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  ٦٠٠٠/٠٠٢/٠٠فهرست اسناد مناقصه عمومي شماره  

  شرح مختصر كار   . ١

 دستورالعمل شركت در مناقصه . ٢

 ارسال آن برگ پيشنهاد قيمت و شرايط تكميل و . ٣

 ضمانتنامه شركت در مناقصه (نمونه يك) . ۴

 ضمانتنامه حسن انجام تعهدات (نمونه دو) . ۵

 ضمانتنامه پيش پرداخت (نمونه سه) . ۶

 ضمانتنامه كسور حسن انجام كار (نمونه چهار) . ٧

 فرم مشخصات و سوابق پيشنهاد دهنده . ٨

 عمومي مناقصه و پيمان تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك  . ٩

 دستورالعمل ارزيابي كيفي  . ١٠

 قرارداد . ١١

 : شرح كار و خدمات پيمانكار ١پيوست شماره . ١٢

 )٣الي   ١:جداول تفكيك بهاء(شامل جداول   ٢پيوست شماره  . ١٣

 : برنامه زمانبندي  ٣پيوست شماره  . ١۴

 : ليست سازندگان مجاز (وندور ليست) ٤پيوست شماره  . ١۵

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي    ٠٣/٠٣/١٣٧٨مورخ    ١٠٨٨/١٠٢- ٨٤٢/٥٤مه  شرايط عمومي پيمان موضوع بخشنا . ١۶

 رئيس جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع مي باشند و جزء الينفك قرارداد مي باشد.

 ) كارفرماHSEخالصه موازين و الزامات ايمني، بهداشت و محيط زيست ( . ١٧

 فوالد اصفهانفرم پرسشنامه ارزيابي تامين كنندگان شركت راهبران  . ١٨

 شيوه نامه كدينگ اسناد و تجهيزات كارفرما . ١٩

 شيوه نامه صيانت از انرژي كارفرما . ٢٠

 كارفرما GISآيين نامه نقشه برداري و   . ٢١
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  دستورالعمل شركت در مناقصه 

  "معدن سنگ آهن اسفندار  يداخل  يجهت برق رسان ييهوا  كيلو وات  ١٣٠شبكه برق    يو اجرا  زاتيتجه  نيتام "موضوع: 

  ل اجراي كار:مح

  معدن سنگ آهن اسفندار  - روستاي هاروني - بخش بهمن  - شهرستان ابركوه  - يزدمحل اجرا:                                . ١

 ريال  ٨.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠                مبلغ برآورد تقريبي كار: . ٢

 سه ماه شمسي                        مدت اجراي كار:   . ٣

 شركت راهبران فوالد اصفهان                                   كارفرما:   . ۴

   مديريت پروژه هاي شركت راهبران فوالد اصفهان                         دستگاه نظارت:   . ۵

 شركت راهبران فوالد اصفهان                  دستگاه مناقصه گزار : . ۶

  كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زيــر، ريال (يك ميليارد ريال) است    ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ تضمين شركت در مناقصه   . ٧

 همراه با اسناد مناقصه در پاكت(الف) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

  بانكي به نفع شركت راهبران فوالد اصفهان   ضمانتنامهالف:       

 ب: چك صياد در وجه شركت راهبران فوالد اصفهان بدون هيچگونه توضيح  

  ب اعالم شده از طرف شركت راهبران فوالد اصفهان : واريز وجه به حساج         

مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد     

  هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول، تنظيم شود.  ضمانتنامهباشد و عالوه بر آن 

  .مي باشد  ٣١/٠٦/١٤٠٠مورخ  ادها تا پايان روز چهارشنبه  آخرين مهلت تسليم پيشنه . ٨

 نشاني محل تحويل اسناد مناقصه: . ٩

 ٨١٧٥٧٩٤١٦١كد پستي :   - طبقه اول  - ساختمان توكا  - كوچه نمازخانه استيفن - خيابان نظر غربي  - اصفهان

    tender@raahbaran.comدرس ايميل: آ

ي مجاز تعهــدآور پيشــنهاد دهنــده برســد و همــراه بــا  امضاءاسناد مناقصه، از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و   تمام . ١٠

  پيشنهاد قيمت تسليم شود.
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از نظر كميسيون مناقصه، مناقصه گري به عنوان برنده شناخته خواهد شد كه قيمت پيشنهادي وي مناسبترين قيمــت   . ١١

 بوده و داراي آناليز بها باشد.

آئــين نامــه معــامالت شــركت  وه پرداخت و پيش پرداخت و كليه كسورات قانوني و بيمه تامين اجتماعي مطابق بــا  نح . ١٢

    خواهد بود.راهبران فوالد اصفهان 

  ساير شرايط:

 شركت در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مجاز است. . ١

قد تضمين، پيشنهادهايي كه با شرايط مندرج در آگهي اختالف داشته و يا پــس از  به پيشنهادات مبهم، مشروط، فا . ٢

 انقضاي مهلت مقرر تسليم شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

به پيشنهاداتي كه برخالف دستورالعمل مناقصه تهيه شده يا در بسته بندي آن رعايت دســتورالعمل نشــده باشــد   . ٣

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.

م است پيمانكار براساس پيش نويس قرارداد پيوست، قيمت پيشنهادي خود را در جدول پيشنهاد قيمــت ثبــت  الز . ۴

 نمايد.

كميسيون معامالت، مناقصه ابطال  هرگاه وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان تباني كرده باشند بنا به تشخيص  . ۵

 و از شركت در مناقصه هاي بعدي محروم ميشوند.خواهد شد  

بر عدم اطالع از شرايط و مقتضيات انجام كــار    مبنياست در مرحله اجراي قرارداد مربوطه،هيچ گونه عذري  بديهي  . ۶

 از سوي برنده مناقصه، مسموع و پذيرفته نخواهد بود.

نظارت بر حسن اجراي موضوع مناقصه به عهده مديريت پروژه هاي شركت راهبران فــوالد اصــفهان بــوده و نــاظر   . ٧

 كه كتبا توسط مرجع مذكور، معرفي و ابالغ خواهد شد.شخص حقوقي مي باشد
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  برگ پيشنهاد قيمت و شرايط تكميل و ارسال آن 

بصورت مجزا و الك و مهر شده بشرح زيــر تهيــه و جمعــا در پاكــت سربســته   "ج"و  "ب"، "الف"پيشنهاد بايد در پاكات  . ١

  و روي پاكت نوشته شود:  الك و مهر گردد ديگري گذاشته و

 ٦٠٠٠/٠٠٢/٠٠اقصه عمومي شماره اد منپيشنه

هوايي جهت برق رساني داخلي  كيلو وات  ١٣٠موضوع: تامين تجهيزات و اجراي شبكه برق 

  معدن سنگ آهن اسفندار” 

  نشاني پيشنهاد دهنده: -

 تاريخ تسليم پيشنهاد: -
 

ر(حاوي پاكــت هــاي  الــذك  ه فوقشده در پاكات در بسته و الك و مهرشد امضاءكليه صفحات بايد توسط پيشنهاد دهنده  . ٢

خيابان نظــر    –مورخ   /      /      به دبيرخانه دفتر مركزي در اصفهان                 ) ساعت    الي        روز "ج"و"ب"و  "الف"(

طبقه اول، دفتر كميسيون معامالت بطوريكــه قبــل از مهلــت تحويــل    - ساختمان توكا  –كوچه نمازخانه استيفن    - غربي

 كر به مديريت مزبور برسد.ذپاكات فوق ال

 بايد محتوي مدارك زير باشد: "الف"پاكت  . ٣

(يك ميليارد ريال)  به حساب ذيل و اعــالم شــماره حســاب    ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ضمانتنامه بانكي يا اصل حواله واريز مبلغ    . ١

 جهت برگشت سپرده، ساير اسناد مورد قبول نمي باشد:

 بنام شركت راهبران فوالد اصفهان .                 حساب شماره                       بانك                             - اصفهان - 

 تصوير گواهي صالحت ايمني پيمانكاري از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي حتما برابر اصل . ٢

 اطالعات شركت راهبران فوالد اصفهان  جهت اخذ ضمانتنامه :     - 

  ي  كدپست  شماره ثبت   كداقتصادي  شناسه ملي 
٨١٧٥٧٩٤١٦١  ١٩٩١٥  ٤١١١٧٦٨١٣٩٣٣  ١٠٢٦٠٤٠٧٩٧٠  
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  بايد محتوي مدارك زير باشد: "ب"پاكت . ۴

فنــي   - اصل مدارك و يا تصوير برابر با اصل مستندات مربوط به هريك رديف هاي فرمهاي دســتورالعمل ارزيــابي كيفــي - 

 مناقصه گران (جهت ارزيابي الزامي مي باشد)

 با موضوع قرارداد )حتما برابر با اصل  كت (مرتبطاساسنامه و اظهار نامه ثبتي شر - 

هــاي مجاز(حتمــا    امضــاءتصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شركت حاوي معرفي صاحبان   - 

 برابر با اصل)

  ينه اجــرايصالحيت توزيع نيرو از مديريت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور در زم   تائيد  ٥گواهينامه با حداقل رتبه   - 

 شبكه برق فشار متوسط (الزامي)

 يه از شركت توزيع برق در زمينه اجراي شبكه برق فشار متوسط (الزامي)تائيدارائه  - 

 (كاتالوگ، مشخصات سازنده، مشخصات فني تجهيزات و مصالح مورد نياز اجراي موضوع مناقصه(مطابق وندور ليست) - 

 صالحيت از مراجع ذيصالح تائيدگواهي   - 

 شركتها مبني بر اعتبار اساسنامه و موجوديت شركت (برابر با اصل)ت داره ثبگواهي ا - 

 بر ارزش افزوده. اينترنتي مربوط به موديان ماليات مدارك مثبته ثبت نام - 

(تكميل اين فرم جهت ارزيابي فني پيشنهاد دهندگان  "پرسشنامه ارزيابي تامين كنندگان (پيمانكاران)"فرم تكميل شده   - 

 دارد)اهميت زيادي  

 ئه سوابق كاري مرتبطارا - 

 دارا بودن توانايي مالي ( ارئه اظهارنامه مالياتي يا گزارش حسابرسي و يا تائيديه اعتبار بانكي) - 

ايمني در شركت و محل هــاي كــاري   - ايمني از جمله سابقه حوادث و مشكالت بهداشتي- ارائه عملكرد گذشته بهداشت - 

 قبلي  

ايمني) مرتبط    –يا نظام نامه بهداشتي    HSE Manualايمني ( در قالب    - شتي  رائي بهداارائه دستورالعملها و روشهاي اج - 

 ايمني مربوطه –با نوع فعاليت پيمانكار و خطرات و عوامل زيان آور بهداشتي  

 بايد محتوي مدارك زير باشد: "ج"پاكت  . ۵

 (الزامي) در مناقصهمجاز شركت كننده    امضاءتوسط صاحبان   امضاءاسناد مناقصه حاضر بهمراه مهر و  - 

  ٣الي   ١جداول تفكيك مبالغ پيمان براي بخشهاي مختلف كار به پيوست (الزامي)شامل جداول  - 

 برگ تكميل شده پيشنهاد قيمت (الزامي) - 

  امضــاءبر رويــت آنهــا مهــر و  مبنيتبصره: كليه صفحات پيش نويس قرارداد و مناقصه و.... بايستي توسط پيشنهاد دهنده 

  گردد.
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بازگشايي و بررســي و   "پاكت ب"به انجام ارزيابي شركت كنندگان قبل از بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ، جه  با تو  تبصره:

 بررسي خواهد شد.   "پاكت ج"در صورت تائيد سوابق

قيمت پيشنهادي بايد بصورت رقم ناخالص و در برگيرنده كليه كسورات، هزينه ها، ســود، هزينــه هــاي تجهيــز و برچيــدن   . ۶

  نامه ها و....باشد.اه، بيمه كارگ

قرارداد نشود ســپرده وي بــه نفــع   امضاءدر صورتيكه برنده اول ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ برنده شدن مناقصه حاضر به    . ٧

خريدار ضبط و خريدار چنانچه صالح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام مي نمايد و اگر آنها نيز حاضــر  

نشوند سپرده ايشان نيز به ترتيب ضبط خواهد شد. در پايان مناقصه سپرده ســاير پيشــنهاد دهنــدگان آزاد   د قراردادبه عق

 خواهد شد.

 پيشنهاد بايد واضح و بدون خط خوردگي و با يك خط تكميل شده باشد. . ٨

مت، قيمــت كــل  يشنهاد قيدر صورت تناقض بين مجموع قيمتهاي موجود در ليست قيمتها و قيمت كل پيشنهادي در برگه پ . ٩

 پيشنهادي (به حروف) در برگه پيشنهاد قيمت مالك عمل بوده و بقيه قيمت ها براساس آن تصحيح ميگردد.

  اوراق تعهدآور الزامي است. امضاءارائه روزنامه رسمي و كپي صفحه اول شناسنامه دارندگان حق   . ١٠
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  "برگ پيشنهاد قيمت"

گاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در  سي و آكننده زير پس از برر  امضاء

مناقصه، شرايط عمومي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي، نقشه هاي كلي و تفضيلي اجرائي، فهرست مقادير كار و قيمت  

اقصه و پيمان، بطور كلي تمــامي مــدارك و اســناد  ومي منهاي برآوردي كار،تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عم

شــركت    "هوايي جهت برق رساني داخلي معدن سنگ آهن اســفندار  تكيلووا  ١٣٠تامين تجهيزات و اجراي شبكه برق  "مناقصه

د مي  پيشنها و پس از بازديد كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه ،    راهبران فوالد اصفهان

  نمايم كه:

  عمليات موضوع مناقصه فوق را براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پيمان  . ١

 (به عدد)                                                                                            ريال

  (به حروف)

بصورت مجزا توسط خريدار پرداخــت   ، مشمول شدن قراردادده باشد كه در صورت  زش افزو*مبلغ پيشنهادي بدون ماليات برار

  مي گردد.

  . چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه:٢

همــراه تضــمين انجــام تعهــدات   نموده و امضاءالف. اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه 

  روز از تاريخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه (باستثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايم.  ٧حداكثر ظرف مدت 

ب. ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آالت الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمــايم و كليــه كارهــاي موضــوع  

  د و مدارك مناقصه باتمام رسانم.در اسناپيمان را در مدت مندرج  

  .  تائيد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جز الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.٣

. اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گذار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادات ندارد و در رد يا قبول هر يك يــا  ٤

  صله بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مجاز است.ادات واتمام پيشنه

ن اجراي تعهد،تضمين موضوع  يو مبادله پيمان و تسليم تضم امضاء. تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به ٥

  ام.تقديم داشته    "الف"ريدار در پاكت  دعوتنامه را به نفع خ ٦بند  
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  رد نظر بوده و در نرخ پيشنهادي منظور شده است.زير مو  . در تهيه نرخ پيشنهادي موارد٦

تائيد مي شود كه جدول خالصه تفكيك قيمت كل و همچنين اقالم تفكيكي مبلغ پيشنهاد پيمان تكميــل و ارائــه گرديــده   ١-٦

  است.

ربوطــه مــي  ه هاي م نرخ پيشنهادي شامل كليه هزينه هاي پرسنلي ،تجهيزات و ماشين آالت ، اجراي عمليات و ساير هزين  ٢-٦

  باشد.

كليه اسناد، مدارك و ضمائم مندرج در سند پيمان و شرايط مناقصه را كه با انجام كار موضوع پيمــان ارتبــاط دارد مطالعــه   ٣-٦

  نموده و از مفاد آن كال و جزا اطالع حاصل شده است.

  مهر شركت :  /امضاءمجاز/   امضاءنام و نام خانوادگي صاحبان  

ن افراد و تجهيزات و ماشين آالت و سرويسهاي الزم براي اجراي كار اطمينان حاصل نموده و همچنــين  ان تامينسبت به امك ٤-٦

 ميزان دستمزدها و ساير هزينه هاي مربوط به تجهيزات و ماشين آالت را در قيمت مذكور از هر جهت منظور نموده است.

ن به طور اعم بويژه قانون كار و آئين نامه هاي مربــوط بــه  مي ايراهزينه هاي ناشي از اجراي قوانين مقررات جمهوري اسال ٥-٦

بيمه تامين اجتماعي ،ماليات و عوارض متعلقه در رابطه با اين مناقصه ، همچنين هزينه هاي حمل و نقل، بــارگيري و بارانــدازي  

  نيز با توجه به شرايط خصوصي پيمان منظور شده است.

هاي ناشي از مفاد فوق الذكر ساير هزينه ها نيز در نظر گرفته شده و اين شركت تائيد  هزينه    در تهيه اين پيشنهاد عالوه بر  ٦-٦

  مي نمايد كه مطالبات كافي بعمل آورده و هيچ نكته ابهامي باقي نمانده است.

پيمــان  موضــوع    و مبادله پيمان و ابالغ شروع كار از سوي خريدار نسبت به شروع كارهــاي  امضاء. اعالم مي نمايد كه به محض  ٧

  اقدام نمايد.

طرفين نرسيده است پيشنهاد حاضــر و   امضاء. در صورتيكه پيشنهاد اين شركت مورد قبول واقع شود مادام كه سند پيمان به ٨

  اعالم قبولي آن از طرف خريدار در حكم پيمان معتبر تلقي خواهد شد.

  ي باشد:. مدارك و اسنادي كه به ضميمه ارسال مي گردد به قرار زير م ٩

الك و مهر شده ) در يك پاكت مجزا و بصورت مهر و الك شده قــرار   "ج"و   "ب"، "الف"كليه اسناد و مدارك مناقصه(پاكات    ١-٩

  گيرند.
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  بدينوسيله تائيد مي نمايد كه خريدار در رد يا قبول اين پيشنهاد با توجه به آئين نامه معامالتي خود اختيار كامل دارد.  ٢-٩

  ماه قابل تمديد است.  ٣ماه بوده و تا  ٣پيشنهاد قيمت ، از زمان بازگشايي پاكت هاي مالي  ار اين مهلت اعتب  ٣-٩

  د:ناين نامه مبادرت مي نماي  امضاءبا تائيد مجدد مراتب فوق نسبت به    ٤-٩

  

  

  

  نام شركت/پشنهاد دهنده:

  آدرس شركت/پيشنهاد دهنده:

  كداقتصادي شركت/پيشنهاد دهنده:

  ر/ پيشنهاد دهنده:نام و سمت صاحبان مجاز و تعهدآو

  مهر شركت/ پيشنها دهنده:/امضاء

  تاريخ:      /         /

  *تلفن ثابت مدير عامل:

  *تلفن همراه مدير عامل:

  *تلفن ثابت شركت:

  *فكس شركت:
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  بسمه تعالي

  شركت در مناقصه   ضمانتنامه 

  (نمونه يك) 

  به نشاني :                                   مايل است در مناقصه****                              نظر به اينكه *           

  شركت نمايد، اين**                              از*            ، در مقابل***

  به اين **                                      براي مبلغ                            ريال تضمين و تعهد مينمايد چنانچه***          

انجــام   ضمانتنامهپيمان مربوط يا تسليم  امضاءاطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از 

ـ تعهــدات پيمــان اســتنكاف نمــوده اســت، تــا ميــزان                                          ريــال هــر مبل ه ***                                       غــي را كـ

كتبي واصله از سوي***               بدون اينكه احتياجي بــه اثبــات ، اســتنكاف يــا   يمطالبه نمايد،به محض دريافت اولين تقاضا

حوالــه كــرد***                                     وجــه يــا  اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشــته باشــد، بــي درنــگ در  

  بپردازد.

معتبر مي باشد. اين مدت بدون درخواست كتبــي      داري روز                  سه ماه است و تا آخر ساعت ا ضمانتنامهمدت اعتبار اين 

          ***  

را تمديدكند و يــا *                   ضمانتنامهنخواهد مدت اعتبار اين              براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه*      

متعهــد اســت         موجب اين تمديد را فراهم نسازد و **                                          را موافق با تمديد ننمايــد**                        

را در وجــه يــا بــه حوالــه كــرد***                         ضــمانتنامهلــغ درج شــده در ايــن اشــد، مببدون اينكه احتيــاجي بــه مطالبــه مجــدد ب

  پرداخت كند.

  *عنوان پيمانكار

  **عنوان بانك يا شركت بيمه

  *** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما

  **** موضوع قرارداد مورد نظر
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  بسمه تعالي

  ضمانتنامه انجام تعهدات 

  (نمونه دو) 

  به نشاني:                                 به اين**                                اطالع داده است              ه اينكه *  نظر ب

  قصد انعقاد قرارداد ****                         دارد، اين **                       از*                 در مقابل ***

ريال به منظور انجام تعهداتي كه به موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهــد مــي                     براي مبلغ          

اطالع دهــد    نمايد در صورتي كه***                                   كتبا و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين **                    

اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است تا ميزان                      ريال، هر مبلغــي  از        كه *          

به  را كه***                   مطالبه كند به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ***                     بدون آنكه احتياجي  

ــار   ــ صــدور اظه ــا اق ــته باشــد، نامــه ي ــانوني و قضــايي داش ــرد***                                                                              دامي از مجــاري ق ــه ك ــا حوال ــگ در وجــه ي ــي درن ب

  بپردازد.

                                                    اســـت و بنـــا بـــه درخواســـت كتبـــي***              ه تـــا آخـــر وقـــت اداري روز       مـــدت اعتبـــار ايـــن ضـــمانتنام 

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشدو در صورتيكه ** نتوانــد  

جــب ايــن تمديــد را فــراهم نســازد و  مو         يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يــا*                                                

باشــد،    نتواند**           را حاضر به تمديد نمايد،**                                       متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبــه مجــدد

  مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله كرد ***                       پرداخت كند.

  نكمهر با  ضاءام 

  *عنوان پيمانكار

  **عنوان بانك يا شركت بيمه

  ***عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما

  **** موضوع قرارداد مورد نظر
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  بسمه تعالي

  پيش پرداخت   ضمانتنامه 

  (نمونه سه) 

  به اين**               نظر به اينكه*                                     به نشاني                                     

  منعقد نمودهاطالع داده است كه قرارداد**                                                    را با ***                                      

                            خت شود، اين**پردا        است و قرار است مبلغ بعنوان پيش پرداخت به                                                         

كتبا به اين                                      بانك اطالع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلــغ پــيش        متعهد است در صورتيكه ***        
يافت اولين تقاضــاي كتبــي  به محض درپرداخت را  از مبلغ پيشپرداخت داده شده به *             است، هر مبلغي تا ميزان مانده 

باشد،    واصله از ***                       بدون اينكه احتياجي به صدور اظهار نامه و يا اقدامي از مجاري            قانوني و قضايي داشته
ست و بنا بــه درخواســت كتبــي  روز       اتا آخر وقت اداري   ضمانتنامهبي درنگ در وجه يا حواله كرد***    بپردازد. اعتبار اين 

***       واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشــدو در صــورتيكه         
اضر به تمديد  را ح    *  را تمديد كند و يا *       موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند*  ضمانتنامهنتواند يا نخواهد مدت اين  

  نمايد**       متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلــغ درج شــده در بــاال را در وجــه يــا حوالــه كــرد**                  
اســت ،  بنا به درخواست كتبي*             كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شــده درج شــده   ضمانتنامهپرداخت كند مبلغ اين  

ظر كتبي ***         كه بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعالم **به ***        در مــورد پــيش پرداخــت  طبق ن
معادل مبلغــي كــه *           ضمانتنامهواريز شده واصل گردد،تقليل داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از سوي ***          

  واهدشد.قليل داده خاعالم نموده است، ت

واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده   ضمانتنامهدر صورتيكه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين  
  خود به خود و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه اصل آن به بانك مسترد گردد يا مسترد نگردد.   ضمانتنامه شود، اين  

  كار*عنوان پيمان

  بانك يا شركت بيمه**عنوان 

  *** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما

  ****موضوع قرارداد مورد نظر

  

  



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  و وات    ۱۳۰ب ق رسا   یوا   ی ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
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ضاء و          ما      ا ضاء و                                                                                                                                                                                      کار کار  ا   ما
                                                                                                                                                                                              

  بسمه تعالي

  كسور حسن انجام كار  ضمانتنامه 

  (نمونه چهار)

بــه عنــوان    رف ***         نظر به اينكه *           به نشاني         به اين **        اطالع داده است كه مقرر است مبلغ        ريال از ط

            استرداد كسور حسن انجام كار قرارداد ****           به *      پرداخت شود، از اين رو پس از پرداخت وجه مزبــور بــه حســاب*             

طالع دهد كــه  اين **       ابه    ضمانتنامهنزد اين **      متعهد است در صورتيكه ***           كتبا و قبل از انقضاي سررسيد اين  

مطالبه كنــد،         *          از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است ،تا ميزان       ريال ، هر مبلغي را كه***   

شــته باشــد  به محض دريافت اولين تقاضاي ***بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضائي دا

تــا آخــر وقــت اداري روز          اســت و بنــا بــه   ضــمانتنامهنگ در وجه يا حواله كرد***         بپردازد. مدت اعتبار اين بي در

درخواست كتبي ***       واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه درخواست شود قابــل تمديــد مــي  

را فراهم نسازد و نتواند **     را حاضر به تمديد نمايداين **      متعهد اســت بــدون آنكــه  وجب اين تمديد باشد و يا *         م 

  احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله كرد***     پرداخت كند.

  *عنوان پيمانكار

  **عنوان بانك يا شركت بيمه

  يا كارفرما***عنوان دستگاه اجرايي 

  *موضوع قرارداد مورد نظر***
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ضاء و          ما      ا ضاء و                                                                                                                                                                                      کار کار  ا   ما
                                                                                                                                                                                              

  بسمه تعالي

  فرم مشخصات و سوابق پيشنهاددهنده 

  

جدول ذيل ، عالوه بر ارائــه اطالعــات مربوطــه، صــحت كليــه اطالعــات ارائــه شــده در ايــن   امضاءاين پيشنهاد دهنده با 

ــ   تائيدبخش را نيز   ــ ميكند. ضمناپيشنهاد دهنــده متعهــد مــي شــود در ص ي يــا كلــي اطالعــات  ورت عــدم صــحت جزي

بــدون نيــاز بــه   - كه ايــن دســتگاه راســا تعيــين مــي كنــد - ارائه شده ، كليه زيان هاي وارده به دستگاه مناقصه گزار را 

  اثبات در محكمه ، جبران نمايد.

  نام شركت يا موسسه:

  محل ثبت:                                             ثبت:             شماره ثبت:                                                      تاريخ

  رشته و پايه مندرج در گواهي نامه صالحيت پيمانكاري:

  آخرين تاريخ اخذ صالحيت:                                                          شماره تشخيص صالحيت :               

  محل اخذ صالحيت :

  گواهي ثبت نام موديان مالياتي:  قتصادي مندرج درشماره ا

  شناسه ملي:

  هاي مجاز تعهدآور به شرح جدول ذيل مي باشد:امضاء

  امضاء نمونه    نام پدر   صادره از  سمت  نام خانوادگي  نام   رديف 
١              
٢              
٣              

  

  نمونه مهر:
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ضاء و          ما      ا ضاء و                                                                                                                                                                                      کار کار  ا   ما
                                                                                                                                                                                              

  ائه روزنامه آخرين تغييرات شركت الزامي است.ر صورت تغييرات ،ارارائه رونوشت روزنامه رسمي مربوط به ثبت و همچنين د

  واهي نامه ثبت نام موديان ماليات و گواهينامه صالحيت پيمانكاري الزامي است.ارائه رونوشت گ

  خير  آيا رونوشت روزنامه رسمي و تصوير آخرين تغييرات پيوست مي باشد؟          آري

  خير  آري  پيوست مي باشد؟ نام موديان مالياتيآيا رونوشت گواهي نامه ثبت  

  خير  آري  آيا رونوشت كارت شناسايي ملي پيوست مي باشد؟

  خير  آري  پيمانكاري پيوست مي باشد؟آيا رونوشت گواهي نامه صالحيت  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  و وات    ۱۳۰ب ق رسا   یوا   ی ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
ارداد:                                                                                                               ۱۸از       ۱۷ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما      ا ضاء و                                                                                                                                                                                      کار کار  ا   ما
                                                                                                                                                                                              

  بسمه تعالي

  ط به مناقصه: اقصه و پيمان مربوتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي من

  "هوايي جهت برق رساني داخلي معدن سنگ آهن اسفندار كيلو وات ١٣٠تامين تجهيزات و اجراي شبكه برق " 

مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشــان دهنــده اطــالع كامــل ايــن    امضاءمي نمايد كه مهر و    تائيدبدينوسيله    - الف

بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شــده در    ين نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين،مصوبات، آيپيشنهاد دهنده از متن  

  بند ج ذيل مي باشد.

مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند(ج) ذيل نيز جزء اسناد و مــدارك ايــن مناقصــه و پيمــان   تائيدب. همچنين بدينوسيله 

تباط با اين مناقصه و پيمان، مورد قبول اين پيشنهاد دهنده بــوده، تمــامي  شده در آنها در اراست و متن و مفاد و ترتيبات مقرر  

  مسئوليتهاي الزم و نيز اجراي كامل آنها بدينوسيله توسط اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.

  ج.فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان

  براي برگزاري مناقصاتران فوالد اصفهان . آيين نامه داخلي شركت راهب١

  . آيين نامه و مقررات حفاظتي كارگاههاي ساختماني٢

معاونت برنامــه ريــزي و    ٠٣/٠٣/١٣٧٨مورخ    ١٠٨٨/١٠٢- ٨٤٢/٥٤.نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان موضوع بخشنامه شماره  ٣

  نظارت راهبردي رئيس جمهور

جاري كشور كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و و مقررات  اصفهان    شركت راهبران فوالد. ساير مقررات جاري  ٤

   مي باشد. اجراي آن

  تاريخ:                                                                                                      نام پيشنهاد دهنده:

  دهنده: دآور و مهر پيشنهادمجاز تعه  امضاءنام و نام خانوادگي و  

و قبول   تائيدمراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ناشي از پيمان و مناقصه، مورد  

  مناقصه گزار و خريدار نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.اين 
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ضاء و          ما      ا ضاء و                                                                                                                                                                                      کار کار  ا   ما
                                                                                                                                                                                              

  نكارانفني پيما- دستورالعمل ارزيابي كيفي

هوايي جهت بــرق رســاني داخلــي معــدن ســنگ آهــن    كيلو وات  ١٣٠فني تامين تجهيزات و اجراي شبكه برق  جدول ارزيابي    
  نمره)١٠٠اسفندار”   (از 

  
  امتياز   شرح  رديف 

صالحيت توزيع نيرو از مديريت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور    تائيد  ٥ارائه گرديد حداقل رتبه    ١*
  وسط جراي شبكه برق فشار متدر زمينه ا

١٥  

  ١٠  از شركت توزيع برق در زمينه اجراي شبكه برق فشار متوسط   تائيد ارائه    ٢*

  ٥  استان يزد و اصفهانپيمانكار بومي   ٣
  ١٠  راهبران فوالد اصفهان تجربه پروژه مرتبط با اجراي شبكه برق فشار متوسط در منطقه    ٤
وژه مرتبط با اجراي شبكه برق فشار كارفرمايان قبلي در پرفني از    تائيدداشتن رضايت نامه و    ٥

  مورد)  ١٠متوسط(حداقل  
٢٠  

  ٣٠  ارائه مدرك مبني بر توان مالي شركت، در اجراي پروژه ها   ٦*
  ٥  ارائه چارت سازماني شركت  ٧
ارائه مدرك مبني بر همكاري با شركت هاي معتبر داخلي جهت تهيه و تامين تجهيزات شبكه فشار   ٨

  قرارداد  توسط مطابق وندور ليستم 
٥  

  *= الزام
  

تذكر: ارائه تصوير برابر اصل مستندات مربوط به هريك از رديفهاي جدولهاي ارائه شده، از سوي شــركت كننــدگان در اســتعالم  

  الزامي است؛ در غير اينصورت هيچ امتيازي به رديف مربوطه تعلق نمي گيرد.

  مي باشد.  ٦٠الي حداقل امتياز جهت بازگشايي پاكت م 
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ق  ه  ب ای  زات و ا ن  و وات   ۱۳۰" ر"      ی ندا ن ا گ آ عدن  ی  ی داخ ق رسا ت  ی    وا

  

ماره   ی  و ه  نا ناد    ۶۰۰۰/۰۰۲/۰۰ا
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  شرايط عمومي پيمان

ــ معاونت برنامه ريزي و نظــارت راه  ٣/٣/١٣٧٨مورخ    ١٠٨٨/١٠٢- ٨٤٢/٥٤شرايط عمومي پيمان موضوع بخشنامه   . ١ دي  رب

  رئيس جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع مي باشند و جز الينفك قرارداد مي باشد.

 ) ايمني،بهداشت و محيط زيست در قراردادهاي شركت راهبران فوالد اصفهان HSEخالصه موازين و الزامات (

  قرارداد  HSEالزامات  

نامه ايمني امور پيمانكــاري، كليــه پيمانكــاران   مطابق با اصالحيه قانون برگزاري مناقصات مصوب هيئت وزيران و آيين . ١

جهت شركت در مناقصه بايد داراي گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاري معتبــر باشــند و در طــول قــراردد ، قبــل از  

  انقضاي مدت گواهينامه نسبت به تمديد آن اقدام نمايد.

انين و مقــررات موضــوعه كشــوري و نيــز كليــه  وقپيمانكار متعهد مي گردد كه خدمات تحت قرارداد را با رعايت كليه  . ٢

قوانين ، مقررات ،ضوابط، شرايط و دستورالعمل هاي ايمني، بهداشتي و محيط زيستي كارفرما به انجام رساند و هرگونــه  

تغيير در قوانين ملي و يا آيين نامه هاي ابالغي جديد كشوري و كارفرما جزالينفك قرارداد بوده و پيمانكــار ملــزم بــه  

 ، مطالعه و اجراي آنها مي باشد.ذخا

پيمانكار بايد اقدامات مناسب و كافي را جهت حفاظت از اموال و دارايي هاي شركت در محيط هاي كاري و نيــز محــيط   . ٣

 زيست پيرامون انجام داده و از بروز هر گونه ناراحتي نسبت به عموم و يا ساير پيمانكاران جلوگيري بعمل آورد.

پيمانكار و يا پيمانكاران فرعي وي و يا كاركنان آنان خسارتي به كارفرمــا  توسط رعايت موارد فوق  چنانچه به علت عدم . ۴

و يا صدمات جاني و مالي به اشخاص ثالث (كه شامل كاركنان كارفرما، طرف هاي ذينفع كارفرما و پيمانكار نيــز خواهــد  

اشتي ، ايمني و محيط زيستي فراهم گردد. پيمانكار  دهبود) وارد آيد و يا موجبات پيگرد سازمان هاي مرتبط با مسائل ب

موظف است ضمن مبري نمودن كارفرما از هرگونه مسئوليتي و پذيرش تبعات قانوني، خســارات وارده را راســا جبــران  

 نموده و به دعاوي مربوطه پاسخگو باشد.

كارفرما    تائيدصالحيت هاي الزم و مورد    ياپيمانكار موظف است قبل از آغاز فعاليت ، يك نفر از كاركنان خود را كه دار . ۵

  HSE) خود تعيين و كتبا به كارفرما معرفي نمايد. مسئول (HSEباشد به عنوان مسئول بهداشت ، ايمني و محيط زيست  

  تائيــدامــر بــه  نمتفاوت از نماينده پيمانكار خواهد بود مگر در مواردي كه حوزه مسئوليت ها در متن قرارداد ذكر و اي

 ا رسيده باشد.م ركارف

شركت از مديريت توسعه منابع    HSE، جذب و بكارگيري نفرات    HSEيه چارت  تائيدپيمانكار موظف است نسبت به اخذ   . ۶

 اقدام نمايد. راهبران فوالد اصفهان HSEني و مديريت انسا

درگير با آن را كسب    تپيمانكار بايد آگاهي هاي الزم در زمينه بهداشت شغلي، ايمني، محيط زيست، فرآيندها و عمليا . ٧

منطبق با  د آگاه باشد و براي رفع موارد نانيز از خطرات واحدهاي عملياتي مجاور كه بركار وي تاثيرگذار مي باشو    نموده
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HSE    الزم را   دهد و اقدامات پيشگيرانه و اصالحيقرارداد ارزيابي ريسك هاي مربوطه را تحويل كارفرما    ابالغ، در حين

 انجام دهد.

همچنــين    پيمانكار انجــام مــي شــود  HSEكليه بازديدهاي بهداشتي، ايمني و محيط زيستي كه توسط نماينده    قسواب . ٨

سوابق مربوط به نتايج و تاريخ هاي برگزاري دورههاي آموزش ايمني، تمرين ها، مانورها و تست هاي دوره اي عملكــرد  

 ري گردد و همواره در دسترس باشد.ادايمني، تجهيزات و سوابق حوادث بايد توسط پيمانكار ثبت و نگه

كارفرمــا و كشــور مجــاز بــه    HSEقرارداد و رعايت كليه الزامات    صورت موافقت دستگاه نظارت و مفادپيمانكار تنها در   . ٩

سپردن كار به پيمانكار دست دوم مي باشد و كليه مسئوليت هاي حقوقي و قانوني حوادث و ... بر عهده پيمانكار اصــلي  

 ان در اين خصوص بايد پاسخگو مراجع قانوني باشند.شيمي باشد و ا

در همه مواقع قبل و يا در حين انجام كار، كارفرما بدون اعالم قبلي مجاز به بازرسي كليه پرسنل، فرآيندها، تجهيــزات   . ١٠

  تريا سوابق بازرسي پيمانكار در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست مي باشد. همچنين كارفرما مجاز اســت در صــو

، از ادامه كار پيمانكار جلوگيري نموده و يا نسبت بــه جابجــايي   HSEمشاهده شرايط يا اعمال مغاير با قوانين و مقررات 

مي باشد، اقدام نمايــد. در غيــر   HSEهر فرد، فرآيند در حال اجرا يا تجهيزاتي كه از هر لحاظ مغاير با قوانين و مقررات 

نا ايمن و يا تصحيح عمليات، اجازه ادامه كار خود را نخواهد داشــت و مســئوليت    طياينصورت پيمانكار تا زمان رفع شرا

 ناشي از توقف كار بر عهده پيمانكار مي باشد.

كارفرما مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت عدم كسب امتياز    HSEكليه پيمانكاران به صورت دوره اي توسط مديريت   . ١١

 پيمانكاران اقدام خواهد شد. HSEالزم مطابق با دستورالعمل مديريت  

 توسط پيمانكار ، به عهده وي مي باشد  HSEمسئوليت هرگونه تاخير در انجام كار به دليل عدم رعايت موارد  . ١٢

قــرارداد و    HSEكارفرما يا هرگونه عدم تعهــد بــه الزامــات    HSE بديهي است هرگونه قصور پيمانكار از چارچوب كاري   . ١٣

 ون هيچ ارفاقي منجر به عدم پذيرش پيمانكار و فسخ يك جانبه قرارداد خواهد گشت.دبقوانين كشوري در اين زمينه  

متناســب بــا آمــوزش هــاي    HSEپيمانكار موظف است كليه كاركنان تحت نظر خود را در خصوص موضوعات مرتبط با   . ١۴

و ســوابق آن را    هايمني، بهداشتي و نحوه حفاظت از محيط زيست پيش از شروع كار و به صــورت دوره اي آمــوزش داد

توســط   HSEثبت و نزد خود نگهداري نمايد. كليه فرآيندهاي نيازسنجي ، تدوين تقويم و برگزاري آموزش ها در زمينه 

بايد از طريق مراجــع ذيصــالح مركــز    HSEكارفرما رسانده شود( كليه آموزش هاي    HSEنماينده    تائيدپيمانكار بايد به  

صنفي متخصصين ايمني و بهداشت، شركت هــاي حقــوقي داراي مجــوز از مركــز   يتحقيقات و تعليمات كار، انجمن ها

 تحقيقات وتعليمات كار و مشاوران اين مركز انجام گردد)

  HSEكليه نفرات پيمانكار بايستي پيش از شروع فعاليت دوره ايمني عمومي بــدو ورود را در محــل آمــوزش مــديريت  . ١۵

 بگذرانند. راهبران فوالد اصفهان

شرايط مطلوب ايمني و بهداشتي قرارداشته و همچنين موجب آسيب   درن شده توسط پيمانكار بايد يم ت تاازكليه تجهي . ١۶

 بالقوه به محيط زيست نگردند.
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كليه پرسنل پيمانكار ملزم به رعايت عالئم و تابلوهاي اطالع رساني و هشداري نصب شده در زمينه ايمني،بهداشت و  . ١٧

هاي تحت نظارت پيمانكار و يا محوطه هاي تحت نظارت كارفرما كه پيمانكار   هطزيست محيط در محل كار و كليه محو

 مي باشند.در آن رفت وآمد دارد  

سوابق عملكرد بهداشتي، ايمني و زيست محيطي پيمانكاران ، مالك دعوت آتي آنان را در مناقصات و واگذاري كار بــه   . ١٨

 آنان خواهد گرفت.

محاسبه و در متن قرارداد لحاظ گرددو پيمانكار موظف    HSEهاي مربوط به امور  ه  يندر هنگام عقد قرارداد بايد كليه هز . ١٩

است در تجهيز كارگاه كليه تجهيزات و امكانات ايمني، آتش نشاني ، بهداشتي ومحيط زيستي را بطور كامل ببيند(ماده  

 قانون كار) ٩١ماده  - آيين نامه ايمني امور پيمانكاري ٦

كارفرمــا رســيده و در    HSEمــديريت    تائيدبراساس نوع فعاليت پرسنل بايد تهيه ، به    سبناكليه لوازم حفاظت فردي م  . ٢٠

اختيار افراد قرارگيرد و چگونگي كاربرد آنها به پرسنل آموزش داده شود و افراد ملزم به استفاده از اين وسايل گردند و  

كارفرما رســانده شــود.(بعنوان    HSEمديريت    دتائيهمچنين زمان دوره تحويل اين لوازم مطابق قانون رعايت شود و به  

آيــين نامــه بهداشــت    ٦١ماده  - مثال ساليانه دو دست لباس كار و يك جفت كفش كار مي بايست تحويل پرسنل گردد

 قانون كار) ٩١ماده   –عمومي كارگاهها 

شركت پيمانكــار   ايدهضوابط ايمني و بهداشت كار بر عهده مدير عامل و مسئولين واح  مسئوليت اجراي كليه مقررات،  . ٢١

د و هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور، حادثه اي رخ دهد، شخص مــدير عامــل و مســئول واحــد شــركت  اشمي ب

قانون كــار (رعايــت كليــه   ٩٥پيمانكار از نظر كيفري، حقوقي و مجازاتهاي مندرج در قانون كار مسئول مي باشد. ماده 

 الينفك قرارداد مي باشدو پيمانكار ملزم به رعايت آن ها مي باشد.) جزا كارفرم  HSEدستورالعمل هاي فعلي و آتي 

 HSEعملكرد پيمانكاران فرعي به منزله عملكرد پيمانكار اصلي محسوب شده و كليه ضوابط و دستورالعمل هاي   . ٢٢

 HSEد كرملپيمانكاران براي آن ها نيز جاري بوده، لذا در اين خصوص پيمانكار اصلي مسئول پاسخگويي در مورد ع

 مي باشد.تمامي پيمانكاران فرعي خود  

كارفرما مجاز خواهد بود تا با ارائه گزارش تخلفات نسبت به كسر جريمه از صــورت وضــعيت پيمانكــار از    HSEمديريت . ٢٣

 ريت امور مالي اقدام نمايد و يا از پرداخت صورت وضعيت تا رفع موارد عدم انطباق جلوگيري بعمل آورد.يطريق مد

و ارزيابي ريســك براســاس نــوع    HSE PLANيه  تائيدزم مي باشد قبل از ابالغ قرارداد نسبت به ارائه و اخذ  مل  كارپيمان . ٢۴

 فعاليت و موضوع قرارداد اقدام نمايد.

پيمانكار موظف است در قراردادهاي مربوط به خريد يا نصب پروژه هاي جديد، طرح هاي توسعه، تجهيــزات و ماشــين   . ٢۵

الزامات طرف قرارداد(سازنده ،طراح، ارائه دهنده، پيمانكار و....) قوانين، مقــررات و اســتاندارهاي  ..  آالت، تكنولوژي و ..

زيست محيطي، بهداشتي و ايمني ايران و كشور مبدا و همچنين كنوانسيون هاي بين المللي كه ايران عضو آن ها بــوده  

موظف است تضمين هاي كافي براي رعايــت ايــن  ار  انكد را به طور دقيق رعايت نمايد. پيماشو طرح مشمول آن ها مي ب

 استاندارها از پيمانكار ، طراح يا سازنده را اخذ نمايد و به كارفرما تحويل دهد.
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نفر مي باشد موظف به برگزاري كميته حفاظــت فنــي و بهداشــت كــار    ٢٥پيمانكاراني كه تعداد نيروهاي آن ها بيش از   . ٢۶

 اظت فني و بهداشت كار در كارگاه خود مي باشندحف يتهبصورت ماهيانه مطابق آيين نامه كم

 راهبران فوالد اصفهانپيمانكار در كميته حفاظت فني و بهداشت كار    HSEحضور سرپرست كارگاه پيمانكار و سرپرست   . ٢٧

 مي باشد.الزامي  

دســتورالعمل   طــابقرا م پيمانكار موظف است كليه فعاليت ها و اقدامات الزم در ارتباط با رويدادهاي به وقوع پيوســته  . ٢٨

ساعت به مراجع   ٧٢مديريت رويداد كارفرما انجام دهد. الزم به ذكر است كليه گزارشات حوادث مي بايست در كمتر از 

 ذيصالح اعالم نمايد.

پيمانكار موظف است فرآيند شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك فعاليت هــاي خــود را مطــابق روش اجرايــي مصــوب   . ٢٩

 .كارفرما انجام دهد

راهبــران فــوالد    HSEنكار موظف به اخذ پرميت حفاري ، راديو گرافي و مسدود نمودن موقــت جــاده از مــديريت  ماپي . ٣٠

مي باشد. همچنين پيمانكار موظف است سيستم مجوز ايمني كليه فعاليت هاي خــود را مطــابق روش اجرايــي   اصفهان

 مجوز كار كارفرما راه اندازي نمايد.

 مرتبط با واكنش در شرايط اضطراري مطابق با روش اجرايي كارفرما مي باشد.  اماتاقد  پيمانكار موظف به انجام . ٣١

در جلسه تــوجيهي    راهبران فوالد اصفهانپيمانكار موظف است پس از ابالغ قرارداد و قبل از شروع به كار در مجموعه   . ٣٢

مايد(عدم حضــور پيمانكــار  فت ندرياشركت كرده و با مسائل و دستورالعمل ها آشنا و يك نسخه از آن ها را   HSEواحد 

 كليه آيين نامه ها مي باشد.) ابالغبمنزله تحويل و 

قانون تامين اجتماعي، كليه افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يــا حقــوق كــار مــي   ٤براساس بند الف ماده  . ٣٣

داخت حق بيمه سهم خــود  ل پرمسئوهمين قانون  ٣٦كنند، مشمول قانون تامين اجتماعي هستند و كارفرما طبق ماده 

 و بيمه شده به سازمان تامين اجتماعي مي باشد.

با توجه به وجود وسايل حمل و نقل متعدد در سطح شركت كه خطرات بالقوه اي به همراه دارد، استفاده كنندگان از اين   . ٣۴

 هند:ار دتجهيزات عالوه بر رعايت مقررات ايمني عمومي بايد موارد ذيل را نيز مورد توجه قر

 .دريافت مجوز رانندگي در سطح شركت پس از گذراندن آموزش هاي ايمني مربوطه الزامي است 

 .ورود وسائط نقليه شخصي به سطح شركت ، بدون دريافت مجوز ممنوع مي باشد 

 .رعايت حداكثر سرعت مجاز در سطح شركت هنگام رانندگي الزامي است 

اظت فردي و وسايل مربوط به شغل را متناسب با نوع كار براي كليه  ل حفوسايپيمانكار موظف است با هزينه خود، كليه   . ٣۵

كارفرمــا برســد.   HSEنماينــده  تائيــدپرسنل خود فراهم نمايد. كيفيت وسايل حفاظت فردي خريداري شده بايــد بــه 

ت فــردي  حفاظايل  همچنين در صورت ضعف در اين مورد ، كارفرما مجاز مي باشد از ورود كاركنان پيمانكار كه فاقد وس

 الزم و مناسب مي باشند به محيط كار جلوگري نمايد.

 استفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا ايمن هنگام كار ممنوع مي باشد. . ٣۶
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 رانندگان كليه وسايل معدني مانند لودر، بيل مكانيكي، جرثقيل، ليفتراك و غيره بايد داراي گواهينامه ويژه باشند. . ٣٧

از آتش سوزي يا انفجار و يا حوادث بهداشتي و محيط زيستي پيمانكار موظف است هرگونه شبه حادثه و حادثه را اعم   . ٣٨

و نيز ساير حوادثي را كه منجر به جراحت افراد پيمانكار يا ساير افراد و نيز ضرر و زيان ، خسارت و آسيب به كار، 

 و به كارفرما به صورت مكتوب گزارش نمايد.   تساعت ثب  ٣مي گردد ظرف مدت    تسهيالت يا تجهيزات

پيمانكار موظف است در كليه محوطه هاي تحت نظارت يا عمليات خود، كپسول هاي اطفا حريق مناســب را تهيــه و در   . ٣٩

   HSEمكان هاي در دسترس قرار دهد. همچنين اين كپسول ها بايد طي دوره هــاي زمــاني مشــخص توســط نماينــده  

 حيت دار مورد بازرسي قرار گرفته و سوابق اين بازرسي ها ثبت گردد.پيمانكار و يا شخص صال

همه سيلندرهاي گاز تحت فشار(اكسيژن،استيلن،نيتروژن، هواي فشرده، اطفا حريق و غيره) كه توسط پيمانكار مورد  . ۴٠

..) بوده و .  مي باشند بايد در شرايط مناسب(شيرها و كالهك، عدم وجود خوردگي، نصب و نگهداري صحيح و استفاده 

داراي عالئم شناسايي الزم باشند و گواهينامه تست فشار سيلندرها نيز طي دوره هاي مشخص از مراكز معتبر اخذ 

 گردد.

پيمانكار بايد كاالها يا اقالمي كه بطور بالقوه خطرناك مي باشند(مانند مواد شيميايي، ســيلندرهاي گــاز تحــت فشــار،   . ۴١

اد قابل انفجار، قابل اشتعال، واكنش پذير و غيره) تنها در شرايط مناســب و مصــوب  مومنابع ايزوتوپ هاي راديواكتيو،  

 تهيه و فقط به تعداد كافي جهت كار مورد استفاده در محل واقع نموده و بيش از حد نياز در كارگاه انبار ننمايد.

 ديگر رفت و آمد كنند. ايمجاز نيستند به غير از محل كار خود، به قسمت ه كاركنان پيمانكار به هيچ عنوان . ۴٢

كليه تجهيزات پيمانكار بايد فقط توسط پرسنل مناسب، آموزش ديده، مجــرب، واجــد شــرايط، صــالحيت دار و داراي   . ۴٣

 مجوز بكار گرفته شوند.

) مورد استفاده در محدوده فعاليت هاي خود را به طــور    SDSپيمانكار موظف است برگه اطالعات ايمني مواد شيميايي ( . ۴۴

هــا همــواره جهــت رويــت   SDSو در محل انبارش و مصرف مواد قرار دهد.همچنين بايد يك نسخه از ايــن   يهكامل ته

 بازرسين كارفرما در دسترس باشد.

مشخص جريمه و ملزم به   راهبران فوالد اصفهانپرسنل مطابق آيين نامه تشويق و تنبيه    HSEدر صورت تخلفات   . ۴۵

از پيمانكار، كارفرما   ٣و يا عدم پرداخت ضمن كسر جريمه با ضريب  ر  پرداخت وجه جريمه مي باشد. در صورت تكرا

 مي باشد.مجاز به اخراج فرد خاطي 

پيمانكار تضمين خواهد نمود كه همه پرسنل درگير در انجام كار از نظر فيزيكي،جسمي و رواني متناسب با كار بوده و از   . ۴۶

 وله به آنها مشكلي وجود نخواهد داشت.مح يه هاي الزم جهت انجام وظايفتائيدلحاظ تجربه و داشتن 

كارفرما تــا ســوم هــر مــاه بــه    پيمانكار موظف است به صورت ماهيانه گزارش عملكرد و گزارش تفضيلي را طبق فرمت . ۴٧

 ارسال نمايد. HSEارسال نمايد و ساير گزارشات درخواستي را به مديريت  راهبران فوالد اصفهان  HSEمديريت 

قانون كار جمهوري اسالمي ايران از زمان شــروع   ٩٢قانون تامين اجتماعي و   ٩٠براساس ماده  دد  پيمانكار متعهد مي گر . ۴٨

قرارداد ظرف مدت يكماه و با هزينه خود، با هماهنگي واحد بهداشت حرفه اي كارفرما و يا از طريــق مراكــز بهداشــتي  
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ند، براي كاركنان خود معاينات پزشكي مورد  باشكارفرما بوده و داراي مجوز انجام معاينات طب كار    تائيدديگر كه مورد  

نياز را انجام داده و گواهي سالمت اخذ نموده و نسخه آن را نزد خود نگهداري نمايد. اين معاينات شامل معاينــات بــدو  

استخدام براي كليه پرسنل پيمانكار مي باشد. همچنين چنانچه مدت قرارداد بــيش از يكســال در نظــر گرفتــه شــود،  

 بايد براي كاركنان خود اقدام به انجام معاينات دوره اي نمايد.ار پيمانك

كارفرمــا موجــود و در   HSEسابقه معاينات پزشكي پرسنل پيمانكار مي بايست براي انجــام بازرســي توســط نماينــده  . ۴٩

 دسترس باشد.

قــانون كــار عمــل   ٦١ تــا٥١پيمانكار موظف است در خصوص انطباق ساعت كاري پرسنل خود با قوانين ، مطابق با مواد  . ۵٠

 نمايد.

به صورت ساليانه توسط مراجع ذيصالح و كنترل كليه عوامل زيان آور    اندازه گيريپيمانكار بايد در رابطه با پيشگيري،   . ۵١

فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، رواني و..... كه تهديد كننده سالمت پرسنل خود مي باشدكليه تمهيــدات الزم را بكــار  

 گيرد.

مخدر، الكل و داروهاي غير مجاز در محوطه عمليات توسط پيمانكار ممنوع مي باشد. همچنين پيمانكــار  اد  استعمال مو . ۵٢

بايد اطمينان حاصل نمايد كه كليه پرسنل وي در محوطه كاري و ساير محوطه هاي تحت نظارت پيمانكار يا كارفرمــا از  

 اين مورد آگاه بوده و بطور كامل موافق با آن عمل مي نمايند.

انچه پيمانكار از بروز و شيوع هر گونه بيماري مسري، عفوني و يا مسموميت هاي غذايي مطلع گردد بايد موضــو.ع را  چن . ۵٣

كارفرما اطالع داده و اقدامات پزشكي اوليه را جهت جلوگيري از گسترش آنهــا   HSEبه صورت فوري و كتبي به نماينده 

 نجام شده را ثبت و گزارش نمايد.ت اانجام دهد. همچنين بايد سوابق مربوط به اقداما

پيمانكار بايد تسهيالت و تجهيزات كمك هاي اوليه را براي تمامي پرسنل خود فراهم نمايد. جعبه هاي كمك هاي اوليه   . ۵۴

بايد در محل هاي مناسب و قابل رويت در محوطه عمليات و مكان هاي مورد نياز ديگر(مانند اسكان پرســنل و وســايل  

يمانكار) نصب گردند. پيمانكار موظف به تامين تجهيزات اين جعبه ها به هزينه خود بــوده و پــايش  ت پنقليه تحت نظار

 پيمانكار جهت كامل نگه داشتن آنها صورت پذيرد. HSEمداوم آنها بايد توسط نماينده 

يع غذا از ســوي  توزپيمانكار بايد محل غذا خوري مناسبي را براساس دستورالعمل هاي بهداشتي و نحوه تامين، طبخ و   . ۵۵

كارفرما براي كاركنان خود فراهم كند و سرو غذا در محوطه هاي عملياتي ، محوطه هاي ســاخت و ســاز و محــل هــاي  

نگهداري مواد خطرناك ممنوع گردد. كليه آشپزخانه ها و سالن هاي غذا خوي مورد استفاده پيمانكار، بايد بــه صــورت  

 و موارد عدم انطباق سريعا رفع گردد.سي  پيمانكار بازر HSEمداوم توسط نماينده 

پيمانكار موظف است ضوابط بهداشتي، مربوط به تسهيالت بهداشتي را ( شامل سرويسهاي بهداشتي، حمام، رخــتكن و   . ۵۶

پيمانكــار در دوره اي    HSEغيره) كه در اختيار وي قراردارد به صورت كامل رعايت نمايد و اين تسهيالت توسط نماينده  

 د پايش قرار گرفته و سوابق آن ثبت و هرگونه موارد عدم انطباق ها سريعا رفع گردد.مورزماني مشخص 
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اگر شرايط كار پيمانكار به صورتي باشد كه باعث اعالم كاذب سيستم اعالم حريق شود مي بايست هماهنگي هــاي الزم   . ۵٧

 جهت ايزوله سازي با واحد آتش نشاني انجام شود.

و كميتــه ســاماندهي    راهبران فوالد اصفهان  HSEوط به دريافت مجوز از مديريت  من  هرگونه احداث و ساخت رستوران . ۵٨

 مديريت پروژه ساختمان هاي اداري و فرهنگي شركت راهبران فوالد اصفهان  مي باشد.

 الت فقط در تعميرگاه ها مجاز مي باشد.انجام تعميرات بر روي ماشين آ . ۵٩

يل ها و ليفتراك ها و ساير باالبر هــا، گواهينامــه ســالمت فنــي را از  رثقپيمانكار موظف است قبل از استفاده از كليه ج . ۶٠

 سازمان استاندارد و كارفرما اخذ نمايد. تائيدشركت هاي مورد  

فني معتبر باشــند و تمــامي ماشــين    الت در اختيار پيمانكار مي بايست داراي برچسب معاينهكليه خودروها و ماشين آ . ۶١

 را اخذ نمايند.  HSEه مديريت ييدتائالت ورودي مجتمع مي بايست آ

پيمانكار موظف است هنگام فعاليت، اقدامات الزم جهت رواني ترافيك و شرايط الزم براي عبور افــراد پيــاده را فــراهم   . ۶٢

 نمايد.

پيمانكار موظف است هنگام فعاليت ، محدوده عمليات را با حصار كشي، نصب عالئم و تابلوهاي هشــدار دهنــده معــين   . ۶٣

 نمايد.

ر بايد بهداشت پرسنل خود را در زمان حمل دستي پسماندها و يا كار در نزديكي محيط هاي نگهداري پســماند  نكاپيما . ۶۴

 جهت جلوگيري از بروز بيماري به هزينه خود تامين نمايد.

پيمانكار متعهد مي گردد از رها كردن هر گونه مواد آالينده به محيط زيست شامل فاضالب، آالينده هــاي هــوا و خــاك   . ۶۵

گيري نمايد. همچنين تمهيدات خاصي را در خصوص كنترل ساير مواد كه ممكن است باعث آلودگي، ضــرر و زيــان  پيش

 به محيط زيست گردند نظير دود، گرد وغبار، محصوالت راديواكتيو يا ساير آالينده هاي جوي اقدام نمايد.

راضه متعلــق بــه فعاليــت هــاي خــود را از  د قپيمانكار موظف است زائدات و پسماند، مواد خطرناك مصرف نشده و موا . ۶۶

محوطه عملياتي كارفرما خارج نموده و بطور مناسبي مطابق با مقررات زيست محيطي دفع نمايــد. همچنــين پيمانكــار  

موظف است پسماندهاي خطرناك را به صورت جداگانه از زباله هاي بدون خطر جمع آوري، جداسازي و حــذف نمايــد و  

طح كارگاه خود و خروج ضايعات از محوطه كارگاه و تعيين تكليــف در  در س 5به انجام الزامات ظف همچنين پيمانكار مو

 اين خصوص مي باشد.

در حين انجام هر كاري (دائم يا موقت) و پس از پايان آن ، پيمانكار بايد محوطه عمليات خود، كارفرما و يا ساير محوطه   . ۶٧

ارفرما مي باشد. مرتب و پاكيزه نگهداشته و بطور منطقــي عــاري از موانــع  ا كهايي را كه به نوعي مرتبط با قرارداد وي ب

د و زائدات باقيمانده)نمايد. در صــورتي كــه پيمانكــار از  طلوب همه تجهيزات ساختماني و مواغير ضروري (مانند دفع م 

اقــدام نمــوده و هزينــه    ازيبرآورده نمودن الزامات فوق قصور ورزد، كارفرما مجاز است تا نسبت به انجام عمليات پاكس

 عمليات پاكسازي به همراه جريمه مشخص شده از پيمانكار كسر گردد.
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پيمانكار موظف است به پيشگيري از هرگونه هدر رفت منابع شامل سوخت، آب، مواد خام و.....در محيط كار مي باشــد.   . ۶٨

خواهد شد. در صورتي كــه پيمانكــار    يمهدر صورت مشاهده موارد ياد شده توسط ناظرين كارفرما، پيمانكار مشمول جر

نياز به تامين آب از طريق چاه داشته باشد ملزم به دريافت پروانه بهره برداري بوده و سابقه آن مي بايست بــراي نــاظر  

 پيمانكار فرستاده شود.

مصــرفي را  اد پيمانكار موظف است در صورت استفاده از مواد شيميايي خطرناك، پيش از آغاز فعاليت خود، فهرست مو . ۶٩

رسانده تا نسبت به ارائه ضوابط جهت نحــوه    HSEبا ذكر ميزان تقريبي مصرف از طريق واحد مربوطه به اطالع مديريت  

مصرف، نگهداري، حمل و نقل و پاكسازي اين مواد و همچنين تمهيدات الزم در خصوص آمادگي و واكــنش در شــرايط  

 اضطراري اقدام گردد.

ني بايد بصورت روزانه به محل هاي مجاز منتقل گردند تا از ايجاد بوي زننــده در محــل  دشدضايعات و پسماندهاي فاس . ٧٠

 هاي مصرف و كار پيشگيري شود.

پيمانكاران موظفند در زمينه جنبه هاي ناشي از فعاليت غير معمول و يا شرايط اضطراري ناشي از فعاليت خود، آمادگي   . ٧١

 سنل داشته باشند.پر  الزم را در دو بعد ايمني، تجهيزات و آموزش

 كارفرما جهت كاركنان مستقر در كارگاههاي خود مي باشد. تائيدپيمانكار موظف به تامين آب آشاميدني سالم مورد   . ٧٢

ي خود جايگاه سوخت در نظر گيرند ملزم به رعايت دستورالعمل هاي احداث  اري كه الزم است در محوطه كارگاهپيمانك . ٧٣

 وگيري از آلودگي هاي زيست محيطي مي باشند.جل  جايگاه سوخت از سوي كارفرما جهت

پيمانكار موظف به فراهم نمودن راهكارهاي الزم جهت ممانعت از ورود حشرات و جوندگان بــه محوطــه كارگــاهي و در   . ٧۴

 صورت لزوم سم پاشي و ارائه مستندات آن به كارفرما مي باشد.

 في در محوطه كارگاهي مي باشد.كا پيمانكار موظف به تامين سطل هاي زباله به تعداد و اندازه . ٧۵

پيمانكار مي بايست فعاليتهاي خود را به طور مستمر بررسي و از ايجاد پيامدهاي زيست محيطي نا مطلــوب جلــوگيري   . ٧۶

 نمايد.

 پيمانكار مي بايست گرد و غبار ناشي از عمليات خاكي و تردد ماشين آالت را كنترل نمايد. . ٧٧

 ي بالفاصله اقدام به پاكسازي محل از ضايعات، خاك و نخاله هاي مازاد نمايد.يستبعد از انجام فعاليت، پيمانكار با . ٧٨
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  قرارداد پيش نويس  

و كــد   ١٠٢٦٠٤٠٧٩٧٠و شناســه ملــي  ١٩٩١٥  اين قرارداد بين شركت راهبران فوالد اصفهان (ســهامي عــام) بــه شــماره ثبــت

و  بعنوان مدير عامل    سيدعلي صدريدر اداره ثبت شركتهاي شهرستان اصفهان به نمايندگي آقايان       ٤١١١٧٦٨١٣٩٣٣اقتصادي

                      به عنوان رئيس هيات مديره كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك ســو و شــركت  اسداله اسدي    عضو هيئت مديره و

به نمايندگي آقايــان                       بعنــوان                                                         و كداقتصادي                        و شناسه ملي       بت          به شماره ث

  كه در اين قرارداد، پيمانكار ناميده مي شود منعقد مي گردد.

  موضوع قرارداد: - ١ماده 

  اد عبارت است از:موضوع قرارد

  " هوايي جهت برق رساني داخلي معدن سنگ آهن اسفندار كيلو وات ١٣٠تامين تجهيزات و اجراي شبكه برق  "  

 ٥طبق پيوست شماره   ١٢٠با هادي روكش دار   كيلو وات ١٣٠متر شبكه    ٢٤٠٠اجراي   . ١-١

 به  ٢٥KVAو يك دستگاه ترانس    ٥٠KVAيك دستگاه ترانس  ،    ١٠٠ KVAترانس  دستگاه پست هوايي با    دوتامين و نصب   . ١-٢

 ٢و    ٣پيوست شماره  طبق    متعلقات همراه

  ٢و   ٣دستگاه تابلو توزيع سه فيدر به همراه روشنايي طبق پيوست    هارچتامين و نصب  . ١-٣

  اسناد و مدارك قرارداد:  - ٢ماده 

  اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است :  

  الف: قرارداد حاضر 

نت برنامــه ريــزي و نظــارت راهبــردي  معاو ٠٣/٠٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢- ٨٤٢/٥٤ب: شرايط عمومي پيمان موضوع بخشنامه  

  رئيس جمهور

  :شرح كار و خدمات پيمانكار ١ت شماره ج: پيوس

  )٣الي   ١:جداول تفكيك بها (جداول شماره   ٢د: پيوست شماره 

  :برنامه زمانبندي انجام كار٣ه: پيوست شماره  
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  :ليست سازندگان مجاز (وندور ليست)٤و: پيوست شماره  

  اجرا  هاي اصلي : نقشه٥ه شمار  پيوستز:  

  مه كدينگ اسناد و تجهيزات كارفرماشيوه نا "ح

: مشخصات فني (مشخصات فني عمومي ، مشخصات فني خصوصي) دستورالعملها و استاندارهاي فني اسناد تكميلــي كــه در  ك

اســناد و   ن مبادله مــي گــردد نيــز جــزءحين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيما

مدارك پيمان به شمار مي آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اســناد ممكــن اســت بصــورت  

  مشخصات فني ، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد.

و محــيط زيســت  ي مــديريت ايمنــي ، بهداشــت : كليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ايمني و زيست محيطي ابالغي از سول

  كارفرما كه جزء الينفك قرارداد مي باشند.

  طرفين برسد.  امضاء: صورت مجالس و هر نوع سند ديگري كه در مدت قرارداد تنظيم گردد و به م

  ) كارفرما HSE: موازين و الزامات ايمني، بهداشت و محيط زيست (ن

نامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمــان اولويــت دارد.    تافقمو  اسناد و مدارك پيمان،  در صورت وجود دو گانگي بين: ١ تبصره

نقشه هــاي اجرايــي و مشخصــات   ، يت به ترتيب با مشخصات فني خصوصيهر گاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولو

  ت دارد.اد و مدارك پيمان اولويسنا اي كار باشد ، فهرست بها بر ديگرفني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به به

  مدت قرارداد:  - ٣ماده 

  ماه شمسي از تاريخ ابالغ قرارداد مي باشد.  سهمدت قرارداد 

  مبلغ قرارداد:- ٤ماده 

  وضــوعل تفكيك مبلغ پيمــان م ريال) مطابق جداو                                                  ريال (                          مبلغ قرارداد                      

  قرارداد مي باشد.  ٢بند (د) ماده  

  تعديل آحاد بهاء:  - ٥ماده 

  تعديل نمي گردد.هيچگونه    قيمت هاي واحد مربوط به عمليات موضوع قرارداد تا پايان مدت قطعي بوده و مشمول
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  نحوه پرداخت به پيمانكار:- ٦ماده

(چهــل    %٤٠  تا سقف  د و شروع بكار  پس از ابالغ قرارداما  كارفردر صورت درخواست كتبي پيمانكار و موافقت   - ۶-١

پيش    ،  مبلغ برابر ١.٥به ميزان بعنوان پيش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانكي  قرارداد درصد) مبلغ 

پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد. مبلغ مزبور به تناسب از هريك از پرداختهاي بعدي به پيمانكار كســر مــي  

 مستهلك شدن مبلغ پيش پرداخت به پيمانكار مسترد مي گردد. دد. تضمين مزبور پس ازگر

سط پيمانكار و پيشــرفت كــار پــس از بررســي و تائيــد  براساس صورت وضعيتهاي تنظيمي تو  ساير پرداختها - ۶-٢

  دستگاه نظارت و كسر كسور قانوني و سهم پيش پرداخت صورت مي گيرد.

روز از تاريخ ابالغ قرارداد مراتب به منزله انصراف پيمانكار   ٧رف مدت پيش پرداخت ظ  انتنامهمضدر صورت عدم ارائه    :  ٢  تبصره

ود و در صورت دريافــت پــيش  از دريافت پيش پرداخت تلقي گرديده و تاريخ ابالغ قرارداد به عنوان تاريخ موثر محسوب مي ش

خواهد گرفــت. تســويه حســاب    قرار  كتاريخ شروع قرارداد مالاز سوي پيمانكار همچنان تاريخ ابالغ قرارداد به عنوان  پرداخت 

كيفي و كمي آن توسط بازرسان فني    تائيدنهايي پس از تحويل كامل موضوع قرارداد مطابق با اسناد و نقشه ها، مشخصات فني و 

  دستگاه نظارت انجام مي پذيرد.  تائيدو 

قرارداد حاضر و ســهم پــيش پرداخــت   ٩و  ٨قانوني مطابق با مواد از هر مبلغ پرداخت شده به پيمانكار كليه كسورات    :٣تبصره

  كسر مي گردد.

  نظارت در اجرا:- ٧ماده 

نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است از طــرف كارفرمــا  

شود، واگذار گرديده است پيمانكار موظــف اســت  ستگاه نظارت ناميده ميبعهده مديريت پروژه هاي كارفرما كه در اين قرارداد د

كارها را بر طبق قرارداد و اصول فني و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتي كــه دســتگاه نظــارت يــا نماينــده آن در حــدود  

  مشخصات اسناد و مدارك قرارداد مي دهد اجرا كند.

  كسورات قانوني: - ٨ماده

  ر مي باشد كه در اين راستا به شرح ذيل از سوي كارفرما عمل ميگردد:نكاقانوني بعهده پيما  پرداخت كليه كسورات

قانون تامين اجتماعي را اعمال نمايد. پرداخــت صــورت   ٣٨بيمه : پيمانكار متعهد است تعهدات قانوني مندرج در ماده  - ٨-١

  ارداد مي باشد.ن اجتماعي براي اين قروضعيت نهائي و تسويه حساب با پيمانكار منوط به ارائه مفاصا حساب تامي
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  تضمين اجراي تعهدات و سپرده حسن انجام كار:- ٩ماده 

(پنج درصــد) مبلــغ    %٥قرارداد، معادل    امضاءبه منظور تضمين اجراي تعهدات بر طبق مفاد قرارداد پيمانكار به هنگام  

ــ قرارداد ضمانتنامه بانكي، به عنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات به كارفر پــس از اتمــام   رمانتنامه مزبــوما تحويل مي دهــد. ض

  %١٠شرايط عمومي پيمان از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار معــادل   ٣٥قرارداد و تائيد دستگاه نظارت مسترد مي گردد. طبق ماده 

ــ  ف ديگــر  (ده درصد) به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي گردد. نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي و نص

  ئيد دستگاه نظارت مسترد مي گردد.تحويل قطعي با تاشدن دوره تضمين و سپري پس از  

  :  و تحويل قطعي دوره تضمين- ١٠ماده

ي يگونه نقصي در مفاد اجراموقت مي باشد. در صورت مشاهده هردوره تضمين قرارداد يك سال از تاريخ تحويل 

از قصور پيمانكار باشد مراتب با ذكر معايب و نقايص و   دستگاه نظارت ناشي  موضوع قرارداد طي دوره تضمين كه بنا به تشخيص 

مي گردد. و پيمانكار بايد در مدت تعيين شده از سوي دستگاه نظارت نسبت به رفع نواقص و محل آنها كتبا به پيمانكار ابالغ  

رفع معايب مي باشد و هزينه آنرا كارفرما مجاز به    معايب اقدام نمايد. هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور و يا مسامحه كند

از محل تضمين پيمانكار و يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت مي كند. رفع معايب    % ١٥به اضافه  

  توسط كارفرما، رافع مسئوليت هاي پيمانكار در دوره تضمين نيست.

  خسارت تاخير:- ١١ماده 

(نيم درصد) و   %٠.٥قرارداد به تشخيص كارفرما به ازاي هر روز تاخير، خسارت معادل وضوع  ر در انجام م در صورت تاخي

(ده درصد) مبلغ قرارداد از سوي كارفرما منظور و از مطالبات و تضامين پيمانكار كسر مي گردد. در صورت تــاخير   %١٠حداكثر تا 

بــه دادگــاه فســخ و تضــمين اجــراي  راسا و بدون مراجعه تواند قرارداد را بيش از يك هفته،كارفرما ضمن اعمال جرائم فوق مي 

  ات آن را ضبط نمايد.تعهد

  تعهدات پيمانكار:  - ١٢ماده 

ســناد  نقشه ها و مشخصات فني مندرج در اطالع كامل از كليه ضوابط و شرايط ، اپيمانكار ، قرارداد حاضر را با  - ١٢-١

ن خواهد بود و متعهد مي باشد، نهايت ســعي و  آ مجدد تائيدمنزله   اين قرارداد نيز به  امضاءمناقصه پذيرفته و  

 تالش خويش را در مسير اجراي كليه تعهدات مندرج در آن بكار ببندد.

پيمانكار موظف است خدمات موضوع اين قرارداد را طبق برنامه زمانبنــدي و شــرح كار،خــدمات، ملزومــات و   - ١٢-٢

يط پيش بيني شده در اين قرارداد و مدارك  جهيزات الزم و شرامشخصات فني مقادير كار پيوست قرارداد، با ت
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روش ها و اصول متداول فني و براساس اســتاندارهاي    كميت الزم و بكار بردن بهترين و اسناد آن و با كيفيت و

تخصصي و حرفه اي و با حداكثر مهارت و جديت خود انجام دهد. همچنين در تمــامي مراحــل كــار، صــرفه و  

و اقــدامات پيمانكــار بوســيله  گزارش هــا    تائيدبديهي است ؛  نمايد.  زم را حفظ  ا و امانت داري الصالح كارفرم 

ا رافع مسئوليت پيمانكار نبوده و پيمانكار در هر حال مسئول و جوابگوي نواقص يا اشتباهاتي است كــه  كارفرم 

 بعدا مشاهده مي گردد.

و حمل و تخليه آن ها در محل كــار و   قرارداد، بارگيري تامين كليه قطعات، تجهيزات و مصالح مورد نياز اجراي - ١٢-٣

همچنين تامين نيروي انساني، ابزار و ماشين آالت مورد نياز از قبيل جرثقيل، تريلر، كفي و .... (شامل راننــده،  

ي عمليات و نيز هزينه  يسوخت، مواد مصرفي ماشين آالت، تعمير و نگهداري آنها) بيمه و كليه هزينه هاي اجرا

كارگاه بر عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال اين موضوعات  ي تجهيز و برچيدن  ها

 ندارد.

پيمانكار بايد نسبت به امكان تامين نيروي انساني، ماشين آالت، تجهيزات و لوازم مورد نيــاز اجــراي قــرارداد   - ١٢-۴

گيري ماشين آالت و ابزارآالت و  هاي مربوط به بكاراطمينان حاصل نمايد و نيز ميزان دستمزدها و كليه هزينه  

اجراي طرح و خريد مصالح و تجهيزات و بارگيري، بيمه، حمل و تخليه و .... را از هر جهــت در مبلــغ قــرارداد  

 منظور نمايد و از اين بابت بعدا حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.

رديف هاي كار انجام شده، مــوارد  ارش تفصيلي حجم و  كليه گزارشات روزانه و پيشرفت فيزيكي كار شامل گز - ١٢-۵

خاص پيش آمده در پروژه كه باعث تسريع يا تاخير در كار شده همراه با اظهار نظر و پيشــنهادات پيمانكــار و  

تعيين ميزان پيشرفت فيزيكي و ريالي براساس رديف هاي برنامه زمانبندي مصوب و برنامه جبراني دوره بعــد  

شرايط عمومي پيمــان، تهيــه و پــس از    ١٨ماده    ٣صيص منابع مطابق بند  تمالي به همراه تخبراي تاخيرات اح

بررسي و اظهار نظر دستگاه نظارت به كارفرما ارسال مي گردد. پيمانكار موظف اســت، گــزارش هــاي مــوردي  

 د.ئه شده دستگاه نظارت تحويل نمايشده و يا ارا تائيدمورد نظر دستگاه نظارت را در فرمت هاي 

ر يك هفتــه  ثبه اخذ آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ايمني و زيست محيطي ظرف مدت حداكپيمانكار موظف   - ١٢-۶

پس از ابالغ قرارداد از مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست كارفرما مي باشد و ملزم به رعايت آئــين نامــه  

ها، پيمانكــار مكلــف  اس اين آيين نامه  ها و دستورالعمل هاي فوق الذكر طبق دستورات اعالمي مي باشد. براس

به تهيه لباس كار،كفش و كاله ايمني مناسب براي كليه نيروهاي انساني خود مي باشــد. در غيــر اينصــورت از  

 ادامه كار آنان جلوكيري به عمل خواهد آمد.

ني بطــور تمــام  نفر پرسنل و يا بيشتر ميبايست كارشناس و يا تكنسين بهداشت حرفه اي و ايم ٢٥پيمانكار با  - ١٢-٧

 در اختيار داشته باشد.وقت  
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پيمانكار طبق چك ليست يا پرسش نامه هائي كه از سوي مديرت ايمني و بهداشت در اختيارشــان قــرار مــي   - ١٢-٨

بهداشتي از كارگاه خود و ارائه نتايج اين بازرسي هــا بــه   - گيرد موظف به انجام بازديدها و بازرسي هاي ايمني

 مديريت ايمني و بهداشت كارفرما مي باشد.

يمانكار در اجراي صحيح كار مسامحه ورزند يا باعــث اخــالل نظــم كارگــاه گردنــد  هرگاه كاركنان و كارگران پ - ١٢-٩

مراتب براي بار اول به پيمانكار تذكر داده خواهد شد و در صورت تكرار، كارفرما مي تواند از پيمانكار بخواهــد  

داشت بركنارشدگان  ن دستور بوده و حق نخواهد كه متخلفين را از كار بركنار كند. پيمانكار مكلف به اجراي اي

را بار ديگر در كارگاه به كار گمارد مگر با توافق كتبي كارفرما، اجراي اين دستورات از مسئوليت هاي پيمانكار  

 و ايجاد حقي براي او نخواهد كرد.  نمي كاهد

ــ پيمانكار موظف است براي بخش هائي از كار كه توسط دستگاه نظارت تعيين مي   - ١٢-١٠ ه  گردد، در انجام امور مربوط

به شرحي كه از طريق كارفرما اعالم مي شود از طريق سيستم هاي مكانيزه يكپارچه نماد و اتوماســيون اداري  

 كارفرما عمل نمايد.

 پيمانكار موظف است كليه اطالعات مورد نياز كارفرما و مرتبط با قرارداد را ارائه نمايد. - ١٢-١١

فزار و ارائه ديتابيس نهايي برداشت شده در نرم افــزار  لعمل بهره برداري از نرم اپيمانكار موظف به ارائه دستورا - ١٢-١٢

    .به كارفرما مي باشد

زمان تحويل موقت تا تحويــل    پيمانكار موظف به رفع كليه نواقص، اشكاالت و معايب طرح در دوره تضمين (از - ١٢-١٣

 دائم مي باشد.)

وط به ماليــات و  يين نامه هاي مربآ  امين اجتماعي و قوانين ون كار و تپيمانكار هزينه هاي ناشي از اجراي قواني - ١٢-١۴

تاريخ انعقاد قرارداد معمول و مجري بوده است و نيز سود خود را منظور نمايد. و از اين بابــت  عوارض و... كه تا  

 بعدا حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

اقامــت، ايــاب و  ن دفتر، لوازم اداري، محل تامين نيروي انساني ساده و متخصص به تعداد الزم و همچنين تامي - ١٢-١۵

آشاميدني و مصرفي مناسب و ساير مايحتاج آنان بر عهــده پيمانكــار اســت و از ايــن بابــت  آب  ذهاب، غذا و  

 گونه تعهدي ندارد.چكارفرما هي

 پيمانكار موظف است از استخدام اتباع بيگانه و معتادان به مواد مخدر خودداري نمايد. - ١٢-١۶

تمزد و حق بيمه كاركنان خود را بر طبق قــوانين مربوطــه مرتبــا  است كليه حقوق ، مزايا، دسپيمانكار متعهد   - ١٢-١٧

پرداخت نمايد. ساير كسور قانوني و موارد مرتبط با قانون كار و نيز تهيه لوازم ايمني انفرادي و تردد پرسنل بر  

 عهده پيمانكار مي باشد.

ا اخذ مجوز از دستگاه نظارت و  ارگاه در طي مدت قرارداد بورود و خروج ماشين آالت و تجهيزات پيمانكار به ك - ١٢-١٨

 مديريت حراست كارفرما مجاز خواهد بود.
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پيمانكار در تمام مدت قرارداد مسئوليت كامل حسن اجراي خدمات پرسنل خود را بــه عهــده دارد.كاركنــان   - ١٢-١٩

  دهند. كارفرما مــي توانــد بــهپيمانكار بايد از هر حيث بتوانند خدمات موضوع قرارداد را به نحو احسن انجام  

قابليت حرفه اي،تعويض فرد يا افرادي از پرســنل پيمانكــار را خواســتار   داليل عدم كفايت فني يا اخالقي و يا

شود.در اينصورت پيمانكار بدون اينكه تعهد و هزينه اي در اين مورد براي كارفرما ايجاد كند بايد در محــدوده  

جايگزيني وي با فرد واجد صالحيت و مورد  ظارت عمل نمايد و نسبت به زماني مشخص شده از طرف دستگاه ن

 دستگاه نظارت اقدام نمايد. مسئوليت پيمانكار در مدت جايگزيني به قوت خود باقي است. تائيد

قطعــات و   پيمانكار موظف به حفظ،حراست و استفاده صحيح از كليه تجهيزات ملكي و ابزار آالت، تاسيســات،  - ١٢-٢٠

  ي است جبران خســارات وارده بــه تجهيــزات ملكــي، ابــزار آالت، به كارفرما مي باشد. بديه  تجهيزات متعلق

تاسيسات، قطعات و تجهيزات كارخانه و مجتمع در زمان اجراي پروژه ناشي از قصور پيمانكــار (راهبــري غيــر  

يشــي و...)  معقول، عدم دقت در نگهداري و تعميرات، عدم استفاده به موقع از قطعــات يــدكي ، مصــرفي، سا

است. در صورت عدم جبران در مدت تعيين شده،كارفرما حسب نيــاز نســبت بــه تعميــر يــا    برعهده پيمانكار

درصــد اضــافه ) بــه    ٣٠(  ١.٣جايگزيني موارد آسيب ديده اقدام و كليه هزينه هاي مربوطه را با اعمال ضريب  

 حساب بدهكاري پيمانكار منظور خواهد نمود.

اشــت و محــيط  مــديريت ايمنــي، بهد  تائيدت استاندارد طبق  فاده از ادوات و ماشين آالپيمانكار ملزم به است - ١٢-٢١

 زيست كارفرما مي باشد.

فني اقالم و مصالح تامين شده قبل از ساخت و نصب، برعهده دستگاه نظارت مــي باشــد. لــذا پيمانكــار   تائيد - ١٢-٢٢

مي باشــد.   يه قبل از نصبتائيدو اخذ  متعهد به برآورده نمودن شرايط و الزامات فني مورد نظر دستگاه نظارت

  تائيــدپيمانكار ملزم به خريد واستفاده از اقالم ، مصالح و تجهيزات مورد نياز اجراي طرح از كارخانجات مــورد  

 كارفرما مي باشد.

ورود و خروج ماشين آالت پيمانكار به و از كارگاه در طي مدت قرارداد بــا اخــذ مجــوز از دســتگاه نظــارت و   - ١٢-٢٣

 بود.حراست كارفرما مجاز خواهد  مديريت 

رج در  پيمانكار مي بايست پيشنهاد قيمت خود را براي تامين متريال طبق ســازندگان مجــاز بــه شــرح منــد - ١٢-٢۴

 ارائه نمايد ٤پيوست شماره 

 پيمانكار بدون مجوز كتبي كارفرما حق واگذاري تمام يا بخشي از خدمات موضوع قرارداد را به غير ندارد. - ١٢-٢۵

حت كار و انجام تعهدات ، بازرسي حين كار توسط بازرس كارفرما  وند پيشرفت و اطمينان از صجهت اطالع از ر - ١٢-٢۶

و با هماهنگي پيمانكار انجام خواهد شد. همچنين پيمانكار ملزم به اجراي كليه موارد مطــرح شــده از جانــب  

 ت نيز مي باشد.بازرس كارفرما در چارچوب قرارداد في مابين، كه در متن سفارش پيش بيني نگرديده اس

وظف به ارائه برنامه زمانبندي به منظور انجام بازرسي كليه مراحل تهيه مواد اوليه،ســاخت و نصــب  پيمانكار م  - ١٢-٢٧

 توسط دستگاه نظارت مي باشد.
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 پيمانكار موظف به رعايت آيين نامه صيانت از انرژي شركت راهبران فوالد اصفهان  مي باشد. - ١٢-٢٨

ــق مشخ - ١٢-٢٩ ــراي دقي ــه اج ــزم ب ــار مل ــ پيمانك ــت ه ــق پيوس ــده طب ــالم ش ــات اع ــوارد  ص ــرارداد و م اي ق

ــدازه،   ــر در ان ــه تغيي ــد.هر گون ــي باش ــرارداد م ــدت ق ــول م ــارت در ط ــتگاه نظ ــوي دس ــي از س ابالغ

ــذ   ــه اخ ــوط ب ــاخت من ــات س ــالح و قطع ــالم، مص ــات اق ــاد و مشخص ــارت  تائيدابع ــتگاه نظ ــه از دس   ي

 مي باشد.  

ز ناييــد نهــايي دســتگاه  )خود را پس اAs Builtاخت (پيمانكار موظف است؛ گزارش فني و نقشه هاي چون س - ١٢-٣٠

و سه نسخه چاپ شده به مركز اســناد كارفرمــا   CDكارفرما به صورت سه نسخه  تائيدنظارت و در فرمت مورد 

 تحويل نمايد.

كارفرما همكاري هاي الزم را بــه عمــل آورده و همــواره    IMSپيمانكار موظف است در راستاي اجراي سيستم   - ١٢-٣١

 ورالعمل هاي كارفرما در بخش هاي مختلف منطبق سازد.را با آئين نامه ها و دست  عملكرد خود

پيمانكار موظف است متريال و تجهيزات مورد استفاده جهت انجام خدمات موضوع قرارداد را حتمــا از ليســت   - ١٢-٣٢

 ) تهيه نمايد.٤سازندگان مجاز(پيوست شماره 

 با قرارداد را ارائه نمايد.ا و دستگاه نظارت و مرتبط  پيمانكار موظف است كليه اطالعات مورد نياز كارفرم  - ١٢-٣٣

پيمانكار موظف است براي بخش هايي از كار كه توسط دستگاه نظارت تعيين مي گردد، در انجام امور مربوطــه   - ١٢-٣۴

به شرحي كه از طريق كارفرما اعالم مي شود، از طريق سيستم هاي مكــانيزه يكپارچــه (نمــاد) و اتوماســيون  

 عمل نمايد.اداري كارفرما  

ي از پيمانكار در محل اجراي پروژه جهت انجام هماهنگي هاي الزم با دستگاه نظــارت الزامــي  حضور نماينده ا - ١٢-٣۵

 است.

پيمانكار مسئول ضرر و زيان و خسارت ناشي از قصور يا اشتباه يا سهل انگاري پرسنل خود در مقابل كارفرمــا   - ١٢-٣۶

تواند خسارات وارده را از محــل    ارداد مي باشد. كارفرما ميو ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با اين قر

 كليه مطالبات و تضامين در اختيار وصول نمايد.

بيمه گذاري هر نوع خسارت به اقالم و مصالح موجود در انبارهاي پيمانكار در محل اجراي قرارداد و يا در محل   - ١٢-٣٧

 هاي نصب، بعهده پيمانكار است.

- تاخير در تامين مواد و اجراي پروژه- سائل ايمنيارت از كاركرد پيمانكار (م در صورت عدم رضايت دستگاه نظ - ١٢-٣٨

توقف دادن خطوط توليد در حال كار)پروژه به مدت دو هفته تعطيل خواهد شد و توســط دســتگاه نظــارت و  

براي باقيمانده پروژه،تصميم گيري خواهد شد. تمام هزينه ها و خســارت هــاي وارده نيــز،    متناسب با شرايط، 

 از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد گرديد.براساس نظر دستگاه نظارت،  
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شــود و امكــان   مــي هپيمانكار بايد مطابقت قسمت هايي از عمليات موضوع پيمان كه پس از انجام كار پوشيد - ١٢-٣٩

ر نيست، مانند كانال كني و لوله گذاري را با نقشه هاي اجرايي، مشخصات فني و دســتور  بازرسي آن بعدا ميس

 قبل از پوشيده شدن با دستگاه نظارت صورت جلسه نمايد.كارها در حين اجراي كار و  

پيمانكار موظف به نصب تابلوهاي هشدار دهنده مناسب در محيط كارگاه و در مسير اجــراي كانــال در مــدت   - ١٢-۴٠

 اجراي قرارداد و جمع آوري آن ها در پايان قرارداد مي باشد.

  خاتمه دادن به قرارداد: - ١٣ماده 

ود و به هر دليل مي تواند در تمام طول مدت قرارداد، با اعالم كتبي نسبت به خاتمه قرارداد و  كارفرما بنا به صالحديد خ

مدت تمديــد شــده نيــز مــي توانــد    يم مديد مدت قرارداد كارفرما در تما. در صورت تنمايد  تسويه حساب پيمانكار اقدام  

دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا هــر گونــه ادعــا را در    اين امر حق اقامه هر گونه  قرارداد را خاتمه دهد. پيمانكار با پذيرش

  مراجع قضايي يا اداري را از ناحيه خود سلب و ساقط نمود.

 فسخ قرارداد: - ١٤ماده 

ــ  دم  در صورت عدم تعهد پيمانكار به هريك از مفاد قرارداد يا هرگونه تاخير غير موجه ناشي از اقدامات پيمانكار و يــا ع

روزه و عدم اقدام موثر پيمانكار به تشخيص كارفرما، كارفرمــا    ١٠ر اجراي تعهدات، پس از ابالغ كتبي  توانايي فني پيمانكار د

مي تواند راسا و به تشخيص خود نسبت به فسخ قرارداد به صورت يكجانبه يا نســبت بــه جبــران خســارات وارده از محــل  

ضمن اعالم فســخ يكجانبــه، اقــدام بــه جبــران    نداللزومعمحل ديگري اقدام نموده و  سپرده ها و تضامين در اختيار و يا از  

داعي نموده و پيمانكار با پذيرش اين امر حق اقامه هر گونه ادعا و دعوي اعــم از  ايخسارات وارده از كليه مطالبات و تضامين 

  حقوقي و كيفري در مراجع قانوني را از ناحيه خود سلب و ساقط نمود.

  حل و فصل اختالف: - ١٥ماده

گونه اختالف نظر در تفسير مواد قرارداد به عهده مديريت هاي حقوقي و قرارداد هاي شــركت راهبــران فــوالد  حل هر  

اصفهان  مي باشد و مرجع صالح رسيدگي دعاوي به حقوقي ناشي و مرتبط به اين قرارداد محاكم قضائي شهرستان سيرجان  

  ودند.ن قرارداد با آن موافقت نميا  امضاءخواهد بود كه طرفين با 

  

  



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  و وا   ۱۳۰ب ق رسا   ی ا و   ت ی ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
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ضاء و          ما                                            ا ضاء  و                                                   کار کار  ا                                                                                                                                                    ما

  نشاني طرفين قرارداد:- ١٦ماده

نشاني طرفين قرارداد به شرح ذيل است. هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايــد  

ليه نامــه هــا و اوراق و  نمايد و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است ك  ابالغموضوع را كتبا به طرف ديگر  

  هار نامه ها به نشاني قبلي ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ شده تلقي خواهد شد.اظ

    - ساختمان توكا  - كوچه نمازخانه استيفن - اصفهان خيابان نظر غربي  شركت راهبران فوالد اصفهان :

  شركت:........................................

  د:  نسخ قراردا - ١٧ماده 

طرفين رسيده و مبادله شده است كه كليه نسخ بدون هــر گونــه    امضاءماده تنظيم و به     ١٧خه ،  اين قرارداد در سه نس

  خط خوردگي و الك گرفتگي معتبر بوده و حكم واحد را دارند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ٢پيوست شماره

كيلو وات هوايي جهت برق رساني    ١٣٠تامين تجهيزات و اجراي شبكه برق  "جداول آناليز قيمت پروژه   

  "داخلي معدن سنگ آهن اسفندار  

با   كيلووات  ١٣٠خريد كليه تجهيزات و يراق آالت مورد نياز، بارگيري، حمل و تخليه جهت اجراي شــبكه برق  

  :١بانضمام برق دار نمودن شبكه مطابق جدول شماره خط هوايي  

  كيلووات ١٣٠مربوط به خريد تجهيزات و اجراي شبكه    ١جدول شماره  

  تعداد  واحد  شرح  رديف 
قيمت 
مصالح 
  (ريال)

  دستمزد(ريال)

جمع  
دستمزد و 

مصالح 
  (ريال)

جمع كل  
  (ريال)

متر   يكانال كش  ١
  مكعب

٢/٥٣          

متر   سنگ الشه  ٢
  مكعب

٨/٤٤          

          ٣٣  اصله  ١٢*٤٠٠پايه   ٣
          ٨  اصله  گره   ١٢*١٠٠٠پايه   ٤
          ٢  اصله  ١٢*٨٠٠پايه    ٥
          ٢  اصله  ٩*٨٠٠پايه    ٦
          ١٧  اصله  مهار كامل   ٧
متر   بتن ريزي   ٨

  مكعب
٢/٣٤          

   ٨كراس آرم نمره    ٩
٤٤/٢  

          ٣٤  عدد

 ١٠كراس آرم نمره   ١٠
  ٤٤/٢به طول  

          ٢٤  عدد

 ٨٠بازو بريس    ١١
  سانتي متر 

          ٦٤  عدد

          ٩٠  عدد  بازو كراس آرم   ١٢
 ٢/١پيچ ومهره    ١٣

  جهت تسمه بازو 
          ١٥٠  عدد

          ٣٢  عدد  تيري راس    ١٤
پيچ و مهره يكسر   ١٥

  رزوه 
          ٨٥  عدد



پيچ و مهره دوسر   ١٦
  رزوه 

          ٤٥  عدد

مقره مخزني   ١٧
فاصله سيليكوني با  

 ٢٧٠بيش از    خزشي
  ميليمتر 

          ٩٠  عدد

          ٤٥  عدد  مقره بشقابي   ١٨
 انتهايي  مپلك  ١٩

هادي ضد آب  ٢٠
  روكشدار

          ٤٥  عدد

مهره چشمي ويو   ٢٠
  شكل 

          ٦٩  عدد

          ١٢  عدد  قت  د  كلمپ ارت با   ٢١
          ١٢  عدد  جرقه گير   ٢٢
كلمپ دو طرف   ٢٣

  هادي روكشدار
          ١٨  عدد

          ٣  عدد  بوش اسپاس   ٢٤

          ٩  عدد  يكت اوت سيليكون  ٢٥
كت اوت تيغه اي   ٢٦

  سيليكوني 
          ٤  مجموعه 

          ١٢  عدد  ٢٠برقگير پليمري    ٢٧
بــعــدد   سود پيمانكار(ريال) بحروف:جمع كل با احتساب بيمه، ماليات و  

  (ريال)

  

ا ، يك دـستگاه  وكا  ١٠٠دـستگاه ترانـسفورماتور روغني  ٢دازي انخريد،بارگيري، حمل،تخليه، نـصب،اجرا، تـست و راه  

بانضمام تابلو زير   ABبا كنسرواتور و از نوع كم تلفات     كاوا  ٢٥كاوا و يك دستگاه ترانسفورماتور   ٥٠رماتور  ترانسفو

تي و با مقاومت اهمي   ورت دـس تاندارد به ـص ي گالوانيزه و متعلقات مربوطه همراه با تهيه و اجراي چاه ارت اـس ترانـس

  )٢اهم مطابق (جدول شماره   ٢

  و نصب و راه اندازي   كاوا    ١٠٠: مربوط به خريد ترانس  ٢جدول شماره  

  تعداد  واحد  شرح كاال   رديف 
قيمت 
مصالح 
  (ريال)

  دستمزد(ريال)

جمع  
دستمزد و 

مصالح 
  (ريال)

جمع كل  
  (ريال)

١  
كم انسفرماتور  رت

  ١٠٠KVAتلفات  
          ٢  عدد



٢  
ترانسفرماتور كم 

  ٥٠KVAتلفات  
          ١  عدد

٣  
ترانسفرماتور كم 

  ٢٥KVAتلفات  
          ١  عدد

٤  
خروجي كابل  

ترانسفورماتور 
٣٥*٧٠*٣  

          ٣٩  متر 

٥  
ت كت اوسكو  

كامپوزيت ( براي 
  س)نترا  ٣

          ٤  مجموعه 

٦  
تابلوهاي بغل 
تيري و توزيع 

  ها ترانس
          ٤  مجموعه 

٧  
هادي روكشدار با 

يا ٧٠مقطع  سطح  
١٢٠  

  ٢٦٣٠          

٨  
كليد اتوماتيك 

داخل تابلو و انواع 
  كابلشوها 

            

٩  

ارت كامل (شامل 
كانال كني و 

صفحه ارت و كابل 
٢٥*١  (  

          ٦  مجموعه 

١٠  
سيم اصله هادي 

  روكشدار
          ١٧٩  عدد

          ٤  عدد  كابل داخلي   سر  ١١
          ٤  عدد  كابل هوايي   سر  ١٢
          ١  عدد  سكو سر كابل   ١٣

١٤  
  ٥/٢لوله گالوانيزه  

  اينچ 
            

١٥  
ارت تسمه اي 
  جهت برقگيرها

          ٢  مجموعه 

١٦  
پشتي تابلوهاي 

  برق تيري 
            

١٧  
سكو بتني  

  تابلوهاي توزيع 
            

١٨  
 ٣بست تسمه اي  

  س مجموعه تران
          ٢٠  عدد



          ٣٤  عدد  وكسي پا  ١٩

٢٠  
باال كت ارت    كاور

  و پايين 
          ١٨  عدد

          ٦  عدد  كاور برقگير   ٢١

٢٢  
كاور بوشينگ 

  س نترا
  ٦          

٢٣  

(كلمپ مهار كامل 
سيم   - سه پيچ

مهار فوالدي نمره 
 -مقره مهار  - ١٢

 - گوشواره مهار
مل مهار به طول 

 -١٦و قطر ٨/١
صفحه مهار 

٥٠٠*٥٠٠ (  

            

٢٤  
سكو ترانس 

يكطرفه يا دروازه 
  اي 

          ٣  مجموعه 

٢٥  
انواع قفل ضد 

سرقت ترانس و 
  تابلو 

            

          ١٠٠  عدد  آجر چيني تابلو   ٢٦

٢٧  
هشدار  نوار خطه  

  دهنده 
          ٥٠  متر 

٢٨  
كليد فيوز داخل  
  تابلوهاي توزيع 

          ٤  عدد

٢٩  
طراحي و نظارت 

  بر شبكه
            توافقي 

٣٠  
پيكتاژ و برداشت  

 Asbiltطرح  
            توافقي 

  
  جمع كل با احتساب بيمه، ماليات و سود پيمانكار(ريال) بحروف:

  بعدد(ريال)

 

  

 



  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
ارداد:                                                                                                              ۵از       ۱ه    خ       ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                  ا ضاء و                                                                                   کار کار    ا                                                                                                                                              ما

  

  

  

  

ماره   ت    ۱و

  

ماره   ی  و ه  نا ناد    ۶۰۰۰/۰۰۲/۰۰ا
  

  

 

 

  

 

  



  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
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ضاء و          ما                                                  ا ضاء و                                                                                   کار کار    ا                                                                                                                                              ما

هوايي جهت برق رساني داخلي معدن سنگ آهن   كيلو وات  ١٣٠تامين تجهيزات و اجراي شبكه برق  "شرح كار پيمانكار

  شامل موارد ذيل مي باشد:   "اسفندار

ارداد، بارگيري ، حمل و تخليه در محل پروژه جهــت  خريد كليه تجهيزات و يراق آالت مورد نياز مطابق وندور ليست قر . ١

بانضمام تســت و برقــدار    دستگاه تابلو توزيع سه فيدر  چهارو نصب  فاز    ٣با خط هوايي  كيلو وات ١٣٠اجراي شبكه برق 

  )١(جدول شماره   ٢نمودن شبكه مطابق پيوست شماره 

،    كــاوا  ١٠٠ترانسفورماتور روغنــي  پست هوايي با  اه  دستگ  دوخريد، بارگيري،حمل، تخليه، نصب،اجرا،تست و راه اندازي   . ٢

با كنسرواتور و از نوع كم تلفات بانضمام تــابلو    كاوا  ٢٥كاوا و يك دستگاه ترانسفورماتور   ٥٠يك دستگاه ترانسفورماتور 

  ٢اومت اهمي زير ترانسي گالوانيزه و متعلقات مربوطه همراه با تهيه و اجراي چاه ارت استاندارد به صورت دستي و با مق

 )٢(جدول شماره    ٢اهم مطابق پيوست شماره 

ــ   ١٤٠٠است ترانسفورماتور بايستي توليد سال    الزم به ذكر             هبوده و برگ گارانتي و تست شيت هاي ترانس توسط پيمانكار ب

 هيه ترانس اقدام نمايد.تحويل گردد. همچنين پيمانكار موظف است پس از ابالغ قرارداد نسبت به سفارش گذاري و ت  كارفرما

  سبت به سفارش و تهيه تمامي تجهيزات قرارداد اقدام نمايد.پيمانكار موظف است پس از ابالغ قرارداد ن . ٣

اعم از نقشه برداري با دوربين، پياده كردن مسير، پيكتاژ، حفــر چالــه دســتي،   كيلوولت ٢٠تمامي امور مربوط به شبكه  . ۴

ت  طه و پركردن آنها، كشيدن هادي شبكه و اصلي كردن مســير، نصــب كــات اونصب تيرهاي بتني، حفر چاه ارت مربو

سازمان مــديريت و برنامــه    ١١٠فيوز و برقگير، تست و برق دار نمودن شبكه براساس استاندارهاي وزارت نيرو و نشريه  

ك ماه قبل از تاريخ  ريزي بر عهده پيمانكار مي باشد. همچنين تيرهاي بتني استفاده شده در طرح ها بايستي حداكثر ي

كارفرما به توليد رسيده باشند. و همچنين حفــر تمــامي    تائيدو مورد    شركت توزيع برق  تائيداجرا در كارگاههاي مورد  

 چاله براي تيرهاي بتني و چاه ارت بايستي به صورت دستي انجام گردد.

، گواهينامــه هــا، دســتورالعمل بهــره  پيمانكار موظف است نسبت به تحويل كاتالوگ، نقشه هاي نهايي، تست شيت ها . ۵

 و آموزش بهره برداري پس از نصب تجهيزات به كارفرما اقدام نمايد. تجهيزات اتبرداري، سرويس، نگهداري و تعمير

پيمانكار موظف است پس از اجراي شبكه برق نسبت به تحويل نقشه هاي نهايي اتوكــد و در قالــب يــك نســخه لــوح   . ۶

صورت وضعيت هر   ائيدتاقدام نمايد.( الزم به ذكر است  GISكارفرما جهت ثبت در سامانه  فشرده و در دو نسخه كپي به

 كار اجرايي منوط به تحويل نقشه هاي نهايي به كارفرما مي باشد)

اخذ مجوز پرميت براي اجراي تمامي امور مرتبط با قرارداد مطابق فرمت موجود در شركت راهبران فوالد اصــفهان  بــر   . ٧

 ار مي باشد.عهده پيمانك

 بر عهده پيمانكار مي باشد.  350kg/m3قل  تهيه سنگ الشه و بتن در صورت نياز با عيار سيمان حدا . ٨

  اهم باشد.  ٢اندازه گيري مقاومت زمين چاههاي ارت و اصالح آن چنانچه مقاومت زمين بيش از   . ٩



  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
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ضاء و          ما                                                  ا ضاء و                                                                                   کار کار    ا                                                                                                                                              ما

تنــي  است قبل از خريد و حمل تيرهاي بكارفرما باشد و پيمانكار موظف  تائيدكارگاه ساخت تيرهاي بتني بايستي مورد  . ١٠

 اه نظارت را اخذ نمايد.يه دستگتائيدبه معدن اسفندار 

  محــل معــدنتمامي هزينه امور مربوط در رابطه با تامين تجهيزات پروژه شامل خريد، بيمه، بارگيري،حمل، تخليــه در   . ١١

 پيش بيني و لحاظ نمايد.كارفرما، برعهده پيمانكار مي باشد و بايستي پيمانكار در هزينه هاي خود  

 گيري ها با ادارات و سازمان هاي شهر بر عهده پيمانكار مي باشد.در زمان اجراي شبكه،كليه هماهنگي ها و پي . ١٢

صــورت گيــرد(    مديريت پــروژه هــانصب تجهيزات بايستي براساس استاندارهاي وزارت نيرو و دستورالعملهاي داخلي  . ١٣

 رديد)ر ابالغ خواهد گد از ابالغ قرارداد توسط دستگاه نظارت به پيمانكادستورالعمل هاي مرتبط در اين خصوص بع

انكار ابالغ ميگردد، پيمانكــار موظــف اســت  منظر به اينكه نقشه هاي اجرائي پروژه توسط كارفرما و يا نماينده وي به پي . ١۴

نقشه مي بايستي با اطــالع و    پروژه ي مربوطه را براساس نقشه هاي طراحي شده اجرا نمايد. هر گونه تغيير احتمالي در

  تائيــداينصورت هزينه ها و عواقب هرگونه تغيير در نقشه هاي اجرائــي بــدون   تائيد دستگاه نظارت انجام شود در غير

دستگاه نظارت بر عهده پيمانكار خواهد بود. درصورت بروز مشكالتي مانند وجود معارض و يا موانع اجرائي پيمانكار مي  

د. با توجه به اينكه دستگاه نظارت  با به دستگاه نظارت اطالع داده و براساس تعليمات ناظر اقدام نمايبايست موارد را كت

حضور خواهد داشت لذا هرگونه تغيير در نقشه هاي اجرايي سريعا انجام شده و اين تغييــرات در مــدت پيمــان تــاثير  

 نخواهد داشت. 

اث تاسيســات  تگاه نظارت و يا نماينده قانوني آن اقــدام بــه احــدپيمانكار موظف است در تمامي موارد با هماهنگي دس . ١۵

با رعايت قوانين و مقررات ايمني و استانداردها و دستورالعمل هــاي وزارت نيــرو و دســتورالعمل هــاي داخلــي  جديد  

 نمايد.  مديريت پروژه ها

هزينه هاي اصالح معايب به عهــده    چنانچه در هنگام بازديد دستگاه نظارت مغايرتي در اجرا با نقشه ها مشاهده گردد،  . ١۶

ين الزم است در صورت نياز به تغيير در نقشه ها قبل از اجرا پيمانكار مورد را كتبا بــه  شركت پيمانكار خواهد بود. بنابرا

 اطالع دستگاه نظارت برساند و نسبت به كسب موافقت اقدام نمايد.

طــه  نكار موظف است اصول ايمني را با توجه استاندارهاي مربورعايت اصول ايمني كار بر عهده پيمانكار مي باشد و پيما . ١٧

ات دستگاه نظارت رعايت نمايد. در غير اينصورت دستگاه نظارت اقدام به توقف كار و جلوگيري از ادامه انجــام  و تعليم

ــ  راي كــار را  پروژه خواهد نمود. جهت انجام اين مهم پيمانكار موظف است كليه وسايل ايمني مورد نياز كارگر بــراي اج

لهاي ايمني مربوطه را مورد توجه و نظارت و رعايت دقيق قــرار  تهيه و تامين نمايد و همواره رعايت مسائل و دستورالعم

 الزامي است.  مديريت پروژه هادهد.و رعايت دستورالعمل ايمني 

است از پرسنل آموزش ديده و داراي تجربه كافي استفاده نمايد و بديهي است كليــه مســئوليت هــاي  پيمانكار موظف   . ١٨

 مي باشد.مرتبط بر عدم رعايت موارد فوق به عهده پيمانكار 

خــارجي   اتبــاعموضوع ممنوعيت به كــارگيري   ١٢/١٠/٨٤مورخ    ٤١٠/٥٩٦٨٠طبق تصويب نامه هيئت وزيران به شماره   . ١٩

 در صورت عدم رعايت اين مورد، قرارداد فسخ و طبق مقررات مربوطه اقدام ميگردد.  نوع بوده ومم  بدون پروانه كار
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از زمان واگذاري و اعالم طرح به پيمانكار، جلوگيري از هرگونه حادثه نظير سرقت شبكه و غيــره بــه عهــده پيمانكــار   . ٢٠

تامين و  كه صورت گيرد پيمانكار موظف به  سرقت شب  در زمان اجراي پروژه و قبل از تحويل موقت خواهد بود و چنانچه

 مي باشد.  و جبران خسارت  كابل كشي شبكه سرقت شده

خسارت احتمالي وارده به تاسيسات شبكه برق و مشتركين در حين انجام كــار و قبــل از تحويــل و تحــول بــر عهــده   . ٢١

 پيمانكار مي باشد.

جوز خاموشي در مواقع نياز به خاموشــي بــرق مــي  پيمانكار موظف به تكميل به موقع فرم درخواست خاموشي و اخذ م  . ٢٢

باشد.(پيمانكار موظف است در زمان خاموشي شبكه در دو طرف محل اجراي كار روي شبكه نسبت به برقراري سيستم  

 اتصال به زمين دستي اقدام نمايد)

 يين مي گردد.تع مديريت پروژه هامحدوده جغرافيايي اجراي قرارداد با توجه به ارائه دستور كار از طرف   . ٢٣

  تائيــدپيمانكار موظف به استفاده از لوازم و تجهيزاتي مي باشد كه مطابقت با اســتاندارد وزارت نيــرو داشــته و مــورد  . ٢۴

كارفرما و دستگاه نظارت باشند. پيمانكار موظف است براساس آن نسبت بــه خريــد لــوازم اقــدام كنــد. در صــورتيكه  

مذكور استفاده كند بايستي يك نمونه از لوازم مذكور را به دســتگاه نظــارت    ستپيمانكار بخواهد از لوازمي خارج از لي

كارفرمــا، نمونــه   تائيــدتحويل نمايد. در صورت نياز به آزمايش نمونه، با حضور دستگاه نظارت و در آزمايشــگاه مــورد 

نع اســت. در ايــن حالــت  ماآزمايشگاه مربوطه و دستگاه نظارت، نصب لوازم مذكور بال    تائيدآزمايش شده و در صورت  

 هزينه تست به عهده پيمانكار مي باشد.

و يــا   تائيــدچنانچه در حين اجرا و يا پايان كار مغايرتي در لوازم مصرف شده در شبكه با لوازم و تجهيزات ليست مورد  . ٢۵

 ه شده مشاهده گردد، پيمانكار بايستي سريعا نسبت به تعويض لوازم اقدام نمايد.تائيدنمونه هاي 

بــار   ٣نشده در طــول پــروژه بــيش از  تائيدصورتيكه تخلفات پيمانكار در خصوص استفاده از تجهيزات نامرغوب و ر  د . ٢۶

 شرايط عمومي پيمان، قرارداد در همان مرحله فسخ خواهد شد.  ٤٦تكرار شود، پيرو ماده 

راهبــران    عدن شــركتم   پيمانكار موظف است براي ورود و خروج پرسنل و تجهيزات نسبت به رعايت مقررات حراست . ٢٧

 اقدام نمايد. فوالد اصفهان

در صورتيكه بتن ريزي پاي تير به پيمانكار ابالغ گردد پيمانكار مكلف به انجام آن مطابق دستورالعمل بتن ريــزي پــاي   . ٢٨

 تير مي باشد. و عمليات بتن ريزي بايستي با قالب بندي مناسب باشد.

تن كفي دار،   ١٠د استفاده در پروژه شامل خودرو، كفي، تريلر، جرثقيل ورپيمانكار موظف به تامين تمامي ماشين آالت م  . ٢٩

باالبر و ... بنا بر مقتضي كار ابالغ شده از سمت دستگاه نظارت مي باشد. در ضمن تمامي هزينه هاي ماشــين آالت يــاد  

 شده برعهده پيمانكار مي باشد.

 تمام مدت قرارداد بر عهده پيمانكار مي باشد.ر  هزينه اياب و ذهاب، غذا و اقامت تمامي پرسنل پيمانكار د . ٣٠

تهيه لباس كار فرم ، كفش ايمني برق، دستكش عايقي برق، كمربند ايمني براي پرسنل پيمانكار بر عهده پيمانكار مــي   . ٣١

 باشد.
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،   CERTIFICATEتــن كفــي دار و داراي  ١٠پيمانكار موظف است در تمام مدت قرارداد جهت انجام امور يــك جرثقيــل  . ٣٢

 داشته باشد. راهبران فوالد اصفهان محل معدننده جرثقيل داراي ويژه جرثقيل در  ران

 مي باشد.   تائيدپيمانكار موظف به تامين تجهيزات مطابق وندور ليست قرارداد و از تامين كنندگان مورد   . ٣٣

 كارفرما مي باشد.  ائيدتا شركت توزيع برق و ب  تائيدپيمانكار موظف به تامين تابلو زير ترانس از تابلو سازان مورد   . ٣۴

آالت مناسب براي  ارپيمانكار مكلف است به منظور اجراي بهينه طرح هاي ابالغي پس از ابالغ قرارداد نسبت به تهيه ابز . ٣۵

 اجراي پروژه كه در موارد ذيل آمده است اقدام نمايد:

 پرس مانشون 

 پرس كابلشو 

 تفنگ ارت حداقل دو دستگاه 

   هتگادس  ٢سيستم ارت دستي سه فاز 

   تني ٣تيفور 

 دستگاه جوش كدولد 

 ارت تستر كلمپي 

   دستگاهGPS  دستي 

 چرخ متر 

 دوربين نقشه برداري 

 تراز 

 خرپاي پخش سيم 

 بكوب 

گــردد و آن تجهيــز در ليســت    ابالغچنانچه نياز به خريد تجهيزات مرتبط با موضوع قرارداد توسط كارفرما به پيمانكار   . ٣۶

يا قيمت روز   ٩٩به تهيه تجهيز بوده و قيمت تجهيز برابر با فهرست بهاي سال وظف  تجهيزات قرارداد نباشد. پيمانكار م 

 كارفرما به پيمانكار پرداخت مي گردد.  تائيدبازار پس از 

 پيمانكار بايستي همه ضرايب بيمه، ماليات ، سود پيمانكار و ساير ضرايب را در قيمت پيشنهادي لحاظ نمايد. . ٣٧

 تحويل موقت پروژه . ٣٨
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ماره  ت    ۲و

  

ماره   ی  و ه  نا ناد    ۶۰۰۰/۰۰۲/۰۰ا
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  پيشنهاد قيمت 

   ١جدول شماره  

  مبلغ كل ( ريال)  تعداد  شرح كار   رديف 

خريد كليه تجهيزات و يراق آالت مورد نياز مطابق   ١

وندور ليست قرارداد، بارگيري ، حمل و تخليه در  

يلو وات با ك  ١٣٠محل پروژه جهت اجراي شبكه برق  

دستگاه تابلو توزيع  چهارفاز و نصب    ٣خط هوايي  

  سه فيدر بانضمام تست و برقدار نمودن شبكه  

    يك مجموعه 

خريد، بارگيري،حمل، تخليه، نصب،اجرا،تست و راه   ٢

دستگاه پست هوايي با ترانسفورماتور   ٢اندازي  

 ٥٠ور  ، يك دستگاه ترانسفورمات كاوا  ١٠٠روغني  

با   اكاو  ٢٥ترانسفورماتور    گاهتدسكاوا و يك  

زير   كنسرواتور و از نوع كم تلفات بانضمام تابلو

ترانسي گالوانيزه و متعلقات مربوطه همراه با تهيه و 

اجراي چاه ارت استاندارد به صورت دستي و با 

  اهم   ٢مقاومت اهمي  

    يك مجموعه 

    جمع كل (ريال) به عدد

    جمع كل (ريال) به حروف 
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جهت برق رساني داخلي معدن سنگ    كيلو وات هوايي  ١٣٠تامين تجهيزات و اجراي شبكه برق  "يز قيمت پروژه   آنال  لجداو

  "آهن اسفندار  

  ) ٢( جدول شماره    

كيلووات  با خط هوايي بانضمام برق  ١٣٠خريد تجهيزات و يراق آالت مورد نياز، بارگيري، حمل و تخليه جهت اجراي شبكه برق 

  كه بنمودن شدار  

  تعداد  واحد  شرح  رديف 

قيمت 

مصالح 

  (ريال)

  دستمزد(ريال)

جمع دستمزد 

صالح و م 

  (ريال)

جمع كل  

  (ريال)

          ٥٣/ ٢  متر مكعب   كانال كشي   ١

          ٤٤/ ٨  متر مكعب   سنگ الشه   ٢

          ٣٣  اصله   ١٢*٤٠٠پايه   ٣

          ٨  اصله   گره  ١٢*١٠٠٠پايه   ٤

          ٢  اصله   ١٢* ٨٠٠پايه   ٥

          ٢  له صا  ٩* ٨٠٠پايه   ٦

          ١٧  اصله   مهار كامل   ٧

          ٣٤/ ٢  متر مكعب   بتن ريزي   ٨

          ٣٤  عدد  ٢/ ٤٤  ٨اس آرم نمره كر  ٩

          ٢٤  عدد  ٢/ ٤٤به طول   ١٠كراس آرم نمره    ١٠

          ٦٤  عدد  سانتي متر   ٨٠بازو بريس   ١١

          ٩٠  عدد  بازو كراس آرم   ١٢
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          ١٥٠  عدد  جهت تسمه بازو  ١/ ٢پيچ ومهره    ١٣

          ٣٢  عدد  تيري راس   ١٤

          ٨٥  عدد  پيچ و مهره يكسر رزوه   ١٥

          ٤٥  عدد  دوسر رزوه پيچ و مهره   ١٦

سيليكوني با فاصله   سوزنيمقره   ١٧

  ميليمتر   ٢٧٠خزشي بيش از 

          ٩٠  عدد

          ٤٥  عدد  مقره بشقابي   ١٨

ضد آب هادي  ٢٠كلمپ انتهايي   ١٩

  روكشدار 

          ٤٥  عدد

          ٦٩  عدد  و شكل يمهره چشمي و   ٢٠

          ١٢  عدد  كلمپ ارت با دقت   ٢١

          ١٢  عدد  جرقه گير   ٢٢

          ١٨  عدد  لمپ دو طرف هادي روكشدار ك  ٢٣

          ٣  عدد  بوش اسپاس   ٢٤

          ٩  عدد  كت اوت سيليكوني   ٢٥

          ٤  مجموعه   كت اوت تيغه اي سيليكوني   ٢٦

          ١٢  عدد  ٢٠برقگير پليمري   ٢٧

  بعدد (ريال)   سود پيمانكار(ريال) بحروف:بيمه، ماليات و  ب جمع كل با احتسا

  



 
  

ھا والد ا ران  ی خاص) ن  ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
ارداد:                                                                                                              ۷از       ۵ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                  ا ضاء و                                                                      کار کار  ا                                                                        ما

  )٣(جدول شماره 

كاوا و   ٥٠، يك دستگاه ترانسفورماتور  اكا و ١٠٠دستگاه ترانسفورماتور روغني  ٢ارگيري، حمل،تخليه، نصب،اجرا، تست و راه اندازي خريد،ب

بانضمام تابلو زير ترانسي گالوانيزه و متعلقات مربوطه همراه با تهيه و   ABبا كنسرواتور و از نوع كم تلفات   كاوا ٢٥يك دستگاه ترانسفورماتور  

  اهم ٢اهمي  ت اجراي چاه ارت استاندارد به صورت دستي و با مقاوم

  تعداد  واحد  شرح كاال   رديف 
قيمت مصالح 

  (ريال)
  دستمزد(ريال)

جمع دستمزد 

و مصالح 

  (ريال)

جمع كل  

  (ريال)

          ٢  عدد  ١٠٠KVAرانسفرماتور كم تلفات ت  ١

          ١  عدد  ٥٠KVAرانسفرماتور كم تلفات ت  ٢

          ١  عدد  ٢٥KVAرانسفرماتور كم تلفات ت  ٣

٤  
ــفورماتور  ــي ترانس ــل خروج كاب

٣٥*٧٠*٣  
          ٣٩  متر

٥  
 ٣سكو كت اوت كامپوزيت ( بـراي  

  ترانس)
          ٤  مجموعه  

٦  
ــري و  ــل تي ــاي بغ ــع تابلوه توزي

  ترانسها 
          ٤  مجموعه  

٧  
يا ٧٠كشدار با سطح مقطع  هادي رو

١٢٠  
  ٢٦٣٠          

٨  
كليد اتوماتيك داخل تابلو و انـواع 

  كابلشوها
            

٩  
ارت كامــل (شــامل كانــال كنــي و 

  ) ٢٥*١صفحه ارت و كابل 
          ٦  مجموعه 

          ١٧٩  عدد  سيم اصله هادي روكشدار  ١٠



 
  

ھا والد ا ران  ی خاص) ن  ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
ارداد:                                                                                                               ۷از       ۶ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                  ا ضاء و                                                                      کار کار  ا                                                                        ما

          ٤  عدد  سر كابل داخلي  ١١

          ٤  عدد  سر كابل هوايي  ١٢

          ١  عدد  سر كابلسكو   ١٣

              اينچ ٢/ ٥لوله گالوانيزه   ١٤

          ٢  وعه مجم  ارت تسمه اي جهت برقگيرها  ١٥

              پشتي تابلوهاي برق تيري  ١٦

              سكو بتني تابلوهاي توزيع  ١٧

          ٢٠  عدد  مجموعه ترانس ٣بست تسمه اي   ١٨

          ٣٤  عدد  سيوكپا  ١٩

          ١٨  دعد  كاور كت ارت باال و پايين  ٢٠

          ٦  عدد  كاور برقگير  ٢١

          ٦    كاور بوشينگ ترانس  ٢٢

٢٣  

(كلمپ   كامل  پيچمهار  سـيم   - سه 

نمره   فوالدي  مهار  - ١٢مهار   - مقره 

مل مهار بـه طـول   - گوشواره مهار

صـــفحه مهـــار  - ١٦و قطـــر ١/ ٨

٥٠٠*٥٠٠(  

            

          ٣  مجموعه   كطرفه يا دروازه ايسكو ترانس ي  ٢٤

              ضد سرقت ترانس و تابلوانواع قفل   ٢٥

          ١٠٠  عدد  آجر چيني تابلو  ٢٦

          ٥٠  متر  نوار خطه هشدار دهنده  ٢٧



 
  

ھا والد ا ران  ی خاص) ن  ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
ارداد:                                                                                                              ۷از       ۷ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                  ا ضاء و                                                                      کار کار  ا                                                                        ما

          ٤  عدد  كليد فيوز داخل تابلوهاي توزيع  ٢٨

            توافقي  طراحي و نظارت بر شبكه  ٢٩

            افقيتو Asbiltپيكتاژ و برداشت طرح   ٣٠

  پيمانكار(ريال) بحروف: جمع كل با احتساب بيمه، ماليات و سود

  

  به عدد (ريال)

  

  

  



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   ی وا   و ات  وی    ۱۳۰ب ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
ارداد:                                                                                                               ۲از       ۱ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                          ا ضاء و                                                                کار کار  ا   ما
                                                                                                                                                                                              

 

  

  

ماره   ت    ۳و

  

ماره  ی  و ه  نا ناد    ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ا
  

  

 

 

 

 

 



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   ی وا   و ات  وی    ۱۳۰ب ر"   یداخ   ی ت  ندا ن ا گ آ   عدن 
ارداد:                                                                                                              ۲از       ۲ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                          ا ضاء و                                                                کار کار  ا   ما
                                                                                                                                                                                              

  

  

  

  برنامه زمانبندي انجام كار

كيلو وات هوايي جهت برق رساني داخلي معــدن   ١٣٠“تامين تجهيزات و اجراي شبكه برق "ه زمانبندي اجرايي قرارداد م برنا

  سنگ آهن اسفندار   

  روز  شرح  رديف

زات مورد نياز پــروژه،  يتامين تمامي قطعات و تجه  ١
  پيكتاژ، اخذ پرميت و حفر چاله هاي پروژه

٥٠  ٢٠  

    

اجراي شبكه و پســت هــوايي، تســت و بــرق دار    ٢
  نمودن وتحويل موقت پروژه

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ن   یداخ   ی ت  گ آ ر"   عدن  ندا   ا
ارداد:                                                                                                              ۳از       ۱ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                        ا ضاء و                                                                کار کار  ا                                                                        ما

  

  

  

  

ماره   ت    ۴و

  

ماره  ی  و ه  نا ناد    ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ا
  

  

 

 

  

  

  



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ن   یداخ   ی ت  گ آ ر"   عدن  ندا   ا
ارداد:                                                                                                              ۳از        ۲ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                        ا ضاء و                                                                کار کار  ا                                                                        ما

  ليست سازندگان مجاز

  جدول وندور ليست كارفرما

  Vendor  نام تجهيز  رديف

  يراق آالت فلزي ١

  ايران قطعه 

  پارسيان تجهيز

  يراق گستر شبكه 

  فرآورده سازان شايان

  الكترو نيرو 

  نيروآوران آذرخش 

  وتاك 

  انواع شاسي   ٢
  فوالدسازان كرمان 

  الكترو نيرو 

  مقره پليمري   ٣
  سيمكاتك

  سامانه نوين افرا 

  بسپار سازه الوند 

  كلمپ آلومينيوم   ٤

  ايران قطعه 

  يراق گستر شبكه 

  تاكو

  سيم آلومينيوم فوالد   ٥

  سيمكات

  سيمتك كرمان 

  رسا خطوط شهركرد 

  سيم و كابل ساوه

  كابل كاوه آلوم

  سيم كوهرنگ زاگرس 

  زر كابل 

  سيميا

  شهاب سيم 

  رسانا كابل

  توسعه برق ايران 

  سيم و كابل مسي فشار ضعيف   ٦

  سيم و كابل يزد

  ابهر

  سيمكو

  مغان



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ن   یداخ   ی ت  گ آ ر"   عدن  ندا   ا
ارداد:                                                                                                              ۳از       ۳ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                        ا ضاء و                                                                کار کار  ا                                                                        ما

  كت اوت فيوز (پليمري و سراميكي)   ٧

  توس نيرو

  آرا نيرو سپاهان

  سامانه نوين افرا 

  لمنشركت دا

  كارگاههاي داراي تاييديه شركت توزيع نيرو برق و مورد تاييد فني كارفرما  تيربتني  ٨

  كليد اتوماتيك تابلويي   ٩

SCHNEIDER  

HYUNDAI 

UNELEC  

ABB  

SIEMENS  

  نيرو ترانس-آريا ترانس-ايران ترانسفور  ترانسفورماتور كم تلفات  10

  تمامي تابلو سازان داراي تاييديه شركت توزيع و يا با تاييد كارفرما   تابلو توزيع 11

  با تاييد فني كارفرما  ساير اقالم قرارداد ١٢

 

  

 

  



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ن   یداخ   ی ت  گ آ ر"   عدن  ندا   ا
ارداد:                                                                                                               ۲       ز ا۱ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                        ا ضاء و                                                                کار کار  ا                                                                         ما

  

  

  

  

ماره   ت    ۵و

  

ماره  ی  و ه  نا ناد    ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ا
  

  

 

 

  

  

  



 
  

ھان   والد ا ران  ی خاص) ر را ھا )  

ا   زات     ن "  ق    یو ا ه  ق رسا   یوا   و ات  وی    ۱۳۰ب ن   یداخ   ی ت  گ آ ر"   عدن  ندا   ا
ارداد:                                                                                                              ۲       ز ا۲ه    خ                     ۰۰/ ۰۰۲/ ۶۰۰۰ارداد: ماره                                                                                            ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ر

  

ضاء و          ما                                                                        ا ضاء و                                                                کار کار  ا                                                                         ما
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