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 07/97شماره  3تعمیرات اساسی واحد  مناقصه  اسناد 
 1397مناه  بهمننشركت مدیریت تولید برق شهید مفتح در نظر دارد در نیمه دوم 

بخنار را تحنت تعمینرات اساسن    3واحد شماره  از زمان خروج  روز 75به مدت 

درسامانه هنا  قرار دهد. فعالیتهاي مربوط به تعمیرات اساس  به صورت مشروح 

اینترنتنننی کشنننالعه اانننمع رسنننانی معننناممت صننننعت بنننرقک بنننه آدرس 

 http://tender.tavanir.org.ir  ید مفنتحآدرس سایت نیروگناه شنهوهمچنین ک 

https://www.mtpp.ir  (  صاحب صنمحیتپیشنهاد دهنده ) پیمانعار. قرار داده شده اند 

 موضنوع مناقصنه را اصلی تعدادي از فعالیتهاي یک فعالیت اصلی یا مختار است 

انتخاب و اسناد مناقصه را تكمیل نماید. همچنین پیشنهاد قیمت براي هر بخن  

مانکاران باید صالحیت فنی مرتبط  برا موعرو  پیباید مجزا و مشخص شده باشد. 

با احتاز حداقل سه سال سابقه متبط  با فعالیت اصریی اارا بروا  مناقصه را 

یا اینکه ار فهتست پیمانکاران صراح  صرالحیت کرتتت بروانیت یرا  زار  ن رت 

 قتارااکته باکند. 

 موضوع مناقصه:      -1

 االق پیوست شماره یک  نیروگاه 3تعمیرات اساسی واحد 

 شرایط عموم  براي تعمیرات اساس  كلیه تجهیزات اعمم شده در بند یك: -2

گزارش مختصر فعالیت ها  انجام شده ای روز و برنامنه هنا  روز بعند و  -1

همچنین تست شیتها و ارقام اندازه گیر  شنده و تنظیمنات بایند پن  از 

یه  هفتگی كتالًا به دستگاه وانجام بصورت روزانه  نظنارت اعنمم و تایید

صحت انجام كار، اخذ شود. در غیر این صورت انجنام كنار، منورد تاییند 

 قرار نمی گیرد. 

ها  اعن  از منمت، پشن  سننر، ورق آلومینینومی كلینه باز و بستن عایق -2

باشد و هنگنام تعمینرات شوند به عهده پیمانكار میتجهیزات كه تعمیر می

بصورتی بناز شنوند كنه مجنددًا نینز قابنل  هاتجهیزات، الزم است ایزوله

حضنورعایق انار نیروگناه ،عنایق با استفاده باشند و در پایان هر كار 

ها و تمیز كنردن محنیط مجدد صورت پذیرد داربست بند ، جمع آور  داربست

باشد. ضمنًا بناز و بسنت كنردن داربسنت و تنامین لولنه كار، الزامی می

د .جابجایی الیه موادو قطعات تا محل داربست به عهده پیمانكار  می باش

 پیمانعار می باشد. به عهده  با هماهنگی دستگاه نظارت  اجرا  اار

یا (  15:30لغایت  14حدود )ساعت معینی و یک روز در هر هفته  -3 نماینده 

ا  باید شركت نمایند و فعالیتهنا  مربنوط نمایندگان پیمانكار در جلسه

 و مشكمت اجرائی را به اامع دستگاه نظارت برساند. هفته به آن 

در صورت استفاده از هرگونه خدمات و امعانات خنارج از تعهند اارفرمنا  -4

تعرفه ها  (  الیه هزینه ها مطابق با  4)به شرح مندرج در پیوست شماره

  .مربواه محاساله و از صورت وضعیت پیمانعار اسر خواهد شد

بصرور  را باید و مواد مصرفی مازاد  ر ابزار پیمانكار پ  از انجام كا -5

 تحویل كارفرما نماید.  سالم

دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات اندازه گینر  ابنزار دقی نی و الكتریكنی و  -6

باشند.انجام هنر گوننه تنظی  مجدد هر فعالیت بعهده همان پیمانكنار می

، خدمات فنی در صورتیكه به تشخیص كارفرما و یا اعنمم نیناز پیمانكنار

بنا اسنتفاده از امعاننات نیروگناه  واین كار توسط اارانان نیروگناه 

 فرم شماره .....االق فرم در خواست اار از ارف پیمانعار )  ،انجام شود

ها براساس  تعرفه ها  مربواه و محاساله و از صورت هزینهاقدام شده و ( 

 وضعیت پیمانعار اسر خواهد شد . 

اننداز ، افنراد واجند شنرایط را بنه پیمانكار موظف اسنت هنگنام راه  -7

كارفرما معرفی نماید و در اول راه انداز  در صورت لزوم در محل بایند 

 حضور داشته باشد.

http://tender.tavanir.org.ir/
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رفع ارتعاشات تجهیزات دوار ) العتروپمپ ، العترو فن و ...( به عهنده  -8

در صنورتیعه بنه پیمانعار معانیک مربواه ) پمپ ، فنن و...( میالاشند. 

رت اشعال از ناحیه العتروموتنور باشند، رفنع عینب و تشخیص دستگاه نظا

جالران خسارات تاخیرها  بوجود آمده بنه عهنده پیمانعنار العتروموتنور 

 خواهد بود.

قالل از خروج واحد، پیمانكار موظف است هنگام ركورد گینر  پارامترهنا   -9

مختلف در كارگاه حضور یابد و لیست مربواه را امضاء نماید تنا پن  از 

مورد تائید اارفرما مطابق با سنوابق  اه انداز  ) حدود مجازتعمیر و ر

( تجهینزات را قاللی تجهیز و دستورالعمل هنا ینا اسنتانداردها  معتالنر

تحویل دهد.درصورت عدم حضور پیمانعار، پارامترها  زمان بهنره بنردار  

 قابل قالول خواهدبود.

 پ  از انجام تعمیرات و راه اننداز  واحند پیمانكنار موظنف اسنت -10

گزارش تعمیرات مطابق دستورالعمل تدوین گزارشات تعمیرات اساسی مربنوط 

به ها  رس  شده، كلیران شامل چك لیست، تست شیت، منحنی ها  مربواه را 

کامل فایرل ار ) CDصورت تایپ شده در سه نسخه فیزیعی تهیه و به همراه 

سنی بنرا  كارفرمنا جهنت برر(مطابق با نسخه فیزیکری wordیا  PDFقال  

كارفرما تاریخ تحویل موقت را تعینین  ،ارسال دارد. پ  از بررسی گزارش

 نماید.و اعمم می

تهیه الیه ابزار انار شخصنی ااراننان االنق لیسنت پیوسنت بعهنده  -11

پیمانعار می باشد و اارفرما هیچگونه تعهد  نسنالت بنه تهینه و تحوینل 

و ...( را  ابزار اار از قالیل )ماسک ، دستع  ، لالاس اار ، اف  ایمننی

 ندارد.

پیمانكار موظف است یك نفر كارشناس م ی  بعنوان سرپرسنت كارگناه  -12

 به كارفرما معرفی نمایند.

پیمانعار موظف است یک نفر به عننوان مسنلول ایمننی جهنت رعاینت  -13

مسائل و نعات ایمنی و بهداشتی شخصی به اارفرمنا معرفنی نماید،بندیهی 

نعات ایمنی به عهنده پیمانعنار  است مسلولیت ناشی از عواقب عدم رعایت

می باشد. همچنین پیمانعار موظف بنه ارائنه گواهینامنه تاییند صنمحیت 

ایمنی مورد تایید اداره تعاون، اار و امنور اجتمناعی میالاشند. ضنمنا 

الیه اارانان پیمانعار می بایست قالل از شروع اورهال یک دوره تنوجیهی 

 نمایند.نیروگاه را ای  HSEچند ساعته توسط واحد 

پیمانعار ملزم به رعایت استانداردها  مرتالط با موضنوع قنرارداد  -14

)استانداردها  وزارت نیرو، ملی و بین المللی( و همچنین استانداردها  

 می باشد. 18001و  14000ایزو 

ها  مربوط بنه ایناب و اهناب و غنذا و اسنكان پرسننل لیه هزینها -15

 باشد . پیمانكار به عهده پیمانكار می

پیمانكار موظف است در هنگام ع د قرارداد گنواهی كنالیالره بنودن  -16

شماره  ادوات اندازه گینر  را بنه اداره كالیالراسنیون   2االنق لیسنت 

 كارفرما ارائه نماید.

تامین اپراتور صاحب صمحیت )مطابق با قوانین و م ررات مربوانه( انار -17

جرث ینل سن فی  و سنایر امناانی انه  CWPاردن با جرث یل سالن توربین ، 

 دارند بعهده پیمانعار می باشد.

 ،تااید می شود اه پیمانعار موظف اسنت در هنگنام ارائنه قیمنت لیسنت-18

اارانان الید  اارشناسان ، تعنسین ها و اارگران خود را بنه تفعینک هنر 

فعالیت به همراه سوابق اار  مطابق با جدول ارائه شده در اسناد ارزیابی 

ماید . هر گونه تغییر در فهرست افراد الید  مواول بنه فنی پیوست اعمم ن

جریمنه ینا اارفرما میتوانند اجازه اتالی اار فرما بوده و در صورت تخلف 

منظنور  از پیمانعارمطالالات  خود محاساله و دربه تشخیص مربواه را خسارت 

  . نمایدو اسر  نموده 
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وضعیت پیمانعار در عموه بر ارائه صورت  هرگونه پرداخت صورت وضعیت ها-19

قالب تعمیل فرم  صورت وضعیت )فرم شماره ...............( با ای مراحنل 

مندرج در فرم مذاور )تائید و امضا  مراجع ا  ربط( امعنان پنذیر خواهند 

 .بود

در قالب تعمیل فرم  گواهی تحویل موقنت )فنرم صدور گواهی تحویل موقت -20

منندرج در فننرم منذاور )تائینند و شماره ...............( با ای مراحنل 

 .امضا  مراجع ا  ربط( امعان پذیر خواهد بود

در قالب تعمیل فرم  گواهی تحویل دائ    )فرم  دائ صدور گواهی تحویل -21

شماره ...............( با ای مراحنل منندرج در فننرم منذاور )تائینند و 

 .امضا  مراجع ا  ربط( امعان پذیر خواهد بود

یر در م ادیر اار ف ط با اخذ مواف ت قاللی اارفرما و تعیین هرگونه تغی-22

تعلیف مالالغ قرارداد ناشی از تغییرات مذاور بوده و در قالب تعمینل فنرم  

تغییر م ادیر اار )فرم شماره ...............( با انی مراحنل منندرج در 

 .فرم مذاور )تائید و امضا  مراجع ا  ربط( امعان پذیر خواهد بود

صورتیعه بنابه دالیل  پیمانعار پی  بین  نماید انه درمنو عند م نرر در-23

قادر به خاتمه اار نخواهد بود ، باید نسالت به درخواست مهلت بصورت اتالنی 

)تعمیننل کفننرم درخواسننت اسننتمهالک( اقنندام نمننوده و درصننورت مواف ننت و 

اخذمجوزهاي الزم تاخیرات موجه منظور شده و مدت زمنان اجنرا  فعالینت هنا 

 ابل افزای  خواهد بود. ق

هرگونه توقف اار وخروج از نیروگاه با اجازه اتال  اارفرما امعان پذیر -24

 .م  باشد

چنانچه پیمانكار در انجام موضوع مناقصه االق برنامه زمانالنندي تعینین -25

 13شده تاخیر نماید كارفرمنا میتوانند )متناسنب بنا / عنموه بنر( مناده 

بنه ازاي هنر سنا عنت تناخیرموثر در زمنان راه قرارداد )جریمه و تاخیر( 

اندازي واحدها جریمنه را محاسناله و از محنل مطالالننات پیمانكنار برداشنت 

 نماید.

عملكنرد پیمانكنار  وءدر صورتیكه به تشخیص دستگاه نظنارت بنر اثنر سن-26

كارفرما میتواند راساک خسارات مذكور  آید خساراتی به اموال كارفرما وارد

 ها  و  برداشت نماید .ات پیمانكار و یا سایر دارائیرا از محل مطالال

در صورتیعه تعلل پیمانعار در تحویل به موقنع تعهندات خنود منجنر بنه -27

تاخیر تعهدات سایر پیمانعارانی گردد انه از برنامننه خنوب ع نب نالاشنند، 

جالران این جرای  ثانویه سایر پیمانعاران ه  میتواند در تعهند پیمانعنار 

 گردد.اول منظور 

رعایت شلونات اخمقی واسممی در محیط اار واماان دیگر نیروگاه ، توسنط -28

 اارانان پیمانعار الزامی است 

از واحند اامعنات موقنت لیه اارانان   پیمانعار بایستی انارت تنردد ا-29

 وبازرسی نیروگاه دریافت ودرهنگام تردد استفاده نمایند.

همعار  اارانان پیمانعار به هر عننوان ، در زمان خاتمه پروژه یا قطع -30

  اارت ها  تردد موقت  باید عودت داشته شوند.

در صورت لزوم ساعت  ورود و خروج الیه افراد و خنودرو هنا  پیمانعنار -31

توسط واحد حراست و انتظامات نیروگاه ثالت شده و عموم ااراننان موظنف بنه 

 همعار  الزم میالاشند.

همعار  الزم در خصوص هرگونه بازرسی هنا  الزم اعن  پیمانعاران موظف به -32

 از بازرسی بدنی افراد و خودروها  پیمانعاران و ... میالاشند. 

    FW721-08-01پیمانكار بایستی قالل از شروع كنار، فرمهنا   شنماره -33

FW721-08-02,    فرم مجوز ایمنی شروع به كنار پیمانكناران( را از واحند(

اه اخذ وضمن  تكمیل آن فرمهنا ، ااراننان پیمانعنار حفاظت و ایمنی نیروگ

دركمس توجیهی و توضیح نكات ایمنی نیز شنركت نمنوده وسنف  فرمهنا را بنه 

 دستگاه نظارت ارایه نماید 
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یك نفر مامور ایمنی االق قانون در كار گاه خنود واقنع در محنل انجنام -34

فرما بر رعاینت  موضوع قرارداد تعیین نماید تا هماهنر با واحد ایمنی كار

 م ررات ایمنی نظارت نمایند.

مسلولیت هر گونه خطا در حین انجام كار كه منجر به حادثه آتن  سنوز ، -35

انفجار، صدمه به تجهیزات كه باعث توقنف پیشنرفت كنار روزاننه، تعمینرات 

ا  و پروژه عملیاتی گردد را پذیرفته، پرداخت جریمه كلیه اساسی، میاندوره

 ی را تعهد نماید.خسارات احتمال

در صورت بروز حوادث احتمالی ناشی از قصنور پیمانكنار در حنین انجنام -36

موضوع قرارداد و رفع مشكل بوجود آمده توسط پرسنل كنار فرمنا، پیمانكنار  

ها  مزبنور درصد  هزیننه 20ها  ناشی از حوادث مزبور به اضافه كلیه هزینه

 را به عنوان جریمه پرداخت نماید.

شرایط عمومی پیمان مسلولیت حراست و نگهدار  كلیه اشیا و  21ماده  االق-37

تاسیسات را پذیرفته با رعایت حفاظت و ایمنی در كار گاه مسلولیت هر گونه 

 قصور، خسارت جانی و مالی در انجام عملیات را تعهد نماید. 

پیمانكار موظف است كلیه قوانین مربوط به زیست محیط و بهداشت كنار را -38

 ها  زیست محیطی را از كارشناس محیط زیست دریافت نماید.رعایت و جناله

پیمانكار مكلف است در صورت مشاهده هر گوننه عامنل خطرنناو موضنوع را -39

 شفاهًا یا كتالًا به واحد ایمنی اامع دهد.

ها  حفاظت و پیمانكار مكلف به رعایت كلیه مفاد قانون كار و آئین نامه-40

درخصوص اقدامات پ  از وقنوع حنوادث و رعاینت م نررات ایمننی بهداشت كار 

 باشد.می

پیمانعار موظف است جهت  پرسنل تحت سرپرستی خود  بیمه نامه  مسلولیت  -41

اارفرما در قالال اارانان  تعداد  بی نام  از شراتها  بیمه اخنذ وارائنه 

 نماید  

 

 نحو  انجام كار-1

پیمانكار )به عنوان مجتي كار( اعم  انجام هت نو  كاري بوس  كاركنان•  .1

... بایستي پس از اریافرت ااراز  كرار برت  از كار گتم، ستا، ح اري  

ااراز   اساس استورالعمل صد ر مجوز كار )از  احد متبوطه صور  پريیتا.

كار اریافتي بایستي ااراي امضاء مجراز مسرلولیم متبوطره ي كارفتمرا، 

 د.ناظت متبوطه باک مسلول پیمانكاري یا

كاركنان پیمانكار موظ ند هنگام انجام كار از كییه بجهیرزا  ح اظرت •  .2

 است اا  نمایند. فتاي متناس  با نو  كار

نمایند  كارفتما ار صور  مشاهد  انجام كار بد ن اریافرت مجروز مزم •  .3

  یا عدم است اا  از بجهیرزا  ح اظرت فرتاي  HSE یا عدم رعایت مقترا 

اقدام نموا    بأمیم خسارا   بعطیل نموان كار بوس  پیمانكار، نسطت به

 حاصیه بعهد  پیمانكار مي باکد.

پیمانكار موظف است پس از انجام كار نسطت به پاكسازي   بهسازي محری    .4

 به حالت ا لیه اقدام نماید. كار   بازگتااندن آن

ست •  .5 است اا  از ابزار   لوازم ناقص   نا ایمم ار هنگام كار ممنو  ا

كار ایوگیتي بعمل خواهرد آمرد   ابرزار    صور  مشاهد  از انجام  ار 

 خارج کوا. لوازم ناایمم باید بالفاصیه بوس  پیمانكار از محی  كار

 HSEچنانچه از ااامه فعالیت پیمانكرار بردلیل عردم رعایرت مقرترا  •  .6

رفع نقص   نارسرایي آن فعالیرت   صرد ر  ایوگیتي به عمل آید، با زمان

فعالیرت مريكوررا  نمایند  كارفتما ، پیمانكار حق ااامره مجوز از سوي

نخواهد ااکت   از بابت هزینه هاي متبط  با بوقف كررار، كارفتمرا هری  

مي  گونه یت مجراز بیقري  مسلولیتي نخواهد ااکت   بعال   ایم براخیت ي

 گتاا.
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 HSEگزارش اهي، بترسي   بجزیه   بحییل حوااث -2

(، ر یردااها    near missکرطه حروااث )پیمانكار میزم به گزارش اهري  .7

 مي باکد. حوااث، ططق ر ش كارفتما

پیمانكاران میزم به اطال  رساني ستیع ار مورا بمامي حروااث بهداکرتي،  .8

حاا از قطیل: "حوااث منجت به فو ، خسرارا  مرالي  ایمني   زیست محیطي

ثطت    سیع" مطابق استورالعمل  قابل بواه   یا آلواگي هاي زیست محیطي

  ارائه گزارش حوااث مهم(مي باکند.

پیمانكاران اصیي میزم به ثطت   ارائه گرزارش   آمررارحوااث بهداکرتي،  .9

کطه حوااث متبوط به خوا مطابق برا اسرتورالعمل  ایمني   زیست محیطي  

پیمانكار افتت مخصوص بتاي  گزارش حوااث به نمایند  كارفتما مي باکند.

محرل كارگرا   ازئي كه بوس  كاركنان خوا ار ثطت خصوصیا  بمام معالجا 

انجام مي گیتا بهیه   نگهداري خواهد كتا. همچنیم موظف اسرت ار صرور  

سخه از گرزارش ااار  بیمره را برتاي  بت ز حااثه نابوان كننرد  یرن ن

 نسخه ایگتي را بایگاني نماید. نمایند  كارفتما ارسال ااکته  

 ا:ایم گزارش موارا ذیل را کامل مي کو .10

 کطه حوااث -

 حوااث -

كارفتمررا بترسرري کرروا.  HSEبمررامي حرروااث بایررد بوسرر  نماینررد   .11

ار انجرام ایرم بترسري   رفرع مشركال   پیمانكار باید عمم اطال  رسراني

نرا ایمررم  مواوا، همكاري مزم را مطي ل اارا با بمامي اعمال   کرتای 

 فورًا اصالح کوند.

یل حروااث برا پیمانكار باید ار است   قرت پرس از بجزیر .12 ه   بحی

آن را به منظور پیشگیتي از  قو   هماهنگي نمایند  كارفتما باید نتایج

 اهد. حوااث مشابه به صور  مقتضي ار اختیار كییه افتاا قتار

 مدیتیت بهداکت-3

اتیمه هاي احتمالي از طتف  زار  بهداکت، ارمان   ایگت متولیران  .13

كاركنران پیمانكرار بره عهرد  بتك فعرل  بهداکتي كشور ناکي از فعل یا

 پیمانكار خواهد بوا.

 بهداکت حتفه اي -4

به طور كیي حيف یا كاهش آمیند  ها ار منطرع ایجراا   یرا مسریت  .14

بت ایم است اا  از بجهیزا  ح اظرت فرتاي،  انتقال صور  مي گیتا. عال  

 به منظور كاهش آثار آمیند  ها ار محل اریافت، الزامي

 بهداکت محی  -5 

لولیت بهداکت )عمومي، فتاي   محی ( فعالیت هاي پیمانكرار برت مس .15

 باکد. HSEمطابق با مقترا   عهد  پیمانكار است   باید

کتای    عواب  بهداکت مواا فتاي، عمومي   محی  متبوط به امراكم  .16

 باکد. HSEباید مطابق با مقترا     افتاا ار اختیار پیمانكار

  متب  بروا    پراكیز    مرنظم محی  كار پیمانكاران باید بمیز  .17

محیي بتاي ذخیت    نگهرداري بجهیرزا   نگهداري کوا.به ایم منظور باید

فتاینردها، اعمرال،  ار نظت گتفته کوا. استورالعمل عط    رب  ار همره

فعالیت ها   مشايل باید رعایت کوا. عط    رب  بتاي ایم فتایندها یرن 

آنها است. به عنروان بخشري از  اانطي نطوا  بیكه بخش بكمیل كنند  بخش

از منطقه فعالیت، بره صرور  متبر     كار، مواا زائد   زباله ها باید

 مستمت امع آ ري کوا.

 كمن هاي ا لیه -6
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پیمانكار مكیف است متناس  با بعداا كارگتان   نو  خطتا  كارگا   .18

به بجهیزا    اار هاي مزم بهیه   ار نقراطي  اعطه كمن هاي ا لیه مجهز

 باکد نص  نماید. ه استتسي فوري به آنها بتاي كارگتان میستك

مزم است متناس  با بعداا كارگتان   نو  خطتا  كارگا  حداقل یر   .19

آموزش كمن هاي ا لیره را برتاي عكرس العمرل  ن ت از كاركنان پیمانكار

نمایند  كارفتما معتفي  ستیع ار هنگام  قو  حااثه گيراند  باکند   به

 گتاا.

پیمانكار موظف است به محض ابتالء یكي از كرارگتان بره  HSE مسلول .20

 به نمایند  كارفتما گزارش اهد. امتاض  اگیتاار متاب  را

محل استقتار خدما  پزکكي باید بتاي كییه كاركنران کرناخته کرد   .21

 باکد.

 مدیتیت ایمني   آبش نشاني- 7

 پیمانكار باید نسطت به کناسرایي، ارزیرابي   كنترتل ریسرن هراي .22

 خوا اقدام كند. ایمني انوا  خطتا  محی  كار

 از امیه ایم خطتا  عطاربند از: .23

 خطتا  مكانیكي/ الكتتیكي / حتاربي -

 خطتا  ناکي از ارب ا  -

 خطتا  ناکي از مواا کیمیایي   ااسام -

پیمانكار باید بتاي انوا  خطتا  کناسایي کد ، بدابیتي به منظور  .24

 ابخاذ نماید. محتمل پیشگیتي از  قو  حوااث

پیمانكار موظف است با بواه به خطتا  مواوا ار محی  كار نسطت به  .25

 هشدار اهند  متبوط اقدام نماید. بهیه   نص  عالئم

به منظورحصول اطمینان ازعمیكتامناسر  بجهیرزا    ماکریم آم )از  .26

زیست(، پیمانكارموظف است یرن بتنامره مرد ن  نظتبهداکت، ایمني   محی 

 عمیت نگهداري بد یم   ااتا نماید.بتاي زمان ب

بتنامه بعمیت   نگهداري بجهیزا  پیمانكار باید به صرور  مسرتمت  .27

 مورا بازنگتي قتار گیتا. با هماهنگي نمایند  كارفتما

پیمانكار باید ار بتنامه هاي بعمیت   نگهداري بجهیزا  خروا، از  .28

 كند. بجهیزا  ایمني اطمینان حاصل  اوا   چگونگي نحو  است اا 

پیمانكار موظف است بسته به نو  فعالیت، اسرتورالعمل هراي  یر    .29

 به مورا ااتا ارآ را. ایمني ماکیم آم  را بهیه  

پیمانكار باید ابزار مناس    سالم به منظور انجام فعالیرت هراي  .30

كاري فتاهم كند. پیمانكار باید لیست بجهیزا  عت ري   باییدیره سرالمت 

 نماید. به محل كار ارائهآنها را قطل از  ر ا 

 نمونه هایي از ایم بجهیزا  عطاربست از:

 مخازن   بجهیزا  سند بالست -

 ماکیم خم كاري    سایل نقییه باربتي -

 موبور اوش)بتانس  ژنتابور( / ماکیم آم  سطن   سنگیم -

استقتار هت گونه كانتینت   یا بخصیص فضا اهت كارگا  یرا انطرار  .31

 نمایند  كارفتما مي باکد. اخي مجوز ازپیمانكار منوط به 

  بازرسی   بيتتا -8

ار صور  عدم است اا  از بجهیزا  ح اظتي بوس  كاركنان پیمانكار،  .32

 به بتبی  ذیل عمل خواهد آمد: بتخوراهاي انضطاطي زیت

اخطارک اهي به پیمانكار ارخواست اخيبعهداز فتا خاطي بتاي اسرت اا  − 

 از  سائل ح اظت فتاي.

خطار كتطي به پیمانكار   ار صور  مقصت بوان فرتا خراطي )برا نظرت ا− 

 بتخورا با کخص خاطي به نحو مقتضي نمایند  كارفتما( ارخواست



 بسمه تعالی 
شركت مدیریت تولید برق شهید 

 مفتح

 )سهامی خاص(

 

 7صفحه: 

 

 177/65514صندوق پستی:  - 6553119151كد پستی:  -جاده تهران  45آدرس: همدان، كیلومتر  

 (081) 35378727نمابر:  -( 081) 32515298-32529491-35378737-35378612-35378405تلفن: 

 

اعمال اتیمه نقدي پیمانكار   كست از صور   ععیت پیمانكار برا نظررت − 

خطاهایي كه فتا خاطي انجام ااا  است   ارخواست  نمایند  كارفتما بتاي

 یم به ااي فتا خاطي.بعویض اانش

ار صوربي كه پیمانكار ار حیم ااتاي كار از عمییرا  پتبونگراري/  .33

مزم است عمم پیش بیني بمهیدا    مالحظرا   راایوگتافي است اا  مي كند،

منجمیه سازمان انتژی ابمری  ایمني، ططق مقترا    آییم نامه هاي كشوري

 عمل آ را. پیش بینی تامل بجهیزا    لوازم مورا نیاز را به

 مدیتیت محی  زیست-9

فعالیت هاي پیمانكار نطاید موا  بت ز آلواگي  بختی  زیست محیطي  .34

 ار منطقه کوا.

چنانچه بت ز بتخي آلواگي ها بره لحران نرو  مرواا   فتاینردهاي  .35

پیمانكار موظف اسرت اقرداما  مزم را بره  بولیدي ااتناب ناپيیت باکد،

 هد.منظور كاهش اثتا  آلواگي انجام ا

حد ا  فعالیرت  .36 كنتتل  مدیتیت هتگونه آمینرد )آب، هوا خراك( ارم

 پیمانكاربتعهد  پیمانكار است.

پیمانكار موظف است كییره قروانیم   اسرتانداراهاي میري   محیري  .37

 ارایم خصوص رارعایت كند.

پیمانكار باید ار حوااثي كه نشتي به همتا  ااکته   یرن آمینرد   .38

موارا مشابه( به هوا، خاك، آب هاي سرطحي   )اسید، باز، هیدر كتبم ها 

نموا    منطقره آلروا     زیتزمیني را  مي یابد، ستیعًا نشتي را متوقف

 را پاكسازي کوا   نمایند  كارفتما را بالفاصیه مطیع نماید.

مواا آلروا    پاكسرازي منطقره  .39 بمام هزینه هاي امع آ ري   افع 

اتیمه هاي قانوني احتمالي برت كنند     آلوا  کد  با خاك   مواا بمیز

 عهد  پیمانكار خواهد بوا.

بخییه هت گونه فاعالب صنعتي   بهداکتي بص یه کد  به محی  ممنرو   .40

افع فاعالب ها باید با نظار  كامل نمایند  كارفتمرا  بوا    محل   ر ش

 باکد.

پیمرانكرار براید حرداكثرت بالش خروا را بتاي كاهش بولید زائدا   .41

فعالیت هاي بهت  بتااري صتف نماید. پیمانكراراني  سوخت   سازناکي از 

ست كار اارند بره منظرور  كه با زائدا  خطتناك یا زائدا  با حجم زیاا

اطمینان از به كاربتي ر کرهاي افرع مناسر  بایرد كرامالً برا نماینرد  

هماهنگ بوا    بتنامه خروا را بره بصروی  نماینرد  كارفتمرا  كارفتما

 بتسانند.

ا  خطتناك بولید کرد  بوسر  پیمانكرار نطایرد همرتا  سرایت زائد .42

ر ش مناس  افع ایم مواا را بهیه   به  زائدا  افع کوا. پیمانكار باید

خطتنراك برت   بایید نمایند  كارفتما بتساند. همچنیم هزینه افع زائدا

 عهد  پیمانكار است..

خروا  پیمانكار موظف به بازسازي مناطق بختی  کد  ناکي از فعالیت .43

ختیطي به  ععیت ا لیه با حد امكران میطاکرد   ب بوا   بتگتااندن محی 

 خصوص كس  نماید. باید رعایت ذین عان   نمایند  كارفتما را ار ایم

یمانكار میزم به اارتاي قرانون مردیتیت پسرماند   اسرتورالعمل پ .44

باکد   هزینه متتب  از ااتاي نراقص  ااتایي آن ار طول انجام پیمان مي

 عدم ااتاي آن متواه پیمانكار مي باکد.یا 

پیمانكار باید از بد  کت   به كار بتاساس گزارش ارزیرابي زیسرت  .45

گرزارش برازرسیم معتمرد، اقرداما  مزم را اهررت  محیطي پت ژ    همچنیم

 زیست منطقه به عمل آ را. كاهش اثتا  ناکي از ااتاي پت ژ  بت محی 



 بسمه تعالی 
شركت مدیریت تولید برق شهید 

 مفتح

 )سهامی خاص(

 

 8صفحه: 

 

 177/65514صندوق پستی:  - 6553119151كد پستی:  -جاده تهران  45آدرس: همدان، كیلومتر  

 (081) 35378727نمابر:  -( 081) 32515298-32529491-35378737-35378612-35378405تلفن: 

 

مطابق گرزارش ارزیرابي زیسرت  پیمانكار باید حس  مورا   نو  كار .46

صوربجیسه مجوز زیست محیطي صاار  از سرازمان ح اظرت  محیطي بهیه کد   

اهت كاهش اثتا  ناکي از ااتاي پرت ژ   محی  زیست نسطت به اقداما  مزم

 محیطي اقدام نماید. بت محی  زیست منطقه مطابق گزارش ارزیابي زیست

ار زمران  قرو  ریرزش   آکنایي با نقشه   موقعیت سایت   اینكره  .47

  مسلولیت هاي پیمانكار است. نشتي چه باید كتا از  ظایف

پیمانكار باید ار طتح مدیتیت زیست محیطي خروا، برتاي امرع آ ري  .48

صرنعتي خروا بتنامره مشخصري ااکرته   بره اارتا  فاعالب هاي بهداکتي  

 ارآ را.

یدر كتبم هرا .49 ، پیمانكار باید با مدیتیت مناس  مواا کیمیایي   ه

   زیتزمیني   هوا پیشگیتي نماید. از آلواگي خاك، آب هاي سطحي

 

بهیه بیمره مسرلولیت مردنی اهرت تارتنران پیمانکرار باهمراهنگی  .50

  احدایمنی قطل ازکت   تار.

 

هتگونه مسائل   مشكال  فنی باید از طتیق استگا  نظار  حل   فصل گتاا. -51

برا اسرتگا  نظرار  بتقرتار ليا مزم ا ست اربطاط مستمت   اائم پیمانكار 

 -3تارکناسان نظرار      -2نظار  عالیه  -1باکد.استگا  نظار  ار سه سطح 

بکنسیم های نظار  بعتیف کد  اند. ليا تییه مدارک   مسرتندا  متبروط بره 

پت ژ    مطرابق برا م راا قرتارااا میطایسرت پرس از اخري بائیدیره هرای 

ی یعنری نظرار  عالیره بحویرل تارکناسان نظار  به متاع بحویل گیتی نهرائ

 گتاند.

موافقت با بقاعای بحویرل موقرت موترول بره ارائره گرزارش ترار حرا ی -52

ها، مقراایت حاصرل از فعالیتهای انجام گتفته ، چن لیسرت هرا، بسرت لیسرت

بواند از طتیق اسرتگا  نظرار  باکدرا ارسال نموا میانداز  گیتی قطعا  می

د  خوا را بتای کتكت ارایسه بحویل موقرت بقاعای بحویل موقت نموا   نماین

 معتفی نماید .

ر ز از اریافرت گزارکرا  مزبرور آنهرا را  15استگا  نظار  ظرتف مرد  -53

رسیدگی  ار صور  بایید براری  بشركیل ایسره بحویرل موقرت را كتطرا" بره 

 (EP-704-02پیمانكار ابالغ خواهد نموا. )فتم كد کمار  

)هت زمان كه باکد( باری  بحویرل، براری  را  ار صوربجیسه بحویل موقت -54

 اندازی ذكت خواهد کد.

قتارااا   بره بقاعرای  8پس از پایران ا ر  بضرمیم منردرج ار مراا  -55

( خواهرد EP-704-03پیمانكار صد ر گواهی بحویل قطعی مطابق با )فتم کمار  

 .بوا

 

 

 

اد ل ارزکیابی پیمانکاران ته ا  ارصد حسم انجام تار 

 کامل می کوارا 

 
مسلول  عوامل ارزیابی پیمانکاران رایف

 ارزیابی

 امتیاز

 10 حراست همعار  و رعایت م ررات انتظامی 1

رعایت نظرات دستگاه نظارت، شرات در جلسات فنی مربواه،  2

همعار  و تعامل با سایر پیمانعاران، رعایت نظ  و 

انضالاط در محیط اار، عدم تغییرات در افراد الید ، 

دستگاه 

 نظارت 

20 
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ابزار اار و زمان بند  فعالیت ها بدون هماهنگی با 

 دستگاه نظارت

مدیر  ارائه به موقع و اامل گزارشات 3

 پروژه

20 

 HSE 20امور  رعایت نعات ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست 4

 10  رعایت مفاد قرارداد و گردش اارها  تعریف شده 5

 

 مدت انجام كار: -3

جهنت انجنام كلینه ت ویمی ) شامل روز اار  وتعطیلی ( روز  75مدت انجام كار 

انندازي مجندد آنهنا هاي خنك شندن دسنتگاهها و راهفعالیتها با احتساب زمان

بر اسناس خواهد بود. پیمانكار مؤظف است كلیه فعالیت هناي واگنذار شنده را 

برنامنه زمانالنند   ( و3)جدول خمصه فعالیت ها  مناقصه تعمیرات اساسنی واحند

در منندت تعیننین شننده بننه اتمننام  قننرارداد پیوسننت(  CPMریزفعالیننت هننا )

میالاشد.انجام اار خنارج ازسناعات  17الی حداقل  صالح  8برساند.ساعت اار  از 

 ف ط با هماهنگی قاللی با دستگاه نظارت مجاز میالاشد. وروزها  تعطیلی  فوق

 محل انجام كار:  -4

 45نیروگاه شهید مفنتح واقنع در كیلنومتر -شهید مفتح شركت مدیریت تولید برق

 تهران. –جاده همدان 

 دستگاه نظارت:  -5

نیروگاه بعنوان ناظر عالی وهرینک از واحندها  ریزي مهندس  و برنامهمعاونت 

 بود. دنتعمیراتی دستگاه نظارت خواه

 شرایط پرداخت: -6

 در درصد ماللغ قرارداد به  نسالت پیشرفت كار االق برنامه زمانالندي و 70  -الف

كنه بنه (EP704-01)توسط پیمانكار االق فرم پیشرفت اار صورت وضعیت م ابل ارائه 

تایید دستگاه نظارت رسیده باشد پ  از كسر كلیه كسور قانون  وقراردادي بنه 

 پیمانكار پرداخت خواهد شد.

روز از تاریخ صدور گواه  تحویل موقنت   20ظرف مدت درصد ماللغ قرارداد  30 -ب

در م ابل ارائه صورتحساب پیمانكار كه به تاییند  قرارداد  22مذكور در ماده 

دستگاه نظارت رسیده باشد پن  از كسنر كلینه كسنور قنانون  وقنراردادي بنه 

 پیمانكار پرداخت خواهد شد.

 تضمین شركت در مناقصه: -7

باید در هنگام ارائه پیشنهاد یك ف ره ضنمانتنامه بنانك  و پیمانكار م  -1-7

فرم پیوست)جدول خمصه فعالیت ها  مناقصنه تعمینرات یا چك بانك  تضمین  االق 

به عنوان تضمین شركت در مناقصه و یا به حسناب  اسناد مناقصه (  3اساسی واحد

بنام شركت مندیریت تولیند بنرق بانك صادرات شعاله نیروگاه  0101126638007جاري 

اي ارسنال دارد. تضنمین شننركت در شهید مفتح واریز و آنرا در پاكت جداگاننه

مناقصه به منظور اامینان از مفاد پیشنهاد شركت در مناقصه توسط پیمانكاران 

باشد به پیشنهادي فاقد سفرده، سفرده هناي مخندوش، سنفرده هناي كمتنر از م 

 ظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.میزان م رر ، چك شخص  و 

اي كنه در مناقصنه برننده شنناخته تضمین شركت در مناقصه پیشنهاد دهنده -2-7

شود تا تاریخ امضاء قرارداد و تسنلی  ضنمانت نامنه حسنن اجنراي تعهندات م 

 شود.بوسیله كارفرما نگهداري م 

مغ نتیجنه حاضنر در صورتیكه برنده مناقصه ظرف مدت یك هفته از تاریخ اب -3-7

گنرددو به انع اد قراداد نشود سفرده او ضالط و با نفر دوم قرارداد منع د م 
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در صورتیكه نفر دوم نیز از انع اد قرارداد امتناع ورزد سفرده او نیز ضنالط 

 گردد.م 

 تسلی  پیشنهادها:  -8

 الو مهنرهناي در بسنته و پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را در پاكت -1-8

شنناله روز 14ساعت با توجه به شرایط تعیین شده در این مناقصه حداكثر تا  شده

به دبیرخانه شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح تسلی  و رسید  26/80/7139مورخ 

 دریافت دارند.

هرگونه پاو شدگ ، قل  خوردگ  یا تغییر در عالارات یا ارقنام بایند بنا  -2-8

 هاي مجنننننناز پیشنننننننهاد دهنننننننده مننننننورد تایینننننند امضنننننناء

 قرار گیرد.

و   27/08/7139مورخ شناله یع پیمانكاران در روز یگشای  پاكات ارزیابی فن -8-3

 29/08/1397شنناله  دوگشای  پااات مالی پذیرفته شدگان در ارزیابی فنی در روز 

 در محل شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح انجام خواهد پذیرفت.

 امضاء و مهر پیشنهادها: -9

هاي مجناز پیشنهاد دهنده باید كلیه اوراق و اسناد مناقصه را بوسیله امضناء

خود امضاء و مهر نموده و بدون تغییر و یا حذف قسمت  از آنها ارسال نماید. 

ًا و بندون قیند و ابهنام تهینه و تسنلی  گنردد. بنه پیشنهادها بایند صنریح

نین بنه  پیشنهادهاي فاقد امضاء، ماله ، مشروط، مخدوش و بندون سنفرده و همچ

پیشنهادهاي كه بعد از ان ضاء مدت تعیین شده واصنل گنردد ترتینب اثننر داده 

 نخواهد شد.

 ارز تهیه پیشنهاد:  -10

قیمنت برمل تشنم) اصنلیینت رق  پیشنهاد قیمت باید به تفكینك هنر فعال -1-10

آورده شده است به عدد و حروف در بنر  جداگانه هریک از زیرفعالیت ها  فرعی(

نوشته شود. و  )فرم پیشنهاد قیمت(مطابق با فرم ضمیمه اسناد مناقصهپیشنهاد 

حكن   اصیی فعالیتهر  ، قیمت ال هر فعالیت اصلی بوده و قیمت درممو انتخاب 

 خواهد بود.فعالیت ها  اصلی واحد را داشته و مست ل از سایر 

 در پاكتهاي جداگانه قرارداده شود: ایلاسناد مناقصه به ترتیب 

 حاوي تضمین شركت در مناقصه بایدشود مشخص م  (الف))یك پاكت با حرف  -2-10

 مدارو و اسنادي كه باید در پاكت )ب( قرار گیرد شامل: -3-10

اساسنامه و روزنامه رسم  همراه با آخرین تغییرات انجام شده جهت  تصویر -

 اشخاص ح وق 

مدارو مربوط به انجام كار مشابه اع  از قراردادهاي انجام یافته و ینا  -

 در حال انجام

 هاي كاريگواه  حسن انجام و رضایت نامه -

 هرگونه مدارو دال بر توانای ، اجرای  و مال  -

لیست كادر اجرائ  و چارت تشكیمت  مدیریت  پیمانكار با  مشخصات و ارائه -

 سوابق مربواه

داشتن گواه  صمحیت از اداره كل كار و امور اجتماع  استان مربوانه بنا  -

 داشتن تاریخ اعتالار 

 گواه  تصدیق امضاء صاحالان امضاي مجاز الزامیست. -

ه پیوسنت اینن تكمیل دستورالعمل استعمم ارزیاب  كیف  مناقصنه گنران كن -

 باشدمناقصه م 

 قرارداد نمونه ممهور و امضاء شده باشد. -

 باشد:ضریب شاخصهاي انتخاب پیمانكار در موضوع مناقصه به شرح ایل م  -

 درصد 55شاخص ضریب تأثیر امتیاز فن  = 

 باشد:شاخص ضریب تأثیر امتیاز فن  براساس معیارهاي ارزیاب  ایل م 
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 در زمینه مورد نظر )ساب ه اجرائ (ارزیاب  تجربه و دان  

 ارزیاب  حسن ساب ه و رضایت در كارهاي قالل 

 ارزیاب  وضعیت و توان مال  و پشتیالان 

 هاي مدیریت  مناسبارزیاب  مدیریت كارآمد و سیست 

 ارزیاب  بوم  بودن پیمانكار و داشتن تجربه

فن  و شاخص ضریب انتخاب پیمانكار با در نظر گرفتن شاخص ضریب تاثیر امتیاز 

 گردد.قیمت پیشنهادي براساس رابطه و فرمول ایل محاساله م 

)]100([100

100

ti

C
L




  

L: تراز شده )لاير(  تقیم   

C: قیمت پیشنهادي )لاير(   

I:  ضریب تاثیر امتیاز فن 

T: ( 100-60امتیاز فن  پیشنهادها )   

 شود.ته م توضیح: كمترین قیمت تراز شده به عنوان پیشنهاد برتر شناخ

 می باشد.  60: حداقل امتیاز فنی           

بدون در مشخص شده باید حاوي پیشنهاد قیمت  )ج(پاكت دیگري كه با حرف  -4-10

شده  الو و مهرجمعًا در پاكت و شده  الو و مهركه نظر گرفتن ارزش افزوده 

پیمانكار پاكت مذكور نام و نشان  سه شوند و روي هر یك از گذاشته دیگري 

 مناقصه به وضوح نوشته شده باشد. موضوع

 تغییر یا تصحیح اسناد و مدارو مناقصه: -11

كه نسالت بنه مفهنوم اسنناد و مندارو مناقصنه  شرات انندگان هر یك از  -1-11

ابهام  داشته باشند باید حداكثر تا دو روز پ  از دریافنت اسنناد و مندارو 

 اقصه گذار اامع دهند.مناقصه مراتب را كتالًا به دستگاه من

هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حنذف و اضنافه نمنودن اسنناد و مندارو  -2-11

مناقصه و نحوه تغییر و تسلی  آنها كتالًا از سوي دستگاه مناقصه گذار اعمم و 

 جزء اسناد و مدارو قرارداد منظور خواهد شد.

ناد و مشخصات را قالنل مناقصه گذار حق تغییر، اصمح یا تجدید نظر در اس -3-11

دارد و اگنر چننین از ان ضاء مهلت تسلی  پیشنهادها را براي خود محفنو  من 

 شود.اید مراتب كتالًا به دعوت شدگان ابمغ م موردي پی 

 تضمین حسن اجراي تعهدات -12

ماللغ كل قرارداد را به  %5در زمان مالادله قرارداد پیمانكار موظف است معادل 

 0101126638007صورت ضمانتنامه بانك  و یا واریز وجه ن د به حساب جناري سنفهر 

بانك صادرات شعاله نیروگاه به عنوان تضمین حسن اجراي تعهندات بنه كارفرمنا 

 آزاد خواهد شد.موقت  ارائه نماید. این تضمین پ  از صورتجلسیه تحویل 

 سفرده حسن اجراي كار -13

( بنه 5هر پرداخت به پیمانكار )به استثناي پی  پرداخت موضوع بنند مناده از 

درصد به عنوان سفرده حسن انجام كار كسر خواهد شد. نصف ماللغ مذكور  10میزان 

پ  از صدور گواه  تحویل موقت و ماب   پ  از صدور گنواه  تحوینل قطعن  بنه 

 FPینابی پیمانعناران)فرم ارز رعایت عوامل مندرج درگردد.پیمانكار مسترد م 

 . بر میزان پرداخت سفرده  فوق  به پیمانعار تاثیر می گذارد ( 706-02

 جریمه تاخیر و خسارت -14

تعینین شنده االق برنامه زمانالنندي مناقصه چنانچه پیمانكار در انجام موضوع 

تشخیص خود و با توجه بنه منوثر بنودن ینا تواند به تاخیر نماید كارفرما م 

درصند تنا  1ات در راه انداز  واحد به ازا  هر روز تاخیر حداقل نالودن تاخیر
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درصد از ماللغ ال قرارداد محاساله و از مطالالنات پیمانعنار  10حدااثر روزانه 

 برداشت نماید.

درصند مندت موضنوع قنرارداد  15مدت تاخیر در انجام كار بنی  از در صورتیكه 

جریمه فنوق قنرارداد را نینز تواند عموه بر دریافت كارفرما م تجاوز نماید 

 فسخ نماید.

 هاي تامین اجتماع  و حفاظت فن  و عوارض مالیاتهاقوانین كار و بیمه -15

نماید كه از جمیع قوانین و م ررات مربوط به كنار و پیمانكار تایید م  -1-15

هاي اجتماع  و حفاظت فن  و فردي و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و بیمه

 كاممً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت نماید.كسورات 

هرگونه كسور قانون  و ح وق دولت  متعل ه به قرارداد االنق م نررات از  -2-15

 صورتحسابهاي پیمانكار كسر خواهد گردید.

 تغییر م ادیر كار -16

كارفرما اختیار دارد پ  از مالادله قرارداد با اامع كتال  به پیمانكننار تنا 

% ماللغ قرارداد به خدمات موضنوع قنرارداد اضنافه و ینا از آن كسنر 25ان میز

 نماید، بدون آنكه در واحد بهاء یا شرایط قرارداد تغییري حاصل شود.

 قالول یا رد پیشنهاد -17

كارفرما )شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح( در رد یا قالنول ینك ینا كلینه 

باشند. در صنورت باشند مختنار م  پیشنهادها بدون اینكه نیاز به اكر دلیلن 

 گیرد.قالول  پیشنهاد قیمت هیچگونه تعدیل  به برندگان مناقصه تعلق نم 

 :شركت تالان  به زیان -18

اند مراتب تالان  كردهكارفرما به زیان  پیمانكارانهرگاه ی ین حاصل شود كه 

هیلت مدیره شركت شود و چنانچه به تشخیص گزارش داده م هیلت مدیره شركت به 

گزارش امر را با كارفرما تالان  انجام شده باشد، مناقصه ابطال خواهدشد و 

اند به مراجع ایصمح اعمم اكر نام پیمانكاران  كه در تالان  شركت داشته

 خواهد نمود.

 گشای  پاكتها:حضور شركت كنندگان در جلسه  -19

یا نمایندگان آنها با ارائنه معرفن  حضور هریك از شركت كنندگان در مناقصه 

 باشد.در جلسه گشای  پاكتها بممانع م نامه كتال  

 :عدم واگذاري قرارداد -20

پیمانكار بدون مواف ت كتال  كارفرما حق واگذاري یا انت ال تمام ینا قسنمت  

از تعهدات موضوع این قرارداد به شخص ح وق  یا ح ی   دیگنري و اسنتفاده از 

را در ساعت اداري و غیر اداري ندارد و چنانچه خنمف آن محنرز  كاركنان شركت

% 15اي معنادل گردد كه در اجراي كار از نیروهاي شركت استفاده نموده جریمنه

. گنردد هاي آن به نفع شركت ضالط م كلیه تضمینو گردد ماللغ قرارداد اعمال م 

جهنت عندم رتنی مادرتخصصی تولیدنیرو  بنرق حرا مراتب به وزارت نیرو و شركت

گردد. ضمنًا چنانچنه پیمانكنار بنه خندمات واگذاري كار در صنعت برق اعمم م 

 12مطنابق بنا بنندپرسنل شركت و یا نیاز به اموال و ابزار كار شركت داشنت 

پ  از درخواست كتال  از كارفرما پ  از مشخص شدن نرخ خدمات و در صورت  2ماده

 تائید كار همكاري خواهد شد.

 و پیوستهاي مناقصه: ضمائ  -21

باشند این مناقصه در بیست و یک بند به شرح ضمائ  ایل كه جزء الینفك مناقصه م 

 تنظی  شده است.

مینزان  و) 3خمصه فعالیت ها  مناقصه تعمینرات اساسنی واحندپیوست شماره یك:   

 سفرده مناقصه هرفعالیت اصلی( 

 پیوست شماره دو:  لیست ابزار و نرخ خدمات رفاهی وتجهیزات 

 پیوست شماره سه:  دستورالعمل استعمم ارزیاب  كیف  مناقصه گران كارفرما
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  1337پیوست شماره چهار: اعممیه مربوط به رعایت وقالول مصوب دیماه 

ومالننارزه بنا  پیوست شماره پنج : اعممیه مربوط به اجراء ماده هفت آئین نامه پیشگیر 

 هیلت وزیران  1/9/83رشوه در دستگاهها  اجرایی 

 پیوست شماره ش  : نمونه فرم ضمانتنامه شرات در مناقصه 

 پیوست شماره هفت : نمونه فرم ضمانتنامه انجام تعهدات 

 پیوست شماره هشت  : تعهدنامه عدم افشاء اامعات 

   پیوست شماره نه  : آیین نامه ایمنی امور پیمانعار

 پیوست شماره ده: فرم قیمت پیشنهاد 

  

 

 

 

 

 

 

پیوست                                                                            

 شماره یک مناقصه

میزان سفرده مناقصه هرفعالیت )و  3خمصه فعالیت ها  مناقصه تعمیرات اساسی واحد

 اصلی(

 رایف
 اصیی فعالیت

 

عمانت  مطیغ فعالیتلیست ریز 

 )لایر( نامه

1 

توربو ژنراتور و تست 

مخرب و تست  ریغ  ها

و  یسنج ی، سخت عایرپل

 واحد یضخامت سنج

MT1-- و اورهال توربین

 ژنراتور

MB11--تست هاي  غیر مخرب 

MC1--  تست رپلیعا ، سخت

 سنج  و ضخامت سنج 

1.000.000.000 

2 

تعمیرات اساسی دیر 

 بخار

MB8--گرمعن  تجهیزات كوره و

  بخار  ها

MB5--(ژانگسترومAH) 

MB6-- هیترها و پمپ هاي

 مازوت
200.000.000 

3 
اصمح عیوب داات دودا  

 بخار رید

MB10- اصمح عیوب داات دودا 
150.000.000 

4 

 

 

موتورولوها و انترل 

و  ماتیولوها و تنظ

 ونیالراسیاال

-MT10- موتور ولوهاي

 توربوسیعل

-MB1-موتور ولوهاي بویلر 

-MA9- موتور ولوهاي شیم 

-MT11- انترل ولوهاي

 توربوسیعل

-MB2-انترل ولوهاي بویلر 

-MA8- انترل ولوهاي شیم 

-IG1-INSTRUMENT EQUIPMENTS 

400.000.000 
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ADJUSTMENT 

5 

ولوهاي دست  -MT12 - یدست  اورهال ولوها

 توربوسیعل

-MB3-ولوهاي دست  بویلر 

-MA10- ولوهاي ایمن 

- 

200.000.000 

6 
تعویض لوله هاي 

 اندانسور

- MT14- تعویض لوله هاي

 150.000.000 اندانسور

7 

 

  اور هال گیربك  ها

 سیست  برج خنك كن

- 

MA1-اور هال گیربك  ها  

 سیست  برج خنك كن

250.000.000 

8 

 یاف   هدر ها ضیتعو

برج   آب سل ها  یت س

 خنک ان

MA5-یاف   هدر ها ضیتعو 

 250.000.000 برج خنک ان  آب سل ها  یت س

9 
 امریفایرها-MA4 امریفایرها

100.000.000 

10 

 6.6  العتروموتورها

 ولت 400و  لوولتیا

-(13 )ET1-6.6KV MOTORS 

-ET2-BOILER AREA SMALL SIZE 

MOTORS 

-ET3-TURBINE HAUL  SMALL SIZE 

MOTORS 

-(12)EC2-UNIT COOLING SYS. 

MOTORS 

300.000.000 

11 

 ID1-TURBOCYCLE FIELD- ی یابزار دق زاتیتجه

INSTRUMENTS 

-ID2-BOILER FIELD INSTRUMENTS 

-IA1-TURBOCYCLE FIELD 

INSTRUMENTS 

-IA2-BOILER FIELD INSTRUMENTS 

-IF4-TERMOMETERS CALIBRATION 

400.000.000 
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 پیوست شماره دو )لیست ابزار وخدمات (

 

عهده به  شرح اقمم و خدمات ردیف

 پیمانعار

به عهده 

 اارفرما

 توضیحات

انواع جنک هیندرولیک و  1

 chain blockجرث یل دستی

   درصورت تحویل )درمواقع

 ضرور (اجاره بها منظورخواهدشد

ابزارولنننوازم شخصنننی  2

-دسننتع -وایمنی)ماسننک

 ...(-عینک

  ----- 

تجهیننزات برقی)دسننتگاه  3

 (اابل -سنر-دریل -جوش

   درمواقع درصورت تحویل(

 ضرور (اجاره بها منظورخواهدشد

-انننواع افسننول)آرگون 4

 ...(-گاز-هوابرش

   درصورت تحویل )درمواقع

 ضرور (اجاره بها منظورخواهدشد

    انواع اسفر  روانعار  5

        اسفر  ترک یابی 6

    ارباس 7

    -مولیعوت -انواع گری  8

    سمالاده 9

و  انننواع چسننب مننایع 10

 ااغذ 

   

    -الوار-تخته –پمستیک  11

    العترود –صفحه سنر  12

لوله و لنوازم داربسنت  13

 بند 

   درصورت تحویل یا ارئه خدمات

 اجاره بها منظورخواهدشد

درصورت اجرا  )درمواقع    اجرا  داربست بند  14

 ضرور (اجاره بها منظورخواهدشد

-تننن11متحننرک)جرث یننل  15

 ...-ترااتور-...(

   درصورت ارئه خدمات )درمواقع

 ضرور (اجاره بها منظورخواهدشد

درصورت ارئه خدمات )درمواقع    امفرسور 16

 ضرور (اجاره بها منظورخواهدشد

جعالنه  -اتاقنک –اانع   17

 ... -فلز 

   

ابزارانننننننننننندازه  18

-اهنن  متننر-گیر )میگننر

-سنننننناعت-اننننننولی 

 –االیالراتوردمنننننننا 

گنننننیج –فشارسننننننج 

 ( دیجیتالی

   درصورت تحویل یا ارئه خدمات

 اجاره بها منظورخواهدشد

نیرو  انسنانی سنناده و  19

 متخصص

   درصورت ارئه خدمات )درمواقع

 ضرور (هزینه منظورخواهدشد

میان  -شیر-پذیرائی)چا  20

 ...(-وعده

  ----- 

ابزاراننارمعمولی)انواع  21

جنین -سنوهان-چعن -آچار

                                  .(و... پمک

    الیه ابزار وچین بمک ها

مورد استفاده باید 

 استاندارد وسال  باشد

تامین مواد الزم )ورق( به عهده   پننانو و سنناخت انننواع  22
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 اارفرما میالاشد واشر)الستیعی و...( 

مایعننننننات جهننننننت  23

-تینننر-شستشننو)گازوئیل

)... 

   

    ابزارمخصوص  24

تامین برق تابلوهاوپریزهابه عهده    اابل وسی  سیار 25

 اارفرما میالاشد

شلنر انت ال آب و هنوا  26

 و...

   تامین آب و هوا  سروی  به عهده

 اارفرما میالاشد

درصورت ارئه خدمات )درمواقع    بازاردن و بستن عایق  27

ضرور (هزینه منظورخواهدشد تامین 

پش  سنر( به مواد الزم )ورق و 

 عهده اارفرما میالاشد

ااسید آلومینینوم جهنت  28

 سند بمست توربین 

  

درصورت استفاده پیمانعار از خدمات نیروگاه تعرفه برخنی منوارد بنه        

شرح ایل میالاشد.خارج از این موارد حسب مورد و به تشخیص اارفرما محاسناله و 

 اخذ خواهندشد:

 لاير700.000هرساعتتن به ازا   11جرث یل  -1

 لاير400.000تن به ازا  هرساعت 5جرث یل  -2

 لاير300.000تن  لیفتراک به ازا  هرساعت 3جرث یل  -3

 لاير800.000ه ازا  هرساعتببیل بعهو -4

 لاير600.000به ازا  هرساعتهریک   باالبر هیدرولیعی-800امفرسور   -5

 لاير300.000ترااتور به ازا  هرساعت -6

 لاير1.000.000هرساعتبه ازا   400امفرسور  -7

 لاير 600.000دستگاه تصفیه روغن  به ازا  هرساعت  -8

دستگاه آندوسعوبی وترموگرافی و ویالرومتنر شنیلنر   بنه ازا  هنر روز   -9

 لاير 7000.000

 لاير 320.000افی تریلی به ازا  هرساعت  -10

 لاير15.000.000دستگاه واتر جت به ازا  هرروز  -11

 لاير 500.000خدمات اارشناسی به صورت پروژه ا  به ازا  هرساعت  -12

 لاير400.000خدمات اارشناسی به صورت غیر  پروژه ا  به ازا  هرساعت -18

 لاير300.000خدمات تعنسینی به صورت  پروژه ا  به ازا  هرساعت -19

 لاير250.000خدمات اارگر  به صورت غیر  پروژه ا  به ازا  هرساعت  -20

ع جننک هینندرو لیعننی                            هرسنناعت   انننوا  -21

 لاير 60.000

هننر سنناعت                           انننواع چننین بننمک وترولننی  -22

 لاير 60.000

هنر سناعت                       ،انولی  ،...انواع میعنرو متنر   -23

 لاير 10.000

 6.000هر ساعت      انواع اچار آلن و چع  خور                   -24

 لاير

هننر سنناعت          انننواع سننی  سننیار پرژاتننور                   -25

 لاير 10.000

هننر     انننواع بعنن                                           -26

 لاير 12.000ساعت   

هرساعت        انواع ترامتر                                    -27

 لاير 20.000
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هننر       انننواع شننگل                                        -28

 لاير 6.000ساعت   

هنر سناعت      انواع مینی سننر                                -29

 لاير 30.000

هنر سناعت            انواع آچار لوله گینر  .....                   -30

 لاير 6.000

هرسننناعت            افسنننول پرسنننی                            -31

 لاير    10.000

هرسننناعت            افسنننول ااسنننی ن                           -32

 لاير   10.000

هرسنناعت             افسننول آرگننون                           -33

 لاير 10.000

 130.000هرعندد            شارژ افسول پرسی                     -34

 لاير

 لاير146.000هرعدد             شارژافسول ااسی ن                  -35

 لاير1.500.000هرعدد          شارژ افسول آرگون                   -36

 بجهیزا    ابزارآم  ابزاراقیق:

 لاير400.000هرساعت         انواع االیالراتور  -37

 لاير120.000انواع گیج دیجیتالی                           هرساعت  -38

انننواع گننیج مالنننا                                  هرسنناعت  -39

 لاير 20.000

 100.000پمپ دستی                                     هرسناعت  -40

 لاير

41- Dead weight tester                        لاير 160.000هرساعت 

هرسنناعت  ترانسننمیترها  اسننمارت()دسننتگاه برنامننه ریننز  واالیالراسننیون ورنیعیتاننامی -42

 لاير  120.000

                        لاير60.000ستون آب                                       هرساعت  -43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست شماره سه )پرسشنامه ارزیابی ایفی پیمانعاران (

       

 م دمه :

هدف از تهیه این پرسشننامه ، تشنخیص صنمحیت و ارزینابی ایفنی پیمانعناران 

باشند . پرسشننامه بنه می برق شهید مفنتحمت اضی اار در شرات مدیریت تولید 
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صورت الی بوده و ممعن است در مراحل برگزرا  مناقصات نیاز به گرفتن اامعات 

 تعمیلی در خصوص سواالت ارح شده باشد.

اور عناد  ( و بنه صنورت ارزیابی پیمانع اران به صورت دو سال یک بار )بنه 

گینرد . می سالیانه )با درخواست پیمانعار مالنی بر ارزینابی مجندد ( انجنام

محرمانه تل ی شده و به عنوان امانت نزد ها الیه مدارک ارائه شله توسط شرات

 شود.می نگهدار  برق شهید مفتحشرات مدیریت تولید 

 سشنامه :راهنما  تعمیل پر

 باید تییه اطالعا  ارخواست کد  ار پتسشنامه را بکمیل  مهت    متقاعیان

 امضا نموا    مدارک   اسرناا را تره نشرانگت اعتطرار اطالعرا  مريتور

باکد ، عمیمه نماید . به اطالعا  ارائه کرد  برد ن مردارک معتطرت ، می

 بتبی  اثت ااا  نخواهد کد .

  اطالعا  بکمییری باکرد صر حا  اداگانره ای ار صوربی ته نیاز به ارائه

بهیه نموا    نام پیمانکار   کمار  سوال مورا نظت را نیرز ر ی آنهرا 

 می نماید قید

   چنانچه ار هت زمان، خالف  اقع ، مخد ش یا اعیی بوان اسناا ارائه کرد

از طتف پیمانکار محتز گتاا ، بالفاصیه امتیاز بنردی انجرام کرد  ل و 

قانونی متتبر  برت های نکاران خاطی عال   بت قطول مجازا گتاید    پیما

ارائه مدارک   اطالعا  يیت  اقعی یا اعیی ، بصمیم متخي  از طتف کرتتت 

 .م تح خسارا   ارا  را نیز قطول خواهند ااکتکهید  مدیتیت بولید بتق 

  پتسشنامه بکمیل کد  را پس از امضا بعهد آ ر به همتا  مسرتندا  مرورا

آارس همگی ممهور به مهت کتتت کد  باکند ار یر  ز نکرم ، بره  نیاز ته

 زیت ارسال نمایید:

امرور  -نیت گا  کرهید م رتح -ااا  همدان ، بهتان 45تییومتت  –همدان 

 08138276190بی م:-6553119151تد پستی  بازرگانی 
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عامل)امضا 

 مجاز(

 تاریخ تعمیل مهر شرات امضا

    

 

 

 

 

 
 تاریخ فرم اامعات ارزیابی ایفی پیمانعاران شننرات منندیریت تولینند بننرق 
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 مفتح شهید

 مشخصات شرات : – 1

 نوع شرات: نام قاللی شرات نام شرات

سهامی   ٱسهامی عنام       ٱ

 خمص

تعنننننننننننننناونی                ٱ

 حدودم با مسولیت  ٱ

 مالعیت:

 ٱ     دولتننی ٱ

 خصوص 

 محل ثالت: تاریخ ثالت شماره ثالت: سرمایه ثالت شده:

  موضوعات فعالیت

 مجاور برا  فعالیت (ها  فعالیت )استانحوزه 

نشانی  شنعالات فعلنی 

 شرات

1- 

تلفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن:                                                                   

 نمابر:

 

2- 

         تلفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن :                                                          

 نمابر:

اسنننامی سنننهامداران 

 اصلی 

 )درصد سهام :

ننننام و ننننام 

 خانوادگی

رشننننننته  مدرک تحصیلی سمت

 تحصیلی

 درصد سهام

     

     

     

     

     

رتاله و رشته اخذ شده 

از سازمان  مدیریت و 

 برنامه ریز 

نوع گنرای   ردیف

 یا رشته

 رتاله

 

 درجه

 

تعداد اار 

 مجاز

حنننننداقل 

 ماللغ

)میلینننون 

 لاير(

حدااثر 

 ماللغ

 )میلیون لاير(

 

       

       

       

E-mail: 

Web sit: 
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شرات مدیریت تولید برق شهید 
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 شده ای پنج سال گذشتهفهرست اارها  انجام ( 1)
                                                                            داشنننننننننننننتن تجربنننننننننننننه و دانننننننننننننن  )سننننننننننننناب ه اجراینننننننننننننی(                                                                                            

 حداقل چهار اار 

 اارفرما جرامحل ا شرح اار ردیف

تاریخ 

شروع 

 اار

تاریخ 

خاتمه 

 اار

ماللغ 

پیمان 

 )به لاير(

       

 0-5متوسط  5-10خوب  10-20عالی  ساب ه اجرایی

 نتیجه ارزیابی: 

) ایننن قسننمت توسننط اارفرمننا 

 :شود(تعمیل می

 

 

نام مدیر 

عامل)امضا 
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 تاریخ تعمیل مهر شرات امضا
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 شننرات منندیریت تولینند بننرق 

 مفتحشهید 

 تاریخ فرم اامعات ارزیابی ایفی پیمانعاران

بوس  تامالً ) ایم فتم قاللیها  فرم ارزشیابی عملعرد پیمانعار در پروژه( 2)

 تارفتما بکمیل می کوا(

 عنوان  معیار ارزشیابی ردیف

این قسمت توسط اارفرما 

  شودتعمیل می
 تنیجه ارزیابی:

 ضعیف متوسط خوب عالی

5/2 2 5/1 1 

     بجهیز نیت ی انسانی بامخص نیت ی انسانی متخصص 1

2 
هماهنگی   همکاری با تارفتما   سایت عوامل است اندر 

 تار پت ژ  همچنیم همکاری ار ا ران بضمیم
    

3 
بونایی بهیه مواا   بجهیزا  مورا نیاز   رعایت مشخصا  

 فنی
    

4 
انجام یافته از نظت نحو  بجهیز تارگا    تی یت تارهای 

 فنی
    

     بنیه مالی   نحو  پشتیطانی مالی پت ژ  5

     )ایمنی ، سالمت ک یی   محی  زیست (  HSEعمیکتا   6

     حضور متب  ار ایسا  هماهنگی 7

8 
ها   گزارکا  بعمیتا  بکمیل   ارائه  به موقع  بست  فتم

 اساسی بجهیزا 
    

       قطعا    ح ظ سالمتی آنها نگهداری از بجهیزا   9

     رعایت مقترا  قانونی  کلونا  اخالقی  حتفه ای 10

     رعایت مقترا  قانونی   کلونا  اخالقی   حتفه ای 11

  نتیجه ارزیابی )امع امتیازا (

 

نام مدیر 

عامل)امضا 

 مجاز(

 تاریخ تعمیل مهر شرات امضا
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 شهید  شرات مدیریت تولید برق

 مفتح

 تاریخ فرم اامعات ارزیابی ایفی پیمانعاران

 

 فهرست تجهیزات و ماشین آالت اماده به اار یا در دسترس( 3)
ماشنننین آالت  / تجهینننزات و  ردیف

 ابزار آالت

 نوع مالعیت  تعداد

ملعنننننی  / 

 اجاره ا 

اشنننننننور  مدل 

 سازنده

      

    

 0-5متوسط  5-10خوب  10-15 عالی ابزار آالت  داشتن تجهیزات و

 نتیجه ارزیابی : 

) ایررم قسررمت بوسرر  تارفتمررا 

 بکمیل می کوا (

 

 

 

نام مدیر 

عامل)امضا 

 مجاز(

 تاریخ تعمیل مهر شرات امضا
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 شهید  شرات مدیریت تولید برق

 مفتح

 تاریخ فرم اامعات ارزیابی ایفی پیمانعاران

 )عناصر الید  و اادر فنی(فهرست نیرو  انسانی متخصص تمام وقت ( 4)
 با ارائه مستندات الزم 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 ساب ه اار پایه معلومات

 مدرک تحصیلی
رشته 

 تحصیلی

ساب ه 

اار 

 نیروگاهی

آخرین 

 سمت

ال 

ساب ه 

 اار

       

 0-5متوسط  5-10خوب  10-15عالی  داشتن تجهیزات و ابزار آالت 

 نتیجه ارزیابی : 

قسررمت بوسرر  تارفتمررا ) ایررم 

 بکمیل می کوا (

 

 

نام مدیر 

عامل)امضا 
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 تاریخ تعمیل مهر شرات امضا
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 شننرات منندیریت تولینند بننرق 

 مفتحشهید 

 تاریخ فرم اامعات ارزیابی ایفی پیمانعاران

 توانایی مالی و پشتیالانی( 5) 
 )با ارائه اظهار نامه مالیاتی و مستندات الزم(

سال 

 مالی

میزان مالیات 

 سالیانه پرداخت شده

میزان بیمه سالیانه 

 پرداخت شده

درآمد ناخالص 

 سالیانه
 دارایی ثابت

1389     

1390     

1391     

1392     

1393     

 نتیجه ارزیابی: 

 مدیریتی مناسبها  و سیست ها مدیریت اار و نظام( 6)

 شرح گواهینامه / نظام
نام موسسه صادر 

 اننده

 نوع گواهینامه

) ملی / بین المللی 

) 

تاریخ 

 دریافت
 تاریخ ان ضا

     ISO 9001سیست  مدیریت ایفیت 

 ISOسیست  مدیریت زیست محیطی  

14001 
    

سیست  مدیریت ایمنی و بهداشت 

 حرفه ا 

OHSAS 18001 

    

     ت دیر نامه

     تشویق نامه ها

     گواهی نامه صمحیت

     تخصصیها  انجمنعضویت در 

 نتیجه ارزیابی: 

 بومی بودن پیمانعار و داشتن تجربه مشابه (7)

 مستندات ارائه شده تعداد شرح ردیف

   اارها  انجام شده در نیروگاه همدان 1

   اارها  انجام شده در استان همدان 2

اارها  انجام داده در سایر  نیروگاه  3

 ها

  

 نتیجه ارزیابی:

:                                                                                     محنننننننننننننننننننننننننننننننل ثالنننننننننننننننننننننننننننننننت 

 استان:                                    شهرستان:
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برق شهید شرات مدیریت تولید 

 مفتح

 تاریخ پیمانعارانفرم اامعات ارزیابی ایفی 

ها  یارها  مربوط به ارزیابی ایفی مناقصه گران  در مناقصهعجدول م

 پیمانعار 
 شود(می ) این قسمت توسط اارفرما تعمیل 

 معیار ارجاع اار ردیف

امتیاز هر 

معیار 

(bi) 

ضریب 

 معیار

(ai) 

نتیجه 

 ارزیابی

1 
داشتن تجربه و دان  در زمینه مورد نظر ) 

 اجرایی(ساب ه 
100 20  

  25 100 حسن ساب ه و رضایت در اارها  قاللی 2

3 
داشتن تجهیزات و ماشین االت آماده و یا در 

 دسترس
100 15  

4 
الید  از نظر دان   اعضا   افایت اادر فنی و 

 و تجربه
100 20  

  10 100 توانایی مالی و پشتیالانی 5

  5 100 مناسبمدیریتی ها  مدیریت اار آمد و سیست  6

7 
بومی بودن پیمانعار و داشتن تجربه در محل 

 اجرا  پروژه
100 5  

 ز النحوه محاساله امتیا


 

bi

biai
 

 
نام مدیر 

عامل)امضا 

 تاریخ تعمیل مهر شرات امضا
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 مجاز(

    

 

 

 اد پستی : اار فرما:

آخرین رتاله از سازمان مدیریت و برنامه  شماره قرارداد:

 ریز :

 تلفن مدیرعامل: نام شرات:

 آدرس پست الترونیعی: نام اختصار :

 قاللی شرات :ها  نام تابعیت:

 آدرس محل سعونت مدیرعامل: شماره ثالت :

سننننننننننننننال تاسننننننننننننننی  

  ......../........../...........

 )روز ، ماه ، سال(

 آدرس دفتر مراز 

 

 مشخصا  مدیتان -1

نننام نننام 

 خانوادگی

تنناریخ  اد ملی ش .ش  نام پدر سمت 

 تولد

محنننننل 

 تولد

محنننننل 

 صدور

آخنننرین 

منننندرک 

 تحصیلی

مینننزان 

 سهام

          

          

          

          

 قتارااا( 4قتاراااها )حداتثت  -2

نننام محننل یننا 

 دستگاه

آدرس محننننننل 

 فعالیت

تنناریخ شننروع 

 قرارداد

تنناریخ اتمننام 

 قرارداد

 نوع فعالیت

     

     

     

     

 

 سابقه مدیتیت مدیتان ار سایت کتتت ها -3

 علت خروج موضوع فعالیت مدیرعامل نام شرات یا موسسه 

    

    

    

    

 

 اقوام ار صنعت بتق -4

 محل اشتغال مدیرعامل نام نام خانوادگی
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 مهرو امضا شرات:
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 فتم ارخواست اطالعا 

 اشخاص ح وقی

دریافت نام و نام خانوادگی  نام شرات 

 اننده اامعات

اسنننتفاده انننننده 

 نهایی از اامعات

   

 

 

اامعات مورد درخواست )به انور مشنروح 

 اار گردد(

 زمینه استفاده

 

 

تنناریخ تایینند                                         تنناریخ 

اخذ اامعات                               نام و نام خنانوادگی 

 ،  امضا

 

 را  اار گروه واگذار  اامعاتنتیجه 

 
 شودمی مواف ت مواف ت نمی شود

اامعات مورد تایید جهت واگذار  )بنه 

 اور مشروح اار گردد(

 استفادهها  محدودیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 4پیوست کمار  

 ((1337))اعالمیه متبوط به رعایت   قطول مصوبه ای ما  

دارد اه م ررات قانون می پیشنهاد دهنده مناقصه بدینوسیله رسما اعمم

( 1959ژانویه  12) 1337دیماه  22منع مشارات در معاممت دولتی مصوب 

شامل حال و  نمی باشد در صورتیعه عع  یا خمف اظهارات مشارالیه به 
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خریدار ثابت شود خریدار حق خواهد داشت پیشنهاد مناقصه او را رد و 

 سفرده مناقصه اش را ضالط نماید.

هنده مناقصه مسل  است در صورتیعه قرارداد با او منع د برا  پیشنهاد د

در اول مدت قرارداد و یا قالل از کو توسط او امضا گردید چنانچه بعدا 

تسویه نهایی حسابها عدم صحت و درستی اعممیه فوق الذار به خریدار 

ثابت گردد خریدار حق دارد قرارداد را لغو و یا تعهد نامه حسن اجرا  

و  ده / پیمانعار / فروشنده را ضالط نموده و خساراتعملیات سازن

قرارداد و تاخیر در اجرا  آنرا اه ناشی از لغو لغو حاصله از ها  زیان

باشد از اموال سازنده استیفاء نماید میزان خسارت یا زیان می قرارداد

 گرددمی تعیینتوسط خریدار 

عه سازنده / ین اعمم میدارد در صورتینپیشنهاد دهنده مناقصه همچ

پیمانعار / فروشنده شود تا صدور گواهینامه تحویل قطعی موضوع قرارداد 

و نیز تا ایفا نمودن و تسویه نهایی الیه تعهدات خریدار با هیو یک از 

اشخاصی اه مشمول قانون فوق الذار بوده و در ماده یک قانون مزبور 

اه عدم آگاه باشد مشارات نخواهد ارد سازنده باید اند مالین و مشخص شده

دهد اه می رعایت و قالول این تعهد از ارف او به خریدار این حق را

قرارداد را لغو و یا تعهدنامه حسن اجرا  قرارداد اه ناشی از الغا  

باشد از اموال سازنده / پیمانعار / فروشنده وصول و استیفا می آن

 ین خواهد شد.نماید میزان خسارت و زیان توسط و به نظریه خریدار تعی

دارد در صورتیعه سازنده / می پیشنهاد دهنده مناقصه همچنین اظهار

پیمانعار /فرونده شود چنانچه در اول مدت اجرا  قرارداد یا قالل از 

خود سازنده / پیمانعار / فروشنده یا هریک از ها  تسویه نهایی حساب

گماشتگان  –مامورین  –اقوام یا اقربا او و خویشاوندان عمال مالاشرین 

و نظار سازنده / پیمانعار / فروشنده و با  –ممیزین  –بازرسان  –

مالاشرین بازرسان ممیز  و نظار هریک از  –عمال  -اقوام و مامورین  

( یا بیشتر از سهام یا سرمایه یا %5در صد )5سهامداران شرات اه دارا  

در تالصره باشد و با اقربا و خویشاوندان )همانطوریعه می منافع شرات

( هریک اند تعیین و مشخص شده 1337د  ماه  22( ماده یک قانون مصوب 1)

درصد( یا 2% )2از سهامداران شرات در سهام و یا سرمایه و منافع آنها 

بیشتر باشد بسمت وزیر یا معاون وزیر و یا مدیرال هریک از 

 دولت ایران منصوب گردند و یا پست و سمت مشابهی درها  وزارتخانه

سازمان برنامه و یا سازمان بنادر و اشتیرانی پیدا نماید )همانطوریعه 

در تالصره یک ایل قید گردیده است ( سازنده خریدار حق خواهد داشت 

قرارداد را لغو نماید بدون اینعه ادعا یا مطالاله ا  از ارف او و  یا 

 سازنده / پیمانعار / فروشنده صورت گیرد
 

 مهر و امضا پیمانعار
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 5پیوست کمار  

)اامعیه مربوط به اجرا ماده هفت آئنین نامنه پیشنگیر  و 

هیلنت  1/9/83اجرائنی مصنوب ها  مالارز با رشوه در دسنتگاه

 وزیران(
در صورتیعه ارف قرارداد مرتعب یعی از اعمال منطالق با مصادیق رشوه به شنرح 

دستگاهها  اجراینی بندها  ماده یک آئین نامه پیشگیر  و مالارزه با رشوه در 

هیات محترم وزیران گردد به مندت پننج سنال هیچگوننه قنرارداد  1/9/83مصوب 

 جدید  با و  منع د نخواهد شد

 ماده یک فصل اول مصادیق رشوه 

به اخنذ ها  اجرایی اه مطابق بندها  اارانان و مسلوالن دستگاه ایل مالنادرت 

  مالی را دریافت انند ینا وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلی

موجالات جلب مواف ت و مذااره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجنه را 

( قنانون رسنیدگی بنه تخلفنات 8( ماده )17فراه  نمایند و با توجه به بند )

رسیدگی به تخلفات ادار  بنرا  ها  پرونده آنان به هیلت- 1372مصوب   -ادار 

 ع خواهد شداعمال مجازات مناسب ارجا

 الف : گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و م ررات تعیین شده است

ب: اخذ مالی بمعوض یا به م دار فاح  ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا بنه 

 قیمت معمولی و واقعاک به م دار فاح  امتر از قیمت.

غیر مسنت ی  ج: فروش مالی به م دار فاح  گرانتر از قیمت به اور مست ی  یا 

 به ارباب رجوع بدون رعایت م ررات مربوط.

د: فراه  نمودن موجالات ارتشا ءاز قالیل مذااره جلب مواف ت یا وصول و ایصال 

 وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از  ارباب رجوع.

ه : اخذ یا قالول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه ینا تسنلی  منال از اربناب 

یر مست ی  برا  انجنام دادن ینا نندادن امنر  انه رجوع به اور مست ی  یا غ

 باشد.می مربوط به دستگاه اجرایی

شنود ، از جملنه می و : اخذ هرگونه مال دیگر  اه در عرف رشوه خنوار  تل نی

ابراء یا اعطا وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسلولیتی انه منن 

و قائل شندن تخفینف و مزینت غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش 

خاص برا  ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه مواف ت یا حمایتی خنارج از 

 ضوابط اه موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 
شركت مدیریت تولید برق شهید 

 مفتح

 )سهامی خاص(

 

 32صفحه: 

 

 177/65514صندوق پستی:  - 6553119151كد پستی:  -جاده تهران  45آدرس: همدان، كیلومتر  

 (081) 35378727نمابر:  -( 081) 32515298-32529491-35378737-35378612-35378405تلفن: 

 

  



 بسمه تعالی 
شركت مدیریت تولید برق شهید 

 مفتح

 )سهامی خاص(

 

 33صفحه: 

 

 177/65514صندوق پستی:  - 6553119151كد پستی:  -جاده تهران  45آدرس: همدان، كیلومتر  

 (081) 35378727نمابر:  -( 081) 32515298-32529491-35378737-35378612-35378405تلفن: 

 

                                         6پیوسنننننننننننننت شنننننننننننننماره                                 

 بسمعه تعالی

                                                                                                  

 ضمانتنامه شرات در مناقصه 

                                                                                                          

 )نمونه یک(

 به نشانی    نظر به اینعه *

 شرات نماید این**     مایل است در مناقصه ****

 لاير   برا  ماللغ  *** در م ابل      از *

                    به این**     نماید چنانچه ***می تضمین و تعهد

 اامع دهد 

اه پیشنهاد شرات اننده نامالرده مورد قالول واقع شده و مشنارالیه از امضنا  

پیمان مربوط یا تسلی  ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنعاف نموده است تا 

                                                                                                                              میزان 

                      لاير هننننننننننننننننننر ماللغننننننننننننننننننی را اننننننننننننننننننه***                                                                                                       

  مطالاله نماید به محض دریافت اولین ت اضا  اتالی واصله از سو  ***

استنعاف یا اقامه دلیل و ینا  بدون اینعه احتیاجی به اثالات   

صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجار  قانونی یا قضایی داشته باشد، بی درنر 

                                                              *** وجه یا حواله ارد

 بفردازد

  مدت اعتالار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت ادار  روز

    باشد . این مدت بنا به درخواست اتالی ***می معتالر 

 برا  حدااثر سه ماه دیگر  قابل  تمدید است    و   در صورتی  اه ** 

 نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید اند و یا*    

                                                                               

را مجنندد باشنند ماللننغ    ن تمدید را فراه  نسازد و **موجب  ای

   درج  شده در این ضمانتنامه را  در  وجه  یا  حواله ارد***

 پرداخت اند.  

    چنانچه ماللغ این ضمانتنامه در مدت م رر از سو ***

مطالاله نشودضمانتنامه در سر رسنید ، خنود بنه خنود باانل و از درجننه  

 اینعه مسترد گردد یا نگردد. امتیاز ساقط است ، اع  از

 *عنوان پیمانعار

 **عنوان بانک یا شرات

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر

 

 مهر و امضا پیمانعار
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                                                                    7پیوسنننننننننننننننننننننننننننننت شنننننننننننننننننننننننننننننماره 

 بسمعه تعالی

                                                                                       

 ضمانتنامه انجام تعهدات   

                                                                                                 

 )نمونه دو(

 به نشانی    نظر به اینعه *

 است قصد انع اد قرارداد****اامع داده     ** به این 

 از*    دارد ، این **     را با ***

لاير به منظور     برا  ماللغ     در م ابل*** 

 گینرد تضنمین و تعهندمی انجام تعهداتی اه موجب قرارداد یاد شده بنه عهنده

                     نماید در صورتی اه ***می

ااننمع    اتالا و قالل از ان ضا  سر رسید این ضمانتنامه به این **

از اجرا  هریک از تعهدات ناشی از قنرارداد یناد     دهد اه *

لاير هر ماللغی را انه***     شده تخلف ورزیده است ،تا میزان 

مطالاله اند ،به محض دریافت اولین  ت اضا  اتالنی واصنله از    

نعه احتیاجی به صدور اظهارنامه ینا اقندامی از بدون آ    ***

 مجار  قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنر در وجه یا حواله ارد***  

                                                                                                                                                                                                

 بفردازد.

دت اعتالنار اینن م                                                      

اسنننت و بننننا بنننه       ضمانتنامه تا آخر وقت ادار  روز

 درخواست 

واصله تا قالل از پایان وقت ادار  روز تعیین شده برا     اتالی*** 

   باشد و در صورتی اه*** می مدتی اه درخواست شود قابل تمدید

نتواننند یننا نخواهنند منندت ایننن                            

موجب این تمدید را فراه  نسنازد و      ا تمدید اند و یا *ضمانتنامه ر

 نتواند **                       را                               

متعهد است بدون آنعنه      حاضر به تمدید نماید **   

احتیاجی به مطالاله مجدد باشد، ماللغ درج شده در باال را در وجنه ینا حوالنه 

  اند.پرداخت    ارد***

 *عنوان پیمانعار

 **عنوان بانک یا شرات بیمه 

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر

 

 مهر و امضا پیمانعار
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 8پیوست شماره 

 شرات مدیریت تولید برق شهید مفتح

 تعهد نامه عدم افشا  اامعات
بننننه موجننننب ایننننن تعهنننند نامننننه آقننننا  / خننننان  / شننننرات 

....................................................... بننننه عنننننوان 

گنردد انه می دریافت اننده اامعات دارا  ارزش امنیتی ، فنی و مننالی متعهند

الیه اقدامات الزم برا  حفظ محرمانگی و عدم افشا  اامعات دریافتی را مطابق 

 با مفاد ایل انجام دهد.

گردد اه این اامعات تنها در اختیار  می عات متعهد: دریافت اننده اام 1ماده 

اارانانی قرار خواهد گرفت اه به این اامعات نیاز دارند و دسترسی بنه اینن 

 اامعات برا  سایر اارانان ممنوع خواهد بود.

  بطصت  ا ل : افشای ایم اطالعا  به الیل بقصیت طتف اریافت تنند  موارر 

ه اطالعرا  اارای ارزش امنیتری ، فنری   کوا ته امکان استتسی آبی برمی

 مالی منت ی گتاا.

   بطصت  ا م : اریافت تنند  اطالعا  ار صور  نقض مقترا  ایم ماا  متعهد

به اطتان خسارا  بتا اساس حکم متااع ذیصالح اااری ، قرانونی   قضرایی 

 خواهد بوا.

   حراتم بطصت  سوم : ار صور  بعارض مقترا  ایم ماا  برا سررایت مقرترا

 فیمابیم مقترا  ایم ماا  ا لویت خواهد ااکت .

 گردد اه :می : دریافت اننده اامعات به موجب این تعهد نامه متعهد2ماده 

تییه اقداما  مزم بتای ح اظت اطالعا  اریافتی با کیو  مناس  برا نرو   -1

اطالعا  اخي نموا    آنها را از استتس افتاا يیت مسلول مح ون بدارا . 

موعو  ار خصوص اطالعا  اریافتی از طتیق ایمیل ، نمابت   یا نامره ایم 

 نماید .می نیز صدق

ته می اریافت تنند  اطالعا  متعهد -2 گتاا ته همان میرزان از متاقطرت را 

آ را  برتای ح اظرت از مری بتای ح اظت از اطالعا   اختصاصی خوا بعمرل 

مالحظرابی تره از  اطالعا  اریافتی نیز بعمرل آ را  ،مشرت ط بره اینکره

یت می اطالعا  خوا بعمل آ را از لحان منطقی بتای پیشرگیتی از افشرای ي

 مجاز اطالعا  تافی باکد.

گتاا ته،  اطالعا  اختصاصی اریرافتی می طتف اریافت تنند  اطالعا  متعهد -3

ئی ار اختیرار طرتف  را با زمانی ته ار اختیار اارا به طور تامل   از

 ا .ثالث قتار نخواهد  اا

اریافت تنند  اطالعا  مسلولیت تامل م ایت  بعهدا  مندرج ار ایم بعهررد  -4

 پيیتا.می نامه با سایت بعهدا  خوا به اکخاص ثالث را
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گتاا ته اطالعا  اریافتی را بنها ار اهت می اریافت تنند  اطالعا  متعهد -5

 نماید   از است اا  از آن بصور  مستقیم  می بوافقا  فیمابیم است اا 

 یا يیت مستقیم ار هت مورا   زمینه  ایگتی ادا "خواااری نماید .

پس از پایان ا ر  بطاال اطالعا    یرا قطرل از آن برا ارخواسرت تتطری  -6

ر ز تییه  14گتاا ته ظتف می ارائه تنند  اطالعا  ، اریافت تنند  متعهد

را اطالعا  ار اختیار را به ارائه تنند  اطالعا  عوا    تییره اطالعرا  

 نزا خوا را به نحو مناسطی امحا نماید .

پیش از انجام هت ی  از اقداما  پیش گ ته اریافت تنند  اطالعرا  موظررف  -7

است بصور  تتطی ارائه اهند  اطالعا  را مطیع نموا    ارائه اهند  اهت 

باکررد می معتفی نمایند  بتای نظار  بت ر ند عاای   امحا اطالعا  مختار

. 

گردد اه اامعات را در معان مناسنالی می ت اننده اامعات متعهد: دریاف 3ماده 

 حفاظت نماید تا در ساعات غیر اار  نیز این اامعات محفو  بمانند.

: اگر به هر دلیلی اامعات در اختیار شخص ثالث قنرار گرفنت دریافنت  4ماده 

تنا اننده اامعات موظف است فورا کاین موضوع را به انرف م ابنل اانمع دهند 

 اقدامات م تضی برا  ااه  میزان خسارت را اتخاا نماید.

دارد اه ح ننی بنر درخواسنت دریافنت می : دریافت اننده اامعات ااعان 5ماده 

اننده اامعات توسط شخص ثالث اه با ارف ارائه دهنده اامعات دارا  مننراودات 

 مالی ، فنی ، قرارداد  و ... است ، ندارد.

بایست در قالنال دریافنت اامعنات فنرم می اننده اامعات : ارف دریافت 6ماده 

 2درخواست اامعات را تعمیل نموده و به مهر و امضنا  خنود برسناند )پیوسنت 

دستورالعمل( شایان اار است ارسال اامعات از اریق نامه ، ادرس العترونیعنی 

 و.. بدون دریافت فرم مذاور از شمول تعهدات این مواف تنامه خارج نیست.

حفظ اامعات و درخواست برا  ها  : ارائه دهنده اامعات حق بررسی شیوه 7ماده 

اتخاا تدابیر مناسب و تغییر یا بهالود شیوه نگهندار  اامعنات ننزد دریافنت 

 دارد .می اننده اامعات را برا  خود محفو 

:دوره تالادل اامعات از زمان امضا این تعهد نامه به مندت .........  8ماده 

 باشد )حداقل تا پایان مدت زمان تشخیص از سو  ارائه دهنده اامعات (می ماه

تالصره اول : با پایان دوره تالادل و یا تحویل اامعات و بنا درخواسنت اتالنی 

ارائه دهنده اامعات مالنی بر عودت تعهد اامعات تا زمان تحویل و یا ننابود  

 اامعات باقی مانده است .

این مواف تنامه در صورت جایگزینی و یا تصفیه شنرات در  تالصره دوم : تعهدات

همنین  1مورد مسلوالن جدید نیز قابل اجرا است . در غیر این صورت االق تالصره 

 گردد.می ماده

: چنانچه دریافت اننده اامعات در راسنتا  احعنام قضنایی معلنف بنه  9ماده 

وقنت مراتنب را بنه ارائه اامعات دریافتی باشد ،در آن صورت باید در اسنرع 

واگذار اننده اامع دهد ،چنانچه واگذار اننده اامعنات مخنالفتی بنا افشنا  

اامعات بر اساس احعام قضایی نداشته باشد . دریافت اننده اامعنات میتوانند 

نسالت به ارائه آن اقدام اند. در صورتی انه واگنذار انننده اامعنات مخنالف 

ت جلنوگیر  از اجنرا  حعن  قضننایی از افشاء اامعات باشد خنود بایند در جهن

 مسیرها  قانونی مراتب را مورد پیگیر  قرار دهد .

: الیه اخطارها به موجب این تعهد نامه باید به موجب نامه ثالت شده  10ماده 

 اتالی انجام  پذیرد .

 گردد.می تالصره : تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاساله
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ن ض مفاد این مواف تنامه و فاش شدن اامعات : جالران خسارت ناشی از  11ماده 

 بر اساس نظر اارشناس رسمی دادگستر  و با مراجع قضایی خواهد بود.

: مواد این تعهد نامه به صورت جداگانه نیز دارا  اعتالارند اگر به  12ماده 

مه ا  بنه اعتالنار سنایر  هر دلیلی یک از مواد قابل اجرا نالاشد این امر لط

 اورد.مواد وارد نمی 

: این تعهد نامه صرفا با هندف حفاظنت از اامعنات اختصاصنی تندوین  13ماده 

گردیده و نالاید آنرا به منزله مواف تنامه همعار  ، فعالیت مشترک یننا دینر 

ترتیالات مالتنی بر قرارداد تل ی ارده یا آن را تعهنند  بنرا  ع ند قننرارداد 

هرگونه نهاد ینا موسسنه  ،پیمانعار   یا دیگر روابط اار  با تشعیل شرات یا

 ا  به شمار آورد.

: این تعهد نامه بر اساس م ررات دولت جمهور  اسممی اینران تنظنی   14ماده 

گردیده و هرگونه اختمف نظر ، مناشه و ادعا  مرتالط با ن ض ، یا عدم اعتالار 

از اریق هیات و بر اساس م ررات داور  در جمهور  اسنممی اینران حنل و فصنل 

 د .خواهد ش

نفنره  3تالصره اول : مذااره برا  حل اخنتمف از ارینق انتخناب هینات داور  

 باشد.می شود و نظر داوران برا  ارفین الزم االجرامی انجام

یک هفتنه  تالصره دوم : هریک از ارفین در صورت بروز اختمف موظنف اسنت ظنرف 

 نماینده ا  را برا  هیات داور  تعیین نماید .

ندگان ارفین ظرف یک هفته نماینده سنوم منرض الطرفیننی را تالصره سوم : نمای

 نماید. می برا  داور  انتخاب

تالصره چهارم م ررات حاا  بر داور  ، تعهد نامه و در صورت اجمال ینا سنعوت 

 قوانین جار  جمهور  اسممی ایران خواهد بود.

راجنع در صورت عدم تح ق هریک از مراحل فوق امعان رجنوع بنه متالصره پنج  : 

 قانونی برا  ارفین محفو  است.

بایست الیه صفحات این تعهد نامه را مهنر می : دریافت اننده اامعات 15ماده 

 و امضا نماید 

 

نننننننننننننام و نننننننننننننام خننننننننننننانوادگی متعهنننننننننننند                                                           

 امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرات در می ا اعممبدینوسیله صحت مندرجات این پرسشنامه ر نمنای  هرگناه آن 

 خواست نماید

الیه اسناد و مدارای اه برا  اثالات مطالب فوق الذار مورد لزوم باشد ارائه 

 .خواهد شد 
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 9پیوست شماره 

 آآئین نامه ایمنی امور پیمانعار 

 هدف:

قانون اار جمهور  اسممی ایران هدف از تهیننه اینن  12،85،91به استناد مواد 

آئین نامه عالارتست از: 

 اار رعایت گردد( ها  تعریف الزمات ایمنی )اه باید توسط پیمانعار در محیط

    برا  مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانعاران تدوین یک استرات

 توجه به قوانین و م ررات ایمنی در فعالیتها  پیمانعار  

ایجاد روشی برا  پای  عملعردایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانعناران 

 محواه ها  به منظور بهالود مستمر عملعرد ایمنی پیمانعاران در تمام فعالیت

و ااه  حوادث ناشی از اار به منظنور صنیانت از نینرو   ایمن ساز  محیط اار

 انسانی و منابع ماد  اشور

 دامنه ااربرد:

پیمانعنار  در اشنور را انه مشنمول قنانون هنا  این آئین نامه تمام فعالیت

 دهد.می شوند تحت پوش  قرارمی اارجمهور  اسممی ایران

 فصل اول : تعاریف :

 اارفرما م ااعه دهنده:

 ی  یا ح وقی است اه اجرا  عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و شخص ح ی

نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حعن  می مدارک پیمان به پیمانعار واگذار

 باشند . می اارفرما

 پیمانعار / م ااعه اار 

شخص ح ی ی یا ح وقی ایصمحی است اه بر اساس اسناد و مندارک پیمان،مسنلولیت 

 گیرد.می عملیات پیمان را بر عهدهاجرا  

 قرارداد / پیمان : 

پیمانی است معتوب فی مابین با پیمانعنار اصنلی بنا پیمانعناران فرعنی بنا 

یعدیگر اه بیان اننده تعهدات والتزام ارفین قرارداد در موضوع پیمان آننان 

 است . در قرارداد پیمانعار  موارد  از قالیل مشخصات ارفین قرارداد ،موضنوع

،ماللغ،مدت،پیمان،تعهدات و اختیارات اارفرما و پیمانعار و فسنخ ینا خاتمنه 

 شود . می پیمان مشخص

 پیمانعار اصلی :

شخص ح ی ی یا ح وقی ایصمحی است اه براساس اسناد و مدارک پیمان بنه عننوان 

 شود . می مجر  اصلی موضوع پیمان شناخته

 پیمانعار فرعی :

پیمانعنار اصنلی بنا و  بنرا  انجنام بخشنی از امنور ، شخص ایصمحی است اه 

قرارداد منع د نموده وپیمانعار مربواه ملزم به اجرا  تعهدات براساس اسناد 

 باشد.می ومدارک موضوع پیمان

 صاحب اار: 
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شخصی است ح ی ی یا ح وقی اه مالک یا قائ  م ام قانونی مالک اارگاه بوده و 

ینا فعالینت اارگناه را بنه ینک ینا چنند  انجام یک یا جند نوع از عملینات

نماید اه در این حالت مطابق تعریف بند اول اارفرمنناا بنا می پیمانعار محول

شود ، و در صورتی اه خود راسایک یا تعنداد  انارگر می م ااعه دهنده نامیده

قانون اار به گمارد از نظر اینن  2را در اارگاه متعلق به خود بر االق ماده 

 گردد. می ا محسوباارفرم قانون

 فصل دوم : م ررات 

قانون اار م ااعنه دهننده )اارفرمنا(  معلنف اسنت  13مطابق ماده  – 1ماده 

قرارداد خود را با م ااعه اار )پیمانعار( به نحو  منع د نمایند انه در آن 

م ااعه اار )پیمانعار( متعهد گردد انه تمنامی م نررات قنانون را در منورد 

 ماید . اارانان خود اعمال ن

بایست صمحیت انجام اار خنود را از نظنر ایمننی از می پیمانعاران  - 2ماده 

 وزارت اار و امور اجتماعی اخذ نمایند . 

منین منظنور هنحوه تایید صمحیت پیمانعاران در دستور اجرایی اه به  –تالصره 

 گردد ، لحا  خواهد شد .می توسط شورا  عالی حفاظت فنی تدوین

رفرما بایستی با پیمانعارانی قرارداد منع د نمایند انه صنمحیت اا – 3ماده 

انجام اار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت  اار و امور اجتماعی تاییند شنده 

 باشد . 

پیمانعاران اصلی و فرعی معلفند الیه  قنوانین و م نررات ، آئنین  – 4ماده 

در اول عملیات پیمان حفاظت فنی و بهداشتی اار را ها  و دستور العملها نامه

 رعایت نمایند.

و تعهدات انرفین پیمنان در منوردد ایمننی بایند ها الیه مسلولیت  – 5ماده 

 صراحتا در متن قرارداد لحافظ گردد . 

مربنوط بنه ایمننی ها  در هنگام ع د قرارداد الزم است الیه هزیننه – 6ماده 

بتندا  قنرارداد بنا محاساله و در متن قرارداد لحا  نموده و پیمانعنار از ا

 .نظارت اارفرما موظف به اجرا  آن گردد

در هنگام ع د قرارداد پیمانعار  الزم است امعانات و مننابع منورد  – 7ماده 

نیاز برا  انجام اقدامات انترلی و پیشگیرانه مرتالط بنا ایمننی حسنب منورد 

 توسط ارفین تامین گردد.

ایمننی ها  مورد نیاز در زمینه بایست بر ارائه آموزشها می اارفرما – 8ماده

از اریق مراجع ایصمح به پرسنل تحت پوش  پیمانعاران اصلی و فرعی بنا توجنه 

 به نوع فعالیت نظارت نمایند.

موجود و مفاد ها  اارفرما معلف است با توجه به قوانین و آئین نامه – 9ماده

 .ظارت نماید قرارداد فی مابین ، بر عملعرد ایمنی الیه پیمانعاران خود ن

هرگاه صاحب اار اجرا  الیه عملیات پیمان را از ابتدا تنا پاینان  -10ماده 

به یک پیمانعار محول نماید ، پیمانعار مسلول اجرا  م ررات منرتالط کاار ام 

 با حفاظت فنی و ایمنی در اارگاه خواهد بود.

مختلنف   هاهرگاه پیمانعار اصلی با مواف ت اارفرما اجنرا  قسنمت – 11ماده 

عملیات پیمان را مطابق مفاد قرارداد  به پیمانعنار ینا پیمانعناران دیگنر 

محول نماید هر نماینده در محدوده پیمان خنود مسنلول اجنرا  الینه م نررات 

مرتالط بوده و پیمانعار اصلی مسلول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهند 

 بود.

منان را بنه پیمانعناران مختلنف هرگاه صاحب اار اجرا  عملیات پی – 12ماده 

محول نماید . هرپیمانعار در محدوده پیمان خود ، مسلول اجرا  م ررات مرتالط  

 باشدمی خواهد بود و صاحب اار مسلول ایجاد هماهنگی بین آنها
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پیمانعاران ملزم به ثالت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از انار  – 13ماده 

اار و امور اجتماعی محل مطابق دسنتورالعمل  به اارفرما جهت ارسال به اداره

 باشند.می قانون اار جمهور  اسممی ایران 95اجرا  تالصره یک ماده 

قنانون  91،  85مناده  اسنتناد منواد  13فصنل و  2این آیین نامه مشتمل بر 

شنورا  عنالی حفاظنت  3/12/1388اداره اارجمهور  اسممی ایران در جلسه مورخ 

به تصویب وزیر اار و امور اجتمناعی رسنیده  5/3/1389ریخ فنی تدوین و در تا

 است .

 

 

 

 مهر وامضاء پیمانعار

 

 

 

 

 


