده شود. بديهقررات به پيمان خام ا طبقت دبرسانگردد، مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما 
 ها ضبط نمايد، بلكرربوطه م ياه مهمراتب فوق را بالفاصله باطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نا

  د .مودناهل خووصو ن پيشنهاد دهندهياموال از ا ودخ صخيتش نا بهب نيزار را ك در اجراير اشي از فسخ پيمان و يا تاخين خسارات
ر صورت تخلف مستحق ددارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و يم مالعاده دهن داين پيشنها مضافاً

  باشد.مي مجازاتهاي مربوطه
  
  
   ده:نام پيشنهاد دهن          : خيرات

  
    د دهنده: آور و مهر پيشنهااز تعهد مجي ضاامو گي وادام خانن ام ون
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مات خدمربوط به مناقصه ، پيمان  پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي وتعهد نامه اجرا 
  ) شش(نمونه  خط نورد ميلگرد و مفتول يو نگهدار ريو تعم نگيكد

 نتم زاده دهن ن پيشنهاداق نشان دهنده اطالع كامل ايدر آخر اين اور نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهندهئـيد ميله تاوسيدينب الف) 
  باشد.مدارك نامبرده شده در بند ج ذيل ميها و بطور كلي اسناد و ، بخشنامهها، دستورالعملها نامهوانين، مصوبات، آئينق

 و و مفاد تنم و ستاين قرارداد و پيمان ااسناد و مدارك  زوجل نيز يج ذ بند وضوعك ممدارنمايد كه اسناد و له تائيد مييينوسبد نمچنيه ب)
آنها  لزم و نيز اجراي كامالي اه تيلوشده در آنها در ارتباط با اين قرارداد و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده بوده و تمامي مسئ ررقم تابيترت
  .دشوميعهد و ت بلتق ندهدهشنهاد پيز بدينوسيله توسط اين ين

  مان يپ و ادسناد و مدارك عمومي قراردا ورات قرمت فهرس ج)
ـ مورخ  30980ت/20071هيئت وزيران و اصالحيه شماره  11/8/1382 خروم هـ 28493ت/42956 خشنامهب -1 پرداخت ربوط به پيشم 21/4/83ه

و  نصب تجهيزاتت و ساخ ي،ارنكپيمامور ا، ياتيققحتامور ، ت مشاوره، مديريت طرحداد خدماامالت دولتي شامل قرارعم رد اهو مبلغ و نوع تضمين
  لتي. آئين نامه تضمين براي معامالت دو "هـ  "در مورد استفاده از تضمين هاي نوع  1/10/87مورخ  9162/100دستورالعمل شماره 

  سازمان بودجه  3/3/78مورخ  1088/102-842/54بخشنامه منضم به نمونه پيمان شرائط عمومي پيمان به شماره  -2
  ات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي.قانون مجاز 127ماده  -3
  قانون تامين اجتماعي كسر خواهد شد . 38كسورات بيمه مطابق با ماده  -4
  ريزيسازمان مديريت و برنامه 2نشريه شماره  ياهراك ميومع ينمشخصات ف -5
  تحويل موقت تدريجي كار. هوحن دروم رد 23/2/1359 خروم 1-1740/ 5-600/54ه اربخشنامه شم -6
  ط عمومي پيمان.شراي 21ريزي در مورد بيمه كارها موضوع بند ب ماده سازمان مديريت و برنامه 2/8/83مورخ  139602/101بخشنامه شماره  -7
   1337دي ماه  /22قانون منع مداخالت در معامالت دولتي مصوب  -8
ستگاههاي ددر خصوص آئين نامه پيشگيري مبارزه با رشوه با  12/12/83هـ مورخ  37430ت /73377تصويب نامه هيئت وزيران به شماره  -9

  اجرايي
  اي.ني و حرفهفاي صادره از آموزش در خصوص استفاده از كارگران داراي مهارت فني و حرفه 20/5/84مورخ  1108/409/84بخشنامه شماره  -11
  شوركسازمان مديريت و برنامه ريزي  29/7/83مورخ  137932/101ه بخشنامه ـ دستور العمل مهندسي ارزش در دوره ساخت به شمار15
  

  سمت ، نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز  پيمانكار براي اسناد تعهد آور : 
  محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيمانكار براي اسناد تعهد  آور :   
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 تشخيص صالحيت نامهفرم تعهد نامه تطابق پيمانكار با آيين 

  ) هفت(نمونه 
  تعهد نامه تطابق پيمانكار با آيين نامه تشخيص صالحيت 

 شماره ............................... تعهد مي نمايم در صورتي كه با . ثبت شده به.....................................................................................شركت .............
گروه و رتبه  مقررات آيين نامه تشخيص صالحيت و تعيينوجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و يا تعداد و وضع شركاء شركت با مفاد 

 18036هيئت وزيران ( شماره  30/2/1360مصوب جلسه مورخ هاي پيمانكاري ساختماني ، تأسيساتي و تجهيزاتي شركت 
و برنده  نمودهبر حسب دعوت شركت  ي خط نورد ميلگرد و مفتولو نگهدار ريو تعم نگيخدمات كدبراي مناقصه  ) 20/4/1360مورخ

تعداد و وضع شركاء  وتشخيص داده شدم ، قبل از عقد قرارداد و حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه 
و ناقصه تعيين گرديد خود را با مفاد آيين نامه مذكور تطبيق دهم و همچنين تعهد مي نمايم . چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم م
از عقد قرارداد خود را  عقد قراداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود ، قبل

خود را با مفاد آيين نامه  طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مدت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركاء
  ورد بحث مطابقت دهم . م

داد كار مورد مناقصه دستگاه اجرايي مناقصه گزار اختيار دارد در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرره ، قرار
ت حق ابت آن شركرا با اين شركت منعقد ننموده و تضمين مشاركت در مناقصه شركت را به نفع خود ضبط نمايد ، بديهي است از اين ب

  هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت .
  
  

  سمت ، نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز  پيمانكار براي اسناد تعهد آور : 
  محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيمانكار براي اسناد تعهد  آور :   

    



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1397شهريور ماه   هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه پروژه احداث

 65از  60صفحه    ات خط نورد ميلگرد و مفتولريتعمبرنامه ريزي نگهداري وو  نگياسناد مناقصه خدمات كد
 

مضاء كارفرماا                                 ء مشاور                         امضا                                                      پيمانكار امضاء   

  
 

  )1-(و
رد و گهزار تني نورد ميل  600كارخانه  ات ريتعمبرنامه ريزي نگهداري و و  نگيخدمات كدبراي  برگ پيشنهاد قيمت

  (پاكت ج) مفتول
 (نمونه هشت )

    .....................................................مناقصه شماره   
شخصات فني و مامضاء كننده زير پس از بررسي وآگاهي و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات شرايط مناقصه ، 

ن درمعامالت دولتي قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي و شرايط خصوصي وقرارداد ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندا
كارخانه  ات  ريتعمريزي نگهداري و  برنامهو  نگيخدمات كدمربوط به  .............................ك و اسناد مناقصه شماره و بطور كلي تمامي مدار

ز لحاظ انجام كارهاي و با اطالع كامل ازجميع شرايط وعوامل موجود و بازديد كامل از محل كار ا هزار تني نورد ميل گرد و مفتول 600
  مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه : 

  )1جدول شماره (
 هزار تني نورد ميل گرد و مفتول 600كارخانه  ات ريتعم برنامه ريزي نگهداري و  و نگيخدمات كد - (

  به عدد : جمع كل قيمت پيشنهادي 
 به حروف :

  توضيحات و تذكرات :
  بعهده پيمانكار است. تامين كليه نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز اجراي موضوع قراردادـ 1
  به عهده پيمانكار است.پيمانكار، غير اصولي  عملكرد ناشي ازـ هرگونه خسارت 2

  پيمانكار انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه :چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرارگيرد و به عنوان 
ات حداكثر ظرف اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهد

رج دراسناد و مدارك ندمدت يك هفته از تاريخ ابالغ ( باستثناي روزهاي تعطيل ) تسليم نمايم و كليه كارهاي موضوع پيمان را درمدت م
  تائيد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزالينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.و باتمام برسانم 

  ندارد. به هريك از پيشنهاد ها را  اطالع كامل دارم كه كارفرما الزامي براي واگذاري كار
  نام پيشنهاد دهنده :       تاريخ :      /      /                             

  نام و نام خانوادگي ، سمت ، امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :
    



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1397شهريور ماه   هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه پروژه احداث

 65از  61صفحه    ات خط نورد ميلگرد و مفتولريتعمبرنامه ريزي نگهداري وو  نگياسناد مناقصه خدمات كد
 

مضاء كارفرماا                                 ء مشاور                         امضا                                                      پيمانكار امضاء   

  
 

  )2-(و
رد ميل هزار تني نو 600كارخانه  برنامه ريزي نگهداري و تعميرات و  نگيخدمات كدبرگ پيشنهاد قيمت تفكيكي براي 

  (پاكت ج) گرد و مفتول
  

  (ريال)جمع كل   شرح فعاليت رديف
   كدگذاري ماشين آالت و قطعات يدكي طراحي نظام  1

    ستميها و ورود به س نيماش ريو ز يآالت اصل نيخطوط، ماشواحدها، ، ينواح يكد گذار  2

   كدگذاري نقشه هاي تجهيزات و قطعات طراحي نظام  3

    )و ساير واحدها مر كز اسناد(و قطعات  زاتيتجه ينقشه ها يكد گذار  4

 ستيل هينصب آنها و ته تيآنها براساس موقع يو كد گذار زاتياستخراج اطالعات تجهو  ييشناسا  5
   هر دستگاه  يدكيقطعات 

   ماشين آالت و تجهيزات  ها،دستگاه  ستيل لياستخراج اطالعات وتكم  6

    هادستگاه  يمصرف ايو  يقطعات اصل يبرا يدكيقطعات  يدكياستخراج اطالعات قطعات   7

 يفمصر ايو  ياصلبراي شناسايي تجهيزات و قطعات  يدكيقطعات  تجهيزات واستخراج اطالعات   8
   معادل 

   براي شناسايي شماره سريال تجهيزات و قطعات  يدكيقطعات تجهيزات واستخراج اطالعات   9

دينگ كاستخراج اطالعات قطعات عمومي و غير صنعتي و انطباق اطالعات موجود قبلي با ساختار   10
   جديد

   ديتا شيت ها ليتكمتهيه و   11

  PMتدوين و طراحي نظام   12

   تعريف استانداردها و فعاليتعاي روتين تعميرات  13

     روتين Aتعميرات پيشگيرانه تهيه دستورالعمل   14
    روتين Bتعميرات پيشگيرانه تهيه دستورالعمل   15

    روتين Cتعميرات پيشگيرانه تهيه دستورالعمل   16
    تهيه دستورالعمل روتين هاي روانكاري  17
    تهيه دستورالعمل روتين هاي بازرسي  18
    تهيه دستورالعمل روتين هاي كاليبراسيون  19
    ايجاد نظام ثبت توقفات اضطراري و تعريف دستورالعملهاي مربوطه  20
    تدوين نظام كنترل موجودي قطعات يدكي  21
    دد)موارد فوق (موارد به صورت مجزا ذكر شود و قيمت تفكيكي اضافه گرفعاليتهاي خارج از   22

  
    



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1397شهريور ماه   هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه پروژه احداث

 65از  62صفحه    ات خط نورد ميلگرد و مفتولريتعمبرنامه ريزي نگهداري وو  نگياسناد مناقصه خدمات كد
 

مضاء كارفرماا                                 ء مشاور                         امضا                                                      پيمانكار امضاء   

  
 

  )3-(و
هزار تني نورد ميل گرد و  600كارخانه  برنامه ريزي نگهداري و تعميرات  و نگيخدمات كدمربوط به  ه بيمه نامهفرم نمون

  (نمونه نه ) مفتول
خاب گردد ، در موقع عقد اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مينمايد كه چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انت 

يمان پيش بيني پشرايط عمومي  21قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوريكه در شرايط مناقصه و ماده 
بشرح  رماكارفل خطرات احتمالي مربوط باجراي عمليات بصورت تمام خطر نزديكي از شركتهاي بيمه مورد قبول شده است در مقاب

  جدول زير بيمه نمايد .
 بيمه ههزين مبلغ كل مورد بيمه حوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
  
  
 

  

يمه با هر علت ديگر مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات بهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه 
آن دستگاه اجرايي ،أخيرداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوطه بوده و در صورت تراين امرميسر نشود تا حداكثر سه ماه پس از مبادله قرا

ئي پيش آيد كه به ود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سودر اين مورد اقدام خواهد نم "شرايط عمومي پيمان رأسا 23مطابق ماده 
  عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشيه مي باشد .

  
  
  :ام و نام خانوادگي و سمت و مهر و امضاء پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آورن

   



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1397ماه  هريورش  هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه روژه احداثپ

 65از  63صفحه    ات خط نورد ميلگرد و مفتولريتعمبرنامه ريزي نگهداري وو  نگياسناد مناقصه خدمات كد
 

مضاء كارفرماا                                 ء مشاور                         امضا                                                      پيمانكار امضاء   

  
  
  
  
  
  
  

  (د)

ندی   ه زما
  
 

  
  
  
 

    



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1397ماه  هريورش  هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه روژه احداثپ

 65از  64صفحه    ات خط نورد ميلگرد و مفتولريتعمبرنامه ريزي نگهداري وو  نگياسناد مناقصه خدمات كد
 

مضاء كارفرماا                                 ء مشاور                         امضا                                                      پيمانكار امضاء   

  
  )١-(ز

ی یصات  و  ع
  

 14224ISOاستانداردهاي ملي و بين المللي مرتبط از جمله  -

 

    



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1397ماه  هريورش  هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه روژه احداثپ

 65از  65صفحه    ات خط نورد ميلگرد و مفتولريتعمبرنامه ريزي نگهداري وو  نگياسناد مناقصه خدمات كد
 

مضاء كارفرماا                                 ء مشاور                         امضا                                                      پيمانكار امضاء   

  )2-(ز

ت و صات پ ھا ( عم ورا ی،د و ) ی  ه    و 
ورده شده در صورت برنده شدن همانطوريكه در متن آ ليست تجهيزات اصلي و چيدمان كارخانه به پيوست مي باشد

  :تحويل برنده مناقصه خواهد شدشامل موارد زير مدارك فني و نقشه هاي موجود كليه تجهيزات 

  ميلگرد و مفتول يزات خط نوردهتج-

  برق رسانيسيستم -

  تصفيه آب و آب رساني ،سيستم برداشت-

  تم گازرسانيسسي-

  سيستم روشنايي -

  سيستم جمع اوري و تصفيه فاضالب-

  )2COسيستم آتش نشاني (آب و -

  سيستم فضاي سبز -

  باسكول-

 تاسيسات ساختمانها (تبريد و آب گرم)-

  

  

  

  


