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 ای با ارزیابی کیفی عمومی یک مرحله مناقصهتجدید  اسناد

واقع در  Meteringمهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جهت بخش 
NGL 900,1000,1200,1300 

 
 

 کارفرما: شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس

 

 پیمانکار: 
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 اسناد مناقصه   فهرست

 عنوان 

              
 

 مناقصه   مه شرکت دردعوتنا   -ولفصل ا

 ارزیابی کیفی   -فصل دوم

 دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان  –شرایط مناقصه  -ل سومفص

 فرم پیشنهاد قیمت و جداول ریز قیمت  -چهارمفصل  

 اسناد پیمان  -پنجمفصل  

 موافقتنامه پیمان  •

 شرایط عمومی پیمان  •

 شرایط خصوصی پیمان •

 پیوستها   •

 شرح مختصر کار :    1پیوست  

 مقادیر تقریبی کارها و قیمت عوامل فهرست بها و   :  2پیوست  

 نحوه پرداخت:  3پیوست  

 برنامه زمانی کلی اجرای کار:   4پیوست  

نمونه ضمانتنامه بانكی    های تحویل موقت و تحویل قطعی،ها و کاربرگتعهد نامه ها / کاربرگ ضمانتنامه  :5پیوست 

 ها ، فرم انحرافات  نه بیمه نامهاسترداد کسور حسن انجام کار و شرکت در مناقصه ، نمو

 وظائف و اختیارات کارفرما/دستگاه نظارت :  6پیوست  

 ( ) شامل مشخصات فنی   اسناد و مدارک فنی پیمان :7پیوست  

 نحوه گردش کارها  :8پیوست  

 HSEضوابط  :  9پیوست  

 ها و صورتجلسات زمان برگزاری مناقصه مكاتبات، اطالعیه :10پیوست  

 Approved vendor List:   11یوستپ
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          فصل اول                                                

                          نامه شرکت در مناقصهدعوت                                            
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  Metering مهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جهت بخشتجدید مناقصه  موضوع:

  NGL,1000,1200,1300900 واقع در
 با سالم، 

دارد   نظر  فارس در  بیدبلند خلیج  گاز  پاالیش  ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جهت  شرکت  مهندسی 

از    NGL 900,1000,1200,1300واقع در    Meteringبخش   و  ذیل  با شرایط  و  ریالی  به صورت  طریق  را 

مناقصه   ببرگزاری  ای  مرحله  یک  کیفیعمومی  ارزیابی  صورت   ه ب  ا  در  لذا  نماید.  واگذار  صالحیت  واجد  پیمانكار 

 آمادگی برای دریافت اسناد مناقصه، به شرح ذیل اقدام فرمایید: 

مناقصه موضوع  از  :  خالصه  است  بخش عبارت  جهت  روشنایی  سیستم  اجرای  و  خرید   ، مهندسی 

Metering    واقع درNGL900, 1000,1200,1300 

 ش گاز بیدبلند خلیج فارسپاالیشرکت نام کارفرما و مناقصه گزار:   -1

 ()به عنوان نماینده مناقصه گزارشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی:  (MC)مدیریت طرح   -2

 باشد. می های غیر عمرانیمنابع طرحاعتبار پروژه از محل تأمین مالی پروژه:   -3

 :  محل و مدت اجرای کار -4

 نصب و راه اندازی :   محل ( الف

-  NGL.900  خوزستان دررستان بهبهان تا شهرستان سردشت زیدان ارتباطی بین شه ، واقع در مسیر 

- NGL.1200  کیلومتری کارخانه  45، واقع درNGL.900  ) بسمت شرق ( 

- NGL.1300  کیلومتری کارخانه  35، واقع درNGL.900  ) بسمت جنوب ( 

- NGL.1000  یلومتری کارخانه ک 45، واقع درNGL.900  ) بسمت غرب ( 

 .کار ب(  مدت اجرای

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر )بخارست(، خیابان پنجم، شماره  :  (MC)نشانی مدیریت طرح   -5

 پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس.  (MC)، طبقه چهارم، دفتر مدیریت طرح 8

تا پایان وقت    12/07/1400مورخ    دوشنبهاز روز    گران:توسط مناقصه اقصهمهلت دریافت اسناد من -6

روز  داا مناقصهباشد.  می  07/1400/ 18مورخ    شنبه یک ری  توسط  تمامی صفحات  بایستی  و  و  پرینت  گر 

 سپس طبق دستور العمل به پیشنهاد دهندگان اقدام گردد. 

اسناد: دریافت  شرائط  و  محل  پا  نشانی  شرکت  اینترنتی  به  سایت  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز  الیش 

-را ازسایت اینترنتی دریافت    گرانی که اسناد مناقصهصهاق باشد منمی   WWW. pgbidboland.irنشانی

بهمی نیاز  هزینه  نمایند  میپرداخت  گران  مناقصه  ندارند.همچنین  آدرس  خریداسناد  به  مراجعه  با  توانند 
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قی و  ، دفتر امور حقوشرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارسمز،  رامهر-بزرگراه بهبهان  17بهبهان، کیلومتر  

 .نسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند.ریال  5،000،000اخت پرد  ابهاپیمان

نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل تبصره: اســناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده دارای معرفی

 خواهد شد. 

  بایستی   1400/ 07/ 28  مورخ شنبه  چهار16تا ساعت  گران حداکثر  ناقصهم  مهلت تسلیم پیشنهادات:آخرین  

 تحویل و رسید دریافت نمایند.  (6بند  )به نشانی فوقنهادی خود را به یشپ  پاکات

زمان هرگونه پرسش و سؤال نسبت به مفاد اسناد مناقصه تا یک هفته قبل از پایان مهلت    پاسخ به سواالت: -7

ه صورت لزوم، جلستواند مورد استناد قرار گیرد. در  سش و پاسخ مكتوب میتحویل پیشنهادات بوده و تنها پر

خ مهلت تسلیم پیشنهاد تشكیل خواهد شد و زمان و مكان آن قبالً به  خ به سؤاالت قبل از تاریجیهی و پاستو

 یند.نامه برای حضور در جلسه، اعزام نمارسد تا نماینده خود را با ارائه معرفیکنندگان میاطالع شرکت

تا  در سایت را حداکثر  شان  دت حضور ایم  و   خود جهت بازدید گران بایستی لیست نفرات  :مناقصه  بازدید از سایت 

 باشد  می  07/1400/ 20مورخ نمایند . تاریخ بازدید از سایت   اعالم19/07/1400مورخ 

پیشنهاد: -8 اعتبار  پیشنهادها    مدت  اعتبار  ماهمدت  پیشنهاد  سه  تسلیم  مهلت  روز  آخرین  توسط از  ها 

 قابل تمدید باشد.  یزن دیگر سه ماهدت باشد و بایستی حداکثر به مگران میمناقصه

ریال است که   960،000،000مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: -9

شده  شده بانكی در وجه کارفرما و یا رسید واریز وجه نقد تهیه  باید به صورت ضمانتنامه بانكی یا چک تضمین 

می باشد و می بایستی  ائه پیشنهادات  ازتاریخ اره  ما ضمین حداقل سه  و در پاکت الف ارائه شود.) مدت اعتبار ت

 حداقل تاسه ماه دیگر قابل تمدید باشد.(. 

 اطالعات مورد نیاز برای صدور ضمانتامه بانكی به شرح ذیل می باشد: 

   10320393117شناسه ملی کارفرما:  

 بانک سپه 1245301176812ا:  شماره حساب کارفرم 

   411375446911ی:  ادکد اقتص     1513645311کد پستی:  

     389019شماره ثبت شرکت :  

 

  کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است . -10

گرانی که حداقل امتیاز زمان بازگشایی پس از ارزیابی کیفی به اطالع مناقصهمحل و زمان بازگشایی پاکات:  -11

 گردد.ند اعالم می الزم را کسب نمود
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تغییر  گزارهقصمناشرکت   -12 د  ،حق  نظر  تجدید  یا  مناقصه  ر  اصالح  اسناد  مندرج  بهرا  موارد  و  صورت رسماً 

اصالحیه از  ها  اصالحیه/  پاکات  قبل  تحویل  می  "ج"و    "ب"،  "الف"اتمام  محفوظ  خود  . همچنین داردبرای 

 . کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است

  را  شد خواهند  تهیه و تسلیم پیشنهادات خود متحمل    بابت  گرانمناقصههائی را که  هزینه  رزاگمناقصهشرکت   -13

 . نمایدپرداخت نمیباز

صورت مشارکت )کنسرسیوم( ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و عیناً به پییشنهاد به پیشنهاداتی که به -14

 شود. دهنده عودت داده می

                                                                                                                         

 باتشکر  

 حامد ویسی  

 رئیس امور حقوقی  

    خلیج فارس      گاز بید بلند  پاالیش شرکت                                                                                           
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 خش دوم  ب   

 ارزیابی کیفی 
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مهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی    مناقصه ارزیابی کیفی تجدید مناقصه  موضوع:

  NGL,1000,1200,1300900واقع در  Meteringجهت بخش 
 توجه: پیشنهاددهندگان میبایست پاکت استعالم ارزیابی کی فی را جدا از  سایر  پاکات من اقصه)الف، ب، ج( قرارداده 

   و همزمان با آنها به مناقصهگزار ارائه نمایند. 

 مدارك و مستندات مورد نیاز ارزیابی کیفی 

رونوشت مصدق اساسنامه -1  

آگهی تاسیس شرکت وآگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات حاوی دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور   -2

با اصل گردد(. پی کلیه موارد مزبور برابر نوشت یا کروت)ضعیت ثبتی شرکووآخرین   

ارائه لیست صاحبان سرمایه شرکت همراه با مشخصات سهامداران  -3  

رقمی(  12کپی برابر با اصل گواهینامه مؤدیان مالیاتی)شماره اقتصادی -4  

کپی برابر با اصل شناسه ملی اشخاص حقوقی.   -5  

ز صالحیت معتبر از مراجع قانونیاحرای هاکار و گواهی   مداشتن صالحیت انجا  -6  

گردد.( گواهی صالحیت ایمنی پیمانكاران )نكته:در صورت عدم ارائه آن مناقصه گر از روند ارزیابی حذف می -7  

کپی برابر با اصل کارت ملی دارندگان امضاء مجازشرکت پیمانكار.  -8  

گواهی بازدید. صورتجلسه    -9  

ی کیفی جدول و براساس توضیحات ذیل آن بایزو مستندات ار  ارایه مدارک -11  

 معیار های ارزیابی کیفی بر اساس جدول ذیل بوده و ارایه مدارك و مستندات مربوطه الزامی می باشد: 
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 امتیاز  وزن)درصد(  شرح ردیف 

امتیاز 

کسب  

 شده

 توضیح

1 

داشتن تجربه و دانش در 

)کار انجام   زمینه مورد نظر

ته ذشگ ه( در پنج سالدش  

100 30  

حات ذیل جدول با نحوه ارزیابی بشرح توضی 

توجه به اسناد و مدارك ارسال شده از طرف 

باشدگر در پاکت ارزیابی کیفی میمناقصه  

  

2 

حسن سابقه و رضایت در 

کارهای قبلی در پنج سال  

 گذشته

40 

15  40 

20 

3 
توان مالی در پنج سال  

 گذشته
100 30  

4 
داشتن تجربه در محل اجرای 

 کار 

30 
10  60 

30 
5 HSE  15    امتیاز    70حداقل امتیاز قابل قبول

باشدمی   100 100 جمع 

 

  و دارایل بوبا آنها قابل ق  ط های ارزیابی تنها با ارائه مدارک مورد نظر و مستند مرتباظهارات ارائه شده در فرم

ود. صورت فاقد اعتبار خواهد بباشد و در غیر ایناعتبار می  

  :داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر)کار انجام شده( در پنج سال گذشته (1

با شرح کار و    گر و منطبقفقره( قراردادهای مناقصه 4تعداد) ی ابیبرای کارهای پیمانكاری در این ارز -1-1

یا باالتر از برآورد  صورت سالیانه(، معادل ه غ هر قرارداد به تفكیک هر سال)بم یا مبلج ح ا وضوع مناقصه، بم

. بدیهی است برای مقادیر)حجم یا مبلغ(  باشدیم  محاسبهمناقصه جهت یک سال در پنج سال گذشته مالک 

یابدکمتر از برآورد، امتیاز به تناسب کاهش می . 

ک سال بعنوان یک کار محسوب می گردده در ی مربوط یهاهیرارداد و الحاقق : هر بخش از  1 تبصره . 
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1-2- اردادهای سنوات قبل با توجه به نرخ تورم سالیانه اعالن شده از سوی بانک مرکزی و با توجه به  مبلغ قر 

شد خواهد رسانی بروز  بازرگانی  تاریخ قراردادها و تاریخ بررسی مدارک در کمیته فنی  . 

گر  قصهو حجم قراردادهای منا ستفاده از مواردی همچون مدت، مبلغ ا ست باا یرزرگانی مخفنی با   کمیته-1-3

درصد( با  100کار امتیازدهی خود را انجام دهد. امتیاز کامل)و قیاس آنها با زمان، مبلغ و حجم کار طبق شرح

  واهدم خجاانمتقاضی برآورد  هنسبت ب گرشرط معادل و یا بیشتر بودن مدت و یا مبلغ و یا حجم کار مناقصه

خواهد شدبه تناسب کاهش داده گرفت و در صورت کمتر بودن، امتیاز  . 

کار مناقصه نبوده ولی دارای قراردادهای مشابه یا  گر دارای قراردادهای منطبق با شرحدر صورتیكه مناقصه-1-4

بود.  خواهد  بهاسمان کار قابل مح هدرصد امتیاز  50سال گذشته باشد،  5مرتبط با شرح کار مناقصه در طول 

یابدمی کاهشبه تناسب برای مقادیر)حجم یا مبلغ( کمتر از برآورد، امتیاز  . 

 ی(قبل  یدر کارها  تیحسن سابقه:)حسن سابقه و رضا (2

سال گذشته( نسبت به مواردی نظیر کیفیت کار، کفایت   5امتیاز ارزیابی کارفرمایان در کارهای قبلی)  میانگین

و مالک امتیازدهی خواهد بودتعیین  ژهروبندی پی و زماننکادر ف . 

 فقره(   2)پیمانكار و یا نمایندگان وی در موارد ذیل از طرف رئیس دستگاه نظارت از عملكرد   نامه تیرضا-2-1

 .رضایت مسئولین واحدها و یا ناظران-2-1-1

 .حضور فعال نماینده پیمانكار-2-1-2

 .عدم شكایت کارگران-2-1-3

 .ی کارگرانو مزایاق  قوپرداخت بموقع ح -2-1-4

 .رانتحویل بموقع لوازم و وسایل فردی کارگ -2-1-5

 .رعاملیاز عملكرد پیمانكار از طرف مد نامهتیفقره رضا 2ارائه  یا

گر از  از عملكرد قراردادی( مناقصه یابی نامه با موضوع رضایت از عملكرد قراردادی)فرم ارزارائه دو رضایت-2-2

  :یلذ  ردنظارت شامل موا هدستگا

 .کفایت کادر فنی و اجرایی-2-2-1

 .صرفی برای اجرای کارم موادتأمین بموقع -2-2-2

 .های مورد نیاز اجرای کارتأمین بموقع تجهیزات و دستگاه -2-2-3

 .کیفیت کارهای انجام شده در مدت زمان قرارداد-2-2-4

 .در طول مدت قرارداد دریافت اخطار  عدم -2-2-5

  .هامانیو پ یگر از طرف امور حقوقرد مناقصهعملكاز  یابی زارفقره  2ارائه  ای
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 ها رنامهیقدت -2-3

. سایر مقامات ارشد وزارتخانه نفت ا یهای طرف قرارداد و شرکت رعاملیدو فقره تقدیرنامه از طرف مد ارائه  

ی(بانیو پشت   ی و توان مال هیسرما زانیگر)متوان مالی مناقصه( 3  

ل تعیین  گذشته و براساس معیارهای ذی  ساس اطالعات حداکثر پنج سالران براگصهتوان مالی مناق  یارزیاب

شودمی : 

شود یم ن ییگران براساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعمناقصه ی توان مال یاب یـ ارز الف . 

از   ی كی کمتر از  ا یادل ع مناقصه م یکه مبلغ برآورد  شودیاحراز م  ی در صورت ی توان مال از یـ حداکثر امت  ب

باشد ریز ر یمقاد : 

3-1 پرداخت شده  الحسابیعل  ا ی یقطع   یاجتماع  نیتأم مهیفتاد برابر به ا یمتوسط ساالنه  اتیپنجاه برابر مال- . 

3-2 موقت ا ی ی قطع یهاتیسه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضع - . 

3-3 یدفاتر قانون ا ی ها ییدارا همی ب یگواه ا ی یات یرنامه مال اثابت، مستند به اظه ی هاییپنج برابر دارا- . 

3-4 معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه یو اعتبار  یمؤسسات مال  ایبانک  یاعتبار از سو د ییتأ- . 

و در   باشد یمحاسبات م  یماده، مبنا نی( بند »ب« ا3-3( تا )3-1)  یعدد کسب شده از جزءها  نی: باالترتبصره

به تناسب کاهش   یمال  ار ی مناقصه کمتر باشد، امت یآوردمبلغ برز ا عدد محاسبه شده ن یکه باالتر  یصورت

ابد ییم  

 :داشتن تجربه در محل اجرای کار/بومی بودن( 4

بوده و بشكل ذبودن مناقصه  یداشتن تجربه درمحل اجرای کار/بوم  یاب یارز  نیدرا خواهد    یابیارز  لی گرمدنظر 

 .شد

 استان خوزستان  یهااز شهرستان یك یثبت شرکت در  -4-1

 رامهرمز، اهواز و امیدیه  ماهشهر، ن، بهبهاهای رستانهکارگاه در یكی از ش ا یشتن دفاتر و اد-4-2

 صنعت نفت  یهاسال گذشته درشرکت 5(درکار2داشتن سابقه کار مشابه ) -3-4

ه قرار  ود به مناقصشرط ور   هنده ارائه خواهد شد مبنای ارزیابی و با توجه به اینكه اطالعاتی که توسط پیشنهادد

که مشخص گردد  و در صورتی ددهنده بوده  هاشنیماً متوجه آن پیخواهد گرفت، مسئولیت صحت اطالعات مستق 

و   فعلی  مناقصه  در  شرکت  آن  محرومیت  باعث  مرحله  هر  در  شده،  ارائه  واقع  خالف  شده  ارسال  اطالعات 

نده اطالعات خواهد بود ودستگاه  لی برعهده ارائه دهیده و جبران هرگونه ضرر و زیان احتمامناقصات آتی گرد

 دارد. ود محفوظ میانونی برای خق  جعپیگیری رااز مرا مناقصه گزارحق

کلیه اسناد و مدارک مشروحه ذیل با مهر و امضاء مجاز آن شرکت معتبر بوده و می بایست به صورت کامل در  

مدارک و مستندات، شرکت  نقص  ی است در صورت  گزار گردد بدیهتحویل دستگاه مناقصه  موعد تعیین شده



 

 

 

 ص پ  149-1/ 5564/10شماره: 

 07/1400/ 11تاریخ:

                                                                                                      ای با ارزیابی کیفیله عمومی یک مرحمناقصه  تجدید  داسنا

 تمهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جه 

 NGLواقع در  Meteringبخش 

900,1000,1200,1300 
 

 

TENDER DOCUMENTS 

 
فارس پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج   

Page 12 of 177 

 

و مستندات بر عهده شرکت پیمانكار  نقص مدارک    واقب ناشی از ع  یهحذف گردیده و کل  مزبور از روند ارزیابی

 می باشد. 

 ه(. از سازمان های معتبر)دوفقر  HSEدارا بودن گواهینامه یا تقدیر نامه در زمینه  -6

ناقصه قرار  رائه خواهد شد مبنای ارزیابی و شرط ورود به موسط پیشنهاددهنده ابا توجه به اینكه اطالعاتی که ت 

که مشخص گردد  مستقیماً متوجه آن پیشنهاددهنده بوده و در صورتی حت اطالعات ت، مسئولیت صرف گ خواهد

حرومیت آن شرکت در مناقصه فعلی و  اطالعات ارسال شده خالف واقع ارائه شده، در هر مرحله باعث م

ه  د بود ودستگااهخوه دهنده اطالعات جبران هرگونه ضرر و زیان احتمالی برعهده ارائقصات آتی گردیده و منا

دارد. ارحق پیگیری رااز مراجع قانونی برای خود محفوظ میمناقصه گز  

بوده و می بایست به صورت کامل در   کلیه اسناد و مدارک مشروحه ذیل با مهر و امضاء مجاز آن شرکت معتبر

شرکت   ت،دانقص مدارک و مستن گزار گردد بدیهی است در صورت دستگاه مناقصه عد تعیین شده تحویلمو

بور از روند ارزیابی حذف گردیده و کلیه عواقب ناشی از نقص مدارک و مستندات بر عهده شرکت پیمانكار  مز

 می باشد. 

 مناقصه گر  HSEمیزان امتیازات هر یک از معیارهای ارزیابی    -5جدول  

 شرح ردیف
 2 و 1گروه 

 10 سیستم مدیریت 1

 HSE 10ارزیابی چارت سازمانی  2

 25 در پیمان های قبلی   HSEارزیابی حسن عملكرد  3

 15 ارزیابی عملكرد آموزشی مناقصه گر  4

5 
ارزیابی مناقصه گر در خصوص شناسایی خطرات و  

 راهكارهای اصالحی در دو پروژه اخیر
10 

6 HSE PLAN 30 

 100 جمع کل 

  مدیریت:تم سیس -1-4

 : (100)هر مورد از  معیارهای امتیاز دهی



 

 

 

 ص پ  149-1/ 5564/10شماره: 

 07/1400/ 11تاریخ:

                                                                                                      ای با ارزیابی کیفیله عمومی یک مرحمناقصه  تجدید  داسنا

 تمهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جه 

 NGLواقع در  Meteringبخش 

900,1000,1200,1300 
 

 

TENDER DOCUMENTS 

 
فارس پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج   

Page 13 of 177 

 

  OHSAS:18000/ISO:45001  (50امتیازISO 14000,   (50    ، )داشتن گواهینامه معتبر   −

   امتیاز(

 امتیازIMS (100  ) سیستم مدیریت یكپارچه  −

 امتیازHSE-MS (100  )سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست  −

در هر مورد الزامی    امنامه، خط مشی و آخرین گزارش ممیزی خارجییر نظ، تصوارائه گواهینامه معتبر ❖

 می باشد. 

 :HSEارزیابی چارت سازمانی  -2-4

 : (100)مجموع  معیارهای امتیاز دهی

 (  از یامت  30شرکت )  ی ساختار سازمان در  HSEوجود واحد  −

 (  از یامت  10)   اری تام االخت ندهینما ا یعامل  ر ینظر مد ریز  ماًی مستق  HSEقرار داشتن واحد  −

 (  ازیامت 10)در ساختار    ستیز  طی بهداشت و مح ،یمن ی جداگانه ا داشتن سه بخش −

 (  ازیامت 50)  HSE یاستقرار نفرات بر روی چارت سازمان −

   (  از یامت  20) HSE سیرئ ❖

 (  ازی امت 10)  ی منی ا مسئول ❖

 (  از یامت 10بهداشت )   مسئول ❖

 ( ازی امت 10)  ست یز ط یمح  مسئول ❖

 ی: قبل  یها مانیدر پ HSEحسن عملکرد  ی ابیارز -4-3 

عمل  یابیارز  براساس  مناقصه  ی تجربه  دستورالعمل  HSE-FO-107/1(0)-92  ه شمارفرم    گران    در 

الزم    نیبنابرا  تعیین می گردد.  94-110-01ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت ملی گاز ایران به شماره  

اسناد    ریآن به همراه سا  دیی و تأ  لیاز تكم   و پس  ئهارا  خود  ی قبل  ان یفرم را به کارفرما  نیاست مناقصه گر ا

 . دیمناقصه ارائه نما

  باشد، ی  م  صنایع پتروشیمی که حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه های خارج از    یت در صور ❖

 . باشد ده یمقام کارفرما آن پروژه رس ن یباالتر دیی حسن انجام عملكرد به تا یالزم است گواه
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سال    5  حداکثر  های   مانیپ   درخصوص  ست یبایصرفا مً  ل یجداول ذ  مانهای ی پ  اطالعات مربوط به ❖

  یازدهی امت  های انجام شده قبل از آن، مالک   مان ی مناقصه مورد نظر باشد و پ  ی آگهقبل از انتشار  

 نخواهند بود.

 :ارزیابی عملکرد آموزشی مناقصه گر -4-4

 مناقصه ت یریالزم است مد  HSE گکارکنان در استقرار فرهن  موضوع آموزش تیبا توجه به اهم 

مناقصه گر   یمنظور عملكرد آموزش نیبد شان دهد.کارکنان ن HSE اهتمام خود را به امر آموزش زانیگر م

منظور   نی بدمی باشد.  HSE آموزش تی شناخت اهم زانیم برای سنجش  یشاخص یپروژه های قبل  در

ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت ملی گاز   در دستورالعمل HSE-FO-107/2(0)-92 الزم است فرم شماره

 اسناد ارائه گردد. ریو به همراه سا دیی تأ یقبل   نای توسط کارفرما،  94-110-01ایران به شماره 

  2,5آموزش    ساعت  ک یبه ازاء هر    ی ارائه شده در پروژه قبل  یسرانه آموزش  2و    1برای گروه های   −

 100از  از یامت

 است.  یهای مذکور الزام نامهیگواه ریو تصو  ی دوره های آموزش ست یارائه ل ❖

 : ریدر دو پروژه اخ ی اصالح  یراهکارها ات و خطر یی مناقصه گر در خصوص شناسا ی ابیارز -4-5

پاالیش گاز  در پروژه های شرکت    ای پیشگیری و کنترل آنهاشناسایی خطرات و راهكاره  با توجه به اهمیت

الزم است مناقصه گران میزان توانایی خود را در این زمینه نشان دهند. بدین منظور    بید بلند خلیج فارس

و در جدول ثبت و    نییتع   لیذ  یده   ازیامت  ارهاییبا توجه به مع  ریپروژه اخ  مناقصه گر در دو   نحوه عملكرد

 گردد.  ی م ن ییتع بخش  نیمناقصه گر در ا ی کتسابکل ا از یامت

به  ی ده  ازی و نحوه امت رد یگ  یتعلق مامتیاز  100از  ازیامت 50به ازاء مستندات هر پروژه حداکثر  

 خواهد بود: ر یشكل ز

 (  از یامت 20هر پروژه )   برای سک ی ر ی ابیخطرات و ارز ییشناسا ❖

  5)  سکیر  ی ابی خطرات و ارز  ییناسامربوط به ش  یی دستورالعمل ها و روشهای اجرا  داشتن  −

 (  از یامت

 (از یامت  5مورد استفاده)   روشهای −

 (  از یامت  5بودن)  جامع −

 (  ازیامت 5سازی)  مستند  −
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 (  ازی امت 30)  خطرات و رفع عدم انطباقها در هر پروژه کنترل  ❖

 (  از یامت  5هدف و برنامه برای کنترل خطرات )   تنداش −

 ( ازیامت 5) سک یبندی ر تیشده و اولو ییشناسابا خطرات  یبرنامه های کنترل  ارتباط  −

 (  ازی امت 5مستند سازی )  −

 (  ازی امت 5شدن کنترل ها )  ییاجرا −

 (  ازیامت 5کنترل ها )  ی اثر بخش یابیارز −

 ( از ی امت 5ا ) از اعمال کنترل ه بعد سکی مجدد ر یابیارز −

 است.  یرات الزامکنترل خط سكویر ی ابیخطرات، ارز ییارائه مستندات مربوط به شناسا نکته:

 : موضوع مناقصه مانیدر پ   ستیز ط یو مح ی من یطرح بهداشت، ا ی ابیارز -6-4

مبنا   نیا  عنوان  به  صرفاً  ارز  ییطرح  مد  ی ابی برای  مح  ی منیبهداشت،ا  تیرینظام    ست یز   ط ی و 

ت  از الزاما  گر  مناقصه   ی آگاه  زانیبوده و نشان دهنده م  مانیدر زمان اجرای مفاد پ  صه گرمناق   شنهادی یپ

HSE    ت یعاهای مربوط به ر  نه یها و هز  تیفعال   چگونه مناقصه گر  نشان می دهد که اپیمان می باشد و  

 .دی نما ی خود لحاظ م متی و در ق  ین یشب یپ  یرا بصورت واقع   HSE نیمواز

   HSE PLAN  شنهاد یسوی مناقصه گر در صورت برنده شدن در مناقصه پ   از  ستیبا  یم نهایی  

 دستگاه نظارت برساند. دیی تأ به اتیاه با جزئشده و به صورت کامل، همر

  لیذ  ی ده  از یامت   ارهای یموضوع مناقصه با توجه به مع  مانیمناقصه گر در پ   HSE PLANامتیاز   

جدول    نییتع در  خصوص   ی اکتساب  از ی امت)7و  پ  HSE PLAN  در  مناقصه  مان یدر  در    ( موضوع 

 گردد.  یدرج م، 94-110-01ن به شماره ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت ملی گاز ایرا دستورالعمل 
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 سوم بخش    

هندگان  شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد د  
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شرايط مشروحه ذيل نيز در اين  کر شده است ، ذ صهنامه شرکت در مناق تعالوه بر مراتبي که در دعو 
 مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت:  

بررسی اسناد و مدارك مناقصه  -1   
بایستی   پیشپیشنهاددهندگان  مبلغ  محاسبه  از  محل  قبل  از  موضنهادی  دقیق    ، پیمان  وعاجرای  جزئیات  کار،  نوع 

عواملیاجرا کلیه  و  نحو  ، شرایط محلی  به  است  کامل  مح  دری  که ممكن  آگاهی  باشد  مؤثر  پیشنهادی  مبلغ  اسبه 

 طلع گردند.  بررسی و از مفهوم جزء به جزء آنها م ،اسناد و مدارک مناقصه را دقیقاً مطالعه ، حاصل نموده

اشد که نیاز  بنظر پیشنهاد دهنده نكات مبهم و یا ناقص وجود داشته ب ک مناقصه،چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدار

شرکت پاالیش    های امور حقوقی و پیمانباید در آن مورد از دفتر    پیشنهاد دهنده  ضیح بیشتری باشدتوو  به شرح  

فارس  خلیج  بلند  بید  تلفن  گاز  شماره  سازمانی    06152102265)به  ایمیل    baymani@pgbidboland.irیا 

ای نتیجه  در  و چنانچه  نماید  استفساراستفسار  که  ن  آید  بدست  توضیحاتی  و  منار  د  اطالعات  مدارک  و  قصه  اسناد 

مچنین سایر پیشنهاد دهندگان خواهد رسید. هر نوع توضیح  منعكس نباشد مراتب کتباً باطالع استفسار کننده و ه

شدگان    ه از طریق رسمی انجام و طی نامه به نشانی دعوت یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقص

 منظور خواهد گردید. جزء مدارک مناقصه م ائگردد و این ضم سال و یا تسلیم میار

را قبل از انقضای    شرایط شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس حق تغییر یا اصالح، تجدید نظر در مشخصات یا 

ت فوق طی یک  الحاید اصرای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آمهلت الزم جهت تسلیم پیشنهادها ب

سال خواهد شد.دگان در مناقصه ارش وت اصالحیه جهت کلیه دع  

ها باشد،  یا قیمت و شرح کاراز آنجا که ممكن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر

با اعالم کتبی   هادها را ند خلیج فارس می تواند آخرین مهلت دریافت پیشندر این صورت شرکت پاالیش گاز بید بل

که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را   نحویتعویق اندازد به  بهن به پیشنهاد دهندگا 

 داشته باشند. 

وه بر مبلغ پیشنهادی درصد  بایست مبلغ پیشنهادی )در این مناقصه، می بایست عالتبصره: پیشنهاد دهندگان می

محل و اشراف کامل به حجم کار   همچنین بازدید از  و  کرالذ خود را با توجه به موارد فوقاید( م نم باالسری را نیز اعال

و ساعات کار و لزوم کار در ایام تعطیل و جمعه ها و نوبت کاری و شب کاری و شیفت و   و کلیه جزئیات انجام کار 

ابهام وسؤالی  برگة پیشنهاد   فع هرگونهصورت نیاز و بنا به درخواست کارفرما و پس از ر غیره در محل شرکت در  

یند. ارائه وتسلیم نما  رات قیم  

گونه استنادی از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعای بعدی بدلیل اینكه پیشنهاد  هیچ

صه و یا  گونه تعذر به عدم فهم مطالب اسناد مناق و هیچ  دهنده به شرایط و احوال کلی و محلی واقف نبوده است

اد دهنده مسموع نخواهد بود.آنها از طرف پیشنهر د  ستناد به نارسا بودن مطالب مندرجا  
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 شرایط تسلیم پیشنهادات  -1

یا   1-2 دهنده  پیشنهاد  توسط  دستورالعمل  این  در  مندرج  شرایط  دقیق  رعایت  از  پس  بایستی  پیشنهادات 

 طرح (تحویل شوند.  )مدیریت او  ظرف مهلت تعیین شده به نماینده مناقصه گزارنماینده رسمی 

ادی مناقصه گران گردد،   مناقصه که منجر به تغییر مبلغ پیشنه  ر مبانی رات عمده د ییتغدر صورت ایجاد   2-2

پیشنهاد دهندگان  برای  با هماهنگی قبلی مناقصه گزار   پاکات مالی  از گشایش  تا قبل  پاکت مالی    تغییر 

 مجاز است.

یچگونه پیشنهادی ه  ت،و پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادا  شرط باشد پیشنهادات باید کامل و بدون قید و    3-2

سط کارفرما و یا بعد از آن، پذیرفته نخواهد شد.  عم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تعیین برنده مناقصه توا

اثر   مه بانكی و فاقد الک و مهر و امضاء باشد، ترتیببه پیشنهاداتی که ناخوانا، مشروط، مبهم، فاقد ضمانتنا 

 ه نخواهد شد. داد

هاد دهنده  گرفت مبلغ کل پیشنهادی است که بوسیله پیشند بررسی قرار خواهک القیمت پیشنهادی که م  4-2

 شود. در فرم پیشنهاد قیمت )فصل سوم( بعنوان مبلغ کل بدون قلم خوردگی نوشته می

و کارفرما حق    واهد بود د واصله مورد قبول نخاد و شرایط مناقصه، پیشنهادر صورت عدم رعایت کامل مف 5-2

 ا استداللی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند. به هر نوع توضیح یی ازدارد بدون اینكه نی

های انجام خدمات و بهای مواد مصرفی، هزینه کارهای اجرایی،  قیمت پیشنهادی پیمانكار شامل کلیه هزینه  6-2

ومی و سود و همچنین در نظر گرفتن سری و عمرچیدن کارگاه ، تست ها و آزمایشات ، هزینه باالتجهیز و ب

، عوارض و ... خواهد بود  جاری در جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با بیمه، مالیاتقوانین و مقررات    یهکل

به این قبیل اقالم ذکر    مگر در موارد استثنایی که صریحاً شرایط با طریقه دیگری در اسناد مناقصه نسبت

 شده باشد. 

یا نواقصی وجود داشته  دهنده نكات مبهمی  د  هااسناد و مدارک مناقصه به نظر پیشنمطالعه    چنانچه هنگام 7-2

ری باشد پیشنهاد دهنده باید تا یک هفته قبل از تاریخ سررسید ارائه باشد که نیاز به شرح و توضیح بیشت

مورد  آن  کار پیشنهادات،  از  کتبا  نرا  استفسار  استففرما  این  نتیجه  در  چنانچه  و  اطال ماید  و  سار  عات 

عكس نباشد، مراتب کتباً به اطالع استفسار کننده و  و مدارک مناقصه مند  نا توضیحاتی بدست آید که در اس

قابل  همچنی مناقصه گزار  نمایندگان  توضیحات شفاهی  به  رسید.استناد  دهندگان خواهد  پیشنهاد  ن سایر 

 شد. پذیرش نمی با

از دریافت دعوتنامه و مدارک منا  8-2 ضمن ،  ددرکت در این مناقصه انصراف حاصل گرقصه از شچنانچه پس 

ه دخل و تصرف، حداکثر ظرف بایستی، بدون هیچگونبصورت کتبی، تمام اسناد و مدارک میاعالم انصراف  

 . روز از تاریخ دریافت اسناد به آدرس مندرج در فرم دعوتنامه تحویل گردد 5مدت 

ممتذکر می 9-2 در  بایستی  دهنده  پیشنهاد  که  تعییگردد  نهلت  اقدام  قیمت  ارائه  به  نسبت  یا    یدمان شده  و 

ی است در صورتیكه آن شرکت به یكی  ر دالیل موجه عدم تمایل خود را کتباً اعالم نماید. بدیهاینكه با ذک

 شرکت رفتار خواهد شد. از دو طریق فوق عمل ننماید، طبق مقررات و ضوابط جاری کارفرما با آن 

قصه . تكمیل نمودن مدارك منا 2  
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فوق مبلغ کل پیشنهادی خود را طبق   1درج در بند ن و تحقیقات الزم م ی رس باید پس از انجام بر گرانمناقصه ( 2-1

، شرح خدمات و سایر مدارک  و شرایطمطالعة دقیق، مشخصات  )برگ پیشنهاد نرخ( و  بخش این دوم شرح بخش 

   ل کار محاسبه، تكمیل و تسلیم نماید.مناقصه برای ک

نامه  نموده است بر طبق دعوتریافت گزار دمناقصهاز   کها  مناقصه راین باید اسناد و مدارک  هندههاددپیشن ( 2-2

فوق ممكن است در حین مناقصه صادر و برای    1هائی که طبق شرح بند  شرایط مناقصه، اصالحیهارزیابی کیفی،  آن، 

  یریم، مهر و امضاء نموده و همراه سامیل، تنظ ها و مقررات، تك ل گردد، سایر دستورالعملن ارساکنندگاکلیه شرکت

مدارک درخواستی حسب مورد در پاکتهاي:1( ارزیابی کیفی 2( الف 3(  ب 4(  ج،  قرار داده و پس از درج  

صورت  ه  کور آنان را بمذ هایروی پاکت بر موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاددهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد

بلند خلیج  گاز بیدپاالیش های شرکت انیممقرر با اخذ رسید به دفتر امور پ در مهلت دربسته و الک و مهر شده 

تسلیم نماید.    فارس   

چنین برآورد  بایست نحوه انجام عملیات موضوع پیمان به لحاظ کمی و کیفی و هم( کلیه پیشنهاددهندگان می2-3

)پیوست بخش پنجم اسناد مناقصه(    شرح کار ش از خدمات طبق فهرستاز را به تفكیک برای هر بخنفرات مورد نی 

رفرما نمایند.تسلیم کا  "ب"پاکت  ر  د و  

های ارزیابی بوده و جزء اسناد پیمان  ترین بخش اسناد مناقصه و یكی از مالکبدیهی است که مورد فوق از مهم 

گردد. ی می زلة مردود بودن پیشنهاد تلق گردد و عدم تكمیل آن  به منمحسوب می  

پاالیش گاز  ل نخواهد بود و شرکت اد واصله مورد قبونهیشالذکر، پاجرای کامل دستورات فوق ت عدمصوردر ( 2-4

حق دارد بدون اینكه نیاز به هر نوع توضیح یا استداللی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.   بیدبلند خلیج فارس  

قصه اسناد منا  . 3  
می  هاددهندگان شنپیشرح زیر ه یل است که حسب مورد و بمشروحه ذمنظور از اسناد مناقصه تمام اسناد و مدارک 

 بایست آنها را در یكی از پاکت هاي1( ارزیابی کیفی 2(  الف 3( ب 4( ج  به صورت جداگانه قرار دهند:  

رتند از : ه شود عباقرار داد "ارزیابی کیفی"مدارك و اسنادی که باید در پاکت   ( 3-1  

د. باشناسناد مناقصه درج گردیده، میبخش دوم کلیه اسناد و مدارکی که در   

گردد که حداقل امتیاز الزم  گرانی به ترتیب ذکر شده بازگشایی می، و ج مناقصه نکته: پاکات الف، ب

 در بخش ارزیابی کیفی را کسب نموده باشند. 

قرار داده شود عبارتند از : "الف" مدارك و اسنادی که باید در پاکت  ( 3-2  

دد.ه گرتهی بخش اول  8ند ب رحکه باید طبق ش   فیش واریز نقدی  /صه در مناق  تضمین شرکت-  

قرار داده شود عبارتند از : "ب"که باید در پاکت  مدارك و اسنادی( 3-3  

پیشنهاد بدون قیمت شامل:  (2  
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بدون  ه مالی شرکت برای انجام خدمات براساس اسناد مناقصـ برگ پیشنهاد قیمت و کلیه شرایط و پیشنهادات احت 

. یمتق   

)بدون درج قیمت(. ع فعالیت و خدمات  نور ها برای ه جدول تفكیكی نرخ -  

مدارک مناقصه که تماماً مهر و امضاء شده است نیز باید همراه با پیشنهاد تسلیم شوند. سایر (4  

مناقصه. های حاضر در اطالعات شرکت 2تكمیل فرم شماره (5  

. مناقصه کتابچه اسناد (6  

پس از بازدید از محل اجرای  ارم اسناد( و ش چهبخت کار)پیوسپیشنهاددهنده براساس شرح تكمیلی   پیشنهادات (7

و اطالع از نحوه انجام کار بدون ارائه قیمت تهیه و ارائه نمایند. کار   

ارتند از:اسناد و مدارکی که باید در پاکت »ج« قرار داده شود عب ( 3-4  

یکی قیمت شامل : هرست تفکشده پیشنهاد قیمت و فهای تکمیلبرگ-  

ها  كی نرخهای جدول تفكی دیفر از برای هر یک  -  1   

ها)بخش پنجم اسناد( ها/ اجزاء مندرج در جدول تفكیكی نرخقیمت پیشنهادی تفكیكی هر یک از ردیف  -2  

قط  را ف  ( ج)یشنهاد مالی خود و سایر موارد مندرج در بند فوق الزم به یادآوری است که پیشنهاددهنده موظّف است پ

قرار   " ج"ها بجز پاکتشرایط مقرر در این بند در سایر پاکت مالی که خارج از  ادنهدر پاکت »ج« قرار دهد و به پیش

باشد. می "ج" گزار فقط پاکت داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مالک عمل مناقصه  

ه عدد و حروف نوشته شود و در  خوردگی ببایست با خودکار یا خودنویس و بدون قلم می ادی پیشنه ضمناً مبلغ

که پیشنهاد فاقـد   رتیحروف نوشته شده باشد مالک عمل قرار خواهـد گرفت و در صوالف، مبلغی که به ختا صورت

گردد. مبلـغ کل به حروف باشد کالً مردود اعالم می  

شرایط مناقصه نوشته    3 ه در بنداسناد و مدارکی را بخواهد ک یج فارسبید بلند خلپاالیش گاز چنانچه شرکت نکته:

نشده است،  ضمن اعالم آنها، محل ق راردا دن آنها را نیز  در پاکتهاي1( ارزیابی کیفی 2(  الف 3(  ب 4(  ج  

 تعیین خواهد نمود. 

هااصالحیه .5  
رت کتبی  آنها بصو تسلیم  ور نحوه تغیی و  مدارک مناقصه اسناد،  نمودن  اضافه و حذف یا  نظر هرگونه توضیح یا تجدید

مدارک پیمان   و جزء اسناد و اعالم  خلیج فارس   پاالیش گاز بید بلندت  از سوی شرک "اصالحیه " تحت عنوان  و

 منظور خواهد شد. 

های مناقصه . هزینه 7  
یم پیشنهادات خود متحمل  یه و تسلبابت ته گرانمناقصههائی را که هزینه پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس شرکت 

. نمایدنمیاخت پرد  را اندشده  
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شرکت در مناقصه  مهنا. نحوه استرداد ضمانت8   

اند  گرانی که امتیاز الزم را کسب نکردهگران، پاکات الف، ب و ج مناقصهاز ارزیابی کیفی مناقصه (پس الف

گردد.استرداد می   

توسط   آنها  یشنهاداتپس از باز شدن و بررسی پاند کیفی راکسب نموده  گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی مناقصهب(

)مشروط بر اینكه اختالف  دوم  و  کنندگان بجز نفرات اولکلیه شرکت  های شرکت در مناقصهمهناضمانت گزار، مناقصه

مسترد خواهد شد.  دو پیشنهاد کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد(  

و امضای   انجام تعهدات نامه م ضمانتده اول و نفر دوم مناقصه پس از تسلیمناقصه برن های شرکت درنامهضمانت

د خواهد شد. ترمسپیمان   

پیمان  عقاد. ان9  

  تاریخ ابالغیه ز اکاری  روز 10 مدت  ظرف موضوع پیمان انجام تعهدات تضمین منظوره ب است ملزم  برنده مناقصه

بق  اط)م ه انجام تعهداتنامانتمض به عنوان  را مبلغ پیشنهادی خود( درصد  پنج)%5 کتبی قبولی پیشنهاد، معادل

  کلیه مدت اتمام  معتبر تاگزار، مناقصهمورد قبول  معتبر کشور و های بانک  ازیكی از (رک مناقصهدام نمونه پیوست

مراجعه نماید. گزارمناقصه  هایپیمان امور  دفتر به پیمان ء جهت امضاارائه نماید و  پیمان بودهموضوع کارهای   

قاد قرارداد نشود و یا ضمانت  ردیده حاضر به انع گ کرابالغ کتبی در مهلتی که در باال ذه پس از چنانچه برنده مناقص

بخش اول اسناد  « 8در این صورت وجه تضمین مندرج در بند »ارائه ننماید  انجام تعهدات در زمان مقرر نامه 

ونه تشریفات قضائی ضبط  گرن هبدوو  پاالیش گاز بید بلند خلیج فارسنفع شرکت ه ب که تسلیم نموده است   مناقصه

به   گزار مناقصهو ادعائی نسبت به آن نخواهد داشت. در چنین موردی عتراض گونه اکور حق هیچمذ ه شده و برند

نیز بشرح مذکور   چه آنهاو چنان خواهد نمود)در صورت وجود شرایط( اعالم  مناقصه عنوان برندهه  ترتیب نفر دوم را ب

د، سپرده آنها نیز ضبط  انعقاد پیمان نشونه ب را تسلیم ننمایند و حاضر  م تعهداتانجامه انموقع ضمانته در فوق ب

خواهد شد.   خواهد شد و مناقصه تجدید  

رفرما  اکچنین برنده مناقصه موظف است در رأس موعد مقرر مندرج در پیشنهاد شرکت در مناقصه و اعالم کتبی  هم

ماید.  ا شروع نمبنی بر شروع کار، عملیات موضوع پیمان ر  

بازگشایی پاکات .  10  
نامه  محتوی ضمانت "الف"، ابتدا پاکت اندگرانی که امتیاز الزم را کسب کردهقصهبازگشایی پاکات منا  اندر زم 

شته باشد  اقصه ایرادی ندانامه شرکت در من که ضمانت باز شده و در صورتی  فیش واریز نقدی  / شرکت در مناقصه

.بازگشایی خواهند شد " ج"وسپس پاکت   "ب" کت ا پپاکات بعدی به ترتیب    

های  مه شرکت در مناقصه به تشخیص اعضاء کمیسیون طبق شرایط تهیه نشده باشد پاکتانچنانچه ضمانتالف( 

یا مشروط  ات ناقص، مبهم و گردد. به پیشنهادباز نگردیده و پیشنهاد مورد بحث مردود شناختـه می " ج"و  "ب"
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قبول پیشنهاد خاص  به هیچ وجه مقید به  س پاالیش گاز بید بلند خلیج فاررکت د شد و ش ترتیب اثر داده نخواه

    باشد.مالک انتخاب برنده مناقصه نمیده و نیز حداقل قیمت نبو

ددهندگان وقوف حاصل نماید  به تبانی و مواضعه بین پیشنها پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس چنانچه شرکت   ب(

می باشد از لیست  ی که ممكن است دائدتم ه و پیشنهاددهندگان متخلف را برایشخیص دادهادها را مردود ت پیشن

صالحیت برای دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود.های ذی شرکت  

  وسیلهه ب چنین پیشنهادیباره ردقبولی  اعالم کتبی مگر شد نخواهدشده تلقی قبول  از پیشنهادات هیچ یک  ج(

باشد.    شده  ده فرستادهدهن دها شنپی  برای ز بید بلند خلیج فارس الیش گاا پ شرکت  

. تجزیه تفكیكی مبلغ پیشنهادی 11  
  )تكمیل شده( دهنده تجزیه تفكیكی مبلغ پیشنهادی   پیشنهاد داند  می الزم  پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس شرکت 

ه شرکت  ب، «ج»با سایر اسناد مناقصه در پاکت ، همراه های جدول بخش پنجم و به تفكیک جهت کلیه ردیفرا خود 

تسلیم نماید.   خلیج فارسبید بلند  پاالیش گاز  

گزار  انصراف مناقصه  -12  
نده مناقصه  گزار)شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس( به هر علت از انعقاد قرارداد با نفر برچنانچه مناقصه

این   بر جبران خسارت ازیبن گونه ادعائی مرنده مناقصه حق هیچگردد و بمنصرف گردد، سپرده نامبره مسترد می

هد داشت.  بابت را نخوا  

 آگاهی از قوانین و مقررات و شرایط کار 

داد، نحوه گردد که با مطالعه دقیق مدارک مناقصه از مفاد و شرایط قرارآوری میبه پیشنهاددهندگان یاد -1-4

لی که به نحوی  امعودسترسی به تسهیالت مربوطه و تمام  و نحوه    انجام کار، موقعیت محل اجرای قرارداد

های پیشنهادی خود را با  قیمت/قیمتاجرای خدمات مربوطه مؤثر است آگاهی کامل داشته باشند و  در  

ارائه نمایند. لذا عدم آگاهی پیمانكار   به کلیه عوامل مورد نظر بهیچوجه توجه به شرایط فوق محاسبه و 

م مسئولیت  ازرافع  هر    تقبله  و  گردید  نخواهد  پیمانكار  اضاف  نهگوطرف  وجوه  این خصوص مطالبه  در  ی 

 ناحیه پیمانكار در این خصوص فاقد اعتبار است. پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از 

و ارائه قیمت پیشنهاد خود به ادارات کار و  گردد که پیشنهاددهندگان بایستی قبل از محاسبه  تأکید می -2-4

اقتصادی و  ان تأمینسازم های ذیربط محل ایر سازمانایی و شهرداری و سارد  اجتماعی و همچنین امور 

اطال با  و  مراجعه  پیمان  طبق اجرای  که  مبالغی  و  کارگران  دستمزد  حداقل  میزان  از  کامل  آگاهی  و  ع 

ایران اسالمی  قیمت     قوانین جاری کشور جمهوری  نمایند،  پرداخت  مزبور  ادارات  به    پیشنهادیبایستی 

چون دهند،  ارائه  و  محاسبه  را  پیس  پ   خود  قیمت   تسلیم  عدم  از  بر  مبنی  اعتراضی  هیچگونه  شنهادی 

قوانی این  از  قیمتآگاهی  بنابراین  شد.  نخواهد  پذیرفته  مالیاتن   کلیه  محاسبه  با  پیشنهادی  ها،  های 

ه، سایر کسور دولتی  ارض، بیمائه خواهند گردید و کارفرما حق دارد مالیات، عوعوارض و کسور قانونی ار

 ماید. ای مربوطه( پیمانكار کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز نهبات )صورت وضعیتالمطمتعلقه را از 
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 بازدید از محل اجرای عملیات 
را مو -1-5 آن  اطراف  نواحی  و  عملیات  اجرای  میبایست محل  آن پیشنهاد دهندگان  از  و  داده  قرار  رد مطالعه 

و   نمایند،  و  بازدید  اطالع راساً  به کسب  نسبت  خود  مسئولیت  پیض  اتبا  ارائه  جهت  عقد  روری  و  شنهاد 

ا در صورت صالحدید بطور همزمان برنامه بازدید شرکتها را برگزار قرارداد، اقدام الزم را بعمل آورند. کارفرم

 باشد. زدید از محل پروژه بعهده پیشنهاددهنده مینماید و الزم بذکر است که هزینه بامی

 ر  نجم توضیح است که مسئولیت کلیه حوادث الزم به -2-5

های مربوط به اینگونه مطالعات و  ها و هزینه ه یا از دست دادن داراییاحت پرسنل، صدمبه فوت و یا جر -3-5

 بازدیدها بعهده پیشنهاد دهنده خواهد بود. 

که شامل  خود را    کامل نمایندگان  نامه رسمی و مشخصاتایستی معرفیبرای بازدید از سایت، آن شرکت ب  -4-5

ل، که بتوان در موقع لزوم با آنان تماس گرفت را، ارائه  اه یک شماره موبایمره  تصویر کارت ملی افراد  به

 نماید . 

 

 اصالحیه اسناد مناقصه  
یک از شرایط و یا مفاد مندرج در اسناد  در صورتیكه کارفرما تصمیم به تغییر، تصحیح، رفع ابهام و یا اصالح هر  

یه به اطالع کلیه پیشنهاد دهندگان  مراتب بصورت اطالع ،  شدید مهلت ارائه پیشنهادات داشته باو یا تمد مناقصه،  

از اطالعیه تهیه شده جهت کلیه شرکت کنندگان مناقصه، ارسال خواهد گردید، و هر یک  ای  خواهد رسید. نسخه

  هاعالم نمایند. هر یک از اطالعیه ارفرما ایستی در اسرع وقت دریافت اطالعیه مذکور را به کاز پیشنهاددهندگان با

مناقصهزئج اسناد  از  و    ی  شده  امضاء  پیشنهاددهنده  توسط  بایستی  و  گردیده  اسناد محسوب  »ب«   پاکت  در 

ی در اسناد مناقصه که  های مذکور نسبت به هر موضوع مناقصه گذاشته شود. ضمناً الزم به ذکر است که اطالعیه

 د بود. هنوا ترتیب تاریخ از اولویت برخوردار خاند به صادر گردیده در آن زمینه 

 

وسط پیشنهاددهندگان پیشنهاد تارائه یک   

پیشنهاد می ارائه یک  به  مجاز  تنها  پیشنهاددهندگان  از  پیشنهاددهندههر یک  به  باشند. در صورتیكه  نسبت  ای 

 دید. خواهد گرشدگان به این مناقصه حذف نماید، از فهرست دعوتارائه دو پیشنهاد اقدام 
 

  هزینه ارائه پیشنهادات 

کنندگان خواهد بود، و کارفرما هیچگونه تعهد و  شرکتشرکت در مناقصه به عهده    های مربوط بههزینه  میتما

هزینه  قبال  در  پیشنهاددهندگان،مسئولیتی  توسط  پیشنهاد  ارائه  و  تهیه  به  مربوط  اجرای   های  به  توجه  بدون 

 صه، نخواهد داشت.یجه مناقکامل مراحل مناقصه و یا نت

 

ات اعتبار پیشنهاد  
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مدت سه ماه )از تاریخ وصول پیشنهاد نهایی( معتبر و ثابت بوده و با  ان در مناقصه برای  کنندگپیشنهاد شرکت

 نظر کارفرما، تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. 
 

 حقوق کارفرما

 حدید خود و بدون ذکر دلیل و توضیحه با صالدارد کاین حق را برای خود محفوظ و مسلم میرما  کارف 1-10

 د. ر یک یا کلیه پیشنهادات واصله یا جزئی از آن اقدام نمایت به قبول یا رد هسبن

اند، پیشنهادهای  هر گاه در مناقصه وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده 2-10

این شرکت و از  داده شدهاصله  تشخیص  مردود  اسامی   کنندگان  و    و  موقتاً  متخلف  دهندگان    یا پیشنهاد 

کارفرما قرار خواهند    (Black List)پیمانكاران ذیصالح حذف و در لیست سیاه    صورت دائم از لیستب

 گرفت و مراتب به وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اعالم خواهد شد. 

، در  ددگربا پیمانكار برنده مناقصه منصرف    قرارداد  کارفرما به هر علت از اجرای خدمات و انعقاد  نچهچنا 3-10

 ت نخواهد داشت. ده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی را از این باباین صورت برن

هاددهندگان  دارد که از محل کار، تأسیسات، و سایر منابع پیشنکارفرما این حق را برای خود محفوظ می 4-10

 ، بازدید نماید. فته شوندکه قرار است برای اجرای طرح بكار گر

رد نماید و به هیچ وجه   ارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات رادمی  ای خود محفوظبرا  کارفرما این حق ر 5-10

لذا  مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضای پیمان با کمترین قیمت را ندارد و  

و با توجه به ا  رم وده و برنده مناقصه به تشخیص کارفناقصه نبارائه دهنده کمترین پیشنهاد لزوماً برنده م

 جهات تعیین و اعالم خواهد شد.  جمیع

هیچكدام از پیشنهادهای واصله قبول شده تلقی نخواهد شد مگر اینكه چنین قبولی کتباً بوسیله کارفرما    6-10

ت  پیشنهادی و  است قیم  د. مادامیكه پیمان رسمی تنظیم و مبادله نگردیدهبه پیشنهاددهنده اعالم گرد

ناقصه به انضمام موافقت کتبی شرکت و یا دستور شروع به نامه موح در دعوتشرم  کلیه اسناد و مدارک

 ار به منزلة پیمان معتبر فیمابین تلقی خواهد شد. ک

  عقاد پیمان تعیین نموده حضور نیابد یا از ارائه چنانچه برنده مناقصه در مدت مقرری که کارفرما جهت ان 7-10

قبولی پیشنهاد ، خودداری نماید و یا    ری از تاریخ اعالم کاز  رو  10مه انجام تعهدات حداکثر ظرف  تناضمان

نكند کارفرما حق خواهد داشت ضمانتنامه وع کار را دریافت میهنگامیكه دستور شر نماید کار را شروع 

رت پیمانكاران معتبر را از صوفوق را به نفع خود ضبط نموده و نام وی    3ر بند  شرکت در مناقصه مذکور د

 قرار دهد.    کارفرما (Black List)ت سیاه یسل خود حذف و در

هر گونه توضیح تكمیلی در اسناد و یا مغایرت در مفاد اسناد مناقصه حاضر با مفاد پیمانهای قبلی مبادله   8-10

بلند بید  گاز  پاالیش  و موجب طر  شده در شرکت  بوده  اختیار کارفرما  در   ، فارس  اخلیج  ادعا  ز سوی ح 

کا با  قبال  که  گرانی  نرمرفمناقصه  منعقد  قرارداد  مسموع ا  ایشان  ادعای  طرح  و  گردید  نخواهد  اند  موده 

 بود. نخواهد 
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 محرمانه بودن اسناد 
اطالعا و  مدارک  و  اسناد  کلیه  و  تلقی شده  محرمانه  باید  پیمان  و  مناقصه  قادر  اسناد  بمنظور  مربوطه صرفاً  ت 

پیشنهاددهنده پیشنهاد وی می  به تهیه  ساختن  لذا اطالعات  موال کارفرما خواها  زوباشند و جو تسلیم  بود.  ند 

 یچگونه کاربرد و یا منظور دیگر افشا یا منتشر شوند. مندرج در اسناد مزبور نباید برای ه

 نشانی پیشنهاد دهندگان 
ی که بنشانی مذکور امكاتبهگردد و هر  ت ذکر میاست که در برگ پیشنهاد قیمنشانی پیشنهاد دهنده همان  

به کارفرما    د مگر آنكه هر گونه تغییری در نشانی قبالً و بصورت کتبیه تلقی خواهد گردی شدغ  ارسال شود ابال

 اطالع داده شده باشد. 

  HSEو رعایت نكات ایمنی 
مناقص در  شدن  برنده  در صورت  دهنده  دسپیشنهاد  و  ایمنی  نكات  و  مسائل  کلیه  است  متعهد  ی عملهاتوراله 

HSE    نفت و شرکترا وزارت  بلند  االپ   طبق ضوابط  بید  گاز  فارسیش  اینصورت   خلیج  غیر  نماید. در  رعایت 

کارفرما با مشاهده هر گونه تخطی ناشی از عدم رعایت مقررات و موارد ایمنی رأساً نسبت به اخراج فرد یا افراد  

ونه  گ هرعهده کارفرما نخواهد بود و جبران زمینه ب گونه مسئولیتی در اینم خواهد نمود. بهرحال هیچخاطی اقدا

از عدم رعایت موارد ایمنی به  خسارت و تبعات عهده پیمانكار خواهد بود. مسئولیت انجام کار و حوادث ناشی 

و درمانی بعهده و هزینه پیمانكار بوده و  های پزشكی  ناشی از کار و پرداخت کلیه هزینه ها اعم از دیات ، هزینه

شده پس از انجام کار داشته و روی کارهای انجام  ی  یفص عملیات موضوع پیمان فقط نظارت کا در خصوکارفرم

م کار، چگونگی شروع به کار، نظارت بر کارگر، تامین وسایل استحفاظی کارگران، کلیه مسئولیتهای نحوه انجا

و مسئولیت کلیه عواقب ار بوده  بعهده پیمانك   "ربوط به حفاظت کارگاه و غیره کالایمنی کار، رعایت مسائل م

عدم  از  اعار  ناشی  نكات  و  مسائل  واردیت  بدنی  و صدمات  عضو  نقص  فوت،  آمده   پیش  حوادث  و  به  یمنی  ه 

پیمانكارمی و هزینه  پرداخت دیات بعهده  ازسوی  کارگران و  اعالم شده  مراجع باشد و کارفرما حق دارد مبالغ 

یت  کسرنماید . مسئول  ارنكغرامات و غیره را از مطالبات پیما و مالی ، ذیصالح قانونی اعم از دیات ،خسارات جانی  

مسئولیت   حوزه  تحت  ثالث  واشخاص  تأسیسات  افراد،  میایمنی  پیمانكار  بعهده  صورت پیمانكار  درهر  باشد، 

 کارفرما در این خصوص از هرگونه مسئولیتی مبرا خواهد بود. 

های العملورسترا براساس ضوابط و د  HSEالزامات    است کلیهمناقصه متعهد    شدن درصورت برنده  در  گرمناقصه

 . رعایت نمایدنامه( پیوست ز بید بلند خلیج فارس )شیوهالیش گاشرکت پا
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 چهارم فصل 

 برگ پیشنهاد قیمت و جداول ریز قیمت 
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 NGLواقع در  Meteringخش  روشنایی جهت بمهندسی ، خرید و اجرای سیستم  موضوع:

1000,1200,1300 900, 

 

   صورت ناخالص ارائه گردد.بایستی به می  یشنهادیمبلغ پ  تذکر مهم:

 

 نام شرکت پیشنهاد دهنده:  

 

 نشانی: 

 

  نام صاحبان امضا مجاز :

 

اعالم می مننمبدینوسیله  که مطابق شرایط  فواید  کا  ق اقصه  اطالع  با  و  از  االشاره  و کافی  و موقمل  کار  و  نوع  عیت 

اجرای آن و   به تهیظر گرفتن جمیع جوان  در شرایط محل  این شرکت مبادرت   ، پیمان  این  نب و مطالعه شرائط  ه 

. مناقصه   موضوع  انجام  برای  این شرکت  پیشنهادی  کل  ناخالص  قیمت  و  نموده  ............................................  پیشنهاد 

 باشد.  .......................................................................... ریال( می................ ................................ ............حروف........)ه ریال ب
 

 ول پیوست ارائه شده است.ضمناً جزئیات قیمت پیشنهادی به شرح جدا

 پیشنهادی منظور شده است:   وده و در قیمتیر مورد نظر بدر تهیه قیمت پیشنهادی موارد ز

شا    -فلا پیشنهادی  هزینهقیمت  کلیه  هزینههامل  کار،  انجام  مستقیم  غیر  و  مستقیم  هزینهی  عمومی،  های  های 

  ین اجتماعی و سایر کسور قانونی و غیره و نیز با توجه بهباالسری،تجهیز و برچیدن کارگاه ، سود، مالیات، بیمه تأم

 باشد. روژه میغیر عمرانی پ  نوع اعتبارات

ات شفاف سازی را که با انجام کار موضوع  ها و صورتجلسمائم آن، اطالعیهرک مناقصه و ضمدا  و   اد کلیه اسن    -ب

 صل شده است. مناقصه ارتباط دارد مطالعه و از مفاد آنها کالً و جزئاً اطالع حا
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پیمان    نهمواجرای کار طبق شرایط نبرای    الت مورد نیاز آزات و ماشیننسبت به امكان تأمین افراد، کاال و تجهی  -ج

و تجهیزات   مواد و متریال مصرفیهای مربوط به  بر همان اساس میزان دستمزدها و هزینه  صل نموده واطمینان حا

 نظور شده است.الذکر از هر جهت م پیشنهادی فوق  در قیمت

در ارتباط    قهعلو هرگونه مالیات و عوارض مت  تأمین اجتماعیمقررات کار و  های ناشی از اجرای قوانین و  هزینه     -  د

 مناقصه و پیمان ذیربط منظور شده است.  با این

یان مالیاتی  باشد. در صورت ارائه گواهی ثبت نام مودمبلغ پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می  -هـ

اف ارزش  افزوده، مبالغ مالیات  ارزش  به مبزوده طبق قواندر نظام  اضافه  ین روز،  پیمانكار  و در  ه  شدلغ صورتحساب 

 ورتحساب، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد. قبال ارائه ص

ظر گرفته شده و به هیچ  ها نیز در نالذکر، سایر هزینههای ناشی از مفاد فوق در تهیه این پیشنهاد عالوه بر هزینه   -و

به عمل آورده و    فیکا نماید که مطالعات  تأیید می  به طور خالصه  تی نخواهد شد. عنوان بعداً درخواست اضافه پرداخ

 یچ نكته ابهامی باقی نمانده است.ه

 

 باشد: همچنین این شرکت متعهد به رعایت موارد ذیل می

واقع شو -1 قبول  این شرکت مورد  پیشنهاد  کار،  در صورتی که  بر شروع  کارفرما مبنی  اعالم کتبی  از  د، پس 

رکارهای   پیمان  نماید  موضوع  شروع  مربوطها  پیمان  که  هنگامی  تا  نرسیده  ب  و  طرفین  است،  امضای  ه 

رما به انضمام کلیه اسناد و مدارک مربوط به این مناقصه، به پیشنهاد حاضر و اعالم قبولی آن از طرف کارف

 بین تلقی خواهد شد.   ما  منزله پیمان معتبر فی

 

بدین  و  ه  در مناقصه و اسناد پیمان بودنامه شرکت  وتت مندرج در دع پیمان طبق مد  موضوعمدت انجام کار   -2

 نحو احسن به انجام برساند.   نماید که ظرف مدت مذکور کلیه تعهدات مربوط را بهیوسیله تعهد م

 

تعهدات،   -3 انجام  تضمین  منظور  ضمانتنا5به  قرارداد  مبلغ  و  مه%  اسناد  در  مندرج  شرایط  و  نمونه  طبق  ای 

ی پیشنهاد و  پس از اعالم قبول  وزر  10بول کارفرما اخذ و حداکثر  های مورد قنکاز یكی از با   همدارک مناقص

قرارداد ضمانتنا مبادله  و  امضا  از  بانكی  قبل  به حساب  نقداً  آن  معادل  یا  و  تحویل  کارفرما  به  را  مذکور  مه 

 د شد. کارفرما واریز خواه

 

مناقص -4 پیشنهاد  تسلیم  تاریخ مهلت  از  تا مدت  پیشنهاد حاضر  م ه  اعالم  معتبر می  اه سه  در صورت  و  باشد 

گردد. ضمناً چنانچه تمدید می  سه ماه دیگر  مدید، برای یک بار به مدت  ا مبنی بر ضرورت ترمرفکتبی کا

ضر کتباً اعالم نماید ولی این شرکت ظرف مدت اعتبار پیشنهاد، کارفرما قبولی خود را نسبت به پیشنهاد حا

و    ین شرکت در مناقصهضمت  پیمان نشود، کارفرما حق داردکارهای موضوع  ن و یا انجام  حاضر به انعقاد پیما

 نماید.  تضمین انجام تعهدات این شرکت را به نفع خود ضبط
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فرعی واگذار نماید، مراتب هایی از کارهای موضوع پیمان را به پیمانكاران  چنانچه این شرکت بخواهد قسمت -5

 ا اقدام خواهد نمود.  ت کتبی کارفرمدر صورت موافقرا قبالً به کارفرما اعالم و 

 

با شرکت   نایه  چنانچ -6 وابستگیهاشرکت  قبی دیگری  از  غیره  هایی  و  یل شراکت، عضویت در هیئت مدیره 

 گردد. مت ارائه میهای مذکور، مشخص و به پیوست این برگ پیشنهاد قیداشته باشد، نام شرکت

 

و -7 کارفرما  کارکنان  از  افرادی  اابستگیچنانچه  داشتن  هایی  قبیل  مدیره،  ز  هیئت  در  عضویت  سهام، 

ایشخو با  غیره  و  آن  اوندی  نام  باشند،  داشته  این شرکت  یا کارکنان  آنین شرکت  نسبت  و  این  افراد  با  ها 

 گردد. ارائه میشرکت یا کارکنان این شرکت به پیوست این برگ پیشنهاد قیمت 

 

از کار وقوف  تبصره:   وقف  5الف تعهدات مندرج در بند  این شرکت بر خحاصل شود که    چنانچه در هر مرحله 

خص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار  ضوع پیمان را بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرما به شسمتی از کارهای موق

بندهای   در  مندرج  تعهدات  خالف  بر  که  این  یا  و  و    7و    6کرده  وابستگی  به  مربوط  اطالعات  ارائه  از  فوق 

بر ضده است، کارفرداری نموخود  خویشاوندی و همچنین   ضمین انجام تعهداتت  بطما حق خواهد داشت عالوه 

یه خسارات وارده ناشی از فسخ پیمان را به تشخیص خود تعیین و از سپرده حسن انجام کار، پیمان را فسخ و کل

 وال این شرکت تأمین و جبران نماید. مطالبات و یا سایر ام

 

 

 

 

 و مهر محل امضاء مجاز  

 

 دگی:خانوا  و نام  نام        خانوادگی:  و نام نام                        

 سمت:           سمت:

 امضاء:           امضاء

 مهر شرکت پیشنهاد دهنده:                          
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 م واحجاجدول ریز قیمت 

 

NGL 900 

 

Row Material Size Type QTY Unit Pice Total Price 

1 

EXPLOSION PROOF LIGHTING FIXTURE, 
WITH 250W METAL HALIDE LAMP , 
1PH+N+E, 230 V, 50 
HZ, ELECTRONIC BALLAST, 1 X M20 
(WITH GLAND SIZE REFERENCE A) 
CABLE GLAND, IP67 , 

COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES 
AND LAMP AND FACILITIES TO FASTEN 
TO THE SUPPORT , 

EEX"d", ZONE 2, IIB, T4 

250 W 
EXD IIB 
T4 IP67 

22(PCS)   

2 

JUNCTION BOX FOR LIGHTING      
FIXTURE WITH EXPLOSION PROOF 
CABLE    GLAND AND STOPPER PLUG, 
BRASS NICKEL PLATED , IP67 , 

IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

Standar
d 

EXD IIB 
T4 IP67 

22(PCS)   

3 

EXPLOSION PROOF JUNCTION BOX, 
(LxWxH=400x300x150 mm), MILD STEEL 
ENCLOSURE, SINGLE 
PHASE, WITH INTERNAL EARTHING 
CONNECTION, TERMINAL TYPE, WITH 4 
ENTRIES FROM 
BOTTOM, 4 FROM TOP, OF THE 
JUNCTION BOX ALL SUITABLE FOR 
EXPLOSION PROOF CABLE 
GLAND, WITH 15 No. TERMINALS 

LxWxH
= 
400x30
0x150 
mm 

EXD IIB 
T4 IP67 

2(PCS)   
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SUITABLE FOR WIRE SIZE 2.5mm2,5 NO. 
TERMINALS SIZE 6 , 
WITH EXPLOSION PROOF GLAND AND 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN TO 
THE SUPPORT, FOR AMBIENT 
TEMPERATURE +52 
°C, IP66, EEX"d", ZONE 2, IIB, T4 

5 

EXPLOSION PROOF LIGHTING 
FIXTURE, SUITABLE FOR POLE 
MOUNTED,COMPLETE WITH ALL 
ACCESSORIES ,TWIN FLOURESCENT 
LAMP 2X36 W, 1PH+N+E, 230 V, 50 
HZ, ELECTRONIC 
BALLAST, 1 X M20 CABLE GLAND, 
IP67, COMPLETE WITH ALL 
ACCESSORIES AND LAMP AND 
JUNCTION BOX 
FACILITIES TO FASTEN TO THE 
GALVANIZED POLE, LIGHTING POLE, 
HAND RAIL MOUNTED TYPE, RIGID 
HOT DIP GALVANIZED STEEL, 2.5m 
HEIGHT, TUBE TYPE 1,1/2", SUITABLE 
FOR EEX"d", 
ZONE 1, IIB, T4 

2X36 
W 

EEX"d", 
ZONE 1, 
IIB, T4 

12(PCS)   

6 

16A, 1PHASE + EARTH, EXPLOSION 
PROOF SOCKET WITH 3 PIN  
PLUG, IP67, EEX"d", ZONE 2, IIB,T4 
WITH EXPLOSION PROOF 
CABLE GLAND, BRASS NICKEL PLATED 
, IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

1PH-16  
A 

EXD IIB 
T4 IP67 

2(PCS)   

7 

32A, 3PHASE + EARTH, EXPLOSION 
PROOF SOCKET, WITH 4 PIN 
PLUG IP67, EEX"d", ZONE 2, IIB,T4 
WITH EXPLOSION PROOF CABLE 
GLAND AND STOPPER PLUG, BRASS 
NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 

3PH - 
32 A 

EXD IIB 
T4 IP67 

2(PCS)   
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WASHER AND SHROUD 

8 

"ELP"- EMERGENCY LIGHTING 
PANELS,400 VAC/25A/10KA/1S, 
EXPLOSION PROOF, WITH 
CONTACTOR AND PLANETARY CLOCK 
,WALL MOUNTED TYPE, IP67, WITH 
SUITABLE SUPPORT , WITH 
EXPLOSION PROOF CABLE GLAND 
AND STOPPER PLUG, BRASS NICKEL 
PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

Standar
d 

EXD IIB 
T4 IP67 

1(PCS)   

9 

"NLP" - NORMAL LIGHTING 
PANELS,400   VAC/40A/10KA/1S, 
EXPLOSION PROOF,WITH 
CONTACTOR AND PLANETARY CLOCK, 
WALL MOUNTED TYPE, IP67, WITH     
                             SUITABLE SUPPORT 
WITH EXPLOSION  PROOF CABLE 
GLAND AND STOPPER PLUG, BRASS 
NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

Standar
d 

EXD IIB 
T4 IP67 

1(PCS)   

10 

PERFORATED CABLE TRAY WITH 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN 
CABLE TRAY TO THE 
SUPPORT AND CABLE TO THE TRAY, 
HOT DIP GALVANIZED MATERIAL, 
STRAIGHT TYPE,MAX HEIGHT = 
50mm, WIDTH = 100mm, 
LENGTH=2000mm, MIN. 
THICKNESS=2 mm, WITH COVER AND 
JOINT ANDELBOW , BOLT AND NOT 

W100 / 
H50 

HOT DIP 
GALVA
NIZED 

300(M)   
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AND  ALL ACCESSORIES 

11 

PE  RFORATED CABLE TRAY WITH 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN 
CABLE TRAY TO THE 
SUPPORT AND CABLE TO THE TRAY, 
HOT DIP GALVANIZED MATERIAL, 
STRAIGHT TYPEMAX. 
H  HEIGHT = 50mm, WIDTH = 
100mm, LENGTH=2000mm, MIN. 
THICKNESS=2 mm, WITH COVER AND 
JOINT AND ELBOW , BOLT AND NOT 
AND  ALL ACCESSORIES 

  

W300 / 
H10 

HOT DIP 
GALVA
NIZED 

2(M)   

12 

LIGHTING TOWER , 15m Height , HOT 
DEEP GALVANIZED , WITH  
H  HEGZAGONAL FIXED BASKET AND 
LADDER SUITABLE FOR INSTALLATION 
OF 8 NO FLOOD LIGHTING FIXTURE , 
COMPLATE WITH ACCESSORIES WITH 
CIVIL WORKS(FOUNDATION , … ) AS 
PER ATTACHED  
Doument 

15 m 

HEGZAG
ONAL 
FIXED 
BASKET 

2(PCS)   

13 

FLOOD LIGHTING FIXTURE , 400 w 
MH LAMP , IP 65 ,  
Complate WITH BALLAST AND 
ACCESSORIES 

400 W IP 65 16(PCS)   

14 LOW VOTAGE CABLE 
5 × 4 
mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW
A/PVC 

75(M)   

15 LOW VOTAGE CABLE 
3 × 2.5 
mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW
A/PVC 

200(M)   

16 LOW VOTAGE CABLE 
3 × 4 
mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW
A/PVC 

300(M)   

17 LOW VOTAGE CABLE 
3 × 6 
mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW
A/PVC 

60(M)   



 

 

 

 ص پ  149-1/ 5564/10شماره: 

 07/1400/ 11تاریخ:

                                                                                                      ای با ارزیابی کیفیله عمومی یک مرحمناقصه  تجدید  داسنا

 تمهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جه 

 NGLواقع در  Meteringبخش 

900,1000,1200,1300 
 

 

TENDER DOCUMENTS 

 
فارس پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج   

Page 34 of 177 

 

18 LOW VOTAGE CABLE 
5 × 6 
mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW
A/PVC 

300(M)   

19 EARTHING CABLE 
1 × 70 
mm2 

PVC(Y/G) 50(M)   

20 EARTHING CABLE 
1 × 35 
mm2 

PVC(Y/G) 75(M)   

21 EARTHING CABLE 
1 × 6 
mm2 

PVC(Y/G) 100(M)   

22 CONDUIT & ACCESSORY 4" 
HOT DIP 
GALVANI
ZED 

3(M)   

23 CONDUIT & ACCESSORY 2" 
HOT DIP 
GALVA
NIZED 

3(M)   

24 SUPPORT 
50*50*
5 mm 

CARBO
N STEEL 
ANGLE 
 HOT 
DIP 
GALVA
NIZED 

120(M)   

25 SUPPORT 
(100*50
*5) mm 

CARBO
N STEEL 
U-
CHANN
EL 
 HOT 
DIP 
GALVA
NIZED 

40(M)   

26 CABLE LUG 35 mm2 COPPER 10(NO.)   

27 CABLE LUG 70 mm2 COPPER 10(NO.)   

28 CABLE LUG 6 mm2 COPPER 200NO.   

29 WIRE SHOE 
2.5 
mm2 

COPPER
-
CYLIND
ERICAL 

3(PACK   

30 WIRE SHOE 4 mm2 

COPPER
-
CYLIND
ERICAL 

1(PACK   
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31 WIRE SHOE 6 mm2 

COPPER
-
CYLIND
ERICAL 

1(PACK   

32 WIRE SHOE 16 mm2 

COPPER
-
CYLIND
ERICAL 

1(PACK   

33 WIRE SHOE 25 mm2 

COPPER
-
CYLIND
ERICAL 

1(PACK   

34 Engineering Documents - - 

Full 
Lighting 
 
Package 

  

Total Rial  

     

 

 
 

NGL1000    
Row Material Size Type QTY Unit Pice Total Price 

1 E 
EXPLOSION PROOF LIGHTING FIXTURE, 
WITH 250W METAL HALIDE LAMP , 
1PH+N+E, 230 V, 50 
HZ, ELECTRONIC BALLAST, 1 X M20 
(WITH GLAND SIZE REFERENCE A) 
CABLE GLAND, IP67 , 

COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES 
AND LAMP AND FACILITIES TO FASTEN 
TO THE SUPPORT , 

EEX"d", ZONE 2, IIB, T4 

250 W 
EXD IIB T4 

IP67 
22(PCS) 

  

2    JUNCTION BOX FOR 
LIGHTING      FIXTURE WITH 
EXPLOSION PROOF CABLE    GLAND 
AND STOPPER PLUG, BRASS NICKEL 
PLATED , IP67 , 

IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 

Standar
d 

EXD IIB T4 
IP67 

22(PCS) 
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COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD                        

3 16A, 1PHASE + EARTH, EXPLOSION 
PROOF SOCKET WITH 3 PIN  
PLUG, IP67, EEX"d", ZONE 2, IIB,T4 
WITH EXPLOSION PROOF  
CABLE GLAND, BRASS NICKEL PLATED , 
IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

1PH-16  
A 

EXD IIB T4 
IP67 

2(PCS) 

  

4 32A, 3PHASE + EARTH, EXPLOSION 
PROOF SOCKET, WITH 4 PIN  
PLUG IP67, EEX"d", ZONE 2, IIB,T4 
WITH EXPLOSION PROOF CABLE  
GLAND AND STOPPER PLUG, BRASS 
NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

3PH - 
32 A 

EXD IIB T4 
IP67 

2(PCS) 

  

5  "ELP"- EMERGENCY LIGHTING 
PANELS,400 VAC/25A/10KA/1S, 
EXPLOSION PROOF, WITH CONTACTOR 
AND PLANETARY CLOCK ,WALL 
MOUNTED TYPE, IP67, WITH 
SUITABLE SUPPORT , WITH EXPLOSION 
PROOF CABLE GLAND AND STOPPER 
PLUG, BRASS NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

Standar
d 

EXD IIB T4 
IP67 

1(PCS) 
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6 "NLP" - NORMAL LIGHTING 

PANELS,400   VAC/40A/10KA/1S, 
EXPLOSION PROOF,WITH CONTACTOR 
AND PLANETARY CLOCK, WALL 
MOUNTED TYPE, IP67, WITH                  
                SUITABLE SUPPORT WITH 
EXPLOSION  PROOF CABLE GLAND 
AND STOPPER PLUG, BRASS NICKEL 
PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

Standar
d 

EXD IIB T4 
IP67 

1(PCS) 

  

7 PERFORATED CABLE TRAY WITH 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN 
CABLE TRAY TO THE 
SUPPORT AND CABLE TO THE TRAY, HOT 
DIP GALVANIZED MATERIAL, STRAIGHT 
TYPE,MAX HEIGHT = 50mm, WIDTH = 
100mm, LENGTH=2000mm, MIN. 
THICKNESS=2 mm, WITH COVER AND 
JOINT ANDELBOW , BOLT AND NOT AND  
ALL ACCESSORIES 

W100 / 
H50 

HOT DIP 
GALVANIZ

ED 
200(M) 

  

8 PE  RFORATED CABLE TRAY WITH 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN 
CABLE TRAY TO THE 
SUPPORT AND CABLE TO THE TRAY, HOT 
DIP GALVANIZED MATERIAL, STRAIGHT 
TYPEMAX. 
H  HEIGHT = 50mm, WIDTH = 100mm, 
LENGTH=2000mm, MIN. THICKNESS=2 
mm, WITH COVER AND JOINT AND  
ELBOW , BOLT AND NOT AND  ALL 
ACCESSORIES 

W300 / 
H10 

HOT DIP 
GALVANIZ

ED 
2(M) 

  

9 LIGHTING TOWER , 15m Height , HOT 
DEEP GALVANIZED , WITH  
H  HEGZAGONAL FIXED BASKET AND 
LADDER SUITABLE FOR INSTALLATION 
OF 8 NO FLOOD LIGHTING FIXTURE , 
COMPLATE WITH ACCESSORIES WITH 
CIVIL WORKS(FOUNDATION , … ) AS 
PER ATTACHED  

15 m 
HEGZAGO
NAL FIXED 

BASKET 
2(PCS) 

  

10 FLOOD LIGHTING FIXTURE , 400 w MH 
LAMP , IP 65 ,  

Complate WITH BALLAST AND 
400 W IP 65 16(PCS) 
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ACCESSORIES 

11 LOW VOTAGE CABLE 
5 × 4 
mm2 

CU/XLPE/
PVC/SWA/

PVC 
30(M) 

  

12 LOW VOTAGE CABLE 
3 × 2.5 
mm2 

CU/XLPE/
PVC/SWA/

PVC 
150(M) 

  

13 LOW VOTAGE CABLE 
3 × 4 
mm2 

CU/XLPE/
PVC/SWA/

PVC 
300(M) 

  

14 LOW VOTAGE CABLE 
3 × 6 
mm2 

CU/XLPE/
PVC/SWA/

PVC 
60(M) 

  

15 LOW VOTAGE CABLE 
5 × 6 
mm2 

CU/XLPE/
PVC/SWA/

PVC 
300(M) 

  

16 EARTHING CABLE 1 × 70 
mm2 

PVC(Y/G) 50(M) 
  

17 EARTHING CABLE 1 × 35 
mm2 

PVC(Y/G) 75(M) 
  

18 EARTHING CABLE 1 × 6 
mm2 

PVC(Y/G) 100(M) 
  

19 CONDUIT & ACCESSORY 
4" 

HOT DIP 
GALVANIZ

ED 
3(M) 

  

20 CONDUIT & ACCESSORY 
2" 

HOT DIP 
GALVANIZ

ED 
3(M) 

  

21 SUPPORT 

(50*50*
5) mm 

CARBON 
STEEL 
ANGLE 

 HOT DIP 
GALVANIZ

ED 

30(M) 

  

22 SUPPORT 
 

(100*5
0*5) 
mm 

CARBON 
STEEL U-
CHANNEL 
 HOT DIP 

GALVANIZ
ED 

10(M) 

  

23 CABLE LUG 35 
mm2 

COPPER 10(NO.) 
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24 CABLE LUG 70 

mm2 
COPPER 10(NO.) 

  

25 CABLE LUG 
6 mm2 COPPER 200NO. 

  

26 WIRE SHOE 2.5 
mm2 

COPPER-
CYLINDERI

CAL 
3(PACK 

  

27 WIRE SHOE 
4 mm2 

COPPER-
CYLINDERI

CAL 
1(PACK 

  

28 WIRE SHOE 
6 mm2 

COPPER-
CYLINDERI

CAL 
1(PACK 

  

29 WIRE SHOE 16 
mm2 

COPPER-
CYLINDERI

CAL 
1(PACK 

  

30 WIRE SHOE 25 
mm2 

COPPER-
CYLINDERI

CAL 
1(PACK 

  

31 Engineering Documents 

- - 

Full 
Lighting 
 
Package 

  

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 NGL 

 
 

Row Material Size Type QTY Unit Pice Total Price 
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1 EXPLOSION PROOF LIGHTING FIXTURE, 
WITH 250W METAL HALIDE LAMP , 
1PH+N+E, 230 V, 50 
HZ, ELECTRONIC BALLAST, 1 X M20 
(WITH GLAND SIZE REFERENCE A) 
CABLE GLAND, IP67, 
COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES 
AND LAMP AND FACILITIES TO FASTEN 
TO THE SUPPORT, 
EEX"d", ZONE 2, IIB, T4 

250 W 
EXD IIB 
T4 IP67 

18(PCS
) 

  

2 JUNCTION BOX FOR LIGHTING FIXTURE 
WITH EXPLOSION PROOF CABLE GLAND 
AND STOPPER PLUG, BRASS NICKEL 
PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

Stand
ard 

EXD IIB 
T4 IP67 

18(PCS
) 

  

3 EXPLOSION PROOF LIGHTING FIXTURE, 
SUITABLE FOR POLE 
MOUNTED,COMPLETE WITH ALL 
ACCESSORIES ,TWIN FLOURESCENT 
LAMP 2X36 W, 1PH+N+E, 230 V, 50 HZ, 
ELECTRONIC 
BALLAST, 1 X M20 CABLE GLAND, IP67, 
COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES 
AND LAMP AND JUNCTION BOX 
FACILITIES TO FASTEN TO THE 
GALVANIZED POLE, LIGHTING POLE, 
HAND RAIL MOUNTED TYPE, RIGID HOT 
DIP GALVANIZED STEEL, 2.5m HEIGHT, 
TUBE TYPE 1,1/2", SUITABLE FOR 
EEX"d", 
ZONE 1, IIB, T4 

2X36 
W 

EXD IIB 
T4 IP67 

15(PCS
) 

  

4 EXPLOSION PROOF JUNCTION BOX, 
(LxWxH=400x300x150 mm), MILD STEEL 
ENCLOSURE, SINGLE 
PHASE, WITH INTERNAL EARTHING 
CONNECTION, TERMINAL TYPE, WITH 4 
ENTRIES FROM 
BOTTOM, 4 FROM TOP, OF THE JUNCTION 
BOX ALL SUITABLE FOR EXPLOSION PROOF 
CABLE 

LxWx
H= 

400x3
00x15
0 mm 

EXD IIB 
T4 IP67 

1(PCS) 
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GLAND, WITH 15 No. TERMINALS SUITABLE 
FOR WIRE SIZE 2.5mm2,5 NO. TERMINALS 
SIZE 6 , 
WITH EXPLOSION PROOF GLAND AND 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN TO 
THE SUPPORT, FOR AMBIENT 
TEMPERATURE +52 
°C, IP66, EEX"d", ZONE 2, IIB, T4 

5 16A, 1PHASE + EARTH, EXPLOSION PROOF 
SOCKET WITH 3 PIN  
PLUG, IP67, EEX"d", ZONE 2, IIB,T4 WITH 
EXPLOSION PROOF CABLE GLAND, BRASS 
NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING CONTINUTIY 
DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

1PH-
16 A 

EXD IIB 
T4 IP67 

2(PCS) 

  

6 32A, 3PHASE + EARTH, EXPLOSION PROOF 
SOCKET, WITH 4 PIN PLUG IP67, EEX"d", 
ZONE 2, IIB,T4 WITH EXPLOSION PROOF 
CABLE GLAND AND STOPPER PLUG, BRASS 
NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING CONTINUTIY 
DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

3PH - 
32 A 

EXD IIB 
T4 IP67 

2(PCS) 

  

7 "ELP"- EMERGENCY LIGHTING PANELS,400 
VAC/25A/10KA/1S, EXPLOSION PROOF, 
WITH CONTACTOR AND PLANETARY CLOCK 
,WALL MOUNTED TYPE, IP67, WITH 
SUITABLE SUPPORT , WITH EXPLOSION 
PROOF CABLE GLAND AND STOPPER PLUG, 
BRASS NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING CONTINUTIY 
DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

Stand
ard 

EXD IIB 
T4 IP67 

1(PCS) 

  

8 "NLP" - NORMAL LIGHTING PANELS,400 
VAC/40A/10KA/1S, EXPLOSION 
PROOF,WITH CONTACTOR AND 
PLANETARY CLOCK, WALL MOUNTED 
TYPE, IP67, WITH 
SUITABLE SUPPORT WITH EXPLOSION 
PROOF CABLE GLAND AND STOPPER 
PLUG, BRASS NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 

Stand
ard 

EXD IIB 
T4 IP67 

1(PCS) 
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COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

9 PERFORATED CABLE TRAY WITH 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN 
CABLE TRAY TO THE 
SUPPORT AND CABLE TO THE TRAY, 
HOT DIP GALVANIZED MATERIAL, 
STRAIGHT TYPE, MAX. 
HEIGHT = 50mm, WIDTH = 100mm, 
LENGTH=2000mm, MIN. THICKNESS=2 
mm, WITH COVER AND JOINT 
ANDELBOW , BOLT AND NOT AND  ALL 
ACCESSORIES  

W100 
/ H50 

 HOT DIP 
GALVANI
ZED 

250(M
) 

  

10 PERFORATED CABLE TRAY WITH 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN 
CABLE TRAY TO THE 
SUPPORT AND CABLE TO THE TRAY, 
HOT DIP GALVANIZED MATERIAL, 
STRAIGHT TYPE, MAX. 
HEIGHT = 50mm, WIDTH = 100mm, 
LENGTH=2000mm, MIN. THICKNESS=2 
mm, WITH COVER AND JOINT AND 
ELBOW , BOLT AND NOT AND  ALL 
ACCESSORIES  

W300 
/ H10 

 HOT DIP 
GALVANI

ZED 
2(M) 

  

11 LIGHTING TOWER , 15m Height , HOT 
DEEP GALVANIZED , WITH  
HEGZAGONAL FIXED BASKET AND 
LADDER SUITABLE FOR INSTALLATION 
OF 8 NO FLOOD LIGHTING FIXTURE , 
COMPLATE WITH ACCESSORIES WITH 
CIVIL WORKS(FOUNDATION , … ) AS 
PER ATTACHED DOCUMENT 

15 m 

HEGZAG
ONAL 
FIXED 

BASKET  

2(PCS) 

  

12 FLOOD LIGHTING FIXTURE , 400 w MH 
LAMP , IP 65 ,  

Complate WITH BALLAST AND 
ACCESSORIES 

400 W  IP 65 
16(PCS

) 
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13 
LOW VOTAGE CABLE 

5 × 4 
mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW

A/PVC 
75(M) 

  

14 
LOW VOTAGE CABLE 

3 × 
2.5 

mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW

A/PVC 

200(M
) 

  

15 
LOW VOTAGE CABLE 

3 × 4 
mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW

A/PVC 

300(M
) 

  

16 
LOW VOTAGE CABLE 

3 × 6 
mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW

A/PVC 
60(M) 

  

17 
LOW VOTAGE CABLE 

5 × 6 
mm2 

CU/XLPE
/PVC/SW

A/PVC 

300(M
) 

  

18 
EARTHING CABLE 

1 × 70 
mm2 

PVC(Y/G) 50(M) 
  

19 
EARTHING CABLE 

1 × 35 
mm2 

PVC(Y/G) 75(M) 
  

20 
EARTHING CABLE 

1 × 6 
mm2 

PVC(Y/G) 
100(M

) 

  

21 
CONDUIT & ACCESSORY 4" 

 HOT DIP 
GALVANI

ZED 
3(M) 

  

22 
CONDUIT & ACCESSORY 2" 

 HOT DIP 
GALVANIZ

ED 
3(M) 

  

23 

SUPPORT 
(50*5

0*5) 
mm 

CARBON 
STEEL 

ANGLE 
 HOT DIP 

GALVANIZ
ED 

100(M
) 

  

24 

SUPPORT 

 
(100*
50*5) 

mm 

CARBON 
STEEL U-

CHANNEL 
 HOT DIP 

GALVANIZ
ED 

40(M) 

  

25 
CABLE LUG 

35 
mm2 

COPPER 
10(NO.

) 

  

26 
CABLE LUG 

70 
mm2 

COPPER 
10(NO.

) 

  

27 
CABLE LUG 

6 
mm2 

COPPER 
250(N

O.) 
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28 

WIRE SHOE 
2.5 

mm2 

COPPER
-

CYLINDE
RICAL 

3(PACK
) 

  

29 

WIRE SHOE 
4 

mm2 

COPPER
-

CYLINDE
RICAL 

1(PACK
) 

  

30 

WIRE SHOE 
6 

mm2 

COPPER
-

CYLINDE
RICAL 

1(PACK
) 

  

31 

WIRE SHOE 
16 

mm2 

COPPER
-

CYLINDE
RICAL 

1(PACK
) 

  

TOTAL 
 

 

NGL1300 

 
Row Material Size Type QTY Unit Pice Total  Price 

1 EXPLOSION PROOF LIGHTING FIXTURE, 
WITH 250W METAL HALIDE LAMP , 

1PH+N+E, 230 V, 50 
HZ, ELECTRONIC BALLAST, 1 X M20 

(WITH GLAND SIZE REFERENCE A) CABLE 
GLAND, IP67, 

COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES AND 
LAMP AND FACILITIES TO FASTEN TO 

THE SUPPORT, 
EEX"d", ZONE 2, IIB, T4 

250 W 
EXD IIB 
T4 IP67 

18(PCS 

  

2 JUNCTION BOX FOR LIGHTING FIXTURE 
WITH EXPLOSION PROOF CABLE GLAND 

AND STOPPER PLUG, BRASS NICKEL 
PLATED , IP67, 

IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 

CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

Standard 
EXD IIB 
T4 IP67 

18(PCS 
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3 EXPLOSION PROOF LIGHTING 
FIXTURE, SUITABLE FOR POLE 

MOUNTED,COMPLETE WITH POLE 
AND ALL 

ACCESSORIES ,TWIN FLOURESCENT 
LAMP 2X36 W, 1PH+N+E, 230 V, 50 

HZ, ELECTRONIC 
BALLAST, 1 X M20 CABLE GLAND, 

IP67, COMPLETE WITH ALL 
ACCESSORIES AND LAMP AND 

JUNCTION BOX 
FACILITIES TO FASTEN TO THE 

GALVANIZED POLE, LIGHTING POLE, 
HAND RAIL MOUNTED TYPE, RIGID 
HOT DIP GALVANIZED STEEL, 2.5m 

HEIGHT, TUBE TYPE 1,1/2", 
SUITABLE FOR EEX"d", 

ZONE 1, IIB, T4 

2X36 W 
EXD IIB 
T4 IP67 

8(PCS) 

  

4 EXPLOSION PROOF JUNCTION 
BOX,(LxWxH=150x150x120 mm), 
MILD STEEL ENCLOSURE, SINGLE 
PHASE, WITH 10 No. TERMINALS 
RTP2.5 SUITABLE FOR WIRE SIZE 

2.5mm2, WITH 1 ENTRIES 
FROM TOP, 1 FROM LEFT AND ONE 
FROM THE RIGHT OF THE JUNCTION 

BOX ALL SUITABLE FOR 
EXPLOSION PROOF GLAND M20, 

WITH COMPLETE ACCESSORIES TO 
FASTEN TO THE SUPPORT, 

FOR AMBIENT TEMPERATURE +52 
°C, IP66, EEX"d", ZONE 1, IIB, T4 

(LxWxH
=150x15

0x120 
mm) 

EXD IIB 
T4 IP67 

3(PCS) 

  

5 16A, 1PHASE + EARTH, EXPLOSION 
PROOF SOCKET WITH 3 PIN  

PLUG, IP67, EEX"d", ZONE 2, IIB,T4 
WITH EXPLOSION PROOF CABLE 
GLAND, BRASS NICKEL PLATED , 

IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 

COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 

WASHER AND SHROUD 

1PH-16 
A 

EXD IIB 
T4 IP67 

2(PCS) 
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6 32A, 3PHASE + EARTH, EXPLOSION 
PROOF SOCKET, WITH 4 PIN PLUG IP67, 
EEX"d", ZONE 2, IIB,T4 WITH EXPLOSION 

PROOF CABLE GLAND AND STOPPER 
PLUG, BRASS NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 

COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 

WASHER AND SHROUD 

3PH - 32 
A 

EXD IIB 
T4 IP67 

2(PCS) 

  

7 "ELP"- EMERGENCY LIGHTING 
PANELS,400 VAC/25A/10KA/1S, 

EXPLOSION PROOF, WITH CONTACTOR 
AND PLANETARY CLOCK ,WALL 
MOUNTED TYPE, IP67, WITH 

SUITABLE SUPPORT , WITH EXPLOSION 
PROOF CABLE GLAND AND STOPPER 
PLUG, BRASS NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 

COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 

WASHER AND SHROUD 

Standard 
EXD IIB 
T4 IP67 

1(PCS) 

  

8 "NLP" - NORMAL LIGHTING PANELS,400 
VAC/40A/10KA/1S, EXPLOSION 
PROOF,WITH CONTACTOR AND 
PLANETARY CLOCK, WALL MOUNTED 
TYPE, IP67, WITH 
SUITABLE SUPPORT WITH EXPLOSION 
PROOF CABLE GLAND AND STOPPER 
PLUG, BRASS NICKEL PLATED , IP67, 
IIB, T4, EEX"d", DOUBLE SEALING, 
COMPLETE WITH EARTHING 
CONTINUTIY DEVICE, SEALING 
WASHER AND SHROUD 

Standard 
EXD IIB 
T4 IP67 

1(PCS) 

  

9 PERFORATED CABLE TRAY WITH 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN 
CABLE TRAY TO THE 
SUPPORT AND CABLE TO THE TRAY, HOT 
DIP GALVANIZED MATERIAL, STRAIGHT 
TYPE, MAX. 
HEIGHT = 50mm, WIDTH = 100mm, 
LENGTH=2000mm, MIN. THICKNESS=2 

mm, WITH COVER AND JOINT 
ANDELBOW , BOLT AND NOT AND  
ALL ACCESSORIES 

 
  

W100 / 
H50 

HOT 
DIP 

GALVA
NIZED 

350(M
) 
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10 PERFORATED CABLE TRAY WITH 
COMPLETE ACCESSORIES TO FASTEN 

CABLE TRAY TO THE 
SUPPORT AND CABLE TO THE TRAY, 

HOT DIP GALVANIZED MATERIAL, 
STRAIGHT TYPE, MAX. 

HEIGHT = 50mm, WIDTH = 100mm, 
LENGTH=2000mm, MIN. 

THICKNESS=2 mm, WITH COVER 
AND JOINT AND ELBOW , BOLT AND 

NOT AND  ALL ACCESSORIES 

W300 / 
H10 

HOT 
DIP 

GALVA
NIZED 

2(M) 

  

11 LIGHTING TOWER , 15m Height , 
HOT DEEP GALVANIZED , WITH  

HEGZAGONAL FIXED BASKET AND 
LADDER SUITABLE FOR 

INSTALLATION OF 8 NO FLOOD 
LIGHTING FIXTURE , COMPLATE 
WITH ACCESSORIES WITH CIVIL 

WORKS(FOUNDATION , … ) AS PER 
ATTACHED DOCUMENT 

15 m 

HEGZA
GONAL 
FIXED 

BASKET 

2(PCS) 

  

12 FLOOD LIGHTING FIXTURE , 400 w 
MH LAMP , IP 65 ,  

Complate WITH BALLAST AND 
ACCESSORIES 

400 W IP 65 
16(PCS

) 

  

13 

LOW VOTAGE CABLE 
5 × 4 
mm2 

CU/XLP
E/PVC/
SWA/P

VC 

200(M
) 

  

14 

LOW VOTAGE CABLE 
3 × 2.5 
mm2 

CU/XLP
E/PVC/
SWA/P

VC 

200(M
) 

  

15 

LOW VOTAGE CABLE 
3 × 4 
mm2 

CU/XLP
E/PVC/
SWA/P

VC 

300(M
) 

  

16 

LOW VOTAGE CABLE 
3 × 6 
mm2 

CU/XLP
E/PVC/
SWA/P

VC 

60(M) 

  

17 
LOW VOTAGE CABLE 

5 × 6 
mm2 

CU/XLP
E/PVC/S
WA/PV

250(M 
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C 

18 
EARTHING CABLE 

1 × 70 
mm2 

PVC(Y/
G) 

50(M) 
  

19 
EARTHING CABLE 

1 × 35 
mm2 

PVC(Y/
G) 

100(M
) 

  

20 
EARTHING CABLE 

1 × 6 
mm2 

PVC(Y/
G) 

100(M
) 

  

21 

CONDUIT & ACCESSORY 4" 

HOT 
DIP 

GALVA
NIZED 

3(M) 

  

22 

CONDUIT & ACCESSORY 2" 

HOT 
DIP 

GALVA
NIZED 

3(M) 

  

23 

SUPPORT 
50*50*
5 mm 

CARBO
N 

STEEL 
ANGLE 
 HOT 
DIP 

GALVA
NIZED 

150(M
) 

  

24 

SUPPORT 
100*50*
5 mm 

CARBO
N 

STEEL 
U-

CHANN
EL 

 HOT 
DIP 

GALVA
NIZED 

60(M) 

  

25 
CABLE LUG 6 mm2 

COPPE
R 

350(N
O.) 

  

26 
CABLE LUG 35 mm2 

COPPE
R 

20(NO.
) 

  

27 
CABLE LUG 70 mm2 

COPPE
R 

10(NO.
) 

  

28 WIRE SHOE 2.5 COPPE 3(PACK   
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mm2 R-
CYLIND
ERICAL 

) 

29 

WIRE SHOE 4 mm2 

COPPE
R-

CYLIND
ERICAL 

1(PACK
) 

  

30 

WIRE SHOE 6 mm2 

COPPE
R-

CYLIND
ERICAL 

1(PACK
) 

  

31 

WIRE SHOE 16 mm2 

COPPE
R-

CYLIND
ERICAL 

1(PACK
) 

  

TOTAL 
 

 

 

 

ToTal Price 
 Rial      NGL900  Total Amount  

      NGL1000 Total Amount 

      NGL1200 Total Amount   

      NGL1300 Total Amount   

  TOTAL AMOUNT (RLS) 

     
 

  : به حروف 
 

 دهنده :  شنهادیپ یمهر و امضا
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    پنجمفصل 

 اسناد پیمان

 موافقتنامه  •

 شرایط عمومی پیمان  •

 شرایط خصوصی پیمان  •

 پیوستها •
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 موافقتنامه 

 
در تاریخ    دوشامیده مید و منبعد پیمان ن باش که جزء الینفک آن می  2موافقتنامه به همراه اسناد و مدارک مندرج در مادهاین  

به شماره ثبت    1398..../.../ فارس  بیدبلند خلیج  پاالیش گاز  بهشتی،    389019بین شرکت  تهران، خیابان شهید  نشانی  به 

، نمابر  021-88703436، تلفن  1513645311، کد پستی  5، طبقه  8خیابان احمد قصیر )بخارست(، کوچه پنجم، پالک  

اقتصادی  88703522-021 کد  با  ش  411375446911  و  ملی  و  محمود    10320393117ناسه  آقایان  نمایندگی  به 

با کد ملی  امین  نائب رئیس هیأت مدیره  و  اکبرلوو    2800438398نژاد به سمت مدیرعامل  به سمت عضو هیأت   غالمرضا 

به شماره ثبت   .....................و شرکت    شود از یک طرف« نامیده می کارفرماکه از این پس »  2802538187مدیره با کد ملی  

و  ........................... با کد اقتصادی    ،.............................. تلفن    ،.........................  کد پستی  ........................................  به نشانی  ....................

ملی   نمایندگی    ...............................................شناسه  سمت    ........................آقای  به  ملی    ....................................... به  کد  با  و 

 گردد.شود از طرف دیگر منعقد می « نامیده می پیمانكارکه در این قرارداد »  .................................

 

 پیمانموضوع   -1ماده
عبار پیمان،  اجرا  دیخر  ،  یمهندست  موضوع  بخش    ییروشنا  ستمیس  یو  در    Meteringجهت   NGLواقع 

 و اسناد و مدارک منضم به پیمان(   "1پیوست  ") مطابق با شرح مختصر کارها    900,1000,1200,1300

 .باشدمیاستان خوزستان  اجرا  محل     -1-1

 

 پیمان اسناد و مدارك -2ماده
 باشد:ینفک این پیمان میاسناد و مدارک زیر جزء ال

 قتنامه حاضرفامو -1

 شرایط عمومی پیمان -2

 شرایط خصوصی پیمان -3

 (1شرح مختصر کار)پیوست شماره   -4

 (2جدول تفكیک مبلغ پیمان )پیوست شماره   -5

 هاسایر پیوست -6

 (3نحوه پرداخت )پیوست شماره   -7

8- HSE   (9)پیوست شماره 

 (10دستورالعمل داوری)پیوست شماره   -9

 (11)پیوست شماره    مناقصه  یان برگزارها و صورتجلسات زممكاتبات ، اطالعیه   -10

 (12محدود کار و نقشه ها ) پیوست شماره   -11

 (13) پیوست شماره    مورد تائید    وندور لیست -12
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گردد نیز  ود یا بین طرفین پیمان مبادله میشرای پیمان، به پیمانكار ابالغ میاسناد تكمیلی که حین اجرای کار و به منظور اج

ممكــن اســت بــه    وآید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیــه شــود.  یبه شمار ماد و مدارک پیمان اسن جزو

 صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.  
بعد از انعقــاد  که  ها و یا الحاقیه هاییصورتجلسات و موافقتنامهبه ترتیب در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، 

و  برگزاری مناقصــه  اطالعیه های صادر شده در زمان   صادر شده باشد، امضاء مجازپیمان و توسط صاحبان چوب راد در چرداقرا

  شرح مختصر کار، سایر پیوســتها وشرایط خصوصی پیمان، ، حاضرموافقتنامه ، صورتجلسه شفاف سازی به ترتیب تاریخ صدور 

هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویــت بــه   دارد. تییمان اولور اسناد و مدارک پر دیگشرایط عمومی پیمان، ب

هر گاه دوگانگی مربوط به مبلغ و مســائل    .ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است

،  وضوع قــرارداد  دوده محمکه برای    ادیر تقریبی کارهابها و مق آحاد ، فهرست2پیوست شماره موافقتنامه ، مالی باشد به ترتیب 

 بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد.فیمابین طرفین نهایی شده است ،  

 

 پیمان  مبلغ -3ماده
(  روفحــ و )بــه    ریــال...............................(  عدد)به  ناخالص  این موافقتنامه مبلغ    1بابت انجام خدمات مندرج در ماده   مبلغ پیمان

 ریال است.  ....................................................................................................................................................

 می باشد .  2طبق پیوست شماره  آن  جزئیات  وتفكیک مبلغ پیمان  

   باشد.نمیقیمت    تعدیل  اضافه بهاء، مابه التفاوت و  نهوگهیچ  مشمولبوده و    ثابتکار    : مبلغ پیمان در مدت زمان اجرای1تبصره

کار در مقایسه با احجام برآوردی مندرج در   واقعی مقادیر حجم در تغییری زمان اجرای موضوع قرارداد در : چنانچه2تبصره

ورت وضعیت  سبات صاح یده است مد دستگاه نظارت رسانجام شده واقعی، که به تایی مقادیر، متناسب با آید  بوجود ،  2پیوست 

 این تبصره شامل بخشهای با مبلغ مقطوع نمی باشد .  های کارکرد انجام خواهد شد.  

 تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار  -4ماده
 ذ است.  نافو ارائه تضمین انجام تعهدات  از سوی کارفرما  برنده  ابالغ  قبولی پیشنهاد واین پیمان از تاریخ    -الف

 شرایط عمومی پیمان است.    30است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده  سی  مشماه    3مانمدت پی -ب

   است.  مبادله قرارداد  تاریخاز  تاریخ شروع کار،    -ج

 تضمین انجام تعهدات / دوره تضمین -5ماده
بــانكی    نتنامهامبه صورت ض% مبلغ قرارداد  5 پیمانكار متعهد است همزمان با امضا قرارداد تضمین انجام تعهدات معادل - 5-1

 به کارفرما تسلیم نماید .  

شرایط عمومی تعیــین مــی    39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده   -5-2

 می عمل می شود.  شرایط عمو  42ماه از سوی پیمانكار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده    12شود، برای  

 بر اجرای کار    ترنظا -6دهام 
  باشــد.می شرکت مدیریت توســعه صــنایع پتروشــیمی به عهده نظارت بر اجرای تعهدات پیمانكار طبق اسناد و مدارک پیمان،

رافــع  و یــا نماینــدگان وی  نظــارت کارفرمــا  شــرایط عمــومی انجــام مــی شــود.    33و    32با توجه به مواد    نظارت بر اجرای کار

 باشد.عهدات موضوع قرارداد نمیصحیح ت  یر در اجراسئولیتهای پیمانكام
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 پیمان نسخ -7ماده
تنظــیم و بــه همــراه کلیــه اســناد و مــدارک  که تمامی نسخ حكم واحد دارنــد ، نسخه متحد الشكل  4ماده و  7این پیمان در 

ســایر مــدارک  مــان و  یپوی صــفحات  مهر پیمانكار بــر رشود که اثر  و گواهی می  ت آن به مهر و امضا طرفین رسیده استوسپی

 پیوست آن به منزله امضاء کامل پیمانكار و طبق اساسنامه مربوطه خواهد بود.  

 

 

 

 

 

 پیمانکار:  کارفرما: 

 نام و نام خانوادگی:   نام و نام خانوادگی: 

 سمت:  سمت:

 امضا:  امضا:  
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 شرایط عمومی پیمان 

 03/03/1378  مورخ 1088/102-842/54شماره مربوط به بخشنامه  4311نشریه شماره 
)در صورت وجود هر گونه ایراد یا نقص تایپی در متن شرائط عمومی پیمان مندرج در این بخش ، مفاد نشریه 

 قابل استناد می باشد (   4311
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 شرایط عمومی پیمان 
 

 فصل اول  

 تعاریف و مفاهیم  
 یمان  . پ  1ماده  

 موافقت نامه پیمان درج شده است .    2ی است که در ماده  کرداه اسناد و مپیمان مجموع

 . موافقت نامه  2ماده  

موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده  

 است .  

 . شرایط عمومی  3ماده  

 بر پیمان را تعیین میكند .   کماح شرایط عمومی    د همین متن است کهشرایط عمومی ، مفا

 . شرایط خصوصی  4ماده  

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به وضعیت و ماهیت آن ،  

 ا نقض کند .  واد شرایط عمومی رتنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند م

 . برنامه زمانی اجرای کار    5ده  ام

الف( برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن، زمانبندی کلی کار های مورد پیمان بر حســب مــاه ، مــنعكس گشــته و  در  

 اسناد و مدارک پیمان درج شده است .  

پیمــان ، بــه تفصــیل و در    وعضــ وتلــف کــار هــای مندی فعالیت هــای مخب( برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمان ب

 چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .  

 . کارفرما  6ماده  

کارفرما ، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء  کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اســاس اســناد  و مــدارک  

ــ   کارفرمـــا ، در حكـــم کارفرمـــا  ی  نوانشـــین هـــای قـــانت . نماینـــدگان و جپیمـــان ، بـــه پیمانكـــار واگـــذار کـــرده اسـ

 می باشد .  

 . پیمانكار  7ماده  

پیمانكار ، شخص حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اســاس اســناد و  

 باشد .  می    حكم پیمانكار  ونی پیمانكار ، درمدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین های قان

 . مدیر طرح  8ماده  
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مدیر طرح ، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار ، در چارچوب اختیــارات تعیــین شــده در اســناد و مــدارک  

 پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانكار معرفی می شود .  

 . مهندس مشاور ، مهندس ناظر  9ماده  

ه برای نظارت بر اجرای کار ، در چــارچوب اختیــارات تعیــین شــده در  ک تسقی یا حقوقی اس مشاور ، شخص حقیالف( مهند

 اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانكار معرفی می شود .

دارک پیمان  ب( مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و م

 ود .  شیار معرفی مانكپیم به

 . رئیس کارگاه  10ماده  

ــی   ــاور معرف ــدس مش ــه مهن ــار ، او را ب ــه پیمانك ــت ک ــه الزم اس ــص و تجرب ــی دارای تخص ــی حقیق ــاه، شخص ــیس کارگ  رئ

 می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند .  

 . پیمانكار جزء  11ماده  

جرایی دارد و پیمانكار بــرای اجــرای بخشــی از عملیــات  ا  یاتخصص در کار هیا حقوقی است که    پیمانكار جزء، شخص حقیقی

 موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.  

 . کار ، کارگاه ، تجهیز ، و برچیدن کارگاه  12ماده  

عملیــات    نجــام و پایــان دادنالف( کار ، عبارت است از مجموعه عملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، بــرای آغــاز کــردن ، ا

ان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرمــا مــی گــردد ، و  پیم موضوع

 کار های موقتی است که به منظور اجرا  و نگه داری موضوع پیمان انجام می شود .  

ر اجــرای پیمــان ، بــا اجــازه ی  ظونممی شود یا به  پیمان در آن اجرا  ب( کارگاه ، محل یا محل هایی است که عملیات موضوع  

کارفرما از آن استفاده می کنند . کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمین های تحویلی کارفرما ، که به منظــور  

 ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد  

ام ها و تدارکاتی است که بادی به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود ، تــا آغــاز  اقد ت از عملیات ،هیز کارگاه ، عبارج( تج

 کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .  

زایــد ،    ادوم، خارج کردن    ساختمان های موقت  د( برچیدن کارگاه ، عبارت است از جمع آوری مصالح ، تجهیزات ، تاسیسات و

مصالح ، تجهیزات ، ماشین آالت و دیگر تدارکات پیمانكار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محــل هــای تحــویلی کارفرمــا مــی  

 باشد .  

 قت ، وسایل  . مصالح ، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آالت و ابزار ، تاسیسات و ساختمان های مو13ماده  

واد ، اجناس و کاالها یی که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شــده و در کــار بــاقی مــی  ت از مسا، عبارت مصالحالف( 

 ماند .

 ب( تجهیزات، عبارت از دستگاهها و ماشین آالتی است که در عملیات موضوع پیمان و در کار باقی می ماند  

با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع    ،  رااتی که پیمانكاز مصالح و تجهیز  ج( مصالح و تجهیزات پای کار، عبارت

پیمان ، تهیه کرده و در محلی یا محلهایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یــا محــل انباشــت  

نیــز مصــالح و    نصــب  ر محل مصرف یــاو تجهیزات موجود دمصالح تعیین گردیده است ، نگه داری و حفاظت می کند . مصالح  

 تجهیزات پای کار نامیده می شود .  

قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه ی کارفرما و زیر نظــر مهندســین مشــاور ، در   –تبصره 

 ار می رود .  شم  هزات پای کار بحكم مصالح و تجهی  کارگاه ها ویا در کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شود نیز در
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د( ماشین آالت و ابزار ، عبارت از دستگاه ها ، تجهیزات ، ماشین آالت  و به طور کلی ، ابزار های اجرای کار است که به منظور  

 ند .  ن آالت نیز به ناماجرای موضوع پیمان به صورت موقت به به کار گرفته می شود . ماشین آالت و ابزار را ممكن است ماشی

ات آب ، بــرق ، ســوخت و  ســ ساختمان های موقت ، عبارت از انواع ساختمان ها ، محوطه سازیها ، انبارها ، تاسی وت استاسیه( 

ات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شــده  سبه طور کلی ، تمام تاسی مخابرات ، شالوده دستگاه ها ، و

 .د  وره به شمار می  ر های تجهیز کارگاو جزء کا

و( وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ، مسكونی آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که بــرای دوره اجــرا تــامین شــده و جــزو   

 تجهیز کارگاه منظور می شود .  

ت  مــد  ،، نــرخ پیمــان    یمان ، ضــریب پیمــانبرآورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پ-14ماده 

 پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه  

الف ( برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه و اعــالم شــده  

 است .  

قادیر کار قیمت جدید است . مبلغ  م  ریغ ناشی از تغیامه یا احتساب مبلموافقت ن  3ب( مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده  

 می شود .      موافقت نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده  3پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده  

  رارک پیمان ، در اساس اسناد و مدموافقت نامه و تغییرات احتمالی است که ب 3ج(مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 

 ایجاد شده می شود .    آن

 د( ضریب پیمان ،حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است .  

ه( نرخ پیمان ، در مورد هر یک از اقالم کار عبارت است از بهای واحد آن قلم در فهرست بهای منضم به پیمان با اعالم ضــریب  

 ها و مقادیر کار است .  ب  تسنی شده در فهرو ضریب های پیش بیپیمان  

در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بهاء هستند ، نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشــگفته ، پــس از اعمــال تعــدیل  

 آحاد بها می باشد .  

 ن است .  به مدت اولیه پیماو( متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان  

موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده   4پیمان یا مدت اجرای پیمان ، مدت درج شده در بند ماده  مدت ز( ،

موافقت نامه است که مدت اولیه    4در آن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده   30

 امیده می شود .  پیمان ن

 ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها    ماه ، تاریخ  . روز ،15ده  ام

 الف( روز و ماه روز و ماه  تقویمی و شمسی است .  

 ب( تاریخ طبق تقویم رسمی کشور است .  

 ج( هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمه مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارد .  

رایط عمومی و دیگر قسمت های اسناد و مدارک پیمان ، صرفاً به منظــور  ش ایموافقت نامه  کار رفته در متون د( عنوان های به

 راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد .  

 

 

 فصل دوم  

 تاییدات  و تعهدات پیمانكار  

 انكار  . تاییدات پیم 16ه  ماد

 می کند :  انكار تعیین  میموارد زیر را پ
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 موافقت نامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است .    2الف ( تمام اسناد و مدارک موضوع ماده  

ار طبق مشخصات در  ب( نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح ، تجهیزات ، ماشین آالت و ابزار اجرای ک

 ینان یافته است .  اطم  گر ،محل با از نقاط دی

ف و امكان اجرای کار در فصل های مختلف  برج( محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا ، بارندگی  

 است .    کار ، اطالع یافتهپیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای    سال20سال ، با توجه به آمار  

ط به کار ، بیمه های اجتماعی، مالیات ها ، عوارض ، و دیگر قوانین  و مقررات ، که تا تاریخ تسلیم مقررات مربو  ود( از قوانین  

م  پیشنهاد معمول و مجرا بوده است ، کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت نماید . در هر حال ، مسئولیت عد 

 پیمانكار است .    دههعبر    مقررات یاد شده ،  رعایت قوانین  و

ه( در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بند های باال را در نظر گرفته و بعداً از هیچ  

 بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد .  

ه و هیچ موردی باقی نمانده است که داد  نجام، مطالعات کافی ا  گام تسلیم پیشنهادبه هر حال ، پیمانكار تایید می کند که هن

 بعداً در مورد استناد به جهل خود نماید . 

 . کارکنان  17ماده  

الف ( پیمانكار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند ، انجام  

نكار انجام دهند ، کارکنان پیمانكار شناخته می شوند . اگر در اسناد  مایپرای پیمان ، خدماتی ب ی که در اجرای ایندهد . کسان

استخدام مانند   ، پیمانكار متعهد است قبالً وضعیت  باشد  از متخصصان خارجی  پیش بینی شده  استفاده   ، و مدارک پیمان 

اطالع کارفرما برساند و با  به    شاوربه وسیله مهندس م  و مشخصات آنها را  میزان حقوق مزایا ، مدت استخدام و محل اقامت

رعایت مقررات ذی ربط  و تامین هزینه های مربوط ، برای استخدام آنها اقدام کند . کارفرما تسهیالت الزم را برای استخدام  

کارفر با  مزبور  تسهیالت  و حدود  لزوم  . تشخیص  نماید  می  فراهم  یاد شده   مساعدتمتخصصان  این  و  مسئولیت    ماست  از 

 کاهد .  ی  منكار  پیمان

 ب( تامین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سكونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانكار است .  

ایجاد    برای وی حق انحصارپیمانكار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران ، اقدامات الزم به عمل آورد، بدون آنكه این اقدام  

آن باشد محدودیتی وارد سازد . بهای    گران در تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی که مایل به تحصیلکار  زادیکند و به آ

آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانكار تهیه می شود ، نباید از بهای جنس مشابه در نزدیكترین شهر یا محل گرانتر باشد و  

 ینه حمل را به قیمت های خرید اضافه کند . هز  دماننهزینه های دیگر ،  مانكار نمی تواند  پی

 ج( کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه ، و کارکنان بیگانه باید دارای پروانه اقامت و اجازه مار باشند .

ن ذی ربط  الوئمس    یها را بدون اجازهای دولتی و شهردارد( پیمانكار نباید شاغل کارفرما ، وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکت ه

استخدام نماید . همچنین پیمانكار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست ،  

 خودداری کند .  

  از   دتوان . مهندس ناظر می    یار آنان قرار دهده( پیمانكار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اخت

 ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید .  

و( پیمانكار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت نماید . در صورتی که پرداخت دستمزد  

اخطار   پیمانكار  به  مشاور  مهندس   ، آید  پیش  تاخیری   کارکارگران  طلب  که  کند  نم می  پرداخت  را  صورت    در  .اید  گران 

استنكاف پیمانكار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه هایی که صورت وضعیت آن به پیمانكار پرداخت شده  

با توجه به پرد  ، اخت های علی  است ، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است 
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ا حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانكار ، از محل مطالبات پیمانكار پرداخت کند و مبلغ  ، ب  است  ب  که به آنها شدهالحسا

اضافه   به  را  اخطار    15پرداختی  وجود  با   ، پیمانكار  نماینده  که  در صورتی   . کند  منظور  پیمانكار  بدهی  به حساب   ، درصد 

زبور را انجام می دهد ، بدون این که پیمانكار حق  م  تخ پردا ری کند ، کارفرما  ی پرداخت ها خوددامهندس مشاور از حضور برا 

اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد . در صورت تكرار تاخیر در پرداخت  

واند پیمان را  ت  یم رما  خت شده است ، کارف ورت وضعیت آن پردادستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ، برای ماهی که ص

 فسخ نماید . 

ز(پیمانكار می کوشد تا حد ممكن ، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار ، که صالحیت انجام کار های  

 موضوع پیمان را داشته باشند ، انتخاب کند و به کار گمارد. 

، مقررات و دستور العمل های حفاظتی فنی و بهداشت کار   عیام اجت بیمه های درمانی وبه اجرای مقررات  ح( پیمانكار موظف  

 است .  

ط( در اجرای این پیمان ، پیمان کار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است ، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانكار و  

ل نظم کارگاه شوند ، مهندس مشاور یا  ال تخعث ا نداشته باشد یا باجام کار مربوط را  پیمانكاران جزء ، صالحیت الزم را برای ان

مهندس ناظر ، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد ، و در صورت تكرار ، می تواند از پیمانكار بخواهد که  

ار دیگر  ب  ارگان  ق ندارد برکنار شداین دستور است و حمتخلفان را از کار برکنار کند . در این صورت پیمانكار مكلف به اجرای  

 در همان کارگاه به کار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانكار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند . 

 یس کارگاه  مسئولیت حسن اجرای کار ، برنامه کار ، گزارشی پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانكاران دیگر ، رئ-18ماده  

 ای موضوع پیمان  را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ن اجرای کار هسحر مسئولیت کامل  یمانكاالف( پ

ب(پیمانكار متعهد است که سازمان ، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه  

ن ، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک  مایپدله ماه از تاریخ مبا کند و ظرف مدت یک های موجود  و برنامه زمانی کلی تهیه

پیمان تعیین شده است ، تسلیم مهندس مشاور نماید  یا پس از اصالح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانكار ابالغ شود . اگر 

پیمانكار  ،    دباش  کردن آن تعیین شده فصیلی و به هنگام  اسناد و مدارک پیمان ، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی ت

 ملزم به رعایت آن می باشد .  

ج( در صورتی که حین اجرای کار ، پیمانكار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است ، موظف است  

شاور  م سدمهن با ذکر دلیل ، به  ده شود ، مراتب راپیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر دا

اطالع دهد . مهندس مشاور ، تغییرات مورد تقاضای پیمانكار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد  

  ندرجات پیمان ، ازقبول است ، پس از تصویب کارفرما ، به پیمانكار ابالغ می کند . بدیهی است که این تغییرات در حدود م

 ای پیمان کار نمی کاهد . ه  تیسئولمیزان تعهدات و م

شود ، پیمانكار با توجه به نظر مهندس تغییرات برنامه زمانی    اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی  از سوی مهندس مشاور مطرح

 اید .  مهندس مشاور می نم تفصیلی را تهیه می کند و به شرح پیشگفته ، برای طی مراتب بررسی و تصویب ، تسلیم  

اهنگی الزم را با دیگر پیمانكاران یا گرو های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع  هد است که همعتد ( پیمانكار م

 قرارداد مرتبطند به عمل آورد . برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانكار ابالغ می شود.  

کار های انجام شده در آن ماه را تهیه نماید . شكل و چگونگی تهیه   ملاک ارش پایان هر ماه ، گز ر مكلف است که در ه ( پیمانكا

گزارش مهندس مشاور تعیین می کند . این گزارش شامل مقدار و درصد فعالیت های انجام شده ، میزان پیشرفت با تاخیر  

شده به کارگاه ، تعداد و نوع  د  راات ودار مصالح و تجهیز اجرایی ، نوع و مقنسبت به برنامه زمانی تفصیلی ، مشكالت و موانع  

. در صورتی که   ماشین  باشد  انسانی موجود و دیگر اطالعات الزم می  نیروی  آماده به کار ، تعداد و تخصص  آالت موجود و 
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ر موظف به رعایت  ده باشد ، پیمانكاجزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین ش 

 د .  باش  ن میآ

ز(پیمانكار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واجد صالحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئیس کارگاه  

او انجام شود .  معرفی نماید . رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی ، با مسئولیت و نظارت  

یس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور با ذکر دلیل ، درخواست تعویض او  رئ  هود کر ضمن کار معلوم ش اگ

را از پیمانكار خواهد کرد و پیمانكار مكلف است ظرف یک ماه ، شخص واجد صالحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور  

 باشد معرفی نماید .  

تور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیت دس  تریافظور اجرای کار و دمانكار باید به منپی

های موقت ، اختیارات  کافی به رئیس کارگاه بدهد . هر نوع اخطار و اعالم که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس  

 .    تر اسابالغ به پیمانكا  الغ شود ، در حكم  مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه اب 

پیمانكار می تواند در صورت لزوم ، رئیس کارگاه را عوض کند ، مشروط به اینكه پیش از تعویض ، مراتب را به اطالع مهندس  

 مشاور برساند و صالحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد  

 ، اندازه گیری   کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها-19ماده  

یمان ، باید نقاط نشانه م مبداء را از لحاظ تطبیق با نشانه ها کنترل نماید و در  از عملیات موضوع پغآپیمانكار ، پیش از    ف(ال

صورتی که اختالفی موجود نباشد ، درستی آنها را تائید و اعالم دارد و در صورتی که اختالفی وجود داشته باشد، مراتب را به  

اور و کارفرما صورت جلسه شود و مالک شروع عملیات قرار گیرد .  مش   سمهند تا وضع موجود با    هندس مشاور برسانداطالع م 

 بدیهی است که پس از آغاز عملیات ، هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانكار در این زمینه پذیرفته نیست . 

ها را با بتن یا  آن  ه وط بهمچنین عالیم مرب   ط نشانه و مبداء وپس از تحویل هر قسمت از کارگاه ، پیمانكار باید بی درنگ ، نقا 

 مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگه داری کند .  

ا را با مهندس  ب( پیمانكار متعهد است که نقشه ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنه

تی که هنگام پیاده کردن نقشه ها ، امتدادها و محورها ، اختالفی در مورد تراز زمین طبیعی  صور . درور صورت جلسه کند مشا 

 با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانكار و مهندس مشاور و کارفرما صورت جلسه می کنند . 

پوشیده می شوند و بعداً مرئی نیستند ، یا به هر صورت ،  ر  اکجام لیاتی که پس از انازی راهها تمام عمتراز کف پی بناها وزیر س

کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین یا از بین رفتن آثار آنها ، صورت مجلس شود  

ظیم صورت وضعیت هاست .  تن رها دمالک اندازه گیری ین صورت مجلسها ، و به امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد . ا

اینكه اقدامات پیشگفته انجام شود   اگر پیمانكار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد و تایید شود ، پیش از 

 وزم  ها و بازدید های الآزمایشها و بازدیدبپوشاند ، موظف است پوشش های انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام  

 ئید انجام کار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود ، نسبت به پوشش مجدد و اصالح کار اقدام کند .  تا

ج( اندازه گیری ها بر اساس نقشه های اجرایی ، دستور کارهای اجرا شده و صورت جلسه ها ، که شامل کروکی های الزم و  

 ام می شود .  روشن است ، انج 

 زات و ماشین آالت  رک مصالح ، تجهیادتجهیز کارگاه ، ت  .20  ماده

الف( پیمانكار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز  

  ات ربمخا  ب ، برق ، سوخت  ورار دهد . تامین آکارگاه را تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه ق

، و به طور کلی ، تجهیز کامل کارگاه ، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان الزم است ، به عهده پیمانكار  

 می باشد ، مگر آنكه در اسناد و مدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .  
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عهده پیمانكار است ، مگر آنكه در اسناد و مدارک پیمان ،    به  رابزات ، ماشین آالت و  ، مصالح و تجهیزا  ب( تامین نیروی انسانی

 ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .  

داری   نگه  کارگاه  در  و  تهیه  پیمان  موضوع  عملیات  انجام  برای  پیمانكار  که  تجهیزاتی  و   مصالح 

 می کند ، باید به قرار زیر باشد : 

ک پیمان تعیین شده  یا بعداً معین می شود ، باید از همان منابع تهیه  ارد مد و  و تجهیزات در اسنامنابع تهیه مصالح  اگر    -1

گردد . نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات یابد از نظر تطبیق با مشخصات فنی ، بیش از سفارش ، به تائید مهندس مشاور  

 ید مهندس مشاور قرار بگیرد . تائ  موردشخصات فنی باشد و  باید کامالً طبق مبرسد . در هر حال ، از نظر مرغوبیت  

ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا ، از تعهدات پیمانكار در قبال تهیه    -2

ابع  ت محلی و کیفیت منفی نسبت به امكانامصالح مرغوب و کافی نمی کاهد . بدین روی ، پیمانكار موظف است با مطالعه کا

مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند . در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد    یههت

ارد که  موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار بگیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی است که کارفرما این حق را د 

انكار موظف به رعایت آن می باشد . اگر به مناسبت این تغییر محل ، اضافه یا کسر هزینه پیم  هد و مصالح را تغییر د  منابع تهیه

ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود ، تفاوت بهاء ، به اقتضای مورد ، از پیمانكار کسر یا به او پرداخت می  

 برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است .    رهه بج و  ت مربوط به استخرازم به رعایت مقررا شود . پیمانكار مل 

نوع ، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورت جلسه شود . مصالح باید به طور مرتب به  -3

هر لحاظ قابل حفاظت  از  بایدشد . انبار مصالح یا اندازه گیری بانحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش 

 بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی و عوامل دیگر مصون باشد .  

ج( هر گاه تهیه و یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد ، کارفرما تسهیالت الزم را برای تهیه آن  

مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود    طبق  زم ،ضی از مصالح و لواکند . اگر تهیه بعمصالح و لوازم فراهم می  

آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانكار تحصیل می  

 کند یا مشخصات را تغییر می دهد . 

از کشور تهیه شود ، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان  ج  ر ااز خه وسیله پیمانكار  تجهیزاتی  باید ب  د(در مواردی که مصالح و

های ذیربط به هزینه پیمانكار تحصیل می نماید . هر گاه ضمن اجرای کار ، محدودیت های جدیدی پیش آید که به علت آن ، 

ی کند از خارج از کشور تهیه  م  داایج برنامه پیشرفت کارار را در مدتی که  پیمانكار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای ک 

و وارد کند ، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطالع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی  

 د .  ، تصمیم گیری نمایاجرای کار ، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات  

پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آالت و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد ، پیمانكار باید  اسناد و مدارک    ره( در صورتی که د

آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین کند . هر گاه ضمن اجرای کار ، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آالت و  

ت یا مشخصات آنها برای اجرای کار مناسب نیست ، مراتب را به نیس  کافی کار در مدت پیمان  كار ، برای اتمام  ابزار موجود پیمان 

پیمانكار ابالغ می کند . پیمانكار مكلف است که ماشین آالت و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده  

اضافی از کارفرما داشته باشد   های زینهادعای خسارت یا ه كه برای این کار ،تعیین می نماید ، تكمیل و تقویت کند ، بدون این

  . 

ابزار را که برای انجام عملیات الزم است ، از کارگاه خارج کند . در مورد بیرون بردن   و( پیمانكار نمی تواند ماشین آالت و 

یم می  تسل  شاوربور را به مهندس م ردن ماشین آالت مزماشین آالت که در کارگاه مورد نیاز نیست ، پیمانكار ، تقاضای بیرون ب 

 کند . مهندس مشاور به تقاضا ی او رسیدگی می کند ، و در صورتی که موجه باشد ، اجازه خروج می دهد .  
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قی ز( در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین اقالمی از تجهیزات که پیمانكار باید نصب کند و به طور دایم در کار با

مسئول عملكرد ناقص احتمالی این تجهیزات  نیست ، مگر آنكه ثابت شود که نقص آنها    ارك نپیماد کارفرما باشد ،  بماند ، در تعه

 مربوط به کار پیمانكار است .  

گاه در  ح( اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تكلیفی برای تهیه غذا ، مسكن و دفتر کار کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایش

 ، پیمانكار موظف به تامین آنها، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد .  شود  اشتهعهده پیمانكار گذ  محل کار به

 

 .حفاظت از کار و شخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبت های الزم  21اده  م

انجام شده ،   نگه داری کار های الف( پیمانكار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان ، مسئول حفظ و

ن آالت و ابزار ، زمینه ها راه ها ، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد ، و به همین  شیا مح ،  مصال

سرقت   منظور ، اقدامات الزم را برای نگه داری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و

 . د  ر ومی آ  نند اینها به عملو حریق و ما

ب( پیمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار ، مسئول خسارت های وارد شده به شخص 

شاور  ارفرما و مهندس مکثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال ، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی بر عهده ندارد.  

از کار را که  دس  ترعایصورت مشاهده عدم    می توانند در ، دستور توقف بخشی  تورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار 

دارای ایمنی الزم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل ای یاد شده صادر نماید . در این حالت ، پیمانكار حق مطالبه  

 .   خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد

جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به امالک مجاور اتخاذ نماید ، و اگر در اثر برای  اریر الزم د است که تدابپیمانكار متعه

 سهل انگاری او خسارتی به امالک و تاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید ، پیمانكار مسئول جبران آن می باشد . 

وع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان  موض  های  یا آن قسمت از کارشروع کار ، تمام    ج( پیمانكار مكلف است که پیش از

تعیین شده است ، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد موسسه ای که مورد قبول کارفرما  

اشته باشد ، تا د  رااعتبتاریخ تحویل موقت  نامه ها باید تا    باشد ، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند . بیمه 

زمانی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانكار مكلف است که بیمه نامه ها را تمدید کند . کارفرما هزینه های مربوط به  

آن قسمت از  پرداخت می کند .    بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر ، عیناً به بیمه گر

 مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانكار باشد ، به حساب بدهی پیمانكار منظور می شود .  که    بیمههزینه  

در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کار های انجام شده و مصالح و تجهیزات پای کار شود ،  

ور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطالع دهد و ثانیاً طبق  مشا  هندساً به کارفرما و مالً : مراتب را فرپیمانكار موظف است که او

دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، کارها را به حالت اولیه بازگرداند . برنامه زمانی کار های پیش گفته توسط پیمانكار تهیه می  

شده بر آنچه را که بیمه شده است    ردا وهای  . کارفرما خسارت    به اجرا در می آید گردد و پس از تائید مهندس مشاور و کارفرما  

از بیمه گر وصل می نماید و مبلغ وصل شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده  

پیمانكار  به    ولیهه ی کار به حالت ا به تدریج تا اعاد  ، اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ) باالسری ( ، با تائید مهندس مشاور

پرداخت می کند . کارفرما باید موضوع پیمان کار را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه ، خسارت دریافتی از بیمه گر 

د ، پیش  ان تعیین نشده باشبرای اعاده کارها  به حالت اولیه کافی باشد ، در صورتی که تكلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیم

روز کارها و حوادث مشمول    10انكار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعالم می نماید  و کارفرما در مدت  پیم  ار ،از شروع ک

 بیمه را تعیین و به پیمانكار ابالغ می نماید تا پیمانكار طبق مفاد این بند ، در مورد بیمه کار اقدام نماید .  

 ت وقوع حادثه ، جبران خسارت های وارده شده به عهده او می باشد .  صور  ، درمان را بیمه نكند  ا عملیات موضوع پیاگر کارفرم 
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د( پیمانكار مكلف است که تمام ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل کارگاه را ، که متعلق به اوست و یا  

یمه کند و رونوشت بیمه ها را به کارفرما  ب  دونه خار گرفته ، به هزیموضوع پیمان به ک  در اختیار اوست و برای انجام عملیات

 تسلیم نماید . ماشین آالت و ابزاری که کارفرما در اختیار پیمانكار قرار می دهد ، کارفرما بیمه می کند .  

با روشن  باید  که  را  کارگاه  داخل  از  قسمتهایی  روشنایی  که  است  موظف  پیمانكار  کند ه(  تامین   شد 

ه   راهنمچنیو  عالئم  تمام  وسایامن  و  و خطر  کافی  یی  تعداد  و  نماید  فراهم  را  ، حصارکشی  لزوم  در صورت  و   ، حفاظتی  ل 

 نگهبان و مراقب در هر جا که الزم باشد ، بگمارد .  

ای عبور و  رو و سواره رو بر  و( پیمانكار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده

وسائط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل هایی انبار کند که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان  و    نگذرامرور ره

ز  اطراف ، یا رهگذران نشود . استفاده از ماشین آالت و ابزار در ساعات عادی کار ، و در نتیجه ، صدای آنها و همچنین استفاده ا

 حمت تلقی نمی شود . مزا  ات ،منظور انجام عملی  راه های معین به

یا   اطالع مهندس مشاور  با  و  موقت  برای مدت  رو  پیاده  یا  و  رو  از سواره  ایجاب کند که قسمتی  اجرای کار  مواردی که  در 

رافی که مسیر  را با راه های انحمهندس ناظر  به کلی مسدود شود ، پیمانكار با کسب مجوز الزم از مقامات محلی ، عبور و مرور 

تائید مهندس مشاور برسد تامین کند . کارفرما نیز مساعدت الزم را برای تحصیل مجوز های مورد نیاز به عمل می  به دبای آنها

 آورد . 

این هزینه  اگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگه داری راه های انحرافی در اسناد و مدارک پیمان معین نشده باشد   

پیمانكار متعهد است که در حمل مصالح و ماشین آالت و عبور آنها از راهها ، پلها و تونلها    یننچ. همهده پیمانكار است ها به ع

، رعایت قوانین ، مقررات و استانداردها را بكند و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاد کند ، با نظر کارفرما یا  

د این بند ، رفتار نماید مسئول جبران خسارت های وارد شده می  مفا  خالفگاه پیمانكار بر    اقدام نماید . هر  مهندس مشاور

 باشد .  

ز( پیمانكار متعهد است که انتظامات کارگاه را تامین نماید و از ورود اشخاص غیر مجاز و کسانی که باعث اختالل نظم کارگاه  

 جلوگیری کند .    می شود خود یا توسط مقامات انتظامی

از موارد درج شده در این ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که  ای تمام یا قسمتی  رج هرگاه پیمانكار در ا (ح

طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید ، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانكار انجام دهد و هزینه های انجام  

پیمانكار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید . در این صورت  هیدبساب درصد به ح  15ضافه ارت وارده را به اشده و خس

، هر گونه ادعای پیمانكار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما ، خواه از نظر اساس تخلف و 

 مبلغ پرداختی ، بی اثر می باشد .    خواه از نظر

 غ دستور کارها  ابال  ها و  ردش مدارک ، نقشه. ترتیب گ22ماده  

الف ( تمام نقشه ها ، مشخصات ، دستورالعملها و استاندارهای فنی که دارای مهر و امضای مهندس مشاور است ، به تعداد  

ر دو عین نشده باشد ، دنسخه های درج شده در اسناد و مدارک پیمان و در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان تعداد نسخه م

زینه ، در اختیار پیمانكار قرار می گیرد . در صورت نیاز پیمانكار ، نسخه های اضافی به هزینه او تكثیر  ه  تفدریانسخه ، بدون  

 می شود .  

صورت لزوم  پیمانكار باید یک نسخه از نقشه ها و مشخصات ، با آخرین تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگه داری کند ، تا در 

ر مهندسین مشاور ، کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد. نسخه اصل نقشه ها و مدارک ، تا  یاتخدر ا ظور بازرسی کارها  ، به من

 پایان کار نزد مهندس مشاور باقی می ماند .  
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ی مربوط  اسناد و مدارک فن  ب( پیمانكار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار ، تمام نقشه ها ، دستورالعملها و دیگر

مطالعه  کند و اندازه درج شده در نقشه ها را کنترل نماید ، به نحوی که هیچ گونه ابهامی ز نظر چگونگی    دقت   ت بابه آن قسم

اجرای کار برای خود و کارکنانش باقی نماند . به طور کلی ، کمبود نقشه برای هر قسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانكار مبنی  

کار کامل  اجرای  صو  بر  در   . کاهد  منمی  و  هد اشرت  ها  نقشه   ، مدارک  در  کسری  یا  ابهام  هرگونه  یا  ها  اندازه  در  اشتباه  ه 

دستورالعملها ، پیمانكار باید به موقع رفع نقض آنها را از مهندس مشاور درخواست کند . مهندس مشاور موظف است که با  

 د.  کن  ماقدابالغ به پیمانكار  تكمیل نقشه ها و اتوجه به برنامه زمانی اجرای کار ، برای  

ج( هرگاه پیمانكار در مورد درستی نقشه ها و محاسبات یا دستور کارها ، یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به دستور 

 را با ذکر دلیل به کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایرادی داشته باشد ، باید با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، مراتب  

. در صورتی که مشاور ، درستی مدارک پیشگفته را تائید کند ، ولی پیمانكار همچنان نسبت به   نداس ر براطالع مهندس مشاو

آنها ایراد داشته باشد ، پیمانكار باید موضوع را به کارفرما منعكس کند و پس از دریافت نظر کارفرما ، طبق نظر انجام دهد .در  

. و در مورد صحت نقشه ها ، مشخصات ، محاسبات و دستور کار  ت  ساکار  مسئول اجرای درست  ی ، پیمانكار فقط  چنین حالت

 های مربوط ، مسئولیتی ندارد . هزینه رفع عیب و نقص در چنین مواردی به عهده پیمانكار نمی باشد .  

 نز ضمست ، در صورت  نیاقسمت های از کار اد( پیمانكار ، نقشه های کارگاهی را که نقشه های جزئیات ساخت قطعات و  

رای کار ، بر اساس نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان ، تهیه میكند ، و در سه نسخه ، که یک  اج 

تسلیم مهندس مشاور می نماید . مهندس مشاور ، نقشه های یاد شده را پس از بررسی و اصالح  نسخه آن قابل تكثیر باشد ، 

 غ می کند . نسخه قابل تكثیر این مدارک نزد مهندس مشاور نگهداری می شود .  الباكار  یک نسخه به پیمان  الزم ، تائید و در

ه( نقشه هایی چون ساخت ، نقشه های کار های انجام شده به نحوی که اجرا شده اند ، می باشند و شامل تمام نقشه های  

ت را به تدریج و طبق نظر مهندس مشاور  ساخ   چون  كار باید نقشه هایتغییر است . پیمان اجرایی ، اعم از تغییر یافته یا بدون  

در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تكثیر باشد تهیه کند و برای بررسی  و تایید ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور  

 .  یک نسخه از نقشه های چون ساخت تائید شده را در اختیار پیمانكار قرار دهد  

تورالعمل های نصب ، راه اندازی  و بهره برداری  تجهیزاتی را که تامین آنها به  و دس  اه، نقشه  ید مشخصات فنی  و( پیمانكار با

نقشه  عهده اوست ، از سازنده آنها بگیرد و در دو نسخه ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور ، بر اساس مدارک سازنده ، 

 نكار ابالغ می کند .  مایپبه    تهیه و برای اجرا  جهیزات یاد شده راهای اجرایی محل استقرار ت

ز( مهندس مشاور ، تمام موافقت ها ، معرفی ها ، تصویبها ، اخطارها ، و دستور کارها را به صورت کتبی ، به پیمانكار ابالغ می  

تائ به   ، پیمان  مدارک  و  اسناد  در  شده  بینی  پیش  نحوه  به   ، لزوم  مورد  در  و   ، نیز  کند  کارفرما   ید 

پیمانكار ، پس از وصول دستور کارها ، می تواند برای اصالح آنها اظهار نظر کند . ار ابالغ می کند .  ك نرساند و سپس به پیما  یم

 اما در هر حال ، موظف به اجرای چین دستور کارهایی است .  

اور  مش  سمهند آنها را بنماید و  خواست ابالغ کتبی  در موارد دستور کار شفاهی از سوی مهندس مشاور ، پیمانكار می تواند در

نیز مكلف است که دستور کارها را کتبی به پیمانكار ابالغ نماید . در غیر این صورت ، این دستور کارها برای پیمانكار معتبر  

 نیست .  

، دستور کارها و با نقشه ها  ، همراه  ابالغی  نامه های  از تمام  برای  صورت جلسه ها را    مهندس مشاور یک نسخه رو نوشت 

 .    کند  ل میکارفرما ارسا

، پیمانكار دستورالعمل های راه اندازی ، راهبری ، تعمیر و نگه داری را همراه با    39ح( پیش از تحویل موقت کار طبق ماده  

باید به    نقشه های چون ساخت در نسخه ، که یک نسخه آن قابل تكثیرباشد ، به مهندس مشاور می دهد . مدارک یاد شده
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داری تمام قسمت های موضوع پیمان به سهولت انجام شود  در صورتی که در اسناد و    نگه  یر ود که راهبری ، تعمنحوی باش 

 مدارک پیمان ، تعداد نسخه یا مشخصات ویژه ای برای مدارک موضوع این بند تعیین شده باشد ، طبق آن عمل نماید .  

 تغییر وضع آنها    . حفاظت تاسیسات زیر بنایی و23ماده  

ی اجرا کند که به تاسیسات زیر بنایی موجود در کارگاه ، مانند خطوط آب ، برق  ضوع پیمان را به نحو وم پیمانكار باید عملیات  

وارد شود،   یاد شده صدماتی  تاسیسات  به   ، پیمانكار  اثر عمل  . هرگاه در  نشود  وارد  آسیبی   ، اینها  مانند  و  ، مخابرات  ، گاز 

ا را بپردازد . هرگاه پیمانكار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام  آنه  مجددترمیم و برقراری  تعهد است که هزینهپیمانكار م

الزم و فوری به عمل نیاورد ، کارفرما می تواند به هر طریق که مصلحت بداند ، برای رفع نقص و خسارت اقدام کند و هزینه آن  

 بت ، حق هیچگونه اعتراضی ندارد.  با  نز ایید . پیمانكار ، ا یمانكار منظور نمادرصد به حساب بدهی پ  15را به اضافه  

برنامه   به  با توجه  باید  پیمانكار   ، باشد  نشده  پیمان مشخص  و مدارک  اسناد  زیرزمینی در  تاسیسات  موقعیت  در صورتی که 

از   از مهندس مشاور استعالم کند و بعد  آنها را  ، تعیین وضعیت  اجرای کار  برای عملیااعالم نظر مهندس مزمانی  ت  شاور ، 

اقدام نماید . بدین ترتیب ، مسئولیت پیمانكار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزینه های پیشگفته در  ی ر احف

ناد و  مورد تاسیسات زیرزمینی ، منوط به آن است که نوع ، محل یا مسیر تاسیسات مزبور به اطالع پیمانكار رسیده یا در اس

 مشخص شده باشد .    مدارک پیمان

تا   هاهرگ پیمانكار به کارفرما اطالع می دهد   ، ایجاب نماید  تاسیسات یاد شده را  ، تغییر وضع  انجام عملیات موضوع پیمان 

 سازمان های ذیربط  برای تغییر وضع اقدام نمایند . هزینه های مربوط به عملیات یاد شده ،به عهده کارفرماست .  

 انكاران جزء  . واگذاری ، پیم 24ماده  

 واگذاری پیمان به دیگری را ندارد .    كار حقناالف( پیم 

با   پیمانهایی   ، پیمان  موضوع  عملیات  از  قسمتهایی  یا  قسمت  اجرای  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  تواند  می  پیمانكار  ب( 

پیمان ،   رکادو م صورتی که در اسنادن ممنوع کند . در پیمانكاران جزء ببند ، مشروط به آنكه آنان را از واگذاری کار به دیگرا

کارفرما، لزوم تائید صالحیت پیمانكاران جزء را پیش بینی کرده باشد ، پیمانكار موظف است که تائید کارفرما را در این مورد  

مسئولیت    حال به هیچ روی ازتحصیل نماید . این واگذاری نباید از پیشرفت کار طبق برنامه زمانی اجرای کار بكاهد ، و به هر  

ر نمی کاهد . پیمانكار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانكاران جزء یا کارکنان آنها انجام می شود .در  كان اپیم  و تعهدات

که   پیمان های بین پیمانكار و پیمانكار جزء باید نوشته شود که در صورت بروز اختالف بین آنها ، کارفرما حق دارد ، در صورتی 

د . پیمانكار و پیمانكار جز نیز می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است  کن  یسیدگبه مورد اختالف ر  مقتضی بداند ،

 و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا نمایند .  

که ی دهد ، در صورتی  هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانكاران جز ء با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها ، تاخیری رو

ود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانكار کامالً انجام داده و کار او مورد قبول و تائید مهندس  خ  تاتعهدپیمانكار جز ،  

مشاور باشد ، کارفرما می تواند بنا بر تقاضای پیمانكار جز با حضور نماینده پیمانكار به کار او رسیدگی کند . اگر در اثر این  

ت آن خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانكار جز را برای کارهایی که اخ دراز پجز طلبكار باشد و  سیدگی ، پیمانكار  ر

  ، کارفرما  اخطار  با  که  در صورتی   . بپردازد  پیمانكار  مطالبات  محل  از   ، است  شده  پرداخت  پیمانكار  به  آن  وضعیت  صورت 

برای رسیدگی حاض او  این عمل پیش  شرح  سیدگی می کند و به ر نشوند کارفرما رپیمانكار یا نماینده  گفته عمل می کند و 

قطعی و غیر قابل اعتراض است . هرگاه پس از فسخ پیمان ، پیمانكاران جز مطالباتی از پیمانكار داشته باشند ، مهندس مشاور  

تهی و  رسیدگی  از  پس  اگر   . کنند  می  رسیدگی  را  موضوع  پیشگفته  شرح  به  کارفرما،  نهاییو  حساب  صورت  پیمانكار    ه   ،

 ه باشد ، کارفرما می تواند طلب پیمانكار جز را از محل مطالبات پیمانكار بپردازد.  شتاداتی  مطالب

 اجرای کار در شب    .25ماده  
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 اجرای کار در شب ، در موارد زیر مجاز است : 

 الف( در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده است .  

ق تشخیص پیمانكار در مدت پیمان امكان پذیر نباشد ،  طب  رم کای پیمانكار ، انجاوز تاخیرهای از سو ب( هر گاه به سبب بر

پیمانكار می تواند بدون آنكه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تائید مهندس مشاور و موافقت کارفرما ، قسمتی از  

 کار را در شب اجرا کند .  

ت که همه عملیات در مدت پیمان پایان یابد ،  نیس  نحویکار پیمانكار به    خیص دهد که پیشرفتج( هرگاه مهندس مشاور تش

می تواند  پس از موافقت کارفرما ، به پیمانكار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند . در این حالت ، پیمانكار  

 ا را ندارد .  خسارت و اضافه به  مكلف به اجرای این دستور است و حق ادعا و یا مطالبه هیچ گونه

ص مهندس مشاور و تائید کارفرما برای جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانكار نیست ، کار در شب نیز  تشخی  هبد( اگر  

انجام شود ، اضافه هزینه های مربوط به مار در شب ، با تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، پرداخت می شود . در محاسبه  

ی اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب ، باید مقررات قانون کار و امور  ها  ههزینمنظور تعیین این    این هزینه ها ، به 

 اجتماعی مالک قرار گیرد .  

پیمانكار متعهد است که ترتیب کار را طوری دهد که تا حد امكان ، اجرای کار در شب برای ساکنان مجاور مزاحمتی ایجاد  

 .  نكند  

 عتیقه  اریخی و اشیای  .آثار ت26ماده  

گاه ضمن اجرای کار ، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسكوکات قدیمی و مانند آن در محل کار پیدا شود ، پیمانكار متعهد  ره

اند .  است که بی درنگ مراتب را از طریق مهندس مشاور به اطالع کارفرما و طبق قوانین به اطالع دستگاه های انتظامی برس

 ل اشیای عتیقه ،اقدام فوری به عمل می آورد .  قا تنیا ای حفظ و نگه داری  کارفرما برا 

پیمانكار یابد تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقامات ذیربط ، برای حفظ و نگه داری اشیاء و آثار مزبور مراقبت الزم  

 را به عمل آورد .  

 رفتار می شود.    49اده  م  قب، ط  موضوع پیمان گردد  ف یا تعطیل عملیاتهرگاه اجرای این ماده ، موجب توق

 .اقامتگاه قانونی  27ماده  

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانكار همان است که در موافقت نامه پیمان نوشته شده است . در صورتی که یكی از طرفین ، محل 

ر اطالع دهد ، تا وقتی دیگ  طرف  تاریخ تغییر ، به  روز پیش از  15کم    قانونی خود را تغییر دهد ، باید نشانی جدید خود را دست

 که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است ، مكاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت تلقی می گردد . 

 فصل سوم 

 تعهدات و اختیارات کارفرما 

 . تحویل کارگاه  28ماده  

 د .ده  رانكان معارض تحویل پیمه را بی عوض و بدوالف ( کارفرما متعهد است که کارگا

اجرای کار در زمینها و محل های تحویلی ، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیــل عــوارض شــهرداری ، حــق ریشــه و  

.اگــر در  1تبصــره ختمان و پرداخت وجوه مزبور است مستحدثات و مانند اینها باشد ، کارفرما متعهد است به تحصیل پروانه سا

ا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانكار گذاشته شده باشد ، طبق  ی  مان تمدارک پیمان ، تامیاسناد و م

 شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود .  
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آن    سمتی از کار شــود ،. در صورتی که محل تحویل شده به پیمانكار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا ق2تبصره 

 رفتار می شود .     49شده است ، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده  ف  قوه متقسمت از کار ک

روز از تاریخ مبادله  پیمان باشــد ، بــه پیمانكــار    30ب( کارفرما بعد از مبادله پیمان ، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از  

صورت جلسه هایی ، اقدام به تحویــل گــرفتن  طی    ود ودر محل کار حاضر شتاریخ تعیین شده    اعالم می کند . پیمانكار باید در

روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود ، کارفرمــا حــق دارد   30کارگاه بنماید . در صورتی که حداکثر 

 ، پیمان را فسخ کند .    46که طبق ماده  

ــ   ییل هــاوقعیــت زمینهــا و محــ گــاه بایــد حــدود و مدر صــورت جلســه هــای تحویــل کار  ه در آنهــا موضــوع پیمــان اجــرا  ک

 می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد ، درج شود .  

ع  ضــوومیــات مانكار بتوانــد عملی تحویل دهد که پیاگر تحویل کارگاه به طور یكجا میسر نباشد کارفرما باید کارگاه را به ترتیب

پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت کارگاه که  

 روز است .    30برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان الزم است حداکثر  

تواند کار را طبق برنامه زمــانی تفصــیلی انجــام دهــد ، و  ب رامانكی تحویل دهد که پیارگاه را به ترتیبج( هرگاه کارفرما نتواند ک

مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویــل کارگــاه ، هزینــه هــای  

ــ   هكاین  می کند ، مشروط بربه می شود پرداخت اضافی ایجاد شده برای پیمانكار را که طبق رابطه زیر محاس ا تائیــد مهنــدس  ب

 مشاور ، پیمانكار در محل های تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد .  
 ل کارگاه خسارت تاخیر تحوی  مبلغ  = 5/7) مدت تاخیر به ماه پس از کسر یک ماه ( )مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است () متوسط کارکرد فرضی ماهانه (  

 100                                                                                                                                             مان      یپمبلغ اولیه  

می گیــرد  ق  لعار ت، حقوقی به پیمانكتر است بیشتر شود  ماه ، هر کدام که کم  6درصد مدت پیمان یا    30اگر در مدت تاخیر از  

درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانكــار   25، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا 

درصــد مبلــغ    25ز  روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلــغ بیشــتر ا 15می تواند با اطالع قبلی 

عمــل مــی شــود . هرگــاه   48اعالم خاتمه پیمان از سوی پیمانكار ، پیمان خاتمه و طبــق مــاده ت رودر صلیه پیمان باشد ، او

پیمانكار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تاخیر شده است ، کــار اجرایــی را شــروع نمایــد ، حــق حــذف  

 اید .  از خود سلب می نم  تعهدات در آن قسمت از کار را

درصد تــا مــدت    30یچ قسمت از کارگاه را به پیمانكار تحویل دهد ، برای تاخیر بیش از یک ماه تا  رما نتواند هفرتبصره : اگر کا

درصد متوسط کارکرد فرضــی    5/2ماه ، هر کدام که کمتر است ، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ، ماهانه معادل مبلغ   6پیمان یا 

ماه ، هر کدام که کمتر اســت ،    6درصد مدت پیمان یا    30انكار پس از انقضای  پیم اگر ر پرداخت می کند .انه را به پیمانكاماه

خاتمه می یابد و پیمانكار و هیچ گونه دعاوی دیگری نمی    48مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعالم او ، قرارداد طبق ماده  

 تواند مطرح نماید .  

مــاه ،    6درصد مدت پیمان یــا    30، برای مدت مازاد بر یک ماه ، حداکثر تا  ه اگکار تمام یا قسمتی از رت تاخیر در تحویلخسا

 هر کدام که متر است ، قابل پرداخت است .  

تناســب    د( در مواردی که به استناد این ماده ، قسمتی از تعهدات پیمانكار حذف شود ، تضمین انجام تعهدات پیمانكار نیــز بــه

 می شود .کاهش داده  

آنچه طبق نقشها و دستور کارهاست ، در زمینها و محل های متعلق به کارفرما یــا ملــک غیــر کــه از   ی تواند جزمنه( پیمانكار 

طرف کارفرما به پیمانكار تحویل شده است ، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند . اگر در اثر اجرای کــار در ملــک غیــر کــه از  

ا و درخواست خسارت و جلــوگیری و توقــف کــار نمایــد ، طــرف ادعــا  دعو قامهاست ، صاحب ملک ا کارفرما تحویل شدهطرف 

 کارفرماست و پیمانكار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد .  
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باشد یا   به عهده پیمانكار و( در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه

طبق صالحدید خود از محلهایی خارج از محل های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگــاه اســتفاده کنــد ، بایــد  د  هابخو پیمانكار

موقعیت آنها را به تائید کارفرما برساند . در این حالت ، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملــک بــه عهــده  

 .  ردادتی ناین موارد مسئولی  است و کارفرما در  پیمانكار

هرگاه پیمانكار محل های مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد ، باید اجاره نامه آنهــا ، امكــان انتقــال  

 مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند .  

 رخ پیمان  . تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید ، تعدیل ن29ماده  

شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کنــد . تغیــر مقــادیر بــه  مقادیر درج   تسای کار، ممكن اضمن اجرالف(در  

وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانكار ابالغ می شود . پیمانكار بــا دریافــت ابــالغ تغییــر  

از تغییر مقادیر کار ، از حــدود تعیــین شــده در زیــر    شیانبلغ ت ، به شرط آنكه مم با نرخ پیمان اسمقادیر کار ، موظف به انجا

 بیشتر نشود .

افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانكار ابالغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کار های   -1

 یمان بیشتر شود .  درصد مبلغ اولیه پ  25با قیمت جدید ) موضوع بند ج ( نباید از  

: اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد ، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمــت هــای جدیــد ، ابتــدا   هرتبص

 قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس مالک محاسبه قرار می گیرد .  

ن بیشتر شود. اگر ایــن مبلــغ ، از حــد  مایپلیه درصد مبلغ او 25ز حذف آنها نباید ا جمع مبلغ مربوط  به کاهش مقادیر و -2

تعیین شده بیشتر شود و پیمانكار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد ، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام مــی  

 ده می شود .  خاتمه دا  48ماده    شود . ولی در صورتی که پیمانكار مایل به اتمام کار نباشد ، پیمان طبق

، برای تعیین حد افزایش یا کــاهش مقــادیر طبــق بنــد    28حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج ماده   در صورت -1تبصره 

، به جای مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کار های حذف شده به وسیله پیمانكار ، مالک قرار   2و1های 

 رد . می گی

درصد با دستور مهنــدس مشــاور   10( این ماده تا 2-( و )الف1-بند های )الف طبق مفاد رمقادیر کا افه یا کاهش. اض2تبصره  

 عمل می شود ، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است .  

کارفرمــا   بدون آنكه از ســوی ب(در صورتی که پس از تكمیل کار و تصویب صورت و وضعیت قطعی مشخص شود ، مقادیر کار

( داشته باشد ، در این حالــت  2-بت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند ) الفنس ،اشد کم شده ب

 نیز نرخ پیمان مالک عمل است .  

مقــدار در    برای آنها قیمــت و  ج( اگر در چارچوب موضوع پیمان ، کارهایی به پیمانكار ابالغ کارهایی به پیمانكار ابالغ شود  که

دیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است ، پیمانكار باید بی درنگ پس از دریافــت ابــالغ مهنــدس مشــاور ،  مقا ها وفهرست ب

قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار های یاد شده ، همراه با تجزیه قیمت ، به مهندس مشاور تسلیم نماید . قیمتی که با  

یب کارفرما  برسد ، مالک پرداخت است . قیمت های جدیدی که به  تصو و بهاور تعیین می شود مانكار و مهندس مشتوافق پی

این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد . از ایــن رو ، تنهــا ضــریب هزینــه بــاال  

 سری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود .  

بهای واحد پایه منعقد شده باشد ، چگــونگی تعیــین قیمــت جدیــد ،    های  تساز فهرمان با استفاده در صورتی که پی – تبصره

 تابع دستورالعمل  نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت یاد شده است .  عالوه بر مفاد این بند ،



 

 

 

 ص پ  149-1/ 5564/10شماره: 

 07/1400/ 11تاریخ:

                                                                                                      ای با ارزیابی کیفیله عمومی یک مرحمناقصه  تجدید  داسنا

 تمهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جه 

 NGLواقع در  Meteringبخش 

900,1000,1200,1300 
 

 

TENDER DOCUMENTS 

 
فارس پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج   

Page 69 of 177 

 
درصد مبلغ اولیه پیمان    10اید از  نب ،است شده در بند الف   كه تابع سقف تعییند( جمع بهای قیمت های جدید ، عالوه بر آن

 بیشتر شود .  

 ه( تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی است  

 . تغییر مدت پیمان  30ماده  

ــار ــود ، پیمانكـ ــار شـ ــرای کـ ــدت اجـ ــزایش مـ ــب افـ ــه موجـ ــر کـ ــوارد زیـ ــک از مـ ــر یـ ــوع هـ ــورت وقـ  الـــف( در صـ

. پیمانكار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دالیل توجیهی   یداما بنتمدید مدت پیمان رمی تواند درخواست 

، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تائید ، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می  

 غ می نماید .  ا به پیمانكار ابالکند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما ر

 ، مبلغ پیمان تغییر می کند .    29بند های الف و ج ماده  که   یتدر صور

 هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند .  

یر  تــاخ  ند .عهده اوست تاخیر ککه تهیه آنها به    هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابالغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی

ابالغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانكار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، آنها را از مهنــدس  

 مشاور درخواست کرده باشد .

توجــه  با    نكارد به شرطی که پیمارد تاخیر ایجاد شواگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گی

 به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد .  

پیش بینی شــده    43و    26در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی به در مواد  

 است .  

 .    دش آیپی  20ند )د( ماده  ح و تجهیزات طبق بهرگاه محدودیت برای ورود مصال -1

 به حالت تعلیق درآید .    49در صورتی که طبق ماده   -2

 در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد .   -3

 جام دهد .  هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان ان -4

 قصور پیمانكار باشد .    رفرما خارج ازاکری که به تشخیص  رد دیگموا-10

ب( اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف موجب کاهش مدت پیمان شود ، مهندس مشاور بــا کســب نظــر پیمانكــار ،  

نتیجــه تصــمیم    رش مــی نمایــد و ســپسکاهش مدت پیمان را تعیین می کند . و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گــزا

 ه پیمانكار ابالغ می کند .  ب  اررما  کارف

ج( در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان ، اگر کار به اتمام نرسیده باشد ، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانكــار  

  قفــ توا  غیــر مجــاز آن را بــامیزان مدت مجــاز و  و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تاخیر کار را بررسی می کند و  

یمانكار تعیین می نماید و نتیجه کار را به کارفرما گزارش می دهد و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیــر مجــاز  پ

 تاخیر کار به پیمانكار اعالم می کند و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید می نماید .  

یر های هم زمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقــط  تاخ ان ،رای تمدید مدت پیمی مفاد این ماده بد(در اجرا

 یک بار محاسبه می شود .  

ه( در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانكار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد ، طبق  

 برای حل مسئله اقدام نماید .    53ه  دااس مار می تواند بر اسل می شود و پیمانكنظر کارفرما عم

 .مدیرت اجرا31ماده  
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کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی ، که مدیر طرح نامیده می شود ، واگذار نماید . کارفرمــا مــدیر  

یر طــرح در چــارچوب  مــد  یی ها. تمام تصمیم گیر  ار معرفی می نمایدطرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانك

 اختیارات واگذار شده ، در حكم تصمیم کارفرما می باشد .  

 . نظارت بر اجرای کار32ماده  

الف ( عملیات اجرای پیمانكار ، همیشه باید زیر نظر و با اطالع مهندس مشاور انجام شود ، نظارتی که طرف کارفرما و مهندس  

 روی ، از میزان مسئولیت پیمانكار نمی کاهد .    هیچ  . بهها به عمل می آید  شاور در اجرای کارم

نظارت مستقیم در کار پیمانكار ، در محدوده کارگاه و در موارد خاص ) برای ساخت قطعات و تجهیزات ( در خــارج از کارگــاه  

جام تعهدات پیمان  ان رمنظوارج از کارگاه به امهایی را که در خانجام می شود .  در هر حال ، پیمانكار باید گزارش پیشرفت اقد

 انجام می دهد ، به مهندس مشاور تسلیم نماید .  

 ب( مهندس مشاور ، تنها مرجع فنی پیمانكار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست .  

دس  مهن  ی باپس از هماهنگنی ،ندگان و بازرسان فهرگاه تغییرات ، اظهار نظر های فنی و اصالحات مورد نظر پیمانكاران ، ساز

مشاور انجام می گیرد . توسط وی به پیمانكار ابالغ می شود . مواردی که مهندس مشاور ، موظف به کسب مجــوز از کارفرمــا ،  

 برای انجام وظایف نظارت است ، در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است .  

کارهای انجام یافته می کند . هزینه انجــام  یا    صالح، اقدام آزمایش م از صحت اجرای کار ج( مهندس مشاور به منظور اطمینان

آزمایشها بر عهده کارفرماست ، مگر آنكه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد . هرگاه نتایج ایــن  

ســتور  د قبــ را طکه مصالح و کارهــا مانكار متعهد است آزمایشها با آنچه که در مدارک فنی تعیین شده است تطبیق نكند ، پی

مهندس مشاور اصالح کند . هزینه انجام این اصالحات به عهده پیمانكار است ، مگر آنكه نقص موجود مربوط به مــدارک فنــی  

 باشد .  

قــت ،  ه صورت موردی و موپیمانكار موظف است که برای نمونه برداری از مصالح یا انجام هر نوع آزمایشی ، تعداد الزم کارگر ب

 یار مهندس مشاور بگذارد .  اخت  ن دربه طور رایگا

د( در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی ، نقشه ها و مدارک دیگر فنی پیمان را در اجرای کارها  

ر تعیین می نماید  ه به حجم و نوع کامشاهده کند ، با ارسال اخطاریه ای اصالح کار های معیوب را در مدت مناسبی که با توج

ر پس از مهلت تعیین شده پیمانكار نسبت به اصالح ، کارها اقدام نكند ، کارفرما مــی توانــد خــودش  انكار می خواهد . اگمیاز پ

درصد از مطالبات پیمانكار کسر نماید . در صورتی که عدم   15کارهای معیوب را اصالح نماید و هزینه های مربوط را به اضافه 

سوی پیمانكار تكرار شود ، کارفرما می تواند پیمان را طبــق مــاده  ار مهندس مشاور برای اصالح هر کار معیوب از  توجه به اخط

 فسخ نماید .    46

ه( کارفرما در مدت اجرای پیمان ، هر موقع که الزم بداند ، توسط نمایندگان خــود عملیــات پیمانكــار را بازرســی مــی کنــد .   

اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد ، در اختیار نماینــدگان کارفرمــا بگــذارد و تســهیالت   پیمانكار موظف است که هر نوع

 الزم را برای انجام این بازرسی ها فراهم سازد .  

و(اگر کارفرما در طول مدت پیمان ، تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد ، این تصمیم باید دست کم یک ماه پیشتر به اطالع  

ساند . پیمانكار و مهندس مشاور ، موظف هستند که تكلیف آزمایش هایی نا تمام ، صــورت جلســه هــای در دســت  پیمانكار بر

اقدام و صورت کارکرد های در حال رسیدگی را روشن کنند . در صورتی که مهندس مشاور به شــرح پیشــگفته عمــل نكنــد ،  

ا روشن می کند و هزینه هــای مربــوط بــه ایــن اقــدام را بــه  کارفرما مستقیماً به جای مهندس مشاور تكلیف کار های ناتمام ر

 حساب بدهی مهندس مشاور منظور می نماید .  
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اگر در زمان اعالم کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور ، بخشهایی از کار توسط پیمانكار در حــال اجــرا باشــد کــه اتمــام آن  

ر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شود ، این گونــه  بخش منجر به صدور تائیدیه های مهندس مشاور شده و این ام

موارد ، باید در طول یک هفته از تاریخ اعالم کارفرما ، از سوی پیمانكار به کارفرما منعكس شود ، تا کارفرما ترتیب الزم را برای  

 عدم انقطاع آن بخش از کار پیمانكار و صدور به موقع تائیدیه  بدهد .  

مشاور جدید را به پیمانكار معرفی میكند و اختیارات او را طبق آنچه که برای مهنــدس مشــاور قبلــی تعیــین   کارفرما مهندس

شده بود ، تنفیذ یا تغییرات مربوط را به پیمانكار ابالغ می کند و از آن پس ، تصمیم ها ، و دستورهای مهندس مشــاور جدیــد  

 در چارچوب پیمان برای پیمانكار الزم االجراست .  

 .مهندس ناظر  33ماده  

مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مــدارک پیمــان ، در اجــرای کــار ،  

نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برساند ، بر اساس نقشــه هــا و مشخصــات فنــی  

یش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگــونگی کــار مشــاهده کنــد ،  مورد رسیدگی و آزما

دستور رفع آنها را به پیمانكار بدهد . همچنین هر گاه بعضی از ماشین آالت معیوب باشد به طوری که نتوان با آنها کــار کــرد ،  

یمانكار می خواهد . با رعایت مفاد بند ب ، هرگونه دســتوری کــه از طــرف  مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و یا تغییر آنها را از پ

مهندس ناظر به پیمانكار داده می شود ، به مثابه دستور های داده شده توسط مهندس مشاور است . پیمانكار ملزم بــه اجــرای  

 آنهاست .  

ب تمدید مدت پیمان یــا پرداخــت اضــافی بــه  ب(مهندس ناظر ، به هیچ روی ،حق ندارد که از تعهدات پیمانكار بكاهد یا موج

 پیمانكار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند .  

ج( پیمانكار مكلف است که دستور های مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید ، مگــر در مــواردی کــه آنهــا را بــر  

موظف است که موضوع را به مهندس مشاور بنویسد و کســب    خالف اسناد و مدارک پیمان تشخیص دهد ، که در این صورت ،

 تكلیف کند . هرگاه مهندس مشاور موضوع را فیصله ندهد ، نظر کارفرما در آن مورد قاطع می شود .  

د(با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجرای کارها به عمل می آیــد ، کارفرمــا و مهنــدس مشــاور حــق دارد مصــالح  

های انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند . و اگر مشخصات آنها را مغایر نقشه ها و مشخصــات فنــی تشــخیص  مصرفی و کار

دهند ، پیمانكار متعهد است مصالح و کارهای معیوب را به هزینه خود تعویض نماید . به هر حــال ، نظــارت مهنــدس نــاظر از  

 و مهندس مشاور نمی کند .  مسئولیت های پیمانكار نمی کاهد و سلب حق از کارفرما  

 

 

 فصل چهارم  

 تضمین ، پرداخت ، تحویل کار  

 . تضمین انجام تعهدات  34ماده  

درصد مبلغ اولیــه پیمــان    5موقع امضای پیمان ،برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانكار باید ضمانت نامه ای معادل  

نه ای که ضمیمه اســناد مناقصــه بــوده اســت ، تســلیم کارفرمــا کنــد .  کارفرما و طبق نمو  صادر شده از طرف بانک مورد قبول

ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد . تا هنگامی که تحویــل موقــت انجــام  

وز پیش از انقاضای مدت اعتبــار  ر  15ید . و اگر تا  نشده است ، پیمانكار مكلف است برای تمدید ضمانت نامه یاد شده اقدام نما

ضمانتنامه پیمانكار موجبات تمدید آن را فراهم نكرده است کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند  
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ــ  س از تصــویب صــورت  و وجه آن را به جای ضمانتنامه ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد . کارفرما تضمین انجام تعهــدات را پ

 این ماده آزاد است    1لس تحویل موقت ، با توجه به تبصره  مج

، بدون منظور داشتن مصالح پای  37.حداکثر تا یک ماه بعد از تحویل موقت ، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده  1تبصره 

تضمین حســن    ع بدهی او نصف کسورکار تنظیم می شود . هرگاه بر اساس این صورت وضعیت ، پیمانكار بدهكار نباشد یا جم

انجام کار کمتر باشد ضمانت نامه  انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود. ولی هرگاه میــزان بــدهی پیمانكــار ، از نصــف کســور  

  52یــا    40تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد ، ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق شرایط تعیین شــده در مــاده  

 .    آزاد می شود

رتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد کارفرما باشد ، با رعایت مقررات ، به جای  . در صو2تبصره 

ضمانت نامه بانكی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد ، طبق شــرایطی  

 تعیین شده است .  ی ضمانتنامه بانكی  است که در این پیمان برا

 . تضمین حسن انجام کار  35ماده

درصد به عنوان تضمین حسن انجام کــار کســر و در حســاب ســپرده نــزد کارفرمــا    10از مبلغ هر پرداخت به پیمانكار ،معادل  

ز تحویل قطعی ، با  و نصف دیگر پس ا  40نگاهداری می شود . نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده  

 ، مسترد می گردد.    52و    42رعایت مواد  

پیمانكار می تواند ،وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجــاع کــار کــه شــماره و   –تبصره 

 تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است ،دریافت کند .  

 . پیش پرداخت  36ماده  

ور تقویت بنیه مالی پیمانكار ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانكار پرداخت نماید . میزان  فقت دارد که به منظکارفرما موا

، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن ، بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجــاع کــار  

 است .  ارک پیمان درج شده  نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مد

پیمانكار در موعد های مقرر در دستورالعمل پیشگفته ، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت ، درخواســت خــود را بــه  

مهندس مشاور می نویسد . کارفرما پس از تائید مهندس مشاور ، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیــین شــده در  

روز از    20کسر شود ، پرداخت می نماید . مهلت پرداخت هــر قســط پــیش پرداخــت   اینكه وجوهی از آن دستورالعمل ، بدون

روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانكار ، هر کدام    10تاریخ درخواست پیمانكار که به تائید مهندس مشاور رسیده است ، یا 

 که بیشتر است ، می باشد .  

 . پرداخت ها  37ماده  

كار ، وضعیت کار های انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی ، دستور کارها و  آخر هر ماه ، پیمانالف(در  

صورت جلسه هاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند ، سپس بــر اســاس فهرســت  

در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید . مهندس مشاور  حاسبه کرده و آنرا بهای منضم به پیمان ، مبلغ صورت وضعیت را م

، صورت وضعیت پیمانكار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیــل اصــالح مــی  

د و مراتب را نیز بــه  فرما ارسال می نمایروز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کار 10نماید و آن را در مدت حداکثر 

اطالع پیمانكار می رساند . کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس ناظر ، برای کارفرما ارسال می نماید و مراتــب  

کسر    را نیز به اطالع پیمانكار می رساند . کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از

صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قــانونی و کســور متعلقــه طبــق    وجوهی که بابت

روز از تاریخ وصول صورت وضعیت ، با صدور چک به نام   10پیمان ، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانكار را حداکثر ظرف 
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ام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضــعیت مزبــور  رت وضعیت موقت ، تمپیمانكار ، پرداخت می کند . با پرداخت صو

درج گردیده است متعلق به کارفرماست ، لیكن به منظور اجرای بقیه کار های موضوع پیمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحویــل  

 موقت ، در اختیار پیمانكار قرار می گیرد .  

که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد   موقت و پرداخت هاییمقادیر درج شده در صورت وضعیت های 

و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها ، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی ،اصالح و رفع  

  40شــده در مــاده در مهلت های تعیین میشود . به منظور ایجاد امكان برای تهیه ، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی 

پیمانكار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن ، نسبت به تهیه متره های قطعــی و ارائــه آنهــا بــه مهنــدس  

مشاور برای رسیدگی همراه با صورت جلسه ها و مدارک مربوط اقدام نماید ، این اسناد بایــد در تهیــه صــورت وضــعیت هــای  

 ار می گیرد .  یز مورد استفاده قرموقت ن

.هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تائید کارفرما پس از وضع کسور تعیین شــده در  1تبصره  

درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر   70این ماده ، تا 

ر پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دالیل رد آن ، برای تصحیح به مهندس مشــاور بــر  اده در وجه پیمانكادر این م

روز ، دوباره به شرح یاد شده برای کارفرما اصالح  ارسال شــود و   5میگرداند ، تا پس از اعمال اصالحات الزم در مدت حداکثر 

در این صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضــعیت از تــاریخی  كار پرداخت گردد . بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شد به پیمان

 شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرماشود .  

.هرگاه پیمانكار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصالح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذکر  2تبصره  

 عالم میكند تا مورد رسیدگی  قرار گیرد .  ماه ، به کارفرما ادلیل ، حداکثر ظرف یک  

. اگر پیمانكار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهنــدس نــاظر نكنــد ، مهنــدس مشــاور بــا تائیــد  3تبصره 

ه بــه  ا به ترتیب ایــن مــادکارفرما و به هزینه پیمانكار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن ر

 عمل می آورد . در این حالت ، هیچ گونه مسئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست .  

ب(در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ، پس از تائید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما ، پیمانكار صــورت  

ت را بر اساس آخرین شاخص های اعالم شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی  بهای آن صورت وضعی  وضعیت تعدیل آحاد

 و پرداخت به نحوی که در بند الف تعیین شده است ، برای مهندس مشاور ارسال می کند .  

و چهــارم  ه اول و دوم و ســوم  اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانكار ، تعدیل کارکرد های هر نیمه از سال )سه ماهــ  –تبصره 

 عمل خواهد شد .    30ماده    9(پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال ، با شاخص های قطعی ، پرداخت نشود ، طبق بند  

  10ج(برای پرداخت وجوه دیگری که به وجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانكار تعلق می گیرد ، مهندس مشاور ، ظرف مدت  

نكار ، آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نمایــد تــا طبــق بنــد الــف بــرای  افت صورت حساب پیماروز از تاریخ دری

 رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود .  

 . پرداخت های ارزی  38ماده  

د ، بــدین  هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان پیمانكار برای بعضی از هزینه های اجرایی موضوع پیمان ،احتیاج به ارز داشته باش

 ار می شود .  ترتیب رفت

برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان ، پرداخت ارز از سوی کارفرما    17الف( اگر در اجرای بند الف ماده  

تعهد شده باشد ، کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانكار، بــه نــرخ رســمی فــروش بانــک  

پرداخت ، در اختیار پیمانكار قرار می دهد ، به شرط آنكه قرارداد آنها ، قسمتی از حقوق کــه هــیچ گــاه    کزی ایران در تاریخمر

 درصد بیشتر باشد ، به ارز پیش بینی شده باشد .    50نباید از  
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ز خــارج  د شــده اســت و بایــد اب(برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان ،پرداخت ارز از سوی کارفرما تعه

کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند ، پیمانكار باید طبق مشخصات تعیین شــده در  

اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، برای تهیه پروفرمای خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث ، به طوری  

ر باشد ، اقدام نماید . پیمانكار باید با مسئولیت خود ، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و  روز اعتبا 90دارای دست کم 

روز از تاریخ وصول آنها ، نظر کارفرما را    20مشخصات آنها با اسناد و مدارک پیمان ، کنترل نماید ،و پس از تائید ، ظرف مدت  

د مصالح و تجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر شود . کارفرما صادر شــود .  اسناد مربوط به خریبه پیمانكار ابالغ نماید .  

کارفرما بر اساس اسناد تائید شده به حساب پیمانكار اقدام به گشایش اعتبار می نماید . پیمانكار با نظارت کارفرما ، نسبت بــه  

می نماید . پس از آنكه مصالح و تجهیزات یاد شــده   هزینه خود ، اقدام ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده از گمرک ، به

وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای کار در صورت وضعیتها منظور گردید ، پرداخت های قبلــی  

 که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است ، از طلب پیمانكار کسر می شود .  

های )الف( و )ب( نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانكار تغییــر کنــد ،  اگر در اجرای بند  ج(

در صورت افزایش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانكاری پیمانكار منظور می شود . و در صورت کاهش نرخ ارز به  

 د.  حساب بدهی پیمانكار منظور می گرد

ارهای موضع بند )ب( در صورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعــدیل خــاص طبــق دســتورالعمل  د( تعدیل نرخ ک

 آحاد بها که در مورد این پیمان نافذ است ، می باشد .  

  ل نیست و باید خارجه( اگر برای خرید ماشین آالت و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امكان تهیه آنها در داخ

از کشور وارد شود ،از سوی کارفرما تسهیالت ارزی در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشد ، در این مورد ، بــه ترتیــب  

پیش بینی شده عمل می شود . پرداخت هزینه تامین ماشین آالت و ابزار موضوع این بند ، به عهده پیمانكار ، و مالكیت آنها ،  

 یمانكار است .  متعلق به پ

 .تحویل موقت  39ه  ماد

الف(پس از آنكه عملیات موضوع پیمان تكمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد ، پیمانكار از مهندس مشاور تقاضای تحویل  

موقت می کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی می نماید . مهنــدس مشــاور ، بــه درخواســت پیمانكــار  

ت تائید ، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت ، تقاضای تشكیل هیات تحویل موقــت  گی می کند و در صوررسید

روز از تــاریخ    20را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیات تحویل ، حــداکثر در مــدت  

حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید . اگــر بــه نظــر   ه است ، در محل کارآمادگی کار که به تائید مهندس مشاور رسید

روز از دریافــت تقاضــای پیمانكــار ، نــواقص و    7مهندس مشاور عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد ، ظرف مــدت 

 کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تكمیل شود به اطالع پیمانكار می رساند .  

 كل است از :  یات تحویل موقت متشه

 نماینده کارفرما  

 نمانده مهندس مشاور  

 نماینده پیمانكار  

 کارفرمـــا تـــاریخ و محـــل تشـــكیل هیـــات را بـــه اطـــالع مهنـــدس مشـــاور و پیمانكـــار مـــی رســـاند و تـــا  

غ مــی  و بــه پیمانكــار ابــالتشكیل هیات ، مهندس مشاور ، برنامه زمان های آزمایشهایی را که برای تحویل کار الزم است تهیه  

کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست ، برای روز تشكیل هیات در محل کار  

 آماده کند . پیمانكار موظف است که تسهیالت الزم را برای هیات تحویل ، فراهم نماید .  
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می شود و نتایج آن در صورت مجلس تحویل موقــت درج  هیئت در محل انجام آزمایش های الزم به تشخیص و با نظر اعضای 

می گردد . به جز آزمایشهایی که طبق اسناد و مدارک پیمان هزینه آنها به عهده پیمانكار است ، هزینــه آزمایشــها را کارفرمــا  

 پرداخت می کند .  

 وقــت  صــورت جلســه تحویــل م  هرگــاه هیئــت تحویــل عیــب و نقصــی در کارهــا مشــاهده نكننــد اقــدام تنظــیم

می نماید . صورت جلسه تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایش های انجام شده ، برای کارفرما ارسال می کنند و نســخه ای  

از آن را نیز تا ابالغ از سوی کارفرما در اختیار پیمانكار قرار می دهد کارفرما بعد از تائید ، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان  

 می نماید .    به پیمانكار ابالغ  را

هرگاه هیئت تحویل عیب و نقصی درکارها مشاهده نمایند ، اقدام به تشكیل صورت جلسه تحویل موقت با تعیین مهلتی بــرای  

ــام و ــات ناتمــــ ــا و عملیــــ ــب کارهــــ ــایص و معایــــ ــتی از نقــــ ــد و فهرســــ ــع نقــــــص مــــــی کنــــ  رفــــ

تحویل موقت می نماید و نسخه ای از آنها را    و ضمیمه صورت جلسه  آزمایش هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شود را تنظیم  

به پیمانكار می دهد . پس از اعالم رفع نقص از جانب پیمانكار ، مهندس مشاور به اتفاق نماینده کارفرمــا ، دوبــاره عملیــات را  

مشــاور ،   مانــده باشــد ، مهنــدسبازدید می کند و اگر بر اساس فهرست نقایص تعیین شده ، هیچ گونه عیب و ایرادی بــاقی ن

صورت جلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را به امضا ی نماینده کارفرما ، مهنــدس مشــاور و پیمانكــار رســیده  

است ، همراه نتایج آزمایش های خواسته شده برای کارفرما ارسال می کند تا پس از تائید کارفرما ، به پیمانكار ابالغ می شود .  

ضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد ، به مهندس مشاور نمایندگی می  به تشخیص کارفرما حاگر  

 دهد تا به جای نماینده کارفرما اقدام کند .  

تاریخ تحویل موقت ، تاریخ تشكیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست . که در صورت مجلس تحویل موقــت درج مــی  

ه تضمین ، تاریخ تحویل موقت است . به شرط آنكه هیات تحویل ، هــیچ گونــه نقصــی در کــار مشــاهده  د . تاریخ شروع دورشو

نكند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیات تعیین شده است رفع می شود . اگر زمانی که پیمانكار صرف ، رفع نقایص می کند  

تشكیل هیات و تحویل کار بــه کارفرماســت ، ولــی تــاریخ    موقت ، همان تاریخ  ، بیش از مهلت تعیین شده باشد ، تاریخ تحویل

 شروع دوره تضمین ، تاریخ رفع نقص است که به تائید مهندس مشاور رسیده باشد .  

روز از تاریخ اعالم  آمادگی کار از ســوی پیمانكــار کــه بــه تائیــد مهنــدس    20اگر هیات تحویل موقت ، دیر تر از موعد مقرر )  

حل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید ، تاریخ تحویل موقت ، تاریخ تشكیل هیات در محــل  ور رسیده است (در ممشا

اگر هیات نقصی در کار مشاهده نكند یــا نقایصــی در مهلتــی کــه از ســوی هیئــت  و تحویل کار به کارفرماست . در این حالت ،

اعالم آمادگی کار از سوی پیمانكار که به تائید مهنــدس  روز بعد از تاریخ  20تعیین شده است رفع شود ، تاریخ شروع تضمین 

مشاور رسیده است می باشد ، مگر آنكه زمانی که پیمانكار صرف رفع نقص می کند بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این  

اخیر تشــكیل  ده است منهای مدت تــ صورت ، تاریخ شروع دوره تضمین ، برابر تاریخ رفع نقص که به تائید مهندس مشاور رسی

روز ( می باشد . کارفرما باید هزینه های حفظ و نگه داری از کــار بــرای مــدت تــاخیر در   20هیات در محل ) نسبت به مهلت 

 روز ( به پیمانكار پرداخت کند .    20تحویل موقت )نسبت به مهلت  

قلی از کــار ، زمــان هــای مجزایــی  موقت قسمت های مست  ب( در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، برای تكمیل و تحویل

پیش بینی شده باشد ، یا به نظر کارفرما ، بهره برداری از قسمت های مستقلی از کار پیش از تكمیل کل کار مورد نیاز باشــد ،  

مانند آزاد نمودن   کارفرما با رعایت این ماده ، قسمت های پیش گفته را تحویل موقت گرفته و اقدام های پس از تحویل موقت

تضمین انجام تعهدات ، شروع دوره تضمین ، تحویل قطعی ، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار ، را به تناسب آن قســمت  

 از کار که تحویل موقت گردیده است ، طبق اسناد و مدارک  پیمان ، به صورت مستقل انجام می دهد .  
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درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ، ولی کار های   125تا حد  عملیات موضوع پیمان،  29ج( اگر با توجه به بند ) الف ( ماده 

 به پیمان خاتمه می دهد .    48اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانكار برای ادامه کار موافقت نكند ، کارفرما طبق ماده  

تقاضــای تحویــل کــار نكنــد ،   شود ، ولی پیمانكــارد( در صورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت 

مهندس مشاور آماده بودن کار برای تحویل موقت را به کارفرما اعالم می نماید تا کارفرما طبق این ماده برای تشكیل هیــات و  

موقــت معرفــی نكنــد ،  روز از تاریخ ابالغ کارفرما ، پیمانكار نماینده خود را بــرای تحویــل   10تحویل کار اقدام کند .اگر بعد از 

می نماید . در ایــن    کارفرما با تامین دلیل به وسیله دادگاه محل ، نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان ، طبق این ماده  اقدام

 حالت ، پیمانكار حق هیچ گونه اعتراضی را در این مورد ندارد .  

موقت مورد تائیــد مهنــدس مشــاور  دن کار برای تحویل  ه( پس از تقاضای پیمانكار برای تحویل موقت ، در صورتی که آماده بو

باشد ولی تدارکات الزم برای راه اندازی و انجام آزمایش های مورد نیاز مانند آب و برق که باید از سوی کارفرمــا تــامین شــود  

یمان طبق نظــر  فراهم نباشد ، نحوه تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کردن تضمین های پیمانكار با رعایت حقوق طرفین پ

متشكل از نماینده سازمان برنامه و بودجه ، نماینده کارفرما و نماینده پیمانكار می باشد . نظر این هیــات قطعــی و الزم   هیاتی

 االجرا است .  

و ( پیمانكار موظف است که پس از تحویل موقت ، وسایل ، ماشین آالت و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محــل هــای  

مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، از محل هــای یــاد شــده خــارج کنــد . بــه عــالوه   یلی کارفرما را ظرفتحو

پیمانكار ، باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می شود ساختمانها و تاسیسات موقتی را کــه بــرای اجــرای  

و مواد زائد آن را از محل کار خارج و کارگاه را به  پیاده کند و مصالح کار در محل های تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا 

هزینه خود تمیز کند . در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج نمودن آنها به هر نحوی که مقتضی بداند عمل نمایــد و  

اقــدام کارفرمــا و   حق اعتراضی نسبت بــههزینه های آن را به حساب بدهكاری پیمانكار منظور نماید . در این صورت پیمانكار 

 ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی های خود را ندارد .  

با توجه به این که مالكیت های ساختمان های پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ســاخته ســاختمانها و تاسیســات  

است ، متعلق به پیمانكار است ، هرگاه    نصب یا احداث نمودهتجهیز کارگاه که به وسیله پیمانكار در محل های تحویلی کارفرما  

تمام یا قسمتی از این ساختمان ها و تاسیسات موقت پیمانكار مورد احتیاج کارفرما باشد ، با توجه به اینكه در این حالت نباید  

به کارفرما  اضی طرفین تعیین و  وجهی بابت برچیدن ساختمانها و تاسیسات یاد شده به پیمانكار پرداخت شود ، قیمت آن با تر

 فروخته و تحویل می شود .  

 .صورت وضعیت قطعی  40ماده  

پیمانكار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی کار های انجام شده را بر اساس اسناد و مــدارک  

اور تســلیم نمایــد . مهنــدس  رسیدگی به مهندس مشپیمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای  

 مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید .  

ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خــود را ضــمن ارســال    2کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت  

 الم می دارد .  ن به پیمانكار ، اعیک نسخه از آ

در صورتی که پیمانكار ، ظرف مهلت تعیین شده ، برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نكند ، بــا تاییــد کارفرمــا ، مهنــدس  

تی  مشاور به هزینه پیمانكار ، اقدام به تهیه آن می کند و بعد از امضای پیمانكار برای تصویب کارفرما ارسال می دارد . در صور

امضای صورت وضعیت خودداری کند ، مهندس مشاور بدون امضای پیمانكار ، صورت وضعیت را بــرای کارفرمــا  که پیمانكار از 

 می فرستد .  
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در حالتی که پیمانكار ، صورت وضعیت را قبالً امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد یا در حالتی که  

نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تــاریخ    امضا نكرده است وصورت وضعیت را قبالً

وصول وضعیت ، با ارائه دلیل و مدرک ، یكجا به اطالع کارفرما می رساند . کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول  

 عالم می نماید .  ول یا رد آنها را انظر پیمانكار ، به موارد اعتراض رسیدگی می کند و قب

اقــدام   53پیمانكار می تواند برای تعیین تكلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود ، طبق مــاده 

 نماید .  

ول  در صورتی که پیمانكار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نكند ، صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانكار قب

 .    شده تلقی می شود

مقادیر کارها به ترتیب باال در صورت وضعیت قطعی منظور می شود ، به تنهایی قاطع است و ماخذ تســویه حســاب قــرار مــی  

 گیرد ، هرچند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیت های موقت منظور گردیده است ، اختالف باشد .  

ساب های پیمانكار ، پیمانكــار بــدهكار نباشــد ، نصــف تضــمین  تصویب شده و سایر حهرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعی 

 حسن انجام کار آزاد می شود .  

پس از فسخ یا خاتمه پیمان ، اقدام به تهیه صــورت وضــعیت قطعــی مــی شــود ،   48یا  47تبصره . در مواردی که طبق مواد 

 ویل کارهای انجام شده می باشد .  برداری یا تاریخ تحمهلت تهیه صورت وضعیت قطعی ، به ترتیب از تاریخ صورت  

 . تحویل قطعی  41ماده  

موافقت نامه ، کارفرما بنا به تقاضای پیمانكار و تائیــد مهنــدس مشــاور ، اعضــای   5در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 

ی شده است ، معین و  تحویل موقت پیش بینبرای    39هیات تحویل قطعی و تاریخ تشكیل هیات را ، به همان گونه که در ماده  

به پیمانكار ابالغ می کند . هیات تحویل قطعی ، پس از بازدید کارها ، هرگاه عیب و نقصــی کــه ناشــی از کــار پیمانكــار باشــد  

ند  مشاهده ننماید موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیرد . و بی درنگ صورت جلسه آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می ک

را تا ابالغ از سوی کارفرما، به پیمانكار می دهد ، و سپس کارفرما با تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانكــار   و نسخه ای از آن

 ابالغ می نماید .  

رفتــار    42. هرگاه هیات تحویل قطعی ، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانكار مشاهده  کند ، برای رفع آنها طبــق مــاده  1تبصره 

 .    می شود

موافقت نامــه ، تقاضــای تحویــل قطعــی کــار را ننمایــد ،    5پیمانكار در  پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده  . اگر  2تبصره 

مكلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می باشــد و تــاریخ تقاضــای پیمانكــار  

 عی است .  مالک اقدامات مربوط به تحویل قط

اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانكار ، اقدام به اعزام هیات تحویل نكند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و   .3تبصره 

پس از درخواست مجدد پیمانكار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدامی نكند ، عملیات موضوع  

 دد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود .  طعی شده تلقی می گرپیمان تحویل ق

 .مسئولیت های دوره تضمین  42ماده  

اگر در دوره تضمین ، معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانكار باشــد ، پیمانكــار مكلــف اســت کــه آن معایــب و  

ما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانكار ابالغ مــی  این منظور ، کارفر نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای

روز پس از ابالغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی کــه مــرد   15کند و پیمانكار باید حداکثر 

 قبول کارفرماست ، رفع نماید .  
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سامحه کند ، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضــی  عهد قصور ورزد یا مهرگاه پیمانكار در انجام این ت

درصد ، از محل تضمین پیمانكار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانكار نزد او    15بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه  

 دارد ، برداشت نماید .  

 تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست .    بهره برداری کارهایهزینه های حفاظت ، نگه داری و  

 

 فصل پنجم 

 حوادث قهری ، فسخ ، ختم ، تعلیق ، هزینه تسریع ، خسارت تاخیر ، تسویه حساب ، حل اختالف  

 . بروز حوادث قهری  43ماده  

ر دار ، زلزله ، سیل ، و طغیان شیوع بیماری های واگیجنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ،انقالب ها و اعتصاب های عمومی ،  

آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در  ،  های غیر عادی 

و در صورت بروز آنها  منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید  

، به ترتیب زیر عمل می شود . در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر 

 این حوادث نیست .  

الف( پیمانكار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها  

و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد . کارفرما نیز باید  به زیان جدی می شود    منجر

 تمام امكانات موجود خود را در محل ، در حد امكان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانكار قرار دهد .  

ابزار و  ضوع پیمان ، تاسیسات  ب( در مورد خسارت های وارد شده به کار های مو و ساختمان های موقت ، ماشین آالت و 

 وسائل پیمانكار به شرح زیر عمل می شود .  

باشد برای جبران آن ، طبق    21هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده    1

 همان ماده اقدام می شود .  

نیست یا میزان آنها برای    21وع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده  رد شده به کارهای موض . اگر خسارت های وا2

 جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست .  

)د(   . جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانكار ، با توجه به بند3

 ده پیمانكار است .  ، به عه   21ماده  

( ، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است . پس  2-(و )ب1-منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ) ب

ست  که از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند ، پیمانكار مكلف ا 

ا بی درنگ آغاز نماید . در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانكار  اجرای کارها ر

 پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانكار ابالغ می گردد .  

د ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون  ه را ضروری تشخیص ندهج( اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولی

 ، به پیمان خاتمه می دهد .   48طبق ماده    48رعایت بند )د( ماده  

 پرداخت می کند .   49کارفرما هزینه توقف  کار پیمانكار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های )ب( و )ج( ماده  

 وعیت قانونی  . ممن 44ماده  

ر اعالم می کند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بیست و دوم دی ماه هزار و سیصد و  پیمانكا

 رفتار می شود .    47هفت نیست و در صورتی که خالف آن برای کارفرما محرز شود ، پیمان فسخ و طبق ماده  

 قانون پیشگفته می شود :  ، به علل زیر مشمول    هرگاه ضمن انجام کار تحویل موقت ، پیمانكار
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 الف ( تغییراتی که در صاحبان سهام ، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانكار پیش آید .  

 ب( تغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید .  

است که  ونی ، پیمانكار مكلف  رفتار می شود . در حالت ب به محض وقوع منع قان   47در حالت الف پیمان فسخ و طبق ماده  

با    48مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده  

 رفتار می شود .    47پیمانكار عمل می شود . اگر پیمانكار مراتب را به موقع به کارفرما اعالم نكند پیمان فسخ و طبق ماده  

 ت شده  . حقوق انحصاری ثب45  ماده

الف( پیمانكار ، کارفرما را در مقابل تمام دعاوی ، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده ، تالیفات ،  

 عالیم یا نام های تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود ، مصون می دارد .  

مدارک پیمان به گونه ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده شود . در    کند که مفاد اسناد و  ب( کارفرما تائید می

صورتی که برای پیمانكار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می  

کارفرما نسبت به ایجاد تغییرات الزم ، شاور اعالم نماید تا  گردد ، باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس م

 به گونه ای که نقص حقوق حمایت شده برطرف شود ، اقدام نماید  و نتیجه را به پیمانكار ابالغ نماید .  

 . موارد فسخ پیمان  46ماده  

 سخ نماید :ف  47الف ( کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده  

تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند )ب( ماده  تاخیر در  -1

28  . 

 تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .  -2

بی  -3  ، پیمان  برای شروع عملیات موضوع  تعیین شتاخیر در تجهیز کارگاه  از نصف مدت  )ج( ماده  ش  بند    4ده در 

موافقت نامه . فسخ پیمان در این حالت ، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل 

 کارگاه پرداخت نماید ، پرداخت گرده باشد .  

 م که کمتر است .  ن یا دو ماه ، هر کداتاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیما  -4

تاخیر در اتمام هر یک از کار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی ، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار  -5

 .    30با توجه به ماده  

 .  30تاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به  ماده   -6

 و ابالغ شروع کار از سوی کارفرما .    43یت قهری موضوع ماده  عدم شروع کار پس از رفع وضع -7

 روز    15بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما ، بیش از   -8

 . 32عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصالح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند )د( ماده   -9

 انحالل شرکت پیمانكار   -10

ین آالت و اموال پیمانكار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا  یمانكار یا توقیف ماشورشكستگی پ -11

 کندی پیشرفت کار شود .  

 .  17تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران ، طبق بند )و ( ماده   -12

یا هدایایی داده  ما حق العمل ، پاداش  هرگاه ثابت شود که پیمانكار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفر -13

 است ، یا آنها را واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .  

 ب(در صورت احراز موارد زیر ، کارفرما پیمان را فسخ می کند : 

 واگذاری پیمان به شخص ثالث    -1
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آن ، برای شمول ماده    بینی شده در بند )ب(  گردد ، به استثنای حالت پیش  44پیمانكار مشمول ممنوعیت قانونی ماده    -2

48  . 

 

 . اقدامات فسخ پیمان    47ماده  

، کارفرما پیمان را مشمول فسخ   46الف ( در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد  از حالت های درج شده در ماده  

 كار ابالغ می کند . خ می داند ، به پیمان تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنه پیمانكار را مشمول فس

روز از تاریخ ابالغ کارفرما ، در صورتی که دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با    10پیمانكار مكلف است که در مدت  

مانكار نرسد  موارد اعالم شده داشته باشد ، مراتب را به اطالع کارفرما برساند . اگر ظرف مدت تعیین شده ، پاسخی از سوی پی

اقامه شده را مردود بداند ، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانكار ابالغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن  یا کارفر ما دالیل 

 تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل می نماید .  

، موضوع فسخ پیمان باید  باشد    46ند الف ماده  در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در ب

بدواً به وسیله هیاتی متشكل از سه نفر به انتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما ) در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک 

و تائید شود و مورد موافقت وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرم   ا قرار گیرد و سپس بهاز وزارت خانه ها نیستند ( بررسی 

 پیمانكاران ابالغ شود .  

ب( کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ  

ختیار می کارگاه و تاسیسات و ساختمان های وقت ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آالت و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن در ا

حفاظت آن اقدام الزم را معمول می دارد . سپس بی درنگ از پیمانكار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده    گیرد و برای

ای برای صورت برداری و صورت مجلس کار های انجام شده و تمام مصالح و تجهیزات ، ماشین آالت و ابزار و تدارکات دیگری  

نكار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری نماید یا نماینده  ی نماید . هرگاه پیماکه در کارگاه موجود است معرف

معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود ، کارفرما به منظور تامین دلیل با حضور نماینده دادگاه  

ورد ندارد . پس از صورت برداری ،  ونه اعتراضی در این م محل ، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانكار حق هیچ گ

 اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند .    40پیمانكار بی درنگ ، طبق ماده  

 ج(کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است ، در اختیار می گیرد

ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینكه در این موارد نباید  و بهای آن را برابر  

وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانكار پرداخت شود ، به حساب طلب پیمانكار منظور می کند . اگر تاسیسات و ساختمان  

شده باشد ، کارفرما بهای اجاره آنها را با توافق دو طرف تعیین می    تحویلی کارفرما ایجادهای پیشگفته در خارج از محل های  

 شود ، برای مدتی که به منظور تكمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانكار پرداخت می کند .  

خود برای    موجود است و به تشخیصد( کارفرما می تواند ماشین آالت و ابزار و وسایل متعلق به پیمانكار را که در کارگاه که  

اتمام کار مورد نیاز بداند ، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آالت دیگر الزم است در اختیار بگیرد و  

ون  می شود ، به حساب طلب پیمانكار منظور نماید . کارفرما نمی تواند بد  هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف  تعیین 

 اشین آالت او را بیش از مدت های تعیین شده در زیر اجاره خود بگیرد .  موافقت پیمانكار م 

شرایط    -1 در  آنها  نام  که  آالت خاصی  ماشین  و  آسفالت  کارخانه   ، بتن  مرکزی  مانند دستگاه  ثابت  آالت  ماشین  مورد  در 

 ت می آید .  خصوصی پیمان پیش بینی شده است ، برابر مدتی که از رابطه زیر به دس

 )مبلغ صورت وضعیت قطعی          ×ه پیمان  مدت اولی

 مدت اختیار کارفرما برای اجاره   ماه =  3( +1                                                                 
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 در مورد سایر ماشین آالت ، برابر ده ماه .    -2

د ، اقالمی از ماشین آالت و ابزار و وسائل پیمانكار را که توسط  فرما به میزان طلب خواگر پیمانكار به کارفرما بدهكار باشد ، کار

کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور ، به تملک قطعی 

 خود در می آورد .  

رای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای  شخصات بوده و برای اج ه( کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق م

 آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد به حساب طلب پیمانكار منظور می نماید .  

د آنها  ا همراه با شرایط خریو( پیمانكار با دریافت ابالغ فسخ پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح سفارش شده برای اجرای کار ر

روز از دریافت فهرست پیشگفته اقالمی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که   10برای کارفرما ارسال  می نماید . کارفرما تا 

که   مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانكار اعالم می نماید تا پیمانكار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید . مبالغی

این مص اسناد و مدارک آن به حساب طلب  بابت خرید  ، در مقابل تسلیم  از سوی پیمانكار تادیه شده است  الح و تجهیزات 

 پیمانكار منظور می گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود .  

توافق در اجرای بند های )ج(و )د( و )ه( حاضر نشود یا توافق  کارفرما ، به منظور  ز(هرگاه پیمانكار ظرف دو هفته از تاریخ ابالغ

یا   کارشناس  این  نظر   . نماید  می  انتخاب  دادگستری  رسمی  کارشناس  چند  یا  یک  کارفرما   ، نگردد  حاصل  طرفین  بین 

 ی کند . دهی پیمانكار منظور مکارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب ب

ح( پیمانكار مكلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است  

  ماه از تاریخ ابالغ کارفرما ، از محل های یاد شده خارج کند . در غیر اینصورت کارفرما می تواند برای خارج   3، حداکثر ظرف  

 که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهكاری های پیمانكار منظور دارد .   کردن آنها به هر نحو

ط( از تاریخ ابالغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد ، نصف هزینه های مربوط  

به عهده پیمانكار است . این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود ، در  کارفرما و نصف دیگر  به نگه داری و حفاظت کارگاه به عهده

 غیر این صورت هزینه های مربوط به نگه داری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه به عهده کارفرماست .  

 . خاتمه پیمان  48ماده  

از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدو بنا به مصلحت خود یا علل پیمانكار باشد ، ن آنكه تقصیری متوجه  هرگاه پیش 

دیگر ، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد ، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ، که نباید بیشتر  

یان مسلم است در این  ا موجب بروز خطر یا زرز باشد به پیمانكار ابالغ می کند . کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنه 15از 

ابالغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانكار می دهد تا پیمانكار بتواند در آن مهلت ، این گونه کارها را تكمیل کند و 

 کارگاه را آماده تحویل نماید .  

 اقدامات بعد از خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است : 

تحویل قطعی و آن قسمت را که   41م است ، طبق مقررات درج شده در ماده  از کارها را که ناتماالف ( کارفرما آن قسمت  

تحویل موقت می گیرد . اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده    39پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده  

ی شود ف رفع عیب نماید و سپس  وافق کارفرما تعیین مشود ، پیمانكار مكلف است ، به هزینه خود ، در مدت مناسبی که با ت

اقدام به رفع نقص    32تحویل قطعی دهد . در صورتی که پیمانكار در مهلت مقرر رفع نقص نكند ، کارفرما طبق بد )د( ماده  

ای با پیمانكاران  می نماید . تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست ،پیمانكار باید نقشه ها ، کاتولوگ ها ، قرارداد ه 

 و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد .    جزء 

 تهیه می شود .   40ب( صورت وضعیت کارهای انجام شده ، طبق ماده  
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 ج( در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده ، به شرح زیر اقدام می شود :  

اندازه  ده و برای اجرای موضومصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بو  -1 ع پیمان تهیه شده است ، 

گیری بهای آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید ، که مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعیت قطعی منظور می  

 شود .  

اج  -2 برای  ، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده  ابالغ خاتمه پیمان  با دریافت  با  پیمانكار  رای کار را همراه 

روز از دریافت فهرست پیشگفته ، اقالمی از مصالح و تجهیزات    10شرایط خرید آن برای کارفرما ارسال می نماید . کارفرما تا  

سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانكار اعالم می کند تا پیمانكار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل  

این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانكار تادیه شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به  مبالغی که بابت خرید نماید .

تادیه و  گردد  می  منظور  پیمانكار  طلب   حساب 

 بقیه ی بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود .    

ن ، تمام قرارداد های خود را با پیمانكاران جزء و اشخاص ثالث را  افت ابالغ خاتمه پیماپیمانكار باید بی درنگ پس از دری-3

،    2خاتمه دهد . خاتمه قرارداد های خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعالم نظر کارفرما طبق بند  

 انجام شود .  

ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به   مان ، در مقابل اشخاصد( در صورت یكه پیمانكار به منظور اجرای موضوع پی

این هزینه ها و خسارتها ، پس از رسیدگی و تائید کارفرما    پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد ،

 می گردد .   به حساب بستانكاری پیمانكار منظور

 احداث شده است ، در اختیار می گیرد.  قتی را که در کارگاه  ه(کارفرما تاسیسات و ساختمان های مو

بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبالً به پیمانكار شده است ، با توافق دو طرف تعیین می شود  

و  ی شود . اگر تاسیسات  و به حساب طلب پیمانكار منظور می گردد و بابت آن وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نم

ساختمان های پیشگفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما بهای اجاره آنها را با توافق دو طرف 

 تعیین می شود ، برای مدتی که به منظور تكمیل کار در اختیار داشت به پیمانكار پرداخت می کند . 

گر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است ،  مصالح و تجهیزات و دیو(پیمانكار مكلف است که مازاد 

ماه از تاریخ ابالغ کارفرما ، از محل های یاد شده خارج کند . در غیر این صورت ، کارفرما می تواند برای   3حداکثر ظرف مدت 

هی پیمانكار منظور کند در این صورت  های آن را به حساب بدخارج کردن آنها به نحوی که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه 

 پیمانكار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی های خود دعوایی مطرح نماید .  

 ز( در مورد تضمین های پیمانكار ، به ترتیب زیر عمل می شود :

د می شود ، با این تفاوت که آخرین صورت  آزا 34ماده  1تبصره   تضمین انجام تعهدات پیمان ، طبق روش تعیین شده در -1

اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل    ، وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته  حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار 

 قطعی شده ، با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود . 

آزاد می    35هر یک جداگانه طبق ماده    سمت تحویل قطعی شده ،تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و ق  -2

 شود .  

 

 . تعلیق49ماده  
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الف (کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ، در این صورت باید مراتب را با  

که تمام کارهای انجام شده ، مصالح و  ، پیمانكار مكلف است تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانكار اطالع دهد . در مدت تعلیق 

 تجهیزات پای کار ، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته ، حفاظت و حراست کند .  

ین هزینه های  ب(کارفرما هزینه های باالسری پیمانكار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، تعی

، به توافق طرفین در زمان ابالغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانكار توافق می نماید . در   یاد شده

صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های باالسری پیمانكار در دوره تعلیق نشده  

درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانكار می پردازد . اگر به دستور کارفرما ،    10ماهانه مبلغی معادل  باشد ، کارفرما  

در صد متوسط کارکرد فرضی   10قسمتی از کار متوقف شود ، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق ، ماهانه مبلغی معادل  

پیم  به   ، متوقف شده  کار  مبلغ  تناسب  به   ، می شود  ماهانه  پرداخت  تناسب  انكار  به  ماه  ، کسر  تعلیق  هزینه  تعیین  برای   .

 محاسبه می شود .  

درصد هزینه تعلیق    80تبصره : در صورتیكه پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابالغ شود ،  

 محاسبه شده طبق این بند ، به پیمانكار پرداخت می شود .  

ماشین آالتی که پیمانكار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید ، بدون پرداخت هیچ و پیمانكار در مورد    ج( کارفرما

نوع هزینه ای ، توافق می کنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آالت که در کارگاه باقی می ماند ، بر اساس  

 ود .  توافق طرفین به پیمانكار پرداخت می ش

تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرما می تواند با موافقت پیمانكار ، مدت تعلیق را برای یک بار و   د( در صورتی که 

ماه پیمان خاتمه یافته   3ماه ، با شرایط پیش گفته افزایش دهد . در صورت عدم موافقت پیمانكار با تعلیق بیش از    3حداکثر  

 د .  عمل می شو  48و طبق ماده  

موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانكار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ ه( هرگاه عوامل  

 شروع مجدد کار را به پیمانكار ابالغ می کند . 

 

 . هزینه تسریع کار ، خسارت تاخیر کار  50ماده  

، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانكار ، پیش بینی  اسناد و مدارک پیمان  الف ( اگر در مقابل پیش از موعد اتمام کار ، در  

شده باشد و پیمانكار پیش از سپری شدن مدت پیمان ، عملیات موضوع پیمان را تكمیل کند و آماده تحویل نماید ، پیمانكار  

 محق به دریافت هزینه تسریع  طبق شرایط پیش بینی  شده می باشد .  

پایان کار انب( در  ،  ، در صورتی که مدت  اولیه پیمان به عالوه مدت های تمدید شده پیمان باشد  ، بیش از مدت  جام کار 

و رسیدگی به دالیل پیمانكار ، مدت تاخیر غیر مجاز را تعیین می کند ، تا پس از تصویب    30مهندس مشاور با رعایت ماده  

 یرد .  کارفرما ، به شرح زیر ، مالک محاسبه خسارت تاخیر قرار گ

مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود ، برای هر روز تاخیر ، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده  هرگاه جمع    -1

 کار که در اجرای آن تاخیر شده است . 

ازاد بر  و برای م   1هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند  -2

 رم مدت پیمان ،برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است .  آن تا یک چها

هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد ، مجموع خسارت های تاخیر   -3

( بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت  2ده بر پایه بند  )ز جمع خسارت محاسبه شقابل دریافت از پیمانكار نمی تواند ا

 پیمان ، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود .  
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مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است ، عبارت است از مبلغ پیمان ، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به   -4

 آخرین روز مدت پیمان .   ر های انجام یافته تاکا

، به پیمان خاتمه داده شود ، تاخیر کار نسبت به برنامه    48فسخ شود ، یا طبق ماده    46در صورتیكه پیمان ، طبق ماده    -5

ار ، طبق مفاد  می شود بابت تاخیر غیر مجاز پیمانك  بررسی شده ، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین 30تفصیلی با رعایت ماده 

د ، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانكار تعلق می گیرد . در این حالت ، مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده ،  این بن

عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمان تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانكار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه  

 کار انجام شده .    جام می شد منهای مبلغپیمان ان

در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری می باشد و در اسناد و مدارک پیمان ، میزان    -6

 آن پیش بینی شده باشد ، خسارت تاخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند .  

 . صورت حساب نهایی  51ماده  

ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود ، عبارت    3یی پیمان که ظرف مدت  صورت حساب نها

تهیه و تصویب میشود و مبلغی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به   40است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده  

الح ، تجهیزات ، ماشین آالت تحویلی ل آحاد بها ، بهای مصمبلغ باال اضافه یا از آن کسر می گردد ، مانند وجوه ناشی از تعدی

 کارفرما به پیمانكار ، مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده .  

صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانكار باشد ، توسط کارفرما و پیمانكار امضا می  

ه شده توسط  کارفرما معترض باشد و آن را امضا نكند ، باید ظرف یک ماه ، نظر  صورت حساب نهایی تهی  شود . اگر پیمانكار به

 خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد و گر نه صورت حساب نهایی از طرف پیمانكار پذیرفته شده تلقی میشود .

رار می گیرد ، برای دو طرف  ق  52مانكار طبق ماده  صورت حساب نهایی تائید شده به شرح باال که مالک تسویه حساب پی 

پیمان قطعی است و گر نه هر گونه اعتراضی و ادعایی در مورد آن بی تاثیر می باشد . در صورتی که پیمانكار نسبت به صورت 

ا  اعتراض  اعالم کند و  تعیین شده  اعتراض خود را در مهلت  باشد و  نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض  و مورد  حساب 

 اقدام نماید .    53قرار نگیرد ، پیمانكار می تواند برای حل مسئله ، طبق ماده    پذیرش کارفرما

. در صورتی که به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه 1تبصره  

کارفرما این هزینه های اضافی را    پیمانكار ایجاد شود ،صورت حساب نهایی، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانت نامه های  

ماه    3که از سوی پیمانكار تامین شده است ، به او پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یک از تضمینها از  

 بیشتر شود ، کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید .  

صورت وضعیت موقت ، پیمانكار بدهكار نبوده یا   علوم شود که در آخرین.هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، م2تبصره  

،مشخص شود که در زمان  نهایی  یا طبق صورت حساب  است  بوده  انجام کار  از نصف کسور تضمین حسن  او کمتر  بدهی 

ب مربوط  نشده  آزاد  بی درنگ تضمین  باید  ، کارفرما  است  نبوده  بدهكار  پیمانكار  از  تصویب صورت وضعیت قطعی  ه هر یک 

شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را از سوی پیمانكار تامین شده است ، برای مدتی  که در آزاد نمودن آنها    مدارک یاد

 تاخیر ایجاد کرده ، پرداخت کند .  

 . تسویه حساب  52ماده  

حداکثر در  ستانكار شود، طلب او  تهیه شده است، پیمانكار ب  51الف( هرگاه بر اساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده  

مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعالم کارفرما پرداخت می گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار  

 ، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند ، دیگر تضمین های پیمانكار ، از هر نوع که باشد ، بی درنگ آزاد می شود.  
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ورت حساب نهایی ، پیمانكار بدهكار شود ، مكلف است که در مدت یک ماه از تاریخ انقضای صورت  ب( هر گاه بر اساس ص 

حساب نهایی یا اعالم کارفرما ، به شرح باال طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنكاف ورزد یا تاخیر ورزد ، کارفرما  

  47سپرده ها و تضمین های پیمانكار )در صورتی که طبق ماده   از محلقضایی ، طلب خود را   حق دارد ، بدون انجام تشریفات

ضبط نشده باشد ( وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تكافو ننماید ، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصل  

 کند . 

 

از نصف کسور تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل   پرداخت کند ، به غیر  هرگاه پیمانكار در مهلت مقرر باال ، طلب کارفرما را

 زاد می شود .  قطعی نزد کارفرما باقی می ماند ، بقیه ضمانت نامه ها و سپرده های او ، به هر عنوان که باشد ، بی درنگ آ 

 . حل اختالف  53ماده  

طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از ف نظر پیش آید ، دو  الف ( هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختال

درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوری طبق بند )ج( بر حسب مورد ، به روش تعیین شده در بند های  

 عمل نماید .    2و  1

رنامه و بودجه از  قانون ب   23تناد ماده  در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به اس -1

سوی سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است ، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه  

 را استعالم نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعالم می شود ، عمل کنند .  

اختالف -2 مورد  از    در  خارج  که  بند  نظرهایی  هیات    1شمول  یا  کارشناس  به  آنها  دوباره  نظر  اعالم  و  ،رسیدگی  است 

کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی ، در چارچوب پیمان  

 و قوانین و مقررات مربوط اعالم می گردد ، عمل کنند . 

، به توافق نرسد یا نظر اعالم شده طبق بند   2رشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند دو طرف در انتخاب کا ب( در صورتی که

 ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، برای حل اختالف ، طبق بند )ج( اقدام میگردد .    2و  1های  

خواست ارجاع موضوع یا  از طرفها می تواند در ج( هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختالف نظر پیش آید ، هریک  

 موضوعات مورد اختالف به داوری ره به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید .  

. چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختالف شورای عالی فنی خواهد بود  1تبصره 

  . 

در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود . پس از اعالم  ظر شورای عالی فنی ،  تبصره : رسیدگی و اعالم ن 

 نظر شورای یاد شده ، طرفها بر طبق آن عمل می نمایند .  

د( ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن  

 تعهدات قراردادی خویش عمل نكند .    که یكی از دو طرف به  نمی شود

 

 

 

 

 

 

 . قوانین و مقررات حاکم بر پیمان  54ماده  

 قوانین و مقررات حاکم بر پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران است .  
 



 

 

 

 ص پ  149-1/ 5564/10شماره: 

 07/1400/ 11تاریخ:

                                                                                                      ای با ارزیابی کیفیله عمومی یک مرحمناقصه  تجدید  داسنا

 تمهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جه 

 NGLواقع در  Meteringبخش 

900,1000,1200,1300 
 

 

TENDER DOCUMENTS 

 
فارس پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج   

Page 86 of 177 

 

 

 

 پیمانکار:  کارفرما: 

 ........... انوادگی: نام و نام خ نژاد نام و نام خانوادگی: محمود امین

 رئیس هیئت مدیرهسمت:  سمت: نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل  

 امضا:  امضا:  

  غالمرضا اکبرلونام و نام خانوادگی:  

    رئیس امورمالیسمت: 

  امضا: 
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رایط خصوصی پیمانش
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 شرایط خصوصی پیمان
ا عیین تكلیف برخی از موارد در آنها، به  ز شرایط عمومی پیمان است که تاین شرایط خصوصی، در توضیح و تكمیل موادی 

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری  شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و نمی

در شرایط عمومی پیمان، بی    و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن

تبار است. شماره و حروف بكار رفته در مواد  این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی  اع

 پیمان است. 

 تامین نماید .از کارکنان و کارگران محلی  مورد نیاز خود را  نیروی انسانی  حتی المقدور  پیمانكار باید   (ز  17ماده  

 بعد از تاریخ مبادله پیمان است.   روز  20ای ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای کار  آخرین مهلت پیمانكار، بر (ب  18ماده  

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است: 

برنامه   تاپیمانكار مكلف است در شروع کار  و  ارائه دهد که در آن تاریخ  ف  رتیب شروع و خاتمه مراحل مختلجرایی جامعی 

کارهای موضوع پیمان نشان داده شده باشد، بطوریكه کلیه کارها در ظرف مدت پیمان خاتمه یافته و تحویل گردد. این برنامه  

، مسیر بحرانی  P6و یا    MS Projectباید همراه با تخصیص منابع شامل نیروی انسانی و ماشین آالت بوده و تحت نرم افزار  

 باشد. یش بینی اولیه ضمیمه اسناد میروژه را مشخص نماید. برنامه پکل پ

برنامه مذکور پس از تصویب آن توسط دستگاه نظارت به لحاظ زمانی مالک اجرای کارهای موضوع پیمان خواهد بود. هر گونه  

ر شرف انجام برای تصحیح عدول  عدول از برنامه اجرایی زمانبندی شده مصوب بایستی با شرح علت و اقدامات انجام شده و یا د

 مذکور همراه باشد. 

 های هماهنگی انجام کار   گزارش پیشرفت کار و روش  (ه  –  18ماده  

 گزارش پیشرفت کار پیمانكار باید دارای جزئیات زیر باشد:   (1  -ه  -18ماده  

ظرف   • حداکثر  است  مكلف  ساخ  15پیمانكار  جدول  ارائه  به  نسبت  پیمان  مبادله  تاریخ  از  پس  کار  روز  تفكیكی  تار 

(Work Breakdown Structure( تا آخرین سطح پروژه )Job Phase  اقدام نموده و جدول فوق را به تصویب )

 باشد. دستگاه نظارت برساند. این جدول به عنوان پایه و اساس برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه می 

معادل  فزایش تاخیرات خیر مواجه شود، در صورت اا تأهر دلیلی روند اجرای پروژه ب  پیمانكار مكلف است در صورتیكه به •

خیرات بیشتر،  ، و به منظور جلوگیری از تأثیر آن در مسیر بحرانی پروژه( و تأPlanنسبت به برنامه کاری )درصد    10

الت،  خیرات )از جمله افزایش ماشین آهای اجرایی برای جبران تأرانی خود را تهیه نموده و راه حلبرنامه زمانبندی جب

یید دستگاه نظارت باشد( ارائه کند. و پس  حل مناسب اجرایی دیگر که مورد تأ  و یا هر راه  شیفت کاری، نیروی انسانی

 از دریافت نقطه نظرات دستگاه نظارت نسبت به انجام راهكارهای پیشنهاد شده اقدام نماید. 

ریزی و کنترل  رنامه به ارائه رویه و دستورالعمل بیمان نسبت  پس از تاریخ مبادله پروز    20پیمانكار مكلف است حداکثر   •

 پروژه اقدام نموده و به تصویب دستگاه نظارت برساند. 

پیمانكار مكلف است که هر ماه گزارش کاملی از کارهای انجام شده در آن ماه تهیه و در پنج نسخه ارائه نماید. تاریخ   •

( اطالعات  بستن  و  آوری  گزاCut off Dateجمع  تهیه  جهت  گزار (  ارسال  تاریخ  و  ماهانه  روش رش  در  های  ش 

هماهنگی انجام کار مشخص خواهد گردید. در صورتیكه در حین اجرای پروژه تغییراتی در احجام و مقادیر کار بوجود  

 آید 

 ستی حداقل موارد ذیل را پوشش دهد: های گزارش ماهانه بایسر فصل •
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های اصلی انجام شده  م فعالیتهای مربوط به ایمنی، اهعالیتمقدمه، مشخصات پروژه، گزارش آماری و شرح حوادث و ف

ها و پیشنهادات مناسب جهت  ده، مشكالت پروژه و ارائه راه حل های اجرایی ماه آیندر ماه گذشته، پیش بینی فعالیت

برنامه زمانبندی تفصیلی، جدول ساختار تفكیكی فعالیت  آنها،  آنالیز مسیر بحرانی پروژه  WBSها ) رفع  در هر ماه،  (، 

 Change(، جدول وضعیت تغییرات کاری مانند  S.Curveای پروژه )ت فیزیكی واقعی و برنامه صد پیشرفنمودار در

Orders جدول آماری نیروی انسانی بر اساس تخصص   و ماشین آالت  ای توزیع نیروی انسانی، نمودار واقعی و برنامه ،

وارده به کارگاه،  جدول فهرست کل مصالح و تجهیراکاری و به تفكیک نفرات مستقیم و غیر مستقیم،   نیاز،  ت مورد 

موجودی انبار و مصالح پای کار، جدول تعداد و نوع ماشین آالت همراه با ساعات کارکرد ماهانه، فهرست کلیه مكاتبات  

 تصاویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه.   ،پیمانكار به دستگاه نظارت  ارسالی  

عالو  • بایستی  صپیمانكار  به  ماهانه  گزارش  ارائه  بر  ویرایش    Hard Copyورت  ه  قابل  و  اصلی  الكترونیكی  فایل   ،

(Native Files  از طریق را  مزبور  الكترونیكی    CD( گزارش  از طریق پست  لزوم  و در صورت  به  E-Mail)  ارائه   )

 دستگاه نظارت ارسال نماید. 

-ی اجرایی روزانه بهمراه نفرهاود را که شامل کلیه فعالیتپیمانكار موظف است در اولین روز هر هفته برنامه هفتگی خ •

باشد، به دستگاه نظارت ارائه نماید. این برنامه باید با برنامه زمانی  ساعت کار،  متره کارها و ماشین آالت مورد نیاز می

 کلی هماهنگی داشته باشد. 

یید شده  ای تأهفتگی و با شكل و محتو  دو  ارشهای خود را در قالب گزپیمانكار مكلف است که خالصه عملكرد فعالیت •

( و تاریخ ارائه گزارش  Cut off Dateتوسط دستگاه نظارت تهیه و ارائه نماید، تاریخ جمع آوری و بستن اطالعات )

رویه هماهنگی مصوب   بود. سر فصلطبق  فعالیت خواهد  این گزارش شامل خالصه  انجام شده درهای  هفته    دو  های 

ده و مشكالت و پیشنهادات، جدول نیروی انسانی و ماشین آالت، جدول  هفته آین  دو ای قابل انجام در  هگذشته، فعالیت 

 باشد. ای پروژه می هفته  دو مصالح و متریال و برنامه زمانبندی  

پروژه دستگاه   • به دفتر کنترل  بعد  روز  تا ساعت ده صبح  را حداکثر  پیشرفت کار  روزانه  است گزارش  پیمانكار مكلف 

. در صورتیكه گزارش فوق ناقص، مخدوش یا اشتباه باشد برای اصالح عودت داده  مستقر در کارگاه ارسال نماید   نظارت

به دستگاه    شده و پیمانكار موظف است حداکثر تا ساعت دوازده صبح همان روز گزارش فوق را اصالح نموده و مجدداً

 مه خواهد یافت. ر تا تكمیل موضوع قرارداد ادانظارت ارائه نماید. تهیه و ارائه گزارش روزانه پیشرفت کا

های اصلی انجام شده در روز مورد گزارش و مطابق با برنامه زمانبندی  بایستی شامل شرح فعالیت محتوای گزارش روزانه   •

تعداد  پروژه باشد. ذکر احجام کل، انجام شده در روز و باقیمانده، جدول آمار نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم با ذکر  

نفر با ذکر تعداد و ساعت کارکرد    ساعت،-و نوع تخصص و  آماده به کار  جدول آمار ماشین آالت فعال و غیر فعال و 

 روزانه، جدول مصالح رسیده و مصرفی و ذکر وضعیت آب و هوا و شرایط محیطی در گزارش فوق الزامی است. 

گزار از  هر یک  تهیه  برای چگونگی  دیگری  جزئیات  جانب دستشدر صورتی که  از  کار  پیشرفت  ارائه گردد  های  نظارت  گاه 

 پیمانكار موظف به رعایت آن خواهد بود. 

 ها باید توسط پیمانكار برای نماینده کارفرما در کارگاه ارسال گردد. در کلیه موارد فوق رونوشت گزارش 

 ( روشهای هماهنگی انجام کار 2-ه-18ماده  
از تا  20بایستی در مدت  پیمانكار   یید دستگاه نظارت ارسال  هنگی اجرای کار را جهت تأهای هماریخ ابالغ پیمان، روش روز 

 ها پس از تصویب دستگاه نظارت مبنای هماهنگی انجام کار قرار خواهند گرفت. نماید. این روش 

 مورد نیاز کارفرما و ماشین آالت ، تسهیالت   تدارك مصالح ، تجهیزات( تجهیز کارگاه ،  20ماده  

 کند: را تأمین می  مورد نیاز  مصالحبخشی از  کارفرما به شرح زیر   ز(  20و    ب-20ماده  
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مورد نیاز  و نیروی انسانی  ، تجهیزات و ماشین آالت  مصرفی  مین مصالحطور کلی هیچگونه تعهدی در مورد تأکارفرما ب •

 برای اجرای عملیات موضوع پیمان بعهده ندارد. 

 
  

 : ن آالت رعایت کندشده در زیر را در تأمین ماشی پیمانكار باید مشخصات تعیین ه(-20ماده  
پیمانكار باید کلیه ماشین آالت و ابزار مورد نیاز کار را بر طبق برنامه زمانبندی به صورت سالم و آماده به کار به کارگاه حمل 

 مورد نیاز کار ندارد.   و ابزار  کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال تأمین ماشین آالت  .نماید

کلیه مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کار و حفظ محیط زیست را طبق ضوابط و  پیمانكار موظف است که    ب(-21  ماده

 نماید.   رعایت  9شماره    مقررات پیوست

به    ( کارگاه منصوب و او راHSEپیمانكار موظف است یک نفر را با تأیید کارفرما به عنوان مسئول ایمنی و بهداشت محیط )

 ما و یا نماینده وی معرفی نماید. کتباً به کارفر  یید،هت اخذ تأهمراه سوابق ج

 گزارش حوادث
و  کارفرما    HSEواحد  گزارش تمام حوادت ناشی از کار را بالفاصله به    HSEپیمانكار بایستی ترتیبی اتخاذ نماید که پرسنل  

گاه  های مربوطه برای دستت طی فرم ساع  24بایست ظرف  نماینده دستگاه نظارت اطالع دهند. گزارش کتبی حوادث نیز می 

 نظارت ارسال گردند. 

 جزئیات تمام حوادث و سوانح باید تهیه و در گزارش ثبت شوند. 

 پیمانكار باید گزارش را بررسی و اخطارهای الزم را به مسئوالن اجرایی مربوطه بدهد و اقدامات الزم را معمول نماید. 

از موضوع پیمان که  قسمت  ج( -21ماده   باید بیمه کند و همچهایی  باید مشمول بیمه  پیمانكار  نین موارد یا حوادثی که 

 گردد، به شرح زیر است: 

  های را از طریق یكی از شرکتتمام خطر نصب و بیمه نامه مسئولیت مدنی  های  نامه بیمه  به هزینه خود  پیمانكار موظف است

 رت ارائه نماید. به دستگاه نظا  ها راکپی بیمه نامه  ونموده  تهیه    معتبر بیمه

در    کارهایبرای پوشش کلیه    .  .  .  سیل ،  ها از جمله حوادث قهری و آتش سوزی وکلیه پوشش   ر نصب شاملبیمه تمام خط 

 تهیه گردد .کار  .مبالغ بیمه شده بایستی متناسب با ارزش    باشدمی  حال اجرا و ماشین آالت و ابزار و مصالح

ا جهت جبران هر گونه خسارت مالی و جانی به هبا حداکثر پوشش   بایستمی  لثمسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثا  بیمه

بایست برای تمامی پرسنل کارگاهی  تهیه گردد. همچنین این بیمه نامه می   پرسنل پیمانكار، کارفرما، مشاور و دستگاه نظارت

 تهیه گردد.نیز  نام  نفر بصورت بی   دوپیمانكار تهیه و عالوه بر آن برای  

سایر موارد پیش بینی نشده، دستگاه نظارت بر حسب شرایط پروژه، شرایط و مبالغ  در مورد کلیه بندهای فوق و    :1توضیح  

 را به پیمانكار اعالم خواهد نمود و پوشش های بیمه نامه بایستی به تائید کارفرما رسانده شود . مربوطه  

ه ادعای خسارت و دعاوی  که کارفرما را در قبال هر گونپیمانكار متعهد است    ،در هر حال در صورت بروز حادثه یا خسارت

 مربوطه مصون بدارد. 

 

 نقشه های مطابق  ساخت که پیمانكار تهیه میكند ، به شرح زیراست :    وی مدارک فنی  شمار نسخه هاح (    –  22ماده  

 شرایط عمومی بشرح زیر تكمیل می گردد:   22ماده    "ح  "مندرجات بند  
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باید   -1 دراختیار  و هاردکپی    Nativeالكترونیكی  سخه  ن 3را به تعداد  ی  تولید شده در مرحله طراح  فنی  مدارکپیمانكار 

 دستگاه نظارت قراردهد. 

باید   -2 الكترونیكی  پیمانكار  های    PDFو    Nativeفایل  نقشه  بهمراه  مدارک چون ساخت  را درکلیه  سری     3هاردکپی 

 . به دستگاه نظارت ارائه نمایدبهمراه سایر مدارک موضوع این بند به صورت صحافی شده  

 نماید : پیمانكار موظف است که در انتخاب پیمانكاران جزء موارد زیر را رعایت  ب(    -24ماده  

 پیمانكار حق واگذاری موضوع پیمان را به پیمانكاران دیگر نخواهد داشت.  -1

ارجاع کار به پیمانكار دست دوم، -2 از  ارائه سوابق حرف  پیمانكار موظف است قبل  پیمانكار مربوطه،هضمن  تأیید   ای 

 بایستی تعهدات و شرایط پیمان حاضر را در بر داشته باشد. که دراین صورت می  ،کتبی کارفرما را اخذ کند

از کار به پیمانكار جزء  -3 تعهدات  کاهش  مسئولیت یا  سلب  موجب    توسط کارفرما  هر گونه تصویب واگذاری بخشی 

ررات این پیمان از طرف پیمانكاران جزء و  یمانكار مسئول مراعات کلیه مقو پ  ،پیمانكار طبق این پیمان نخواهد شد 

کارکنان آنها خواهد بود. در صورت برآورده نشدن شرایط فوق، هر اقدامی که از طرف دستگاه نظارت و یا کارفرما  

جبران خسارت و  و موجب ایجاد حق و    نبودهبر طبق این پیمان    پیمانكار  ها یا تعهداتمسئولیت   رافعصورت گیرد،  

 و غیره نخواهد شد. تمدید قرارداد  

   الف(-28ماده  

   توسط کارفرما در اختیار پیمانكار قرار خواهد گرفت.به متراژ محدود  زمین تجهیز کارگاه  

 ه( تعدیل نرخ پیمان -29ماده  
 . دنمی گرد  مصالح  ما به التفاوتاضافه بها و یا  و    ، تورم  هیچگونه تعدیلمشمول  مبلغ این پیمان  

ک ماه از بروز یک رویداد که منجر به طرح ادعا می گردد ، می تواند موارد ادعایی خود را به  پیمانكار حداکثر ظرف مدت ی

 همراه ادله و مستندات الزم جهت بررسی ارائه نماید و در غیر اینصورت موارد ادعایی قابل طرح و بررسی نخواهد بود .

 زیر بعهده پیمانکار است :   ج ( هزینه انجام آزمایشهای -32ماده  
 هزینه پیمانكار می باشد.     تا زمان تحویل موقت بعهده و  عملیات موضوعگهداری  ن

به هزینه کارفرما و توسط آزمایشگاه مورد تائید کارفرما انجام خواهد شد .پیمانكار بایستی  در صورت نیاز آزمایشات بتن و خاک 

 زم توسط کارفرما معمول گردد . ه قرارداد اعالم تا هماهنگی اللیست آزمایشات مورد لزوم را پس از مبادل

 هزینه انجام کلیه تست ها و آزمایشات مربوط به عملیات حفاظت کاتدیک بر عهده پیمانكار می باشد . 

کار  %  80  استرداد  (35ماده   انجام  حسن  تضمین  سپرده  ارائه  وجوه  قبال  در  و   ، پیمانكار  درخواست  صورت  در  صرفا   ،

 .مقدور است  نامه بانكی  ضمانت

 پیش پرداخت: (36ماده  
الشرط و غیر قابل  ب  بانكی معتبر  ر مقابل ضمانتنامهدباشد که  پیمان می  %( مبلغ25درصد )  و پنج  پیش پرداخت بیست  مبلغ

 شود. در وجه پیمانكار پرداخت می ،  عندالمطالبه قابل وصول باشد    کهبرگشت  

پرداخت به گونه پرداختای کسر میمبلغ پیش  وضعیت    تا آخرین صورت وضعیت موقت )صورت  شود که تمام مبالغ پیش 

 . ( مستهلک شودماقبل قطعی

 % افزایش یا کاهش گردد مبلغ پیش پرداخت قابل پرداخت، ثابت خواهد بود. 25چنانچه پیمان مشمول   :  1تبصره  
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ارفرما  ای تكمیل شده را به درخواست ک هبرخی از قسمت  ،پیمانكار موظف است که پیش از تكمیل کل کار  ب(-39ماده  

 تحویل موقت نماید. 

توانند چنانچه ضرورت ایجاب کند  های اجرایی می دستگاه   02/1359/ 23مورخ    1-1740/ 5-600/54مطابق بخشنامه شماره  

 هر قسمت از پروژه را که تكمیل و طبق شرایط عمومی پیمان آماده تحویل موقت باشد، تحویل گیرند. 

بند    ره تعلیق به باالسری پیمانكار در دوهزینه    ب(-49ماده   شرایط عمومی پیمان    49ماده    « ب»ترتیب تعیین شده در 

 باشد. می

محل مطالبات و یا  شرایط عمومی پیمان محاسبه و از    50ماده    «ب»خسارت تأخیر غیر مجاز مطابق بند    (6-ب-50ماده  

% مبلغ  10جریمه تاخیر غیرمجاز  سقف    ل توسط کارفرما می باشد.بدون نیاز به تشریفات قضایی قابل وصوپیمانكار  تضامین  

 پیمان می باشد .

در صورت فسخ پیمان بدلیل قصور پیمانكار ، کارفرما محق می باشد عالوه بر جریمه تاخیر غیر مجاز به شرح فوق ، خسارات  

 وارده ناشی از فسخ پیمان را از محل مطالبات پیمانكار وصول نماید . 

 ( 2-53ماده  
است در تعبیر و تفسیر مفاد این پیمان چه در مرحله اجرا و چه پس از اجرای آن پیش آید  کلیه اختالف هایی که ممكن  

چنانچه در کمیسیونی که مرکب از باالترین مقام دستگاههای اجرایی و پیمانكار حل و فصل نگردد ، طبق دستور العمل داوری  

ی است از زمان حدوث اختالف تا زمان رفع  حل و فصل خواهد شد، بدیه  (10  خلیج فارس )پیوستشرکت صنایع پتروشیمی  

 باشد. آن طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود طبق پیمان می

 

 پیمانکار: کارفرما: 

 نام و نام خانوادگی:   نام و نام خانوادگی:

 سمت:   سمت: 

 امضا:  امضا:  

 نام و نام خانوادگی:  

  سمت: 

 امضا: 
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 پیوست ها 
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 یکست ویپ
 کار شرح
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 شرح کار پروژه 

 NGLواقع در    Meteringمهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جهت بخش 

900,1000,1200,1300  
 موضوع:

  Meteringجهت بخش    ییروشنا  ستمیس  یو اجرا  دی ، خر  یمهندس  شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس در نظر دارد

 نماید. واگذارپیمانكار اجرایی    را به  NGL900, 1000,1200,1300واقع در  

 موارد ذیل و نه محدود به آن می باشد: شامل  شرح کار پیمانكار حداقل  

 کابل کشی و سیم کشی ) مهندسی ، خرید و اجرا (  .1

  طبق آزمایش  کابل،  تگ و شماره  نصب  کردن ،  مهار  کردن،  مرتب  شامل  کابلكشی  به  مربوط  رهای تكمیلیتمامی کا -

 رما. کارفبه    حویلت  و  فنی  مشخصات  و  نقشه

 حفاری کانال خاکی ، ماسه ریزی ، آجرچینی : ) در صورت نیاز (  -

 خرید متریال مورد نیاز  -

 

 سر سیم بندی و اتصال کابلها ) مهندسی ، خرید و اجرا (  .2

 فرم دادن کابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی -

 ایق و نصب کابلشو یا سر سیم جدا کردن پوسته و ع -

 م و کابلنصب شماره سی -

 نصب گلند و شرود  -

 فنی   مشخصات  طبق  مشابه  روش های  یا  چسب  نوار  از  استفاده  با  هادی  قدار  بر  تهایپوشاندن قسم -

 بستن سر سیم در محل مشخص شده طبق مشخصات فنی -

 کارفرما   به  تحویل  و(  نیاز  صورت  در)اتصال   صحت  و  عایق  شهایآزمای -

 متریال مورد نیاز خرید   -

 

 ) مهندسی ، خرید و اجرا (   ل و کاندوئیتنصب سینی و نردبان کاب .3

 ( ساپورت ها)هاساخت و نصب تكیه   -

 آنها   امثال  و  رولپالگ  پرچ،  مهره،پیچ،  نصب   -

 حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب -

 نصب   و  الزم  طولهای  در  برش:  شامل  گاههانصب قطعات روی تكیه   -

 و تنظیم و تراز کردن قطعات نصب شده   تثبیت مكانیكی -

  طبق مشخصات فنی   (EARTH BONDING)  اتصاالت زمیننصب   -

 نیاز   صورت  در  برش  هایلكه گیری محل -

 چهارراه ،  سه راه زانو،  نصب   -
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 (نیاز  صورت  در )  هابرش و رزوه کردن سر کاندوئیت -

 کاندوئیتها   ها ونصب بست  ،  نصب اتصاالت -

 (   نیاز  صورت  در)گها  نصب بوشین -

 حویل به کارفرما ت -

 خرید متریال مورد نیاز  -

 

 ) مهندسی ، خرید و اجرا (   جعبه تقسیم  پنل ونصب   .4

 آنها   امثال  و  تكیه گاهها  رکها،  مها،ساخت و نصب فری -

 فنی   مشخصات  و  نقشه  طبق  مقرر  محل  در  نصب  نصب،  محل  به  پیمانكار  انبار  ازحمل   -

 تثبیت مكانیكی   -

 عمودی   و  یافق  لحاظ  از  پنلهاتنظیم و تراز کردن   -

 ما زمایش عایقی و تحویل به کارفرآ -

 خرید متریال مورد نیار  -

 

 ) مهندسی ، خرید و اجرا (   نصب سیستم روشنایی .5

 حمل از انبار پیمانكار به محل نصب  -

 سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی  آماده -

 زمین   اتصال  المپ،  نصب  مانند  تكمیلی  رهایکا -

 ارفرما آزمایش، روشن کردن و تحویل به ک -

 نصب تاورهای روشنایی   -

 سیون تاورهای روشنایی  اجرای فوندا -

 خرید متریال مورد نیاز  -

 

 ) مهندسی ، خرید و اجرا (  نصب سیستم اتصال زمین .6

 حمل از انبار پیمانكار به محل نصب  -

 ات  ( ) جوش احتراقی ، دیسپاچر ، الكترود زمین ، اتصال به تجهیز  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی -

 آزمایش و تحویل به کارفرما  -

 ریال مورد نیاز خرید مت  -

 

 اندازی    اندازی و را هراه    پیش .7

 سیستم  کردن  قدار  بر  از  قبل  الزم  بازبینی های  شها وآزمای -

 است.   الزم بعهده ی پیمانكار  آزمایشهای  برای  الزم  ابزار  هها وتأمین دستگا -

 تستر  گرم  از  استفاده  با  تجهیزات  عایق  به  مربوط  یشهایآزما -
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  ات اجرائی بر اساس دستورالعمل کارفرمادر حین عملی HSE رعایت الزامات .8

 پرسنل پیمانكار بر عهده و هزینه پیمانكار می باشد .    یغذا   وایاب و ذهاب  تامین تسهیالت اسكان ،   .9

 مربوط به امور ایمنی و بهداشت کلیه کارکنان پیمانكار    و وسایل  تامین خدمات و الزامات .10

 وضوع قرارداد بر عهده پیمانكار می باشد کلیه ابزار و تجهیزات الزم برای اجرای م   تامین .11

 

 

 حداقل مدارك مهندسی که پیمانکار بایستی تهیه کند : 

 
1. Cable List 

2. Single line diagram – Normal lighting panel 

3. Single line diagram – Emergency lighting panel 
4. Lighting junction box wiring diagram 

5. Lighting Layout 

6. Lighting Calculation 

7. MTO 

8. Installation Detail 

 سایر اطالعات مورد نیاز :

 

 طراحی سیستم روشنایی می بایستی بر اساس استانداردهای پروژه انجام گیرد . ✓

 روشنایی شامل نرمال و اضطراری می باشد .  ✓

 ر نظر گرفته شود .روشنایی شلتر میترینگ ، محوطه و اداوت ابزاردقیق د ✓

( و با توجه به نقشه معماری سوله مذکور ، به Metering Shelterصب چراغها در سوله  )ضروری است که ارتفاع ن ✓

گونه ای در نظر گرفته شود که نصب چراغها ، محدودیتی برای حرکت جرثقیل سقفی در سوله فوق الذکر ایجاد  

 نكند. 

در نظر    Hazardous area classificationار بودن بر اساس مدرک  کلیه تجهیزات از نظر صنعتی یا ضد انفج ✓

 گرفته شود .  

 اتصال ارت سیستم روشنایی به ارت موجود بعهده ی پیمانكار می باشد.  ✓

 مشخصات فنی تمامی تجهیزات روشنایی میبایستی مطابق مدارک پروژه در نظر گرفته شوند.  ✓

 .باشد  برآورد مقادیر اولیه پروژه پیوست شرح کار می   ✓

 بعهده ی کارفرما می باشد .  تامین فیدر از تابلوی برق باالدست ✓

✓    ، باشد  می  تحویل  و  تست   ، اجرا   ، نصب   ، خرید   ، طراحی  ی  هزینه  شامل  پیشنهادی  قیمت  اینكه  به  توجه  با 

 پیمانكار موظف است قبل از ارائه ی پیشنهاد مالی ، از محل اجرای پروژه بازدید بعمل آورد .

اینگونه آیتم ها بر    اجرای کانال خاکی باشد ، هزینه  ابل کشی در برخی نقاط ، ممكن است نیاز بهدر خصوص ک ✓

 محاسبه می گردد .)کارهای اضافی و نقصانی (    3مفاد پیوست  ساس  ا
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 هزینه ی تهیه ، نصب و اجرا و جمع آوری اسكافلد بعهده ی پیمانكار می باشد .  ✓

 یمانكار می باشد .تجهیز کارگاه و برچیدن آن بعهده ی پ ✓

 و سرد از کارفرما بعهده ی پیمانكار می باشد .پیگیری اخذ پرمیت گرم   ✓

م ✓

 باشد.بایست خریداری گردد که بپیوست میمی   VENDOR LISTها بر اساس تریالم

ن ✓

 باشد.قشه و مدارک مربوط به میترینگ بپیوست می

✓   

در خصوص مكان استقرار کارگاه ، پس از انتخاب پیمانكار مكانی در اختیار ایشان قرار داده  

 شود. می

د ✓

بخش   به  موقت  کنترل  اتاق  از  اجرا  تیم  توسط  که  نقشه  و  متراژ  خصوص    TIE-INر 

 باشد:کشیده شده است به شرح زیر می

 :  NGL1300در سایت  

و هر کدام به    mm2 35*4دو رشته کابل    TIE-INاز اتاق کنترل موقت تا بخش    -

است  315متراژ   شده  اجرا  اضطراری  و  نرمال  روشنایی  سیستم  جهت   .متر 

 :  NGL1200در سایت   

  mm2  4*16و   mm2   4*25دو رشته کابل  TIE-INاز اتاق کنترل موقت تا بخش  -

 جهت سیستم روشنایی نرمال و اضطراری اجرا شده است.   متر 170هرکدام به متراژ 

 : NGL900در سایت  

 است کابلی اجرا نشده .  TIE-INاز اتاق کنترل موقت که نزدیک  بخش  -

بخش  - مقرر   TIE-IN U300/400و   U100/200 برای  و  نشده  اجرا  کابلی  هم 

برق رسانی    برای این دوبخش  NGL گردیده از نزدیکترین پایه روشنائی موجود در  

 صورت پذیرد. 

 : NGL1000در سایت  
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 هنوز فعالیتی صورت نپذیرفته است. 

د ✓

با رخصوص تامین متریال در صورتی که ردیف قیمتی جداگانه تعریف شده باشد  

 در نظر گرفتن درصد آیتم مربوطه می تواند بصورت جداگانه صورت وضعیت شود. 

د ✓

در    ر ارت  سیستم  کابNGL مورد  با  ارت  رینگ  یک  سایز  ها  دور    95mm2 ل 

  ( مترینگ  )  Rad   2400mmعدد    4شلتر  موقت   کنترل  اتاق  دور  و  عدد   4( 

Rad   2400mm   ( اجرا شده است که می توان از آن جهت متصل کردن به ارت

 .استفاده کرد  سیستم روشنایی
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 2پیوست شماره 

 بها و مقادیر کارها آحاد فهرست 
 . پیشنهاد نهایی پیمانكار ضمیمه این بخش می گردد                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 ص پ  149-1/ 5564/10شماره: 

 07/1400/ 11تاریخ:

                                                                                                      ای با ارزیابی کیفیله عمومی یک مرحمناقصه  تجدید  داسنا

 تمهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جه 

 NGLواقع در  Meteringبخش 

900,1000,1200,1300 
 

 

TENDER DOCUMENTS 

 
فارس پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج   

Page 101 of 177 

 

 3یوست شماره پ 

نحوه پرداخت      
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 3ست فهرست پیو
 

 

 نحوه پرداخت:  -1
 پیش پرداخت  –الف  

 شرائط خصوصی پیمان پرداخت می گردد .   36مطابق ماده

 ها اصول کلی پرداخت  -ب
. بدین   باشد  تائید شده کارکرد توسط کارفرما/دستگاه نظارت می  پیمانكار به تناسب احجام و مقادیر  پرداختهای موقت به 

اجرا میبایست کلیه کارهای  پیمانكار  از دستگاه  منظور  اخذ تایید  از  و پس  نموده  از تكمیل عملیات صورتجلسه  را پس  یی 

 نظارت ضمیمه صورت وضعیت ماهانه نماید.

 

 کسور قانونی و قراردادی :   -ج
 ح ذیل کسر می گردد :از مبلغ ناخالص کارکرد تمامی صورت وضعیتهای پیمانكار )به جز پیش پرداخت ( مواردی به شر 

 کرد به عنوان سپرده حسن انجام کار  مبلغ ناخالص کار  10% -1

مبلغ ناخالص کارکرد به عنوان سپرده بیمه تامین اجتماعی . سپرده مذکور بعالوه مبلغ کارکرد صورت وضعیت   5% -2

 قطعی پیمانكار ، پس از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی ، به پیمانكار مسترد می گردد.

مفاصا حساب  د ارائه  از  پیمانكار  مهلت  ر صورتیكه  نماید    3در  از تصویب صورت وضعیت قطعی خودداری  بعد  ماهه 

بیمه  بدهی  مبلغ   ، پیمانكار  تضامین  و  مطالبات  سایر  و  کار  انجام  حسن  سپرده  محل  از  بود  خواهد  محق  کارفرما 

 نماید .، اعالم شده توسط سازمان تامین اجتماعی را راسا تادیه  پیمانكار

ناسب مبلغ پیش پرداخت از صورت وضعیتهای موقت به نحوی کسر می گردد که استهالک مبلغ پیش پرداخت که به ت  -3

 کل مبلغ پیش پرداخت تا صورت وضعیت ماقبل قطعی تماما مستهلک گردد .

 تعدیل :     -  د

 نمی باشد. آحاد بها این پیمان مشمول تعدیل 
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 اضافی و نقصانی نحوه پرداخت کارهای   –ه  
 

ارج از شرح کار اولیه پیمان یا کسر بخشی از خدمات پیمان از شرح کار پیمانكار به شرح و اولویت  در صورت ابالغ کارهای خ 

 زیر عمل می شود: 

در صورتیكه شرح کارهای اضافی یا نقصانی مشابه ردیف های جدول آحاد و مقادیر کار منضم به قرارداد باشد در  -1

 خواهد بود. نرخ مندرج در این جداول مالک تعیین قیمت  درجه اول  

بهای سال    -2 نرخ فهارس  نباشد  استخراج  قابل  به شیوه فوق  نقصانی  یا  اضافی  نرخ کارهای   1400در صورتیكه 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بابت هر گونه کار اضافی یا نقصانی از ردیف های قیمتی این  

ب باالسریفهارس  شامل  آن  به  متعلقه  اعمال ضرایب  زیر    ا  به شرح جدول  تطبیق  نیز ضریب  و  ای  منطقه  ، ضریب 

 پرداخت خواهد شد.  
 

 ضریب تطبیق شرح  ردیف

 نسبت شاخص رشته ای در دوره کارکرد به  شاخص مبنا  است  1400فهرست بهای ابنیه سال   1

 است ص رشته ای در دوره کارکرد به شاخص مبنا   نسبت شاخ 1400فهرست بهای تاسیسات مكانیكی سال   2

 رد به شاخص مبنا  است ک ره کارنسبت شاخص رشته ای در دو 1400فهرست بهای تاسیسات الكتریكی سال   3

و فهرست مربوطه ضریب  )متناسب با مقطع زمانی انجام کار(  آخرین فهرست بهای صادر شده تاسیسات پاالیشگاهی نفت و گاز  4

   فوق محاسبه می گردد تطبیق مشابه

 

 می باشد.   99و شاخص مبنا سه ماهه چهارم سال 1400ت : سه ماهه اول سال دوره پیشنهاد قیم

در صورتی که نرخ کارهای اضافی یا نقصانی به روش فوق نیز قابل استخراج نباشد، بر مبنای آخرین فهارس نفت و  -3

 حاسبه خواهد گردید .ضرایب باالسری و سایر ضرایب قابل تعلق م  گاز)متناسب با مقطع زمانی انجام کار(  و با اعمال

 

در صورتی که نرخ کارهای اضافی یا نقصانی به روش فوق نیز قابل استخراج نباشد در درجه اول نرخ عوامل منتشر  -4

ناسب با  یا پس از آن  )مت  1400شده توسط معاونت نظارت راهبردی ) مدیریت و برنامه ریزی کشور( مربوط به سال  

صور  در  و  کار(   انجام  زمانی  نفت   مقطع  وزارت  از سوی  شده  منتشر  عوامل  نرخ  آخرین  انتشار،  عدم  یا  و  فقدان  ت 

 .میباشد  بهاآنالیز نرخهای تعیین مبنای تطبیق ضریب ضرائب از جملهاحتساب با)متناسب با مقطع زمانی انجام کار(   

فر-5 رسمی  فاکتور  نرخ  فاکتوری،  اقالم  حداقلدر خصوص  )ارائه  کارفرما  تایید  مورد  قیمت(   3  وشندگان  استعالم 

 باشد. درصد باالسری مالک پرداخت می  30کمترین نرخ در بازار با احتساب  

 حاتیموارد و توض  ریسا
به جز ضرائب تصریح شده در اسناد ضریب دیگری از جمله ضریب سختی ، ضریب کار در شرائط بهره برداری ، ضریب   -

 . باشدریب ارتفاع و ضریب طبقات قابل اعمال نمی  کار در شب ، ض

تغییر احجام و مقادیر واقعی انجام شده در مقایسه با براورد موجود در اسناد مناقصه ، دلیلی برای تغییر نرخ و ضرائب   -

  . پیمان نمی باشد

 هزینه های تحصیل اراضی بر عهده کارفرما می باشد   -
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 4یوست شماره پ

  برنامه زمانی کلی اجرای کار
 

 توسط مناقصه گران ارائه و پس از بررسی و تصویب ضمیمه قرارداد می گردد . 
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 5پیوست شماره 

تعهد نامه ها / کاربرگ ضمانتنامه ها و کاربرگ تحویل موقت و تحویل قطعی، 

ور حسن انجام کار و شرکت در مناقصه،  نمونه ضمانتنامه بانکی استرداد کس

 ه بیمه نامه ها، فرم انحرافاتنمون
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 های ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت

 
نهاد  این اوراق نشان دهنده اطالع کامل این پیشنماید که مهر و امضای مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر  الف: بدینوسیله تأیید می

ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند »ج« ذیل ها، بخشنامه ها، دستورالعمل دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه 

 باشد. می

د و مدارک این مناقصه و پیمان است و  نماید که اسناد و مدارک موضوع بند »ج« ذیل نیز جزو اسناب: همچنین بدینوسیله تأیید می

 شود. و مفاد و ترتیبات مقررشده در آنها در ارتباط به این مناقصه و پیمان توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد میمتن  

 

 ج: فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان 

 های ساختمانی آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه   -1

 ار مذهبی و یا ملی و یا تاریخی قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آث  127ه  ماد  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.   1366قانون بودجه سال    66آئین نامه اجرائی تبصره    -3

 ر. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو   4311نشریه شماره    نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان    -4

سازمان مدیریت و برنامه    101و مشخصات فنی عمومی راه نشریه شماره    55یه شماره مشخصات فنی عمومی کارهای ابنیه نشر  -5

 )آئین نامه بتن ایران(    120ریزی و نشریه های شماره  

 در مورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار.  23/02/1359مورخ    1-5/1740-600/54بخشنامه شماره    -6

 

های ناشی از این پیمان و مناقصه مورد تأیید و قبول  ظایف و اختیارات و مسئولیت شروح در این فرم در ارتباط با تكالیف و ومراتب م

 این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد. 

 

 

 پیشنهاد دهنده  نام                                     کارفرما                                                نام    

 پیشنهاد دهنده امضای                                                       امضای کارفرما
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 گواهی تحویل موقت 
 قرارداد شماره: 

 
 شرکت:  

اجرای سیستم روشنایی جهت بخش    موضوع: و  ، خرید  واقع   Meteringمهندسی 

 NGL 900,1000,1200,1300در 
 

 ود که عملیات اجرائی پروژه فوق در تاریخ  شبدینوسیله گواهی می 

 تحویل موقت گردیده:        شروع و در تاریخ:  

 گردد.  روز تاخیر دارد و بررسی تاخیرات مذکور جداگانه انجام می  با توجه به مدت پیمان جمعاً   -1

 باشد. .......................... ریال می.......................................مبلغ اولیه قرارداد ........................... -2

 کل مبلغ قرارداد با دستور تغییر کار )کاربرد ندارد(  -3

 کل مبلغ تعدیالت )کاربرد ندارد(  -4

 ارزش مصالح تحویلی به پیمانكار  -5

 باشد. ریال می                 ارزش ریالی مصالح مازاد                 ندارد   دارد   مصالح مازاد:   -6

 ح مازاد این پروژه تحویل تدارکات پروژه گردیده است. کلیه مصال -7

 اعالم بدهیهای پیمانكار شامل آب، برق و غیره  -8

 سایر بدهیهای پیمانكار  -9

.........  مانده موجود بشرح ذیل بوده که طبق ماده          پیمان، پیمانكار موظف شد ظرف مدت ...نقایص و کارهای باقی  -10

 مانده اقدام نماید: ای باقینسبت به رفع نقص یا انجام کاره

 

 

 

 

 

 های .................... سرپرست پروژه                 نماینده پیمانكار )شرکت ................ ( مدیر پروژه 

 مهر 

 امضاء 
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 گواهی تحویل قطعی 

 قرارداد شماره: 

 
 شرکت:  

واقع    Meteringو اجرای سیستم روشنایی جهت بخش  مهندسی ، خرید    م  موضوع:

 NGL 900,1000,1200,1300در 
 

 

طی دو   از آنجا که عملیات اجرائی پروژه فوق در تاریخ ................... شروع و در تاریخ ............ تحویل موقت گردیده واز آنجا که در

ایرادی در عملیات اجرا شده پیمان   ی شود که عملیات  گزارش نگردیده است لذا بدینوسیله گواهی مره تضمین نواقص و یا 

 موضوع پیمان در مورخ ......................تحویل قطعی گردید.

 گیرد.با توجه به مدت پیمان جمعاً ................... روز تاخیر دارد و بررسی تاخیرات مذکور جداگانه انجام می  -1

 شد. باریال می      مبلغ اولیه قرارداد   -2

 باشد. ریال می    کل مبلغ قرارداد با دستور تغییر کار -3

 باشد. ریال می       کل مبلغ تعدیالت  -4

 باشد. ریال می     ارزش مصالح تحویلی به پیمانكار   -5

 باشد. ارزش ریالی مصالح مازاد ................................ ریال می  ندارد   دارد   مصالح مازاد:   -6

 پروژه تحویل تدارکات پروژه گردیده است.   کلیه مصالح مازاد این -7

 اعالم بدهیهای پیمانكار شامل آب، برق و غیره  -8

 سایر بدهیهای پیمانكار  -9

 های .................... سرپرست پروژه ........................................ نماینده پیمانكار )شرکت ................... ( مدیر پروژه 

 مهر 

 امضاء 
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 "ه تعالیبسم"

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 
 

 به نشانی:    به اینكه *  نظر  

 را با ***                 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد  ***    به این **  

برای                 در مقابل ***    از *    دارد،  این **  

 مبلغ  

گیرد تضمین و تعهد  وجب قرارداد یاد شده به عهده می... ریال به منظور انجام تعهداتی که به م........................................................

اطالع دهد که *    کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانتنامه به این **  نماید در صورتی که *** می

مبلغی  ر  از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده  تخلف ورزیده است، تا میزان     هر  یال، 

به   محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***  مطالبه کند به   را که *** احتیاجی  اینكه  بدون 

کرد  صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجازی قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ وبدون هرگونه قید وشرطی در وجه یا حواله 

 *** بپردازد. 

 به درخواست کتبی ***     است و بنا     نامه تا آخر وقت اداری روز  مدت اعتبار این ضمانت

باشد و در صورتی  واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می   

ای نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا  *   که **  ن  موجب 

 اضر به تمدید نماید **  تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را ح

 گرد ***  متعهد است بدون آنكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله    

 پرداخت کند.  

 

 

 

 

 * عنوان پیمانكار  •

 * * عنوان بانک یا شرکت بیمه  •

 *** عنوان دستگاه اجرایی  •

 وع قرارداد مورد نظر  **** موض •
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 "تعالی بسمه "
 

 پرداختمانتنامه پیشض
 

 

 به نشانی:    نظر به اینكه *  

 منعقد نموده است و قرار است مبلغ   را با  ***   اطالع داده است قرارداد ****    به این **

***    پرداخت به *  ریال به عنوان پیش   که  صورتی  در  است  متعهد   ** این  شود،  پرداخت 

است،    پرداخت داده شده به *  زپرداخت مبلغ پیش باً به این بانک اطالع دهد که خواستار باکت  

بدون    پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از ***  هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش 

ر  درنگ و بدون هرگونه قیدوشرطی دباشد، بی   اینكه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته

 بپردازد.    کرد ***  وجه یا حواله 

از پایان وقت اداری    اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز   است و بنا به درخواست کتبی *** واصله تا قبل 

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه  باشد و در صورتی که **  روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می 

**  این تمدید را فراهم نسازد و **   موجب   مدید کند و یا *  را ت نماید  تمدید  به  حاضر  را 

 کرد ***  متعهد است بدون آنكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله  

 پرداخت کند.   
 

 

 

 

 

 
 

 * عنوان پیمانكار  •

 * * عنوان بانک یا شرکت بیمه  •

 ستگاه اجرایی *** عنوان د •

 **** موضوع قرارداد مورد نظر   •
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"بسمه تعالی "  
 نمونه ضمانتنامه بانکی استرداد کسور حسن انجام کار 

 نظر به اینكه *                            به نشانی                                                           
داده است که مقرر است مبلغ                           ریال از طرف  به **                           اطالع    

 ***                                       به عنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد **** 

از پرداخت وجه مزبور به حساب *به *                                 پرداخت شود از این رو پس    

این **                   متعهد است در صورتیكه  ***                               نزد **      

کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به  **                                  

اطالع دهد که *                                    

زیده است تا میزان                   ریال  هر  مبلغی را که ***         تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ور  از اجرای

مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی ***                                   بدون اینكه                                 

شته باشد بی درنگ وبدون هرگونه قیدوشرطی در  و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی دا  احتیاجی به صدور اظهارنامه

 وجه یا حواله کرد *** 

بپردازد مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز                        است و بنابه درخواست کتبی ***            

باشد و در  ست شود قابل تمدید می اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخوا  واصله تا قبل از پایان وقت             

صورتیكه **                                               نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند  

را حاضر به تمدید           م نسازد و **                            و یا *                                    موجب این تمدید را فراه

 نماید ** 

متعهد است بدون آنكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد                     

 ***                                   پرداخت کند.  

 شماره فاکس:    کد شعبه:    نام شعبه:
 آدرس:

 عنوان فروشنده   *  

 عنوان بانک یا شرکت بیمه  **  

 عنوان دستگاه اجرایی   ***  

 موضوع قرارداد مورد نظر*** 
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 "تعالی بسمه "

 نمونه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه 
 

 به نشانی:   نظر به اینكه *  

، در مقابل ***    *  از    شرکت نماید، این **    مایل است در مناقصه ****  

.................... )به حروف ................................( بطور غیر مشروط و غیر قابل برگشت تضمین و  ، برای مبلغ ......  

قبول     به این  **  تعهد مینماید چنانچه ***   مورد  مذکور  کننده  شرکت  پیشنهاد  که  دهد  اطالع 

تعهدات پیمان استنكاف نموده است، ** ...................  ی پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام  واقع شده و مشارالیه از امضا

....................( مرقوم را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله   ............................ )به حروف  از سوی  مكلف است تا میزان 

ار نامه یا اقدام از مجاری قانونی یا  بات استنكاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظه بدون اینكه احتیاجی به اث  ***  

 بپردازد.   کرد ***  درنگ وبدون هرگونه قیدوشرطی در وجه یا حواله قضائی داشته باشد، عندالمطالبه و بی

دف معتبر و بنا به درخواست کتبی  ***    این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز   و  مدت  که برای  عاتی 

 د و در صورتی که ** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *  درخواست شود قابل تمدید خواهد بو 

تمدید    موجبات این تمدید را قبل از انقضای مدت نزد بانک فراهم نسازد و یا **    با  موافق  یا  حاضر  را 

در این    خواست یا مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شدهمتعهد است بدون اینكه احتیاجی به در  ننماید **  

 کرد *** پرداخت کند.  ضمانتنامه را در وجه یا حواله 

 

 

 * عنوان پیمانكار  

 ** عنوان بانک  

 *** عنوان دستگاه اجرایی 

 **** موضوع قرارداد مورد نظر 
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 ها، کارها نمونه فرم  بیمه نامه 

 

 NGLواقع در    Meteringجهت بخش    مهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی

900,1000,1200,1300 
 

نماید که چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد، در موقع  این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این برگه بدینوسیله تأیید می

خطرات  تمامی ده است، در مقابل پیش بینی ش و پیمان   عملیات موضوع قرارداد را بطوری که در شرایط مناقصه تمامیعقد قرارداد 

 کارفرما بیمه نماید.سازمان بیمه مرکزی و  بیمه مورد قبول    معتبر  هایبوط به اجرای عملیات نزد یكی از شرکت احتمالی مر

تسلیم در پاکت »ب«    شرائط بیمه نامه ها و مبالغ خسارات رانماید که با اطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره  ضمناً تأیید می

 نموده است . 

ر موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه بعلت تشریفات بیمه یا هر علت  شود دهمچنین تأیید می

امر میسر نشود تا حداکثر  این  آنگاه    2دیگر  نامه مربوط بوده و در صورت تأخیر،  بیمه  از مبادله قرارداد مكلف به تسلیم  ماه پس 

ط عمومی پیمان رأساً در این مورد اقدام خواهد نمود، و البته چنانچه در این خالل  شرای  21اجرائی مطابق بند  »ح«  از ماده    دستگاه

ناشیه   خسارات  جبران  مسئول  دهنده  پیشنهاد  این  نماید،  وارد  آسیب  شده  انجام  عملیات  به  که  نماید  آمد  پیش  سوئی  حوادث 

 باشد. می
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خ  ، بخش  مهندسی  جهت  روشنایی  سیستم  اجرای  و  در    Meteringرید   NGLواقع 

900,1000,1200,1300 
 ها()شامل اطالعیهفرم اعالم انحرافات نسبت به اسناد مناقصه 

 شرح دقیق انحراف نسبت به اسناد ماده/صفحه در اسناد موضوع  ردیف 

    

 

 گردد. ته شده پیشنهاد میموارد مشخص شده فوق متفاوت از آنچه در اسناد مناقصه خواس 

 باشد. طالعات ارائه شده مطابق اسناد مناقصه مورد پذیرش این شرکت میکلیه مفاد و ا 
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امضا صاحبان         

 مجاز و مهر شرکت 

 

 
 

 

 

      6پیوست شماره                                                      

       وظایف و اختیارات کارفرما / دستگاه نظارت   
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 نظارت   وظایف و اختیارات کارفرما/دستگاه

 دستگاه نظارت  -1

اجرای عملیات پیمان می  از طرف کارفرما،  مأمور نظارت بر حسن  باشد. سرپرست دفتر  سازمانی است که در محل کار 

ستگاه نظارت در  گردد. )دنظارت مقیم توسط مهندس مشاور، کارفرما یا نماینده وی تعیین و کتباً به پیمانكار معرفی می

 توسعه صنایع پتروشیمی می باشد( این قرارداد شرکت مدیریت  

 ناظر مقیم  -2

شخصی است حقیقی که از طرف مشاور کارفرما یا نماینده او برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات موضوع پیمان تعیین 

 نماید.  تر نظارت مقیم عمل میشود و در دفتر نظارت مقیم و تحت نظر رئیس دفو کتباً به پیمانكار معرفی می

 تیارات دستگاه نظارت وظایف و اخ -3

 وظایف عمومی   -3-1

 های ارتباط و گردش کار و مكاتبات  تشكیل جلسات توجیهی برای تبیین ابعاد مختلف پروژه و شیوه -

 انكارو اظهار نظر بر رویه های تنظیم شده توسط پیم (Coordination Procedure)های هماهنگی  روش  بازبینی -

تدارکاتی و فنی و هدایت پیمانكار بــرای   -و بخش کارگاه و خدمات پشتیبانی مالیبررسی سازمان اجرایی پیمانكار در د -

 استقرار سازمان مناسب  

سازی زمین و نظایر آن و تالش برای شــروع  های اولیه پیمانكار برای شروع کار مانند تجهیز کارگاه و آمادهبررسی برنامه -

 طلوب پروژه طبق برنامه زمانی مصوببه موقع و م

 زمانی تفصیلی پیمانكار و تصویب آن با رعایت موازین پیمانبرنامهبررسی   -

بررسی و تأیید صالحیت عوامل کلیدی پیمانكار در سطح مدیر پــروژه ، رئــیس بخــش هــای مختلــف ، معــاون کارگــاه،   -

 هیزات، تدارکات و امور مالی و قراردادی  آالت، تجمسئوالن فنی و اجرائی و کنترل پروژه، مسئوالن ماشین

 وظایف اختصاصی  -3-2

 طراحی گردش کار منظم برای حسن جریان امور در گارگاه و تشكیل جلسات هماهنگی هفتگی و نظایر آن   -

 ها با موضوع فعالیت  های اجرائی مورد استفاده پیمانكار و کنترل تناسب روشبررسی و اظهار نظر در مورد جزئیات روش -

انسانی شاغل در کارگاه از نظر تخصص و مهارت و جلوگیری از اشتغال نیــروی   بررسی و اظهار نظر درباره توانائی نیروی -

 انسانی فاقد شرایط الزم

های مــورد نیــاز  آالت و تجهیزات، ادوات مورد نیــاز و ســاختماننظارت بر تجهیز کامل کارگاه از نظر نوع و تعداد ماشین -

 خوری و ...گاه، غذاشامل دفتر، آزمایش

 ر مورد صالحیت پیمانكاران جزء و ارسال مدارک مربوط برای تصویب دفتر مرکزی  بررسی و اظهار نظر د -

 کنترل ورود و خروج مصالح و تأکید بر رعایت نكات فنی در خرید، حمل، باراندازی و انبار کردن مصالح مصرفی   -

وی نمونه مصــالح در  های الزم بر رمصوب پروژه و انجام آزمایشنظارت و تأیید بر مصرف مصالح طبق مشخصات فنی و  -

 مقاطع مختلف، قبل از سفارش، ورود به کارگاه و پای کار )حین مصرف(.  

 نظارت بر انجام به موقع تدارکات و تأمین نیازهای تدارکاتی کارگاه طبق برنامه.   -

 زم  اجرائی به منظور حصول کیفیت و سرعت عمل الآالت متناسب با نوع و اندازه کار  تأکید بر استفاده از ماشین -

آالت از جنبه تأمین، کاربری، نگهداری، تعمیرات  تأکید بر استقرار سازمان مناسب توسط پیمانكار جهت مدیریت ماشین -

 و ... در جهت تحقق عملیات اجرائی طبق برنامه زمانی  
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 حسب برنامه زمانی مصوب دستگاه نظارت    تأکید بر تهیه برنامه زمانی کلی و تفصیلی و اجرای پروژه بر -

 آالت در حال کار با برنامه زمانی تفصیلی مصوب پروژه  ترل تناسب ماشینکن -

ریزی و کنترل پروژه از ســوی پیمانكــار در کارگــاه بــا داشــتن تجهیــزات کــافی و بررســی  تأکید بر استقرار گروه برنامه -

 صالحیت فنی و تجربی اعضای گروه  

های الزم از طریــق  زان انحراف از برنامــه و ارائــه توصــیهوژه در قالب برنامه زمانی و مشخص کردن میبررسی عملكرد پر -

 تحلیل انحراف و تأکید بر به هنگام نمودن برنامه با استفاده از رایانه  

 ارفرما  های پشرفت فیزیكی پروژه به صورت ماهانه برای دفتر مرکزی مطابق فرمت مورد نظر کتنظیم گزارشبازبینی و   -

های تخصصی با مدیریت مهندس مشاور )دســتگاه نظــارت( و بــه  خدمات آزمایشگاهنظارت بر کنترل کیفیت، نظارت بر  -

 هزینه کارفرما یا پیمانكار بر اساس موازین پیمان  

 های کارکنان و نظایر آن در موعد مقرر  نظارت بر جریان مالی کارگاه و انجام پرداخت -

 یمنی و بهداشت کار  نظارت بر رعایت مسائل ا -

 ها و مدارک و مستندات پروژه متناسب با نیاز کارگاه  قشهایجاد آرشیو فنی از ن -

 ها، تغییر مقادیر، تغییر مشخصات فنی.  بررسی و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت -

زی در چهــارچوب  ایجاد روابط منظم و مداوم با دفتر مرکزی برای هدایت عملیات اجرایی با توجه به نظارت دفتــر مرکــ  -

 وظایف مهندس مشاور  
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   7پیوست شماره 

 اسناد و مدارك فنی پیمان فهرست 
 

 نقشه ها -

 مشخصات فنی خصوصی -

 مشخصات فنی عمومی )طبق آیین نامه های مندرج در شرح کار (  -

 اسناد و مدارک فنی در قالب لوح فشرده ارائه گردید .  

 

 



 

 

 

 ص پ  149-1/ 5564/10شماره: 

 07/1400/ 11تاریخ:

                                                                                                      ای با ارزیابی کیفیله عمومی یک مرحمناقصه  تجدید  داسنا

 تمهندسی ، خرید و اجرای سیستم روشنایی جه 

 NGLواقع در  Meteringبخش 

900,1000,1200,1300 
 

 

TENDER DOCUMENTS 

 
فارس پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج   

Page 119 of 177 

 

 
  

 

 

   8اره پیوست شم

نحوه گردش کارها 
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 کارها  گردش  نحوه

 های الزم در جهت مدیریت و کنترل پروژه ردش کارها و رویه گ نحوه 
 مطالب  فهرست

 هامسئولیت  و   وظایف   شرح -1

 و نحوه ارتباطات    (Coordination Procedure)های هماهنگی  روش   رویه -1-1

 و تأیید مدارک فنی    بررسی -2-1

   مكاتبات -3-1

 جلسات    صورت -4-1

 ی کل پروژه  سازمان  چارت -5-1

 بندی زمان   برنامه  سطوح -6-1

 های درخواست تغییر شرح کار و دستور تغییر کار و فرمت   رویه -7-1

  Quality Managementهای  و دستورالعمل  رویه -8-1

   QCهای  استفاده و تكمیل فرم   نحوه -9-1

 ساختمانی  و اجرایی  عملیات -2
 شروع کار    مجوز -1-2

   هاگزارش  -2-2

 ل موقت  بایگانی و نحوه نگهداری مدارک تحوی  ساختار -3-2

 کارها    دستور -4-2
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 هامسئولیت  و   وظایف   شرح -1
 و نحوه ارتباطات  (Coordination Procedure)هماهنگی  هایوشر -1-1

داد با هماهنگی مستقیم مشاور و کارفرما نسبت به تهیه و موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابالغ قرار   پیمانكار

اری سازد.  ز تأیید کارفرما آنرا به صورت اجرائی در پروژه جاقدام نموده و پس ا  Coordination Procedureتنظیم  

 های ذیل باشد:  بایست در برگیرنده حداقل سرفصل رویه مذکور می 

 پیمانكار و نظارت در کارگاه    -الف

ارتباطات میان پیمانكار و نظارت در سایت، مستقیماً از طریق سرپرستان پیمانكــار و نظــارت مقــیم در کارگــاه   کلیه -

 .  گردندگیرد. این ارتباطات شامل موارد ذیل میمی  انجام

 اجرائی  جاری  مسائل -

 ها و مشخصات فنی  مربوط به نقشه  مسائل -

 ها  وضعیت  صورت -

   گزارشات -

 جلسات    ترصو -

 کار  انجام  مجوزهای -

 صحت اجرای کار    گواهی -

 اهد شد.  : ارتباط پیمانكار و کارفرما در کارگاه از طریق سرپرست نظارت مقیم انجام خوتوضیح

 پیمانكار و نظارت عالیه در تهران    -ب

 باشند.  ارتباط شامل موارد ذیل می  ینا

 دادی  به مشكالت عمده قرار  رسیدگی -

 (مقیم  نظارت  توسط  مقادیر  تأیید  از)بعد    کاریاضافه  و  تعدیل  ها،وضعیت  صورت  به  رسیدگی -

 در جلسات هماهنگی )با حضور یا بدون حضور کارفرما(    شرکت -

 به تأخیرات    یرسیدگ -

 عی نهایی و قط  به صورت وضعیت  رسیدگی -

 های هماهنگی پروژه گنجانده شود.  بایست در دستورالعمل روش به توضیح است موارد عنوان شده در بندهای آتی نیز می  الزم

 تأیید مدارك فنی  بررسی -2-1

ا اشكال آنهــا را بــا ذکــر دلیــل و  های دریافتی را مطالعه و در صورت وجود تناقض یموظف است کلیه نقشه پیمانكار -

هــا  رایی به نظارت مقیم ارائه نماید. تا پس از رفع اشكاالت و تأیید نظارت مبنــای شــروع فعالیتپیشنهاد مناسب اج

 شوند.  مشخص می  AFCهای قابل اجراء با مهر  قرار گیرد. نقشه

 .هیه و به تأیید نظارت برساندهای کارگاهی را تموظف است متناسب با نوع کار و سازه، نقشه  پیمانكار -

 مکاتبات  -3-1

 بات باید با ذکر اطالعات ذیل مشخص گردند.  مكات کلیه -

Project Name  : 

Owner's job No  : 

Supervision Job No : 

Contract Job No              : 
Correspondence No : 
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Date of issue  : 
 رفرما و گروه نظارت و پیمانكار باید تهیه گردد.  گذاری مكاتبات بر اساس توافق کاشماره   دستورالعمل

 و تاریخ و غیره    زبان -

توان از زبان انگلیسی استفاده  بایستی به زبان فارسی باشد. در بعضی شرایط خاص و با توافق قبلی میمكاتبات می  کلیه

 نمود.  

 .  باشد  زیربایستی به صورت  ها مینامه تاریخ -

        /      /1400 

   سال/        اهم  /روز     

 وضوع باشد.  بایستی فقط محتوی یک منامه می  هر -

مكاتبات از طریق فاکس، تنها به شرطی مورد پذیرش است که نسخه اصل آن سریعاً و متعاقباً بــرای گیرنــده   ارسال -

 فاکس ارسال شود.  

ر دسترس و قابل پیگیری  جداگانه ثبت و به نحوی نگهداری شوند که د نظارت، و پیمانكار  توسط  باید  مكاتبات  کلیه -

 باشند.  

  جلسات  -4-1

بایستی به زبان فارسی تهیه و توسط پیمانكار تایپ شده و در سه  ما بین دستگاه نظارت و پیمانكار می  صورتجلسات -

 روز کاری به دستگاه نظارت ارسال گردد.  2کپی و حداکثر تا  

رداند و یک نسخه دیگر را جهت اطالع برای  نظارت موظف است پس از امضاء، یک نسخه را به پیمانكار برگ   دستگاه

 ارسال نماید.    کارفرما

بایستی به زبان فارسی حداکثر در یک روز کاری )در سه مابین کارفرما و دستگاه نظارت و پیمانكار می صورتجلسات -

ز امضاء یک شود و پس انسخه( توسط پیمانكار تایپ و تهیه شده برای امضاء به دستگاه نظارت و کارفرما ارسال می

 کارفرما باقی بماند.    نسخه نزد دستگاه نظارت و یک نسخه نزد

نظارت می  در این  کلیه جلسات، دستگاه  بر عهده  این صورت هیچ مستولیتی  غیر  باشد. در  بایستی حضور داشته 

 دستگاه نخواهد بود.  

تعهد   هر - حاوی  صورتیكه  در  اعضاء  مابین  تلفنی  و  شفاهی  توافقات  و  تفاهمات  میگونه  باشد.  توسط  ی  بایستی 

 تأیید نظارت و کارفرما برسد.    پیمانكار مكتوب شده و به

 بایست در نظر گرفته شود.  گذاری صورتجلسات، دستورالعمل میشماره   برای -

 

 سازمانی کل پروژه  چارت  -5-1

  بایست توسط پیمانكار تهیه و پس از تأیید کارفرما، ضمیمه دستورالعملسازمانی کل پروژه می   چارت

(Coordination Procedure)   .گردد 

 

 بندیزمان برنامه سطوح  -6-1

 بایست به ترتیب ذیل در نظر گرفته شود:  بندی می برنامه زمان   سطوح

• Work Package 

• Work Unit 

• Sub Work Unit 
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• Sub Sub Work Unit 

• Work Group 

 های درخواست تغییر شرح کار و دستور تغییر کار و فرمت رویه -7-1

  پیمانكار  چنینهم.  برساند  مشاور  /کارفرما  تائید به  و  تهیه  پیمانكار،  توسط  بایستمی  نظر،   مورد  هایفرم   مراهه  به  رویه  این

 . بود  خواهد  هادرخواست   و  هافرم  این  رعایت  به  موظف  تائید،  از  پس

 ( 3و دستورالعمل نحوه اعمال پیشرفت فیزیکی پروژه )مطابق پیوست شماره  رویه -8-1

باشد تهیه و نیاز به شكست بیشتر کارها می در مواردی که    3وسط پیمانكار مطابق پیوست شماره  بایست ترویه می  این

مبنای    3جهت اخذ تأیید کارفرما ارسال گردد. الزم به توضیح است که عناوین و جداول ارائه شده در پیوست شماره  

 های پیمانكار خواهد بود.  تأیید و تصویب صورت وضعیت
 

  QCهای کمیل فرماستفاده و ت نحوه -9-1

ها که به تفكیک شوند. این فرم ام شده و گواهی صحت انجام کارها به کار برده میجهت ثبت کارهای انج  QC  هایفرم 

 گیرند. گذاری شده به صورت ذیل مورد استفاده قرار میبندی و شماره ها تقسیمدیسیپلین

فرم  پیمانكار - کار،  نوع  به  توجه  مشوربا  با  را  مربوطه  شماهای  کد  همراه  را  اولیه  اطالعات  و  انتخاب  نظارت  ره  ت 

REPORT  های تشریح  نماید سپس به تدریج و با پیشرفت کار و تكمیل هر یک از ردیفبر روی آنها ثبت می

نماید و آنها را تا تكمیل نهائی نزد خود  شده در فرم نسبت به کسب تأییدیه بازرس کارفرما از طریق نظارت اقدام می

باشد و سایر موارد مستقیماً با  رنگ و سندبالست می  های جوش ونماید. این موضوع مربوط به بازرسیمی  بایگانی

 شود. نظارت هماهنگ می 

نماید و  آنها را در دو نسخه تكثیر می  ها در هر فرم، از اخذ گواهی بازرس کارفرما و یا نظارت برای کلیه ردیف  بعد -

  NECبازرس کارفرما،  برای  TISدر محدوده مشخص شده برای هر کدام نظیر گواهی و امضاء بازرس و یا نظارت )

( یک نسخه را تحویل کارفرما    CCبرای نظارت( بر روی هر دو نسخه اخذ و پس از امضاء نماینده خود) در محدوده  

 نماید.  مشاور می   /
 

 اجرائی و ساختمانی  عملیات -2
 شروع کار   مجوز -1-2

کند و به تأیید نظارت  تهیه می گذارد و یا خود  ه دستگاه نظارت در اختیار وی می باید بر اساس فرمتی ک  پیمانكار -

ساعت قبل از شروع یا انجام عملیات اجرائی، درخواست مجوز شروع کار ارائه نماید و پس از    24رسد، حداقل  می

 خاتمه کار نیز گواهی مربوط به صحت انجام کار را تهیه و به تأیید برساند.  

 مجوز    متن -

 عمده هر فرم مجوز کار عبارتند از:    نكات

 شماره مجوز    –تاریخ    –روژه  پ   شماره -

  دیسیپلین -

 پالن    نقشه -

   عملیات  مختصر  شرح -

   گزارشات  -2-2
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رسد، با ذکر شماره پروژه، تاریخ و شماره گزارش  هائی که به تأیید کارفرما / مشاور می زیر باید بر روی فرم   گزارشات -

 ود.  تهیه و به طور منظم ارسال ش 

آالت، شرح عملیات به تفكیک دیسیپلین حداکثر  تقیم، تعداد ماشین روزانه نفرات مستقیم، نفرات غیر مس  گزارشات -

 صبح روز بعد    10تا ساعت  

 بعد   ماه  سوم  روز  تا  حداکثر  ماهیانه  گزارشات -

 یک از گزارشات ماهیانه باید در بر گیرنده نكات ذیل باشند:    هر -

 مختصر پروژه    شرح -

- HSE   

 آتی    ریزی شده طی دورههای برنامه کارها و فعالیت   زانمی -

 عملیات انجام شده در طول ماه به تفكیک نوع و حجم    شرح -

 و شرح کاالی دریافتی   مقادیر -

 های دریافتی  و شرح نقشه   مقادیر -

   پیشنهادها  و  مشكالت -

 پیشرفت    جداول -

 پیشرفت )واقعی و برنامه(    منحنی -

 هزینه    بندی وبودجه   جداول -

 ها  روند ارائه صورت وضعیت   ولجد  -

 ت صرف شده در همان ماه و نیز به صورت تجمعی  آالو ماشین   نفرات -

 اشكاالت    شرح -

 هاعكس  -

 بایگانی و نحوه نگهداری مدارك تحویل موقت   ساختار -3-2

ارت رسیده  در طی اجرای پروژه و یا خاتمه هر قسمت مجزا از کار، مدرک ذیل را که متناسب با کار به تأیید نظ  پیمانكار

دهد تا در نهایت تحویل یسیپلین نگهداری و سپس به دستگاه نظارت ارائه میهای مجزا و به تفكیک هر داست در فایل

 نمایندگان کارفرما شود.  

 ها  کارها، یا اضافه کاری   دستور -1

 کاری   اضافه  انجام  مجالس  صورت -2

 کار   شروع  مجوزهای -3

 (  QCهای تكمیل شده  های مربوطه)فرم ا مدارک و نقشه صحت اجرای کارها به تفكیک دیسیپلین ب  گواهی -4

  (AS BUILT)طبق ساخت    هاینقشه -5

 مقادیر مصرف شده    برآورد -6

 کارها   دستور -4-2

 هاآن  به   پیماننقشه ها و یا    در   که  شودمی  صادر  کارهایی  برای  صرفاً  و  مخصوص  فرمت  روی  بر  حتماً  کار،  دستور -

 ان باشد.  اشاره نشده و یا برای کاری اضافه بر پیم

نظارت  این - از طرف سرپرست  کارها،  به    دستور  و  تهیه  عالیه  نظارت  اطالع  با  و  کافرما  قبلی  با هماهنگی  و  مقیم 

 شوند.  پیمانكار ابالغ می
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 گردد.  پیوست می  ،توسط نظارت تهیه و به دستور کار  کار،  دستور  انجام  برای  ضروری  مدارک -

  اینصورت   در  که  نماید  کار  دستور  صدور  درخواست   اقتصادی  توجیه  با  و  فنی  دالیل  ذکر  با  است  مجاز  پیمانكار -

 د.دهمی   انجام  را  الزم   اقدام  و  بررسی  را  موضوع  نظارت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9پیوست شماره 

   HSEضوابط 
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