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 بنام خدا

 "اهمیت حائز بسیار"
 :رساند می گران مناقصه تمامی اطالع هب

 زیر های بخش شامل این مناقصه سنادگردد. ا می ای) بدون ارزیابی کیفی ( برگزار مرحله یک عمومی صورت به  مناقصه این

طرف  از ارسالی مدارک نیز پیوست و CDموجود در  مناقصه و مدارک الکترونیکی اسناد صفحات و ها بخش تمامی و بوده

 شرکت تسلیم مناقصه گزار رسانده شود. بدیهی تعهدآور و مجاز صاحبان کلیه اصل امضای به  باید پس از مهر متقاضی

 روند از دهنده پیشنهاد حذف باعث مناقصه توسط صاحبان امضاء مجازمناقصه گر اسناد صفحات تمام مضاا و مهر عدم است

 گردید.  مناقصه خواهد

 بایست ارسال و تسلیم شوند. مهم: عالوه بر نسخه فیزیکی، فایل الکترونیکی تمامی اسناد نیز می

چاپ و پس از مهر و امضای صاحبان مجاز شرکت ) طبق کلیه نقشه ها و مدارک الکترونیکی پیوست می بایستی         

 آخرین روزنامه رسمی (  همراه سایر مدارک عودت گردند. 
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 فصل اول:

 شرایط مناقصه

 دو طبقه یتامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویج پانل

در مجتمع  مترمربعی 01مترمربع در دو طبقه  061به میزان  پرتابل

 فوالدسازی و نورد گرم قروه
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 وضوع مناقصه: م

مترمربعی  01مترمربع در دو طبقه 061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویج پانل دو طبقه پرتابل به میزان 

و سایر  طبق نقشه ها و مشخصات فنی پیوست در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه، مطابق با شرایط و مفاد این مناقصه

 گردد. نفک پیمان محسوب می، که جزء الیهای آن پیوست

 مدت انجام کار: .0

 باشد.  بعد از ابالغ قرارداد می روزچهل /  01 مدت اولیه جهت انجام خدمات موضوع مناقصه

 . تبصره : ابالغ قرارداد از سوی کارفرما منوط به ارائه تضمین انجام تعهدات ظرف مهلت تعیینی می باشد 

 شرایط داوطلبین:  .2
 متریال و مصالح و  نیدر تأم ییتوانا ،یمال یی، توانایتیریمد } عملیاتی و اجرایی،نات داشتن امکا اریدراخت -3-0

 }، داشتن تجربه مرتبط با موضوع مناقصه و ابزار زاتیتجه

 ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی امور پیمانکاری از اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی -3-2

 دستگاه نظارت: .3

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران  بر عهدهپیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان از طرف کارفرما  تعهدات ظارت بر اجراین

و پیمان را بر طبق  پیمانظف است خدمات موضوع وو پیمانکار م شودخواهد بود و از این پس دستگاه نظارت نامیده می

 نماید. ءاجرا نظارتحت نظارت دستگاه و همچنین تاصول فنی 

 گزار:مناقصه .0

 صنایع فوالد کردستان شرکت

 طبقه چهارم 352نشان دفتر مرکزی: تهران، نلسون ماندال، خیابان شهید دستگردی)ظفر( به سمت خیابان ولیعصر پالک 

 120-00650682تلفکس:  120-00650182تلفن:

   www.foladkordestan.comآدرس اینترنتی

 ت دریافت اسناد از مناقصه گزار:مهل .5

 قابل دانلود در سایت اینترنتی مناقصه گزار به نشانی: 15/10/0011لغایت مورخ  26/16/0011اسناد مناقصه از مورخ 

www.foladkordestan.com  .خواهد بود 

 گزار:گر به مناقصههآخرین مهلت تسلیم پیشنهادها  توسط مناقص .6

 باشد. می06/10/0011مورخ  یکشنبهپایان وقت اداری  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

نرسده به خیابان خیابان شهید دستگردی)ظفر( – خیابان نلسون ماندال)جردن( –هران ت نشانی محل تسلیم پیشنهادها:

 .امور حقوقی و قراردادها -اول طبقه –360 پالک –ولیعصر

گر وفق آخرین روزنامه رسمی شرکت به امضاء صاحبان مجاز تعهدآور و مهر شرکت مناقصه اوراق اسناد مناقصه، باید تمام

 تسلیم شود.  0برسد و همراه با پیشنهاد قیمت به ترتیب ذکر شده در ماده 

http://www.foladkordestan.com/
http://www.foladkordestan.com/
http://www.foladkordestan.com/
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سناد و مدارک، با شماره توضیح: جهت اطالع از تغییرات احتمالی در اسناد مناقصه، ضروریست داوطلبین قبل از ارسال ا

معنی اطالع از  تماس حاصل فرمایند. بدیهی است ارسال اسناد به 316)مهندسین مشاور کاوشگران( داخلی  00016161-120

 باشد.آخرین تغییرات در اسناد مناقصه می

 : "ج" ،"ب"، "الف"های  تاریخ گشایش پاکت .7

)فقط گان  از طرف هر یک از پیشنهاد دهند معرفی شده باشد(گر  )که کتباً از طرف مناقصهحضور یک نفر نماینده 

 مورخ 00باشد.تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت ساعت  بالمانع می های پیشنهاد قیمت(در جلسه افتتاح پاکت

 می باشد.   06/10/0011

 تسلیم پیشنهاد مناقصه یا اسناد مناقصه:  .0

صورت  به  جو  ب، الفهای  قصه و ضوابط مربوط باید به ترتیب زیر در پاکتاسناد مناقصه یا پیشنهاد که بر طبق شرایط منا

 باشد. شده تسلیم شود، به شرح ذیل می بسته و الک و مهر در

یک نسخه از اسناد و مدارک ارسالی بجز پیشنهاد قیمت، باید توسط مناقصه گران اسکن و بصورت فایل توضیح اینکه: 

در هر حال مالک بررسی اسناد و مدارک، فقط اسناد و مدارک ه مدارک ارسال گردد. الکترونیکی در لوح فشرده، بهمرا

 کاغذی ارسالی می باشد. 

 شامل: الفپاکت  -0-0

  611.111.111کردستان به مبلغ بانکی به نفع شرکت صنایع فوالد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت تضمین 

برای دو ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و برای دو ماه دیگر بنا به که حداقل بایستی )ششصد میلیون ریال( ریال 

 درخواست مناقصه گزار نیز قابل تمدید باشد.

 شامل: بپاکت  -0-2

 همراه آگهی تأسیس شرکت. به نامه و آگهی روزنامه رسمی کشور سرونوشت اسا .0-2-0

و ارائه مشخصات اسناد مالی و تعهدآور  دهنده برای مجاز پیشنهاد ءدر مورد دارندگان امضاآخرین تغییرات  .0-2-2

 دارندگان امضاء تعهد آور به همراه گواهی امضاء تنظیمی در دفتر اسناد رسمی.  )پیوست یک(

 گر.  کد اقتصادی و شناسه ملی مناقصه تصویر .0-2-3

 88یا  80مربوط به سال  یحسابداران رسم یاعضا ای یشده توسط سازمان حسابرس یحسابرس یمال یارائه صورتها .0-2-0

 باشد.  یم یقبل از انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه الزام

ارائه دو فقره رزومه مرتبط با کارهای موضوع پیمان ) در صورت عدم ارائه کارفرما مخیر به پذیرش و یا عدم   .0-2-5

 پذیرش پیشنهاد مناقصه گزار می باشد.( 

 پیشنهاد دهنده. و عدم انحالل شرکت سسات غیرتجاری مبنی بر موجودیتؤها و م اداره ثبت شرکت یهیدأیت .0-2-6

 های اشاره شده در پیوست شرایط این مناقصه توسط صاحبان امضاء مجاز.  مهر و امضاء تعهدنامه .0-2-6

 پرداخت و حسن انجام کار. های فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش نامهنمونه فرم ضمانت .0-2-0
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یه نقشه ها به مهر شرکت ممهور به امضاء صاحبان امضاء نویس قرارداد و کل کلیه صفحات اسناد مناقصه و متن پیش .0-2-8

 تعهدآور شرکت رسانده و به ضمیمه ارائه گردد .

هر نوع مکاتبه و اسناد و مدارکی که در صورت تغییر اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات مناقصه از  .0-2-01

  . گزار ابالغ شود. امضاء و به شرح ضمیمه ارائه گردد جانب دستگاه مناقصه

گر ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه، باید مستندات و مدارک خواسته شده را به ترتیب فوق تنظیم و به  : مناقصه0توضیح 

 صورت مجلد ارائه نماید.

الزم به ذکر است جهت جلوگیری از فاش شدن قیمت از درج مبلغ پیشنهادی در متن پیش نویس قرارداد جداً  :2توضیح 

 خودداری گردد.

 شامل: ج پاکت -0-3

مهر شرکت و امضاء  ، ممهور بهضمیمه فصل مزبور بهاء زیآنالد به همراه شده باش لیطبق فرم تکم دیکه با متیق شنهادیفرم پ

 دهنده برسد. شنهادیصاحبان مجاز امضاء پ

ضوع شود باید مو صورت در بسته و الک و مهر شده تحویل میهای یاد شده که به توضیح: در روی هر کدام از پاکت

 گزار تسلیم گردد. دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و به دستگاه مناقصه  مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد

الذکر است که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت  منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروح در بندهای فوق

 شود. قرار داده می جو  ب، الف

 ا:هگشایش پاکت .9

منطبق با شرح مندرج در اسناد مناقصه نباشد اقدامی برای ادامه  الفباز خواهد شد، هرگاه محتوای پاکت  الفابتدا پاکت 

شده در پاکت  نامه بانکی ارائهبررسی اسناد مناقصه پیشنهاد دهنده مزبور به عمل نخواهد آمد و در صورت قبولی ضمانت

پیشنهاد دهندگان  جوط به آنها بررسی و در صورت قبولی، نسبت به گشایش پاکت گشایش یافته و اسناد مرب ب، پاکت الف

 گردد. اقدام می

 نحوه تکمیل و ارائه پیشنهادها و شرایط مناقصه: .01

مبلغ پیشنهاد قیمت باید برای کل کار به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته و بعد از امضاء صاحبان امضاء  -01-0

 ر به مهر شرکت گردیده باشد.، مهمو)اصل امضاء(مجاز 

 شنهادیاقدام و همراه با فرم پ متیق شنهادیبهاء به همراه فرم پ زیو ارائه جداول آنال هینسبت به ته دیدهنده با شنهادیپ -01-2

بدیهی است درصورت عدم ارائه کامل  (بهاء زیجداول آنال هی)ته. دیارائه نما "ج"در داخل پاکت متیق

ر می تواند نسبت به رد پیشنهاد مناقصه گر اقدام نماید. تشخیص موارد درخواستی مناقصه گزا

 مناقصه گزار دراین باب مالک عمل و مورد تایید کلیه مناقصه گران می باشد. 

مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم  پیشنهادهای -01-3

وجود خدشه یا نقص، یا ارائـه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر خالف شرایط مناقصه، خوردگی نداشته باشد. در صورت 
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گردد. تشخیص مناقصه گزار در این باب مالک عمل و مورد تایید کلیه  مردود و غیر قابل قبول اعالم میآن پیشنهاد 

 مناقصه گران می باشد. 

ند یا نک  در اسناد مالحظه  اختالفی یا ابهامی داشته که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه گران مناقصههریک از  -01-0

 سهباید حداکثر تا  تردید شود آنها دچار  گردد یا در مورد معانی  یا اسناد دیگری  مشخصات  افتادگی  از قلم  متوجه

تقاضای  و گزار اطالع داده به دستگاه مناقصه اًمراتب را کتباز پایان مهلت تحویل اسناد به مناقصه گزار  قبلروز 

گر بعد از مهلت مقرر به هیچ عنوان  ها و سؤاالت مطرح شده از طرف مناقصهبه درخواست توضیح کتبی نمایند.

 . نخواهد بود  پذیرفته  عذری  اسناد هیچ  از تحویل  پس  هر حال در پاسخ داده نخواهد شد و

نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و  جدیدتوضیح یا تپاسخ به سئواالت مطرح شده از طرف هر داوطلب و گونه  هر -01-5

داوطلبین شرکت در مناقصه گزار به همه  از سوی دستگاه مناقصه اًمدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتب

مناقصه اسناد و مدارک  ءجزو اعالم  گزار اعالم نمودند( )که کتباً دریافت اسناد مناقصه را به مناقصه

گزار اعالم نشود مناقصه گران باید بر اساس  که هیچ نوع تغییری از سوی مناقصه صورتیو در  منظور خواهد شد

 .اسناد دریافتی پیشنهاد خود را تسلیم نمایند

و یا ابالغ و واگذاری قرارداد،   دارد که قبل از انتخاب برنده مناقصه این حق را برای خود محفوظ می گزار مناقصه -01-6

گر با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی را  گر را بررسی کند و مناقصه از سوی مناقصهصحت و سقم اطالعات ارائه شده 

های پیشنهاد مالی آنها  گزار بر روی قیمت های مناقصه پذیرد و برنده مناقصه بر اساس بررسی گزار می از سوی مناقصه

 گردد.  یو مستندات ارسالی و همچنین نتیجه بررسی صحت و سقم اطالعات ارائه شده تعیین م

گزار، مایل به مشارکت در مناقصه نباشد، اعالم انصراف خود را کتباً چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه از مناقصه -01-6

  گزار، اعالم نماید. تا دو روز قبل از آخرین مهلت تحویل اسناد به مناقصه

قصد انصراف را داشته باشد، گزار، داوطلب شرکت در مناقصه  چنانچه پس از تحویل اسناد مناقصه به مناقصه -01-0

داوطلب شرکت در مناقصه اعالم انصراف خود را تا یک روز قبل از زمان بازگشایی پاکات مناقصه، به صورت 

 باشد. کتبی اعالم نماید بدیهی است اعالم انصراف بعد از مهلت تعیین شده مورد قبول نمی

 . باشد گزار مصرحه در اسناد مناقصه می و تکالیف مناقصه در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات شرکت -01-8

 تسلیمگر تکمیل و  گونه تغییری توسط مناقصه پیشنهادها باید طبق فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مناقصه، بدون هیچ -01-01

 گزارگردد. مناقصه

ماید و تمام پیشنهادها را در هر گزار حق دارد هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد کرده و یا مناقصه را لغو ن مناقصه -01-00

گران نخواهد داشت. در صورت لغو  زمان رد نماید و از این بابت، هیچ مسئولیت و تعهدی را در برابر مناقصه

گونه اعتراضی در این سازد و مناقصه گران حق هیچ گران را از تصمیم خود مطلع می گزار، مناقصه مناقصه، مناقصه

 نمایند.ونه ضرر و زیان را از خود سلب میو ادعای هر گخصوص نداشته 
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ادامه بررسی ها به جلسات بعد موکول شده و  ،میسر نگرددگشایش پاکت خذ تصمیم در جلسه أر دلیلی ه چنانچه به -01-02

 دهندگان حق اعتراض نخواهند داشت. پیشنهاد

تاریخ بازگشایی پیشنهادها  گزار حق تغییر، یا اصالح یا تجدید نظر یا حذف در اسناد مناقصه را قبل از مناقصه -01-03

دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به داوطلبینی که دریافت  برای خود محفوظ می )پاکت الف، ب و ج(

که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب  شود و در صورتی اند، کتباً اعالم می گزار اعالم نموده اسناد مناقصه را کتباً به مناقصه

را بنماید. از آنجا که ممکن است اصالح و  ، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آنمزبور تسلیم شده باشد

ها باشد، در این صورت مناقصه گزار آخرین مهلت  تجدید نظر در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

 گان اعالم خواهد نمود. دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهنده

% )پنج 5نده مناقصه می بایست موقع امضاء پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، ضمانتنامه ای معادل بر -01-00

درصد( مبلغ اولیه پیمان از بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه است تسلیم کارفرما 

-ر او بدون نیاز به انجام تشریفات قضائی به نفع مناقصهنماید. در غیر این صورت تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کا

گزار ضبط و وصول می گردد و برنده مناقصه با قبول این موضوع حق هر گونه ادعاء و اعتراضی را از خود سلب 

د می نماید و نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می گردد و چنانچه او نیز با توجه به موارد فوق، حاضر به انعقا

گردد و نفر سوم به عنوان برنده مناقصه پیمان نشود تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار او نیز ضبط و وصول می

اعالم می گردد و چنانچه او نیز با توجه به موارد فوق، حاضر به انعقاد پیمان نشود تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 

 نماید.به تجدید مناقصه می گزار اقدامگردد و مناقصهکار او نیز ضبط و وصول می

 ملی ارائه شناسه -01-05

 (3شماره  بیمه )پیوست تعهد شده تکمیل فرم -01-06

 اعتبار پیشنهادها: .00

پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت دو ماه از تاریخ پیشنهادها معتبر و این مهلت برای دو ماه دیگر نیز بنا به درخواست 

 مناقصه گزار قابل تمدید باشد.

 دها:صراحت پیشنها  .02

 پیشنهادها باید صریح و بدون قید و شرط تهیه و تسلیم گردد. به پیشنهادهای مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 هزینه های پیشنهاد:  .03

هایی که پیشنهاد دهنده برای تهیه و ارائه پیشنهاد متحمل شده است،  گونه تعهدی در رابطه با جبران هزینه گزار هیچ مناقصه

 ندارد.

 های اجتماعی:ها، عوارض و بیمهالیاتم .00

و حق بیمه تأمین اجتماعی و غیره از هر نوع و  )به استثناء مالیات بر ارزش افزوده(هزینه هرگونه عوارض، مالیات 

باشد.  دهنده می  هرقبیل که به موجب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی به این پیمان تعلق گیرد، به عهده پیشنهاد
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نیست و  ای( های سرمایه )تملک دارائیهای عمرانی اینکه اعتبار و تأمین مالی این مناقصه و پیمان از محل طرحتوضیح 

)آخرین مصوبات و قوانین مربوط در این  های اجتماعیدر مورد مقررات مربوط به کارگران طبق قانون کار و بیمه

 مالک عمل خواهد بود.مورد( 

 تبانی در مناقصه: .05

شود و  برای ارائه قیمت تبانی شده است، این مناقصه لغو میمناقصه گران  نیدهد که ب صیه مناقصه گزار تشخک یدر صورت

ها در لیست سیاه شرکت فوالد کردستان قرار خواهد گرفت. تشخیص مناقصه گزار در این خصوص مالک  نام آن شرکت

 عمل و مورد تایید کلیه ی مناقصه گران می باشد.

 ه: بازدید از منطق .06

مناقصه گران مکلفند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه فوق و اشراف کامل به شرایط اقلیمی محل کار، قبل 

گزار، ضمن معرفی نماینده خود با هماهنگی الزم جهت بازدید از محل ارائه  از اتمام مهلت تحویل اسناد مناقصه به مناقصه

رفی نماینده به منزله آگاهی کامل از شرایط اقلیمی و شرایط محل کار و محل عدم مع خدمات موضوع مناقصه اقدام نمایند.

 گر در این خصوص حق هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط نمودند. گردد و مناقصه اجرای موضوع مناقصه تلقی می
 انتخاب برنده مناقصه:  .07

 زیآنال یو بررس یشنهادیکل پ متیق نیز مناقصه و گر طبق شرایطمدارک و مستندات ارائه شده توسط مناقصه یبررس پس از

-یم ـنییتع صنایع فوالد کردستان صـرفه و صالح شرکت  تیرعاهای ارائه شده، کمترین قیمت متناسب پیشنهادی با  متیق

را  مراتب صنایع فوالد کردستان گردد مگر اینکه شرکتنمیبرنده محسوب  انعنوهای بگردد. در ضمن هیچ پیشنهاد دهنده

 کتباً به وی ابالغ نماید.
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 0پیوست شماره 

 مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده

 

این پیشنهاد دهنده با امضای جدول ذیل، عالوه بر ارایه اطالعات مربوطه، صحت اطالعات ارائه شده در این بخش را نیز      

ا کلی اطالعات ارائه شده، کلیه زیان های تایید می کند. ضمنا پیشنهاد دهنده متعهد می شود در صورت عدم صحت جزئی ی

 بدون نیاز به اثبات در محکمه، جبران نماید.  -که کارفرما راساً تعیین می کند-وارده به کارفرما را

 

 نام شرکت یا موسسه:

 محل ثبت:   تاریخ ثبت:     /      /             شماره ثبت: 

 مالیاتی:شماره اقتصادی مندرج در گواهی ثبت نام مودیان 

 امضاهای مجاز تعهدآور به شرح جدول ذیل می باشد:

 نام پدر صادره از سمت نام خانوادگی نام ردیف
اصل نمونه 

 امضاء

0       

2       

3       

 نمونه مهر:                                                                                                                     

ارائه تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارایه روزنامه آخرین 

 تغییرات شرکت الزامی است.

 ارائه تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی و گواهینامه صالحیت پیمانکاری الزامی است.

 د؟              تصویر آخرین تغییرات چطور؟آیا تصویر روزنامه رسمی پیوست می باش

 آیا تصویر گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی پیوست می باشد؟
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 2پیوست شماره 

 نمونه فرم بیمه نامه ها، کارها

 موضوع مناقصه: 

صه فوق انتخاب گردد در این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تایید می نماید که چنانچه بعنوان برنده مناق

موقع عقد قرارداد، آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوریکه در شرایط مناقصه پیش بینی شده است در 

 مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات، نزدیکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما بشرح زیر بیمه نماید. 

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

  مسوولیت مدنی تمام خطرات پیمانکاری کل عملیات موضوع پیمان

 

ضمناً تائید می نماید که جدول فوق الذکر با اطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل ودر قسمت ب تسلیم شده 

 است.

رارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه بعلت تشریفات بیمه یا هر علت همچنین تایید می شود در موقع مبادله ق

دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر 

نچه در این خالل حوادث سویی پیشامد نماید که به آنگاه دستگاه اجرائی راساً دراین مورد اقدام خواهد نمود و البته چنا

 عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشیه می باشد.

 

 

 

 تاریخ:  /   /             نام پیشنهاد دهنده:

 نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضا پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.  
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 3پیوست شماره 
 

 نمونه برگ پیشنهاد قیمت

 

امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل از پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه 

نقشه های کلی و ، فنی عمومی و خصوصی، مشخصات خصوصی مناقصه و پیمانشرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط 

اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه تعهدنامه فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تفصیلی اجرایی، 

دو طبقه پرتابل به  ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانل تامین و احداث یک بابو بطور کلی تمامی مدارک و اسنادمناقصه و پیمان، 

محل اجرای پروژه و پس از بازدید کامل از  تمع فوالدسازی و نورد گرم قروه مترمربعی در مج 01مترمربع در دو طبقه  061میزان 

 می نمایم که: ، پیشنهادموجود از لحاظ انجام کارهای موضوع مناقصهبا اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل و 

 با مبلغعملیات موضوع مناقصه را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان  -0

 ریال  ---------------------------------------- )به عدد(

---------------------------------------------------------------------------)به حروف( و 

 انجام دهم. ریال، --------------

 شوم، تعهد می نمایم که: چه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخابچنان -2

انجام را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه با تضمین و مدارک پیمان د اسناالف( 

 حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه )به غیراز روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. ،تعهدات

 اسناد و مدارک مناقصه، جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود. تائید می نمایم که کلیه ضمائم -3

 که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری موضوع مناقصه به هر یک از پیشنهادها ندارد. ماطالع کامل دار -0

کت را در پا، تضمین شرکت در مناقصه تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظورتعهد به امضای قرارداد -00

 الف تقدیم داشته ام.

 

 

 نام و نام خانوادگی و مهر و امضای مجاز پیشنهاددهنده:

 تاریخ:

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از07 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فصل دوم: بخش نامه ها و فرم ها
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از04 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 

  ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

..... به نشانی : . با شناسه حقیقی/حقوقی ................... ]نام متقاضی [ نظر به اینکه

مایل است در ارجاع  ........................................................... کد پستی ................................................................

 شرکت نماید. ]موضوع ارجاع کار [ کار/مناقصه/مزایده 

...................................................  برابر مبلغ ]نام کارفرما/ذینفع [ل، در مقاب]نام متقاضی [از  ]نام ضامن  [

اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده  ]نام ضامن [به  ]کارفرما/ذینفع نام [ریال/ارز تضمین و تعهد می نماید چنانچه

مناقصات /معامالت درج شده و مشارالیه از  نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی

امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا 

مطالبه نماید، به محض دریافت  ]نام کارفرما/ذینفع [................................................... ریال/ارز هر مبلغی را که میزان

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا  ]نام کارفرما/ذینفع [اضای کتبی واصله از سویاولین تق

نام  [صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد

 بپردازد. ]کافرما/ذینفع

 دو ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد  [ ا آخر ساعت اداری روزمدت اعتبار این ضمنانتنامه دو ماه است و ت

برای حداکثر دو ماه دیگر قابل تمدید است و  ]نام کارفرما/ذینفع [معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی

 نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا ]نام ضامن [درصورتیکه

متعهد است  ]نام ضامن [را موافق با تمدید ننماید، ] نام ضامن [ب این تمدید را فراهم نسازد موج ]نام متقاضی [

نام  [بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد

 پرداخت کند. ]کارفرما/ذینفع

مطالبه نشود، ضمنانتنامه در سررسید، خود به ] نام کارفرما/ذینفع [یچنانچه مبلغ این ضمنانتنامه در مدت مقرر از سو

 خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مستردگردد یا مسترد نگردد.

در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از دو ماه مد نظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه 

 النتشار میسر خواد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.کثیرا

 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از06 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

  ضمانتنامه انجام تعهدات

 با شناسه ]نام متقاضی [ نظربه اینکه

 ...................................به قیقی/حقوقی................................................................................ح

............................................................................................................................................................................. نشانی:

نام  [به  ...........................................................................................                                . .............         کد پستی........

که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی  ]موضوع ارجاع کار [ انعقاد قرارداد   است قصد  اطالع داده ]ضامن 

برای  ]نام کارفرما/ذینفع [درمقابل ]نام متقاضی [ دارد، از ]نام کارفرما/ذینفع [را با   رج شدهمناقصات/معامالت د

................................................... ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یادشده به عهده می گیرد.  مبلغ

نام  [کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به  ]ام کارفرما/ذینفعن [تضمین و تعهد می نماید در صورتی که

از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا ]  نام متقاضی [ اطالع دهد که ]ضامن 

مطالبه کند، به محض دریافت   ]نام کارفرما/ذینفع [................................................... ریال/ارز، هر مبلغی را که میزان

با تأیید وزیر و یا باالترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به  ]نام کارفرما/ذینفع [اولین تقاضای کتبی واصله از سوی

نام  [صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد

 بپردازد. ]کارفرما/ذینفع

 [............................................ است و بنا به درخواست کتبی  واصله  مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز

اشد و تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می ب ]نام کارفرما/ذینفع

موجب این تمدید  ]نام متقاضی [ نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدیدکند و یا ]نام ضامن  [در صورتی که

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه  ]نام ضامن  [را حاضر به تمدید نماید ]نام ضامن [را فراهم نسازد و نتواند 

 پرداخت کند. ]نام کارفرما/ذینفع [ر وجه یا حواله کردمجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را د

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از09 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

  ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

با شناسه حقیقی/حقوقی ......................  ]نام متقاضی [ نظر به اینکه

........................................................کدپستی..................................................................................................... نشانی:

نام  [ ......... ریال/ارز از  طرف.............................................. اطالع داده است که مقرر است مبلغ ]نام ضامن [ .....  به

نام  [ که موضوع ارجاع کار آن به]موضوع قرارداد [ به عنوان استرداد حسن انجام کار قرارداد ]کافرما/ذینفع

متعهد است در  ]نام ضامن [،]نام متقاضی [ پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به ]متقاضی

نام  [ اطالع دهد که ]نام ضامن [، و قبل از انقضای سر رسید این ضمانتنامه به کتباً]نام کارفرما/ذینفع [ صورتی که

...............................................  شده تخلف ورزیده است، تا مبلغ از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد ]متقاضی

نام  [ ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سویمطالبه کند ]نام کافرما/ذینفع [ ریال/ارز، هر مبلغی را که

بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ ] کارفرما/ذینفع

بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری  ]نام کارفرما/ذینفع [ در وجه یا حواله کرد

واصله تا قبل از پایان وقت اداری ] نام کارفرما/ذینفع [ ..................................... است و بنا به درخواست کتبی روز

نتواند یا نخواهد  ]نام ضامن [ روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و درصورتی که

 [ موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ]نام متقاضی [ تمدید کند و یا مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج  ]نام ضامن [ را حاضر به تمدید نماید، ]نام ضامن

 پرداخت کند. ]نام کارفرما/ذینفع [ شده در باال را در وجه یا حواله کرد

 

 ضمانت نامه موضوع به اطالع  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.در صورت ضبط 

 

 

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از00 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

  ضمانتنامه پیش پرداخت

کد پستی     ……………………با شناسه حقیقی/حقوقی  به نشانی  ]نام متقاضی [ نظر به اینکه 

نام  [ را با   اد{موضوع قرارداطالع داده است پیمان} ] نام ضامن [ ......................... به این 

ریال/ارز  به عنوان   ………………منعقد نموده است و قرار است مبلغ ]کارفرما/ذینفع

نام  [ متعهد است در صورتی که  ]نام ضامن [ پرداخت شود  ]نام متقاضی [ پرداخت به  پیش

داده پرداخت  اطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش ]نام ضامن [به  "کتبا ]کارفرما/ذینفع

پرداخت مستهلک نشده را به محض دریافت  است، هر مبلغی تا میزان پیش ]نام متقاضی [ شده به 

بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا  ]نام کارفرما/ذینفع [ اولین تقاضای کتبی واصله از 

نام  [ درنگ در وجه یا به حواله کرد  اقدامی از مجاری قانونی و قضائـی داشته باشد بی

 بپردازد. ]کارفرما/ذینفع

اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز  .............................................. است و بنا به 

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای   ]نام کارفرما/ذینفع [ درخواست کتبی 

نتواند یا نخواهد مدت  ]نام ضامن [ د و در صورتی که باش مدتی که درخواست شده قابل تمدید می

نام  [ موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند   ]نام متقاضی [ این ضمانتنامه را تمدید نماید و یا 

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد    ]نام ضامن [ را حاضر به تمدید نماید  ]ضامن

 پرداخت کند. ]نام کارفرما/ذینفع [ اال را در وجه یا حواله کرد باشد مبلغ درج شده در ب

پرداخت واریز شده  که در آن مبلغ پیش ]نام متقاضی [ مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی 

که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ  ]نام کارفرما/ذینفع [ درج شده است، طبق نظر کتبی 

پرداخت واریز شده  در مورد مبلغ پیش ]نام کارفرما/ذینفع [ به   ]ام ضامنن [ تحویل نامه استعالم 

  ]نام کارفرما/ذینفع [ شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی  واصل گردد، تقلیل داده می

 اعالم نموده است، تقلیل داده خواهد شد. ]نام متقاضی [ضمانتنامه معادل مبلغی که 

پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و  پیشدر صورتی که تمام مبلغ این 

مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، 

 اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد و یا مسترد نگردد.

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از07 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 

 

 

 

 

 

رائه پیشنهاد فصل سوم: تجزیه بهاء و دستورالعمل نحوه ا

  قیمت از سوی مناقصه گران
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از51 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 برگ پیشنهاد قیمت

 

امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل از پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه 

صی، نقشه های کلی و شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی و خصو

تفصیلی اجرایی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه 

و پیمان، و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه مهندسی، تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته در مجتمع 

و پس از بازدید کامل از محل اجرای پروژه و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود  فوالدسازی و نورد گرم قروه

 از لحاظ انجام کارهای موضوع مناقصه، پیشنهاد می نمایم که:

 عملیات موضوع مناقصه را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان با مبلغ -0

 ریال  ---------------------------------------- )به عدد(

---------------------------------------------------------------------------)به حروف( و 

 انجام دهم. ریال، --------------

 چه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم، تعهد می نمایم که:چنان -2

انجام را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه با تضمین و مدارک پیمان د سنااالف( 

 حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه )به غیراز روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. ،تعهدات

 نفک این پیشنهاد محسوب می شود.تائید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه، جزء الی -3

 که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری موضوع مناقصه به هر یک از پیشنهادها ندارد. ماطالع کامل دار -0

را در پاکت الف ، تضمین شرکت در مناقصه تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظورتعهد به امضای قرارداد -5

 تقدیم داشته ام.

 

 و نام خانوادگی و مهر و امضای مجاز پیشنهاددهنده: نام

 تاریخ:

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از50 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 

 پیوست چهار:

 با برگ پیشنهاد قیمت پر و ارسال شودجدول آنالیز بها و برگ جدول پیشنهاد قیمت می بایستی همراه 

 

 

 جدول پیشنهاد قیمت -جدول شماره یک

 مبلغ مقدار واحد شرح ردیف

0 

قرارداد و انجام طراحی  صحه گذاری بر نقشه های پیوست

سازه و ارائه مدارک تکمیلی ساختمان پیش ساخته  سایت 

 قروه

  0 دستگاه

2 
تهیه مصالح، ساخت، بارگیری، حمل، نصب و تحویل 

 ساختمان پیش ساخته سایت قروه
  0 دستگاه

  ریال مجموع

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از55 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 برگ آنالیز قیمت -2جدول شماره 

 پیشنهادی مبلغ فعالیت ریز شرح شرح کلی کار ردیف

طراحی، تکمیل طراحی و  بر گذاری صحه 0

و نقشه های  ارسال دفترچه محاسبات سازه

 اجرایی

  صحه گذاری بر مدارک و ارائه نقشه های کلی

 

  ارائه نقشه های تفصیلی و مدارک مربوط به طراحی 2 

3 

ساختمان پیش ساخته  مصالح تامین

 ساندویج پانلی

  تامین مصالح سازه
  ین مصالح پوشش بدنهتام 0
  تامین مصالح پله 5
  تامین مصالح و تجهیزات بخش برق و شبکه و تلفن 6

6 
تامین مصالح و تجهیزات بخش مکانیک )آب و 

 فاضالب و تهویه مطبوع(
 

0 

 ساخت ساختمان

  ساخت اسکلت
  پوشش بدنه و سقف 8

  برق )روشنایی و شبکه و تلفن( 01
  فاضالب و تهویه مطبوع( مکانیک )آب و 00
  نازک کاری 02

 بارگیری و حمل به محل نصب 03
  بارگیری

  حمل
00 

 نصب
  نصب طبقه اول

  نصب طبقه دوم و راه پله 05
  تکمیل نصب 06

  مجموع )ریال(

 
  

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از50 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 

 

 

 فصل چهارم: پیش نویس قراداد 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از57 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 
مندرجات فهرست  

 

 42 .............................................................................................................................................................................................................. مندرجات فهرست

 42 ................................................................................................................................................................................................... قرارداد موضوع . 1 ماده

 42 .................................................................................................................................................................................................. مدارک و اسناد . 2 ماده

 42 .......................................................................................................................................................................................................... :پیمان مبلغ . 3 ماده

 42 ........................................................................................................................................................................ پرداخت شیپ و پرداخت نحوه . 4 ماده

 42 ............................................................................................................................................................ مانیپ مدت و کار شروع ذ،یتنف خیتار . 5 ماده

 03 ........................................................................................................................ (MAXIMUM LIABLITY)مانکاریپ یمال تیمسئول حد . 6 ماده

 03 ....................................................................................................................................................................................... :کار اجرای بر نظارت . 7 ماده

 03 ............................................................................................................................................................................................................. کسورات . 8 ماده

 03 ....................................................................................................................................................................................................... نیتضم دوره . 9 ماده

 03 ................................................................................................................................................................................................کارفرما تعهدات . 11 ماده

 03 ............................................................................................................................................................................................................... نیتضام . 11 ماده

 04 ........................................................................................................................................................................................... نقص رفع دوره . 12 ماده

 04 ..................................................................................................................................................................... : ها سپرده و ها نیتضم استرداد . 13 ماده

 00 ............................................................................................................................................................................................. قراداد مبلغ لیتعد . 14 ماده

 00 ................................................................................................................................................................................................................. جرائم . 15 ماده

 00 ................................................................................................................................................................................................مقررات و قانون . 16 ماده

 00 .............................................................................................................................................................................................قراداد فسخ موارد . 17 ماده

 02 ......................................................................................................................................................................... قرارداد فسخ از پس اقدامات . 18 ماده

 02 .................................................................................................................................................................................................. :اردادقر خاتمه . 19 ماده

 03 ..................................................................................................................................................................................................... :اختالف رفع . 21 ماده

 03 .................................................................................................................................................................................................. :یواگذار حق . 21 ماده



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از54 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 03 ..................................................................................................................................................................................... :قرارداد طرفین نشانی . 22 ماده

 03 ....................................................................................................................................................................... (:ماژور فورس) هیقهر طیشرا . 23 ماده

 02 ................................................................................................................................................................................................ طرف دو نشانی . 24 ماده

 02 ..................................................................................................................................................................................................... قرارداد نسخ . 25 ماده

 02 ............................................................................................................................................................................................................................. ها وستیپ

 03 ................................................................................................................................... آن مختلف یها بخش یبرا مانیپ یکیتفک جدول: 0 وستیپ

 02 .................................................................................................................................................................................. : کار مبلغ یبها فهرست: 2 وستیپ

 23 ............................................................................................................................................................................................... ها نامه مهیب انواع: 3 وستیپ

 22 ............................................................................................................................................................................. کار یکل یبند زمان برنامه: 6 وستیپ

 23 ......................................................................................................................................................................................... یفن مدارک و اسناد: 0 وستیپ

 

 

 

  



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از56 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 موافقتنامه

 ختاری شود، در می نامیده پیمان و است تفکیک قابل غیر مجموعه یک که آن الحاقی مدارک دیگر همراه به موافقتنامه این

 دربین شرکت صنایع فوالد کردستان به نمایندگی آقای ............................ با سمت ............................ که ........................

قتصادی دارای کد ا  شرکت .................................................... و سو یک از شود،می نامیده کارفرما پیمان این

 پیمان این در .............. که......................................... و شناسه ملی ....................................... و شماره ثبت ...................

-می منعقد است، شده پیمان درج این مدارک و اسناد در که شرایطی و مقررات طبق دیگر سوی از شود، می نامیده پیمانکار

 گردد.

 قرارداد موضوع. 1 ماده

صحه گذاری بر مهندسی، طراحی سازه براساس " است از انجام کلیه فعالیت های الزم جهت موضوع قرارداد عبارت

واقع  "قروه واحد فوالدسازی و نورد گرم یک میلیون تنیاطالعات اولیه، تامین و اجرای یک باب ساختمان پیش ساخته در 

اتوبان قروه سنندج، محدوده روستای شیخ  02کارخانه فوالد سازی قروه واقع در کیلومتر  -ن شهرستان قروهدر استان کردستا

 . ها و مدارک قراردادمشخصات فنی، اسناد فنی ، نقشه  0 وستیپتقه، بر اساس مشخصات مندرج در 

 اسناد و مدارک. 2 ماده

 شامل اسناد و مدارک زیر است:  مانیپین ا

 موافقتنامه

 ها پیوست

به پیمانکار ابالغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد، نیز  تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان،  اسناد

جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن 

 هر نوع مکاتبه باشد.  اینقشه، دستور کار و صورتمجلس    است به صورت مشخصات فنی،

ها به ترتیب آخرین تاریخ صدور توسط صاحبان امضاء   ها و الحاقیه  ها، صورت مجالس، دستورالعمل  : اصالحیه0تبصره 

 ت خواهد بود.مجاز طرفین  با توجه به ارتباطی که با هر یک از ردیف های فوق دارد، نسبت به ردیف مذکور دارای اولوی

: در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، قرارداد بر دیگر اسناد و مدارک قرارداد اولویت دارد و 2تبصره 

پس از آن شرایط خصوصی، سپس شرایط عمومی دارای اولویت است و هرگاه دوگانگی مربوط به اسناد فنی باشد، اولویت 

ی اجرایی و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، مبلغ قرارداد بر دیگر اسناد و مدارک به ترتیب با اسناد فنی و نقشه ها

 قرارداد اولویت دارد.

 تذکر: شایان ذکر است در هر حال تشخیص اولویت مدارک صرفا با کارفرما است.



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از59 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 :پیمانمبلغ . 3 ماده

و )به عدد (............................................................  ریال  الی. رقرارداد )به حروف (................................................ مبلغ

 .باشد یم قراردادمنضم به  یخصوص وو ضوابط مندرج در شرایط عمومی  ریز متیق جدولاست که براساس 

 کی شماره جدول

 مبلغ مقدار واحد شرح ردیف

0 
انجام طراحی سازه صحه گذاری بر نقشه های پیوست قرارداد و 

 و ارائه مدارک تکمیلی ساختمان پیش ساخته  سایت قروه
  0 دستگاه

2 
تهیه مصالح، ساخت، بارگیری، حمل، نصب و تحویل ساختمان 

 پیش ساخته سایت قروه
  0 دستگاه

  ریال مجموع

 

ان و تائید می نماید که در این مبلغ و پیمانکار اذع و مشمول تعدیل نمی شود مقطوع است مانکار،یپ یشنهادیمبلغ پ :0 تبصره

 کلیه هزینه های ذیل را بدون قید محدودیت لحاظ نموده است:
 صحه گذاری بر نقشه های پیوست قرارداد  -0

تکمیل طرح و طراحی بخش معماری، سازه، برق، شبکه و تلفن و مکانیک )آب و فاضالب و تهویه مطبوع( و ارائه  -2

 ت سازه و اخذ تائیدیه از مشاور طرحمدارک مهندسی شامل دفترچه محاسبا

 .کار اتمام تا خدمات اجرای بر مدیریت -3

 .لتیازب یها نقشه هیته -0

 های آن. قرارداد و پیوست  ایارائه خدمات قراردادی بر اساس شرایط قراردادی   -5

اقدامات مورد نیاز کلیه  آالت و غیره با در نظرگرفتن نیلوازم، مواد، مصالح، ابزارآالت، ماش ال،یتامین قطعات، متر  -6

 شامل خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، انبارداری و غیره.

( مورد نیاز برای انجام بخش های مختلف کارهای مهندسی، تدارکات، یخارج ای یرانیهزینه نیروی انسانی )اعم از ا  -6

 پشتیبانی، اجرایی، نی،ف مهندسی، ،اجرا و... اعم از نیروهای مستقیم و نیروهای غیرمستقیم از قبیل عوامل مدیریتی

مستقر در کارگاه و یا سایر محل های مرتبط با کار که شامل دستمزد و تمام مزایای  سایر و خدماتی مالی، اداری،

 غذا، ذهاب، و ایاب مسکن، مشاغل، بندی طبقه طرح ،قانونی و سایر هزینه های مرتبط با استخدام و به کارگیری آنان

 ... است.و شب در کار شیفت حق عضو قصن فوت، ایمنی، لوازم ایمنی،



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از50 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 اقالم مورد نیاز، برای انجام کامل موضوع قرارداد. وهزینه تهیه مصالح و تجهیزات و سایر مواد   -0

 ه... در مراحل مختلف در هموها  ها، بازرسی  ها، آزمایش  زنی  ها، گمانه  یبردار نقشههای مربوط به انواع  هزینه   -8

 کار برای اجرای صحیح کار الزم بداند. های کاری که پیمان بخش 

 .رهیغشده و  آالت، کارهای احداث  نیماشهای مربوط به حفاظت و نگهداری از مصالح، تجهیزات،  هزینه   -01

های پرداختی به پیمانکاران جزء، مهندسان طراح، فروشندگان و صاحبان لیسانس، به منظور انجام کارهای  هزینه   -00

 نصب، آزمایش ها، بازرسی ها و سایر خدمات فنی و مهندسی.خرید لیسانس، ساختمان و 

روغن، سرویس، تعمیر و نگهداری، کرایه ماشین آالت، ابزار و وسایل مورد   حمل، جابجایی، سوخت، تامین،هزینه   -02

 نیاز برای انجام کامل موضوع قرارداد. 

 .الیمترهزینه انجام کارها، خدمات و تامین مصالح و   -03

 و نقل و انتقال کارکنان پیمانکار، در اجرای کارهای موضوع قرارداد. هزینه مسافرت   -00

های مرتبط با بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و برچیدن انواع تجهیزات، ماشین آالت، خواب ماشین آالت،  هزینه   -05

 ابزارآالت، وسایل خاص و مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام کامل موضوع قرارداد.

برداری از آن ها در کارگاه و یا  یاز، برای تجهیز و برچیدن کارگاه و نگهداری، حفاظت، بهره های موردن هزینه   -06

 جاهای دیگر و خدمات و سرویس های جاری مترتب بر آن ها.

 های عملیاتی. های مربوط به خدمات رفاهی، ایمنی، حفاظتی، بهداشتی، درمانی در کارگاه و محدوده  هزینه   -06

 به عمل و رعایت قرارداد موضوع انجام مسیر در که کشور در جاری مقررات و قوانین رعایته های مربوط ب هزینه   -00

 .است ضروری ها آن

 ها طبق مفاد مندرج در اسناد قرارداد. نامه  ها و بیمه  هزینه تهیه انواع ضمانت نامه   -08

 کلیه کسورات قانونی شامل بیمه، مالیات و عوارض متعلقه و مربوط به قرارداد.  -21

های مربوط به صعوبت یا سختی، پراکندگی کار، تداخل کار، کار در ارتفاع، عمق و طبقات، افزایش قیمت  هزینه   -20

 سود ارز،ها در طول مدت قرارداد، کسورات و عوارض قانونی متعلقه در داخل و خارج از کشور، ریسک تغییر نرخ  

 و به طور کلی هر نوع ضریب تعلقی دیگر. پیمانکار

 های مربوط به ارائه خدمات نظارتی، فنی و کارشناسی در طول دوره تضمین.  هزینه  -22

های کامل جهت کارهای موضوع   مسئولیت مدنی، مهندسی و تمام خطر حوادث با پوشش  های مربوط به بیمه هزینه   -23

رما و دستگاه ها و وظایف قانونی و قراردادی کارف ها، تأسیسات موجود در کارگاه، مسئولیت  قرارداد، ساختمان 

 نظارت در مقابل همه حوادث و اشخاص حقیقی و حقوقی.

 باشد. ها و مسئولیت هایی که به نوعی به این قرارداد مربوط می  هزینه مخاطره   -20

 کلیه هزینه های مربوط به تامین آب و سوخت مورد نیاز جهت انجام کلیه مفاد موضوع قرارداد  -25

 باشد. هایی که به نوعی به قرارداد مرتبط می  و سایر موارد و هزینه هزینه کلیه تعهدات مندرج در قرارداد  -26
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های عملیاتی   محدوده وآالت در کارگاه  نیماش وسازندگان تجهیزات  وپشتیبانی فروشندگان  وهزینه خدمات فنی   -26

 در موارد لزوم.

 پرداخت شیپ و پرداخت نحوه. 4 ماده

 مبلغید ناظر قرارداد و مدیریت خدمات مهندسی و امور پیمانهای کارفرما ، پس از تایمانکاریپ تعهدات انجام برابر در کارفرما

 .دینما یم پرداخت مانکاریپ بهبه شرح ذیل به  مانیپ نیا مدارک و اسناد با مطابق را مانیپ

بانکی  ( به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر3%( مبلغ اولیه قرارداد)ماده 25بیست و پنج درصد ) الف(

کارفرما پرداخت خواهد شد. در صورت عدم ارائه ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت، کارفرما تعهدی به پرداخت  مورد قبول

درصد تعیینی از باب پیش پرداخت نبوده و پیمانکار متعهد به اجرای جامع و مانع کلیه ی تعهدات مندرج در قرارداد و 

 ضمائم مربوطه می باشد.

(  پس از ارسال کامل قطعات ساختمان پیش ساخته به سایت )قبل از نصب 3%( مبلغ اولیه قرارداد)ماده 61شصت درصد ) ب(

 و تحویل( به پیمانکار پرداخت می شود.

 %( پس از نصب و تحویل در محل سایت به پیمانکار پرداخت می شود.05مبلغ باقیمانده ) ج(

ا، بیمه، سنوات و سایر حقوق قانونی پرسنل مورد نیاز برای انجام وظایف پرداخت کلیه دستمزد و حق الزحمه، مزای :0تبصره 

 محوله بر اساس ضوابط و مقررات جاری به عهده پیمانکار می باشد.

. 

 مانیپ مدت و کار شروع ذ،یتنف خیتار. 5 ماده

از  ینامه رسم یط مانیغ پضمانتنامه انجام تعهدات، و ابال میو تسل مانیپس از امضاء و مبادله پ مان،ینافذ شدن پ خیتار -0-5

بدیهی است ابالغ قرارداد منوط به ارائه تضمین انجام تعهدات از سوی برنده مناقصه می  باشد. یم مانکاریکارفرما به پ یسو

 باشد . 

 ابالغ قرارداد به پیمانکار می باشد. خیتار مان،یپ شروع خیتار -2-5

 .استروز  01پیمان  هیاولمدت  -3-5

 به موقع کار لیدر تکم ریتأخ خسارت -0-5

 لیدر تکم ریتأخ میجرا د،یآ شیپ ریتأخ مانیپ نیطرف نیدر اتمام کار طبق برنامه توافق شده ب مانکاریقصور پ لیگاه به دل هر

.و پیمانکار با قبول این موضوع حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از شود یوصول م مانکاریاز پ ،زیر زانیبه موقع کار، به م

 لب مینماید.خود س

 
Aمبلغ جمع کل فصول فهرست بهاء منضم به پیمان در برآورد کارفرما قبل از اعمال هر گونه ضریب = 

B تعداد روزهای مدت اولیه پیمان = 
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Dهزینه جریمه تاخیر غیر مجاز به ازائ هر روز = 

از پیمانکار فراهم می باشد . تشخیص  تبصره : تمدید مدت قرارداد بنا به تشخیص کارفرما بدون نیاز به اخذ موافقت مجدد

 کارفرما در این خصوص مالک عمل و  مورد تایید طرفین می باشد . 

 (MAXIMUM LIABLITY)مانکاریپ یمال تیمسئول حد. 6 ماده

 . است مانیپ نیا مبلغ معادل مانیپ نیا در کارفرما برابر در مانکاریپ یمال تیمسئول حداکثر

 که آن از)اعم  کارفرما به وارده خسارات قبال در و باشد یقرارداد م نیاز ا یهدات ناشکامل تع یمسئول حسن اجرا مانکاریپ

 از اعم مباشرتاً ای سبباً( باشد مانکاریپ کارگران و کارکنان تعلل و تسامح ای مانکاریپ میمستق ریغ و میمستق دستورات از یناش

 تیتقو و یمعنو و یماد م،یرمستقیغ و میمستق خسارات برانج به مکلف و است مسئول باشد، ریتقص ای قصور از یناش که آن

 . باشدیم کارفرما منافع

 خود آورده زاتیتجه و آالت نیماش یآور جمع به نسبت کارفرما، یکتب ابالغ با قرارداد اتمام از پس است موظف مانکاریپ

 .دینما اقدام روز 5 مدت یط حداکثر

 :کار اجرای بر نظارت. 7 ماده

شرکت مهندسین  عهده به کارفرما طرف از است نموده تقبل قرارداد این مفاد طبق بر پیمانکار کههداتی نظارت در اجرای تع

شود واگذار شده است. پیمانکار موظف است تعهدات خود  نامیده می« دستگاه نظارت»که در این قرارداد مشاور کاوشگران، 

 اجرا دهد، می قرارداد مفاد حدود در آن نماینده یا نظارت تگاهدس کهرا مطابق قرارداد و همچنین بر طبق دستورات و نظراتی 

 د. کن

شود به هیچ وجه از میزان  در اجرای کارها می« دستگاه نظارت»: نظارتی که از طرف کارفرما و یا نماینده وی  تبصره

 .کاهد در قبال مفاد قرارداد نمی مانکاریمسئولیت پ

  کسورات. 8 ماده

 پیمانکار مبالغی به شرح ذیل کسر می گردد:از هر مرحله پرداخت حق الزحمه 

%( به عنوان سپرده بیمه که در پایان مدت قرارداد در قبال ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین 5پنج درصد ) -0-0

 اجتماعی به پیمانکار مسترد می گردد.

 واهد بود.قابل استرداد خ  00 %( که مطابق با ماده01کسر حسن انجام کار به میزان ده درصد ) -2-0

موقت، براساس مدارک و مستندات  یها تیدر صورت وضع یو اضافه پرداخت یهرگونه اشتباه احتمال -3-0

مالک نهایی برای کارفرما  .باشد یقابل اصالح م ،یبعد یها تیدر صورت وضع یبعد یها یو بررس ازیمورد ن

 میزان تایید شده در صورت وضعیت قطعی و صورت حساب نهایی می باشد.
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 تضمین دوره. 9 ماده

 نیا یط و شودیم نیتضم پیمانکار یسو از ماه 02 مدت یبرا ؛تحویل موقت خیتار از مان،یپ موضوع اتیعمل انجام حسن

 .شودیم عمل موافقتنامه 02 ماده مطابق دوره

 تعهدات کارفرما. 11 ماده

 )نحوه پرداخت(.  0ماده  مفاد طبق پیمان مبلغ  موقع به پرداخت -0-01

( روز از تاریخ نافذ شدن پیمان، فردی را همراه حدود اختیارات و وظایف 01تعیین نماینده: کارفرما، ظرف ده ) -2-01

 خود نماینده تواندمیوی، به عنوان نماینده کارفرما به پیمانکار معرفی می کند. کارفرما در طول اجرای پیمان، 

 در همواره کارفرما، نماینده. کند معرفی پیمانکار به و نموده تعیین وی جای به را دیگری شخص و تعویض را

 ها،رف کارفرما اقدام می کند، و تمام اطالعیهمحوله به نمایندگی از ط اختیارات حدود در پیمان، مدت طول

 هایدرخواست و هااطالعیه همچنین، و شودمی صادر وی وسیله به ها،تصویب کارها،دستور ها،ابالغیه

د توان می پیمان، مدت طول در کارفرما نماینده. گردد می صادر وی به خطاب و کارفرما عنوان به  پیمانکار،

 ایارات خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کند. در این صورت، طی اطالعیهبخشی از وظایف و اختی

 هرنوع. کندمی معرفی پیمانکار به مربوط، وظایف و اختیارات باحدود همراه را شده یاد اشخاص یا شخص

 نماینده هایاقدام ابالغیه و  نزله دستور،م به کارفرما، نماینده هایجانشین/  جانشین هایاقدام و ابالغیه دستور،

 یا شود تعویض پیمان مدت طول در است ممکن کارفرما، نماینده هایجانشین/  جانشین. شودمی تلقی کارفرما

 .شود اعالم پیمانکار به مراتب باید صورت، این در که کند، تغییر آنان وظایف و اختیارات حدود

  نیماتض. 11 ماده

 پرداخت شیپ نیتضم -0-00

 به نسبت قرارداد طرف درخواست و قرارداد ابالغ از پس، پیمانکار مالی بنیه تقویت جهت در دارد موافقت کارفرما

مورد بانک  معتبر  ینتضم یافتپرداخت، در قبال در یشو پنج درصد( مبلغ قرارداد، به عنوان پ یست% )ب25 اختپرد

 .نماید اقدامتائید کارفرما 

 تعهدات انجام نیتضم -2-00

%( 5) درصـد  پـنج بایست معـادل  پیمانکار به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات قرارداد و ضمانت انجام مفاد آن می 

مبلغ اولیه قرارداد را به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی تسـلیم کارفرمـا نمایـد. در صـورت تخلـف پیمانکـار از اجـرای        

فرما حق خواهد داشت بدون هرگونه تشریفات اداری یا قضائی، راساً تضمین مزبور و هریک از تعهدات این قرارداد، کار

سپرده حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و وصول نماید و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت. ضمانتنامه مزبور پـس  

صورت انجام کامل تعهدات  از اتمام قرارداد، ارائه صورت وضعیت قطعی، امضاء و عودت فرم صورتحساب نهایی و در
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و تایید دستگاه نظارت و کارفرما و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی و سـایر اقـدامات قـانونی الزم مسـترد مـی      

 شود. شایان ذکر است ابالغ قرارداد منوط به ارائه تضمین فوق الذکر می باشد.

 کار انجام حسن نیتضم -3-00

بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و بـه صـورت سـپرده نـزد کارفرمـا       %01نکار از هر پرداخت صورت وضعیت به پیما

مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازاء ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا تضامین مورد قبول کارفرما  نگهداری خواهد شد.

دی در طی مدت قـرارداد و دوره  به پیمانکار بازگردانده می شود.کارفرما حق دارد در صورت عدم انجام تعهدات قراردا

تضمین که منجر به خسارت به کارفرما و یا فسخ قرارداد شود، تضمین مزبور را بدون هیچگونه تشریفات قضایی راسـاً و  

 به تشخیص خود ضبط نماید و پیمانکار با قبول این موضوع  حق هر گونه اعتراض و ادعا را از خود سلب می نماید.

 دوره رفع نقص . 12 ماده

 مدت نیا و کند یم نیتضمماه شمسی،  02به مدت  ،تحویل موقت خیتار از راحسن عملکرد موضوع قرارداد  مانکار،یپ 

 .شود یم دهینام نقص رفع دوره نام به

از هـر لحـاظ، طبـق مشخصـات      و که عملیات موضـوع قـرارداد دارای کیفیـت مطلـوب بـوده      کند  یم نیتضم مانکار،یپ

 یمـ  نیتضـم  رامصـالح  مـواد و دوام   تیفیو ک یصحت و دقت طراح  مانکاریپ ن،یهمچن ،مشروح در اسناد قرارداد است

 .دینما

 حیصـح  یهـا  روش و یفنـ  مشخصات تیرعا عدم از یناش که شود مشهود یصینقا و بیمعا نقص، رفع دوره در گاه هر

 دسـتورالعمل  و ها نقشه محاسبات، اطالعات، در اشتباه ای نقص ای و نامرغوب و بد مواد بردن ارک به ای ساخت، و یطراح

 خود به سرعت رفع کند.  نهیرا به هز صیو نقا بیمکلف است آن معا مانکاریپ باشد،

 وقـت،  اسـرع  در دیـ با  مانکـار یپ دهـد و  یاطـالع مـ   مانکاریپو محل آنها را به  صیو نقا بیمنظور، کارفرما معا نیا یبرا

 .دینما مرتفع ممکن زمان حداقل در را آنها و کند صینقا و بیمعا رفع به شروع

به هر  ایرا راساً و  صیو نقا بیمسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معا ایدر انجام تعهد خود قصور ورزد  پیمانکارگاه  هر

%( از 05وارده را به عالوه پانزده درصـد )  یانجام شده و خسارت ها یها نهیند و تمام هزبداند، رفع ک یکه مقتض بیترت

 برداشـت  و نیتـأم  ،ییقضـا  و یادار فاتیتشـر  گونـه  چیهـ  بدون مانکار،یپضمانت نامه  ایهر نوع سپرده  ایمحل مطالبات 

 .دینما

 استرداد تضمین ها و سپرده ها :. 13 ماده

بـه   ونظـارت و کارفرمـا آزاد    دسـتگاه  دییـ تأپرداخت با  شیهلک شدن مبلغ پپرداخت پس از مست شیپ نیتضم -0-03

 پیمانکار مسترد خواهد شد.
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امضـاء و عـودت    ،یقطع تیارائه صورت وضع موقت، لیابالغ تحو ،قرارداد اتمام از پس تعهدات انجام  نیتضم -2-03

دستگاه نظارت و کارفرما و ارائه مفاصا حساب سازمان  دییدر صورت انجام کامل تعهدات و تا و ییفرم صورتحساب نها

فـوق   نیذکر است ابالغ قرارداد منوط بـه ارائـه تضـم    انیشا)شود.  یمسترد مالزم  یاقدامات قانون ریو سا یاجتماع نیتام

 باشد. (  یالذکر م

 نیتـام  30مـاده   تیـ با ارائه مفـاصا حساب تامین اجتماعی و با رعا یقطع تیکارکنان و صورت وضع مهیب سپرده  -3-03

 .خواهد شد پرداختپیمانکار  مربوطه و در صورت عدم بدهی به کارفرما ، به ینامه ها نیو آئ یاجتماع

 یآزاد مـ  یقطعـ  لیـ آن پـس از ارائـه تحو   گری% د51رفع نقص و  یانجام کار پس از ارائه گواه حسن سپره% 51 -0-03

 ازادکارفرمـا نسـبت بـه     دیمورد تائ نیتواند نسبت به ارائه تضام یم مانکاریدر صورت موافقت کارفرما، پ نیشود. )همچن

 ( دینما اقدام نیتضم دوره در کار انجام نحس مبلغ یساز

 قراداد مبلغ لیتعد. 14 ماده

 به این قرارداد هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد. 

 جرائم . 15 ماده

مدت  مانکار،یپ لیبه دال یدگیرس پس ازقرارداد باشد، دستگاه نظارت  هیاز مدت اول شیکه مدت انجام کار ب یدر صورت

 موافقتنامه 5-0بر اساس بند  مهیمشمول جر را مانکاریکارفرما پ بیکند تا پس از تصو یم نییرا تع مانکاریمجاز پ ریغ ریتاخ

 .دینما

 قانون و مقررات . 16 ماده

در خصوص موضوع موافقت نامه ، مالک عمل طرفین ، در ابتدا مندرجات اعالمی در متن این موافقت نامه می باشد. در 

به میان نیامده ، نیز سایر ضوابط حاکم بر موضوع  در حدود  مورد سایر مواردی که ذکری از آن در این موافقت نامه ،

 الزامات قانونی الزم االتباع بوده و بروفق آنها عمل خواهد شد.

تبصره : پیمانکار با امضاء ذیل قرارداد، موافقت خود را با مواد و بندهای مندرجه اعالم نموده و حق هر گونه اعتراضی را 

 ت نامه  از هر حیث در آتیه از خود سلب و ساقط نموددر خصوص مواداعالمی در موافق

 موارد فسخ قراداد. 17 ماده

 و به تشخیص خود، قرارداد فی مابین را یکطرفه فسخ نماید.  کارفرما در موارد ذیل می تواند راساً

 عدم رضایت کارفرما از نحوه عملکرد پیمانکار.  -0-06
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مانکار در چارچوب موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات پی -2-06

 کتبی و قبلی کارفرما.

 عدم کارآیی و توانایی فنی و تخصصی پیمانکار در اجرای مفاد و انجام تعهدات موضوع قرارداد  -3-06

 تشخیص کارفرما عدم رعایت هر یک از بندهای مندرج در قرارداد توسط پیمانکار بنا به  -0-06

 در صورت انحالل یا ورشکستگی شرکت -5-06

العمل پاداش یا هدایی اعم در صورتی که ثابت شود که شرکت به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه حق -6-06

 ازنقدی و جنسی به آنها داده و آنها را درمنافع خود سهیم نموده است. 

لفات فوق از جانب پیمانکار، کارفرما بدون نیاز به تشریفات خاص اداری و قضائی، می تواند تبصره: در صورت بروز تخ

نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضامین مربوطه اقدام می نماید. تشخیص کارفرما در این خصوص مالک عمل بوده و مورد 

صوص در حال و آینده از خود سلب و ساقط توافق طرفین می باشد . از طرفی پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را در این خ

 نمود. 

 اقدامات پس از فسخ قرارداد. 18 ماده

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه درماده فوق فسخ نماید. مراتب را کتباً به اطالع پیمانکار خواهد  -0-00

نامه های انجام تعهدات و کسور وجه  رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی یا اداری کل مبالغ ضمانت

الضمان و یامبالغ ضمانت نامه های مربوطه به آنرابه حساب خود واریز و نسبت به تهیه صورت جلسات نهائی مربوط به 

 کارهای انجام شده توسط پیمانکار،  اقدام مینماید. 

کره با کارفرما نماید ودرجهت جلب نظر کارفرما چنانچه پس از اعالم فسخ از طرف کارفرما، پیمانکار اقدام به مذا -2-00

این قرارداد تالش کند، این اقدامات به معنی  0برای همکاری مجدد و یا جبران ضرر از طرقی غیر از موارد مندرج در ماده 

از فسخ  عدول از فسخ کارفرما تلقی نخواهد شد تا زمانیکه کارفرما بصورت کتبی و از طریق ارسال اظهارنامه مراتب عدول

 و توافقات جدید را به پیمانکار ابالغ نماید. 

 خاتمه قرارداد:. 19 ماده

کارفرما می تواند این  قرارداد را با اعالم کتبی و قبلی خاتمه دهد در این صورت پیمانکار محق به دریافت مبالغی خواهد 

یید دستگاه نظارت نیز قرار گرفته بود که طبق شرایط قرارداد خدمات مربوط به آن قسمت را انجام داده و مراتب مورد تأ

 باشد.
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از طرفی قرارداد به واسطه انجام موضوع آن و تأیید ناظر و کارفرما، ایجاد شرایط حق فسخ و اعمال آن از سوی کارفرما،  

 ایجاد شرایط فورس ماژور و عدم رفع آن درمدت یک ماه، خاتمه می یابد. 

 رفع اختالف: . 21 ماده

فرما و پیمانکار پیش آمد اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط در صورتیکه اختالفاتی بین کار

به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد. چنانچه طرفین نتوانند ظرف یک هفته 

جع قضایی )دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران ( موضوع اختالف را از راه مذاکره رفع نمایند. موضوع از طریق مرا

 پیگیری خواهد شد .

تبصره : هرگونه اعالمی از سوی کارفرما به نشانی مزبور به منزله ابالغ قانونی بوده و دیگر نیازی به ارسال اظهارنامه رسمی 

ادعایی را از طریق ارسال  قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. ولی پیمانکار موظف است هر گونه 056موضوع ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی به کارفرما ابالغ نماید. طرفین توافق نمودند موضوعاتی قابل طرح در  056اظهارنامه موضوع ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی  056مراجع قضائی از سوی پیمانکار می باشد که در ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه موضوع ماده 

ا ابالغ شده باشد ، در غیر این صورت ، امکان طرح موضوع بدون طی مراحل یاد شده در مراجع قضائی فراهم به کارفرم

 نمی باشد .

 ی:واگذار حق. 21 ماده

پیمانکار حق ندارد بدون تصویب کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی 

هد. از طرفی کارفرما میتواند نسبت به واگذاری قرارداد مزبور به سایر اشخاص اعم از دیگر واگذار نماید و یا انتقال د

 حقیقی، حقوقی )خصوصی یا دولتی( بدون نیاز به اخذ رضایت پیمانکار اقدام نماید. 

 نشانی طرفین قرارداد:. 22 ماده

ت با نشانی اعالم شده صورت می نشانی طرفین قرارداد همان است که در قرارداد ذکر شده است و از آنجا که کلیه مکاتبا 

ساعت کاری یکدیگر را کتباً مطلع می نمایند.  00گیرد ، چنانچه نشانی هر یک از طرفین قرارداد تغییر یابد ظرف مدت 

بدیهی است هر گونه اعالمی از سوی کارفرما به نشانی مزبور به منزله ابالغ قانونی بوده و دیگر نیازی به ارسال اظهارنامه 

قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. ولی پیمانکار موظف است هر گونه ادعایی را از طریق  056وضوع ماده رسمی م

 قانون آیین دادرسی مدنی به کارفرما ابالغ نماید . 056ارسال اظهارنامه موضوع ماده 

 شرایط قهریه )فورس ماژور(: . 23 ماده

لزله و سایر مواردی که قانوناً مشخص گردیده، جزءموارد در صورت بروز موارد غیر قابل پیش بینی همانند جنگ، سیل، ز

فورس ماژور میباشد که در صورت بروز و رفع آن درمدت یکماه، این مدت به زمان قرارداد اضافه می گردد درغیر 

 اینصورت قرارداد منفسخ شده و طرفین نسبت به یکدیگر تعهدی ندارند. 
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 نشانی دو طرف . 24 ماده

نی های زیر به عنوان اقامتگاه قانونی مشخص گردیده و در صورتی که هر یک از طرفین اقامتگاه برای طرفین این قرارداد نشا

خود را تغییر دهد موظف است مراتب را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد در غیر این صورت کلیه مکاتبات و مراسالت به 

ست هر گونه تغییرات در ترکیب اعضای هیئت مدیره، گردد. ضمناً پیمانکار موظف اهمان نشانی ارسال و ابالغ شده تلقی می

دهد حداکثر طی دو هفته کتباً به همراه مستندات مربوطه به نام، مشخصات ومیزان سهامداران، بازرس شرکت و غیره رخ

 کارفرما اعالم نماید.
 شرکت صنایع فوالد کردستان )کارفرما(: نشانی

، طبقه دوم، تلفن 38، پالک 00ز میدان سلماس، خیابان شهریار، نبش خیابان یوست آباد، باالتر اتهران، کارفرما:  نشانی

 0030063000کدپستی: 120-00631300، تلفکس 00630501-120

 نشانی شرکت .............................. )پیمانکار(: 

 نسخ قرارداد . 25 ماده

و به امضای طرفین رسیده که همگی حکم واحد  باشد که در دو نسخه تنظیم گردیده ماده می 25قرارداد حاضر مشتمل بر 

 دارند.
 کارفرما پیمانکار

 شرکت صنایع فوالد کردستان شرکت ..................

 مدیرعامل  –محمدرضا احمدی  مدیر عامل و رییس هیات مدیره –.................... 

 عضو هیئت مدیره –قائمی راد  عضو هیئت مدیره -..................

 عضو هئیت مدیره-........
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 پیوست ها



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از00 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 پیمان برای بخش های مختلف آن: جدول تفکیکی 0پیوست 

 فعالیت ریز شرح شرح کلی کار ردیف
درصد 

 کل

درصد از 

 جزء

 توضیحات درصد از کل

0 
طراحی،  بر گذاری صحه

تکمیل طراحی و ارسال 

و  دفترچه محاسبات سازه

 نقشه های اجرایی

گذاری بر مدارک و  صحه

 ارائه نقشه های کلی

3% 

31% 1.8% 

 

2 
ارائه نقشه های تفصیلی و 

 مدارک مربوط به طراحی
61% 2.0% 

 

3 

ساختمان پیش  مصالح تامین

 ساخته ساندویج پانلی

 تامین مصالح سازه

05% 

51% 22.5%  
  %03.5 %31 تامین مصالح پوشش بدنه 0
  %0.5 %01 تامین مصالح پله 5

6 
تامین مصالح و تجهیزات 

 بخش برق و شبکه و تلفن
5% 2.3% 

 

6 
تامین مصالح و تجهیزات 

بخش مکانیک )آب و 

 فاضالب و تهویه مطبوع(

5% 2.3 
 

0 

 ساخت ساختمان

 ساخت اسکلت

32% 

51% 06%  
  %8.6 %31 پوشش بدنه و سقف 8

01 
برق )روشنایی و شبکه و 

 تلفن(
01% 3.2% 

 

00 
انیک )آب و فاضالب و مک

 تهویه مطبوع(
5% 0.6% 

 

  %0.6 %5 نازک کاری 02

03 
بارگیری و حمل به محل 

 نصب

 بارگیری
5% 

01% 1.5%  
  %0.5 %81 باراندازی در سایتو  حمل

00 
 نصب

 نصب طبقه اول
01% 

31% 3%  
  %0 %01 نصب طبقه دوم و راه پله 05
  %3 %31 تکمیل نصب 06
کار و تحویل  ویلتح 06

 مدارک مدارک

  %5 %011 %5 تحویل
  %011 مجموع 
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 : فهرست بهای مبلغ کار :2پیوست 

 مبلغ مقدار واحد شرح ردیف

صحه گذاری بر نقشه های پیوست قرارداد و انجام طراحی سازه و  0

 ارائه مدارک تکمیلی ساختمان پیش ساخته  سایت قروه
  0 دستگاه

ح، ساخت، بارگیری، حمل، نصب و تحویل ساختمان پیش تهیه مصال 2

 ساخته سایت قروه
  0 دستگاه

  ریال مجموع

 

مبلغ پیشنهادی پیمانکار، مقطوع است و پیمانکار اذعان و تائید می نماید که در این مبلغ کلیه هزینه های ذیل را  :0تبصره 

 بدون قید محدودیت لحاظ نموده است:

 تا اتمام کار. مدیریت بر اجرای خدمات -0

 تهیه نقشه های ازبیلت. -2

 های آن. ارائه خدمات قراردادی بر اساس شرایط قراردادی یا قرارداد و پیوست   -3

تامین قطعات، متریال، لوازم، مواد، مصالح، ابزارآالت، ماشین آالت و غیره با در نظرگرفتن کلیه اقدامات مورد نیاز شامل   -0

 داری و غیره.خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، انبار

 های مختلف کارهای مهندسی، تدارکات، اجرا مورد نیاز برای انجام بخش)اعم از ایرانی یا خارجی( هزینه نیروی انسانی   -5

، مهندسی، فنی، اجرایی، پشتیبانی، اداری، مالی، و... اعم از نیروهای مستقیم و نیروهای غیرمستقیم از قبیل عوامل مدیریتی

و تمام مزایای قانونی و سایر هزینه های  های مرتبط با کار که شامل دستمزد در کارگاه و یا سایر محلمستقر  خدماتی و سایر

، طرح طبقه بندی مشاغل، مسکن، ایاب و ذهاب، غذا، ایمنی، لوازم ایمنی، فوت، نقص مرتبط با استخدام و به کارگیری آنان

 است. عضو حق شیفت کار در شب و...

 مورد نیاز، برای انجام کامل موضوع قرارداد.و اقالم تجهیزات و سایر مواد هزینه تهیه مصالح و   -6

 .غیرهشده و   کارهای احداثماشین آالت، های مربوط به حفاظت و نگهداری از مصالح، تجهیزات،   هزینه  -6

ام کارهای خرید های پرداختی به پیمانکاران جزء، مهندسان طراح، فروشندگان و صاحبان لیسانس، به منظور انج  هزینه  -0

 ها و سایر خدمات فنی و مهندسی. ها، بازرسی لیسانس، ساختمان و نصب، آزمایش
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ماشین آالت ، ابزار و وسایل مورد  کرایهروغن، سرویس، تعمیر و نگهداری،   تامین، حمل، جابجایی، سوخت،هزینه   -8

  نیاز برای انجام کامل موضوع قرارداد.

 .متریالمین مصالح و هزینه انجام کارها، خدمات و تا  -01

 هزینه مسافرت و نقل و انتقال کارکنان پیمانکار، در اجرای کارهای موضوع قرارداد.   -00

 خواب ماشین آالت، های مرتبط با بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و برچیدن انواع تجهیزات، ماشین آالت،  هزینه  -02

 ل موضوع قرارداد.و مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام کام خاص ابزارآالت، وسایل

ها در کارگاه و یا جاهای  برداری از آن  های موردنیاز، برای تجهیز و برچیدن کارگاه و نگهداری، حفاظت، بهره  هزینه  -03

 ها. های جاری مترتب بر آن دیگر و خدمات و سرویس

 های عملیاتی.  های مربوط به خدمات رفاهی، ایمنی، حفاظتی، بهداشتی، درمانی در کارگاه و محدوده  هزینه  -00

رعایت قوانین و مقررات جاری در کشور که در مسیر انجام موضوع قرارداد رعایت و عمل به آن های مربوط به   هزینه  -05

 ها ضروری است.

 طبق مفاد مندرج در اسناد قرارداد. ها  نامه  ها و بیمه  نامه هزینه تهیه انواع ضمانت  -06

 عوارض متعلقه و مربوط به قرارداد. کلیه کسورات قانونی شامل بیمه، مالیات و  -06

 های مربوط به ارائه خدمات نظارتی، فنی و کارشناسی در طول دوره تضمین.  هزینه  -00

های کامل جهت کارهای موضوع   مسئولیت مدنی، مهندسی و تمام خطر حوادث با پوشش  های مربوط به بیمه هزینه   -08

ها و وظایف قانونی و قراردادی کارفرما و دستگاه نظارت در  مسئولیت ها، تأسیسات موجود در کارگاه،  قرارداد، ساختمان 

 مقابل همه حوادث و اشخاص حقیقی و حقوقی.

 باشد. ها و مسئولیت هایی که به نوعی به این قرارداد مربوط می  هزینه مخاطره   -21

 راردادکلیه هزینه های مربوط به تامین آب و سوخت مورد نیاز جهت انجام کلیه مفاد موضوع ق  -20

 باشد. هایی که به نوعی به قرارداد مرتبط می  هزینه کلیه تعهدات مندرج در قرارداد و سایر موارد و هزینه  -22

در های عملیاتی   و محدودهدر کارگاه و ماشین آالت تجهیزات و سازندگان فروشندگان و پشتیبانی هزینه خدمات فنی   -23

  موارد لزوم.
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  ها نامه مهیب انواع: 3 وستیپ

است. همچنین، وی  پیمان های الزم برای پوشش موارد تعهدات خود در رابطه با این  نامه پیمانکار، موظف به تهیه بیمه 
ها در مدت اعتبار آنها و نیز، تمدیدهای پس از آن است. پیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدات  نامه موظف به حفظ بیمه

ها، ازجمله مواردی به شرح  نامه کند. پوشش این بیمه ای اقدام می تأمین پوششهای بیمه و مسئولیتهای خود و کارفرما، نسبت به
 زیر است:

بیمه تمام خطر برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در انبارهای کارگاه یا محلهای ساختمان و  -0-3
 نصب برای دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت.

دیدگی و یا مرگ کارکنان پیمانکار، کارفرما و  ، برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیبمدنی بیمه مسئولیت -2-3
کارکنان پیمانکاران دست دوم پیمانکار، و سایر کارکنانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، دچار حادثه و یا 

شش مسئولیت ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به سانحه شوند و همچنین بیمه اشخاص ثالث برای پو
 اموال در اثر اجرای مفاد قرارداد.

بیمه کردن مصالح و تجهیزات و کارها، تنها به منظور تأمین خسارتهای وارده است و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود 
 کند. مبری نمی

های یاد شده قرار نگرفته باشد، پیمانکار موظف به جبران  ارت دیده تحت پوشش بیمههرگاه به علت قصور پیمانکار، کار خس
 خسارت وارده است.
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 مانکاریپ تعهدات: 0 وستیپ

 :0 ماده

ارفرما ک و. دارد عهده بر خود نهیهز با و کامل بطور راسئولیت تأمین امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه تعهد و م پیمانکار
 خود مقدورات حد در را آشامیدنی آب مخابرات، برق، نظیر امکاناتی کارفرما چنانچههیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد. 

 کارفرما طرف از روز نرخ طبق مربوطه های هزینه قراردهد، پیمانکار اختیار در نظارت دستگاه دیتائ و مانکاریپ درخواست با
 مجدداً چه اگر. گردد یم منظور یو یبده حساب به مانکاریپ به یلیتحو مصالح خدمات تیوضع صورت قالب در و محاسبه

  .ندارد خصوص این در تعهدی هیچگونه کارفرما گردد می تأکید
 :0-2 ماده

 : کند یم نیتأم را آالت نیماش و زاتیتجه لح،مصا ر،یز شرح به مانکاریپ
 پیمانکار. باشد می پیمانکار بعهده کالً پیمان موضوع عملیات نیاز مورد تجهیزات و مصالح کلیه تهیه: زاتیتجه و مصالح هیته

 قبال در عهدیت هیچگونه کارفرما. نماید تهیه پیمان به منضم فنی مشخصات مطابق را ازین مورد زاتیتجه و مصالح است موظف
 .ندارد عهده بر را زاتیتجه و مصالح از یک هر تأمین یا ارائه

پیمانکار باید  و باشد می پیمانکار بعهده کالً پیمان موضوع عملیات نیاز مورد االت نیماش کلیه نیتام و تهیه: آالت ماشین تأمین
مین أنماید. کارفرما جهت تبه کارگاه حمل  و نیتأمکلیه ماشین آالت و ابزار و لوازم مورد نیاز کار را برطبق برنامه زمانبندی 

 عهده ندارد. برهیچگونه تعهد و مسئولیتی  مانیپموضوع  کارماشین آالت مورد نیاز 
 :2-2 ماده

 باشد.  آالت و تجهیزات خود می موظف به حفظ، حراست و استفاده صحیح از کلیه ماشین پیمانکار
 :3 ماده

 :است زیر شرح به گیرد، می رارق پیمانکار اختیار در هزینه دریافت بدون که فنی مشخصات و ها نقشه های نسخه شمار
 گیرد. بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار میها و مشخصات  نقشه شامل فشرده لوح کی
نقشه های که همراه با اسناد پیمان ارائه شده و مشخصات آنها در لیست نقشه ها درج شده است نباید بعنوان نقشه   نکهیا حیتوض 

 . شوند تلقی کنندد و ابعاد دقیق و نهائی کار را تعیین میهائی که الزاماً حدو
 :0-3 ماده

 کند، به شرح زیر است:  های چون ساخت که پیمانکار تهیه می ها و مشخصات نقشه نسخه شمار 
کامل از کلیه نقشه های ابالغی اجرائی را  یسر کیخود و پیش از تحویل موقت،  نهیمتعهد است به هز پیمانکار -0-0-3

سی و تائید دستگاه  نظارت ارائه دهد. این عالمت گذاری کرده و جهت برر ،(AS BUILT DWG)بصورت مطابق ساخت 

موقت ، حداقل سه نسخه  لینقشه ها بایستی شامل کلیه تغییرات داده شده باشد و پس از تائید دستگاه نظارت همزمان با تحو

( را pdf, DWGانضمام دو نسخه فایل الکترونیکی ) به (As built)ها و مشخصات اجرایی نهایی کار  کامل از کلیه نقشه

 کارفرما نماید.  ایهمراه با سایر مدارک، تحویل دستگاه نظارت و 
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موظف است از مراحل مختلف اجرایی و پیشرفت کارها، عکس و فیلم و مستندات الزم را تهیه و در اختیار دستگاه  پیمانکار

 هد بود.مقیم خوا نظارت و مشاورنظارت کارفرما قرار دهد. نحوه تهیه عکس فیلم با همکاری و نظر 

  مانکاریپ داتیی: تأ0 ماده

  موافقت نامه را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن کامال آگاه شده و  2اسناد و مدارک موضوع ماده  نمود تمام دییتأ مانکاریپ
انجام  یبرا یزاتیو تجه یالتیتوان تشک یرا قبول دارد و دارا طیشرا هیبه حدود و شرایط و نوع کار اشراف کامل داشته و کل

 باشد. یم مانیموضوع پ  یو بموقع کارها حیصح

 یکامل وکاف یکار اطالع و آگاه یقرارداد و نحوه اجرا طیاز حدود و شرا مت،یق شنهادینمود در هنگام ارائه پ دییتا مانکاریپ 
و بموقع خدمات  یو اصول حیصح یمرتبط با اجرا یها نهیسود مورد نظر خود و تمام هز مت،یق شنهادیو برآورد پ هیداشته در ته

جدا از ساختار  یدر نظر گرفته و حق درخواست هرگونه  پرداخت را هانقشه  یکسر هیمربوط به ته یها نهیو هز مانیموضوع پ
 . دینما یرا از خود سلب م مانیپ نیشکست منضم به ا

 از محل کار بازدید به عمل آورده، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه، از جمله وضعیت آب و هوا،  نمود دییتا مانکاریپ
آالت ساختمانی قابل تأمین از محل، و سایر شرایطی که به نحوی در قیمت،  انی، مصالح و ماشینراههای دسترسی، نیروی انس

 سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثراند، آگاهی کافی حاصل نموده است.

  عوارضاتهایو مقررات مال نیکار موضوع قرار داد از جمله قوان بهقوانین و مقررات مربوط  کلیهنمود که از  دییتأپیمانکار ، ،
دستمزد و مزایای  ودیگر مقررات مربوطه اعم از موارد مربوط به حقوق  و  یاجتماع نیو تام رفاه، قانون کار یاجتماع نیتام مهیب

کارکنان خود کامالً مطلع بوده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق 
 باشد.  یم مانکاریفرما نخواهد بود و بطور مطلق و کامل بر عهده پالذکر متوجه کار

 و کارهای در دست اجرا به وسیله کارفرما و سایر  مانیموضوع پ کاراز مشخصات و ماهیت کلی  نمود دییتا مانکاریپ
 ریبا سا مانیپ نیا یم کارهاانجا یبرا ستیبا یم مانکاریبه نحوی مؤثراند، آگاه است. پ مانیپپیمانکاران ، که در انجام موضوع 

به  مانکارانیپ نیب یها یبابت انجام هماهنگ یاست پرداخت یهی. بددیالزم را مبذول نما یها یحاضر در محل هماهنگ مانکارانیپ
 خواهد بود. یقطع مانکارانیپ نیب یهماهنگ یو چگونگ زانی. نظر کارفرما در مورد مرفتیصورت نخواهد پذ مانکاریپ

 : ستیز طیو مح یمنیمقررات ا تیرعا -0-0

 نیقوان واز مقررات  یهد است ضمن آگاهمتع مانکاریپ HSEE دینما اقدام آن کامل یاجرا و تیرعا  به نسبت کارفرما . 

 دینما تیرعا و ینیب شیپ را یمنیا ریتداب هیکل مانیپ موضوع کار تیماه به توجه با است متعهد مانکاریپ  . 

 ن نصب، ازجمله، حصارکشی، روشنایی، مستحدثات در زما ریمتعهد است حفاظت فیزیکی از کارها و سا مانکاریپ
 از نفرات گرید و خوداختمان، نحوه رفت و آمد کارکنان س ،آالت نشانی، حراست و حفاظت از مصالح، تجهیزات و ماشین آتش

 .دینما یو همکار تیریمد مانیپ موضوع یها کار انجام محل در را نظارت بازرس، مشاور، کارفرما، نفرات لیقب

 در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات و مانیپ موضوعرهای در مدت اجرای کا ،
درنگ و بدون نیاز به  و تسهیالت موجود در کارگاه، به مخاطره بیفتد، پیمانکار موظف است بی ها ساختمانسایر اموال و 

 اقدامهای حفاظتی و ایمنی الزم را به عمل آورد. ، وارد عمل شده ونظارت دستگاهدریافت دستور از کارفرما و یا 
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 موضوع این قرارداد بکار می گیرد، تحت  خدماتکلیه نیروهای اجرایی خویش را که برای انجام  دیپیمانکار متعهد گرد
 پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

 قبال در)کارفرما   یمدن تیمسئول نامه مهیب  هیته هب نسبت خود کارکنان هیکل جهت کار شروع از قبل دیگرد متعهد مانکاریپ 
 خسارات جبران ای یافتادگ کار از یها نهیهز دیبا نامه مهیب نیا نکهیا حیتوض. دینما اقدام یا مهیب مناسب پوشش با( کارکنان

 دارند را یاجتماع نیامت سازمان توسط شده گرفته نظر در نصاب حد از یکمتر سابقه یدارا که قرارداد موضوع پرسنل به وارده
 ریغ در و. دینما اقدام آن به نسبت وقت اسرع در و قرارداد ابالغ از پس است مکلف مانکاریپ. دهد قرار پوشش تحت زین
 .باشد یم مانکاریپ عهده به خسارات جبران و ها تیمسئول هیکل حادثه گونه هر بروز صورت در نصورتیا

 ات شورای عالی حفاظت فنی، برای تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در بر اساس مصوب دکهیگردپیمانکار متعهد
و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به  نیخود تام نهیمحیط کار، وسایل و امکانات الزم را با هز

واحد   یاید. و بطور کل تمام دستورالعمل هاآنان بیاموزد و در خصوص رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی نظارت نم
H.S.E دینما تیکارفرما را رعا. 

 باشد یم کارگاه محل در هشداردهنده وسایل و عالئم نصب و نیتام به موظف و متعهد مانکاریپ. 

 فوت و وعض نقص خسارت، ایجاد به منجر پیمانکار ناحیه از ایمنی های نامه آیین و مقررات و قوانین رعایت عدم چنانچه 
 نخواهد کارفرما متوجه مسئولیتی هیچگونه حیث این از و باشد می وارده خسارت کلیه جبران مسئول پیمانکار گردد، کارکنان

 .بود

 بهداشت و ایمنی امور به را دیده حادثه افراد اسامی و حوادث تکرار و شدت ضریب ماه هر پایان در است موظف پیمانکار 
 .نماید اعالم کارفرما

 حادثه گزارشات فرم امضاء و لیتکم ه،یته تیمسئول خود مانکار،یپ پرسنل یبرا حادثه وقوع صورت در است متعهد انکارپیم 
 .داشت خواهد  بعهده را آن یحقوق و یمال یها جنبه هیکل نیهمچن و کار وزارت

  ندیمان تیرعا را ایران آلومینای شرکتقوانین و مقررات  دندیگردکلیه پرسنل پیمانکار مکلف. 

 میباشد یاجتماع رفاه و تعاون کار، اداره از یمانکاریپ امور یمنیا تیصالح دییتا یگواه ارائه به متعهد پیمانکار. 
 تعیین نماینده: -0-2

 و دستگاه  کارفرما، شخص واجد صالحیتی را به عنوان نماینده خود به مانیپ موضوعمتعهد است از تاریخ شروع کار مانکاریپ
ها و  ها، ابالغیه ها، اطالعیه ، به منزله پیمانکار عمل کرده، مکاتبهقراردادنماینده پیمانکار، در طول مدت نظارت معرفی کند. 

، با اطالع قبلی به کارفرما، قراردادگیرد. نماینده پیمانکار در طول اجرای  نام وی صورت می دستور کارها خطاب به پیمانکار و به 
 خص واجد صالحیت دیگری گمارده شود.  تواند تعویض گردد و به جای وی ش می

  هرگونه اطالعیه، اعالم نظر، موافقت و اقدامهای مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا
 هاست. ، مالک تسلیم مکاتبه مانکاریپ کارگاه سرپرست ای و ندهینما یکتبرسید 

 تأمین مصالح و تجهیز:  -0-3

  هزینه پیمانکار  بهتعهد و  درکالً  مانیپمصالح، تجهیزات و ابزارمورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع  ،یانسان یروینتأمین
 یا ارائه حواله مصالح و غیره بر عهده ندارد. صالحمی باشد وکارفرما هیچگونه تعهدی در قبال ارائه یا تأمین هر یک از م



 

 اسناد مناقصه
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 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 دستگاه نظارت  دیو تائ مانکاریدر کار موضوع قرارداد با درخواست پ عیچنانچه کارفرما درحد مقدورات خود و بمنظور تسر
روز که از طرف مصالح و تجهیزات واگذار شده طبق نرخ  نهیآالت در اختیار پیمانکار قراردهد، هز نیو ماش زاتیمصالح، تجه

گردد.اگر چه مجدداً تأکید می گردد کارفرما هیچگونه تعهدی در  یمنظور م مانکاریپ یشود . به حساب بده یم نییکارفرما تع
 این خصوص ندارد.

  ماشین آالت و  یریو ابزار و بکارگ زاتیو تجه مصالح نینسبت به تأم مانیپ موضوعپیمانکار موظف است مطابق با کار
دستگاه  لیرا در زمان مقرر انجام و تحو مانیپموضوع  اتیدستگاه نظارت اقدام و عمل دییو مناسب مورد تأ ماهر یانانس یروین

 .دینما یم سلب خود از را....  و ینگینقد عدم بر یمبن ادعا گونه هر حق خصوص نیدرا ونظارت دهد. 
 ،نظارت صورتمجلس شود  دستگاه ایو  مشاوربا  دیرگاه باکا ایمحل ساخت و  به زاتیتجه و مصالح ورود خیتار و مقدار نوع

 باشد.  یریاندازه گ ای، شمارش  یانبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرس یبه طور مرتب به نحو دیو مصالح با

 و مصالح هیته قبال در مانکاریپ تعهدات از اجرا ضمن آنها نییتع ای مانیپ مدارک در زاتیتجه و مصالح هیته منابع ذکر 
 نظارت دستگاه میتسل را خود شنهادیپ معتبر یاستاندارها اساس بر است موظف مانکاریپ و کاهد ینم یکاف و مرغوب زاتیتجه
 آنها حمل و هیته به اقدام ردیقرارگ کارفرما و نظارت دستگاه موافقت مورد یشنهادیپ منابع نیا از استفاده کهیصورت در و دینما
 یم آن تیرعا به موظف مانکاریپ و دهد رییتغ را زاتیتجه و مصالح هیته منابع که دارد را حق نیا ارفرماک که است یهیبد دینما

 . باشد
 باشد  دهیرس کارفرما ندهینما و مشاور دییبه تا یستیبا مانیموضوع پ گریو موارد د زاتیدر نقشه، مصالح و تجه رییگونه تغ هر. 

 وارد شده به  زاتیمشاور و دستگاه نظارت مبنی بر کیفیت نامناسب مصالح و تجه یدیتأ عدم صورت در است متعهد پیمانکار
 کارگاه، به هزینه خود ضمن عودت آن، مصالح با کیفیت که به تأئید مشاور و دستگاه نظارت رسیده باشد را جایگزین نماید.

 آالت ساختمانی، ابزار، مواد مصرفی و تسهیالت مورد نیاز کار: ماشین -0-0

  باشد یم خود نهیهز باآالت ساختمانی مورد نیاز اجرای کار  موظف به تأمین تمام ماشینپیمانکار. 

 و تکمیل و تحویل کار  اجراتمام ابزارآالت عمومی و اختصاصی و مصالح مصرفی الزم، برای  نیمتعهد به تام مانکاریپ
 باشد. یخود م نهیطبق مشخصات فنی با هز  مانیپ موضوع

 آالت:  نیماش یو نگهدار نیمربوط به تأم تعهدات -0-5

 آالت به کار گرفته  و ماشین زاتینظارت تشخیص دهد که ابزار و تجه دستگاه ایو  مشاورصورتی که حین اجرای کار،  در
 مانکاریباشد، مراتب را به پیمانکار ابالغ نموده و پ شده در کارگاه هماهنگ و کافی جهت انجام کار طبق برنامه پیشرفت نمی

گونه  آالت بدون هیچ و ماشین زاتیابزار و تجه نیروز از تاریخ دریافت ابالغ نسبت به تام 2مدت  ید است در طموظف و متعه
 به مربوطه های هزینه کلیه و نداشته  موارد گونه نیا نیتام مورد در تعهدی گونه هیچ اصوالً کارفرما ای اقدام نماید. عذر و بهانه

 .است پیمانکار عهده

 باشد.  آالت و تجهیزات خود می به حفظ، حراست و استفاده صحیح از کلیه ماشین موظف پیمانکار 



 

 اسناد مناقصه
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 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 : مانکاریپ یعموم تعهدات -0-6

 اینظارت و  دستگاهمسئولیت حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را بر عهده دارد و نظارتی که از طرف  مانکاریپ 
 چوجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.موضوع قرارداد می شود، به هی یکارفرما در اجرای کارها 

  پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها، به وسیله افراد واجد صالحیت است. مسئولیت به
به تأمین کند،  مانیپ مفادکارگرفتن روشهای اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به نحوی که کیفیت و پیشرفت کارها را طبق 

 پیمانکار است. تیمسئول وعهده 

 الزم به منظور تأمین مسکن و غذای کارکنان در حد متعارف، ایجاد دفاتر کار  تأمین امکانات رفت و آمد، ایجاد امکانات
مناسب، تأمین امکانات بهداشتی )از قبیل آب آشامیدنی و استحمام، بهداشت محیط زیست کارکنان (، تأمین امکانات اولیه 

 کند.های مربوط به آنها را پرداخت  پزشکی، به عهده پیمانکار است و وی موظف است هزینه

 طبق برنامه زمانی بوده و به هیچ  ییاجراپیمانکار و کارفرما، پیمانکار موظف به ادامه عملیات  نیباختالف  جادیا صورتدر
 در انجام کار و یا بخشهایی از کارها را ندارد. ریأخعنوان حق توقف و یا ت

 بود خواهد قراردادغ معادل مبل ،حد مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما حداکثر. 
 مدت  یشده در ط هیته وها و سایر اطالعات دریافت شده از کارفرما  پیمانکار، موظف است تمام اسناد، مدارک، نقشه

 . دینما تیرعا را یدار امانت جنبه و نمودهقرارداد را محرمانه تلقی 

 بدون قید و مانیپ، طبق مفاد قراردادموضوع این  تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار ،
 کند. ایجاد نمی مانکاریپشرط است و انجام هر یک از موارد زیر، خدشه و خللی در تعهدات 

o بازرس شخص ثالث . ایکارفرما و  اینظارت و  دستگاهبازرسی و یا مشاهده کارها به وسیله  روش 

o های موقت یا قطعی. پرداخت صورت وضعیت نحوه 

o برداری از تمام و یا بخشی از کار، به وسیله کارفرما. بهره 
o .هرنوع تأیید کارها به وسیله کارفرما و یا عدم تأیید به موقع وی 
o نظارت . دستگاهو نحوه بررسی و یا تأیید مدارک ارسالی پیمانکار، از سوی  روش 
o .هر نوع بازرسی، آزمایش و یا تأیید، به وسیله مؤسسات ثالث 

، قسمتی از کار ناقص یا معیوب باشد، پیمانکار موظف به نظارت دستگاهو  مشاورمایشها و بازرسیها و یا با اعالم هرگاه برطبق آز

پس از اعالم دستگاه نظارت نسبت به  روز 2رفع نقص و اصالح کار به هزینه خود است. در صورتی که پیمانکار ظرف مدت 

به پیمانکار، نسبت به انجام اصالحات و رفع نقایص، اقدام کرده، و  یکتبخطار تواند با ا رفع نقص اقدام نکند، کارفرما می شروع

 حق موضوع نیا قبول با مانکاریپ وهای باالسری، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. % هزینه05های مربوط را با احتساب هزینه

 .دینما مب سلب خود از را یاعتراض گونه هر
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 مهر و امضاء مناقصه گر

  کار یکل یدبن زمان برنامه: 6 وستیپ
  (0ماده 

 روز پس از تاریخ مبادله پیمان است.  2آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار 

 برنامه زمانبندی اولیه به شرح ذیل است

 

 6 5 0 3 2 0 هفته              پروژه
 

صحه گذاری بر مدارک و تحویل 

 مدارک مهندسی
             

              تامین مصالح 

              ساخت اسکلت

              پوشش

              نازک کاری

              بارگیری و حمل 

              نصب و تحویل 

              برچیدن کارگاه

 زمانبندی برنامه ارائه و هیته به نسبت( مانیپ ابالغ خیتار از روز 2) مانیپ در شده نییتع مدت یط در است متعهد مانکاریپ

 به تأیید جهت و تهیه قرارداد مدت برای بخش هر کار اجرای مختلف مراحل تفکیک به پروژه یینها یکیتفک و تفصیلی

 .بود خواهد یآت اقدامات مالک کارفرما ندهینما دییتأ از پس برنامه نیا. نماید ارائه نظارت دستگاه مشاور و

  (2ماده 
 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد . 

نسخه  دوپیشرفت کار را در پایان هر هفته گزارش  درموظف و متعهد است ع پیمان پیمانکار درطول اجرای عملیات موضو

صحافی شده و حاوی جزئیات پیشرفت  به صورت رنگی پرینت و دستگاه نظارت نماید. گزارش مزبور بایدمشاور و تسلیم 

 حمل و نقل و غیره(باشد.  کار و خارج از کارگاه )مانند تهیه مصالح، ساخت، ساخت، نصب و محل کار در

را که شامل کلیه فعالیتهای اجرایی روزانه به همراه نفر ساعت  اولین روز هر هفته برنامه هفتگی خود ظف است دروپیمانکار م

 قرار دهد.دستگاه نظارت  کار، متره کارها، ماشین آالت مورد نیاز میباشد در اختیار

یی و پیشرفت کارها، عکس و فیلم و مستندات الزم را تهیه و در اختیار دستگاه پیمانکار موظف است از مراحل مختلف اجرا

 نظارت کارفرما قرار دهد. نحوه تهیه عکس فیلم با همکاری و نظر دستگاه نظارت خواهد بود.
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 مهر و امضاء مناقصه گر

  یفن مدارک و اسناد: 0 وستیپ

 کار شرح:  1 ماده

 محل پروژه: -0-0

کیلومتری غرب 12فاصله  درنورد ورق گرم قروه مجتمع فوالد سازی و در  مناقصه موضوع ساختمان

واقع شده است  کردستاناستان شرق در باشد. شهرستان قروه شهرستان قروه به سمت سنندج می

فوالد سازی و نورد ورق گرم قروه وابسته به شرکت کارخانه باشد. ای میو دارای دسترسی جاده

 ل کارخانه مطابق تصاویر زیر می باشد:. موقعیت پروژه و محصنایع فوالد کردستان می باشد

 

 محل پروژههای ارتباطی  شكل موقعیت و راه

 
 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از77 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 نقشه جانمایی کارخانه فوالد سازی و نورد ورق گرم کردستان



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از41 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 شرح کار: -0-2

طبقه و هر طبقه دارای  2، شامل و خوابگاه با کاربری اداری پیش ساخته کانکسی ساختمان دستگاه کیمذکور ساختمان 

مدیر  طبقه اول آن خوابگاه و طبقه دوم آن شامل اتاق مدیر سایت و خدمات مهندسی و اتاق .متر مربع می باشد 01 مساحت

می باشد. ساختمان مذکور می بایست  سایت به همراه آبدارخانه و سرویس و فضای انتظار ارباب )مطابق با نقشه های پیوست(

 صورت پذیرد. در طول اجرای پروژه نیاز به جابجایی آن باشد به راحتی  انچهتا چن پرتابل با قابلیت جابجایی در سایت بوده

اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان تا اتصال به سیستم فاضالب، آب، برق، تلفن و شبکه در بیرون از ساختمان بر 

 عهده پیمانکار می باشد. 

نقطه نظرات جهت بهینه نمودن نقشه ها؛ نسبت به طراحی سازه پیمانکار پس از بررسی مدارک ارسال شده، تائید و یا اعالم 

ای، برقی ومکانیکی به منظور ساخت و پوشش اسکلت و اجرای تاسیسات برقی ومکانیکی و بر اساس آئین نامه های الزم 

این طرح می االجرا نموده و طرح نهایی همراه با دفترچه محاسبات را جهت اخذ تائید به مهندس مشاور تسلیم می نماید. 

بایستی شامل کلیه ترازها، نقاط اتصال تاسیسات برقی و مکانیکی و طرح پی و یا سکوی نشیمن همراه با جزئیات نحوه اتصال 

 ساختمان با پی باشد.

اجرای پی و تاسیسات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق خارج از ساختمان بر عهده پیمانکار نمی باشد، اما اجرای اتصاالت و 

 م موارد مورد نیاز بر عهده ایشان می باشد.اعال

  ی: مشخصات فن 2 ماده

 محیطی شرایط

 ای لرزه 

 ژئوتكنیک گزارشات اساس بر :g1225A : با است برابر طرح مبنای شتاب ضریب

 :ساختگاه 

 دارد. قرار متوسط نسبی خطر با محل در و بوده 2 نوع زمین پروژه محل زمین

 :بار برف 

 داشته قرار ،زیاد برف با منطقه ،4 منطقه در برف نظر از کشور شهرهای بندی تقسیم در قروه منطقه

 باشد. می مترمربع بر نیوتن کیلو 125  با است برابر برف بار و

 باد: سرعت 

 ساعت بر کیلومتر 111 با است برابر منطقه باد سرعت

 

 
 

  ساختمان در استفاده مورد مصالح حداقل



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از40 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 کسب فوالد مصالح 

EN DIN  استانداردهای براساس ST 1311 Erdemir),-37 ( روی پوشش با شده وانیزهگال فوالد از

11-11147  

 شاسی:  

 تیرآهن از میانی اتصاالت با همراه دور کالف صورت  به  سنگین استاندارد 16 نمره ازتیرآهن شاسی

 ماکارفر انتخاب به  کامل آمیزی رنگ و میكرون 61 ضخامت استراکچربه کامل کوتینگ –16

 :اسكلت 

 با همراه 6 نمره ناودانی و (12 نمره نبشی) میلیمتری 3 و 2.5 شده نبشی فوالدی ورق از اسكلت

 .میكرون 61 ضخامت به کامل پوشش  با 81*81و111*111و81*41و41*41 سنگین هایپروفیل

 شود. استفاده ها کننده سخت از لزوم صورت در

 نورد با  گالوانیزه ورق از میباشند دهنده اتصال قطعات از که U و H مخصوص های پروفیل کلیه

 زدگی، زنگ ها کنج بودن دار انحنا دلیل به میگردند. متصل یا گیره سیستم با و  شده تولید  خاص

 شد نخواهد ایجاد تعریق سبب به

 کف پوشش:  

 روکش با بتن فوم و بندی مش با همراه فوالدی عرشه صورت به 1215 ضخامت به نقهذوز ورق از

 سرویس و آبدارخانه و کارفرما تائید مورد رنگ با ها اتاق در لغزش ضد پرسالن یک درجه سرامیک

 کارفرما تائید مورد رنگ به یک درجه سانتیمتر 31*31 ابعاد به کاشی با ها

 ها دیواره پوشش:  

 ضخامت به استاتیک الكترو ای کوره رنگ آلوزینک ورق طرف دو دار فرم پانل ازساندویچ

 قابل غیر 41 دانسیته اورتان پلی تزریقی عایق با ای کوره رنگ 1215 ورق طرف دو سانتیمترچهار

 ( دیواری مخصوص پانل ) اشتعال

 سقف پوشش:  

 ساندویچ از و باشد می جوش بدون و ای مهره و پیچ سیستم با طرفه دو  %31 شیب با شیبدار سقف

 دو چهارسانتیمتر ضخامت به  استاتیک كتروال ای کوره رنگ آلوزینک ورق طرف دو دار فرم  پانل

 قابل غیر 41 دانسیته اورتان پلی تزریقی عایق با استاتیک الكترو ای کوره رنگ 1215 ورق طرف

 ( سقفی مخصوص پانل) اشتعال

 داخلی و خارجی های پانل:  

 2511x1125x ابعاد به  )بتوپان( رو دو سیمانی روکش با نئوپان ورق از خارجی و داخلی پانلهای

 استفاده میلیمتر 84 ضخامت و12 چگالی به سخت استرن پلی کف از حرارتی عایق تامین .میلیمتر

 .شود



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از45 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 .باشد سانتیمتر 6 داخلی پانل ضخامت و سانتیمتر 11 خارجی پانل خامتض

 .بندی آب مخصوص های فالشینگ با کمپ دور آبروی وسیستم ها پنجره و درب باالی گیرباران

 صورت هب سقفی مخصوص هایفالشینگ بوسیله طرف یک شیب با ها سقف کامل بندی آب

 استاندارد

 دوم طبقه های پله و ها پنجره سرقت ضد حفاظ + ها پنجره دراپه لور پرده و توری

 ها: پنجره 

 حالته دو بازشو با رفلكس طرف یک جداره دو پنجره

 میلیمتر 4 و 6 ها شیشه ضخامت

  .باشند استاندارد عالمت دارای  61 سری سی وی پی یها پروفیل از ها پنجره پروفیل

 د.باش شتهاد وجود چوب طرح پروفیل اجرای امكان :درخواست صورت در

 گردد. نصب بتوپان جنس از پنجره قاب ،ها پنجره اطراف 

 :درها  

 211*81 ابعاد در استخوانی سفید رنگ به  اف دی ام روکش دارای داخلی درهای داخلی: درب

 دارای و استاندارد عالمت دارای قفلهای از داخلی درهای .زنگ ضد گالوانیزه ورق قاب با رسانتیمت

 .شود ستفاده شدن مدفون ویژگی

 دارای قفلهای از داخلی درهای در .سی وی پی یا و آلومینیومی آبدرخانه: و سرویس های درب

 .است شده ستفاده شدن مدفون ویژگی دارای و ترکیه استاندارد عالمت

 با های قفل از خارجی درهای در .بوده ساخته سرقت ضد در بصورت 211*91 ابعاد در خارجی: درب

 .شود استفاده استاندارد عالمت دارای و ای استوانه ویژگی

 ها: پله 

 شود. می نصب ای مهره و پیچ سیستم با و فوالدی اسكلت دارای

  است. باز پیشانی با و گریتینگ ها پله کف

 میشود. ساخته دکوراتیو فورژهفر از ها نرده

  میشود. رنگ الكترواستاتیک رنگ بوسیله فلزی های قسمت 

 برقی: تاسیسات 

 با متناسب مینیاتوری و برق تابلوی با همراه استاندارد های سیم و PVC  داکت با عمومی برق سیستم

 .مصرفی آمپر

  یک درجه روکار نوع از شبكه و تلفن پریز و برق پریز و کلید

 ای شبكه مهتابی سقفی چراغ از داخل شنائیرو

 آب ضد تونلی هایچراغ از خارجی روشنائی 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از40 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 .استاندارد عالمت دارای اتومات فیوز

 شود گرفته نظر در ارت سیستم

 بهداشتی: تاسیسات 

 استاندارد عالمت دارای محصوالت و بوده PVC فاضالب های لوله و PPRC آب های لوله ها: لوله

 .میگیرد قرار فادهاست مورد ترکیه

 .گیرد قرار استفاده مورد استاندارد عالمت دارای محصوالت دوش: و روشویی شیراالت

 گیرد قرار استفاده مورد استاندارد عالمت دارای محصوالت :بهداشتی آالت چینی
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از47 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 

 

 

 

 

 

 نقشه: 3ماده 
 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از44 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از46 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از49 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از40 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از47 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از61 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از60 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 



 

 اسناد مناقصه

مترمربع در دو  061تامین و احداث یک باب ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانلی دو طبقه پرتابل به میزان 

  مترمربعی در مجتمع فوالدسازی و نورد گرم قروه  01طبقه 

97 از65 صفحه 

 54/19/0711مورخ  0711 -د -9477اسناد مناقصه شماره 

SM-15-TD-CI-07-11-115-10 
 

 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

ستیز طیمح و بهداشت ،یمنیا یعموم دستورالعمل: 8 وستیپ  

 بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی دستورالعمل الزامات

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و واحدهای تابعه
 

 هدف-0

به استناد در راستای ایجاد محیط کار ایمن وسالم و نظارت بر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی کلیه فعالیتهای پیمانکاری و 

دستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان توسعه و  قانون کار جمهوری اسالمی ایران 80و 06، 03،05د موا

 : نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور

و نوسازی برای کار در محیطهای قرار دادی سازمان توسعه  انکه باید توسط پیمانکارHSEEالزامات و تعیین حداقل تعریف  0-0

 .رعایت گرددواحدهای تابعه  معادن و صنایع معدنی ایران و

 پیمانکاری. فعالیتهای درHSEE موضوعات به همزمان توجه -0-2

 .پیمانکاران HSEEیک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه  و توسعه تدوین -0-3

 تمامی فعالیتهای محوله.پیمانکاران در  HSEEپیمانکاران، به منظور بهبود مستمر عملکرد  HSEEتشریح مدیریت  -0-0

 .های پیمانکاری در فعالیت HSEEتوجه به قوانین و مقررات  -0-5

 .پیمانکاران HSEEعملکردپایش  -0-6

 :دامنه کاربرد  -2

را که واحدهای  تابعه  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران وهای پیمانکاری در  تمام فعالیتدستورالعمل این  -2-0

جمهوری اسالمی ایران ، تامین اجتماعی، محیط زیست و سایر قوانین مرتبط با بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی ارمشمول قانون ک

 دهد.  تحت پوشش قرار میرا  شوند می

 ایمنی بهداشت، درخصوص که است مستنداتی و دستورالعملها ، کار بهداشت و حفاظت آیین نامه های مکمل دستورالعمل این : تبصره

 تمامی ، دستورالعمل این بر ، عالوه است پیمانکارموظف و گردیده تدوین کشور در ذیصالح مراجع محیط زیست و انرژی توسط، 

 بگذارد. اجرا مورد به را آنها

 مسئولیت ها-3

 . باشد می پیمانکار/ راهبر/سرمایه گذار/مستاجر به عهده دستورالعمل این اجرای مسؤولیت -3-0

 تعاریف  -0

 : منظور از سازمان در این دستورالعمل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می باشد. سازمان -4-1

: شامل کلیه ی مجموعه های زیر نظر سازمان نظیر مجتمع ها / شرکت ها / واحدها / طرح ها / مراکز  واحدهای تابعه-0-2

 تحقیقاتی /مناطق ویژه اقتصادی و .....می باشد.

 : سازمان یا هریک از واحدهای تابعه سازمان که تمام یا قسمتی از فعالیتهای خود را جهت انجام به غیر واگذار نمایند.ماکارفر-0-3
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خصوصی یا دولتی ذی صالح خارج از مجموعه سازمان و واحدهای تابعه  حقیقی یا حقوقی : کلیه ی اشخاصپیمانکار -0-0

 گیرد.  ت اجرای عملیات پیمان را به عهده میکه براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولی سازمان 

 تبصره : کلیه ی قرادادهای شامل عناوین راهبر، سرمایه گذار، مستاجر، کنسرسیوم و سایر عناوین مشابه پیمانکار محسوب می گردند.

های خصوصی یا دولتی ذی صالح خارج از مجموعه سازمان و واحد حقیقی یا حقوقی : کلیه ی اشخاص پیمانکار فرعی -0-5

 گیرد. ، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده میاز طرف پیمانکار اصلی که  تابعه سازمان 

 تبصره : مسئولیت اجرای این دستورالعمل در فعالیتهای دارای پیمانکار فرعی برعهده پیمانکار اصلی می باشد .

 ها: وظایف و مسئولیت -0-6

 است  : پیمانکار ضمن مطالعه کامل این دستورالعمل موظف

 ای پیمان صرف اجرای برنامه های مربوطه نمایید.در طول اجر HSEEدرصد از مبلغ پیمان را به عنوان هزینه های  5حداقل  .0-6-0

کلیه ی قوانین و مقررات به ویژه قانون کار و آئین نامه های مربوط به آن قانون و آئین نامه ها سازمان حفاظت محیط زیست  .0-6-2

 د.را به طور کامل رعایت نمایی

 نماید. پیروی کامل کارفرما که تدوین شده و خواهد شد را به طور استانداردهای و دستورالعملها ، خط مشی ها ، قوانین از .0-6-3

 تبصره : پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان، به نحوه مناسب کلیه ی دستورالعملهای مرتبط را از کارفرما دریافت نمایید.

 به محل اجرای پروژه و فعالیتهای مرتبط با تعهدات خود را داشته باشد. آشنایی و شناخت الزم ، نسبت .0-6-0

از عملیات مربوط به خود، کارفرما و سایر پیمانکارانی که در محدوده عملیاتی مجاور و همچنین خطراتی که ممکن است در  .0-6-5

 م را کسب نمایید.حین انجام کار و یا خدماتی که با آنها روبرو شود آگاهی داشته باشد و یا اطالعات الز

طبق الزامات و شرایط پیمان تابع نظرات کارفرما بوده و ضمن همکاری کامل چنانچه در محل خطراتی مشاهده گردد،  .0-6-6

 پیمانکار متناسب با رفع خطر و کاهش سطح ریسک عملیات خود را تغییر دهد .

کارفرما را در طول اجرای پیمان مد   HSEEبهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی نقطه نظرات، پیشنهادات و دستورات  .0-6-6

نظر قرار داده و رعایت کامل آن را عینا به پیمانکار فرعی خود )در صورت وجود( منتقل نموده و بر رعایت آنها توسط پیمانکار فرعی 

 نظارت نمایند.

 اساس بر ، لیتفعا نوع با متناسب ( HSEEPLANمحیط زیست و انرژی) ایمنی، ، بهداشت مدیریت نظام یک از باید .0-6-0

 برسد. کارفرما HSEE مدیریت تایید به باید  HSEEPLANباشد برخوردار کارفرما مصوبات

 مورد تایید کارفرما باشد. HSEEباید دارای ساختارمدیریت  .0-6-8

گواهینامه های معتبر سیستمهای مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و انرژی مانند نسبت به اخذ  .0-6-01

OHSAS00111,ISO00111,IMS,HSE.MS,ISO511110   اقدام نمایید و گواهینامه های مذکور در طول اجرای قرارداد پیمان

 باید دارای تاریخ اعتبار باشند.

 و تعمیر مناسبی طرز به و باشد بدون اشکال آنها ساخت و طراحی که ، نیاز مورد دستگاههای یا و تأسیسات تأمین  .0-6-00

 شده اجرا ایمن بطور عملیات که شود حاصل اطمینان تا صورت گیرد آنها برروی افیک های آزمایش باید همچنین . شوند نگهداری

را طراحی و اجرا ( PMهمچنین برنامه تعمیرات و نگهداری ). نمی کند تهدید را محیط زیست یا و اموال ، افراد ریسکی هیچگونه و

 نمایید.
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 س آئین نامه ها و استانداردهای مربوط می باشد.اخذ گواهینامه برای تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده بر اسا .0-6-02

از جمله )تامین آمبوالنس، خودروی آتش نشانی ، امکانات  HSEEایجاد زیرساختها و تامین امکانات و منابع انسانی   .0-6-03

، HSEEمان درمانی ، گروه درمانی شامل پزشک ، پرستار ، تکنسین فوریتهای پزشکی، گروه امدادو نجات شامل آتش نشان و....،ساخت

خودروهای گشت و بازرسی ، تسهیالت بهداشتی،پسماند، تجهیزات کنترل انتشار آالینده ها ، پایش آنالین و تجهیزات امدادونجات 

 و....   (مطابق با نظر کارفرما و قوانین و دستورالعملهای مربوطه نمایید .

 کارفرما بر اساس قرارداد فی مابین استفاده نمایید. تبصره : در صورت توافق کارفرما ، پیمانکار می تواند از امکانات

 کارفرما برسد. HSEEسالیانه می باشد . این اهداف و برنامه ها باید به تایید مدیریت  HSEEتدوین اهداف و برنامه های   .0-6-00

 .تبصره : اهداف وبرنامه های مورد نظر کارفرما باید دراهداف و برنامه های سالیانه پیمانکار قرار گیرد

 می باشد. HSEEتدوین برنامه تامین بودجه و نقدینگی مناسب برای تامین هزینه های سالیانه امور   .0-6-05

 کارفرما می باشد. HSEEقانون کار با حضور نمایندگان  83در قالب ماده  HSEEتشکیل ماهیانه کمیته   .0-6-06

 در صورت دعوت به حضور می باشد.کارفرما  HSEEحضور در جلسات  .0-6-06

 سایل حفاظت فردی متناسب با نوع خطرات محیط کار و آئین نامه های مرتبط می باشد.تدارک و تامین و .0-6-00

 ایجاد سیستم مدیریت ریسک خطرات و جنبه های محیط زیستی مطابق با روش مورد استفاده و تایید شده کارفرما می باشد .  .0-6-08

 اجرای برنامه کاهش سطح ریسک های شناسایی شده می باشد. .0-6-21

 می باشد . HSEEکارکنان در اداره امور ایجاد سیستم مشارکت  .0-6-20

سیستم ثبت و بررسی شبه حوادث و حوادث مطابق با روشهای مورد استفاده کارفرما می باشد و متناسب با روشها و  ایجاد .0-6-22

 دستورالعمل های کارفرما گزارشات مرتبط را ارسال نمایید.

 عات آماری سازمان بر اساس برنامه زمانبندی می باشد.ارایه اطالعات آماری به کارفرما جهت تکمیل سامانه جامع اطال  .0-6-23

 اجرای برنامه واکنش در شرایط اضطراری می باشد. تدوین و  .0-6-20

تدوین و آموزش دستورالعملهای ایمنی ،بهداشت و محیط زیستی مشاغل ، تجهیزات ، مواد مصرفی و ...به کارکنان می   .0-6-25

 باشد.

 د تایید کارفرما می باشد.تدوین و اجرای یک برنامه آموزش مناسب و مور  .0-6-26

 قانون کار و آئین نامه های مرتبط می باشد. 82تدوین برنامه بررسی و ارزیابی سالمت شاغلین بر اساس ماده  .0-6-26

 موظف به اجرای : .0-6-20

 طرح های مدیریت بهداشت 

 طرح های مدیریت ایمنی 

 طرح های مدیریت محیط زیست 

 طرح های مدیریت انرژی 

 می باشد.

سین وزارتخانه های  کار، بهداشت ، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمانهای دولتی و همکاری با بازر .0-6-28

 مراجع ذی صالح نظارتی  می باشد.
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 ارایه گزارشات مستمر )روزانه، هفتگی، ماهیانه ، سالیانه(مطابق با نظر کارفرما به کارفرما می باشد.  .0-6-31

و گواهینامه آن را به  ز وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایندبایست صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی ا  می .0-6-30

 و در موعد مقرر نسبت به تمدید اعتبار گواهینامه اقدام نمایید.کارفرما ارایه نمایید.

 در ارتباط با پیمانکاران فرعی :

 پیمانکار باید پیمانکار فرعی واجد شرایط را استخدام نمایید. 5-5

وارد  کار موثر مدیریت بر لطمه ای تنها نه شده انتخاب  فرعی پیمانکاران نمایید کهبایداطمینان حاصل   پیمانکار 5-6

 .عمل می آورند و انرژی به  ، محیط زیست ایمنی ، بهداشت مسائل به نسبت نیز الزم توجه رابطه این در بلکه ، نساخته

 ،  قوانین از نسخه ای آنها یتفعال نوع به بسته فرعی پیمانکاران به کارگیری هنگام در است موظف پیمانکار 5-6

 دهد. قرار آنها اختیار در را نیاز موردHSEE استانداردهای و دستورالعملها ، مشیهاخط

 نماید. استفاده موارد این در کارفرما مستندات می تواند از تبصره : پیمانکار

 .نماید برقرار و یجادا فرعی پیمانکاران صالحیت ارزیابی و بررسی منظور به رویه هایی باید پیمانکار 5-0

 نماید. فراهم آنها فعالیتهای نوع به توجه با را خود فرعی پیمانکاران نیاز مورد آموزشهای کلیه باید پیمانکار 5-8

 .است شده انجام توافقات قالب در فرعی پیمانکاران عملکردهای کلیه کنترل و پایش به موظف پیمانکار 5-01

 .است خود فرعی پیمانکاران کلیه HSEEای عملکرده مورد در پاسخگویی مسؤول پیمانکار 5-00

 ارتباطات  5-02

 کارفرما ایجاد نمایید. HSEEپیمانکار موظف است، سیستمهای الزم را جهت برقراری ارتباط با مدیریت  6-0

 جلساتی طی طاین ارتبا . گردد برقرار پیمانکار امر تحت نیروهای و پیمانکار ، کارفرما بین آزادتری ارتباطات باید منظور به این 6-2

 : شد خواهد ایجاد ذیل بندی دسته طبق

 کار آغاز جلسات -

 ریسک ارزیابی جلسات -

 حوادث تحلیل و تجزیه و گزارش دهی جلسات -

 پیمانکار و کارفرما  HSEEجلسات روزانه بازرسین  -

 پیمانکار و کارفرما HSEEجلسات هفتگی و ماهیانه  -

 کارفرما. HSEEجلسات ممیزی  -

 اجرایی عملیات از شروع پس همچنین و کارگاه تجهیز با همزمان کار به آغاز از قبل پیمانکار توسط باید ریسک ارزیابی اتجلس 6-3

 و کنترل مدیریت سیستم در بازنگری به منظور جلسات این . شود برقرار ، دارد ضرورت که زمان هر در و یکبار حداقل سالی ،

 این کنترلی راهکارهای تعیین و آتی های فعالیت شرح و سوابق از ،جدید HSEE کهایریس شناسایی ، پروژه HSEE ریسکهای 

 می شود. تشکیل ، خطرات

 مدیریت تغییر 

 HSEEکارفرما برسد . تدابیر جدید  تایید به باید دهد قرار تاثیر تحت را HSEEمسائل  که پیمان حقوقی شرایط در تغییر هرگونه 6-0

 کارفرما برسد. باید اعمال شده و به تایید
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 کارفرما تایید و به اطالع باید  .....و رویه ها و فرآیندها ، تجهیزات ، انسانی نیروی شامل کار اجرایی شرایط در تغییر هرگونه 6-2

 .برسد

 تبصره : تایید یا عدم تایید از طرف کارفرما رافع مسئولیتهای پیمانکار نمی باشد.

 نماید.  فراهم را  HSEEتغییرموثر بر  نوع هر خطرات و جنبه های محیط زیستی با مواجهه برای را مالز منابع باید پیمانکار مدیریت 6-3

 مسئولیت در برابر خسارات :

حوادث،  قبال که در مسؤولیتهایی از را پیمانکار ، کارفرما HSEEشرایط  و مقررات رعایت و دستورالعمل این مفاد از پیروی 0-0

 معاف نمی نماید. ، دارد محل زیست محیط یا و داراییها و تجهیزات ، شغلی پرسنل هایبیماری و صدمات خسارات، 

 مورد در دستگاههای نقص ، ناایمن شرایط ایجاد ، HSEEضوابط  رعایت عدم ، غفلت اثر بر آن کارکنان و پیمانکار چنانچه 0-2

 مسؤول پیمانکار گردد زیست محیط ویا تاسیساتشاغل ،شاغل و غیر  افراد به خساراتی بروز موجب کار نادرست انجام و استفاده

 می باشد. وارده خسارات جبران

 مدیریت زمان :-9

 در کلیه ی مراحل و زمانهای اجرای پیمان می باشد . HSEEپیمانکار موظف به لحاظ کردن الزامات  8-0

 شود. HSEEبر نامطلوب اثرات موجب نباید پروژه انجام در زمانی محدودیتهای 8-2

 ریسک: مدیریت 01

 و کنترلی اقدامات پیش بینی و ریسکها جنبه های زیست محیطی ، ارزیابی  ، خطرات شناسایی برای رویه هایی باید پیمانکار 01-0

 باشد. پیشگیرانه داشته

 کلیه برای را مرتبط موزشهایکند و آ ایجاد را نیاز مورد منابع و امکانات ، پیشگیرانه و کنترلی اقدامات انجام برای باید پیمانکار 01-2

 نماید. فراهم کارکنان

 اختیار در را ویرایش آن آخرین و دهد قرار بازنگری مورد دوره ای صورت به را خود ریسک مدیریت برنامه های باید پیمانکار 01-3

  . دهد قرار کارفرماHSEE نماینده 

 مدیریت بازنگری -00

 دهد. قرار ممیزی و بازبینی مورد را خود HSEEدعملکر مداوم صورت به باید پیمانکار 00-0

 نظیر مواردی )در به صورت غیردوره ای هم و معین زمانی فواصل دوره ای در صورت به باید هم عملکرد پیمانکار بازنگری 00-2

تایج ارزیابی ریسک، نتایج کار، اخطاریه ها ، شکایات، تغییر شرایط کار نیروی انسانی، ن انجام فرایند در تغییرات ،ایجاد حوادث وقوع

 .شود انجام . . . )و ممیزی 

 دهد. گزارش کارفرما به را خود دورهای بازنگریهای نتایج باید پیمانکار 00-3

 تعهد اینکه بدون البته دهد قرار ممیزی و بازرسی مورد را پیمانکار عملکرد ، اتفاقی یا و دوره ای صورت به دارد حق کافرما 00-0

 شود.  دار خدشه زمینه این در پیمانکار

پیمانکار  HSEEمدیران در هر سال به بررسی و ممیزی فرآیند مدیریت  HSEEتبصره یک : کارفرما بر اساس برنامه ارزیابی عملکرد 

 اقدام می نمایید . این مسئله نافی انجام ممیزی های دوره ای ماهیانه، فصلی و هفتگی و....نخواهد بود.



 

 اسناد مناقصه
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 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

موظف است به منظور رفع  عدم انطباقهای شناسایی شده در  ممیزی برنامه زمانبندی را تدوین و اجرا نمایید و ضمن  تبصره دو : پیمانکار

 ارایه برنامه مذکور به کارفرما، بر اساس برنامه تنظیم شده گزارش اقدامات رفع عدم انطباق را به کارفرما ارسال نمایید. 

 بر اساس قرار داد انجام شود. الزم اقدام ، قبول قابل حد از عدول هنگام در تا نموده نظارت پیمانکار HSEE عملکرد کارفرما بر 00-5

 سازمانی و نیروی انسانی  ساختار -02

 ساختار سازمانی: 

 پیمانکار موظف است به منظور اجرای مناسب پیمان نسبت به ایجاد ساختار سازمانی متناسب با دستورالعمل های  کارفرما اقدام 02-0

 نمایید و چارت سازمانی مربوط را به تایید کارفرما برساند.

ساختار سازمانی پیمانکار باید متناسب با دستورالعملهای کارفرما و مقررات و آئین نامه  HSEEکلیه ی افراد شاغل در پستهای  02-2

 کارفرما برسند . HSEEدیریت های مربوط انتخاب شده باشند و این افراد باید قبل از شروع فعالیت پیمان به تایید م

پیمانکار باید حسب وظیفه محوله دارای مدرک تحصیلی بهداشت حرفه ای ، ایمنی ،  HSEEمدرک تحصیلی شاغلین مدیریت  02-3

 ، معدن و رشته های مرتبط با تایید کارفرما باشند. HSEمحیط زیست ، بهداشت محیط ، 

 نیروی انسانی: -03

 مناسب موارد اساس شده بر جذب کارکنان کند حاصل اطمینان ، جدید فعالیتهای انتخاب هنگام و استخدام وبد در باید پیمانکار 03-0

 : هستند صالحیت واجد ذیل

 سالمت جسمی ، روانی 

 توانایی فردی 

 مهارتهای فنی و تجربی 

 دانش انجام کار 

 وظایف با تناسب آنها از اختصاصی مصاحبه های و یناتمعا انجام با ، جدید نیروهای استخدام از قبل است موظف پیمانکار 03-2

 اطمینان حاصل کند.  HSEEمدیریت  سیستم الزامات برآوردن در محوله

 مالحظات بررسی ها شامل این ، قرارگیرد ارزیابی و بازنگری مورد مرتب طور به باید وظایفشان انجام برای کارکنان صالحیت 03-3

 فعالیتها انجام صالحیت برای به دستیابی جهت آنها نیاز مورد آموزشهای و کارکنان برگشت به کارو...ارتقاء،تغییر شغل، برای مناسب

 . است

 اقدامات الزم برای اطمینان از صالحیت افراد، می تواند شامل موارد زیر باشد:

 . تجزیه و تحلیل نظامند الزامات مرتبط با شغل 

  معاینات بدو استخدام و دوره ای 
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 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 HSEEی ها آموزش

 . ارزیابی عملکرد افراد در مقایسه با یک معیار معین 

 .شواهد مستند شده از صالحیت های فردی 

 . برنامه های برای ارزیابی دوره ای 

 ، موارد واگیردار و شغلی بیماریهای ، حوادث مداوم تکرار نظیر( خاص موارد مشاهده صورت در است موظف پیمانکار 03-0

 .نماید اقدام آنها با مقابله به نسبت مناسب اقدامات نجاما با . . . .) و مشکوک

 رده های مختلف شغلی : HSEEآموزش  -00

 مربوطه و دستورالعملهای مقررات همچنین و HSEE موضوعات خصوص در را خود امر تحت پرسنل کلیه موظفند پیمانکاران 00-0

  . دهند آموزش

 همکاری از معامالت کمیسیون در مندرج اصول با رعایت میتوانند باشند نداشته را امر این برای الزم امکانات تبصره : چنانچه پیمانکار

 خود کارکنان HSEEآموزش  تضمین در مسؤولیت از را پیمانکار نباید امر این نمایند؛ اما استفاده آموزش امر در کارفرما متخصصین

 . سازد رها

 دارا زمینه این را در الزم اطالعات دانش و و گرفته فرا را الزم آموزشهای خود یشغل وظایف زمینه در باید پیمانکار کارکنان 00-2

 میباشد زیست محیطی و ایمنی ، بهداشتی الزامات کلیه شامل مذکور اطالعات . باشند

 . شود ایجاد است کارممکن حین در که

نسبت به معرفی پرسنل خود اقدام نموده و شرایط و پیمانکار موظف است بر اساس برنامه آموزشی اعالم شده از طرف کارفرما  00-3

 امکان حضور معرفی شدگان ارا فراهم  نمایید .

 قرارداد شرایط مطابق با ، را فرعی پیمانکاران کارکنان و خود کارکنان  HSEEآموزش  که نماید تضمین است موظف پیمانکار 00-0

 . می سازد محقق ، پیمانکار و کارفرما بین

 آموزش افراد شامل نام بایستی مدارک . نماید فراهم را خود کارکنان آموزش زمینه در الزم مستندات و مدارک باید ارپیمانک 00-5

 و گواهینامه های معتبر در پرونده پرسنلی وجود داشته باشد.  باشد مربیان اسامی و دوره اجرای زمان ، دوره محتوای ، دیده

پیمانکار رامتناسب با شغل  HSEEامور طرف از شده تعیین محیط زیست و بهداشت ، ایمنی آموزشهای باید پیمانکار کارکنان 00-6

 ارزیابی اطالعات حاوی باید حداقل آموزشها این . بگذرانند کامل بصورت خود و تجهیزات مورد استفاده در شغل مربوط را 

و  مقررات ، بهداشتی خطرات ارزیابی ، اضطراری شرایط با مقابله و آمادگی نحوه و ایمنی و آیین نامه های مقررات ، HSEEخطرات

زیست  نامطلوب اثرات ، به فعالیتها مربوط زیست محیطی الزامات و قوانین ، اولیه کمکهای ، محیط و فردی بهداشتی آیین نامه های

 باشد. فاضالبها و زائد مواد مدیریت مورد در اطالعاتی و پروژه محیطی

 با و پیمانکار، خطرات محیط کار و الزامات قانونی  فعالیت نوع و حجم به توجه با HSEEآموزشهای  زمان موضوعات و مدت 00-6

 .کارفرما تعیین می شود HSEE تایید امور

 وسایل حفاظت فردی: -05

  نماید. د فراهمخو هزینه با و قوانین با مطابق را افراد نیاز مورد ایمنی وسایل و مناسب فردی حفاظت تجهیزات باید پیمانکار 05-0



 

 اسناد مناقصه
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 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

کارفرما را به منظور تعیین ، تهیه،  HSEEپیمانکار موظف است روش اجرایی / گردشکار یا دستورالعمل مورد تایید مدیریت  05-2

 توزیع و نظارت براستفاده از وسایل حفاظت فردی تهیه نمایید. 

د کافی در انبار موجود داشته باشد و بر اساس برنامه پیمانکار موظغ است وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع خطرات و با تعدا05-3

زمانبندی تعیین شده وسایل حفاظت فردی را به کارکنان تحویل نمایید.در صورت بروز مشکل شامل از بین رفتن وسیله ی حفاظت 

یار کارکنان خود قرار دهد و فردی ، مفقود شدن و ... کمتر از دوره زمانی تعیین شده کارفرما موظف است وسایل مورد نیاز را در اخت

 برای جلوگیری از سوء استفاده کارکنان برنامه مناسب نظارتی تهیه و اجرا  نمایید.

 پیمانکار برسد. HSEEکلیه ی وسایل حفاظت فردی قبل از خرید باید به تایید امور  05-0

 نماید. فراهم فردی حفاظت تجهیزات استفاده نحوه از پرسنل آگاهی منظور به را الزم آموزشهای باید پیمانکار05-5

 حفاظتی تحویلی وسائل از او سرپرستی تحت کارکنان کلیه که نماید ریز و نظارت  برنامه به نحوی است موظف پیمانکار 05-6

 . نمایند استفاده

حفاظت فردی تدوین و پیمانکار موظف است روشهای انگیزشی و بازدارندگی )سیستم تنبیه و تشویق(را جهت استفاده از وسیال  05-6

 اجرا نمایید.

 خودروها، تجهیزات، و ماشین آالت عمرانی پیمان : HSEEمالحظات  -06

پیمانکار موظف است کلیه ی موارد مرتبط با دستورالعمل های کارفرما در زمینه خودروهای سبک، عمومی و ماشین آالت  06-0

 عمرانی و تجهیزات را اجرا نمایید. 

 ف است قبل از شروع به کار دستورالعمل های مربوط را از کارفرما دریافت نمایید.پیمانکار موظ 06-2

پیمانکار موظف است نسبت به اخذ معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آالت عمرانی مطابق با دستورالعمل ها و  06-3

 قوانین کشوری اقدام نمایید.

 وادث ، شخص ثالت و بدنه ی خودرو ها و ماشین آالت مورد استفاده اقدام نمایید.پیمانکار موظف است نسبت به تهیه بیمه ح 06-0

( ، به منظور نگهداری و استفاده از خودروها، ماشین آالت PMپیمانکار موظف به ایجاد و اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات ) 06-5

 عمرانی و تجهیزات مورد استفاده در پیمان می باشد .

ظف به ایجاد سیستم بازرسی های دوره ای )روزانه، هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه( به منظور بررسی سطح ایمنی پیمانکار مو 06-6

خودروها، ماشین آالت عمرانی و تجهیزات مورداستفاده می باشد . مستندات مرتبط باید به نحوه مناسب نگهداری شده و در دسترس 

 باشد.

امه سالمت تجهیزات و ماشین آالت عمرانی مورد استفاده براساس دستورالعمل ها و آئین نامه ها و پیمانکار موظف به اخذ گواهین 06-6

 استاندادرهای کشوری می باشد.

 HSEEپیمانکار موظف جهت راهبری خودورها و مشاین آالت عمرانی یک نفر راننده اصلی و جانشین آن را به مدیریت  06-0

 کارفرما برساند . HSEEروز تغییرات نفرات تغییر یافته را به اطالع مدیریت کارفرما معرفی نمایید و در زمان ب

کلیه ی راهبران خودروها و  ماشین آالت عمرانی باید دارای گواهینامه های راهنمایی و رانندگی متناسب با نوع خودور و ماشین  06-8

 آالت باشند.



 

 اسناد مناقصه
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 مهر و امضاء مناقصه گر

د دوره آموزش ایمنی رانندگی تدافعی مختص با نوع وسیله ی نقلیه و ماشین کلیه ی راهبران خودروها و ماشین آالت عمرانی بای 06-01

 آالت عمرانی را گذرانده باشند و گواهینامه های مرتبط را دریافت کرده باشند .

کلیه ی راهبران خودروها و ماشین آالت عمرانی باید از سالمت جسمی و روحی مناسب جهت اجرای کار محوله برخوردار  06-00

 د.باشن

اجرای دستورالعمل ایمنی رانندگی خودروهای سبک و عمومی و ماشین آالت عمرانی کارفرما و سایر دستورالمل ها و آئین  06-02

 نامه های مرتبط از طرف کارفرما الزامی می باشد.

 روشهای انجام کار  -07

 ، افراد خطری است که نحوی به HSEEالزامات  دنکر لحاظ با کار انجام های روش و ها دستورالعمل ارائه به موظف پیمانکار 06-0

 . نکند تهدید را زیست محیط یا و اموال

 . نماید را تضمین افراد سالمت برای خطرآفرین مواد کنترل قوانین از پیروی و صنعتی بهداشت برنامه تدوین باید پیمانکار 06-2

 ایمنی، بهداشت و محیط زیست تدوین و اجرا نمایید.پیمانکار موظف است برای کلیه ی مشاغل پیمان دستورالعمل  06-3

 پیمانکار موظف است برای کلیه ی فعالیتهای پیمان دستورالعمل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست تدوین و اجرا نمایید. 06-0

ت تدوین و اجرا پیمانکار موظف است برای کلیه ی تجهیزات و ماشین آالت  پیمان دستورالعمل ایمنی ، بهداشت و محیط زیس 06-5

 نمایید.

 پیمانکار موظف است برای کلیه ی مواد شیمیایی مورد مصرف در پیمان برگه ی اطالعات ایمنی مواد شیمیایی تهیه نمایید. 06-6

 پیمانکار موظف است دستورالعملهای یاد شده را به کارکنان آموزش داده و برنحوه مناسب اجرای آن نظارت نمایید. 06-6

 را تدوین و اجرا نمایید. WORKPERMITار موظف است سیستم مجوز ایمن شروع فعالیت پیمانک 06-0

 را تدوین و اجرا نمایید.LOCK OUT , LOCK IN پیمانکار موظف است سیستم قفل ایمنی  06-8

 مقررات :  -00

 کافرما می باشد. HSEEپیمانکار موظف به عایت مقررات عمومی  00-0

 شت : مقررات ایمنی و بهدا 00-2

پیمانکار موظف به رعایت و اجرا نمودن کلیه ی مقررات بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی مطابق با قوانین و آئین نامه  00-2-0

 های مرتبط می باشد.

 این مقررات مانند :

  قانون کار. 016الی  05قانون کار از ماده  0قانون کار به خصوص فصل 

 زارت کار و وزارت بهداشت .آئین نامه های ایمنی و بهداشت و 

  دستورالعملهای ایمنی و بهداشت کارفرما 

 .استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه اجرای فعالیتهای که فاقد آئین نامه و دستورالعلمل ایمنی و بهداشت کشوری می باشد 

 مقررات محیط زیست : 00-3

 00-3-0 لزامات محیط زیستی مطابق با قوانین و آئین نامه های مرتبط می باشد.پیمانکار موظف به رعایت و اجرا نمودن کلیه ی ا 

 این مقررات شامل :
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 مهر و امضاء مناقصه گر

 آخرین چاپ و ویرایش  مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی  و قوانین مجموعه 

 اجرایی های آئین نامه و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی پنج ساله ششم توسعه برنامه قانون 

  سیاستهای کلی نظام در زمینه محیط زیست .آخرین چاپ و ویرایش 

 دستورالعمل های محیط زیستی کارفرما 

پیمانکار موظف است اطمینان حاصل نمایید که از آخرین ویرایش قوانین و مقررات اطالع داشته باشد.و آنها را در کار خود  00-0

 رعایت نمایید.

 HSEEبازرسی و ممیزی  -09

 پروژه در HSEEالزامات  شدن لحاظ از اطمینان حصول منظور به HSEEبازرسی  و ممیزی منظم برنامه های باید پیمانکار  08-0

 . گردد اصالحی اقدامات و سوابق مسؤولیتها، نگهداری ، تناوب ، دامنه شامل و بوده مکتوب بایستی برنامه این . باشد داشته

 از طرف کارفرما، پیمانکار موظف است با پیمانکار مربوطه همکاری نمایید .  HSEEیزیدر صورت اجرای برنامه مم 08-2

 HSEEغیر دوره ای  های ممیزی . آید به عمل کار انجام محل از اتفاقی بازدیدهای باید ، ممیزی دوره ای برنامه های بر عالوه 08-3

 شود انجام نیز حوادث وقوع صورت در

اعالم شده از   HSEEرا مطابق با الزامات و دستورالعلمل های  VIPق یک برنامه زمانبندی بازدیدهای پیمانکار موظف است طب 08-0

 . طرف کارفرما  اجرا نمایید

 طرح مدیریت واکنش در شرایط اضطراری : -21

 کفایت . ق نمایدتواف HSEEاضطراری وضعیتهای با مواجهه برای مناسب طرح یک تدوین مورد در پیمانکار با باید کارفرما 21-0

 . برسد کافرما HSEEامور  تایید به باید کارفرما  طرح با آن هماهنگی و وجود صورت پیمانکاردر طرح

 پیمانکار موظف است کلیه ی شرایط اضطراری پیمان را بررسی و شناسایی نمایید . 21-2

 برساند . کارفرما ئیدتأ به را مربوطه  دستورالعملهای و اضطراری برنامه های باید پیمانکار 21-3

 قبل از وقوع ، حین وقوع و بعد از وقوع تهیه گردد. فاز سه در باید اضطراری مدیریت طرح21-0

پیمانکار موظف است طرح واکنش در شرایط اضطراری را متناسب با برنامه ارزیابی ریسک خطرات محیط کار و بحرانهای  21-5

 طبیعی محلی تهیه نمایید .

را در محیط کار پیمان  ICSوظف است بر اساس برنامه طرح واکنش در شرایط اضطراری سامانه فرماندهی رویداد پیمانکار م 21-6

 ایجاد نمایید.

 نسبت به تعیین شرح وظایف کارکنان این بخش اقدام نمایید. ICSپیمانکار موظف است بر اساس سامانه  21-6

 لع باشند و در ارتباط با اجرای وظایفشان دارای مهارتهای الزم و کافی باشند .باید از وظایف خود مط ICSکارکنان و نیروهای  21-0 

پیمانکار موظف است کلیه ی امکانات و تجهیزات الزم به منظور اقدام در طرح واکنش در شرایط اضطراری را مطابق با این طرح  21-8

 باشند . تهیه نمایید . این تجهیزات همیشه باید امادگی ارایه خدمات را داشته

پیمانکار موظف است متناسب با طرح واکنش در شرایط اضطراری هماهنگی های الزم به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات 21-01

 کارفرما ، شهرستان و... را به عمل بیاورد.
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 مهر و امضاء مناقصه گر

ی را تهیه نموده و پیمانکار موظف است متناسب با طرح واکنش در شرایط اضطراری ، سناریوهای مختلف شرایط اضطرار 21-00

 تمرینهای مناسب جهت آمادگی گروههای طرح واکنش در شرایط اضطراری را اجرا نمایید.

 پیمانکار موظف است وسایل ارتباطی مناسب جهت استفاده در طرح واکنش در شرایط اضطراری را تهیه نمایید.21-02

 وده و کلیه ی مدارک الزم را در این مرکز نگهداری نمایید.را ایجاد نم ICSپیمانکار موظف است مرکز فرماندهی سامانه  21-03

 محیط زیست: مدیریت طرح -20

  . نمایند سازیپیاده محیط زیستی الزامات رعایت منظور به را آن محیط زیست باشد و مدیریت طرح دارای باید پیمانکاران 20-0

 : باشد ذیل اطالعات شامل باید طرح این

)آب، هوا و  انتشارات آلودگی ها کلیه بر تاکید با پیمانکار برای شده برنامه ریزی و اقدام تدس در فعالیت های توصیف 20-0-0

 محیط پیرامون، اضطراری و مهم به خاک( و تخلیه های

زیست )شامل  محیط و کنترل اثرات منفی ناشی از فعالیت ها بر کاهش درخصوص پیمانکار پیشنهادات و اقدامات جزئیات 20-0-2

 الزامی می باشد(، EMS)ارایه طرح  . نی( ، هوا و خاک(آب )سطحی و زیرزمی

جزئیات اقدامات و برنامه های پیمانکار برای اندازه گیری و پایش مدوام و برخط )آنالین( بر روی منابع آالینده محیط  20-0-3

 الزامی می باشد(، EMPزیست. )ارائه طرح 

 فاضالب ها تولیدی پروژه، و پسماندها مدیریت برای اقدامات و برنامه های پیمانکار جزئیات 20-0-0

 با و گیرد قرار بازنگری ساالنه مورد باید محیط زیستی مدیریت طرح سال یک از بیش پیمانکاری فعالیت های برای 20-0-5

 منطبق گردد.  محیطی و کاری تغییرات

کستن دیوار سد حوادث محیط زیستی منجمله تخریب و ش وقوع زمان در اینکه و موقعیت جغرافیایی پروژه و نقشه با آشنایی 20-2

 مسؤولیت های پیمانکار می باشد. و وظایف است از کرد باید مواد شیمیایی و نفتی و ... چه نشتی و باطله، ریزش

 نماید. زیرزمینی پیشگیری و سطحی آب های ، خاک آلودگی از نفتی و شیمیایی مواد مناسب مدیریت با باید پیمانکار 20-3

-در فرم و شده محیط زیستی گزارش حوادث اطمینان حاصل نمایند که می باشند دمتعه پیمانکار و کارفرما کارکنان تمام 20-0

باید  حادثه، در خود عدم دخالت یا دخالت از صرفنظر باید گردد. پیمانکاران می ثبت محیط زیستی حوادث گزارش ثبت های

 . نمایند گزارش را محیط زیست می باشند مخرب بالقوه یا بالفعل محیط زیستی که حوادث

 خاک، آب های به مشابه( موارد و هیدروکربنها باز، )اسید، آالینده یک و داشته همراه نشتی و تخلیه به که حوادثی در 20-5

 باید نیز کارفرما زیست واحد محیط . شود پاکسازی آلوده منطقه و شده متوقف نشتی باید سریعاً تخلیه گردد، زیرزمینی و سطحی

 HSEEامور به لیتر، 01 از بیش نشتی موارد برای گزارش حادثه ساعت( 0 ظرف )حداکثر نزما حداقل در و شده مطلع بالفاصله

 کارفرما گزارش گردد.

 عکس العمل های موقت سریعا ، الزم HSEEمالحظات  رعایت و حفظ با باید پیمانکار نشتی، یا ریزش وقوع زمان در 20-6

 . گذارد اجرا به لودگیآ گسترش از پیشگیری یا ریزش نمودن متوقف منظور به را کنترلی

 تکلیف نماید. کسب کارفرما HSEEامور از آلوده آب و خاک مناسب دفع روش و محل انتخاب برای پیمانکار 20-6

.اولویت با خروج پسماندها و مواد  نماید ابالغ پیمانکار به را مناسب دفع روش و زمان محل حداقل در باید کارفرما نیز HSEEامور

 ه شرکتهای مورد اعتماد محیط زیست می باشد.زائد از واحد و تحویل ب
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 مهر و امضاء مناقصه گر

 قانونی و جریمه های تمیز مواد و خاک با شده آلوده منطقه جایگزینی و آلوده مواد دفع و جمع آوری هزینه های تمام 20-0

 بود. خواهد پیمانکار عهده بر احتمالی

سبت به پایش آالینده های محیط پیمانکار موظف است بر اساس قوانین و دستورالعملهای سازمان حفاظت محیط زیست ن 20-8

 زیست اقدام نمایید و یک نسخه از گزارش مربوطه را به کارفرما ارایه نمایید .

بینی و اجرا نمایید . )مانند های محیط زیست را پیشپیمانکار موظف است تمهیدات الزم به منظور پیشگیری از انتشار آالینده 20-01

 ای باطله ، واحدهای خدایش ، دپوهای مواد معدنی و امثال اینها ( انتشار گردوغبار از جاده های معدنی ، سده

 محیط زیستی: گزارش آلودگی های -22

 . است پیمانکار برعهده پیمانکار فعالیت محدوده در خاک( و هوا ، )آب آالینده هرگونه مدیریت و کنترل 22-0

 .نماید رعایت مترتب را قوانین و مقررات و استانداردهای ملی کلیه است موظف پیمانکار 22-2

 . محدوده های )بالفصل، مستقیم و غیر مستقیم( شود محیط زیستی در آلودگی بروز موجب نباید پیمانکار فعالیت های 22-3

 اقدامات موظف است پیمانکار ، باشد اجتناب ناپذیر تولیدی فرآیندهای و مواد نوع لحاظ به آلودگی ها برخی بروز چنانچه 22-0

 دهد. آلودگی ها در زمان مقتضی انجام اثرات شکنترل و کاه به منظور را الزم

 را صورت غیرمستقیم به چه و مستقیم صورت به چه خود فعالیت از ناشی محیط زیستی آلودگی های تمام باید پیمانکار 22-5

 کارفرما اعالم نمایید . HSEEامور  بًه سریعا

 آب: آلودگی -23

 ممنوع است.  اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نماید 23-0

پیمانکاران موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب به طریق مقتضی اقدام نماید. اطالعات و مدارک  23-2

 مورد نیاز برای کارفرما ارسال گردد. 

اقدام پیمانکاران مکلف است در پاسخ به اخطاریه های سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به رفع آلودگی در حد استاندارد  23-3

 کنند.

تخلیه و پخش فاضالب یا هر نوع ماده آلوده کننده از منابع متفرقه به آب هاب پذبرنده به میزان بیش از حد استاندارد ممنوع  23-0

 است. 

 رقیق کردن در مرحله تخلیه به عنوان تصفیه ممنوع است . 23-5

ب ها به هر علتی متوقف می شود از تخلیه پیمانکاران مکلفند تدابیر اتخاذ نمایند تا در مواقع اضطراری که تصفیه فاضال 23-6

 مستقیم فاضالب به آب های پذیرنده خودداری نمایند.

 در سطحی پذیرنده خصوص آب های در را ملی استانداردهای کلیه ، محیط به مواد تخلیه هنگام در است موظف پیمانکار 23-6

 نماید حفظ را تحت االرضی آب های کیفیت و گرفته نظر

 به باید بالدرنگ موضوع باشد شده مشکوک حادثه از ناشی زیرزمینی و سطحی آبهای آلودگی به کارپیمان صورتیکه در 23-0

 کارفرما رسانده شود. HSEEامور زیست محیط واحد اطالع

 هوا : آلودگی -20

 اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است.  20-0
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 . باشد مجاز حدودهم در باید هوا آالیندگی فاکتورهای کلیه 20-2

  . باشد می وی برعهده پیمانکار فعالیت از ناشی غبار و گرد و ذرات کنترل 20-3

 است. ممنوع پروژه در ازن الیه مخرب مواد از استفاده 20-0

 مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع می باشد.  20-5

 خاک : آلودگی -25 25-0

 شود. منطقه گیاهی پوشش وتخریب خاک در آلودگی ایجاد موجب نباید رپیمانکا فعالیت های انجام 25-2

 پیمانکار موظف است، کلیه ی پسماندهای پس از فعالیت را جمع آوری نمایید و از محیط اجرای پیمان خارج نمایید. 25-3

 صنعتی و پسماندها عادی و خطرناک : و شهری فاضالب های مدیریت -

 از فعالیت ناشی شهری و صنعتی فاضالب های دفع و آوری جمع برای ، خود محیط زیستی تمدیری طرح در باید پیمانکار 26-0

 : شود دیده زیر موارد باید طرح این در . باشد داشته برنامه خود

 پیمان توسط اجرای از ناشی شهری و صنعتی فاضالب هرگونه تولید عدم یا تولید باید ، پیمان اجرایی عملیات شروع از قبل 26-0-0

 باید گزارش این در . شود کارفرما تسلیم HSEEامور  زیست محیط واحد به بررسی این از مکتوبی گزارش و شده بررسی رپیمانکا

 ارائه شود. ، شد خواهد تولید که شهری و صنعتی فاضالب از کیفی و کمی الزم اطالعات

 محیط زیست واحد کامل رتنظا با باید فاضالب ها بعد از تایید سازمان حفاظت محیط زیست  دفع روش و محل 26-0-2

 کارفرما اجرا شود. HSEEامور

 ، برعهده خصوص این در احتمالی قانونی جرائم پرداخت و کشور محیط زیستی قوانین از تخلف هرگونه مسؤولیت 26-0-3

 .بود خواهد پیمانکار

 ت ضررو زیان می باشد.تبصره : درصورتیکه کارفرما از این طریق دچار ضرر و زیان گردد پیمانکار موظف به جبران و پرداخ

 شود بارندگی پیشگیری از ناشی رواناب آلودگی از که ای گونه به مصرفی مواد و پیمانکار فعالیت تحت سایت نگهداری  26-0-0

 استفاده مورد مواد و تجهیزات و یا ابزار پیمانکار فعالیت های دلیل به بارندگی از ناشی روناب درصورتیکه . است پیمانکار برعهده

 قانونی مسؤولیتهای شود، تمام محیط زیستی مخاطرات ایجاد باعث و شده آلوده پیمانکار

 . بود خواهد پیمانکار عهده به  26-0-5

پیمانکار موظف به اجرای روش مناسب جمع آوری روان آبهای ناشی از بارندگی  از محیط  اجرای فعالیتهای پیمان می   26-0-6

 باشد.

  . نماید پروژه صرف فعالیت های و ساز و ساخت از ناشی ضایعات ولیدکاهش ت برای را خود تالش حداکثر باید پیمانکار 26-0-6

 محل از ها)گریس، روان کننده ها، روغن، گازوئیل و مواردمشابه( بشکه دفع و آوری پیمانکار موظف است نسبت به جمع 26-0-0

 پروژه اقدام نمایید.

 Spill      یا  و شده که کف سازی مصوب و معین محل در باید مایع ضایعات یا شیمیایی مواد ذخیره های بشکه تمام   26-0-8

Trays یا و شده کف سازی محل تأمین شود. نگهداری Spill Trays.برعهده پیمانکار خواهد بود 

خطرناک  ضایعات دفع هزینه شود.همچنین دفع ضایعات سایر همراه نباید پیمانکار توسط شده تولید خطرناک ضایعات 26-0-01

 برعهده پیمانکار خواهد بود .
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 مهر و امضاء مناقصه گر

 به و لحاظ نموده کارگاه تجهیز زمان در را صنعتی شهری و فاضالب های کنترل جهت الزم اقدامات باید نکارپیما 26-0-00

 کارفرما برساند. HSEEامور تأیید

 لحاظ نموده کارگاه تجهیز زمان در را صنعتی و بهداشتی ضایعات مدیریت و کنترل برنامه و محل باید پیمانکار 26-0-02

 برساند. کارفرما HSEEامور  تأیید به و

 گردد. دفع و آوری جمع بهداشتی ضوابط طبق باید کارگاهی عمومی اماکن فاضالب و زباله 26-0-03

 بهداشتی ضوابط و اصول طبق جامد صنعتی زائد مواد و پساب های شهری و صنعتی به نسبت باید پیمانکار 26-0-00

 عمل نماید. موجود

بهداشتی و صنعتی تولیدی خود را تا حد با بررسی های مهندسی و استفاده از تکنولوژی های مناسب فاضالب  26-0-05

 استانداردهای تصفیه نمایند.

 پسماندها: مدیریت -27

جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفط محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و  26-0

 در قانون مدیریت پسماند می باشند. مدیریت بهینه آنها، پیمانکاران موظف به رعایت مقررات و سیاست های مقرر 

 باشد. برنامه داشته خود کارکنان بهداشتی فاضالبهای آوری جمع برای ، خود محیط زیستی مدیریت طرح در باید پیمانکار 26-2

پیمانکاران موظف هستند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر الزم را به ترتیبی که در آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت  26-3

 «پسماند مشخص شده است، اتخاذ نماید. این تدابیر شامل 

 مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد نماید.  26-3-0

تسهیالت الزم برای مصرف و تولید کاالهایی که بازیافت آنها سهل تر است، فراهم شود و تولید و واردات محصوالتی  26-3-2

 مشکل تر است، محدود شود.  که دفع و بازیافت پسماند آنها 

 تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد. 26-3-3

 مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده پیمانکاران خواهد بود.  26-0

د با بهینه سازی فرآیند آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژه می باشند، پیمانکاران موظفن 26-5

 و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در حد مجاز آیین نامه های مربوط نگهدارند. 

سوزاندن پسماندها در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیراستاندارد و مغایر با ضوابط و شیوه نامه های مربوط، ممنوع  26-6

 می باشد. 

یی )منجمله بنادر و ...( در خصوص زباله های دریایی و مصالح الیروبی تابع ضمیمه پنجم پیمانکاران تاسیسات دریا 26-6

 و کنوانسیون دفع مواد زائد در دریا می باشند.  MARPOLکنوانسیون 

 مدیریت انرژی -20

 پیمانکار موظف است نسبت به مدیریت و کاهش مصرف انواع حاملهای انرژی اقدام نمایید. 20-0

ر موظف است نسبت به مدیریت مصرف بهینه آب اقدام نموده و اقدامات الزم جهت کاهش مصرف و بازچرخانی آب را پیمانکا 20-2

 اجرا نمایید.

 پیمانکار موظف است کلیه ی دستورالعمل های کارفرما در ارتباط با مدیریت انرژی را اجرا نمایید. 20-3
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 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

 درخواست کارفرما در زمینه مصرف انرژی را ارایه نمایید . پیمانکار موظف است کلیه ی آمار و اطالعات مورد 20-0

 صنعتی ، معدنی و عمومی مجاور  اماکن مدیریت -29

 پیمانکار ، میشود انجام روستاها یا شهرها مسکونی مناطق ، اماکن صنعتی، معدنی و عمومی مجاورت در پیمانکار فعالیت چنانچه 28-0

 حوادث با مواجهه به منظور را الزم تمهیدات ، حادثه هرگونه بروز از پیشگیری ضمن HSEEمالحظات کامل رعایت موظف است با

 و امداد نیز و مسؤول غیر افراد تخلیه برای حاوی راهنماییهایی باید طرح این . دهند قرار توجه مورد خود اضطراری طرح در احتمالی

 باشد. عمومی نجات

 ارزیابی پیمانکار -31

 عملکرد نحوه نماید از این رو رعایت را مربوط مقررات و HSEEمالحظات  پروژه انجام مدت تمام در تاس موظف پیمانکار 31-0

HSEE وبر اساس  شده درج پیمانکار سوابق در نتیجه ارزیابی و گرفته قرار کارفرما نماینده ارزیابی مورد پروژه انجام طول در پیمانکار

 . میشود واقع مورد توجه پیمانکار بعدی قراردادهای در وثر بوده و موارد قرار داد در موارد ممیزی در ادامه همکاری م

پیمانکار در صورت وجود خطر و شرایط غیر قابل تحمل و بحرانی  باید فورا کار را متوقف نموده و نسبت به اصالح موارد سریعا  31-2

 اقدام نمایید.

 یت نماید:عالوه بر موارد فوق پیمانکار می بایست موارد زیر را رعا

پیمانکارموظف است نسبت به بکارگیری دستورالعمل مقابله با شیوع بیماری کرونا در کارگاه های پروژه های عمرانی بخشنامه  -

 اقدام نماید  021شماره 

تی که بر اجرای موارد ایمنی در کار الزامی می باشد. همچنین پیمانکار حین اجرای پروژه در محل تقاطع با راه موجود تابلوهای موق -

نام پیمانکار مشخص شده است بایستی نصب نماید. تهیه و نصب کلیه  –نام دستگاه نظارت  –نام کارفرما  –روی آن مشخصات راه 

عالئم و تابلوهای خطر و اخباری جهت انحراف مسیر موجود بر روی راههای فرعی موقت و نگهداری آنها به عهده پیمانکار است. بابت 

 های موقت و یا تهیه و نصب عالئم و تابلوهای خطر و اخباری هیچگونه پرداختی به پیمانکار نخواهد شد.تهیه و نصب تابلو

 کارفرما نسبت به  رعایت و اجرای کامل آن اقدام نماید . HSEو قوانین مقررات پیمانکار متعهد است ضمن آگاهی از  -

  تدابیر ایمنی را پیش بینی و رعایت نماید .پیمانکار متعهد است با توجه به ماهیت کار موضوع پیمان کلیه  -

نشانی، حراست و حفاظت از  حفاظت فیزیکی از کارها، ازجمله، شامل نحوه حصارکشی، روشنایی، آتشپیمانکار متعهد است  -

بازرس،  خود و دیگر نفرات از قبیل نفرات کارفرما ،مشاور،اختمان، نحوه رفت و آمد کارکنان ، سآالت  مصالح، تجهیزات و ماشین

 نظارت را در محل انجام کار های موضوع پیمان کنترل و از تردد نفرات متفرقه جلوگیری نماید.

 –سیلندر پالستیکی  –در این پروژه پیمانکار متعهد میگردد نسبت به تهیه و نصب عالیم و موارد ایمنی از قبیل چراغ چشمک زن  -

، لباس مناسب عوامل اجرایی و ... را اجرا نماید ودر صورت عدم اجرا، با ابالغ عالیم هشدار دهنده –تابلوهای مسیر نما  –پرچمدار 

 اخطار از طرف مشاور یا کارفرما، هزینه های اجرای آن محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد .

ند. وی مسئول حفاظت و جلوگیری کمعرفی تجربه و واجد شرایط را، به عنوان مسئول ایمنی کارگاه  پیمانکار، موظف است فردی با -

 از حوادث و نظارت براجرای مقررات و ضوابط ایمنی است.
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 مهر و امضاء مناقصه گر

، در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات و سایر موضوع پیمان در مدت اجرای کارهای   -

درنگ و بدون نیاز به دریافت دستور از  یمانکار موظف است بیو تسهیالت موجود در کارگاه، به مخاطره بیفتد، پ ساختمان هااموال و 

 ، وارد عمل شده و اقدامهای حفاظتی و ایمنی الزم را به عمل آورد.دستگاه نظارتکارفرما و یا 

گردیدکه بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، برای تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط پیمانکار متعهد -

وسایل و امکانات الزم را با هزینه خود تامین و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزد و  کار،

کارفرما را  H.S.Eدر خصوص رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی نظارت نماید. و بطور کل تمام دستورالعمل های واحد  

 رعایت نماید.

 متعهد و موظف به تامین و نصب عالئم و وسایل هشداردهنده در محل کارگاه می باشد. پیمانکار -

پیمانکار موظف است در پایان هر ماه ضریب شدت و تکرار حوادث و اسامی افراد حادثه دیده را به امور ایمنی و بهداشت کارفرما  -

 اعالم نماید.

 ها مقررات بهداشت محیط کار در کلیه کارگاه

 را در کارگاههای مربوطه به مورد اجرا بگذارد. یرنماید مقررات ز یتعهد م پیمانکار

 یمانپ یشریط عموم 23کار برابر ماده  یطو مح یستز یطبهداشت مح مقررات

  یستز یط( محالف

 ای برای سکونت کارمندان و عده یمانکاراست که توسط پ یکارگاه یکدر نزد یوجود اردوگاههای مسکون یستز یطمقصود از مح

برخوردار  یعموم یزندگ یکاختصاصات  یهاز کل دبوده و بای یدسته جمع یردراین اماکن ناگز ی. زندگشودیکارگران ساخته م از

 است: یرشرح زهباشد ب یم یموردنظر و اجرای آن ضرور ینظر بهداشت زآنچه ا یاماکن ینباشد. در چن

 قرار نداشته باشد. یلارتفاعات و مس ی،در گود یبایست یستز یطمح -0 ماده

 و شکاف باشد. یاز ورود خزندگان و حشرات در امان و بدون فرورفتگ یبایست یوارهاساختمان د -2 ماده

 و شکاف باشد. خوردگی ترک بدون -مسطح –صاف  یها بایستسقف -3 ماده

شده باشد تا از ورود مگس و سایر  یدهپوش یمیتورهای س یلهبوده و بوس یو شکستگ یدرها و پنجره ها بدون ترک خوردگ -0 ماده

 بعمل آید. یریحشرات جلوگ

 باشد. یبهداشت یفاضالب بایست یستمس -5 ماده

 شود(. ینهسالم و قابل مصرف باشد)مرتباً کلر یبایست یدنیآب آشام -6 ماده

 گردد. ی% همه روزه ضدعفون5 ینکرئول یلهتوالت منظور و بوس یکنفر  01بوده و حداقل برای هر  یبهداشت یتوالتهای عموم -6 ماده

 دوش آب گرم احداث گردد. یکنفر  31برای استحمام هر  -0 ماده

و  یترل 25در هر روز در نقاط معتدل  یکهحجم منبع آب سرد و گرم جهت مصارف شستشو، استحمام و شرب متناسب باشد بطور -8 ماده

 برای هر نفر بازده داشته باشد. یترل 01 یردر نقاط گرمس

 گردد. ینتأم یبا صابون کاف ییدستشو یکنفر  01برای هر  -01 ماده

 و قابل شستشو باشد. یمانس یا یکبا کف موزائ یدارای نور کاف یسالن نهارخور -00 ماده

 .یردمدفون کردن صورت بگ یاسوزاندن  یقدفع زباله همه روزه از طر -02 ماده
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 ل دفع زباله مشخص باشد.دور و مسئو یزباله از محل مسکون یختنمحل ر -03 ماده

 باشد. یروپوش دار و زنگ نزن بوده و از نظر تعداد کاف یزباله دانها بایست -00 ماده

 درنظرگرفته شود. ییلباس کارگران حوضچه های رختشو یجهت شستشو -05 ماده

 شود. ید.د.ت. گردپاشو درصورت لزوم با گرد  یدبه شپش مرتباً بازد یالبسه و پوشاک کارگران از نظر آلودگ -06 ماده

 فاصله داشته باشد. یاز توالتهای عموم یمحل آشپزخانه بایست -06 ماده

مناسب  یبو داری ش یبدون فرورفتگ یباید از جنس قابل شستشو یمواد غذای یو نگهدار یعو توز یدو تول یهکف مراکز ته -00 ماده

 باشد. یطرف کف شوهب

کارگران را به منظور معاینه از نظر  08ل از استحمام کارگر جهت مرکز مشروح در ماده رؤسای کارگاهها موظفند که قب -08 ماده

 دارند. یافتو کارت سالمت در یمحل معرف یبه بهدار یردارواگ هاییماریب

 باشند. یزمبه رنگ روشن و ت یا یدکنند باید ملبس به کاله، روپوش سفیکار م یخانهو چا یکه در آشپزخانه، نانوای یاشخاص -21 ماده

 نمایند.  یهمنظور حفظ لباس کارگران فوق تههب یکارگاه موظفند جایگاه مناسب یانمتصد -20 ماده

 باشند. یآن م ینکارگاه موظف به تأم ینباشند که مسئول یم یاختصاص یزاشخاص فوق موظف به داشتن صابون و حوله تم -22 ماده

 سروکار دارد موظف به استحمام روزانه باشد. یکه باپخت و پز مواد غذای یهرکارگر -23 ماده

 شود. یسردخانه مناسب نگهدار یا یخچالدر  یبایست یفاسد شدن یمواد غذی یهکل -20 ماده

 است. یالزام یرگیریدر باالی ظروف خم یرباید صاف و بدون درز باشد و نصب ش یرگیریظروف خم -25 ماده

 شوند. یکه محفوظ باشد نگهدار یگنجه دار مخصوص یترینو و در یزباید سالم، تم یظروف غذاخور -26 ماده

 گردد. یو ضدعفون یزوسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شستشو و تم -26 ماده

الزم را  ینیب یشگردد پ یرممکنغ یبه مواد غذای یدسترس ی،احتمال یجو ییراتکه بعلت تغ یموظف است در مناطق یمانکارپ -20 ماده

 داشته باشد. یاردر اخت یرهبصورت کنسرو و غ یبعمل آورده و برای حداقل دو روز موادغذای ینهدرا ین زم

 کار یط( بهداشت محب

 است توجه گردد. یدهکارگران منظور گرد یمنیا یکه طبق قانون کار برا یمناسب یلوسا یهبه کل یستیقسمت با ینا در

چشم کارگر  یبرا یاست که خطرات یکه نوع کار بنحو یو موارد یمیاییواد شکه با م یکارگران یموظف است برا یمانکارپ -0 ماده

 . یدنما یهبند نسوز ته یشپ یا،نقاب و  ینککند ع یم یجادا

، کاله  یبرخورد قرار دارند، کفش حفاظت یاکه در موقع کار در معرض سقوط اجسام  یکارگران یموظف است برا یمانکارپ -2 ماده

 .یدنما یهباشد ته ینانکه قابل اطم یگریه سخت دماد یااز فلز  یحفاظت

 یکیپالست یچکمه ها یامتناسب با نوع کار کفش  یستیبا یمانکارپ یشود،که در آب انجام م ییمرطوب ودر کارها یطهایدر مح -3 ادهم

 قابل نفوذ در دسترس کارگران قرار دهد. یرغ یو در صورت لزوم دستکشها

 جهت حفاظت گوشها باشند. یا یلهوس یدارا یستیقرار دارند با یدشد یصداها یدمنابع تول یککه نزد یکارگران یهکل -0 ماده

تانکها و مخازن مواد خطرناک و قابل احتراق و اشتعال و  ییرخطرات مثال در موقع تغ یرو انفجار و سا یقاز حر یریجلوگ برای – 5 ماده

و  یدهرگونه مواد زا یکهشستشو شوند. بطور یو سپس بخوب یهمخازن مذکور تخل یدبا یرهنفت، روغن و غ ین،مخازن بنز یلانفجار از قب
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 شد و مورد قبول است.  هخواند

 مهر و امضاء مناقصه گر

مخازن باز بوده و با  یها یچهدر یدخارج شوند با یبکل یموجود احتمال یآنکه گازها یگردد و برا یلآن زا خلخطرناک جدار دا

 گردد. یهالزم تهو یلوسا

و  یدنما یکه مقاوم در مقابل آتش باشند نگهدار یگاه را در تانکها و مخازنکار یازموظف است مواد محترقه مورد ن یمانکارپ -6 ماده

 داشته باشند. یتانکها در محل مجزا و فاصله کاف ینا

و روشن کردن و حمل  یاتاالشتعال وجود دارد استعمال دخان یاسریعاالحتراق و  یعمواد سر یاکه مواد منفجره و  یدر نقاط -6 ماده

 ممنوع باشد. یدل آنها با، فندک و امثا یتکبر

و آتش  یساخته و نصب و بکار گرفته شود که خطر برق گرفتگ یحفاظ بوده و طور یدارا یدبا یکیو ادوات الکتر یلوسا -0 ماده

 نداشته باشد. یسوز

 .یرداشد انجام گآنها محرز ب یفن یتکه صالح یفقط توسط اشخاص یدبا یکیو ادوات الکتر یلو سا یمتنظ یانصب و امتحان و  -8 ماده

 خاموش کردن باشد. یکاف یلمجهز به وسا بایستی هرکارگاه – 01 ماده

 باشد. یم یمانکارآن بعهده پ یهلباس کار باشند که ته یدارا یستیکارگران با کلیه – 00 ماده

 

 

 

 


