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 دستورالعمل شرکت در مناقصه

 "رمعدن سنگ آهن اسفندا یداخل یجهت برق رسان ییهوا کیلو وات  130شبکه برق  یو اجرا زاتیتجه نیتام"موضوع: 

 محل اجرای کار:

 ن اسفندارمعدن سنگ آه -روستای هارونی -خش بهمنب -کوهشهرستان ابر -یزدمحل اجرا:                                .1

 ریال 7.500.000.000               مبلغ برآورد تقریبی کار: .2

 سه ماه شمسی                        مدت اجرای کار:  .3

 شرکت راهبران فوالد اصفهان                                  کارفرما:  .4

   مدیریت پروژه های شرکت راهبران فوالد اصفهان                         دستگاه ناارت:  .5

 شرکت راهبران فوالد اصفهان                  دستگاه مناقصه گیار : .6

همراه بزا  یر،است که باید به یکی از صورتهای مشروحه ز ریال )یک میلیارد ریال( 1.000.000.000مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  .7

 اسناد مناقصه در پاکت)الف( به دستگاه مناقصه گیار تسلیم شود.

 بانکی به نفع شرکت راهبران فوالد اصفهان  ضمانتنامهالف:      

 ب: چک صیاد در وجه شرکت راهبران فوالد اصفهان بدون هیچگونه توضیح 

 حساب اعالم شده از طرف شرکت راهبران فوالد اصفهان  : واریی وجه بهج       

د و عزالوه بل تمدید باشمدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پ  از تاریخ افتتاح پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر نیی قا  

 های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول، تنایم شود. ضمانتنامهبر آن 

 .می باشد 31/06/1400مورخ یشنهادها تا پایان روز چهارشنبه آخرین مهلت تسلیم پ .8

 نشانی محل تحویل اسناد مناقصه: .9

 8175794161د پستی : ک -طبقه اول -اختمان توکاس -وچه نمازخانه استیفنک -یابان نار غربیخ -اصفهان

  tender@raahbaran.comدرس ایمیل: آ

مزت ا پیشزنهاد قیبزی مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنزده برسزد و همزراه امضاءتمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و  .10

 تسلیم شود.

 وده و دارایاز نار کمیسیون مناقصه، مناقصه گری به عنوان برنده شناخته خواهد شد که قیمت پیشنهادی وی مناسبترین قیمت بز .11

 .آنالیی بها باشد

هبزران فزوالد آ زین نامزه معزامالت شزرکت رانحوه پرداخت و پیش پرداخت و کلیه کسورات قانونی و بیمه تامین اجتماعی مطابق با  .12

  خواهد بود.اصفهان 

mailto:tender@raahbaran.com
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 سایر شرایط:

 شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مجاز است. .1

ز انقضزای ط، فاقد تضمین، پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهزی اخزتالف داشزته و یزا پز  ابه پیشنهادات مبهم، مشرو .2

 مهلت مقرر تسلیم شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ده رتیزب اثزر دابه پیشنهاداتی که برخالف دستورالعمل مناقصه تهیه شده یا در بسته بندی آن رعایت دستورالعمل نشده باشد ت .3

 .نخواهد شد

 ید.الزم است پیمانکار براساس پیش نوی  قرارداد پیوست، قیمت پیشنهادی خود را در جدول پیشنهاد قیمت ثبت نما .4

خواهد شزد  کمیسیون معامالت، مناقصه ابطالهرگاه وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تبانی کرده باشند بنا به تشخیص  .5

 و از شرکت در مناقصه های بعدی محروم میشوند.

نده ار از سوی بربر عدم اطالع از شرایط و مقتضیات انجام ک مبنیدیهی است در مرحله اجرای قرارداد مربوطه،هیچ گونه عذری ب .6

 مناقصه، مسموع و پذیرفته نخواهد بود.

حقزوقی  ناارت بر حسن اجرای موضوع مناقصه به عهده مدیریت پروژه های شرکت راهبران فوالد اصفهان بوده و نزارر شزخص .7

 باشدکه کتبا توسط مرجع مذکور، معرفی و ابالغ خواهد شد. می
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 برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن

 یگری گذاشزته وبصورت مجیا و الک و مهر شده بشرح زیر تهیه و جمعا در پاکت سربسته د "ج"و  "ب"،"الف"پیشنهاد باید در پاکات  .1

 د:و روی پاکت نوشته شو الک و مهر گردد

 6000/002/00پیشنهاد مناقصه عمومی شماره 

هوایی جهت برق رسانی داخلی  کیلو وات 130موضوع: تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق 

 ”معدن سنگ آهن اسفندار

 نشانی پیشنهاد دهنده: -

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: -

 

و  "الزف"رشزده فزوق الزذکر)حاوی پاکزت هزای )شده در پاکات در بسزته و الک و مه امضاءکلیه صفحات باید توسط پیشنهاد دهنده  .2

کوچزه  -نازر غربزی خیابزان –( ساعت    الی        روز چهارشنبه مورخ   /      /      به دبیرخانه دفتر مرکیی در اصزفهان "ج"و"ب"

الزذکر بزه مزدیریت بقه اول، دفتر کمیسیون معامالت بطوریکه قبل از مهلت تحویل پاکات فزوق ط -ساختمان توکا –نمازخانه استیفن 

 میبور برسد.

 باید محتوی مدارک زیر باشد: "الف"پاکت  .3

حسزاب جهزت  )یک میلیارد ریال(  به حساب ذیزل و اعزالم شزماره 1.000.000.000ضمانتنامه بانکی یا اصل حواله واریی مبلغ   .1

 برگشت سپرده، سایر اسناد مورد قبول نمی باشد:

 ساب شماره                بنام شرکت راهبران فوالد اصفهان .ح                بانک                       -اصفهان -

 تصویر گواهی صالحت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتما برابر اصل .2

 اطالعات شرکت راهبران فوالد اصفهان  جهت اخذ ضمانتنامه :    -

 کدپستی  شماره ثبت کداقتصادی شناسه ملی

10260407970 411176813933 19915 8175794161 
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 باید محتوی مدارک زیر باشد: "ب"پاکت .4

ران گزفنزی مناقصزه  -اصل مدارک و یا تصویر برابر با اصل مستندات مربوط به هریک ردیف های فرمهای دستورالعمل ارزیزابی کیفزی -

 )جهت ارزیابی الیامی می باشد(

 تبط با موضوع قرارداد (حتما برابر با اصلاساسنامه و ارهار نامه ثبتی شرکت )مر -

 ر با اصل(های مجاز)حتما براب امضاءتصویر آگهی تاسی  در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شرکت حاوی معرفی صاحبان  -

رای شزبکه بزرق جزاصالحیت توزیع نیرو از مدیریت برنامه رییی و راهبردی ر ی  جمهور در زمینزه  تا ید 5گواهینامه با حداقل رتبه  -

 فشار متوسط )الیامی(

 یه از شرکت توزیع برق در زمینه اجرای شبکه برق فشار متوسط )الیامی(تا یدارا ه  -

 )کاتالوگ، مشخصات سازنده، مشخصات فنی تجهییات و مصالح مورد نیاز اجرای موضوع مناقصه)مطابق وندور لیست( -

 صالحیت از مراجع ذیصالح تا یدگواهی  -

 بت شرکتها مبنی بر اعتبار اساسنامه و موجودیت شرکت )برابر با اصل(گواهی اداره ث -

 بر ارزش افیوده. اینترنتی مربوط به مودیان مالیات مدارک مثبته ثبت نام -

گان اهمیزت )تکمیل این فرم جهزت ارزیزابی فنزی پیشزنهاد دهنزد"پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان )پیمانکاران("فرم تکمیل شده  -

 زیادی دارد(

 ارا ه سوابق کاری مرتبط -

 دارا بودن توانایی مالی ) ار ه ارهارنامه مالیاتی یا گیارش حسابرسی و یا تا یدیه اعتبار بانکی( -

 یمنی در شرکت و محل های کاری قبلی ا -ه سابقه حوادث و مشکالت بهداشتیایمنی از جمل-ارا ه عملکرد گذشته بهداشت -

ایمنزی( مزرتبط بزا نزوع  –بهداشزتی  یا ناام نامزه HSE Manualایمنی ) در قالب  -هداشتی ارا ه دستورالعملها و روشهای اجرا ی ب -

 ایمنی مربوطه –فعالیت پیمانکار و خطرات و عوامل زیان آور بهداشتی 

 باید محتوی مدارک زیر باشد: "ج"پاکت  .5

 قصه )الزامی(مجاز شرکت کننده در منا امضاءتوسط صاحبان  امضاءاسناد مناقصه حاضر بهمراه مهر و  -

  3الی  1جداول تفکیک مبالغ پیمان برای بخشهای مختلف کار به پیوست )الزامی(شامل جداول  -

 برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت )الزامی( -

 گردد. امضاءبر رویت آنها مهر و  مبنیتبصره: کلیه صفحات پیش نوی  قرارداد و مناقصه و.... بایستی توسط پیشنهاد دهنده 

ت رسزی و در صزوربازگشزایی و بر "پاکزت ب"جه به انجام ارزیابی شرکت کنندگان قبل از بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمزت ، تبصره: با تو

 بررسی خواهد شد.  "پاکت ج"تا ید سوابق

امه هزا نمه ارگاه، بیقیمت پیشنهادی باید بصورت رقم ناخالص و در برگیرنده کلیه کسورات، هیینه ها، سود، هیینه های تجهیی و برچیدن ک .6

 و....باشد.
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بط و ضزنفزع خریزدار  قرارداد نشود سپرده وی به امضاءدر صورتیکه برنده اول ررف یک هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن مناقصه حاضر به   .7

شزوند سزپرده داد نقد قزرارعخریدار چنانچه صالح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام می نماید و اگر آنها نیی حاضر به 

 ایشان نیی به ترتیب ضبط خواهد شد. در پایان مناقصه سپرده سایر پیشنهاد دهندگان آزاد خواهد شد.

 پیشنهاد باید واضح و بدون خط خوردگی و با یک خط تکمیل شده باشد. .8

شنهادی )به قیمت، قیمت کل پی در صورت تناقض بین مجموع قیمتهای موجود در لیست قیمتها و قیمت کل پیشنهادی در برگه پیشنهاد .9

 حروف( در برگه پیشنهاد قیمت مالک عمل بوده و بقیه قیمت ها براساس آن تصحیح میگردد.

 اوراق تعهدآور الیامی است. امضاءارا ه روزنامه رسمی و کپی صفحه اول شناسنامه دارندگان حق  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 )سهامی خاص(شرکت راهبران فوالد اصفهان  

ر" یداخل  یجهت ربق رسان  ییهوا  کیلو وات  130شبکه ربق  یو اجرا  زاتی تجه  نی "اتم   معدن سنگ آهن اسفندا

                6000/002/00قرارداد: شماره                                                                                        22/06/1400اتریخ قرارداد:                                                                                                              18از       8صفحه   

 

کار امضاءمهر و                                                                                                             رما                                                                        کارف  امضاءمهر و          پیمان

                                                                                                                                                                                            

 "برگ پیشنهاد قیمت"

در مناقصزه،  و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مزورد مطالزب و منزدرجات دعوتنامزه شزرکت کننده زیر پ  از بررسی امضاء

آوردی شرایط عمومی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلزی و تفضزیلی اجرا زی، فهرسزت مقزادیر کزار و قیمزت هزای بزر

ات و تاامین تجهیاز“ی مناقصه و پیمان، بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصهکار،تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عموم

ز اشرکت راهبران فوالد اصزفهان  و پز  هوایی جهت برق رسانی داخلی معدن سنگ آهن اسفندار  تکیلووا 130اجرای شبکه برق 

 شنهاد می نمایم که:بازدید کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه ، پی

 عملیات موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان  .1

 ریال                                   )به عدد(                                                         

 )به حروف(

 ی گردد.مبصورت مجیا توسط خریدار پرداخت  ،مشمول شدن قراردادافیوده باشد که در صورت *مبلغ پیشنهادی بدون مالیات برارزش 

 . چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:2

رف دات حزداکثر رزده و همراه تضزمین انجزام تعهزنمو امضاءالف. اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه 

 روز از تاریخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه )باستثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. 7مدت 

ر مزدت ع پیمان را دب. ررف مدت مقرر در پیمان، ماشین آالت الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضو

 اسناد و مدارک مناقصه باتمام رسانم.مندرج در 

 .  تا ید می نمایم که کلیه ضما م اسناد و مدارک مناقصه جی الینفک این پیشنهاد محسوب می شود.3

مزام تل هزر یزک یزا . اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الیامی برای واگذاری کار بزه هزر یزک از پیشزنهادات نزدارد و در رد یزا قبزو4

 ت واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مجاز است.پیشنهادا

 6ضزوع بنزد ن اجزرای تعهد،تضزمین مویو مبادله پیمزان و تسزلیم تضزم امضاء. تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به مناور تعهد به 5

 ام. تقدیم داشته "الف"ریدار در پاکت دعوتنامه را به نفع خ

 ر مورد نار بوده و در نرخ پیشنهادی مناور شده است.. در تهیه نرخ پیشنهادی موارد زی6

 ود که جدول خالصه تفکیک قیمت کل و همچنین اقالم تفکیکی مبلغ پیشنهاد پیمان تکمیل و ارا ه گردیده است.تا ید می ش 6-1
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 ای مربوطه می باشد.نرخ پیشنهادی شامل کلیه هیینه های پرسنلی ،تجهییات و ماشین آالت ، اجرای عملیات و سایر هیینه ه 6-2

ه و از مفزاد ، مدارک و ضما م مندرج در سند پیمان و شرایط مناقصه را که با انجام کار موضوع پیمان ارتباط دارد مطالعه نمزودکلیه اسناد 6-3

 آن کال و جیا اطالع حاصل شده است.

 مهر شرکت : /امضاءمجاز/  امضاءنام و نام خانوادگی صاحبان 

ای اجزرای کزار اطمینزان حاصزل نمزوده و همچنزین میزیان تامین افراد و تجهییات و ماشین آالت و سرویسهای الزم بزرنسبت به امکان  6-4

 دستمیدها و سایر هیینه های مربوط به تجهییات و ماشین آالت را در قیمت مذکور از هر جهت مناور نموده است.

ایران به طور اعم بویژه قانون کار و آ ین نامه های مربزوط بزه بیمزه تزامین هیینه های ناشی از اجرای قوانین مقررات جمهوری اسالمی  6-5

ه شزرایط ی بزا توجزه بزاجتماعی ،مالیات و عوارض متعلقه در رابطه با این مناقصه ، همچنین هیینه های حمل و نقل، بارگیری و باراندازی نی

 خصوصی پیمان مناور شده است.

ی نمایزد کزه مهای ناشی از مفاد فوق الذکر سایر هیینه ها نیی در نار گرفته شده و این شرکت تا ید  ینهدر تهیه این پیشنهاد عالوه بر هی 6-6

 مطالبات کافی بعمل آورده و هیچ نکته ابهامی باقی نمانده است.

 اید.مان اقدام نمضوع پیو مبادله پیمان و ابالغ شروع کار از سوی خریدار نسبت به شروع کارهای مو امضاء. اعالم می نماید که به محض 7

لی آن و اعالم قبزو طرفین نرسیده است پیشنهاد حاضر امضاء. در صورتیکه پیشنهاد این شرکت مورد قبول واقع شود مادام که سند پیمان به 8

 از طرف خریدار در حکم پیمان معتبر تلقی خواهد شد.

 اشد:. مدارک و اسنادی که به ضمیمه ارسال می گردد به قرار زیر می ب9

 الک و مهر شده ( در یک پاکت مجیا و بصورت مهر و الک شده قرار گیرند. "ج"و  "ب"،"الف"کلیه اسناد و مدارک مناقصه)پاکات  9-1

 ا ید می نماید که خریدار در رد یا قبول این پیشنهاد با توجه به آ ین نامه معامالتی خود اختیار کامل دارد.تبدینوسیله  9-2

 ماه قابل تمدید است. 3ه و تا ماه بود 3این پیشنهاد قیمت ، از زمان بازگشایی پاکت های مالی مهلت اعتبار  9-3

 د:ناین نامه مبادرت می نمای مضاءابا تا ید مجدد مراتب فوق نسبت به  9-4
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 نام شرکت/پشنهاد دهنده:

 آدرس شرکت/پیشنهاد دهنده:

 کداقتصادی شرکت/پیشنهاد دهنده:

 نام و سمت صاحبان مجاز و تعهدآور/ پیشنهاد دهنده:

 مهر شرکت/ پیشنها دهنده:/امضاء

 تاریخ:      /         /

 *تلفن ثابت مدیر عامل:

 *تلفن همراه مدیر عامل:

 *تلفن ثابت شرکت:

 *فک  شرکت:
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 بسمه تعالی

 شرکت در مناقصه ضمانتنامه

 )نمونه یک(

 در مناقصه**** به نشانی :                                   مایل است                                 نار به اینکه *       

 شرکت نماید، این**                              از*            ، در مقابل***

 ه این **ب                                        برای مبلغ                            ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه***       

ات پیمزان انجام تعهد هضمانتنامپیمان مربوط یا تسلیم  امضاءاطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از 

طالبزه نماید،بزه م                       مبلغزی را کزه ***               استنکاف نموده است، تا مییان                                          ریال هزر 

ور ارهزار لیزل و یزا صزدکتبی واصله از سوی***               بدون اینکه احتیاجی به اثبات ، استنکاف یا اقامه د یمحض دریافت اولین تقاضا

 پردازد.ب           در وجه یا حواله کرد***                         نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضا ی داشته باشد، بی درنگ 

 رخواست کتبی ***          دمعتبر می باشد. این مدت بدون    داری روز                 سه ماه است و تا آخر ساعت ا ضمانتنامهمدت اعتبار این 

                 دیدکنزد و یزا *را تم ضزمانتنامهنخواهزد مزدت اعتبزار ایزن                 برای حداکثر سه مزاه دیگزر قابزل تمدیزد اسزت و در صزورتیکه*   

تعهزد اسزت م                        موجب این تمدید را فراهم نسازد و **                                          را موافزق بزا تمدیزد ننمایزد**     

 رداخت کند.پ              را در وجه یا به حواله کرد***          ضمانتنامهد باشد، مبلغ درج شده در این بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجد

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 *** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

 **** موضوع قرارداد مورد نار
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 بسمه تعالی

 ضمانتنامه انجام تعهدات

 )نمونه دو(

 طالع داده استا    ر به اینکه *               به نشانی:                                 به این**                            نا

 قابل ***قصد انعقاد قرارداد ****                         دارد، این **                       از*                 در م

نمایزد در  د تضمین و تعهزد مزیریال به مناور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیر                      برای مبلغ       

           طزالع دهزد کزه *      ا          صورتی که***                                   کتبا و قبل از انقضزای سررسزید ایزن ضزمانتنامه بزه ایزن **          

                   غززی را کززه***از اجززرای هززر یززک از تعهززدات ناشززی از قززرارداد یززاد شززده تخلززف ورزیززده اسززت تززا میززیان                      ریززال، هززر مبل

ا اقزدامی از ار نامزه یزرهمطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***                     بدون آنکه احتیاجی به صدور ا

 پردازد.ب                               بی درنگ در وجه یا حواله کرد***                                             مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،

                                                     اسززززت و بنززززا بززززه درخواسززززت کتبززززی***         ه تززززا آخززززر وقززززت اداری روز      مززززدت اعتبززززار ایززززن ضززززمانتنام

واهد مدت تواند یا نخواصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشدو در صورتیکه ** ن

اهم نسازد و نتوانزد**           را حاضزر موجب این تمدید را فر           این ضمانتنامه را تمدید کند و یا*                                            

ر باال را در وجه یزا دلغ درج شده به تمدید نماید،**                                       متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مب

 حواله کرد ***                       پرداخت کند.

 مهر بانک امضاء

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

 **** موضوع قرارداد مورد نار
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 بسمه تعالی

 پیش پرداخت ضمانتنامه

 )نمونه سه(

 ه این**ب                 نار به اینکه*                                     به نشانی                                 

 نعقد نمودهم                  اطالع داده است که قرارداد**                                                    را با ***                   

                              خت شود، ایزن**پردا          است و قرار است مبلغ بعنوان پیش پرداخت به                                                     

پرداخزت  ار بازپرداخت مبلغ پیشکتبا به این                                      بانک اطالع دهد که خواست      متعهد است در صورتیکه ***     

   **                    ی واصزله از *یافزت اولزین تقاضزای کتبزپزیش پرداخزت را بزه محزض دراز مبلغ داده شده به *             است، هر مبلغی تا مییان مانده 

لزه کزرد***    وجزه یزا حوا بدون اینکه احتیاجی به صدور ارهار نامه و یا اقدامی از مجاری            قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنزگ در

داری روز تعیزین از پایان وقت ری روز       است و بنا به درخواست کتبی ***       واصله تا قبل اتا آخر وقت ادا ضمانتنامهبپردازد. اعتبار این 

ا *       دیزد کنزد و یزرا تم ضزمانتنامهشده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشدو در صورتیکه        نتواند یا نخواهزد مزدت ایزن 

اشزد، بمطالبزه مجزدد  را حاضر به تمدید نماید**       متعهد است بدون آنکه احتیزاجی بزه    ند**  موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتوا

ه در آن کز       کتبی*       بنا به درخواست ضمانتنامهمبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد**                  پرداخت کند مبلغ این 

**بزه  امه استعالمده است ، طبق نار کتبی ***         که باید حداکثر ررف سی روز از تاریخ تحویل نمبلغ پیش پرداخت واریی شده درج ش

 مانتنامهض      ***        در مورد پیش پرداخت واریی شده واصل گردد،تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی ***    

 ، تقلیل داده خواهدشد.معادل مبلغی که *         اعالم نموده است

  اده شزود، ایزنواریزی گزردد و مبلزغ آن بزه صزفر تقلیزل د ضزمانتنامهدر صورتیکه تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این 

 خود به خود و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد. ضمانتنامه

 مانکار*عنوان پی

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 *** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

 ****موضوع قرارداد مورد نار
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 بسمه تعالی

 کسور حسن انجام کار ضمانتنامه

 )نمونه چهار(

ه عنوان استرداد ب    ف ***     ز طرنار به اینکه *           به نشانی         به این **        اطالع داده است که مقرر است مبلغ        ریال ا

ید نز                     کسور حسن انجام کار قرارداد ****           به *      پرداخت شود، از این رو پ  از پرداخت وجه میبور بزه حسزاب*  

از           الع دهزد کزه *به این **       اط ضمانتنامهاین **      متعهد است در صورتیکه ***           کتبا و قبل از انقضای سررسید این 

افزت نزد، بزه محزض دریمطالبزه ک     اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ،تا مییان       ریال ، هر مبلغی را کزه***  

الزه ر وجزه یزا حودداشزته باشزد بزی درنزگ  اولین تقاضای ***بدون آنکه احتیاجی به صدور ارهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضا ی

ه تزا قبزل از *       واصزلتا آخر وقت اداری روز          است و بنا به درخواست کتبزی ** ضمانتنامهکرد***         بپردازد. مدت اعتبار این 

توانزد ا فراهم نسازد و نموجب این تمدید ر  پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و یا *       

جه یزا حوالزه اال را در و**     را حاضر به تمدید نمایداین **      متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در ب

 کرد***     پرداخت کند.

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 یی یا کارفرما***عنوان دستگاه اجرا

 ****موضوع قرارداد مورد نار
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 بسمه تعالی

 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاددهنده

 

را نیزی  در ایزن بخزش جدول ذیزل ، عزالوه بزر ارا زه اطالعزات مربوطزه، صزحت کلیزه اطالعزات ارا زه شزده امضاءاین پیشنهاد دهنده با 

 ه زیزان هزایر صزورت عزدم صزحت جییزی یزا کلزی اطالعزات ارا زه شزده ، کلیزمیکند. ضمناپیشنهاد دهنده متعهزد مزی شزود د تا ید

 ه اثبات در محکمه ، جبران نماید.بدون نیاز ب -اه راسا تعیین می کندکه این دستگ -وارده به دستگاه مناقصه گیار را 

 نام شرکت یا موسسه:

 حل ثبت:م                                           ثبت:           یخشماره ثبت:                                                      تار

 رشته و پایه مندرج در گواهی نامه صالحیت پیمانکاری:

 خذ صالحیت:اآخرین تاریخ                                                          شماره تشخیص صالحیت :               

 محل اخذ صالحیت :

 ه اقتصادی مندرج در گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی:شمار

 شناسه ملی:

 های مجاز تعهدآور به شرح جدول ذیل می باشد:امضاء

 امضاءنمونه  نام پدر صادره از سمت نام خانوادگی نام ردیف

1       

2       

3       

 

 نمونه مهر:
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 ن در صورت تغییرات ،ارا ه روزنامه آخرین تغییرات شرکت الیامی است.ارا ه رونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنی

 واهی نامه ثبت نام مودیان مالیات و گواهینامه صالحیت پیمانکاری الیامی است.ارا ه رونوشت گ

 خیر آیا رونوشت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات پیوست می باشد؟          آری

 خیر آری بت نام مودیان مالیاتی پیوست می باشد؟آیا رونوشت گواهی نامه ث

 خیر آری آیا رونوشت کارت شناسایی ملی پیوست می باشد؟

 خیر آری پیمانکاری پیوست می باشد؟آیا رونوشت گواهی نامه صالحیت 
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 بسمه تعالی

 :مناقصه و پیمان مربوط به مناقصه تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی

 "هوایی جهت برق رسانی داخلی معدن سنگ آهن اسفندار کیلو وات 130تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق " 

هنزده از دن اوراق نشان دهنده اطالع کامزل ایزن پیشزنهاد مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر ای امضاءمی نماید که مهر و  تا یدبدینوسیله  -الف

 ل می باشد.بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذی تن قوانین،مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها،م

و  ان اسزت و مزتنمی نماید که اسناد و مدارک موضوع بند)ج( ذیل نیی جیء اسناد و مدارک ایزن مناقصزه و پیمز تا یدب. همچنین بدینوسیله 

زم و نیی اجزرای ئولیتهای الرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده، تمامی مسمفاد و ترتیبات مق

 کامل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

 ج.فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

 اهبران فوالد اصفهان برای برگیاری مناقصات. آیین نامه داخلی شرکت ر1

 . آیین نامه و مقررات حفارتی کارگاههای ساختمانی2

معاونزت برنامزه ریزیی و نازارت  03/03/1378خ مزور 1088/102-842/54.نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان موضوع بخشزنامه شزماره 3

 راهبردی ر ی  جمهور

 ان و اجزرای آنو مقررات جاری کشور که به هر نحزو در ارتبزاط بزا ایزن مناقصزه و پیمزالد اصفهان شرکت راهبران فو. سایر مقررات جاری 4

  می باشد. 

 اریخ:ت                                                                                                      نام پیشنهاد دهنده:

 تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:مجاز  امضاءنام و نام خانوادگی و 

 ن و قبزول ایز دتا یزمراتب مشروح در این فرم در ارتباط بزا تکزالیف و ورزایف و اختیزارات و مسزئولیتهای ناشزی از پیمزان و مناقصزه، مزورد 

 مناقصه گیار و خریدار نیی بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 یمانکارانفنی پ-دستورالعمل ارزیابی کیفی

هوایی جهت بارق رساانی داخلای معادن سانگ آهان  کیلو وات 130جدول ارزیابی فنی تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق  

 نمره(100)از ”   اسفندار

 

 امتیاز شرح ردیف

ه ین  جمهور در زمصالحیت توزیع نیرو از مدیریت برنامه رییی و راهبردی ر ی تا ید 5ارا ه گردید حداقل رتبه  1*

 اجرای شبکه برق فشار متوسط

15 

 10 از شرکت توزیع برق در زمینه اجرای شبکه برق فشار متوسط تا یدارا ه  2*

 5 استان یید و اصفهانپیمانکار بومی  3

 10 راهبران فوالد اصفهانتجربه پروژه مرتبط با اجرای شبکه برق فشار متوسط در منطقه  4

 10)حداقل ر متوسطاز کارفرمایان قبلی در پروژه مرتبط با اجرای شبکه برق فشافنی  تا یدداشتن رضایت نامه و  5

 مورد(

20 

 30 ارا ه مدرک مبنی بر توان مالی شرکت، در اجرای پروژه ها 6*

 5 ارا ه چارت سازمانی شرکت 7

 توسطمر ارا ه مدرک مبنی بر همکاری با شرکت های معتبر داخلی جهت تهیه و تامین تجهییات شبکه فشا 8

 مطابق وندور لیست قرارداد

5 

 *= الیام

 

سزت  در االم الیامزی تذکر: ارا ه تصویر برابر اصل مستندات مربوط به هریک از ردیفهای جدولهای ارا ه شده، از سوی شرکت کنندگان در استع

 غیر اینصورت هیچ امتیازی به ردیف مربوطه تعلق نمی گیرد.

 می باشد. 60ت مالی حداقل امتیاز جهت بازگشایی پاک
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ر"   کیلو وات 130"اتمین تجهیزات و اجرای شبکه ربق   هوایی جهت ربق رسانی داخلی معدن سنگ آهن اسفندا

 

 6000/002/00اسناد مناقصه عمومی شماره 
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 شرایط عمومی پیمان

هبردی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت را 3/3/1378مورخ  1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  .1

 که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جز الینفک قرارداد می باشد.

 ( ایمنی،بهداشت و محیط زیست در قراردادهای شرکت راهبران فوالد اصفهان HSEخالصه موازین و الزامات )

 قرارداد HSEالزامات 

ن نامه ایمنی امور پیمانکاری، کلیه پیمانکاران جهت شرکت در مطابق با اصالحیه قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران و آیی .1

مناقصه باید دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر باشند و در طول قراردد ، قبل از انقضای مدت گواهینامهه نسهبت بهه 

 تمدید آن اقدام نماید.

قوانین و مقررات موضوعه کشوری و نیز کلیهه قهوانین ، مقهررات  پیمانکار متعهد می گردد که خدمات تحت قرارداد را با رعایت کلیه .2

،ضوابط، شرایط و دستورالعمل های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی کارفرما به انجام رساند و هرگونهه تیییهر در قهوانین ملهی و یها 

 اخذ، مطالعه و اجرای آنها می باشد.آیین نامه های ابالغی جدید کشوری و کارفرما جزالینفک قرارداد بوده و پیمانکار ملزم به 

پیمانکار باید اقدامات مناسب و کافی را جهت حفاظت از اموال و دارایی های شهرکت در محهیط ههای کهاری و نیهز محهیط زیسهت  .3

 پیرامون انجام داده و از بروز هر گونه ناراحتی نسبت به عموم و یا سایر پیمانکاران جلوگیری بعمل آورد.

پیمانکار و یا پیمانکاران فرعی وی و یا کارکنان آنان خسارتی به کارفرمها و یها صهدمات توسط م رعایت موارد فوق چنانچه به علت عد .4

جانی و مالی به اشخاص ثالث )که شامل کارکنان کارفرما، طرف های ذینفع کارفرما و پیمانکار نیز خواهد بود( وارد آید و یا موجبهات 

بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی فراهم گردد. پیمانکار موظف است ضمن مبری نمودن کارفرما پیگرد سازمان های مرتبط با مسائل 

 از هرگونه مسئولیتی و پذیرش تبعات قانونی، خسارات وارده را راسا جبران نموده و به دعاوی مربوطه پاسخگو باشد.

کارفرمها باشهد بهه  تائیهدرای صالحیت های الزم و مهورد پیمانکار موظف است قبل از آغاز فعالیت ، یک نفر از کارکنان خود را که دا .5

متفاوت از نماینهده  HSE( خود تعیین و کتبا به کارفرما معرفی نماید. مسئول (HSEعنوان مسئول بهداشت ، ایمنی و محیط زیست 

 فرما رسیده باشد.کار تائیدامر به  نپیمانکار خواهد بود مگر در مواردی که حوزه مسئولیت ها در متن قرارداد ذکر و ای

نی و شرکت از مدیریت توسهعه منهابع انسها HSE، جذب و بکارگیری نفرات  HSEیه چارت تائیدپیمانکار موظف است نسبت به اخذ  .6

 اقدام نماید. راهبران فوالد اصفهان HSEمدیریت 

نیهز و  ات درگیر با آن را کسب نمهودهپیمانکار باید آگاهی های الزم در زمینه بهداشت شیلی، ایمنی، محیط زیست، فرآیندها و عملی .7

 ابهال ، در حهین  HSEمنطبق بها د آگاه باشد و برای رفع موارد نااز خطرات واحدهای عملیاتی مجاور که برکار وی تاثیرگذار می باش

 الزم را انجام دهد. دهد و اقدامات پیشگیرانه و اصالحیقرارداد ارزیابی ریسک های مربوطه را تحویل کارفرما 

همچنین سوابق مربوط بهه  پیمانکار انجام می شود HSEبق کلیه بازدیدهای بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی که توسط نماینده سوا .8

نتایج و تاریخ های برگزاری دورههای آموزش ایمنی، تمرین ها، مانورها و تسهت ههای دوره ای عملکهرد ایمنهی، تجهیهزات و سهوابق 

 هداری گردد و همواره در دسترس باشد.حوادث باید توسط پیمانکار ثبت و نگ
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کارفرما و کشور مجاز بهه سهدردن کهار بهه  HSEقرارداد و رعایت کلیه الزامات  صورت موافقت دستگاه نظارت و مفادپیمانکار تنها در  .9

ایشهان در ایهن پیمانکار دست دوم می باشد و کلیه مسئولیت های حقوقی و قانونی حوادث و ... بر عهده پیمانکار اصلی مهی باشهد و 

 خصوص باید پاسخگو مراجع قانونی باشند.

در همه مواقع قبل و یا در حین انجام کار، کارفرما بدون اعالم قبلی مجاز به بازرسی کلیهه پرسهنل، فرآینهدها، تجهیهزات یها سهوابق  .10

ورت مشاهده شرایط یا اعمال بازرسی پیمانکار در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد. همچنین کارفرما مجاز است در ص

، از ادامه کار پیمانکار جلوگیری نموده و یا نسهبت بهه جابجهایی ههر فهرد، فرآینهد در حهال اجهرا یها  HSEمیایر با قوانین و مقررات 

ایط نا ایمن می باشد، اقدام نماید. در غیر اینصورت پیمانکار تا زمان رفع شر HSEتجهیزاتی که از هر لحاظ میایر با قوانین و مقررات 

 و یا تصحیح عملیات، اجازه ادامه کار خود را نخواهد داشت و مسئولیت ناشی از توقف کار بر عهده پیمانکار می باشد.

کارفرما مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت عدم کسب امتیهاز الزم مطهابق  HSEکلیه پیمانکاران به صورت دوره ای توسط مدیریت  .11

 پیمانکاران اقدام خواهد شد. HSEبا دستورالعمل مدیریت 

 توسط پیمانکار ، به عهده وی می باشد HSEمسئولیت هرگونه تاخیر در انجام کار به دلیل عدم رعایت موارد  .12

قرارداد و قهوانین کشهوری  HSEکارفرما یا هرگونه عدم تعهد به الزامات  HSE بدیهی است هرگونه قصور پیمانکار از چارچوب کاری  .13

 بدون هیچ ارفاقی منجر به عدم پذیرش پیمانکار و فسخ یک جانبه قرارداد خواهد گشت. در این زمینه

متناسب با آموزش های ایمنی، بهداشتی  HSEپیمانکار موظف است کلیه کارکنان تحت نظر خود را در خصوص موضوعات مرتبط با  .14

ده و سوابق آن را ثبت و نزد خود نگههداری نمایهد. و نحوه حفاظت از محیط زیست پیش از شروع کار و به صورت دوره ای آموزش دا

کارفرمها  HSEنماینهده  تائیهدتوسط پیمانکار باید به  HSEکلیه فرآیندهای نیازسنجی ، تدوین تقویم و برگزاری آموزش ها در زمینه 

ای صهنفی متخصصهین باید از طریق مراجع ذیصالح مرکز تحقیقات و تعلیمات کار، انجمن هه HSEرسانده شود) کلیه آموزش های 

 ایمنی و بهداشت، شرکت های حقوقی دارای مجوز از مرکز تحقیقات وتعلیمات کار و مشاوران این مرکز انجام گردد(

راهبهران فهوالد  HSEکلیه نفرات پیمانکار بایستی پیش از شروع فعالیت دوره ایمنی عمومی بدو ورود را در محهل آمهوزش مهدیریت  .15

 بگذرانند. اصفهان

شرایط مطلوب ایمنی و بهداشتی قرارداشته و همچنین موجهب آسهیب بهالقوه بهه  درن شده توسط پیمانکار باید یمیزات تاکلیه تجه .16

 محیط زیست نگردند.

کلیه پرسنل پیمانکار ملزم به رعایت عالئم و تابلوهای اطالع رسانی و هشداری نصب شده در زمینه ایمنی،بهداشت و زیسهت محهیط  .17

 وطه های تحت نظارت پیمانکار و یا محوطه های تحت نظارت کارفرمها کهه پیمانکهار در آن رفهت وآمهد دارد در محل کار و کلیه مح

 می باشند.

سوابق عملکرد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران ، مالک دعوت آتی آنان را در مناقصات و واگذاری کار بهه آنهان خواههد  .18

 گرفت.

محاسبه و در متن قرارداد لحاظ گهرددو پیمانکهار موظهف اسهت در  HSEزینه های مربوط به امور در هنگام عقد قرارداد باید کلیه ه .19

آیهین نامهه ایمنهی  6تجهیز کارگاه کلیه تجهیزات و امکانات ایمنی، آتش نشانی ، بهداشتی ومحیط زیستی را بطور کامل ببیند)ماده 

 قانون کار( 91ماده -امور پیمانکاری

کارفرمها رسهیده و در اختیهار افهراد  HSEمدیریت  تائیدمناسب براساس نوع فعالیت پرسنل باید تهیه ، به کلیه لوازم حفاظت فردی  .20

قرارگیرد و چگونگی کاربرد آنها به پرسنل آموزش داده شود و افراد ملزم به اسهتفاده از ایهن وسهایل گردنهد و همچنهین زمهان دوره 
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کارفرما رسانده شود.)بعنوان مثال سالیانه دو دسهت لبهاس کهار و  HSEمدیریت  یدتائتحویل این لوازم مطابق قانون رعایت شود و به 

 قانون کار( 91ماده  –آیین نامه بهداشت عمومی کارگاهها  61ماده -یک جفت کفش کار می بایست تحویل پرسنل گردد

د و اشهحدهای شهرکت پیمانکهار مهی بضوابط ایمنی و بهداشت کار بر عهده مدیر عامل و مسئولین وا مسئولیت اجرای کلیه مقررات، .21

هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور، حادثه ای رخ دهد، شخص مدیر عامهل و مسهئول واحهد شهرکت پیمانکهار از نظهر کیفهری، 

 HSEقانون کار )رعایت کلیهه دسهتورالعمل ههای فعلهی و آتهی  95حقوقی و مجازاتهای مندرج در قانون کار مسئول می باشد. ماده 

 ما جز الینفک قرارداد می باشدو پیمانکار ملزم به رعایت آن ها می باشد.(کارفر

پیمانکاران بهرای آن  HSEعملکرد پیمانکاران فرعی به منزله عملکرد پیمانکار اصلی محسوب شده و کلیه ضوابط و دستورالعمل های  .22

 تمهامی پیمانکهاران فرعهی خهود  HSEعملکهرد ها نیز جاری بوده، لذا در این خصوص پیمانکار اصلی مسهئول پاسهخگویی در مهورد 

 می باشد.

ریت یکارفرما مجاز خواهد بود تا با ارائه گزارش تخلفات نسبت به کسر جریمه از صورت وضعیت پیمانکار از طریهق مهد HSEمدیریت .23

 امور مالی اقدام نماید و یا از پرداخت صورت وضعیت تا رفع موارد عدم انطباق جلوگیری بعمل آورد.

و ارزیابی ریسک براساس نوع فعالیت و موضوع  HSE PLANیه تائیدنکار ملزم می باشد قبل از ابال  قرارداد نسبت به ارائه و اخذ پیما .24

 قرارداد اقدام نماید.

پیمانکار موظف است در قراردادهای مربوط به خرید یا نصب پروژه های جدید، طرح های توسعه، تجهیزات و ماشین آالت، تکنولوژی  .25

... الزامات طرف قرارداد)سازنده ،طراح، ارائه دهنده، پیمانکار و....( قوانین، مقررات و استاندارهای زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی و .

د را به طور دقیهق اشایران و کشور مبدا و همچنین کنوانسیون های بین المللی که ایران عضو آن ها بوده و طرح مشمول آن ها می ب

مانکار موظف است تضمین های کافی برای رعایت این استاندارها از پیمانکار ، طهراح یها سهازنده را اخهذ نمایهد و بهه رعایت نماید. پی

 کارفرما تحویل دهد.

نفر می باشد موظف به برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بصورت ماهیانهه  25پیمانکارانی که تعداد نیروهای آن ها بیش از  .26

 میته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه خود می باشندمطابق آیین نامه ک

 الزامهی  راهبهران فهوالد اصهفهانپیمانکار در کمیته حفاظت فنی و بهداشهت کهار  HSEحضور سرپرست کارگاه پیمانکار و سرپرست  .27

 می باشد.

را مطابق دستورالعمل مهدیریت رویهداد  پیمانکار موظف است کلیه فعالیت ها و اقدامات الزم در ارتباط با رویدادهای به وقوع پیوسته .28

 ساعت به مراجع ذیصالح اعالم نماید. 72کارفرما انجام دهد. الزم به ذکر است کلیه گزارشات حوادث می بایست در کمتر از 

 د.پیمانکار موظف است فرآیند شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فعالیت های خود را مطابق روش اجرایی مصوب کارفرما انجام ده .29

مهی باشهد.  راهبران فوالد اصفهان HSEپیمانکار موظف به اخذ پرمیت حفاری ، رادیو گرافی و مسدود نمودن موقت جاده از مدیریت  .30

همچنین پیمانکار موظف است سیستم مجوز ایمنی کلیه فعالیت های خود را مطهابق روش اجرایهی مجهوز کهار کارفرمها راه انهدازی 

 نماید.

 م اقدامات مرتبط با واکنش در شرایط اضطراری مطابق با روش اجرایی کارفرما می باشد.پیمانکار موظف به انجا .31

 HSEدر جلسهه تهوجیهی واحهد  راهبران فوالد اصهفهانپیمانکار موظف است پس از ابال  قرارداد و قبل از شروع به کار در مجموعه  .32

کلیه  ابال دریافت نماید)عدم حضور پیمانکار بمنزله تحویل و  شرکت کرده و با مسائل و دستورالعمل ها آشنا و یک نسخه از آن ها را

 آیین نامه ها می باشد.(
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قانون تامین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار مهی کننهد، مشهمول  4براساس بند الف ماده  .33

مسئول پرداخت حق بیمه سهم خهود و بیمهه شهده بهه سهازمان  همین قانون 36قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرما طبق ماده 

 تامین اجتماعی می باشد.

با توجه به وجود وسایل حمل و نقل متعدد در سطح شرکت که خطرات بالقوه ای به همراه دارد، استفاده کنندگان از ایهن تجهیهزات  .34

 رار دهند:عالوه بر رعایت مقررات ایمنی عمومی باید موارد ذیل را نیز مورد توجه ق

 .دریافت مجوز رانندگی در سطح شرکت پس از گذراندن آموزش های ایمنی مربوطه الزامی است 

 .ورود وسائط نقلیه شخصی به سطح شرکت ، بدون دریافت مجوز ممنوع می باشد 

 .رعایت حداکثر سرعت مجاز در سطح شرکت هنگام رانندگی الزامی است 

وسایل حفاظت فردی و وسایل مربوط به شیل را متناسب با نوع کار برای کلیه پرسنل خود  پیمانکار موظف است با هزینه خود، کلیه .35

کارفرما برسد. همچنین در صورت ضعف در این  HSEنماینده  تائیدفراهم نماید. کیفیت وسایل حفاظت فردی خریداری شده باید به 

سایل حفاظهت فهردی الزم و مناسهب مهی باشهند بهه محهیط کهار مورد ، کارفرما مجاز می باشد از ورود کارکنان پیمانکار که فاقد و

 جلوگری نماید.

 استفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا ایمن هنگام کار ممنوع می باشد. .36

 رانندگان کلیه وسایل معدنی مانند لودر، بیل مکانیکی، جرثقیل، لیفتراک و غیره باید دارای گواهینامه ویژه باشند. .37

پیمانکار موظف است هرگونه شبه حادثه و حادثه را اعم از آتش سوزی یا انفجار و یا حوادث بهداشتی و محیط زیسهتی و نیهز سهایر  .38

 حوادثی را که منجر به جراحت افراد پیمانکار یا سایر افراد و نیز ضرر و زیهان ، خسهارت و آسهیب بهه کهار، تسههیالت یها تجهیهزات

 ت و به کارفرما به صورت مکتوب گزارش نماید.ساعت ثب 3می گردد ظرف مدت  

پیمانکار موظف است در کلیه محوطه های تحت نظارت یا عملیات خود، کدسول های اطفا حریق مناسب را تهیه و در مکان ههای در  .39

حیت پیمانکار و یا شهخص صهال  HSEدسترس قرار دهد. همچنین این کدسول ها باید طی دوره های زمانی مشخص توسط نماینده 

 دار مورد بازرسی قرار گرفته و سوابق این بازرسی ها ثبت گردد.

 همه سیلندرهای گاز تحت فشار)اکسیژن،استیلن،نیتروژن، هوای فشرده، اطفها حریهق و غیهره( کهه توسهط پیمانکهار مهورد اسهتفاده  .40

...( بوده و دارای عالئهم شناسهایی  می باشند باید در شرایط مناسب)شیرها و کالهک، عدم وجود خوردگی، نصب و نگهداری صحیح و

 الزم باشند و گواهینامه تست فشار سیلندرها نیز طی دوره های مشخص از مراکز معتبر اخذ گردد.

پیمانکار باید کاالها یا اقالمی که بطور بالقوه خطرناک می باشند)مانند مواد شیمیایی، سیلندرهای گاز تحهت فشهار، منهابع ایزوتهو   .41

مواد قابل انفجار، قابل اشتعال، واکنش پذیر و غیره( تنها در شرایط مناسب و مصوب تهیهه و فقهط بهه تعهداد کهافی های رادیواکتیو، 

 جهت کار مورد استفاده در محل واقع نموده و بیش از حد نیاز در کارگاه انبار ننماید.

 ای دیگر رفت و آمد کنند.مجاز نیستند به غیر از محل کار خود، به قسمت ه کارکنان پیمانکار به هیچ عنوان .42

کلیه تجهیزات پیمانکار باید فقط توسط پرسنل مناسب، آموزش دیده، مجرب، واجد شرایط، صالحیت دار و دارای مجوز بکار گرفتهه  .43

 شوند.

یه و ( مورد استفاده در محدوده فعالیت های خود را به طور کامل ته SDSپیمانکار موظف است برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی ) .44

ها همواره جهت رویت بازرسهین کارفرمها در دسهترس  SDSدر محل انبارش و مصرف مواد قرار دهد.همچنین باید یک نسخه از این 

 باشد.
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مشخص جریمهه و ملهزم بهه پرداخهت وجهه  راهبران فوالد اصفهانپرسنل مطابق آیین نامه تشویق و تنبیه  HSEدر صورت تخلفات  .45

 از پیمانکار، کارفرما مجهاز بهه اخهراج فهرد خهاطی  3ر و یا عدم پرداخت ضمن کسر جریمه با ضریب جریمه می باشد. در صورت تکرا

 می باشد.

پیمانکار تضمین خواهد نمود که همه پرسنل درگیر در انجام کار از نظر فیزیکی،جسمی و روانهی متناسهب بها کهار بهوده و از لحهاظ  .46

 محوله به آنها مشکلی وجود نخواهد داشت. یه های الزم جهت انجام وظایفتائیدتجربه و داشتن 

 HSEکارفرما تا سهوم ههر مهاه بهه مهدیریت  پیمانکار موظف است به صورت ماهیانه گزارش عملکرد و گزارش تفضیلی را طبق فرمت .47

 ارسال نماید. HSEارسال نماید و سایر گزارشات درخواستی را به مدیریت  راهبران فوالد اصفهان

قانون کار جمهوری اسالمی ایران از زمان شروع قرارداد ظرف  92قانون تامین اجتماعی و  90دد براساس ماده پیمانکار متعهد می گر .48

کارفرمها  تائیهدمدت یکماه و با هزینه خود، با هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای کارفرما و یا از طریق مراکز بهداشتی دیگر که مهورد 

باشند، برای کارکنان خود معاینات پزشکی مورد نیاز را انجام داده و گواهی سهالمت اخهذ بوده و دارای مجوز انجام معاینات طب کار 

نموده و نسخه آن را نزد خود نگهداری نماید. این معاینات شامل معاینهات بهدو اسهتخدام بهرای کلیهه پرسهنل پیمانکهار مهی باشهد. 

ار باید برای کارکنان خود اقدام به انجهام معاینهات دوره ای همچنین چنانچه مدت قرارداد بیش از یکسال در نظر گرفته شود، پیمانک

 نماید.

 کارفرما موجود و در دسترس باشد. HSEسابقه معاینات پزشکی پرسنل پیمانکار می بایست برای انجام بازرسی توسط نماینده  .49

 قانون کار عمل نماید. 61 تا51پیمانکار موظف است در خصوص انطباق ساعت کاری پرسنل خود با قوانین ، مطابق با مواد  .50

به صورت سالیانه توسط مراجع ذیصالح و کنتهرل کلیهه عوامهل زیهان آور فیزیکهی،  اندازه گیریپیمانکار باید در رابطه با پیشگیری،  .51

 شیمیایی، ارگونومیکی، روانی و..... که تهدید کننده سالمت پرسنل خود می باشدکلیه تمهیدات الزم را بکار گیرد.

اد مخدر، الکل و داروهای غیر مجاز در محوطه عملیات توسط پیمانکار ممنوع می باشد. همچنین پیمانکار باید اطمینهان استعمال مو .52

حاصل نماید که کلیه پرسنل وی در محوطه کاری و سایر محوطه های تحت نظارت پیمانکار یا کارفرما از این مورد آگاه بوده و بطور 

 کامل موافق با آن عمل می نمایند.

چنانچه پیمانکار از بروز و شیوع هر گونه بیماری مسری، عفونی و یا مسمومیت های غذایی مطلع گردد بایهد موضهو.ع را بهه صهورت  .53

کارفرما اطالع داده و اقدامات پزشکی اولیه را جهت جلوگیری از گسترش آنها انجهام دههد. همچنهین  HSEفوری و کتبی به نماینده 

 ت انجام شده را ثبت و گزارش نماید.باید سوابق مربوط به اقداما

پیمانکار باید تسهیالت و تجهیزات کمک های اولیه را برای تمامی پرسنل خود فراهم نماید. جعبه ههای کمهک ههای اولیهه بایهد در  .54

ت محل های مناسب و قابل رویت در محوطه عملیات و مکان های مورد نیاز دیگر)مانند اسکان پرسهنل و وسهایل نقلیهه تحهت نظهار

پیمانکار( نصب گردند. پیمانکار موظف به تامین تجهیزات این جعبه ها به هزینه خود بوده و پایش مداوم آنهها بایهد توسهط نماینهده 

HSE .پیمانکار جهت کامل نگه داشتن آنها صورت پذیرد 

توزیع غذا از سوی کارفرمها بهرای پیمانکار باید محل غذا خوری مناسبی را براساس دستورالعمل های بهداشتی و نحوه تامین، طبخ و  .55

کارکنان خود فراهم کند و سرو غذا در محوطه های عملیاتی ، محوطه های سهاخت و سهاز و محهل ههای نگههداری مهواد خطرنهاک 

پیمانکهار  HSEممنوع گردد. کلیه آشدزخانه ها و سالن های غذا خوی مورد استفاده پیمانکار، باید به صورت مهداوم توسهط نماینهده 

 سی و موارد عدم انطباق سریعا رفع گردد.بازر
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پیمانکار موظف است ضوابط بهداشتی، مربوط به تسهیالت بهداشتی را ) شامل سرویسهای بهداشتی، حمام، رختکن و غیهره( کهه در  .56

مهورد پیمانکهار در دوره ای زمهانی مشهخص  HSEاختیار وی قراردارد به صورت کامل رعایت نماید و این تسهیالت توسهط نماینهده 

 پایش قرار گرفته و سوابق آن ثبت و هرگونه موارد عدم انطباق ها سریعا رفع گردد.

اگر شرایط کار پیمانکار به صورتی باشد که باعث اعالم کاذب سیستم اعالم حریق شود می بایست هماهنگی های الزم جههت ایزولهه  .57

 سازی با واحد آتش نشانی انجام شود.

و کمیته ساماندهی مدیریت پهروژه  راهبران فوالد اصفهان HSEمنوط به دریافت مجوز از مدیریت  هرگونه احداث و ساخت رستوران .58

 ساختمان های اداری و فرهنگی شرکت راهبران فوالد اصفهان  می باشد.

 الت فقط در تعمیرگاه ها مجاز می باشد.انجام تعمیرات بر روی ماشین آ .59

رثقیل ها و لیفتراک ها و سایر باالبر ها، گواهینامه سالمت فنی را از شرکت های مورد پیمانکار موظف است قبل از استفاده از کلیه ج .60

 سازمان استاندارد و کارفرما اخذ نماید. تائید

الت ورودی فنی معتبهر باشهند و تمهامی ماشهین آ الت در اختیار پیمانکار می بایست دارای برچسب معاینهکلیه خودروها و ماشین آ .61

 را اخذ نمایند. HSEیه مدیریت یدتائمجتمع می بایست 

 پیمانکار موظف است هنگام فعالیت، اقدامات الزم جهت روانی ترافیک و شرایط الزم برای عبور افراد پیاده را فراهم نماید. .62

 پیمانکار موظف است هنگام فعالیت ، محدوده عملیات را با حصار کشی، نصب عالئم و تابلوهای هشدار دهنده معین نماید. .63

نکار باید بهداشت پرسنل خود را در زمان حمل دستی پسهماندها و یها کهار در نزدیکهی محهیط ههای نگههداری پسهماند جههت پیما .64

 جلوگیری از بروز بیماری به هزینه خود تامین نماید.

پیشهگیری پیمانکار متعهد می گردد از رها کردن هر گونه مواد آالینده به محیط زیست شامل فاضهالب، آالینهده ههای ههوا و خهاک  .65

نماید. همچنین تمهیدات خاصی را در خصوص کنترل سایر مواد که ممکن است باعث آلودگی، ضرر و زیان به محیط زیست گردنهد 

 نظیر دود، گرد وغبار، محصوالت رادیواکتیو یا سایر آالینده های جوی اقدام نماید.

د قراضه متعلق به فعالیت های خهود را از محوطهه عملیهاتی پیمانکار موظف است زائدات و پسماند، مواد خطرناک مصرف نشده و موا .66

کارفرما خارج نموده و بطور مناسبی مطابق با مقررات زیسهت محیطهی دفهع نمایهد. همچنهین پیمانکهار موظهف اسهت پسهماندهای 

ظهف بهه انجهام خطرناک را به صورت جداگانه از زباله های بدون خطر جمع آوری، جداسازی و حذف نماید و همچنهین پیمانکهار مو

 طح کارگاه خود و خروج ضایعات از محوطه کارگاه و تعیین تکلیف در این خصوص می باشد.در س 5الزامات 

در حین انجام هر کاری )دائم یا موقت( و پس از پایان آن ، پیمانکار باید محوطه عملیات خود، کارفرما و یا سایر محوطه هایی را کهه  .67

ا کارفرما می باشد. مرتب و پاکیزه نگهداشته و بطور منطقی عاری از موانع غیهر ضهروری )ماننهد دفهع به نوعی مرتبط با قرارداد وی ب

د و زائدات باقیمانده(نماید. در صورتی که پیمانکار از برآورده نمودن الزامات فوق قصهور ورزد، طلوب همه تجهیزات ساختمانی و موام

ازی اقدام نموده و هزینه عملیهات پاکسهازی بهه همهراه جریمهه مشهخص شهده از کارفرما مجاز است تا نسبت به انجام عملیات پاکس

 پیمانکار کسر گردد.

پیمانکار موظف است به پیشگیری از هرگونه هدر رفت منابع شامل سوخت، آب، مواد خام و.....در محیط کهار مهی باشهد. در صهورت  .68

یمه خواهد شد. در صورتی که پیمانکار نیاز به تامین آب از طریق مشاهده موارد یاد شده توسط ناظرین کارفرما، پیمانکار مشمول جر

 چاه داشته باشد ملزم به دریافت پروانه بهره برداری بوده و سابقه آن می بایست برای ناظر پیمانکار فرستاده شود.
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اد مصرفی را با ذکهر میهزان پیمانکار موظف است در صورت استفاده از مواد شیمیایی خطرناک، پیش از آغاز فعالیت خود، فهرست مو .69

رسانده تا نسبت به ارائه ضوابط جهت نحوه مصرف، نگهداری، حمهل و  HSEتقریبی مصرف از طریق واحد مربوطه به اطالع مدیریت 

 نقل و پاکسازی این مواد و همچنین تمهیدات الزم در خصوص آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری اقدام گردد.

دشدنی باید بصورت روزانه به محل های مجاز منتقل گردند تا از ایجاد بوی زننده در محل ههای مصهرف و ضایعات و پسماندهای فاس .70

 کار پیشگیری شود.

پیمانکاران موظفند در زمینه جنبه های ناشی از فعالیت غیر معمول و یا شرایط اضطراری ناشی از فعالیهت خهود، آمهادگی الزم را در  .71

 پرسنل داشته باشند. دو بعد ایمنی، تجهیزات و آموزش

 کارفرما جهت کارکنان مستقر در کارگاههای خود می باشد. تائیدپیمانکار موظف به تامین آب آشامیدنی سالم مورد  .72

ی خود جایگاه سوخت در نظر گیرند ملزم به رعایهت دسهتورالعمل ههای احهداث جایگهاه اری که الزم است در محوطه کارگاهپیمانک .73

 جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی می باشند. سوخت از سوی کارفرما جهت

پیمانکار موظف به فراهم نمودن راهکارهای الزم جهت ممانعت از ورود حشرات و جوندگان به محوطه کارگاهی و در صورت لزوم سم  .74

 پاشی و ارائه مستندات آن به کارفرما می باشد.

 کافی در محوطه کارگاهی می باشد. پیمانکار موظف به تامین سطل های زباله به تعداد و اندازه .75

 پیمانکار می بایست فعالیتهای خود را به طور مستمر بررسی و از ایجاد پیامدهای زیست محیطی نا مطلوب جلوگیری نماید. .76

 پیمانکار می بایست گرد و غبار ناشی از عملیات خاکی و تردد ماشین آالت را کنترل نماید. .77

 یستی بالفاصله اقدام به پاکسازی محل از ضایعات، خاک و نخاله های مازاد نماید.بعد از انجام فعالیت، پیمانکار با .78
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ر" آن سنگ ی معدهوایی جهت ربق رسانی داخل  اتو کیلو  130"اتمین تجهیزات و اجرای شبکه ربق   هن اسفندا
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 قراردادپیش نویس 

و انن   10260407970و ان شنن    ننث  19915 ایننق انناا باب شننتق انناان  االدننااه نننسهب ا ننم( ه  شنن(  ث تنن    شنن  انن      دننن

ضنس التتنن تو شعنساه   یا ت  ل  شت ت ث    یب  ابا    دن ااات( ی ا(اشت ه ا م( ه ش  ن  ین گث آا ی ه    411176813933ااتص بی

  ان     شن                    ش  تنساه  ئتس الت ت   یا  ا  ب  ایق ااا باب ا  نا   ن  ت    ث اسب از یک شنس و اناان اش ال  اش ی  و  یا  

 ینن ه                       شعنننساه                          شنن  ن  یننن گث آا                            و ا ااتصنن بی                       و ان شنن    ننث        دننن          

 ا  ب  ایق ااا باب، پت  نک   ن  ت    ث اسب  نعق   ث گابب.

 داد:موضوع قرار -1ماده 

  سضسع ااا باب تد  ت اشن از:

 " هوایی جهت برق رسانی داخلی معدن سنگ آهن اسفندار کیلو وات 130تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق  "  

 5طدق پتسشن ا      120ش  ال بی  واش با   ات س وات 130 تا ادک   2400اجاای  .1-1

 2و  3اا   تع ق ت طدق پتسشن ا     ش  ال  KVA 100ت  تق و نصب ش  بشتگ   پسن السایث ش  تاانس  .2-1

 2و  3ت  تق و نصب ش  بشتگ   ت ش س تسزیع ش  نت   ش  ال اا   وان یث طدق پتسشن  .3-1

 اسناد و مدارک قرارداد: -2ماده 

 ایق ااا باب ا  ل اشن ب و   ا ک زیا اشن : 

 الف: ااا باب ح ضا 

  ع ونن شان     یزی و نظ  ت  االدابی  ئتس ج (س  03/03/1378  س خ 1088/102-842/54ب: ااایط ت س ث پت  ه  سضسع شخشن    

 :ااح ا   و خ   ت پت  نک   1ن ا     ج: پتسش

  3الث  1:ج اول تمکتک ش(   ج اول ا      2ب: پتسشن ا     

 :شان    ز  ندن ی انج   ا  3 : پتسشن ا     

 :لتسن ش زن گ ه  ج ز  ون و  لتسن 4و: پتسشن ا     

 : نقش  اجاا 5ن ا     پتسشز: 
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    ا ینگ اشن ب و تج(تزات ا  نا  اتس  ن  "ح

جاای ا   :  شخص ت ننث   شخص ت ننث ت س ث ،  شخص ت ننث خصس ث  بشتس الع  (  و اشت ن ا ال ی ننث اشن ب تک ت ث ا  ب  حتق اک

   ث آی . ایق ت  ه ش  ا   ث گابب نتز جزء اشن ب و   ا ک پ و ش   نظس  اجاای پت  ه ، ش  پت  نک   اشالغ  ث اسب ی  شتق طانتق پت  ه  د بل 

  .س ت ج س ش ا اشن ب ش ی  ب  چ  چسب اشن ب و   ا ک پت  ه ت(ت  اسب. ایق اشن ب   کق اشن شصس ت  شخص ت ننث ، نقش ، بشتس  ا   و 

ء  نا ن  ان  جنزای نث ، ش( اان و  حتط زیسنن ا  : ا ت  آئتق ن    ال  و بشتس الع ل ال ی ای نث و زیسن  حتطث اشالغث از شسی   یاینل

 هینمک ااا باب  ث ش ان .

 طانتق شاش . ا ض ء:  س ت  ج لس و الا نسع شن  بیگای ا  ب    ت ااا باب تنظتم گابب و ش   

   ا  نا   HSE:  سازیق و الزا  ت ای نث، ش( اان و  حتط زیسن  ه

 ن با ب. النا گن  ن    پت  ه شنا بیگنا اشنن ب و  ن ا ک پت ن ه اولسین ن سانق   ا ک پت  ه، ب   س ت وجسب بو گ نگث شتق اشن ب و: 1 تبصره

شنن و اگنا نقش  ال ی اجاایث و  شخص ت ننث ت س ث ا ،ین ش  تاتتب ش   شخص ت ننث خصس ثبوگ نگث  اشسط ش   شخص ت ننث ش ا ، اولس

  ا ک پت  ه اولسین با ب.اشن ب و    ی ا   ش ا  ، ن(اشن ش(  شا بیگابوگ نگث  اشسط ش  ش(

 مدت قرارداد: -3ماده 

     ا سث از ت  یخ اشالغ ااا باب  ث ش ا . ش   ت ااا باب 

 مبلغ قرارداد:-4ماده 

 د غ پت  ه  سضنسع ی ل   ط شق ج اول تمکتک                                                   ی ل                          د غ ااا باب                     

 ااا باب  ث ش ا . 2شن   ب    ب  

 تعدیل آحاد بهاء: -5ماده 

 تع یل ن ث گابب.التچگسن   ات ن ال ی واح   اشسط ش  ت  ت ت  سضسع ااا باب ت  پ ی ه   ت اطعث شسب  و  ش سل
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 نحوه پرداخت به پیمانکار:-6ماده

      د نغ ب چ(ل  %40 ت  شقف س از اشالغ ااا باب و ااوع شک   پا  نا   ب   س ت ب خساشن اتدث پت  نک   و  سانقن  -1-6

اخنن شن  پت  نکن   پنتش پاب ،  د غ شااشا 1.5ش   تزاه شعنساه پتش پاباخن ب  اد ل ا ائ  ض  نتن     عتدا ش نکث  ااا باب 

پنس از  تضن تق  زشنس پاباخن ن  ی .  د غ  زشس  ش  تن شب از الایک از پاباخت( ی شع ی ش  پت  نکن   اسنا  نث گنابب. 

  ست( ک ا ه  د غ پتش پاباخن ش  پت  نک    ستاب  ث گابب.

نظن  ت و  شط پت  نک   و پتشانن ا   پس از شا شث و ت ئت  بشنتگ  شااش س  س ت وضعتت( ی تنظت ث تس ش یا پاباخت(  -2-6

 اسا اسس  ا نسنث و ش(م پتش پاباخن  س ت  ث گتاب.

پت  نکن   از ب ی ننن   وز از ت  یخ اشالغ ااا باب  ااتب ش   نزل  انصنااف 7پتش پاباخن ظاف   ت  ن   ض  نتب   س ت ت   ا ائ   : 2 تبصره

   شنسی پت  نکن ازسب و ب   س ت ب ی نن پتش پاباخنن پتش پاباخن ت قث گابی   و ت  یخ اشالغ ااا باب ش  تنساه ت  یخ  س ا  حسسب  ث ا

اا باب   نل  سضنسع انخساال  گانن. تسسی  حس ب ن( یث پس از تحسینل ا ااا  خ ااوع ااا باب  الکال چن ه ت  یخ اشالغ ااا باب ش  تنساه ت  ی

 ذیاب.بشتگ   نظ  ت انج    ث پ ت ئت اتمث و ا ث آه تسشط ش ز ش ه ننث و  ت ئت  ط شق ش  اشن ب و نقش  ال ،  شخص ت ننث و 

 اخن اسا  ث گابب.ااا باب ح ضا و ش(م پتش پاب 9و  8نث  ط شق ش   ساب از الا  د غ پاباخن ا   ش  پت  نک   ا ت  اسس ات ا نس :3تبصره

 نظارت در اجرا:-7ماده 

   ن یاین   نا   شع( نظ  ت ب  اجاای تع( اتث ا  پت  نک   شا طدق  م ب ایق ااا باب و اشن ب و   ا ک پتسشن آه تقدل ن سب  اشن از طاف ا

 باب و ا نسل شا طدق ااا   نظ  ت ن  ت    تشسب، واگذا  گابی   اشن پت  نک    سظف اشن ا  ال   اپاوژ  ال ی ا  نا   ا  ب  ایق ااا باب بشتگ 

 ن .اث بال  اجاا ننث و ال چنتق شا طدق بشتس ات و تع ت  تث ا  بشتگ   نظ  ت ی  ن  ین   آه ب  ح وب  شخص ت اشن ب و   ا ک ااا باب  

 کسورات قانونی: -8ماده

 سنث شع(   پت  نک    ث ش ا  ا  ب  ایق  اشت  ش  ااح ذیل از شسی ا  نا   ت ل  تگابب:پاباخن ا ت  اسس ات ا ن

س ت وضعتن ن( ئث و ا نسه ت  تق اجت  تث  ا ات  ل ن  ی . پاباخن   38شت   : پت  نک    تع(  اشن تع( ات ا نسنث  ن  ج ب    ب   -1-8

 تق اجت  تث شاای ایق ااا باب  ث ش ا .تسسی  حس ب ش  پت  نک    نسط ش  ا ائ   م    حس ب ت  
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 عهدات و سپرده حسن انجام کار:تتضمین اجرای -9ماده 

د نغ اناا باب   پنن  ب  ن    %5اناا باب،  عن بل  ا ضن ءش   نظس  تض تق اجاای تع( ات شا طدق  م ب ااا باب پت  نک   شن  النگن   

شنتگ   باب و ت ئتن  پنس از ات ن   اناا ب    نا   تحسیل  ث بال . ض  نتن     زشنسض  نتن    ش نکث، ش  تنساه ض  نن حسق اجاای تع( ات ش  ا

اه تضن تق حسنق  ب  ب     ش  تنس %10ااایط ت س ث پت  ه از  د غ الا پاباخن ش  پت  نک    ع بل  35 ث گابب. طدق   ب  نظ  ت  ستاب 

اطعنث  تحسینلشپای ا ه بو   تض تق و و نصف بیگا پس از  انج   ا   اسا  ث گابب. نصف ایق  د غ پس از تصسیب  س ت وضعتن اطعث

 ئت  بشتگ   نظ  ت  ستاب  ث گابب.ش  ت 

 : و تحویل قطعی دوره تضمین-10ماده

 ااا باب طنث ث  سضسعیگسن  نقصث ب   م ب اجاا سان  ث ش ا . ب   س ت  ش ال   الابو   تض تق ااا باب یک ش ل از ت  یخ تحسیل 

    اشنالغ د  شن  پت  نکنتشختص بشتگ   نظ  ت ن اث از اصس  پت  نک   ش ا   ااتب ش  ذاا  ع یب و نق یص و  حل آن(  اتبو   تض تق ا  شن  ش  

نجن   اینق ات  نک   ب  پ ث گابب. و پت  نک   ش ی  ب    ت تعتتق ا   از شسی بشتگ   نظ  ت نسدن ش   نع نسااص و  ع یب اا ا  ن  ی . الاگ   

و ی  الا ننسع  ط لدن ت و  از  حل تض تق پت  نک   %15ح  ان  ا  نا    ج ز ش   نع  ع یب  ث ش ا  و الزین  آناا ش  اض ن  تع(  اصس  و ی   س  

 ض تق نتسن.شپاب  ای ا  پت  نک   نزب او با ب شاباان  ث ان .  نع  ع یب تسشط ا  نا  ،  انع  ستسلتن ال ی پت  نک   ب  بو   ت

 خسارت تاخیر:-11ماده 

   و حن اارا تن   نتم ب   %0.5ت ت ختا ب  انج    سضسع ااا باب ش  تشختص ا  نا   ش  ازای الا  وز ت ختا، خس  ت  ع بل ب   س 

تش از ینک  ب  ب      د غ ااا باب از شسی ا  نا ن   نظنس  و از  ط لدن ت و تضن  تق پت  نکن   اسنا  نث گنابب. ب   نس ت تن ختا شن 10%

  ی .ه  ا ضدط ن ات آش  بابگ   نسخ و تض تق اجاای تع( سق  ث تسان  ااا باب  ا  اش  و ش وه  ااجع  المت ،ا  نا   ض ق ات  ل جاائم ن

 تعهدات پیمانکار: -12ماده 

شنن ب  ن اصن  انقش  ال  و  شخصن ت نننث  نن  ج ب  طالع ا  ل از ا ت  ضساشط و ااایط ، اپت  نک   ، ااا باب ح ضا  ا ش   -1-12

  الش خنسیش  ا به خساال  شسب و  تع(   ث ش ا ، ن( ین شعث و تن ج ب آ ت ئت نتز ش   نزل  ایق ااا باب  ا ض ءپذیانت  و 

  ستا اجاای ا ت  تع( ات  ن  ج ب  آه شک   شدن ب.

صن ت نننث پت  نک    سظف اشن خ   ت  سضسع ایق ااا باب  ا طدق شان    ز  ندن ی و ااح ا  ،خ   ت،   زو  ت و  شخ -2-12

 ن وه و شن  اتمتن، ش  تج(تزات هز  و ااایط پتش شتنث ا   ب  ایق ااا باب و   ا ک و اشنن ب آ ق بیا ا   پتسشن ااا باب

حن اارا   وش ال  و ا سل  ت اول ننث و شااش س اشنت ن ا ال ی تخصصنث و حانن  ای و شن  ا تن هز  و شک   شابه ش(تایق

ن  ین . حمن   ا  نا   و ا  نن با ی هز   ا (  ت و ج ین خسب انج   بال . ال چنتق ب  ت   ث  ااحل ا  ،  ان  و  الح 

 ل نکن   ب  النا حن   انع  سنتسلتن پت  نکن   ندنسب  و پت  و اا ا  ت پت  نک   شسشت   ا  نا گزا ش ال   ت ئت ش ی(ث اشن ؛ 

  ستسل و جساشگسی نسااص ی  ااتد ال تث اشن ا  شع ا  ش ال    ث گابب.



 
 

 )سهامی خاص(شرکت راهبران فوالد اصفهان  

ر"معدن سنگ آ یاخل د یجهت ربق رسان  ییهوا  تکیلو وا  130شبکه ربق  یو اجرا  زاتی تجه  نی "اتم   هن اسفندا

                6000/002/00قرارداد: شماره                                                                                        22/06/1400اتریخ قرارداد:                                                                                                              10از       6صفحه   

 

 

کار امضاءمهر و                                                  کارفرما                                          امضاءمهر و                                                                                                                                                          پیمان

    و ال چننتقاجاای ااا باب، ش  گتای و ح ل و تخ ت  آه ال  ب   حنل ان ت  تق ا ت  اطع ت، تج(تزات و  ص لح  س ب نت ز -3-12

ب  صنانث ، شسخن،  نسات  تق نتاوی انس نث، اشزا  و   اتق آهت  س ب نت ز از ادتل جا قتل، تای ا، امث و ....  ا  ل  انن  

  شنا اچت ه ا  گ ین  ال ی تج(تز و شث ت  ت ت و نتز الزی  اتق آهت، تع تا و نگ( ا ی آن(   شت   و ا ت  الزین  ال ی اجاا

 ت(   پت  نک    ث ش ا  و ا  نا   التچگسن   ستسلتتث ب  اد ل ایق  سضست ت ن ا ب.

ه ح  نل  باب اط تن پت  نک   ش ی  نسدن ش  ا ک ه ت  تق نتاوی انس نث،   اتق آهت، تج(تزات و لساز   س ب نت ز اجاای ااا -4-12

لح ح و خای   صن الزین  ال ی  اشسط ش  شک  گتای   اتق آهت و اشزا آهت و اجاای طان  ی  و نتز  تزاه بشت زبال  و ا ت  

ق النت  حنش شن شعن ا  و تج(تزات و ش  گتای، شت  ، ح ل و تخ ت  و ....  ا از الا ج(ن ب   د غ ااا باب  نظس  ن  ی  و از ایق

 گسن  اتتااضث نخساال  باان.

 ص پنتش   ل گزا ش تمصت ث حجم و  بیف ال ی ا   انج   ا  ،  سا ب خنا ت  گزا ا ت  وزان  و پتشانن نتزیکث ا   ا -5-12

نن  تنزاه پتشنا آ    ب  پاوژ  ا  ش تث تسایع ی  ت ختا ب  ا   ا   ال اا  ش  اظ(   نظا و پتشنن( بات پت  نکن   و تعتنتق

 ث شن  ال ناا اات احت ن لنتزیکث و  ی لث شااش س  بیف ال ی شان    ز  ندن ی  صسب و شان    جداانث بو   شع  شاای تن خت

  ا  نا ن  شنااایط ت س ث پت  ه، ت(ت  و پس از شا شث و اظ(   نظا بشتگ   نظ  ت  18  ب   3تخصتص  ن شع  ط شق شن  

 ئن و ی  ا ا ا   ت ئت ا ش ل  ث گابب. پت  نک    سظف اشن، گزا ش ال ی  س بی  س ب نظا بشتگ   نظ  ت  ا ب  نا ن ال ی 

 ل ن  ی .ا   بشتگ   نظ  ت تحسی

از اشالغ  ا یک المت  پسرپت  نک    سظف ش  اخذ آئتق ن    ال  و بشتس الع ل ال ی ای نث و زیسن  حتطث ظاف   ت ح اا -6-12

سق ن الع ل ال ی ااا باب از   یاین ای نث، ش( اان و  حتط زیسن ا  نا    ث ش ا  و   ز  ش   ت ین آئتق ن    ال  و بشتس

 انال  ای ننث . شااش س ایق آیتق ن    ال ، پت  نک    ک ف ش  ت(ت  لدن س ان  ،امش والذاا طدق بشتس ات اتال ث  ث ش ا 

 ال  آ  . ن شب شاای ا ت  نتاوال ی انس نث خسب  ث ش ا . ب  غتا اینصس ت از ابا   ا   آن ه ج ساتای ش  ت ل خسا

  وانن ب  و ای ننث شطنس  ت ن  نما پاشنل و ی  شتشتا  تد یسن ا  ان س و ی  تکنستق ش( اانن حانن  ای 25پت  نک   ش   -7-12

 اختت   باات  ش ا .

 سظف ش   ث ا  از شسی   یات ای نث و ش( اان ب  اختت  ا ه ااا   ث گتابپت  نک   طدق چک لتسن ی  پاشش ن    ال ئ -8-12

اانن   گ   خسب و ا ائ  نت ی  ایق ش ز شث ال  شن   ن یاین ای ننث و ش( اش( ااتث از  -انج   ش زبی ال  و ش ز شث ال ی ای نث

 ا  نا    ث ش ا .

   ااتنب شناای شن   ی  ش تث اخالل نظم ا  گ   گابن  الاگ   ا  ان ه و ا  گااه پت  نک   ب  اجاای  حتح ا    س  ح  و زن -9-12

   شاانن   متق  ا از ااول ش  پت  نک   تذاا باب  خساال  ا  و ب   س ت تکاا ، ا  نا    ث تسان  از پت  نک   شخساال  ا   تخ 

 گنا  ا   گ ن  ب   ش ان . پت  نک    ک ف ش  اجاای ایق بشتس  شسب  و حق نخساال  باان شاان  ا گ ه  ا ش   بیگا ب  ا  گ 

 خساال  ااب.و ایج ب حقث شاای او ن ش  تسانق اتدث ا  نا  ، اجاای ایق بشتس ات از  ستسلتن ال ی پت  نک   ن ث ا ال 

شن  اناحث  پت  نک    سظف اشن شاای شخش ال ئث از ا   ا  تسشط بشتگ   نظ  ت تعتتق  ث گابب، ب  انج   ا س   اشسطن  -10-12

 .  ت ل ن  ی اسب از طایق شتستم ال ی  ک نتز  یکپ  چ  ن  ب و اتس  شتسه ابا ی ا  نا  ا  از طایق ا  نا   اتال   ث

 پت  نک    سظف اشن ا ت  اطالت ت  س ب نت ز ا  نا   و  اتدط ش  ااا باب  ا ا ائ  ن  ی . -11-12
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  ا  نا ن  ا  اننزا  شنب  ن پت  نک    سظف ش  ا ائ  بشتس الع ل ش(ا  شابا ی از نا  انزا  و ا ائ  بیت شتس ن( یث شاباان ا   -12-12

   . ث ش ا 

بائنم  نث  ز  ه تحسیل  سانن تن  تحسینل پت  نک    سظف ش   نع ا ت  نسااص، ااک هت و  ع یب طاح ب  بو   تض تق  از -13-12

 ش ا . 

و...  ض لت ت و تنساسط ش    آیتق ن    ال ی  اش ق ا   و ت  تق اجت  تث و اسانتق وپت  نک   الزین  ال ی ن اث از اجاای اسانت -14-12

   ا حنق التچگسننت  یخ انعق ب ااا باب  ع سل و  جای شسب  اشن و نتز شسب خسب  ا  نظس  ن  ین . و از اینق ش شنن شعنا  ت  

 اتتااضث نخساال  باان.

ا و و ذال ب، غنذ ت  تق نتاوی انس نث ش ب  و  تخصص ش  تع اب هز  و ال چنتق ت  تق بنتا، لساز  ابا ی،  حل اا  ن، ای ب -15-12

 ب.تع( ی ن ا  گسن چو  صانث  ن شب و ش یا   یحت ج آن ه شا ت(   پت  نک   اشن و از ایق ش شن ا  نا   الت آا  ت نثآب 

 پت  نک    سظف اشن از اشتخ ا  اتد ع شتگ ن  و  عت باه ش   ساب  خ   خسببا ی ن  ی . -16-12

ین .   پاباخن ن  اسانتق  اشسط   اتدپت  نک    تع(  اشن ا ت  حقسق ،  زای ، بشت زب و حق شت   ا  ان ه خسب  ا شا طدق  -17-12

 ث ش ا .پت  نک     ش یا اسس  ا نسنث و  سا ب  اتدط ش  ا نسه ا   و نتز ت(ت  لساز  ای نث انماابی و تابب پاشنل شا ت(  

  ت و  ن یاینو وب و خاوج   اتق آهت و تج(تزات پت  نک   ش  ا  گ   ب  طث   ت ااا باب ش  اخذ  جسز از بشنتگ   نظن  -18-12

 ااشن ا  نا    ج ز خساال  شسب.ح

ز ا نکن   ش ین  پت  نک   ب  ت      ت ااا باب  ستسلتن ا  ل حسق اجاای خ   ت پاشنل خسب  ا ش  ت(   با ب.ا  ان ه پت  -19-12

ینن نننث ین  الا حتث شتسانن  خ   ت  سضسع ااا باب  ا ش  نحس احسق انج   بالن . ا  نا    ث تسانن  شن  بهینل تن   ام 

نکن  نکن   شن وه ای ش تن حان  ای،تعسیض ناب ی  اناابی از پاشنل پت  نک    ا خساشت   اسب.ب  اینصنس ت پت  ا اخالاث و ی 

ظن  ت ت نل نتع(  و الزین  ای ب  ایق  س ب شاای ا  نا   ایج ب ان  ش ی  ب   ح وب  ز  نث  شخص ا   از طاف بشنتگ   

 ت ت  نک   ب   نبشتگ   نظ  ت اا ا  ن  ی .  ستسلتن پ ت ئت  ن  ی  و نسدن ش  ج یگزینث وی ش  ناب واج   الحتن و  س ب

 ج یگزینث ش  است خسب ش اث اشن.

(تنزات اطعن ت و تج پت  نک    سظف ش  حم ،حااشن و اشتم ب   حتح از ا ت  تج(تزات   کنث و اشنزا  آهت، ت شتسن ت، -20-12

ت  ت و تج(تزات شتس ت، اطع  کث، اشزا  آهت، تع ق ش  ا  نا    ث ش ا . ش ی(ث اشن جدااه خس  ات وا ب  ش  تج(تزات  

 و تع تناات، ا  خ ن  و  جت ع ب  ز  ه اجاای پاوژ  ن اث از اصس  پت  نک     االدای غتا  عقسل، ت   بانن ب  نگ(ن ا ی

     ت تعتنتقت   اشتم ب  ش   ساع از اطع ت ی اث ،  صانث، ش یشث و...  شات(   پت  نک   اشن. ب   س ت ت   جدااه ب

ایب ش  ات  ل ض ا  ،ا  نا   حسب نت ز نسدن ش  تع تا ی  ج یگزینث  سا ب آشتب بی   اا ا  و ا ت  الزین  ال ی  اشسط   ا

 ب    اض ن    ش  حس ب ش الک  ی پت  نک    نظس  خساال  ن سب. 30  1.3

 ث  یسن ا  نا  اان و  حتط ز(   یاین ای نث، ش ت ئت پت  نک     ز  ش  اشتم ب  از ابوات و   اتق آهت اشت ن ا ب طدق  -21-12

 ش ا .

و ب  تع(  ش  شناآ ننث ااال  و  ص لح ت  تق ا   ادل از ش خن و نصب، شات(   بشتگ   نظ  ت  ث ش ا . لذا پت  نک    ت ئت  -22-12

شن  خاین   ی  ادنل از نصنب  نث ش ان . پت  نکن     نز ت ئت ن سبه ااایط و الزا  ت ننث  س ب نظا بشتگ   نظ  ت و اخذ 

 .ا  نا    ث ش ا  ت ئت  ب  از ااال  ،  ص لح و تج(تزات  س ب نت ز اجاای طاح از ا  خ نج ت  س ب واشتم
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  یاین حااشنن نو وب و خاوج   اتق آهت پت  نک   ش  و از ا  گ   ب  طث   ت ااا باب ش  اخذ  جسز از بشتگ   نظ  ت و  -23-12

 ا  نا    ج ز خساال  شسب.

 4     ان ج ب  پتسشنن سب  ا شاای ت  تق  تای ل طدق ش زن گ ه  ج ز ش  ااح  ن پت  نک    ث ش یسن پتشن( ب ات ن خ -24-12

 ا ائ  ن  ی 

 پت  نک   ش وه  جسز اتدث ا  نا   حق واگذا ی ت    ی  شخشث از خ   ت  سضسع ااا باب  ا ش  غتا ن ا ب. -25-12

  و شن    تسشنط شن ز س ا  نا نج(ن اطالع از  ون  پتشانن و اط تن ه از  حن ا   و انج   تع(ن ات ، ش ز شنث حنتق ان  -26-12

  س ا  نا ن  بال  النگث پت  نک   انج   خساال  ا . ال چنتق پت  نک     ز  ش  اجاای ا ت   سا ب  طاح ا   از ج ننب شن ز 

 چ  چسب ااا باب نث   شتق، ا  ب   تق شم  ش پتش شتنث نگابی   اشن نتز  ث ش ا .

گ   صب تسشط بشنتنانج   ش ز شث ا ت   ااحل ت(ت   ساب اولت ،ش خن و  پت  نک    سظف ش  ا ائ  شان    ز  ندن ی ش   نظس  -27-12

 نظ  ت  ث ش ا .

 پت  نک    سظف ش   ت ین آیتق ن     ت نن از اناژی ااان  االدااه نسهب ا م( ه   ث ش ا . -28-12

غننث از پت  نکنن     ننز  شنن  اجنناای باتننق  شخصنن ت اتننال  انن   طدننق پتسشننن النن ی انناا باب و  ننسا ب اشال -29-12

شخصننن ت    نظننن  ت ب  طنننسل  ننن ت اننناا باب  نننث ش اننن .الا گسنننن  ت تتنننا ب  انننن از ، اشعننن ب و  شنننسی بشنننتگ

 ینننننن  از بشننننننتگ   نظنننننن  ت ت ئت ااننننننال ،  صنننننن لح و اطعنننننن ت شنننننن خن  نننننننسط شنننننن  اخننننننذ 

  ث ش ا . 

و ب    خسب  ا پس از ن یت  ن(ن یث بشنتگ   نظن  تAs Builtپت  نک    سظف اشن؛ گزا ش ننث و نقش  ال ی چسه ش خن   -30-12

 و ش  نسخ  چ پ ا   ش   ااز اشن ب ا  نا   تحسیل ن  ی . CDا  نا   ش   س ت ش  نسخ   ت ئت  س ب نا ن 

 کاب خسب  ا ا  نا   ال ک  ی ال ی هز   ا ش  ت ل آو ب  و ال سا   ت  IMSپت  نک    سظف اشن ب   اشت ی اجاای شتستم  -31-12

  نطدق ش زب.ش  آئتق ن    ال  و بشتس الع ل ال ی ا  نا   ب  شخش ال ی  خت ف 

 زن گ ه پت  نک    سظف اشن  تای ل و تج(تزات  س ب اشتم ب  ج(ن انج   خ   ت  سضسع اناا باب  ا حت ن  از لتسنن شن -32-12

   ت(ت  ن  ی .4 ج ز پتسشن ا     

 ی .پت  نک    سظف اشن ا ت  اطالت ت  س ب نت ز ا  نا   و بشتگ   نظ  ت و  اتدط ش  ااا باب  ا ا ائ  ن   -33-12

شن  اناحث  سظف اشن شاای شخش ال یث از ا   ا  تسشط بشتگ   نظ  ت تعتتق  ث گابب، ب  انج   ا س   اشسط پت  نک     -34-12

  ی .نا   ت ل ن ا  از طایق ا  نا   اتال   ث اسب، از طایق شتستم ال ی  ک نتز  یکپ  چ   ن  ب  و اتس  شتسه ابا ی ا  

 ث اشن.انج   ال  النگث ال ی هز  ش  بشتگ   نظ  ت الزا حضس  ن  ین   ای از پت  نک   ب   حل اجاای پاوژ  ج(ن  -35-12

 ن  و بیگنا پت  نک    ستسل ضا  و زی ه و خس  ت ن اث از اصس  ی  ااتد   ی  شن(ل انگن  ی پاشننل خنسب ب   ق شنل ا  نا -36-12

 و لدن ت تن   طااخ ص حقتقث و حقساث ب   اشط  ش  ایق ااا باب  ث ش ا . ا  نا    ث تسان  خسن  ات وا ب   ا از  حنل ا 

 تض  تق ب  اختت   و سل ن  ی .

صب،    حل ال ی نشت   گذا ی الا نسع خس  ت ش  ااال  و  ص لح  سجسب ب  اند  ال ی پت  نک   ب   حل اجاای ااا باب و ی  ب -37-12

 شع(   پت  نک   اشن.



 
 

 )سهامی خاص(شرکت راهبران فوالد اصفهان  

ر"معدن سنگ آ یاخل د یجهت ربق رسان  ییهوا  تکیلو وا  130شبکه ربق  یو اجرا  زاتی تجه  نی "اتم   هن اسفندا

                6000/002/00قرارداد: شماره                                                                                        22/06/1400اتریخ قرارداد:                                                                                                              10از       9صفحه   

 

 

کار امضاءمهر و                                                  کارفرما                                          امضاءمهر و                                                                                                                                                          پیمان

تسانف بابه -ی پناوژ  ختا ب  ت  تق  ساب و اجاات-ب   س ت ت    ض ین بشتگ   نظ  ت از ا  ااب پت  نک     س ئل ای نث -38-12

شناای  ،خطسط تسلت  ب  ح ل ا   پاوژ  ش    ت بو المت  تعطتل خساال  ا  و تسشط بشتگ   نظ  ت و  تن شنب شن  اناایط

  ت، از  نس تش ات  ن   پاوژ ،تص تم گتای خساال  ا . ت    الزین  ال  و خس  ت ال ی وا ب  نتز، شااش س نظا بشتگ   نظن 

  .وضعتن پت  نک   اسا خساال  گابی

 ا  ز شث آه شعاسب و ا ک ه ش  ث  پت  نک   ش ی   ط شقن اس ن ال یث از ت  ت ت  سضسع پت  ه ا  پس از انج   ا   پسات  -39-12

جناای ان   و اا نتسن،   نن  ا ن ل انث و لسل  گذا ی  ا ش  نقش  ال ی اجاایث،  شخص ت ننث و بشتس  ا  ال  ب  حتق  تس

 ت ج س  ن  ی .ادل از پسات   ا ه ش  بشتگ   نظ  ت  س 

 وای ااا باب پت  نک    سظف ش  نصب ت ش سال ی الش ا  بالن    ن شب ب   حتط ا  گ   و ب   ستا اجاای ا ن ل ب    ت اجا -40-12

 ج ع آو ی آه ال  ب  پ ی ه ااا باب  ث ش ا .

 خاتمه دادن به قرارداد: -13ماده 

سنسی  اناا باب و ت   ت ااا باب، ش  اتال  اتدنث نسندن شن  خ ت ن ا  نا   شن  ش   الح ی  خسب و ش  الا بلتل  ث تسان  ب  ت    طسل 

الن . ب  ا خ ت ن  ب  ت ت  ی  ان   نتنز  نث تسانن  اناا با ث   ی    ت ااا باب ا  نا   ب  ت  . ب   س ت تن  ی  حس ب پت  نک   اا ا  

ز ن حت  خنسب ا  ابا ی  ا ابت   ا ب   ااجع اض یث ی پت  نک   ش  پذیاش ایق ا ا حق اا    الا گسن  بتسی اتم از حقساث و اتمای ی  الا گسن 

 ش ب و ش اط ن سب.

 فسخ قرارداد: -14ماده 

نن یث نننث ین  تن   تسا ب   س ت ت   تع(  پت  نک   ش  الایک از  م ب ااا باب ی  الاگسن  ت ختا غتا  سج  ن اث از اا ا  ت پت  نک   و

ث تسانن   اشن  و شن  وز  و ت   اا ا   س ا پت  نک   شن  تشنختص ا  نا ن ، ا  نا ن   ن  10پت  نک   ب  اجاای تع( ات، پس از اشالغ اتدث 

ز اختتن   و ین  اتشختص خسب نسدن ش  نسخ ااا باب ش   س ت یکج ند  ی  نسدن ش  جدااه خس  ات وا ب  از  حل شپاب  ال  و تض  تق ب  

ن سب  و   اتثایض  تق ش  جدااه خس  ات وا ب  از ا ت   ط لد ت و ت ض ق اتال  نسخ یکج ند ، اا ا  تن ال زو  حل بیگای اا ا  ن سب  و 

 اط ن سب.سب ش ب و ش خپت  نک   ش  پذیاش ایق ا ا حق اا    الا گسن  ابت  و بتسی اتم از حقساث و اتمای ب   ااجع ا نسنث  ا از ن حت  

 حل و فصل اختالف: -15ماده

 ا نم( ه   نث ب ش  ت(     یاین ال ی حقساث و ااا باب ال ی اناان  االدنااه ننسهبحل الا گسن  اختالف نظا ب  تمستا  ساب ااا با

  طنانتق شن  اش ا  و  اجع   لح  شت گث بت وی ش  حقساث ن اث و  اتدط ش  ایق ااا باب  ح ام اض ئث ا(اشت ه شتاج ه خساال  شسب 

 یق ااا باب ش  آه  سانقن ن سبن .ا ا ض ء
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 نشانی طرفین قرارداد:-16ماده

ا اتدن   ی   سضسع  شنش نث طانتق ااا باب ش  ااح ذیل اشن. الاگ   یکث از طانتق ااا باب نش نث خسب  ا ب    ت ااا باب ت تتا بال  

 نث اد نث     ال  شن  نشننن  ی  و ت  واتث ا  نش نث ج ی  ش  طاف بیگا اتال  نش   اشن ا ت  ن    ال  و او اق و اظ(    اشالغش  طاف بیگا 

 ال  ا  و ت    آن(  اشالغ ا   ت قث خساال  ا .ا ش ل خسا

  - خت  ه تسا ش -سچ  ن  زخ ن  اشتتمقا -ا م( ه خت ش ه نظا غاشث ااان  االدااه نسهب ا م( ه :

 شرکت:........................................

 نسخ قرارداد:  -17ماده 

سن  خط خنس بگث ق  شت   و  د بل  ا   اشن ا  ا ت  نسخ ش وه الا گطانت ا ض ء  ب  تنظتم و ش    17ایق ااا باب ب  ش  نسخ  ، 

 و هک گانتگث  عتدا شسب  و حکم واح   ا با ن .
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 6000/002/00اسناد مناقصه عمومی شماره 
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هوایی جهت برق رسانی داخلی معدن سنگ آهن  کیلو وات 130تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق "شرح کار پیمانکار

 شامل موارد ذیل می باشد:  "اسفندار

که هت اجرای شب جت قرارداد، بارگیری ، حمل و تخلیه در محل پروژه خرید کلیه تجهیزات و یراق آالت مورد نیاز مطابق وندور لیس .1

ه مطابق پیوسبت بانضمام تست و برقدار نمودن ش ک و نصب سه دستگاه تابلو توزیع سه فیدرفاز  3با خط هوایی  کیلو وات 130برق 

 (1)جدول شماره  2شماره 

با کنسرواتور و از  کاوا 100ترانسفورماتور روغنی پست هوایی با گاه دست 3خرید، بارگیری،حمل، تخلیه، نصب،اجرا،تست و راه اندازی  .2

دسبتی و ببا  ارد به صبورتنوع کم تلفات بانضمام تابلو زیر ترانسی گالوانیزه و متعلقات مربوطه همراه با تهیه و اجرای چاه ارت استاند

 (2)جدول شماره  2اهم مطابق پیوست شماره  2مقاومت اهمی 

مانکبار ببه کارفرمبا          بوده و برگ گارانتی و تست شیت های تبران  توسبط پی 1400ذکر است ترانسفورماتور بایستی تولید سال  الزم به         

 تحویل گردد. همچنین پیمانکار موظف است پ  از ابالغ قرارداد نس ت به سفارش گذاری و تهیه تران  اقدام نماید.

 اد نس ت به سفارش و تهیه تمامی تجهیزات قرارداد اقدام نماید.پیمانکار موظف است پ  از ابالغ قرارد .3

ستی، نصبب تیرهبای اعم از نقشه برداری با دوربین، پیاده کردن مسیر، پیکتاژ، حفر چاله د کیلوولت 20تمامی امور مربوط به ش که  .4

ر ست و برق داتت اوت فیوز و برقگیر، بتنی، حفر چاه ارت مربوطه و پرکردن آنها، کشیدن هادی ش که و اصلی کردن مسیر، نصب کا

اشبد. همچنبین بسازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده پیمانکبار مبی  110نمودن ش که براساس استاندارهای وزارت نیرو و نشریه 

ورد مببرق و  وزیعتشرکت  تائیدتیرهای بتنی استفاده شده در طرح ها بایستی حداکثر یک ماه ق ل از تاریخ اجرا در کارگاههای مورد 

 گردد. دستی انجام کارفرما به تولید رسیده باشند. و همچنین حفر تمامی چاله برای تیرهای بتنی و چاه ارت بایستی به صورت تائید

، داری، سبروی پیمانکار موظف است نس ت به تحویل کاتالوگ، نقشه های نهایی، تست شیت ها، گواهینامه ها، دستورالعمل بهره ببر .5

 و آموزش بهره برداری پ  از نصب تجهیزات به کارفرما اقدام نماید. تجهیزات عمیراتنگهداری و ت

و در دو  پیمانکار موظف است پ  از اجرای ش که برق نس ت به تحویل نقشه های نهایی اتوکد و در قالبب یبک نسبخه لبوح فشبرده .6

ی منوط به تحویل صورت وضعیت هر کار اجرای تائیدست اقدام نماید.) الزم به ذکر ا GISنسخه کپی به کارفرما جهت ث ت در سامانه 

 نقشه های نهایی به کارفرما می باشد(

کبار ر عهده پیمانباخذ مجوز پرمیت برای اجرای تمامی امور مرت ط با قرارداد مطابق فرمت موجود در شرکت راه ران فوالد اصفهان   .7

 می باشد.

 بر عهده پیمانکار می باشد. 350kg/m3حداقل  تهیه سنگ الشه و بتن در صورت نیاز با عیار سیمان .8

  اهم باشد. 2اندازه گیری مقاومت زمین چاههای ارت و اصالح آن چنانچه مقاومت زمین بیش از  .9

تنبی ببه معبدن کارفرما باشد و پیمانکار موظف است ق ل از خرید و حمبل تیرهبای ب تائیدکارگاه ساخت تیرهای بتنی بایستی مورد  .10

 دستگاه نظارت را اخذ نماید.یه تائیداسفندار 

رعهبده کارفرما، ب محل معدنتمامی هزینه امور مربوط در رابطه با تامین تجهیزات پروژه شامل خرید، بیمه، بارگیری،حمل، تخلیه در  .11

 پیمانکار می باشد و بایستی پیمانکار در هزینه های خود پیش بینی و لحاظ نماید.

 و پیگیری ها با ادارات و سازمان های شهر بر عهده پیمانکار می باشد.در زمان اجرای ش که،کلیه هماهنگی ها  .12
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ورالعمل هبای صورت گیرد) دسبت مدیریت پروژه هانصب تجهیزات بایستی براساس استاندارهای وزارت نیرو و دستورالعملهای داخلی  .13

 هد گردید(مرت ط در این خصوص بعد از ابالغ قرارداد توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابالغ خوا

ه ی مربوطه ظف است پروژانکار ابالغ میگردد، پیمانکار مومنظر به اینکه نقشه های اجرائی پروژه توسط کارفرما و یا نماینده وی به پی .14

نجبام گاه نظبارت ارا براساس نقشه های طراحی شده اجرا نماید. هر گونه تغییر احتمالی در نقشه می بایستی با اطبالع و تائیبد دسبت

د ببود. یمانکار خواهدستگاه نظارت بر عهده پ تائیدغیر اینصورت هزینه ها و عواقب هرگونه تغییر در نقشه های اجرائی بدون  شود در

ه و ت اطبالع داددرصورت بروز مشکالتی مانند وجود معارض و یا موانع اجرائی پیمانکار می بایست مبوارد را کت با ببه دسبتگاه نظبار

ی شبه هبای اجرایبنماید. با توجه به اینکه دستگاه نظارت حضور خواهد داشت لبذا هرگونبه تغییبر در نقبراساس تعلیمات ناظر اقدام 

 سریعا انجام شده و این تغییرات در مدت پیمان تاثیر نخواهد داشت. 

عایبت دیبد ببا رت جپیمانکار موظف است در تمامی موارد با هماهنگی دستگاه نظارت و یا نماینده قانونی آن اقدام به احداث تاسیسا .15

 نماید. امدیریت پروژه هقوانین و مقررات ایمنی و استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو و دستورالعمل های داخلی 

هبده شبرکت عچنانچه در هنگام بازدید دستگاه نظارت مغایرتی در اجرا با نقشه ها مشاهده گبردد، هزینبه هبای اصبالح معایبب ببه  .16

ع دستگاه نظارت ت ا به اطالابراین الزم است در صورت نیاز به تغییر در نقشه ها ق ل از اجرا پیمانکار مورد را کپیمانکار خواهد بود. بن

 برساند و نس ت به کسب موافقت اقدام نماید.

یمبات علربوطبه و ترعایت اصول ایمنی کار بر عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است اصول ایمنی را با توجبه اسبتاندارهای م .17

د. جهبت ه خواهد نمبودستگاه نظارت رعایت نماید. در غیر اینصورت دستگاه نظارت اقدام به توقف کار و جلوگیری از ادامه انجام پروژ

عایبت و همبواره ر انجام این مهم پیمانکار موظف است کلیه وسایل ایمنی مورد نیاز کارگر برای اجرای کبار را تهیبه و تبامین نمایبد

وژه مبدیریت پبری العملهای ایمنی مربوطه را مورد توجه و نظارت و رعایت دقیق قرار دهد.و رعایت دستورالعمل ایمنبمسائل و دستور

 الزامی است. ها

رت ط ببر عبدم است از پرسنل آموزش دیده و دارای تجربه کافی استفاده نماید و بدیهی است کلیه مسئولیت های مبپیمانکار موظف  .18

 رعایت موارد فوق به عهده پیمانکار می باشد.

روانبه پخبارجی ببدون  ات اعموضوع ممنوعیت به کارگیری  12/10/84مورخ  410/59680ط ق تصویب نامه هیئت وزیران به شماره  .19

 در صورت عدم رعایت این مورد، قرارداد فسخ و ط ق مقررات مربوطه اقدام میگردد. نوع بوده ومم کار

 

د و ار خواهبد ببواز زمان واگذاری و اعالم طرح به پیمانکار، جلوگیری از هرگونه حادثه نظیر سرقت شب که و غیبره ببه عهبده پیمانکب .20

 که سبرقت کابل کشی شتامین و که صورت گیرد پیمانکار موظف به سرقت ش  در زمان اجرای پروژه و ق ل از تحویل موقت چنانچه

 می باشد. و ج ران خسارت شده

 د.نکار می باشخسارت احتمالی وارده به تاسیسات ش که برق و مشترکین در حین انجام کار و ق ل از تحویل و تحول بر عهده پیما .21

ر شبد.)پیمانکاجوز خاموشی در مواقع نیاز به خاموشی برق مبی باپیمانکار موظف به تکمیل به موقع فرم درخواست خاموشی و اخذ م .22

ی اقدام موظف است در زمان خاموشی ش که در دو طرف محل اجرای کار روی ش که نس ت به برقراری سیستم اتصال به زمین دست

 نماید(

 یین می گردد.تع مدیریت پروژه هامحدوده جغرافیایی اجرای قرارداد با توجه به ارائه دستور کار از طرف  .23
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و دسبتگاه  کارفرمبا ئیبدتاپیمانکار موظف به استفاده از لوازم و تجهیزاتی می باشد که مطابقت با استاندارد وزارت نیرو داشته و مورد  .24

ز اوازمی خبار  لبنظارت باشند. پیمانکار موظف است براساس آن نس ت به خرید لوازم اقدام کند. در صبورتیکه پیمانکبار بخواهبد از 

نبه، ببا آزمبایش نمو ست مذکور استفاده کند بایستی یک نمونه از لوازم مذکور را به دستگاه نظارت تحویل نماید. در صورت نیاز بهلی

ظبارت، ه و دستگاه نآزمایشگاه مربوط تائیدکارفرما، نمونه آزمایش شده و در صورت  تائیدحضور دستگاه نظارت و در آزمایشگاه مورد 

 مانع است. در این حالت هزینه تست به عهده پیمانکار می باشد.نصب لوازم مذکور بال 

هبای  و یبا نمونبه تائیبدچنانچه در حین اجرا و یا پایان کار مغایرتی در لوازم مصرف شده در ش که با لوازم و تجهیزات لیست مبورد  .25

 ه شده مشاهده گردد، پیمانکار بایستی سریعا نس ت به تعویض لوازم اقدام نماید.تائید

کبرار شبود، پیبرو تبار  3نشده در طول پروژه بیش از  تائیدر صورتیکه تخلفات پیمانکار در خصوص استفاده از تجهیزات نامرغوب و د .26

 شرایط عمومی پیمان، قرارداد در همان مرحله فسخ خواهد شد. 46ماده 

 اصبفهان راه بران فبوالد معدن شرکت پیمانکار موظف است برای ورود و خرو  پرسنل و تجهیزات نس ت به رعایت مقررات حراست .27

 اقدام نماید.

ی باشد. و ی پای تیر مدر صورتیکه بتن ریزی پای تیر به پیمانکار ابالغ گردد پیمانکار مکلف به انجام آن مطابق دستورالعمل بتن ریز .28

 عملیات بتن ریزی بایستی با قالب بندی مناسب باشد.

ی دار، بباالبر و ... تن کفب 10ورد استفاده در پروژه شامل خودرو، کفی، تریلر، جرثقیل پیمانکار موظف به تامین تمامی ماشین آالت م .29

ر هبده پیمانکبابنا بر مقتضی کار ابالغ شده از سمت دستگاه نظارت می باشد. در ضمن تمامی هزینه های ماشین آالت یباد شبده برع

 می باشد.

 ر تمام مدت قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.هزینه ایاب و ذهاب، غذا و اقامت تمامی پرسنل پیمانکار د .30

  می باشد. تهیه ل اس کار فرم ، کفش ایمنی برق، دستکش عایقی برق، کمربند ایمنی برای پرسنل پیمانکار بر عهده پیمانکار .31

ده جرثقیل رانن،  CERTIFICATEتن کفی دار و دارای  10پیمانکار موظف است در تمام مدت قرارداد جهت انجام امور یک جرثقیل  .32

 داشته باشد. راه ران فوالد اصفهان محل معدندارای ویژه جرثقیل در 

 می باشد.  تائیدپیمانکار موظف به تامین تجهیزات مطابق وندور لیست قرارداد و از تامین کنندگان مورد  .33

 اشد.بکارفرما می  تائیدا شرکت توزیع برق و ب تائیدپیمانکار موظف به تامین تابلو زیر تران  از تابلو سازان مورد  .34

ی پبروژه برای اجرا آالت مناسبارپیمانکار مکلف است به منظور اجرای بهینه طرح های ابالغی پ  از ابالغ قرارداد نس ت به تهیه ابز .35

 که در موارد ذیل آمده است اقدام نماید:

 پرس مانشون 

 پرس کابلشو 

 تفنگ ارت حداقل دو دستگاه 

  تگاهدس 2سیستم ارت دستی سه فاز 

  تنی 3تیفور 

 دستگاه جوش کدولد 

 ارت تستر کلمپی 
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  دستگاهGPS دستی 

 چرخ متر 

 دوربین نقشه برداری 

 تراز 

 خرپای پخش سیم 

 بکوب 

رارداد قیست تجهیزات لگردد و آن تجهیز در  ابالغچنانچه نیاز به خرید تجهیزات مرت ط با موضوع قرارداد توسط کارفرما به پیمانکار  .36

کارفرمبا ببه  تائیبدز ایا قیمت روز بازار پ   99وظف به تهیه تجهیز بوده و قیمت تجهیز برابر با فهرست بهای سال ن اشد. پیمانکار م

 پیمانکار پرداخت می گردد.

 پیمانکار بایستی همه ضرایب بیمه، مالیات ، سود پیمانکار و سایر ضرایب را در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید. .37

 تحویل موقت پروژه .38
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 2پیوست شماره 

 

 6000/002/00اسناد مناقصه عمومی شماره 
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 پیشنهاد قیمت 

  1جدول شماره 

 مبلغ کل ) ریال( تعداد شرح کار ردیف

خرید کلیه تجهیزات و یراق آالت مورد نیاز مطابق  1

وندور لیست قرارداد، بارگیری ، حمل و تخلیه در 

کیلو وات با  130محل پروژه جهت اجرای شبکه برق 

فاز و نصب سه دستگاه تابلو توزیع  3خط هوایی 

 سه فیدر بانضمام تست و برقدار نمودن شبکه 

  یک مجموعه

خرید، بارگیری،حمل، تخلیه، نصب،اجرا،تست و راه  2

دستگاه پست هوایی با ترانسفورماتور  3اندازی 

کاوا با کنسرواتور و از نوع کم تلفات  100روغنی 

بلو زیر ترانسی گالوانیزه و متعلقات بانضمام تا

ه مربوطه همراه با تهیه و اجرای چاه ارت استاندارد ب

 اهم  2صورت دستی و با مقاومت اهمی 

  یک مجموعه

  جمع کل )ریال( به عدد

  جمع کل )ریال( به حروف
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ن سنگ ایی جهت برق رسانی داخلی معدکیلو وات هو 130تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق "جداول آنالیز قیمت پروژه  

 "آهن اسفندار 

 (2) جدول شماره  

نمودن انضمام برق دار کیلووات  با خط هوایی ب 130خرید تجهیزات و یراق آالت مورد نیاز، بارگیری، حمل و تخلیه جهت اجرای شبکه برق 

 شبکه 

 تعداد واحد شرح ردیف
قیمت مصالح 

 )ریال(
 دستمزد)ریال(

و جمع دستمزد 

 مصالح )ریال(

جمع کل 

 )ریال(

     2/53 متر مکعب کانال کشی 1

     8/44 متر مکعب سنگ الشه 2

     27 اصله 12*400پایه  3

     4 اصله گره 12*1000پایه  4

     2 اصله 12*800پایه  5

     2 اصله 9*800پایه  6

     15 اصله مهار کامل 7

     2/34 متر مکعب بتن ریزی 8

     26 عدد 44/2  8کراس آرم نمره  9

     16 عدد 44/2به طول  10کراس آرم نمره  10

     24 عدد سانتی متر 80بازو بریس  11

     60 عدد بازو کراس آرم 12

     84 عدد جهت تسمه بازو 2/1پیچ ومهره  13

     32 عدد تیری 14
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     78 عدد پیچ و مهره یکسر رزوه 15

     32 عدد ره دوسر رزوهپیچ و مه 16

مقره مخزنی سیلیکونی با فاصله خزشی  17

 میلیمتر 270بیش از 

     82 عدد

     30 عدد مقره بشقابی 18

     30 عدد ضد آب هادی روکشدار20کلمپ انتهایی  19

     60 عدد مهره چشمی ویو شکل 20

     9 عدد کلمپ ارت با دقت 21

     9 عدد جرقه گیر 22

     15 عدد کلمپ دو طرف هادی روکشدار 23

     3 عدد بوش اسپاس 24

     6 عدد کت اوت سیلیکونی 25

     3 عدد کت اوت تیغه ای سیلیکونی 26

     9 عدد 20برقگیر پلیمری  27

 بعدد )ریال( جمع کل با احتساب بیمه، مالیات و سود پیمانکار)ریال( بحروف:
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 (3)جدول شماره 

بانضمام تابلو زیر  ABوع کم تلفات نکا و آ  با کنسرواتور و از  100دستگاه ترانسفورماتور روغنی  3د،بارگیری، حمل،تخلیه، نصب،اجرا، تست و راه اندازی خری

 اهم 2ترانسی گالوانیزه و متعلقات مربوطه همراه با تهیه و اجرای چاه ارت استاندارد به صورت دستی و با مقاومت اهمی 

 تعداد واحد شرح کاال ردیف
قیمت مصالح 

 )ریال(
 دستمزد)ریال(

جمع دستمزد و 

 مصالح )ریال(

جمع کل 

 )ریال(

     3 عدد 100KVAنرانسفرماتور کم تلفات  1

     39 متر 35*70*3کابل خروجی ترانسفورماتور  2

3 
 3سکککو کککت اوت کامپوزیککت ) بککرای 

 ترانس(
     3 مجموعه 

     3 مجموعه  ری و توزیع ترانسها تابلوهای بغل تی 4

5 
یکا 70هادی روکشدار بکا سک ح مق کع 

120 
 235800     

6 
کلیککد اتوماتیککخ داخککل تککابلو و انککواع 

 کابلشوها
      

7 
ارت کامل )شامل کانال کنکی و صکفحه 

 ( 25*1ارت و کابل 
     1+4 مجموعه

     164 عدد سیم اصله هادی روکشدار 8

     1+3 عدد سر کابل داخلی 9

     1+3 عدد سر کابل هوایی 10

     1 عدد سکو سر کابل 11

       اینچ 5/2لوله گالوانیزه  12

     2 مجموعه ارت تسمه ای جهت برقگیرها 13

       پشتی تابلوهای برق تیری 14
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       سکو بتنی تابلوهای توزیع 15

     20 عدد مجموعه ترانس 3بست تسمه ای  16

     34 عدد ابوکسی 17

     9+9 عدد کاور کت ارت باال و پایین 18

     6 عدد کاور برقگیر 19

     6  کاور بوشینگ ترانس 20

21 

سکیم مهکار  -مهار کامل )کلمپ سه پیچ

گوشکواره  -مقره مهار -12فوالدی نمره 

 -16و ق کر 8/1ول طمل مهار به  -مهار

 (500*500صفحه مهار 

      

     3 مجموعه انس یک رفه یا دروازه ایسکو تر 22

       انواع قفل ضد سرقت ترانس و تابلو 23

     100 عدد آجر چینی تابلو 24

     50 متر نوار خ ه هشدار دهنده 25

     4 عدد کلید فیوز داخل تابلوهای توزیع 26

      توافقی طراحی و نظارت بر شبکه 27

      توافقی Asbiltپیکتاژ و برداشت طرح  28
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