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

  با سالم،
هزار تني نورد ميلگرد و مفتول در بخشي از زميني به مساحت تقريبي  600شركت فوالد كاوه اروند به منظور احداث كارخانه         

هزار تني نورد ميل گرد  600در نظر دارد نصب تجهيزات كارخانه هكتار و در شهرك صنعتي خرمشهر واقع در استان خوزستان،  220
  . (جزئيات مشخصات فني تجهيزات و دستورالعملهاي مربوطه ضميمه اسناد است)كندر واگذاو مفتول را از طريق مناقصه 

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

 : موضوع مناقصه -1
  .هزار تني نورد ميل گرد و مفتول 600تجهيزات كارخانه  اجراي لوله كشي و كابل كشي

 مبلغ تضمين : -2

  به قرار زير است :مبلغ تضمين شركت در مناقصه 
بانكي به نفع كارفرما ، مطابق نمونه ضــمانت نامه  ) ريال به صــورت ضــمانت نامه معتبر500،000،000(، ميليونپانصــد 

  مندرج در اسناد مناقصه.
ضمين هاي فوق بايد حداقل   شنهادها بوده و براي   90مدت اعتبار ت شد   90روز پس از تاريخ افتتاح پي روز ديگر قابل تمديد با

  تنظيم شود . كارفرماو عالوه بر آن ضمانت نامه هاي معتبر بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول 
  اسناد مناقصه : محل تحويل  -3

  در دسترس مي باشد.  www.aks.co.irسايت شركت به آدرسدر  03/04/99 مورخيكشنيه  روز ازاسناد مناقصه 

  : ها پيشنهاد تسليم مهلت -4
  .باشد مي  06/05/99  مورخ دوشنبه روز اداري وقت آخر تا پيشنهادها تسليم مهلت آخرين

 پيشنهادها : نحوه تحويل -5

   اروند كاوه فوالد شركت اروند، آزاد منطقه صنعتي شهرك خرمشهر، آدرس به فيزيكي نسخه ارسال

  افتتاح پيشنهادها : -6
  در كميسيون مناقصه باز و خوانده مي شود.  08/05/99 مورخ سه شنبه روز پيشنهاد هاي واصله در

  : مناقصه برنده تعيين -7
  مناقصات تعيين مي شوند.برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آئين نامه معامالت شركت و قانون برگزاري 

 پيشنهادات فني پيشنهاد دهندگان مي بايستي به صورت كامل ، جامع و روشن باشد .  -8

 .دتكميل گرد پيمانكارتوسط  بايستيكليه مشخصات فني  -9
يب ت، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهادهائي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود تربه پيشنهادهاي فاقد امضاء، مبهم، مشروط -10

 اثر داده نخواهد شد . 
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به پيشنهاد دهندگان توصيه مي شود كه كليه اسناد، مدارك و اطالعات فني مورد نياز مناقصه را به طور كامل و جامع در دو  -11
 نسخه مهر و امضاء شده تحويل نمايند.

وم مناقصه د او ضبط و با برنده مناقصهتضمين شركت در در صورتي كه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قراداد و  انجام معامله نشود،  -12
  ، ضبط خواهد شد .يكه از انجام معامله امتناع ورزد، تضمين برنده دوم نيز در صورتمعامله انجام مي شود

، در دعوت از آنها براي شركت در مناقصات در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرررفتار پيمانكار در پاسخ به دعوت نامه مشاركت  -13
 خواهد بود.آينده مؤثر 

  قيمت هاي پيشنهادي : -14
  .به صورت ريالي منعقد خواهد گرديدقيمتهاي 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  39039/ت 26510طبق ماده دو بخشنامه شماره  -15
هاي مالي حسابرسي شده باشند، ممنوع هايي كه فاقد صورتريال با شركت  4,400,000,000قرارداد مازاد بر مبلغ انعقاد 

هاي مالي حسابرسي شده خود را ارائه نمايند و در غير اينصورت انعقاد قرارداد بايست صورتباشد، لذا پيشنهاد دهندگان ميمي
ئه قرارداد حسابرسي آن شركت با يك شركت معتبر مورد تأييد جامعه حسابداران با ايشان در صورت برنده شدن منوط به ارا

  باشد.رسمي مي

.دود و يك مرحله اي برگزار مي شودمناقصه به صورت مح -16
  حد نصاب شركت كنندگان در مناقصه :  -17

ر از حد ، كمتكنندگان صه، نبايد كمتر از سه شركت باشد. بديهي است چنانچه شركتتعداد پيشنهاد كنندگان در اين مناق
  نصاب تعيين شده باشد مناقصه تجديد خواهد شد.

 

 

 

 

 

شركت در مناقصهدستورالعمل   
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، مفاد اين دستورالعمل و اسناد مناقصه را به دقت مطالعه نموده ود قبل از اقدام به تهيه پيشنهادشبه كليه پيشنهاددهندگان توصيه مي 
. بديهي است پيشنهاد آن دسته از شركت كنندگان در مناقصه كه يه و ارائه پيشنهاد اقدام نمايندنسبت به تهو پس از آن با آگاهي كامل 

  .، 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

  .هزار تني نورد ميل گرد و مفتول 600ي لوله كشي و كابل كشي تجهيزات كارخانه اجرا  عبارت است از
كارخانه نورد ميلگرد خط مفتول جهت احداث با در نظر گرفتن محدوديت هاي موجود  نقشه ها و مشخصات فني پيوست      طبق 

  شهرك صنعتي خرمشهر  -خرمشهر -كاوه اروند واقع در منطقه خوزستان فوالد
   مناقصه :. اسناد 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
تهيه و تكميل شود و با اسناد ديگري كه در اين دستورالعمل بيان مي شود در قصه بايد با ماشين تحرير يا جوهر پيشنهاد منا -3-1

  تسليم گردد . ،دعوت نامه مناقصهلفاف واحد به نشاني تعيين شده در 
  .دانسته شده باشد مبالغ تعيين شده در پيشنهادها بايد به حروف و ارقام مشخص گردندالزم در مواردي كه در اسناد مناقصه  -3-2
تبر معدر صورت مشاهده اختالف بين مبالغ تعيين شده به حروف و مبالغ تعيين شده به ارقام مبالغ تعيين شده به حروف  -3-3

  خواهند بود .
امضاهاي  بهداشته باشد بايد محلهاي مربوطه وجود 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 
  سيله پيشنهاد دهنده تسليم شود به زبان فارسي خواهد بود .كليه اطالعات و مشخصاتي كه بايد به و -3-5
پيشنهادها بايد طبق فرم ها ، جداول و ساير اسناد مناقصه بدون هيچگونه تغييري تهيه شوند و بايد صريح ، بدون قيد و ابهام  -3-6

  و منضم به كليه توضيحات و اسناد الزم باشند .
  هور گردد .مبايد به امضاء مجاز شركت يا موسسه پيشنهاد دهنده برسد و مكليه صفحات و اوراق اسناد مناقصه  -3-7
د و مي نمايند باش  هر پيشنهاد بايد شامل نام ، محل سكونت و محل اقامت قانوني شخص يا اشخاصي كه پيشنهاد را تسليم -3-8

  بايد به وسيله پيشنهاد دهنده با امضاء معمولي او امضاء و مهر شود .
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پيشنهادهايي كه بوسيله شركتها داده مي شود بايد متضمن اطالعات كامل در مورد كليه شركا و نام كساني كه اختيار امضاء  -3-9
اي  دهناسناد تعهد آور و قراردادها را دارند بوده و بايد به وسيله صاحبان امضاء مجاز شركت، امضاء و مهر شود و يا در صورتي كه نماي

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

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

اوراق پيشنهادها و اسناد و مدارك مناقصه را به امضاء مجاز خود رسانده و به مهر شركت ممهور نمايند . در صورتي كه يك يا چند 
رف ايط اسناد مناقصه از طقسمت از اسناد مناقصه به امضاء پيشنهاد دهنده نرسيده باشد، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شر

، مردود قلمداد خواهد امضاهاي 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 .

 هرسمي تنظيم شده و به همراه وكالتنامه و اسناد مربوطاسنادي كه وضع پيشنهاد دهندگان را ارائه مي نمايد بايد بصورت  -3-12
 ،نند از طرف پيشنهاد دهنده رسيدهامسئول اجراي صحيح قرارداد بوده و مي توا "ديگر كه مشخص نمايد چه اشخاصي مستقيما

   . قراردادها و اسناد تعهد آور ديگر را امضاء نمايند ، باشد
سناد مناقصه به اه شرايط اسناد مناقصه بايد به وضوح در فرم انحرافات و استثنائات نسبت هر گونه انحراف يا استثناء نسبت ب -3-13

اد شرايط اسن ، در ساير موارد پيشنهادات از هر حيث مطابق بامربوطه، به شرح فوق درج گرديده . بجز مواردي كه در فرمليست شود
  مناقصه تلقي خواهد شد .

 .يك نسخه ديگر رونوشت خواهد بوداصلي و  نمايدشنهاد دهنده به كارفرما تسليم ميپيشنهادي كه پي خهيك نسخه از دو نس -3-14
  .شود پيشنهاد كلمه رونوشت نوشته و روي كليه صفحات مربوط به رونوشت كلمه اصلي روي كليه صفحات مربوط به پيشنهاد اصلي

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

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

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

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

  ليست ماشين آالت و لوازم و تجهيزات پيشنهاد شده  
  حجم ريالي كارها ،  ،گزارشي از وضع مالي ، كارهاي انجام داده و در دست اجرا با ذكر ، نوع كار،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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  مربوط به پيشنهاد مالي  " ج "ج) پاكت 

  جداول مقادير و قيمت ها خواهد بود .   و مشخص مي شود محتوي پيشنهاد قيمت  "ج  "پاكت ديگري كه با 

قيمت بايستي فاقد هر گونه شرط باشد . چنانچه پيشنهاد قيمت به هر گونه شرطي منوط شده باشد پيشنهاد  "ج  "محتويات پاكت 
قم رنظر موجب ابطال آن خواهد شد . پيشنهاد قيمت بايستي خوانا باشد چنانچه پيشنهاد قيمت  از  قيمت مشروط قلمداد شده و

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

و روي  در لفاف يا پاكت الك و مهر شده ديگري گذارده شده "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 گردد .در مقابل تسليم پاكتهاي محتوي پيشنهاد بايد رسيد با قيد كامل ساعت  -4-2

   گشايش پيشنهادها : -5

پاكتهاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در آگهي مناقصه ذكر گرديده است به ترتيب زير يكي پس از ديگري بوسيله 
  خواهند شد .كميسيون مناقصه باز 

فوق الذكر و شرايط ديگر  الف-15-3باز خواهد شد . هر گاه محتواي اين پاكت به ترتيب تعيين شده دربند  "الف"الف ) ابتدا پاكت 
يشنهاددهنده به پ "پاكتهاي ديگر اقدامي بعمل نخواهد آمد و عينابازگشايي اين دستور العمل نباشد پيشنهاد مردود تلقي و نسبت به 

  خواهد شد .مسترد 

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

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

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

  .كه پيشنهاد آنان مورد قبول واقع شده است اقدام بعمل خواهد آمد يدهندگان پيشنهاد  "ج  "شد و سپس نسبت به افتتاح پاكتهاي 

  . اعتبار پيشنهادها: 6
  معتبر مي باشد.) روز بعد از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهادها 90نهادها از هر حيث براي مدت نود (پيش
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  .تضمين شركت در مناقصه:  7
، با هر پيشنهاد بايد تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي پيوست باشد و تضمين شرايط مناقصهطبق مفاد  -7-1

 هزينه و همكاري ) روز از تاريخ تسليم پيشنهادها معتبر بوده و بوسيله كارفرما با90شركت در مناقصه حداقل بايستي براي مدت نود (
  ) روز ديگر نيز قابل تمديد باشد .90نود ( پيشنهاددهنده براي

تضمين شركت در مناقصه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي مفاد پيشنهاد شركت در مناقصه و اجراي پيشنهاد مناقصه  -7-2
  . است شده تعهد است كه بوسيله پيشنهاددهنده درمورد امضاء قرارداد

شركت در مناقصه براي مدت اعتبار پيشنهادها بوسيله كارفرما نگهداري خواهد شد و در صورت امتناع پيشنهاددهنده از امضاء تضمين 
بوسيله كارفرما ضبط خواهد شد و پيشنهاد دهنده حق هيچ گونه ادعايي  ، اين تضمينقرارداد يا سپردن ضمانت نامه انجام تعهدات

  .داشت در اين زمينه را نخواهد
پيوست  هدر صورتي كه تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي باشد، از يكي از بانكهاي ايراني و مطابق نمون -7-3

  تحصيل و تسليم شود. آگهي مناقصه اسناد مناقصه به مبلغ تعيين شده در دعوت
يم ضمانتنامه حسن انجام امضاء قرارداد و تسل يخر، تا تاودامه  پيشنهاددهنده اي كه در مناقصه برنده شناخته مي شنضمانت -7-4

  هر كدام مؤخر باشد) بوسيله كارفرما نگهداري خواهد شد .تعهدات (
ضمانت نامه شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنان در مرتبه دوم و سوم قرار مي گيرد نيز تا امضاء قرارداد  -7-5

  . نامه شركت در مناقصه شركت كنندگان مذكور آزاد مي گرددنگهداري خواهد شد و پس از آن  ضمانت 
  تضمين هاي ديگر قرارداد مطابق شرايط عمومي پيمان خواهد بود . -7-6    

  . تفسير يا تصحيح اسناد و مدارك قرارداد :  8
از كليه شرايط و موضوعاتي كه مي تواند به هر  كرده و كامالً پيشنهاد دهنده مي بايست به دقت اسناد و مدارك قرارداد را بررسي

. هر گاه پيشنهاد دهنده اختالفي در اسناد مالحظه كند يا متوجه از قلم ه آن مؤثر باشد اطالع حاصل نمايدصورت در كار يا در هزين
يم مطلع نموده و قبل از تسل "بارا كت كارفرما "، بايد فورايا در مورد معاني آنها ترديد شودافتادگي مشخصات يا اسناد ديگري گردد 

. نسخ پاسخ شامل شرح سؤال ولي بدون ذكر منبع آن براي كليه پيشنهاد دهندگاني كه توضيح او را دريافت دارد "، كتباپيشنهاد 
  اسناد مناقصه را دريافت نموده اند، ارسال خواهد شد .

  . تجديد نظر در اسناد مناقصه :  9
يا  در تعويق يا تغيير تاريخ قبولتواند  مي، ي تسليم پيشنهاد در اسناد مناقصهاريخ آخرين فرصت براساعت قبل از ت 72كارفرما تا 

  . نمايدگشايش پيشنهادها طي الحاقيه اي تجديد نظر 
از هر الحاقيه براي هر يك از دعوت شدگان ارسال خواهدشد و در اين صورت اين الحاقيه ها جزء الينفك اسناد مناقصه  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:  
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يله سابق كاري و نحوه عملكرد در پروژه هاي قبلي و همچنين اعتبار مالي و تضميناتي كه بووشنهاد دهنده و سصالحيت پي -10-1
  .پيشنهاد دهنده داده شده است

  .رايط مناقصه و شرايط خصوصي پيمانامكانات پرسنلي و ماشين آالت و لوازم و تجهيزات پيشنهاددهنده بر اساس مفاد ش -10-2
  قراردادي و مشخصات فني وتكميل اوراق اطالعات فني در پيشنهاد .قبول شرايط  -10-3
از هر  "پيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنها و ساير طرفهاي ذينفع بايد بدانند در موقعي كه پيشنهاد مورد بررسي است اكيدا -10-4

هاد خودداري كنند . هر نوع كوشش جهت نوع تماس با هر يك از كاركنان كارفرما براي كسب اطالعات نسبت به نتايج بررسي پيشن
  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 د را داردمي ياب  كارفرما حق اعطاي پيمان به هر پيشنهاد دهنده اي كه پيشنهاد او را بيشتر با اهداف خود منطبق

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

ي هر پيشنهاد دهنده ديگري م ي پيمان به، كارفرما مجاز به اعطادهنده اول و تصديق مراتب توسط ويبعد از فسخ پيمان با پيشنهاد 
  .باشد

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

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

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

  باال توسط كارفرما ضبط خواهد گرديد.
  انجام كار . مقادير 12

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

  . قيمتها : 13
  شوند . مشخصاين دستورالعمل   3 قيمتهاي پيشنهادي بايد به ترتيب مندرج در ماده -1 -13
  پيشنهاد دهندگان قيمت پيشنهادي خود را به ريال تعيين خواهند كرد . -13-2
  بر ارزش افزوده محاسبه و ارائه گردد . بدون مالياتقيمتهاي پيشنهادي مي بايست  -13-3
  
  

  محل كارگاه :. كسب اطالعات و بازديد از 14
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قرارداد را بررسي كرده و كليه اطالعات الزم را از جهت مناقصه / پيشنهاد دهنده بايد قبل از تهيه پيشنهاد ، اسناد و مدارك  -14-1
، دست آورد. منجمله پيشنهاد دهندهرا ب شرايط محيط و قوانين و مقررات كشور ايران ، آب و هوا و راهها، انبار و اطراف و حوالي آن

  ، استناد به جهل يا اشتباه خود نمايد .پيشنهاد به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني نمي تواند پس از تسليم
  محدوديت هاي  اجرايي سايت را در نظر بگيرد و قيمت پيشنهادي بر اساس آن ارائه گردد.پيشنهاد دهنده بايد  -14-2
ه و به مسئوليت خود هر گونه اطالعاتي را كه قراردادزديد و بررسي پيشنهاد دهنده بايستي محل كار و اطراف آن را مورد با -14-3

هاي مربوط به بازديد از محل كار به عهده هزينه داند تهيه نمايد . جهت تهيه پيشنهاد و انعقاد قرارداد اجراي كارها الزم مي
  خواهد بود . پيشنهاددهندگان

ليه مكاتبات . كيا مشاور او اطالع دهند وسيله دورنگار به دستگاه مناقصه گزاريا ب "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
پيشنهاد دهنده موظف است راسا اطالعات كاملي در مورد كليه شرايط و عوامل موثر بر اجرا و تكميل كارها، بدون هرگونه  -14-5

ن ايي و انباركرد، قوانين و مقررات جاري و تسهيالت حمل و  نقل، جابجيت دسترسي و هزينه كارگر و مصالحمحدوديتي شامل قابل
. بديهي است كه عوامل مذكور بايستي به دقت بررسي شده و در تهيه پيشنهاد صالح و تجهيزات و ساير شرايط را بدست آوردم

تسليمي مدنظر قرار گيرند. در صورت ارجاع قرارداد كارهاي موضوع اين مشخصات و اسناد مناقصه، هيچ گونه ادعاي تعديل مالي و 
  يا اثرات آنها بر هزينه كارها مورد قبول كارفرما قرار نخواهد گرفت . زماني به لحاظ فقدان اطالعات قبلي

ي ونه تداخلگبديهي است كه برنامه ريزي و اجراي كارهاي موضوع مشخصات و اسناد حاضر بايستي به نحوي هماهنگ گردد كه هيچ
  با كارهاي ساير پيمانكاران يا كارفرما پيش نيايد .

  ه ها و مشخصات فني :. نقش15
ذكر  تمامي ضوابطضمن هماهنگي كامل با ناظران نصب، بايستي كامال مطابق مشخصات فني پيوست بوده و  نصبعمليات  -15-1

  شده در آن رعايت گردد.
در مواردي كه الزم باشد حداقل و حداكثر مشخصات فني و يا اطالعات مربوط به استانداردها كه مورد نظر كارفرما است در  -15-2

  لي تعيين خواهد شد .مشخصات فني ك
، پيشنهاد دهنده را از مسئوليت دقت و مطالعه كه در اسناد مناقصه تهيه شده استاطالعات مذكور و هرگونه اطالع ديگري  -15-3

  مبرا نمي سازد و پيشنهاد دهنده بايد راسا از كامل بودن پيشنهاد جهت انجام كارهاي موضوع پيمان اطمينان حاصل كند .
  

  مقادير كار :. تغيير 16
  ذكر مقادير تخميني كارها در قيمتهاي مناقصه به پيشنهاد دهنده حق نمي دهد كه اجراي كامل مقادير مذكور را درخواست نمايد. 
  . بيمه :17

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

  قوانين كار و بيمه تامين اجتماعي :. 18
پيمانكار تائيد مي نمايد كه از جميع قوانين ومقررات مربوط به كار، بيمه هاي تامين اجتماعي، حفاظت فني و همچنين قوانين مربوط 

 لياتما وغيره ( به استثناي ، عوارض بيمه هاي تامين اجتماعي مطلع است. پرداخت كليه مالياتها، حقوقبه ماليات ها و عوارض كامال 
قبيل كه به موجب قوانين و مقررات تعلق مي گيرد، بعهده پيمانكارمي  هر از بر ارزش افزوده، كه بعهده كارفرما مي باشد) از هرنوع و

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

  واريز خواهد شد. ي مذكورهاحساب 
  جداول زماني :.19

درجداول  جداول زمان بندي اجراي كارهاي موضوع پيمان را بايد به همراه پيشنهاد خود درسه نسخه تسليم نمايد. پيشنهاددهنده،
گي با يكديگر هماهندقيقا معين شود وكليه قسمت هاي جداول زمان بندي بايد  تاريخ خاتمه آن زمان بندي بايد تاريخ شروع هركار و

  داشته باشند.
  پيشنهاد ارسال دارد .جداول زمانبندي را تكميل و همراه يشنهاد دهنده بايد پ، راي قطعي شدن دوره هاي زماني كارب

) روز 15پيشنهاد دهنده ظرف مدت پانزده ( باشد،تصحيح جدول زمان بندي نياز به در صورتي كه در هنگام يا پس از عقد پيمان، 
، جدول زمان بندي تصحيح شده را تسليم خواهد داشت كه بعد از تاييد كارفرما و مشاور ، جزء الينفك از اعالم مشاور  و يا كارفرماعد ب

بود . ضمنا بعد از تصحيح جدول زمان بندي ، پيمانكار   پيمان خواهد شد و پس از آن فقط با تائيد كتبي كارفرما قابل تغيير خواهد
  .ت يا قيمت پيمان نخواهد بودمجاز به تغيير مد

  : . صالحيت پيشنهاد دهنده20
كند كه از كليه فعاليتهاي مورد نياز كارفرما در موضوع مورد مناقصه مطلع است و از تخصص و تجربه پيشنهاد دهنده تاييد مي -20-1

  كافي جهت انجام كليه عمليات نصب برخوردار است.
پيشنهاد دهنده بايستي جهت اجراي كارها مطابق مشخصات و برنامه زمان بندي پيش بيني شده داراي تعداد كافي و قانع  -20-2

 حداقل ابزار پيشنهادي سازنده تجهيزات در مدارك پيوست ذكر باشد. (شامل ماشين آالت و ابزار آالت) كننده اي تجهيزات اجرايي
  شده است.

نيروي  داراي، به تعداد كافي جهت اجراي كارها مطابق مشخصات و برنامه زمان بندي پيش بيني شدهتي پيشنهاد دهنده بايس -20-3
  حداقل نيروي كار الزم در جدول پيوست ذكر شده است. باشد. عمليات نصب كليه كار ماهر با تخصص هاي مورد نياز 

  : . هزينه هاي پيشنهاد21
  ، به او باز پرداخت نخواهد كرد.براي تهيه پيشنهاد متحمل شده استكارفرما هيچ گونه هزينه اي را كه پيشنهاددهنده 

  ار:زمناقصه گ. سازش به زيان 22
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سازش كرده اند و مراتب به كارفرما گزارش شود  مناقصه گزارهرگاه درمناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگاني به زيان 
نچه به تشخيص كارفرما اين امر صورت گرفته باشد ، مناقصه ابطال خواهد شد وكارفرما گزارش امر را با ذكر نام پيشنهاددهندگاني و چنا

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

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

  . واگذاري كار :23
شركت كننده پس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور كارفرما دائر بر عقد قرارداد ، حق انتقال تعهدات ناشي از معامله را بدون 
موافقت قبلي وكتبي كارفرما به شخص يا اشخاص حقوقي يا حقيقي ديگر ندارد و درصورت عدم رعايت مفاد اين ماده ، ضمانتنامه 

كارفرما ضبط خواهد گرديد و همچنين در صورتي كه پس از عقد قرارداد و قبل از تحويل موقت كار  شركت درمناقصه وي به نفع
وقوف حاصل شود كه پيمانكار تمام يا قسمت عمده عمليات موضوع قرارداد خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقيقي يا حقوقي  

ز شود به دستور كارفرما از پيمانكار خلع يد مي گردد . نام چنين ديگري واگذار  كرده است و چنانچه با تحقيقات الزم موضوع محر
  خواهد گرديد.اعالم پيمانكاري جهت اطالع و تنبيهات الزم ، به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 

  : . اصالحات و الحاقيه ها24
ثر تا بايستي حداك 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 

چنانچه پيشنهادي قبل از ارسال الحاقيه هاي مزبور تسليم شده باشد ، پيشنهاد دهنده  شد الينفك اسناد مناقصه محسوب خواهند
داد آن به منظور انجام تغييرات و اصالحات الزم بنمايد و چنانچه اين تجديد نظر يا اصالح مستلزم تغيير مقادير حق دارد تقاضاي استر

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 
  صت كافي براي اعمال اصالحات و تجديدنظر داشته باشند .به نحوي كه پيشنهاد دهندگان فر

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

  دهد.
  

  پيشنهاد دهنده:. ماشين آالت و لوازم و تجهيزات 26
پيشنهاد دهنده بايد ليست ماشين آالت و لوازم و تجهيزات موجود خود را جهت اجراي كامل پروژه، در موقع ارائه پيشنهاد  -26-1

  تسليم مشاور نمايد. 
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پيمان  طول مدت ماشين آالت و لوازم تجهيزات فوق الذكر متعلق به پيمانكار برنده مناقصه، هنگام شروع عملياتي اجرايي و در -26-2
  مورد بازديد و بررسي دستگاه نظارت قرار خواهد گرفت.

مورد نياز از جمله جرثقيل موبايل براي انجام عمليات موضوع مناقصه به عهده ماشين آالت و لوازم و تجهيزات تامين كليه  -26-3
 ذاشت. در صورتي كه جرثقيل يا ساير تجهيزات و ابزارپيمانكار نصب است و كارفرما هيچ وسيله يا ابزاري در اختيار پيمانكار نخواهد گ

  از طرف كارفرما در اختيار پيمانكار قرار گيرد، هزينه آن با توافق طرفين طبق صورتجلسه مربوطه از پيمانكار كسر خواهد شد.
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  قرارداد موافقتنامه
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امضاء كارفرماء مشاورامضاپيمانكار امضاء  

 بسمه تعالي

ماده1 ـ موضوع
عبارت است از اجراي لوله کشی و کابل کشی تجهیزات کارخانه 600 هزار تنی نورد میل گرد و مفتول شرکت فوالد کاوه اروند واقع در 
منطقه خوزستان، خرمشهر، شهرك صنعتی خرمشهر مطابق با برنامه زمانبندي و به شرح مشخصات فنی که شامل اسناد و نقشه هاي 

پیوست می باشد.

.ماده 2 اسناد و مدارك قرارداد

اين پيمان شامل اسناد  مدارك زير است:
موافقتنامه الف)
شرايط عموميب) 
شرايط خصوصيج) 
برنامه زماني كليد) 
وقيمتهامقادير كار  جداول)و
شخصات فني عمومي       ) ز شخصات فني (م صي)      ، م صو شخصات فني خ ستانداردهاي فني،     - م ستورالعملها و ا معاونت برنامه ريزي ود

باشد.حاكم بر اين قرارداد مي نظارت راهبردي رياست  جمهوري
د نيز جزوگردشود يا بين طرفين پيمان مبادله مي ميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ مياسناد تك  ح)

شمار مي    سناد و مدارك پيمان به  ست بها سناد ممكن ا شود . اين ا سناد و مدارك پيمان تهيه  سناد بايد در چارچوب ا آيد. اين ا
كار و صورتمجلس باشد.صورت مشخصات فني، نقشه، دستور 

.  در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد
يهاي اجرايي و مشخصات فن  با مشخصات فني خصوصي، نقشه       هر گاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب   
ست       شد، فهر ست و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار با شماره (   عمومي ا ست جدول  سناد و مدارك پيمان اولويت )1پيو بر ديگر ا

دارد.
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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. 30ماه ) است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  2مدت پيمان (ب) 
مدت ده                   ج)  كار، در  ــروع  تاريخ تعيين شـــده براي شـ هد اســـت از  كار متع مان قد قرارداد اســـت و پي تاريخ ع كار،  ــروع    تاريخ شـ

  ) روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان اقدام نمايد.10(
  محل اجراي موضوع قرارداد : -4ماده 

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

 مبلغ قرارداد : -5ماده 

  ريال است .                   ريال و به عدد                              مبلغ قرارداد براي انجام كليه فعاليتهاي موضوع قرارداد به حروف 

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

پيمانكار در  قيمت و مبلغ قرارداد بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده بوده و هزينه هاي ناشي از اجراي قانون توسط: 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 

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

ت و از هر پرداخت كسر مي شود كه پس از پايان دوره ضمان 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 

جدول تفكيكي قيمتها كه مورد  پرداخت مي شود. ده درصد از كل مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت در ازاء ضمانت نامه بانكي 
تگاه آن به دستحويل  از موضوع قرارداد و پس از تكميل نهايي هر مجموعهتاييد كارفرما قرار گرفته، مبناي پرداخت هاي مياني است. 

اخت حسن انجام كار به پيمانكار پرد % 10با كسر كسورات قانوني قرارداد و نظارت، مبلغ آن مجموعه، مطابق با جدول مذكور، 
  تاييد صورت وضعيت ها منوط به رعايت اولويت هاي نصب مطابق با برنامه زمان بندي است. گردد.مي

هزينه هاي مربوط به نيروي انساني مورد درخواست كارفرما در موارد خارج از موضوع قرارداد، مطابق با جدول هزينه نيروي انساني و بر 
  .اساس نفر ساعت تاييد شده، پرداخت خواهد شد
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مبلغ كل قرارداد، پس از سپري شدن دوره ضمانت در صورت صحت و سالمت موضوع  %10تبصره: تضمين حسن انجام كار به ميزان 
  قرارداد و اجراي تعهدات گارانتي از سوي پيمانكار، توسط كارفرما پرداخت مي گردد.

  كسورات قانوني : -  8ماده 

شد عهده و هزينه پيمانكار ميب كليه كسورات قانوني از جمله بيمه و ماليات  صورت وضعيت پيمانكار كسر و     كه مبلغ آن از با س از پ هر 
  .ارائه مفاصا حساب به پيمانكار مسترد خواهد شد

  : دوره تضمين : 9ماده 

  .مي باشدكل موضوع قرارداد، هركدام زودتر باشد، تحويل موقت ماه بعد از  24راه اندازي خط نورد يا ماه بعد از  12دوره تضمين 

از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در اسناد و مدارك قرارداد بوده   تجهيزات پيمانكار تضمين مي نمايد كه نصب :1تبصره 
   .وكارفرما  قادر به بهره برداري مطمئن از آن  مي باشد

چنانچه در دوره تضمين معايب ونقايصي در موضوع قرارداد مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات فني در روشهاي  :2تبصره 
صحيح نصب يا اشتباه در اجراي نقشه ها، اطالعات و دستورالعملهاي تحويلي باشد پيمانكار مكلف است آن معايب  ونقايص را به 

روز از طرف پيمانكار كارفرما راساٌ اقدام به رفع نقايص  5م رفع نقايص حداكثر ظرف مدت هزينه خود سريعاٌ رفع نمايد در صورت عد
درصد هزينه باالسري از محل مطالبات يا تضامين پيمانكار برداشت خواهد  15نموده وهزينه هاي مربوطه را به تشخيص خود بعالوه 

  .نمود

  تعهدات پيمانكار : - 10ماده 

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

 گردد كه نصب اقالم موضوع قرارداد را در زمان تعيين شده و طبق نظر كارفرما انجام دهد و تحويل نمايد.پيمانكار  متعهد مي -10-2

ك، كليه ليفترا، ماشين آالت نصب شامل: نيروي انساني مورد نياز، آب، برق و روشنائي، جرثقيل، داربست تمامي امكانات و ابزار و -10-3
وسائل حمل و نقل داخل كارگاه از قبيل كفي، سوخت ماشين آالت و كليه مواد و مصالح مصرفي برعهده و هزينه پيمانكار بوده و مي 

ابت و از اين باست در قيمت لحاظ شده  ،و برچيدن كارگاه متناسب با موضوع پيمانهزينه تجهيز  بايست در زمان مناسب تامين گردد.
  شود.هيچگونه وجه ديگري به پيمانكار پرداخت نمي

ــاء آن نموده وتعهدات          پيمانكار اذعان مي دارد با اطالع از حجم كار وكيفيت كار         -10-4 وكليه تعهدات در اين قرارداد اقدام به امضـ
  .نمايد مي مطابق با استاندارد مورد توافق  ايفاء قراردادي خود را
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تعيين كننده ميزان ومقدار كار انجام شده طبق موضوع سفارش باشد. بديهي است  كارفرماپيمانكار مي پذيرد كه دستگاه نظارت  -10-5
  قابل پذيرش خواهد بود. معتبر و ادقرارددر ارتباط با اجراي كار موضوع  كارفرماتنها كار تائيد شده از سوي نماينده دستگاه نظارت 

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

  مسئوليتي ندارد.

 ،هاهاي اجرايي، بخشنامهبايست كليه خدمات و اقدامات الزم به منظور اجراي كامل خدمات موضوع قرارداد را مطابق نقشهپيمانكار 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. 

ها (در صورت وجود) به ها و اعالم عدم انطباقو بررسي و انطباق با نقشه تجهيزاتگرفتن محل نصب پيمانكار موظف به تحويل -10-7
جراي قبل از ا كاري باشد. چنانچه پيمانكار در رابطه با طرح در طول اجراي كار با ابهاماتي روبرو باشد بايستي حداقل دو روزكارفرما مي

آن قسمت از كار، كارفرما را كتباً مطلع نمايد تا تصميم الزم اتخاذ و به وي اعالم گردد.  در غير اينصورت مسئوليت خسارتهاي احتمالي 
 ده پيمانكار خواهد بود. ناشي از آن بعه

آالت و مصالح و تجهيزات در پيمانكار موظف است به تعداد كافي نگهبان ذيصالح جهت حفظ و حراست تجهيزات و ماشين -10-8
عيوب مفقود يا مقطعه يا قطعاتي  هاي پيمانكار نخواهد بود و چنانچهاي رافع مسئوليتمحوطه كارگاه استخدام نمايد و هيچگونه مسئله

 اي به برنامه زماني اجراي پروژه وارد نگردد. پيمانكار مسئول تامين عين كاال مي باشد و بايد بنحوي عمل كند كه لطمه شود،

اي تام االختيار و مورد تائيد كارفرما مي باشد، كه بصورت تمام وقت از ابتداي پروژه تا پايان پيمانكار موظف به معرفي نماينده -10-9
ن سرپرست كارگاه در كارگاه حضور داشته باشد و همچنين فرد جايگزين را با همان شرايط ذكر شده منصوب و قبالً معرفي پروژه به عنوا

ر و به ازاي هنمايد و در صورت عدم حضور سرپرست كارگاه با شرايط فوق االشاره، كارفرما حق خود ميدانند از ادامه كار جلوگيري نمايد 
جريمه و از صورت وضعيت و يا هر گونه مطالبات ديگر ) ريال 3000000(يمانكار را تا مبلغ سه ميليون ريال روز عدم حضور فرد مجاز، پ

ضمناً افراد مذكور بايستي كتباً با مدرك مستند تحصيلي و سوابق كاري قبل از شروع عمليات اجرايي جهت بررسي به  وي كسر نمايد.
  ا شروع بكار نمايند.كارفرما معرفي گردند تا پس از تأييد كارفرم

پيمانكار موظف است قبل از شروع كار ليست پرسنل متخصص و گروه شركتهاي همكار (با ذكر نوع تخصص و سوابق مربوطه)  -10-10
ابق وآالت دركارگاه را جهت تأييد به كارفرما و دستگاه نظارت تسليم نمايد و پس از تائيد آنها را بكار گيرد. سو ليست ابزار كار و ماشين

شوند بايستي توسط كارفرما يا نماينده آنان قابل دسترسي باشد، در صورتيكه  هر يك از كاركنان پيمانكار كه مشغول كار در اين پيمان مي
صالحيت فني هر يك از كاركنان مورد تائيد كارفرما واقع نشود پيمانكار موظف است در مقابل درخواست كتبي كارفرما يا نماينده او 

 تعويض او اقدام نمايد. اين موضوع براي پيمانكار ايجاد هيچگونه حقي نخواهد نمود.  نسبت به
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كاركنان پيمانكار بايستي از سالمت كامل برخوردار بوده و پيمانكار مكلف است كه بر حسب مورد و به دستور دستگاه نظارت،  -10-11
 مذكور ضروري تشخيص مي دهد ارائه نمايد.كارت بهداشتي هر يك از كاركنان خويش را در مواردي كه دستگاه 

باشد و پيمانكار موظف است بر طبق مفاد قرارداد و اسناد و مدارك و نظارت بر اجراي كار بعهده كارفرما و يا نمايندگان او مي -10-12 
رسي را نيز فراهم نمايد. نظر امكانات الزم جهت هرگونه نظارت و باز دستورالعملهاي كارفرما عمل نموده و ضمن همكاري با كارفرما،

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

باشد كه پس از بررسي و تأئيد پيمانكار موظف به ارائه برنامه زمانبندي كلي (دربرگيرنده كليه خدمات موضوع قرارداد)، مي -10-13
  ابالغ خواهد شد.  كارفرما جهت اجرا به پيمانكار

هرگونه خسارت وارده ناشي از اهمال و ناهماهنگي و عدم دقت اجرايي بعهده پيمانكار بوده و عالوه بر عدم پرداخت هزينه  -10-14
 آالت، تجهيزات،مربوطه به پيمانكار، خسارت وارده نيز از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد. همچنين هرگونه خسارت وارده به ماشين

باشد و در صورت نياز به بازسازي و يا جايگزيني، مواد اوليه، قطعات و غيره ضمن كار در كارگاه محل اجراي قرارداد بر عهده پيمانكار مي
ي نسبت به رفع ايراد وارده از طرف پيمانكار اقدام كه با اعالم برنامه زماني كارفرما،باشد. در صورتيبه هزينه و عهده پيمانكار مي كالً

باالسري كسر  %15هاي مربوطه را از مطالبات و تضامين پيمانكار بعالوه اقدامات الزم را انجام داده و هزينه نشود، كارفرما خود راساً
در غير اينصورت كارفرما نواقص را از محل سپرده  نمايد. در صورت وجود نواقص پيمانكار به هزينه خود آنها را برطرف خواهد كرد،مي

 نمايد. باالسري كسر مي %15جام كار مرتفع نموده بعالوه حسن ان

  پيمانكار بدون اخذ مجوز كتبي كارفرما حق واگذاري جزء يا كل قرارداد به غير را ندارد.  -10-15

  به محل ادقراردپيمانكار مكلف  است به تعداد كافي افراد فني و كارگر  داراي مهارت و تجربه مطلوب  را براي انجام  موضوع  -10-16
 واياب  اجراي كار اعزام نمايد . بديهي است كه پرداخت حقوق  و مزايا و دستمزد  ابواب جمعي پيمانكاران و نيز  تامين غذا ، مسكن ،

بعهده    قراردادجهت اجرائ  موضوع اين  ، لباس كار و وسايل ايمني جهت اجراي  موضوع  قرارداد و  نيز ديگر ما يحتاج آنهاذهاب
پيمانكار  مي باشد. مسئوليت تسويه حساب با آنان حتي پس از اتمام قرارداد بعهده پيمانكار است و كارفرما هيچگونه مسئوليتي را در 

  اين خصوص نخواهد داشت.

راي همكاري در پيمانكار متعهد است، پس از تكميل عمليات موضوع قرارداد، در صورت درخواست كارفرما  نيروي انساني مورد نياز ب
ساير عمليات نصب و راه اندازي خارج از موضوع قرارداد را در اختيار كارفرما قرار دهد. هزينه هاي مربوطه مطابق با جدول هزينه نيروي 

  انساني و بر اساس نفر ساعت تاييد شده، پرداخت خواهد شد.

آن به محل تعيين شده توسط كارفرما بعهده و هزينه پيمانكار آوري تمام مواد زائد انجام خدمات موضوع قرارداد و حمل جمع -10-17
و نگهداري از ابزارآالت تحويلي كارفرما (در صورت وجود)، چنين مسئوليت نظافت، نظم و ترتيب در كارگاه، استفاده صحيح باشد. هممي

هده و هزينه پيمانكار بوده و چنانچه در انجام آن هاي استاندارد، بصورت روزانه برعآوري مصالح اضافي و انبار كردن مصالح به روشجمع
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باالسري از مطالبات و تضامين  ٪15هاي اجراي آن را بعالوه اقدام نمايد و هزينه تواند به تشخيص خود راساًقصور نمايد، كارفرما مي
  پيمانكار كسر نمايد. 

كاله، كمربند و ساير لوازم مورد نياز مطابق با  فش،ك تهيه كليه لوازم حفاظت فردي از قبيل لباس كار متحدالشكل، -10-18
سايل هاي ايمني، وچنين پيمانكار متعهد است با رعايت بخشنامهباشد. همدستورالعملهاي ابالغ شده از سوي كارفرما بعهده پيمانكار مي

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

پيمانكار بايستي كليه اقدامات الزم را به منظور جلوگيري از بروز حوادث جاني و مالي انجام دهد و چنانچه در اثر بي احتياطي  -10-19
ونه مسئوليتي از اين بابت متوجه كارفرما نخواهد بود. همچنين پيمانكار موظف پيمانكار و يا عوامل اجرائي وي حادثه اي رخ دهد، هيچگ

  باشد. به ارائه به موقع گزارش حوادث به كارفرما مي

آالتي را كه در اجاره يا تملك وي قرار دارند شامل سند مالكيت، بيمه نامه ماشين پيمانكار موظف است مدارك تمامي ماشين -10-20
ست بايه تا پس از تأئيد، مجوز فعاليت آنها صادر گردد. كليه ماشين آالت ميقرارداده رانندگان را در اختيار كارفرما و مدارك مربوط ب

گيري سالم و داراي راندمان كاري مناسب بوده و قبل از بكارگيري به تأييد دستگاه نظارت كارفرما برسد. همچنين كليه ابزار و وسائل اندازه
  بايستي كاليبره بوده و گواهي كاليبراسيون از شركت معتبر و مجاز در دسترس باشد.برداري و ... ميهاي نقشهدوربينو كنترل كار نظير 

  پيمانكار مسئوليت همكاري و هماهنگي الزم با ساير زير پيمانكاران در كارگاه را به عهده دارد.  -10-21

(بيست  20جلوگيري از عدم نقدينگي در اجراي پروژه را حداقل بمبلغ %بايست پيش بيني تنخواه مناسب جهت پيمانكار مي -10-22
  درصد) مبلغ قرارداد در نظر بگيرد.

پيمانكار موظف است در انتخاب پيمانكاران دست دوم و افراد اجرايي كارگاه دقت الزم را بعمل آورد و نبايد كيفيت كار با كاهش  -10-23
  ه دار گردد.هزينه دستمزد پيمانكاران دسته دوم خدش

مسئوليت بارگيري، حمل و تخليه، جابجايي مجدد كليه تجهيزات موضوع قرارداد در محل اجراي پروژه و نيز انجام كليه خدمات  -10-24
باشد و كارفرما از اين بابت مسئوليتي نخواهد داشت. جابجايي و حمل و مربوط به حمل به انبارهاي كارفرما بعهده و هزينه پيمانكار مي

اي هبايست با احتياط كافي و با در نظر داشتن كليه شرايط ايمني صورت گيرد و از ايجاد هرگونه تنشميو تجهيزات قل و تخليه قطعات ن
  باشد. اعوجاج و ... اجتناب گردد. در غير اينصورت جبران صدمات وارده احتمالي بر عهده و هزينه پيمانكار مي غيرمجاز، خراشيدگي،

را براي كل مدت  هاي تمام خطر براي كليه عمليات موضوع قرارداد (در دوران  حمل و نصب)نامهكار موظف است بيمهپيمان -10-25
بايست تا تاريخ تحويل موقت معتبر باشد و كارفرما را در هاي مربوطه مينامهقرارداد و به هزينه خود تهيه و به كارفرما ارائه دهد. بيمه

عاوي مربوط به خدمات فوق يا خسارت به اشخاص يا امالك مرتبط با خدمات موضوع قرارداد مبرا دارد. مقابل هرگونه خسارت و د
 پيمانكارهرگونه ادعائي رادر اين خصوص از خود اسقاط مي نمايد.
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يري بكارگ تأمين و ي مواد اوليه تهيه شده توسط پيمانكار، در صورت اعالم ضرورت توسط ناظران نصب وهانجام كليه تستا -10-26
  بر عهده و هزينه پيمانكار است.   برداري با تجهيزات مربوطه در صورت نياز جهت انجام خدمات موضوع قراردادتيم نقشه

برداري از اطالعات (ديجيتالي و غير ديجيتالي) را كه در حين انجام خدمات گردد تا هرگونه استفاده و بهرهپيمانكار متعهد مي -10-27 
آورد محرمانه نگهداشته و هيچگاه چنين اطالعات بدست آمده را افشا ننموده و يا در اختيار اشخاص ثالث، قرارداد بدست ميموضوع 

  شركتها و يا سازمانهاي گوناگون قرار ندهد. 

در فصول مختلف سال  دارد كه از موقعيت و محل اجراي كار، وضعيت آب و هوا و بارندگي و امكان اجراي كارپيمانكار اعالم مي -10-28
عدم اجراي تعهدات  غيره، اقدام به عقد قرارداد نموده است و آگاه است و با اطالع از كم وكيف كار و محيط كاري ، شرايط جغرافيايي و

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

پيمانكار مي بايست گزارش فعاليتهاي انجام شده را بصورت روزانه كه به تائيد سرپرست كارگاه پيمانكار رسيده باشد در اختيار  -10-29
  قرار دهد. كارفرمادستگاه نظارت 

ار را ك فني ادامه تيجه برسد كه پيمانكار توانايي مالي يا، كارفرما به اين نروع بكار يا در حين اجراي عملياتچنانچه پس از ش -10-30
واهد بود مجاز خ كارفرما،  پيمانكار مي پذيرد  كه تشخيص  دستگاه  نظارت كارفرما ) به كار كمي يا  كيفي درندارد ( از جمله اشكاالت 

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

  پيمانكار  برداشت نمايد.

مي گردد جلوگيري قطعات و تجهيزات موضوع قرارداد  خسارت در  مي بايست از هر گونه اقدامي كه موجب بروز پيمانكار  -10-31
  نمايد در غير اينصورت مسئوليت جايگزيني يا اصالح بعهده پيمانكار مي باشد.

در نحوه  عملكرد يا  روش انجام كار اشكال  يا  قراردادچنانچه دستگاه  نظارت  كارفرما  در هنگام  انجام عمليات  موضوع  -10-32
  نيز دريافت وجه اضافي نسبت به رفع عيب اقدام نمايد. بدون هيچگونه اعتراض و را ببيند، پيمانكار مي بايست سريعاً  اشكاالتي

. انجام موضوع ص شده از طرف كارفرما انجام دهددر ساعات كاري مشخ را قراردادپيمانكار تعهد مي نمايدكه انجام موضوع  -10-33
  باشد. كارفرماتائيد  در روزهاي تعطيل بايد با هماهنگي قبلي و يا قرارداد در غير ساعات اداري و

كليه كاركنان پيمانكار شاغل در موضوع قرارداد مي بايست مورد قبول كارفرما باشند.كارفرما يا نماينده وي مجاز است هريك  -10-34
يهي است بد .مناسب ديگري را جانشين او نمايد فردپيمانكار موظف است  از كاركنان پيمانكار را كه به هر دليل مناسب نداند نپذيرد و

  ادعايي را نخواهد داشت . پيمانكار در اين رابطه هيچگونه اعتراض و
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تعهد مي نمايد كه كليه كاركناني كه براي انجام  اعمال كاركنان خود بوده و پيمانكار در طول مدت اين قرارداد مسئول رفتار و -10-35
مقررات شركت كارفرما ، مقررات انتظامي وهمچنين شئون  اسالمي را  قرارداد،بكار مي گمارد مقرارت مندرج دراين  قراردادموضوع اين 

  رعايت نمايند.

پيمانكار موظف است كليه قوانين جاري كشوري ومقررات كارفرما را  رعايت نمايد .  همچنين  پيمانكار تاكيد مي كند كه از  -10-36
مسئوليت عدم رعايت كليه مسائل  ايمني  مطلع بوده و حفاظت و ات قانون كار و بيمه هاي تامين اجتماعي  وجمع  قوانين  و مقرر

هيچگونه  مسئوليتي  در قبال آن ندارد . لذا در صورت شكايت   كارفرمارا بعهده مي گيرد  و قراردادحوادث ناشي از اجراي اين  ايمني و
دور دليل و تحت هر شرايط  ويا صبازرسان اداره كار به هر  و يا اعالم تقصير توسط كارشناسان يا ماكارفرهر يك از پرسنل  پيمانكار عليه 

قرارقانوني عليه كارفرما تحت هر عنوان  پيمانكار متعهد  به تامين وپرداخت جرائم وديات متعلقه مي باشد واز اين بابت هيچگونه 
  نمي باشد. كارفرمامسئوليتي متوجه 

ا موارد مرتبط ب رعايت نكات و قراردادحين كار اجراي  كار با قبول كامل  دستور العمل ايمني پيوست قرارداد در شروع وپيمان -10-37
بكارگيري تمهيدات الزم بمنظور جلوگيري از بروز آلودگي زيست محيطي ازسوي را رعايت مي كند.  بهداشت حرفه اي مسائل ايمني و

عالم ا كارفرماابواب جمعي ايشان ملزم به رعايت مواردي كه دراين راستا از سوي  همچنين پيمانكار و و ابواب جمعي پيمانكار الزامي بوده
  مي گردد مي باشد.

   حراستي وقفه اي در كار ايجاد كند، پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت. ر مالحظات ايمني وبه كارفرما بناچنانچ -10-38

  .كار  باشند گرديد در صورت استفاده از كاركنان بيگانه ،آنان داراي پروانه اقامت وپيمانكار متعهد  -10-39

چنانچه در اثر سهل انگاري كاركنان پيمانكار خسارتي به تاسيسات يا كاركنان كارفرما ويا  اشخاص ثالث وارد شود  جبران  -10-40
  .خسارت بعهده پيمانكار بوده وكارفرما مي تواند از هر طريق جبران خسارت نمايد

به هيچ عنوان مسئول جبران آن  كارفرماپيمانكار شود  چنانچه در اثر اجراي قرارداد خسارتي متوجه ماشين آالت ويا كاركنان -10-41
  .نخواهد بود

  .حداقل يك هفته قبل از اجراي كار به كارفرما اعالم نمايدرا پيمانكار موظف است ليست كليه مصالح و مواد مورد نياز  -10-41

  :تعهدات كارفرما – 11ماده  

  ، سيني كابل و كابل و اتصاالت تامين لوله ها-

 پيچ هاي فونداسيون و) مواردي ار قبيل قرارداد (لوله كشي و كابل كشياصلي خارج از موضوع جانبي در صورت نياز به فعاليتهايي 
تامين مصالح مصرفي شامل پروفيل، ورقهاي فلزي، الكترود، پيچ و واشر و . گروت براي نصب تجهيزات توسط كارفرما تامين مي شود

ديهي است ب. تامين كنندگان مصالح مصرفي مي بايست مورد تائيد كارفرما باشند .هزينه كارفرما مي باشدمهره توسط پيمانكار و به 
  .مسئوليت كيفيت مصالح مصرفي خريداري شده به عهده پيمانكار خواهد بود
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  :قرارداد   تاخيرات -12ماده 

ــي از عملكرد پيمانكار در اجراي برنامه بميزان           ــد مبلغ باقيمانده قرارداد بعنوان جريمه تاخير        0,5به ازاي هر روز تاخير ناشـ از درصـ
ي مسورات مذكور موجب حق فسخ قرارداد براي كارفرما   عالوه بر اعمال ك روز بيست و تاخير بيش از  شود ار كسر مي  پيمانك پرداختهاي

صورت عدم تا   جريمه تاخ. باشد  شد و در  ساير مطالبات  ير از پرداختهاي به پيمانكار كسر خواهد   و تضامين پيمانكار مين از اين محل از 
  .برداشت مي گردد

  :دستگاه نظارت   -13ماده  

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

  :فسخ قرارداد -14 ماده

صورت     ضمائم و   در  صحيح وكامل هريك از موارد،  شده  عدم اجراي   كارفرما ،متعلقات اين قرارداد از جانب پيمانكار در مهلت تعيين 
   .يا ترتيب وصول آنرا بدهد را يكجانبه فسخ و خسارت  ناشي از  فسخ  قرارداد را  از مطالبات پيمانكار برداشت و  قراردادحق دارد 

  :چگونگي حل اختالف -15ماده    

نماينده مرضي الطرفين مطرح خواهد شد ودرصورت عدم     پيمانكار و فرما وكميسيوني متشكل از نمايندگان كار  در  موارد مورد اختالف 
  موضوع طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران به دادگاه صالحه در ايران ارجاع خواهد شد.حصول نتيجه در كميسيون 

  :فورس ماژور  -16 ماده

كند. را كتباٌ به طرف مقابل اعالم ، الزم اســـت مدعي مراتب مترقبه خارج از اراده آزاد طرفينحوادث غير  صـــورت بروز شـــرايط و در  
  .سپس تصميمات متخذه در جلسه مشترك مالك عمل خواهد بود

  :تعديل   -17ماده 

  .نمي گيرد  تعلقبه اين قرارداد هيچگونه تعديلي   

  نسخ قرارداد: -18ماده 

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

  

  امضاء پيمانكار/

  

 امضاء كارفرما/ شركت فوالدكاوه اروند
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  شرايط عمومي پيمان
  

  
  4311براساس نشريه شماره 

  
  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه 3/3/78مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره 

 
  در اين قرارداد كاربرد دارد
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  (ج)

  ط خصوصي قرارداديشرا
  

  الف ـ كليات 
  ب ـ مسئوليت هاي پيمانكار 

  
  
  
  
  

   



 فوالد كاوه اروندشركت 

 
 1399ماه  تير  هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه پروژه احداث

 63از  28صفحه    اسناد مناقصه لوله كشي و كابل كشي تجهيزات خط نورد مفتول 
 

امضاء كارفرما                           ء مشاور                               امضا                                                  پيمانكار امضاء  

 الف: كليات

  مفاد آخرين شرايط عمومي پيمان مصوب بر اين قرارداد نافذ است.  -1
هاي غيرعمراني صــورت موضــوع اين پيمان طرح غيرعمراني بوده و كليه كســورات متعلقه براســاس طرحدر مورد عمليات  -2

 خواهد گرفت.

كار    -3 مان جاز  فقط پي ــه اجراي به  م هاي      نقشــ مل  ــتورالع يد    ها و دسـ ــده تاي ــط شــ گاه   توسـ ــت ظارت  دسـ    بوده ن
  .باشدمي اعتبار فاقد كارگاه در  نظارت دستگاه مهر بدون نقشه وجود و

ــت موظف پيمــانكــار -4 ــه در تغييري گونــه هر تــاييــديــه اســ ــات  و هــانقشــ ــخصــ ــورت را كــار مشـ    مكتوب بصـ
 .بود نخواهد تائيد مورد صورت اين غير در. نمايد دريافت كارفرما و مشاور نمايندگان از

شرفت هر مرحله از كار قابل كنترل و پيگيري     پيمانكار مي -5 صورتي كه پي ست برنامه زمانبندي كار را ب شد ت  باي و  كند هيهبا
  بـه تائيد مشاور برساند.

پيمانكار موظف اســـت در حين اجراي عمليات از مراحل مختلف كار ، قطعاتي بصـــورت فيلم تهيه نموده به صـــورت لوح  -6
 در اختيار كارفرما قرارد دهد. (CD)فشرده 

 حق فسخ : -7

قي و منظور اعمال حق مذكور در مواردي كه بيني حق فسخ براي دستگاه اجرائي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوپيش
 به تشخيص دستگاه اجرائي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ذيل شود:

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

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

  رجوع.
اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام هـ) 

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

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

  گردد.
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انچه پيمانكار در رابطه با طرح در طول اجراي كار با ابهاماتي روبرو باشد بايستي حداقل ده روز قبل از اجراي آن قسمت از كار چن -8
مشاور و كارفرما را كتباً مطلع نمايد تا تصميم الزم اتخاذ گردد و در غير اينصورت مسئوليت خسارتهاي احتمالي ناشي از آن بعهده 

  . پيمانكار خواهد بود
د. لزوم اقدام نمايدر صورتيكه اصالحاتي روي نقشه ها الزم باشد پيمانكار مي بايستي نسبت به درج آنها در نقشه ها (در سه نسخه)  -9

  اصالح نقشه ها قبالً بايستي به اطالع و تأييد دستگاه نظارت برسد.
چهار سري كامل از  از تحويل موقت عمليات قرارداد ،ماه پس  2پيمانكار مكلف است پس از خاتمه پيمان و حداكثر ظرف مدت  -10

  نقشه هاي چون ساخت را بهمراه فايل الكترونيكي مربوطه تهيه و تحويل كارفرما و مشاور دهد. 
پيمانكار موظف است ظرف يك هفته پس از ابالغ قرارداد ضمن معرفي نمايندة ذيصالح و آشنا به مباني كنترل پروژه نسبت به ارائه  -11

  به مشاور و كارفرما اقدام نمايد.  برنامه زمانبندي و گزارش هفتگي پيشرفت كار براساس نرم افزار مورد تأييد مشاور،
  ايمني: رعايت ايمني به شرح زير توسط پيمانكار الزامي مي باشد:  -12

  الف ـ آموزش مجريان پيمانكار بطوريكه مورد تأييد كارفرما باشد. 
  بطور دقيق  HSE پيوستاز جمله  ها و مقررات ايمنيب ـ رعايت دستورالعمل

  ج ـ استفاده كامل از وسايل و تجهيزات ايمني 
  دـ ارائه به موقع گزارش حوادث به كارفرما 

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

 دماتي كه بعهده پيمانكار مي باشد , شامل ( ولي نه محدود به ) موارد زير است :   كليات خ

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

  نمايد.نصب نامه هاي ذكر شده اقدام به 
  ب) پرسشنامه مديريت پروژه 

  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 -
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  وه كنترل پروژه نح -
  استانداردهاي مورد استفاده  -
  نحوه مديريت بر قرارداد  -
  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
 پيشنهادات جهت تسريع در اجراي پروژه  -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
  نصبع مهم عمليات نمودار برنامه اي و واقعي وقاي -15
  شرح مختصري از پيشرفتهاي حاصله در جبهه هاي كاري  -16
جدول پيشرفت وزني فعاليتها به تفكيك ابتداي دوره , انتهاي دوره و طي دوره گزارش بهمراه پيش بيني پيشرفت دوره (برنامه  -17

  واقعي) 
 موانع و مشكالت احتمالي  -18

  دوره  ليست مكاتبات , مراجع مربوطه طي -19
  گزارش تصويري (عكس از جبهه هاي كاري) -20
  فهرست تجمعي و ويژه تأمين مواد و مصالح -21
  مقادير كارهاي انجام شده و باقيمانده برحسب حجم -22
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  فهرست ماشين آالت پاي كار -23
  د ) گزارش پاياني پروژه

  مشروحه زير را ارائه نمايد :پيمانكار بايستي در پايان پروژه گزارش كامل پروژه شامل اطالعات 
  تاريخچه -1
  شرح مشخصات پروژه -2
  تحليل سازمان اركان اجرايي پروژه  -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
  تأخيرات احتمالي و داليل آن -9

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

 مدارك پروژه و نحوه تحويل نقشه هاي چون ساخت -13

  گزارش تصويري پروژه   -14
  دستاوردهاي پروژه  -15
  درس آموخت -16
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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
د قبول واقع شده و مشار اليه از امضاي پيمان ورم 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 امه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد، بياقا 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          
   **انتنامه را در وجه يا حواله كرد ضمن اياست بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در  دهعتم  
  ت كند.اخردپ        

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

  يمانكارپ اننوع *
  ا مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوزي نكبا اننوع **
  ارمرفكادستگاه اجرائي  اننوع ***
    موضوع قرارداد مورد نظر ****
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  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 

   ***درنگ در وجه يا حواله كرد داشته باشد، بي ئيضاق ر اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني وصدو اينكه احتياجي بهن دوب
  ازد.ردبپ   

  ***و بنا به در خواست كتبي ت اس     روز  نامه تا آخر وقت ادارير اين ضمانتباعتا
   **باشد و در صورتي كه يد 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      ***
 *نامه معادل مبلغي كه نتماض ***سوي  شود و در صورت عدم وصول پاسخي ازاخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده ميدپر شپي

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

  بانك مسترد گردد تا مسترد نگردد. به صلنكه اياز درجه اعتبار ساقط است، اعم از ال و ضمانتنامه خود به خود باط
  پيمانكار اننوع *
  انكي داراي مجوزبانك يا مؤسسات اعتباري غير ب 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
به اين بانك اطالع دهد كه خواستار باز پرداخت  "كتبا                 ****متعهد است در صورتي كه                          ***ن يا

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

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

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

   **اين  تمديد را فراهم نسازد و نتواند 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
كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است ، طبق نظر كتبي                        *مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي

در                                  ***به              **كه بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعالم                      ***
ضمانتنامه معادل  ***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 .
در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود ، اين 

  امه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه اصل به بانك مسترد گردد تا مسترد نگردد .ضمانتن
  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 يا    
  *ع دهد كه الاط      **ضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين نقا ازو قبل  اًًتبك
   ***، 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     ***محض دريافت اولين تقاضاي كتبي  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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  22/10/1337د دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ اتعهد نامه پيشنه
  ) پنج(نمونه 

  
  كارخانه فوالد اروند مفتولتجهيزات خط نورد نصب  عمليات مربوط به مناقصه 

يد مينمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت قه بدينوسيله تائل اين ورذيء ضااما ب دهناد دهيشنهاين پ 
راردادگزار حق دارد كه ق رما يافرموضــوع به اثبات برســد، كا نيا فنميباشــد و چنانچه خال 1337در معامالت دولتي، مصــوب دي ماه 

  . يدماضبط نا رركت در قرارداد شتضمين  و ودردم ار قفود ادرقراده براي ش د ارائـههاپيشن
اين پيشنهاد دهنده برنده قرارداد فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار پيمان مربوطه را  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
يد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه امن عفنيذ و ميهيمان سپدر قانون فوق هستند در اين ور مذك
اخذ  موال اوا ازا ر ركا 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 مز قانونات در دستگاه دولت مشمول باصتنا شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يامتعهد مي اين پيشنهاد دهنده

ه چه اين پيشنهاد دهندانچنت ي استمه داده شود. بديهقررات به پيمان خام ا طبقت دبرسانگردد، مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما 
 هربوطه را ضبط نمايد، بلكم ياه مهمراتب فوق را بالفاصله باطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نا

  د .مودناهوصول خو ن پيشنهاد دهندهياموال از ا ودخ صخيتش نا بهب نيزار را ك در اجراير اشي از فسخ پيمان و يا تاخين خسارات
دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق 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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 عمليات مربوط به مناقصه ، پيمان  پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي وتعهد نامه اجرا 
  كارخانه فوالد اروند مفتولتجهيزات خط نورد نصب 

  ) شش(نمونه 
 نتم زاده دهن اق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشنهاددر 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 اين قرارداد و پيمان استاسناد و مدارك  زوجل نيز يج ذ بند وضوعك ممدارنمايد كه اسناد و له تائيد مييينوسبد نمچنيه ب)
آنها  لي الزم و نيز اجراي كاماه 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  30980/ت20071هيئت وزيران و اصالحيه شماره  11/8/1382 خروم هـ 28493ت/42956 خشنامهب -1 پرداخت ربوط به پيشم 21/4/83ه

 و نصب تجهيزاتساخت و  ي،ارنكپيمامور ا، ياتيققحتامور ، ت مشاوره، مديريت طرحداد خدماامالت دولتي شامل قرارعم رد و مبلغ و نوع تضمينها
  آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.  "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
  شرايط عمومي پيمان. 21ريزي در مورد بيمه كارها موضوع بند ب ماده سازمان مديريت و برنامه 2/8/83مورخ  139602/101بخشنامه شماره  -7
   1337/ دي ماه 22قانون منع مداخالت در معامالت دولتي مصوب  -8
در خصوص آئين نامه پيشگيري مبارزه با رشوه با دستگاههاي  12/12/83هـ مورخ  30374/ت 73377ه تصويب نامه هيئت وزيران به شمار -9

  اجرايي
  اي.اي صادره از آموزش فني و حرفهدر خصوص استفاده از كارگران داراي مهارت فني و حرفه 20/5/84مورخ  1108/409/84بخشنامه شماره  -11
  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 29/7/83مورخ  137932/101ساخت به شماره بخشنامه ـ دستور العمل مهندسي ارزش در دوره 15
  

  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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  )1-(و
    

ل (پاكت مفتوخط نورد  برقي، ابزار دقيق و كنترل تجهيزاتو نصب  لوله كشي و كابل كشيپيشنهاد قيمت براي عمليات  

  ج)

  .....................................................مناقصه شماره 

امضاء كننده زير پس از بررسي وآگاهي و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات شرايط مناقصه ، مشخصات فني و 
قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي و شرايط خصوصي وقرارداد ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان درمعامالت دولتي 

عمليات  نصب تجهيزات خط نورد مفتول كارخانه فوالد مربوط به  .............................ك و اسناد مناقصه شماره و بطور كلي تمامي مدار
رد مناقصه پيشنهاد مي نمايم و با اطالع كامل ازجميع شرايط وعوامل موجود و بازديد كامل از محل كار از لحاظ انجام كارهاي مو اروند

  را مطابق با جداول زير به انجام برسانم:و نصب تجهيزات برقي، ابزار دقيق و كنترل بل كشي كه عمليات لوله كشي و كا

 :  
  )1جدول شماره (

)  عمليات  نصب تجهيزات خط نورد ميلگرد و مفتول كارخانه فوالد اروند  - 

 به عدد : جمع كل قيمت پيشنهادي 
 به حروف :

 

  : عموميتوضيحات 
  دستگاهها جهت نصب و تست تجهيزات بعهده پيمانكار است.ـ كليه ابزارآالت و 1
  ـ هرگونه خسارت كه بعلت حمل و نقل و نصب غير اصولي پيش آيد به عهده پيمانكار است.2

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

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

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

  و مهر پيشنهاد دهنده :نام و نام خانوادگي ، سمت ، امضاء مجاز و تعهد آور 
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  كشيلوله جزئيات قيمت  -الف

انجام عمليات حمل و اجراي لوله كشي و نصب كليه اتصاالت و تجهيزات شبكه هاي هواي فشرده ، گاز طبيعي ، آب مدار باز و بسته ، 
 شامل  LAYOUT ،ISOMETRICهيدروليك ، روغنكاري ، گريس و استنلس استيل با توجه به نقشه هاي  FABRICATION 

، نصب شير آالت و نصب قطعات مربوطه به همراه فالشينگ سيستم با آب و هوا ، هيدروتست خطوط طبق   PREFABRICATIONو
  مشخصات فني و راه اندازي آزمايشي جهت اقالم ذيل بطوريكه بهره برداري از سيستم ها و شبكه هاي لوله كشي امكانپذير گردد .

  

  قيمت كل  مقدار  واحدقيمت   واحد  شرح رديف
تا  1/2نصب لوله گالوانيزه از سايز   1

 متر طول 3/4
  100    

تا  1نصب لوله گالوانيزه از سايز   2
    200    متر طول  1 1/2

 1 1/2نصب لوله گالوانيزه از سايز   3
    220    متر طول  2تا 

    50    متر طول  3تا  2نصب لوله گالوانيزه از سايز   4
    5179    اينچ قطر sch40نصب لوله كربن استيل  تا   5
    750    اينچ قطر  sch80نصب لوله كربن استيل تا   6
نصب لوله استنلس استيل  تا   7

sch40  
    727    اينچ قطر

نصب لوله استنلس استيل تا   8
sch80  

    486    اينچ قطر

سند بالست وپرايمرلوله در شاپ   9
Ø≤6  

    1380    متر طول

سند بالست وپرايمرلوله در شاپ   10
Ø˃6  

    100    متر مربع

رنگ آميزي لوله ها در دواليه   11
    1380    متر طول  Ø≤6مطابق دستورالعمل پروژه

رنگ آميزي لوله هادر دو اليه   12
    100    متر مربع  Ø<˃6مطابق دستورالعمل پروژه

سندبالست و پرايمرساپورت لوله   13
    3645    كيلو گرم  در شاپ

اعمال دواليه رنگ روي ساپورت   14
    3645    كيلو گرم  لوله

 10ساخت و نصب ساپورت  تا وزن   15
    925    كيلو گرم  كيلوگرم
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 10ساخت و نصب ساپورت  از وزن   16
    2220    كيلو گرم  كيلوگرم 50تا 

 50ساخت و نصب ساپورت  از وزن   17
    500    كيلو گرم  كيلوگرم به باال

18  

همراه باز ساخت و نصب لوپ به 
كردن و بستن مجدد جهت 
فالشينگ لوله هاي هيدروليك و 

  روغنكاري

  اينچ قطر

  100  
  

اسيد شويي لوله هاي هيدروليك و   19
    1200    متر طول  روغنكاري و گريس

فالشينگ با روغن جهت لوله هاي   20
    1200    متر طول  هيدروليك و روغنكاري

اجراي تيوبينگ خطوط هيدروليك   21
    1200    متر طول  وگريسو روغن 

    446    اينچ قطر  راديوگرافي از جوشكاري لوله ها  22
    7128    اينچ متر  تست هيدرواستاتيك  23
٢٤10    عدد  برش فلنج پد كور    

٢٥  
 schنصب لوله كربن استيل  تا 

160   
    100    اينچ قطر

٢٦  
نصب كل شير آالت فلنجي 

    286    اينچ قطر) 5-4-1-6(محاسبه بر اساس بند 

٢٧  
نصب شير آالت رزوه اي از سايز 

    65    عدد  1/4و 1تا  0,5

٢٨  
نصب شير آالت رزوه اي از سايز 

    12    عدد  2,5تا  1,5

  ات اختصاصي:توضيح

لوله كشي روكار و توكار و   كارگذاري در كانالهاي ارتباطي و  –صعوبت كار  -در رديفهاي فوق كليه هزينه هاي مربوط به ارتفاع  -1 
  داربست بندي و مهارهاي كمكي و اضافي ميبايست لحاظ گردد ، لذا هيچگونه اضافه بهاي ديگري تعلق نمي گيرد . 

  هاي فالشينگ روغن و اسيد شويي بعهده كارفرما ميباشد .تهيه متريال فشار قوي ساخت لوپ  -2

  تامين مي شود.روغن و گريس فالشينگ توسط كارفرما  -3

  تامين مي شود.متريال ساخت ساپورت لوله ها و رنگ مورد نياز لوله ها و ساپورت لوله ها توسط كارفرما  -4

  باشد . استنلس استيل با گاز آرگون مي جوشكاري لوله هاي هيدروليك و روغنكاري و گريس وپاس اول  -5
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  نصب شيراالت فلنجي دو سر جوش محاسبه مي شود. -6

  هر عدد خمكاري يك و نيم سر جوش محاسبه مي شود.-7
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 ابزار دقيق و نصب و راه اندازي اوليه تجهيزات برقي كابل كشي ، جزئيات قيمت  -ب

Cable List  

ROW  TYPE  CONDUCTOR SECTION 
TOTAL 
LENGTH 

 
UNIT PRICE 

(RIAL) 
 

 
TOTAL PRICE 

1  (4x2x0.38+4x0.50) SK  12  0.38+0.50  115     

2  EVM006  4  0.34  108     

3  F‐CY‐OZ (LiY‐CY)  7  1  40     

4 
FIBRA OPTICA  
6XV1873‐2A 

1  FIBRA  500 
   

5  JZ‐600 / OZ‐600  25  1.5  95     

6 

JZ‐600 BK G 

3 

1  56     

7  1.5  169     

8  4  1554     

9  6  6     

10  16  60     

11 

4 

1.5  1063     

13  2.5  100     

14  4  30     

15  6  20     

16  7  1.5  2865     

17  12  1.5  939     

18  20  1.5  376     

19  25  1.5  95     

20  32  1.5  204     

21 

JZ‐600‐Y‐CY 

4  1.5  1278     

22  7  1.5  477     

23  12  1.5  120     

24  25  1.5  160     

25 

JZ‐600‐Y‐CYBK G 
7 

0.5  12     

26  1.5  288     

27  12  1.5  90     

28  SIE.6XV1840‐2AH10  1  0.64  472     

29 

TopFlex 300 1 

50 (PE‐Y& G)  140     

30  70(PE‐Y& G)  70     

31  95(BLACK)  420     

32  95(PE‐Y& G)  70     

33  120(PE‐Y& G)  60     
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34  150(BLACK)  150     

35  185(BLACK)  1410     

36  185(PE‐Y& G)  200     

37  240(BLACK)  1560     

38  240(PE‐Y& G)  230     

39 

TOPFLEX ‐EMV‐2YSLCY‐
J 

4 

2.5  4256     

40  4  240     

41  10  990     

42  16  49     

43  50  64     

44  95  400     

 

Cable Tray 

ROW  DISCRIPTION  UNIT  QTY 
 
 

 
 

TOTAL PRICE 

1 
LADDER 300*100 WITH 

SUPPORT 
METER 692 

   

2 
LADDER 600*100 WITH 

SUPPORT 
METER 638 

   

3  TRAY 300*100 WITH SUPPORT  METER 352     

4  TRAY 600*100 WITH SUPPORT  METER 72     

5  COVER 300*100  METER 352     

6  COVER 600*100  METER 72     

  

Instrument List 

INSTRUMENT TYPE  ISA 

DESIGN 

quantity

 
UNIT 
PRICE  
(RIAL) 

 

 
 

TOTAL 
PRICE 

PRESSURE 
(barg) 

TEMP 
(ºC) 

Pressure Indicator  P‐I  16  80  19     

Temperature Indicator T‐I  16  80  15     

Flow Indicator  F‐I  16  80  2     

AUTOMATIC VALVE  AOV  16  80  3     
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Pressure Safety Valve  PSV  16  80  4     

  

  

Total List 

ROW  DISCRIPTION 

 
UNIT PRICE  

(RIAL) 
 

 
 

TOTAL PRICE 

1  CABLES     

2  CABLE TRAYS     

3  INSTRUMENTS (LISTED)     

4  INSTRUMENTS (NOT LISTED)     

5  PENELS AND ETC     

TOTAL     

  

  شرح كار -پيوست شماره يك
پيمانكار ملزم به اجراي آن است بدين شرح مي باشد بديهي است اجراي موارد مرتبط ديگري كه براي اجراي كامل مواردي كه بر اساس قرارداد 

  عمليات موضوع قرارداد مورد نياز است و در شرح ذيل بيان نشده است نيز بر عهده پيمانكار مي باشد:

  كابل كشي و سيم وكشي-1-1

  ه محدود به مراحل ذيل بوده و با واحد متر قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.انجام عمليات كابل كشي و سيم كشي شامل و ن

 ببازبيني قرقره كابل در انبار كارفرما و حمل آن، خواباندن كابل يا سيم در محل هاي تعيين شده بر طبق نقشه و دستورالعمل كارفرما، مرت 

ا، حفاظت هاي ابتدا و انتها بر عهده و هزينه پيمانكار و در قمت ها ملحوظ كردن، مهار كردن و نصب شماره كابل و سيم طبق استاندارد كارفرم

  مي باشد.

 يتمامي مراحل آماده سازي نصب در سايت ، تخمين دقيق محل ابتدا و انتهاي كابل حتي قبل از نصب تجهيزات بر عهده پيمانكار مي باشد، بديه 

  است اتالف كابل به هر عنوان مورد قبول نمي باشد.
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 هاي استاندارد الزم جهت اجرا ، قبل و بعد از نصب انواع كابل ها ( تستHIPOT,INSULATION , .. به هر تعداد مورد نياز بر عهده و هزينه (

  پيمانكار بوده و در قيمت ها ملحوظ گرديده است.

  تامين و استفاده از بست استيل جهت كابل هاي خارج ساختمان و بست پي وي سي جهت كابل هايINDOOR  به عهده و هزينه پيمانكار مي

  باشد.

  دريافت كابل هاي اضافي از پيمانكار بر روي قرقره و پس از آب بندي دو سر كابل ها و استفاده از كاور مناسب جهت جلوگيري از آسيب نور

  مستقيم خورشيد قابل قبول است.

 ه صورت موقت آب بندي و كاور شود.كليه سركابل ها قطع شده از هر دو طرف مي بايستي تا زمان گلند كاري ب  

  كليه عمليات تهيه حمل ساخت نصب و اجرا مطابق نقشه هاي مربوطه كه در موارد فوق ذكر نشده است به عهده پيمانكار مي باشد و اضافه

  بهايي پرداخت نمي گردد.

 است. تهيه و نصب تگ نامبر استيل كابل به عهده پيمانكار مي باشد و در قيمت كابل كشي ملحوظ 

  

  سرسيم بندي و نصب سركابل و اتصال كابل ها -1-2

 اانجام عمليات سرسيم بندي سركابل بندي مفصل زني و اتصال كابل شامل و نه محدود به مراحل ذيل بوده لذا ميبايست شرح كار ذيل در قيمت ه

  لحاظ گردد.

 صب گلند، رديوسر، شيرينگ حرارتي و كانكشن مي باشد و در سرسيم بندي كابل ها شامل نصب سرسيم، كابلشو، سركابل، ترمينال بندي، ن

  قيمت كابل كشي ملحوظ است.

  در عمليات سرسيم بندي هزينه هاي تمامي مراحل اجرا شامل ايجاد سوراخ هاي اضافي جهت نصب گلند يا ورود كابل ، فرم دادن كابل ها در

صب شماره سيم و كابل وارنيش پوشاندن قسمت هاي برق هادي با استفاده از محل اتصال جدا كردن پوسته و عايق و نصب كابلشو يا سرسيم ن

  شيرينگ حرارتي بستن سرسيم و ارنج داخل تابلو و ... ملحوظ ميباشد و هيچگونه اضافه بهايي بابت آنها پرداخت نميگردد.

 ظ مي باشد.انجام فيوژن فيبر نوري و تست آن بر عهده پيمانكار مي باشد و در قيمت كابل كشي ملحو  

  كليه عمليات تهيه حمل ساخت نصب و اجرا مطابق نقشه هاي مربوطه كه در موارد فوق ذكر نشده است به عهده پيمانكار مي باشد و اضافه

  بهايي پرداخت نميگردد.

  نصب سيني و نردبان كابل و كاندو ئيت-1-3

  به مراحل ذيل بوده و با واحد متر قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.انجام عمليات نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت شامل و نه محدود 
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 .در بهاي رديف هاي مربوط به كاندوئيت هزينه نصب انواع بست و يوبولت به تعداد الزم و مشخصات منظور شده است  

 با سند بالست و رنگ آميزي به عهده  ارائه طرح ساخت و نصب كليه متعلقات مربوط به ساپورتها ي تابلو ها، تجهيزات و سيني كابل ها همراه

  پيمانكار مي باشد.

 .پس از اعالم كتبي كارفرما مبني بر تاييد بودن ساپورت از نظر كيفي پيمانكار مي تواند نسبت به نصب سيني تابلو و.. اقدام نمايد  

 .تهيه و تامين پيچ و رولپالك جهت نصب كاندوئيت به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد  

 اي واحد رديف هاي مربوط به نصب كاندوئيت تمامي هزينه هاي اجرا شامل حمل از و به انبار كارفرما، برش و رزوه كردن كاندوئيت ها ، در به

خم كاري نصب اتصاالت، نصب بست، نصب هد بوشينگ، كوپلينگ، نصب گلند، و فلكسيبل كاندوئيت در صورت نياز تنظيم و رگالژ كردن خطوط 

  ده است.و .. لحاظ گردي

 بتنها در موادر خاص و در صورت صالحديد كارفرما پيمانكار مجاز به استفاده از فلكسيبل كاندوئيت با قيمت كاندوئيت مي باشد روش اصلي نص ،

  خم كردن كاندوئيت مي باشد.

 قطعات  جام كليه اتصاالت الزم بيندر بهاي واحد رديف هاي نصب سيني و نردبان كابل هزينه نصب سيني و نردبان كابل شامل بستن براكت و ان

ارفرما و و تكيه گاه هاي اجراي زانوها ، سه راهي ها، تغييرات جزيي در ابعاد و .. ديده شده است و تمامي مراحل اجرا شامل حمل از و به انبار ك

ب و تراز كردن قطعات نصب شده نصپايكار نصب قطعات بر روي تكيه گاه ها شامل برش در طول هاي الزم و نصب، تثبيت مكانيكي و تنظيم 

  اتصاالت زمين لكه گيري محل هاي برش شماره گذاري و .. در قيمت هاي لحاظ گرديده است.

  پيمانكار تنها در صورت موجود نبودن ساپورت و يا قطعات مختلف سيني و نردبان در انبار مجاز به ساخت آنها مي باشد و در غير اين صورت

  ها به پيمانكار پرداخت نميگردد.هزينه اي بابت ساخت آن

  كليه عمليات تهيه حمل ساخت نصب و اجرا مطابق نقشه هاي مربوطه كه در موارد فوق ذكر نشده است به عهده پيمانكار مي باشد و اضافه

  بهايي پرداخت نميگردد.

  تابلو ها ترانس و باس داكت و تجهيزات اندازه گيري و حفاظتي-1-4

، جعبه تقسيم  UPSو برقدار كردن ترانسفورماتور، تابلو، تجهيزات اندازه گيري و حفاظتي، باسداكت، باتري شارژر، ، باتري ، انجام عمليات نصب تست 

  شامل و نه محدود به مرحل ذيل بوده  لذا مي بايست شرح كار ذيل در قيمت ها لحاظ گردد.

 تري ، رله ها و .. مونتاژ سلول ها به همديگر و اجراي اتصاالت مكانيكي و نصب كامل تابلو ها به همراه كليه متعلقات مربوط شامل نشانگر،با

  بر طبق مشخصات فني نقشه ها و دستور كار بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد. PDCS الكتريكي بين سلول ها سيم كشي هاي 

  و سوراخكاري باس بار ها و در صورت نياز برقراري در بهاي واحد رديف هاي مربوط به نصب تابلو ها تمامي هزينه هاي حمل نصب برشكاري

  اتصاالت، آزمايش راه اندازي و برقدار كردن در قيمت ها ملحوظ مي باشد.
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  كليه تست هاي مندرج در فرم هاي كنترل كيفي مربوط به تابلو ها شامل كليد رله CT,PT  و .. ميبايست انجام پذيرد و در قيمت نصب تابلو

  ملحوظ گردد.

  پيكربندي و ستينگ رله هاي حفاظتي در قيمت نصب تابلو ها ملحوظ مي باشد.تست  

  حمل و استقرار سلول در محل و موقعيت اصلي شامل بارگيري از انبار كارگاه تخليه و قرار دادن بر روي جك دستي متحرك و جابجايي پياده

  ملحوظ مي باشد و بابت آنها هيچگونه اضافه بهايي پرداخت نميگردد. كردن در محل و تراز و رديف كردن با سلول هاي مجاور و .. در قيمت ها

 .وظيفه حراست و نگهداري از تجهيزات پس از تحويل گيري از انبار كارفرما و تا زمان تحويل نهايي بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد  

  اجرا شامل حمل از و به انبار كارفرما و پايكار جاگذاري و نصب در بهاي واحد رديف هاي مربوط به نصب ترانسفورماتور ها هزينه تمامي مراحل

 يو تثبيت مكانيكي و تنظيم و تراز كردن آن، نصب كليه متعلقات مربوط به ترانس و يا وابسته به ترانس و كليه تست هاي مربوط به ترانس ها

  گردد.روغني و خشك و .. ملحوظ مي باشد و بابت آنها هزينه جداگانه اي پرداخت نمي

 . شارژ روغن ترانس، سيركوله كردن و تست روغن در قيمت نصب ترانس ملحوظ مي باشد  

 ر ادر بهاي واحد رديف هاي مربوط به نصب باسداكت هزينه  تمامي مراحل اجرا شامل بازرسيف تحويل گيري و حمل از و به انبار كارفرما و پايك

ي موجود نصب قطعات به ساپورت ها و برقراري اتصال الكتريكي و مكانيكي بين قطعات و ، نصب ساپورت هاي باسداكت و اتصال به تكيه گاه ها

  تنظيم و تراز كردن افقي و عمودي آزمايش هاي الزم و تست و راه اندازي و برقدار كردن و .. لحاظ گرديده است.

  ،در بهاي واحد رديف هاي مربوط به نصب باتري و شارژر باتري هاي مربوطهUPS جعبه تقسيم ها و .. هزينه تمامي مراحل اجرا شامل  و نصب

زي و .. ابازرسي، تحويل گيري و حمل از و به انبار كارفرما و پايكار، تكميل اتصاالت الكتريكي و مكانيكي ،ابزار دقيق، آزمايشات تست و راه اند

  لحاظ گرديده است.

 ربوطه كه در موارد فوق ذكر نشده است بعهده پيمانكار مي باشد و اضافه كليه عمليات تهيه، حمل ، ساخت، نصب و اجرا مطابق نقشه هاي م

 بهايي پرداخت نمي گردد.

  

  JB‐LCB‐LCP نصب -1-5

  شامل و نه محدود به مراحل ذيل بوده، لذا مي بايست شرح كار ذيل در قيمت ها لحاظ گردد. JB,LCB,LCP انجام عمليات نصب 

  در بهاي واحد رديف هاي مربوط به نصبJB,LCB,LCP  هزينه  تمامي مراحل اجرا شامل بازرسي، تحويل گيري و حمل از و به انبار كارفرما و

ده شپايكار، تثبيت مكانيكي شامل نصب ساپورت، بستن پيچ ها تنظيم و تراز كردن افقي و قائم، تكميل ارتباط الكتريكي و .. در قيمت ها لحاظ 

  است.
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 گلند و كليه عمليات آماده سازي باكس ها در قيمت ملحوظ مي باشد. هزينه نصب ريل ترمينال سوراخكاري و  

  كليه عمليات تهيه حمل و ساخت نصب و اجرا مطابق نقشه هاي مربوطه كه در موارد فوق ذكر نشده است به عهده پيمانكار مي باشد و اضافه

  بهايي پرداخت نميگردد.

  نصب سيستم هاي روشنايي سوكت و فاير آالرم-1-6

  رديف هاي نصب چراغ سوكت تجهيزات اعالم حريق شامل هزينه هاي پيش مونتاژ نيز مي باشد.بهاي 

  در بهاي واحد رديف هاي مربوط به نصب چراغ ها ، سوكت تجهيزات اعالم حريق ، هزينه تمامي مراحل اجرا شامل تحويل گيري و حمل از و به

هيز انجام كارهاي تكميلي مانند ، اتصال زمين انجام آزمايش هاي مربوطه و .. ملحوظ انبار كارفرما و پايكار، آماده سازي محل نصب و نصب تج

  مي باشد.

 د.دهزينه هاي كنده كاري، جاسازي محل نصب تجهيزات توكار و روكار بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد و بابت آن اضافه بهايي پرداخت نميگر  

  نمودن كليه تجهيزات و بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد و در قيمت هاي نصب ملحوظ مي باشد.نصب، سرهم بندي، تست راه اندازي و برقدار  

 رنصب تجهيزات روكار و توكار با تمامي متعلقات شامل شبكه هاي فلزي يا پالستيكي كاور شيشه اي يا پالستيكي لوور فلزي و .. مي باشد و د 

  قيمت ها ملحوظ مي باشد.

 رپيچ، سيم بندي نسوز و ترمينال مناسب مي باشد و همچنين تمامي چراغ هاي صنعتي رفلكتور آلومينيومي، شامل ترانس تمام چراغ ها شامل س

  راه انداز و خازن با استاندارد مربوطه مي باشد و هيچگونه اضافه بهايي بابت متعلقات و چراغ ها به آنها تعلق نميگيرد.

 ت عدد تعداد قيمت گذاري گردد.كليه تجهيزات مي بايست بر حسب نوع به صور  

  كليه عمليات تهيه حمل ساخت نصب و اجرا مطابق نقشه هاي مربوطه كه در موارد فوق ذكر نشده است به عهده پيمانكار مي باشد و اضافه

  بهايي پرداخت نيگردد.

  نصب سيستم اتصال زمين و برقگير -1-7

  زمين و برقگير ها  هزينه تمامي مراحل اجرا شامل تحويل گيري و حمل از و به انبار در بهاي واحد رديف هاي مربوط به نصب تجهيزات اتصال

  كارفرما و پايكار آماده سازي محل نصب و نصب برق گير ها اتصال تمامي ملحقات و انجام آزمايشات مربوطه و .. ملحوظ مي باشد.

  ،كد ولد، نصب كابلشو، اتصال به كليه تجهيزات برق و ابزار دقيق تست كليه عمليات ارت شامل نصب باس بار، كلمپف كابل كشي كابل هاي ارت

  و .. مطابق مدارك  مربوطه به عهده پيمانكار مي باشد.

 .انجام اتصاالت سيم ارتينگ شامل كلمپ، كد ولد، پيچ و .. در قيمت كابل كشي ملحوظ مي باشد  
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 بوطه كه در موارد فوق ذكر نشده است به عهده پيمانكار مي باشد و اضافه كليه عمليات تهيه، حمل، ساخت، نصب و اجرا مطابق نقشه هاي مر

 بهايي پرداخت نميگردد.

  نصب تجهيزات ابزار دقيق -2

از هر انجام تمامي موارد جهت آماده سازي نصب و عمليات مربوط به نصب ادوات و تجهيزات ابزار دقيق و كليه متعلقات آن و همچنين آنااليزر ها 

  ر محل از محدوده قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.نوع و در ه

  كليه عمليات مربوط به ساپورت ها شامل گروت ريزي ساخت و نصب استند به همراه شلتر و سان شيد مربوطه جهت نصب ادوات و تجهيزات

  ابزار دقيق به عهده پيمانكار مي باشد.

  سلفون بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.محافظت از تجهيزات به وسيله جعبه چوبي و پتوي نسوز و  

 .ايزوله كردن مكانيكي و الكتريكي  در زمان تست  به هر تعداد و هر زمان به عهده پيمانكار مي باشد و بهايي بابت آن پرداخت نميگردد  

 .كليه مراحل تست كاليبراسيون پيش راه اندازي و راه اندزاي به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد  

 گاه هاي كاليبراسيون مي بايست داراي گواهي نامه كاليبراسيون مطابق استاندارد از آزمايشگاه هاي استاندارد باشد.دست  

2-1-TUBING 

  انجام عمليات تيوبينگ شامل و نه محدود به مراحل ذيل بوده و با واحد متر قابل محاسبه و پرداخت مي باشد. 

 عمليات مربوط به تيوبينگ از هر نوع در هر محل از سايت به عهده پيمانكار مي باشند. انجام تمامي موارد جهت آماده سازي نصب و

  ،كليه عمليات مربوط به خم كاري، فرم دهي، نصب كانكتورPOT ،fitting جوشكاري و .. جهت عمليات تيوبينگ به عهده پيمانكار بوده و در ،

  قيمت تيوب كاري ملحوظ مي باشد.

 بوط به تست هاي مورد تاييد كارفرما از جمله تست فشار انجام تمامي عمليات مر pressure test,leak test   و.. به عهده و هزينه پيمانكار

  مي باشد.

2-2-loop test and function test 

  شامل و نه محدود به مراحل ذيل مي باشد: loop test and function testانجام عمليات  

 مامي رنج ها با داشتن گواهي كاليبراسيون مرجع تهيه و تامين تجهيزات تست در ت  

 باز و بسته كردن تجهيز تيوبينگ و كابل و كاليبراسيون مجدد در صورت نياز  

  از سايت تا اتاق كنترل loop test and function test  ،sequence checkعمليات  انجام
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  : اجناس 

  كارفرما توسط شونده تامين-3-1

 اجناس بعنوان گرديده و ذكر دارد قرار مدارك در يا و دارد وجود اجناس در فهرست و شده مشخص نقشه ها روي در كه اقالمي نصب و تحويل

  .بود آن خواهد نگهداري مسئول پيمانكار اجناس، اين دريافت از پس . ميباشد پيمانكار عهده شده اند به مشخص كارفرما توسط شونده تامين

 پيمانكار توسط شونده اجناس تامين -3-2

 هر .گردد نصب و تهيه توسط پيمانكار بايد و رسيده كارفرما تاييد به و بوده ضروري قابل استفاده الكتريكي كامل تاسيسات جهت كه اجناسي كليه

 و بررسي گردد. تامين پيمانكار توسط بايد ندارد اجناس وجود فهرست در كه صورتي در ميدهند نشان را آن و نقشه ها بوده لزوم مورد كه جنسي

  .كاربايستي توسط پيمانكار انجام گيرد و در زمان اجراي كار هيچ عذري از پيمانكار پذيرفته نمي باشد ابتداي در اجناس فهرست در كنترل مقادير

مانند كابلشو و سركابل، بست و مفصل، برچسب، پيچ و مهره و ... پيمانكار موظف است با دستور مشاور و در صورت نياز پروژه به اقالم غير اصلي 

  تاييد كارفرما نسبت به خريد اقالم مذكور طي فاكتور به نام كارفرما اقدام نمايد. 

ور و كارفرما طي چك در وجه پيمانكار پرداخت وجه مربوط به كاالي خربداري شده پس از ارائه اسناد مثبته دال بر ضرورت خريد و تاييد مشا

  خواهد شد.

درصد مبلغ هر فاكتور در وجه پيمانكار  17,5حق الزحمه  خدمات خريد، بارگيري، حمل و باراندازي در كارخانه كارفرما و ساير هزينه ها به ميزان 

  پرداخت مي شود.

  د كارفرما به انجام برساند. پيمانكار موظف است مراحل خريد را با رعايت دستورالعمل خري-

 پيگيري-3-3

  .ميباشد پيمانكار عهده بر شده، زماني توافق جداول مطابق كار انجام براي كه اجناسي تامين پيگيري

  تحويل-3-4

 از نصب از قبل تا خطرات احتمالي بدون و خشك و تميز بصورت آنها نگاهداري به منظور اجناس و برقي لوازم تمام براي انبار كردن آماده و تهيه

 .آيد مي بشمار پيمانكار مسئوليتهاي
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 سيستم موتور، مركز كنترل فرمان، و قدرت تابلوهاي ، يكسوكننده ها ترانسفورماتورها، ترانسفورماتور دوار، ماشينهاي مثل الكتريكي لوازم كليه

مگر  گردد نصب شده تاييد مهندسي و نقشه هاي سازنده دستورالعملهاي طبق بر بايد وقفه بدون تغذيه و منابع شارژ دستگاههاي باتريها، حفاظتي،

  .باشند خود تحويلي وسايل نصب مسئول سازندگان اينكه

 الكتريكي تجهيزات از مراقبت و كردن انبار -4

 :عمومي4-1

 .پذيرد صورت كلي بازديد بايد وقت اسرع در به محل، برقي ماشينهاي و تجهيزات ، الكتريكي اجناس ورود از پس

 فوراً بايد امر جزئيات با سفارش، تطابق عدم يا و كسري وجود صورت در و گيرد آن صورت مشخصات و مربوطه سفارشات تطابق جهت بايد بازديد

  .شود نگهداري انبار در نياز تا زمان اوليه بندي بسته بصورت لوازم بايد امكان صورت گزارش شود. در مسئول ناظر به

 نگهداري و كردن :انبار4-2

 الكتريكي وسايل و داري لوازم انبار پيشنهادي روشهاي و جزئيات .است متغير و محل لوازم نوع به بسته نگهداري چگونگي و كردن انبار هاي روش

  .گيرد قرار مورد توافق و مطرح مسئول كتبا ناظر با بايد

 بازرسي و كابل كردن : انبار4-3

 محموله هر و محتواي حجم به توجه با سازنده توسط عمدتاً كه ايمرحله است بصورت شده كارفرماي عمده و كلي سفارش با كه زيرزميني كابل

 آنها انتقال سهولت و نظر مورد كابلهاي كلي اساس حجم بر كابل كردن انبار براي نياز مورد فضاي اوليه طرح .ميگردد تحويل و حمل ميشود تعيين

 و شده بندي گروه و جدا يكديگر از مختلف كابل هاي اندازه و انواع بايد است پذير امكان كه جايي تا .پذيرد مي صورت منطقه نقاط مختلف به

 .شود بيني پيش نقل و حمل سنگين و وسايل حركت براي كابلها قرقره بين كافي فضاي بايد .باشد رويت قابل كامالً كه گذاري شوند عالمت بنحوي

  .گيرند قرار كنترل و بازديد مورد به منطقه ورود زمان در بايد ها كابل

 آزاد فضاي در كردن انبار :4-4 

 ميشود نصب آزاد در هواي خود كه از وسايل اقالمي مورد در استثناء باشد. اين مقابل هوا در مقاوم و ايمن ساختماني در بايد انبار فضاي كلي بطور

 هم بايد اين رده در وسايلي و بوده پذير آسيب مورد اين در ها كابل و گلند ضد آتش هاي بدنه به مربوط شده كاري ماشين هاي دارد. فلنج وجود

 آزاد، فضاي در و گرفته قرا  سطح زمين از باالتر طبقه يك روي بايد الكتريكي وسايل و دستگاهها .گردند بازديد دقيقاً انبارداري دوران در هم و قبل
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بطور  مورد حسب خاك و گرد و برف باران، بويژه غيره محيط و محلي، هواي مقابل در حفاظت كه شود حاصل تا اطمينان شوند پوشيده كامل بطور

  .شود داده اطالع مسئول مهندس به بايد وارده بالفاصله خسارت يا و مغايرت گونه است. هر شده تامين مطلوبي

 الكتريكي تاسيسات رنگ آميزي-5

 استفاده با اند ديده نقل آسيب و حمل اثر در كه كنترلي تجهيزات و الكتريكي كليه وسايل سطوح رنگ ترميم به نسبت بررسي از پس بايد پيمانكار

  .نمايد اقدام اصلي رنگ از

 مدارها و وسايل مشخص كردن و گذاري عالمت-6

 هر .باشد IEC 60417 استاندارد با زرد, مطابق زمينه روي سياه حروف با  "خطر" دائمي  هاي برچسب داراي بايد الكتريكي توزيع وسايل كليه

 آن فيوز ظرفيت و گردد درج بايد مصرف كننده لوازم تعداد و نام مدار، هر مقابل در  باشد. "مسير توزيع يا مدار ليست" به مجهز بايد توزيع تابلو

 .شود ذكر نيز

 تغذيه را كجا و ميگردد كجا تغذيه از دهد نشان و بوده فازها تعداد و ولتاژ بيانگر كه هايي باشد برچسب به مجهز بايد توزيع شينه فيوزهاي كليد

 الزم احتياطي موارد و بار مربوطه نام دهنده نشان كه هايي برچسب داراي بايد ميكند  كنترل را باري ديد، از دور محلي در كه كليدي هر .ميكند

 كه ثابت هايي برچسب داراي  بايد سيار سيم با پريزهاي و پريزها خروجي، هاي كليد .باشد ميدهند تذكر را كردن كليد خاموش يا روشن زمان در

  .باشد ميدهد نشان آن كننده تغذيه منبع به همراه را مربوطه وسيله اتصال جهت

 كار اتمام پس از محيط سازي پاك-7

 .ميباشد اوقات تمام در زائد اشياء و مواد  پاكسازي و كار محيط نگاهداشتن تميز مسئول پيمانكار

 مسيرهاي .گردند پاك مواد زائد و خاك و گرد وجود از بايد غيره و موتور كنترل كنترل، مراكز تابلوهاي ها، قفسه الكتريكي، جعبه هاي كليه داخل

 كارفرما رضايت مورد و تميز برقي جارو توسط نيز از كف باالتر هاي محيط و شده پاك مواد بقاياي و رطوبت از غيره بايد و كامپيوتر زير در سيم عبور

 خاك، و گرد ورود تا از گردند مسدود بايد هستند ذخيره) ( استفاده بدون كه كابلها  وروديهاي و تابلوها، محفظهها، در سوراخها و منافذ كليه .باشد

  .آيد بعمل الكتريكي ممانعت تاسيسات به غيره و حشرات

 اوليه بازديد و بازرسي -8
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 تمام شود حاصل اطمينان حد امكان تا و گردد آزمايش و بازرسي نصاب، توسط اندازي راه مربوط به آزمايشهاي از قبل بايد الكتريكي تاسيسات كليه

نبايد  وجه هيچ به شده انجام قسمتهاي قرارداد موجب به .باشد اندازي راه پيش مراحل انجام آماده تاسيسات و انجام يافته قرارداد شرايط و الزامات

  :شوند انجام اندازي آزمايشات راه از قبل زير اقدامات كه است الزم .باشد معيوب يك مدار اگر حتي كنند ايجاد وسايل يا و اموال افراد، براي خطري

 كارفرما به نشده استفاده تجهيزات و مواد عودت-9

 اختصاص منظور بهمين كارفرما كه انبار به آنها عودت جهت كارفرما نماينده براي استفاده نشده تجهيزات و مواد از فهرستي بايد پيمانكار كار پايان در

  .باشد شده بيني پيش قرارداد در روش ديگري آنكه مگر .نمايد تهيه يافته

   ساخت چون اجرايي نقشه هاي كردن آماده-10

 اين به اوقات تمام نمايد. كارفرما در تهيه روزانه بطور را شده اند گذاري عالمت رنگ قرمز به كه اجرايي نقشه هاي از مجموعه يك بايد پيمانكار

 نقاط و محل كه كامل جزئيات با اجرايي از نقشه هاي كامل مجموعه يك بايد پيمانكار كار، نهايي تحويل از قبل .داشت خواهد دسترسي نقشه ها

 ابعاد ها و يادداشت كليه شامل بايد اجرايي هاي نقشه همچنين .تهيه نمايد كارفرما به ارائه براي را يافته انجام الكتريكي كارهاي براي كليه اتصال

 نبايد كارفرما رضايت و تاييد تا ساخت چون هاي نقشه .باشد اتصاالت و ها سيم و فيزيكي كاندوئيتها مشخصات و محل دادن نشان جهت نياز مورد

  .گردد تلقي كامل شده

 اندازي پيش راه آزمايشهاي براي سازي آماده-11

تهيه  اندازي راه پيش جهت آزمايشهاي باشد رسيده مسئول ناظر تاييد به تست كه هاي روش و بندي زمان جدول شامل اي پيمانكار بايد برنامه

  تست با پيمانكار است. وسايل و تجهيزات مثل نياز مورد تامين تداركات .نمايد

 الكتريكي تاسيسات موقت تحويل-12

خواهد كرد. نواقص مورد اشاره در  را صادر نواقص فهرست بهمراه موقت، گواهينامه تحويل كارفرما تستهاي الزم، انجام و نصب كار تكميل از پس

  .خواهد شد صادر دائم تحويل گواهينامه بازرسيها، تاييد و رفع نواقص از پس .گردند رفع شده توافق زمان در گواهينامه مذكور بايد

 ابزاردقيق و اتوماسيون نصب و راه اندازي اندازه گيرها ي-13

شي ، لوله كهاگيرها همراه با كليه اتصاالت، ساپورتگيرهاي ابزاردقيق، نصب مستقل اندازههاي نصب اندازهدر اين فصل با توجه به نقشه 1-13 

  ايمپالس، سيم بندي داخلي، كاليبراسيون، لوپ چك و راه اندازي سرد منظور شده است.
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  پالن و ارتفاع ساپورتها و جهت صحيح اندازه گيرها را قبل از نصب با نقشه ها چك نمايد .پيمانكار موظف است 13-2

  پيمانكار بايستي مطمئن شود كه كليه سوراخها و مسيرهاي عبور كابل از زير فونداسيونها ايجاد شده است . 13-3
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  مشخصات و نقشه هاي فني -پيوست شماره دو
د و درمدت زمان اجراي آن ، مالك عملكرد دستگاه مشاور ، مشخصات فني و مقادير مندرج در اسناد قرارداد شايان ذكراست پس از انعقاد قراردا

بررسي خواهد بود و درصورت درخواست هرگونه تغييرات در مشخصات فني و مقادير كار از جانب پيمانكار ، اعمال تغييرات درخواستي منوط به 

  .تائيد  كارفرما ميباشدمشاورو 

  ه هاي تجهيزات نقش-1

   استانداردهاي نصب، ارائه شده توسط سازنده تجهيزات-2

 

 الكتريكي تجهيزات از مراقبت و كردن انبار

 عمومي

 .پذيرد صورت كلي بازديد بايد وقت اسرع در به محل، برقي ماشينهاي و تجهيزات ، الكتريكي اجناس ورود از پس

 جزئيات ، با سفارش تطابق عدم يا و كسري وجود صورت در و گيرد آن صورت مشخصات و مربوطه سفارشات تطابق جهت بايد بازديد

 .شود نگهداري انبار در نياز تا زمان اوليه بندي بسته بصورت لوازم بايد امكان صورت در .گزارش شود مسئول ناظر به فوراً بايد امر

 نگهداري و كردن انبار

 وسايل و داري لوازم انبار پيشنهادي روشهاي و جزئيات .است متغير و محل لوازم نوع به بسته نگهداري چگونگي و كردن انبار هاي روش

 .گيرد قرار مورد توافق و مطرح مسئول ناظر با بايد الكتريكي

 بازرسي و كابل كردن انبار

 هر و محتواي حجم به توجه با سازنده توسط عمدتاً كه اي مرحله است بصورت شده خريداري عمده و كلي سفارش با كه زيرزميني كابل
 و نظر مورد كابلهاي كلي اساس حجم بر كابل كردن انبار براي نياز مورد فضاي اوليه طرح .ميگردد تحويل و حمل ميشود تعيين محموله
 يكديگر از كابلمختلف  هاي اندازه و انواع بايد است پذير امكان كه جايي تا .پذيرد مي صورت منطقه نقاط مختلف به آنها انتقال سهولت

 وسايل حركت براي كابلها قرقره بين كافي فضاي بايد .باشد رويت قابل كامالً كه گذاري شوند عالمت بنحوي و شده بندي گروه و جدا

 .گيرند قرار كنترل و بازديد مورد به منطقه ورود زمان در بايد ها كابل .شود بيني پيش نقل و حمل سنگين و

 آزاد فضاي در كردن انبار  

 آزاد در هواي خود كه ازوسايل اقالمي مورد در استثناء اين .باشد مقابل هوا در مقاوم و ايمن ساختماني در بايد انبار فضاي كلي بطور

 وسايلي و بوده پذير آسيب مورد اين در ها كابل و گلند ضدآتش هاي بدنه به مربوط شده كاري ماشين هاي لنج. فدارد وجود ميشود نصب

سطح  از باالتر طبقه يك روي بايد الكتريكي وسايل و دستگاهها .گردند بازديد دقيقاً انبارداري دوران در هم و قبل هم بايد ردهاين  در
 غيره محيط و محلي، هواي مقابل در حفاظت كه شود حاصل تا اطمينان شوند پوشيده كامل بطور ، آزاد فضاي در و گرفته قرار زمين

 مهندس به بايد وارده بالفاصله خسارت يا و مغايرت گونه هر .است شده تامين بطور مطلوبي مورد حسب خاك و گرد و برف باران، بويژه

 .شود داده اطالع مسئول

 الكتريكي كننده گرم 
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مشخص  حد از شود كه حاصل اطمينان نيز و گردد مبذول كافي دقت بايد .نصب گردد مدارك طبق بر بايد سطحي كننده گرم سيستم  
 .نشود بيشتر مدارك در حرارتي شده

 مدارك بر طبق لوله ها و لوازم روي ديگري روش يا اي شيشه فيبر نوار به كمك تسمه يا باند بصورت بايد سطحي كننده گرم كابلهاي  

   .گيرند قرار شده آنچه خواسته مطابق ديگر جاي در و ها لوله طول در ديگر يك ميليمتري از 300 فواصل در و گرديده نصب سازنده
 آسيب يا و پاره كردن بدون غيره و دقيق ابزار وسايل آالت، ماشين اتصاالت باشند كه بنحوي بايد سطحي كننده گرم سيستم كابلهاي

 موضوع بايد باشد وظايف پيمانكار جزء سطحي كننده گرم سيستم كه صورتي در   .جدا كرد بتوان دستگاه روي از را كابل به رساندن

سيم  توسط نبايد هستند مجهز عايق رينگهاي به كه فلنج دو .گردد هماهنگ كاتديك حفاظت و مهندس پيمانكار ، مسئول مهندس بين
 توجه با مطرح و مسئول مهندس با مگر شود اجرا نبايد لوله خطوط زمين روي به اتصال گونه هيچ .شوند مرتبط يكديگر به رابط اتصال

به  سطحي كننده گرم سيستم نصب استاندارد مشاهده براي .باشد گرفته قرار موافقت وي مورد كاتديك حفاظت براي عايق رينگهاي به
 .شود مراجعه " سطحي كننده گرم سيستم 61892 استاندارد IEC " نصب" 6 بخش "الكتريكي نصب

 الكتريكي تاسيسات رنگ آميزي

 اند ديده نقل آسيب و حمل اثر در كه كنترلي تجهيزات و الكتريكي وسايلكليه  سطوح رنگ ترميم به نسبت بررسي از پس بايد پيمانكار

 .نمايد اقدام اصلي رنگ از استفاده با

 مدارها و وسايل مشخص كردن و گذاري عالمت

 IEC 60417 استاندارد با مطابق ,زرد زمينه روي سياه حروف با " خطر" دائمي  هاي برچسب داراي بايد الكتريكي توزيع وسايل كليه
 گردد درج بايد مصرف كننده لوازم تعداد و نام مدار، هر مقابل در  .باشد "مسير توزيع يا مدار ليست" به مجهز بايد توزيع تابلو هر .باشد

 .شود ذكر نيز آن فيوز ظرفيت و

 كجا و ميگردد كجا تغذيه از دهد نشان و بوده فازها تعداد و ولتاژ بيانگر كه هايي باشد برچسب به مجهز بايد توزيع شينه فيوزهاي كليد

 و بار مربوطه نام دهنده نشان كه هايي برچسب داراي بايد ميكند  كنترل را باري ديد، از دور محلي در كه كليدي هر .ميكند تغذيه را
  بايد سيار سيم با پريزهاي و پريزها خروجي، هاي كليد .باشد ميدهند تذكر را كردن كليد خاموش يا روشن زمان در الزم احتياطي موارد
 .باشد ميدهد نشان آن كننده تغذيه منبع به همراه را مربوطه وسيله اتصال جهت كه ثابت هايي برچسب داراي

 كار اتمام پس از محيط سازي پاك

 .ميباشد اوقات تمام در زائد اشياء و مواد  پاكسازي و كار محيط نگاهداشتن تميز مسئول پيمانكار

 .گردند پاك مواد زائد و خاك و گرد وجود از بايد غيره و موتور كنترل كنترل، مراكز تابلوهاي ها، قفسه الكتريكي، هاي جعبه كليه داخل

 تميز برقي جارو توسط نيز از كف باالتر هاي محيط و شده پاك مواد بقاياي و رطوبت از غيره بايد و كامپيوتر زير در سيم عبور مسيرهاي

 بايد هستند )ذخيره ( استفاده بدون كه كابلها  وروديهاي و تابلوها، محفظهها، در سوراخها و منافذ كليه .باشد كارفرما رضايت مورد و

 .آيد بعمل الكتريكي ممانعت تاسيسات به غيره و حشرات خاك، و گرد ورود تا از گردند مسدود

 اوليه بازديد و بازرسي

 حاصل اطمينان حد امكان تا و گردد آزمايش و بازرسي نصاب، توسط اندازي راه مربوط به آزمايشهاي از قبل بايد الكتريكي تاسيسات كليه

 انجام قسمتهاي قرارداد موجب به .باشد اندازي راه پيش مراحل انجام آماده تاسيسات و انجام يافته قرارداد شرايط و الزامات تمام شود

 قبل زير اقدامات كه است الزم .باشد معيوب يك مدار اگر حتي كنند ايجاد وسايل يا و اموال افراد، براي نبايد خطري وجه هيچ به شده

 :شوند انجام اندازي آزمايشات راه از

 كارفرما به نشده استفاده تجهيزات و مواد عودت

 بهمين كارفرما كه انبار به آنها عودت جهت كارفرما نماينده براي استفاده نشده تجهيزات و مواد از فهرستي بايد پيمانكار كار پايان در

 .باشد شده بيني پيش قرارداد در روش ديگري آنكه مگر .نمايد تهيه يافته اختصاص منظور
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   ساخت چون اجرايي نقشه هاي كردن آماده
 اوقات تمام كارفرما در .نمايد تهيه روزانه بطور را اند شده گذاري عالمت رنگ قرمز به كه اجرايي هاي نقشه از مجموعه يك بايد پيمانكار

 كامل جزئيات با اجرايي از نقشه هاي كامل مجموعه يك بايد پيمانكار كار، نهايي تحويل از قبل .داشت خواهد دسترسي ها نقشه اين به

 شامل بايد اجرايي هاي نقشه همچنين .تهيه نمايد كارفرما به ارائه براي را يافته انجام الكتريكي كارهاي براي كليه اتصال نقاط و محل كه

 چون هاي نقشه .باشد اتصاالت و ها سيم و فيزيكي كاندوئيتها مشخصات و محل دادن نشان جهت نياز مورد ابعاد ها و يادداشت كليه

 .گردد تلقي كامل شده نبايد كارفرما رضايت و تاييد تا ساخت

 اندازي پيش راه آزمايشهاي براي سازي آماده

 بايد اندازي راه پيش جهت آزمايشهاي باشد رسيده مسئول ناظر تاييد به آزمايش كه هاي روش و بندي زمان جدول شامل اي برنامه

 ، آزمايش وسايل و تجهيزات مثل نياز مورد تداركات .گردد تهيه
 الكتريكي تاسيسات موقت تحويل

 در بايد كه خواهد كرد صادر نواقص فهرست بهمراه آزمايشها، موقت گواهينامه تحويل يك آزمايشها، و نصب كار اتمام از پس كارفرما
 .خواهد نمود صادر دائم تحويل گواهينامه بازرسيها، تاييد و رفع نواقص از پس .گردند رفع شده توافق زمان

  
 نصب و راه اندازي اندازه گيرها ي ابزاردقيق و اتوماسيون

در اين فصل با توجه به نقشه هاي نصب اندازه گيرهاي ابزاردقيق ، نصب مستقل اندازه گيرها همراه با كليه اتصاالت ، ساپورتها ،  –الف 
  لوله كشي ايمپالس ، سيم بندي داخلي ، كاليبراسيون ، لوپ چك و راه اندازي سرد منظور شده است .

  جهت صحيح اندازه گيرها را قبل از نصب با نقشه ها چك نمايد . پيمانكار موظف است پالن و ارتفاع ساپورتها و –ب 
  پيمانكار بايستي مطمئن شود كه كليه سوراخها و مسيرهاي عبور كابل از زير فونداسيونها ايجاد شده است . -ج
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  )3-(و
  در صورت درخواست كارفرما (پاكت ج) ،پيشنهاد قيمت براي فعاليتهاي مازاد بر عمليات نصب

 سازه هاي فلزي سبكهزينه ساخت، حمل و نصب 

هر هزينه 
كيلوگرم 

 (ريال)

 موضوع  رديف

  
فلزي سبك مانند  هاي سازههزينه ساخت 

شامل سندبالست و هندريل، پلكان، پاگرد 
  (با مواد اوليه)  رنگ

1  

  
شامل سازه فلزي سبك هزينه ساخت 

 (بدون مواد اوليه) سندبالست و رنگ
2 

  
 

 نصب سازه هاي فلزي سبكحمل و هزينه 
 (غير از موارد مندرج در جدول تفكيكي)

3 

  
  در ساير مراحل نصب و راه اندازي خرج از موضوع اصلي مناقصه برحسب نياز (پاكت ج) همكاريبراي  پيشنهاد قيمت نيروي انساني

  

 نرخ نفرساعت نيروي انساني

 هر نفر ساعت (ريال)هزينه   موضوع  رديف

  1  كارگر ماهر  

  2  جوشكار   

   تكنسين نصب 3 

  
 

 4 كارشناس نصب
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 تشخيص صالحيت  فرم تعهد نامه تطابق پيمانكار با آيين نامه

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

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

 18036هيئت وزيران ( شماره  30/2/1360هاي پيمانكاري ساختماني ، تأسيساتي و تجهيزاتي مصوب جلسه مورخ شركت 
نموده و برنده تشخيص بر حسب دعوت شركت اروند  فوالد كارخانه تجهيزات خط نورد ميلگرد نصببراي مناقصه  ) 20/4/1360مورخ

 داده شدم ، قبل از عقد قرارداد و حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركاء خود را با
قد قراداد و عمفاد آيين نامه مذكور تطبيق دهم و همچنين تعهد مي نمايم . چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد 

با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود ، قبل از عقد قرارداد خود را طوري 
رد وآماده نمايم كه حداكثر تا پايان مدت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركاء خود را با مفاد آيين نامه م

  بحث مطابقت دهم . 
دستگاه اجرايي مناقصه گزار اختيار دارد در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرره ، قرارداد كار مورد مناقصه 

حق  ترا با اين شركت منعقد ننموده و تضمين مشاركت در مناقصه شركت را به نفع خود ضبط نمايد ، بديهي است از اين بابت آن شرك
  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 :   
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  (د)

  برنامه زمانبندي
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)١-(ز  

 مشخصات فني عمومي
  گردد : توسط پيمانكار رعايت ميبايست فهرست ذيل كليه آئين نامه هاي مربوطه مخصوصاً

   )55نشريه شماره  مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني ( -
  )101مشخصات فني عمومي راه (نشريه شماره  -
  مباحث مقررات ملي ساختمان -
 2800استاندارد  -

  228نشريه  -
  ASTMدارد  ناستا -
 IEC‐DINث تاسيسات برق و مكانيك بر اساس آخرين استاندارد هاي مطرح داخلي و خارجي ،توانير ،نظام مهندسي،مباح-

شايان ذكراست پس از انعقاد قرارداد و درمدت زمان اجراي آن ، مالك عملكرد دستگاه مشاور ، مشخصات فني و مقادير مندرج در  -
اسناد قرارداد خواهد بود و درصورت درخواست هرگونه تغييرات در مشخصات فني و مقادير كار از جانب پيمانكار ، اعمال تغييرات 

 .تائيد  كارفرما ميباشدشاورو بررسي مدرخواستي منوط به 
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)2-(ز  

  پيوست 
  (مشخصات فني خصوصي،دستورالعملها و نقشه ها)

 لوح فشرده شامل:

    هاي لوله كشي و كابل كشينقشه -1
استانداردهاي نصب، ارائه شده توسط سازنده تجهيزات -2  

دستورالعمل جوشكاري و رنگ آميزي -4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


