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 قرارداد شماره  
ن قههرارداد یهكه  درا  د مفهتحید برق شههیت تولیرین شركت مدین قرارداد بیا

شناسه  ملهی  و 411335185815به  شهماره اقتدهاد   شهود یده میهكارفرما نام

 امیر نریمهانیان یآقا یندگیبا نماهمدان  در 3060شماره ثبت  و 10101336130

----ب  شماره ثبت   ------------------------ك طرف و یاز  طاهر میرزائیو 

ن یها كه  در ------------ یشناسه  مله و -------------  كد اقتدهاد و ---

------کدملی  منظور --------- یندگیشود با نمایده میمانكار نامیقرارداد پ

 گردد.یگر منعقد میاز طرف د  ----

  

  -------------------------تعمیههراا اساسههی  موضههوق قههرارداد تبارتسههت از

 قرارداد  1پیوست  و

                                                                                مبلغ قرار داد:                                                                                                                 -ماده دو 

  ----------------------حهروف به   لایر  ------------ مبلغ رداد ب  مبلغ قرا

متهها منهدرد در جهدود اهدماا، یز قیهر و ریباشد ك  براساس فهرست مقادی ملایر

 ده است.یقرارداد( محاسب  گرد 1وست شماره یمتها )پیر و قیمقاد

 مدا قرارداد -ماده س  

   هاوسهتیپمنهدرد در   زمانبنهدمدا انجام كار موضوق قرارداد بشرح برنامه  

زمان شروق و ااتمه  .باشدیم روز  ----مدا  به  --------خ یاز تار قرارداد،

جدول خالصهدفخالیت داخ دیاخصهی هدفخاسنادمناقد ) 2زیرفعالیت ها مطابق با پیوست شماره 

مدا انجام كار موضوق قرارداد بشرح ماده ده قابه  ( میباشد.---تلص رااخاسیسد خلاددو

 ر اواهد بود .ییتغ

  یمح  انجام كار وتحو -ماده چهار

د یروگهاه شههیبخهار ن ----ن قرارداد واحهد ی  موضوق ایمح  انجام كار وتحو

 باشد.یجاده تهران م 45لومتر یك -همدان  یمفتح  ب  نشان

قرارداد  یص دستگاه نظارا انجام قسمتی: چنانچ  ب  تشخ1تبدره از كار موضوق 

د كارفرمها ییهد با تایباشد انجام كار درمح  جد  ضرور فوق یدراارد از نشان

 بال مانع اواهد بود.

 ط پردااتیشرا -ماده پنج 

دالح مهورد نیهاز بعههده پیمان هار باشهد درصورت –الف  ی ک  تامین مواد وم

ش پردااهت یدرصد مبلهغ قهرارداد به  تنهوان په 25تواند حداكثر می پیمان ار

خ ارائه  یروز از تهار 10ظرف مهدا  یبانك ك فقره ضمانتنام یدرمقاب  ارائ  

ش پردااههت متناسههبا  از یشههود.مبلغ پههیمانكههار پردااههت میضههمانتنام  بهه  پ

ش یزان كسور پهیج وب  میمانكاركسر وضمانتنام  مربوط  ب  تدریپ  صورتحسابها

 پرداات مستهلك اواهد شد.

  شهرفت كهار طبهق برنامهیدرصد مبلهغ قهرارداد به   نسهبت پ ---------  -ب

د دسهتگاه ییهك  به  تامانكار یت توسط پیصورا وضعودرمقاب  ارائ    زمانبند

مانكهار یبه  پ  وقهرارداد ی  كسهور قهانونیده باشد پس از كسر كلینظارا رس

 پرداات اواهد شد.

  موقهت مهوكور در یتحو یصدور گواهپس از درصد مبلغ قرارداد  ---------- -د

د دسهتگاه ییهمانكار كه  به  تایحساب پدر مقاب  ارائ  صورت و س ست یماده ب

مانكهار یبه  پ  وقهرارداد ی  كسهور قهانونیده باشد پس از كسر كلینظارا رس

 پرداات اواهد شد.

 انجام كار سپرده حسن  -ماده شش 

( 5ماده  الف ش پرداات موضوق بندیپ  مانكار ) ب  استثنایاز هر پرداات ب  پ

جام كار كسر اواهد شد. ندهف مبلهغ درصد ب  تنوان سپرده حسن ان 10زان یب  م

 ی  قطعهیتحو یپس از صدور گواه ی  موقت و مابقیتحو یموكور پس از صدور گواه

 گردد.یمانكار مسترد میب  پ
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تواند مبلغ سپرده حسهن انجهام یمانكار، كارفرما میپ  : بنا بر تقاضا2تبدره

كارفرمها  كار )كسور وج  الضمان( را در مقاب  ااو ضهمانتنام   قابه  قبهود

 مسترد دارد.
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 تعهداا  ن حسن اجرایتضم -ماده هفت  

  مانكار مكلف اسهت همزمهان بها امضهاین حسن انجام تعهداا، پیب  منظور تضم

% مبلغ قرارداد ب  كارفرمها  5قرارداد ضمانتنام  قاب  قبود كارفرما معادد 

ن یهیعكه  كارفرمها ت یا معادد مبلغ موكور را نقدًا به  حسهابیم نموده یتسل

ا سپرده موكور حداكثر ید. ضمانتنام  ید آنرا ارائ  نمایز و رسید وارینمایم

 گردد.ی  موقت آزاد میتحو یك هفت  پس از صدور گواهیظرف مدا 

ن حسهن یزان تضهمیهقرارداد، م 9ر كار طبق ماده یر مقادیی: درصورا تغ3تبدره

ا توسط كارفرما یو  شیمانكار افزایانجام تعهداا حسب مورد و متناسبًا توسط پ

 ابد.ییكاهش م

 نیدوره تضم -ماده هشت 

 یخ صهدور گهواهین قهرارداد را از تهاریهمانكار ادماا انجام شده موضوق ایپ

ص ین به  تشهخید. اگهر در دوره تضهمینماین میماه تضم 4  موقت ب  مدا  یتحو

از تملكهرد  یكه  ناشهاهده شهود در كهار مشه یدهیب و نقایدستگاه نظارا معا

روز  15ن  اود حداكثر ظرف مهدا یانكار باشد نامبرده متعهد است ك  ب  هزمیپ

و د ینماص فوق یب و نقایدستگاه نظارا شروق ب  رفع معا  یخ ابالغ كتبیاز تار

و در  د.یهشهود رفهع نماین میهیك  توسط دسهتگاه نظهارا تع یمدت یآنها را ط

ار بودن واحهد وجهود   در مدیز مربوط  ب  دلیتجه  ك  امكان كار بر رویصورت

كار ب  زمان توقف واحد موكود اواهد شد كه    ن صورا اجراینداشت  باشد در ا

ب در زمهان توقهف واحهد كه  به  اطهالق یهمانكار موظف است نسبت ب  رفهع تیپ

 د.ید اقدام نمایمانكار اواهد رسیپ

ا مسامح  كنهد كارفرمها ین  تعهد اود قدور ورزد یمانكار درانجام ایهرگاه پ

ند رفهع  یق  ك  مقتضیا ب  هرطریص را راسا  ویا نقایب یدارد آن معا حق بدا

از محه    وادار ییفاا قضهای% بدون انجام تشهر15ن  آنرا ب  اضاف  یكند وهز

سبت به  یمانكار حق هید. پیسپرده حسن انجام كار برداشت نما چگون  اتتراض ن

  سپرده موكور تكهافوك  یواهد داشت. درصورتنخبعم  آمده را   هان یزان هزیم

 باشد.یمانكار مكلف ب  پرداات آن مید پیفوق را ننما  هان یجبران    هز

 ر كاریر مقادییتغ -ماده ن  

ر كهار یمانكار مقادیب  پ یتواند درطود مدا قرارداد با اطالق كتبیكارفرما م

ا كاهش بدهد بهدون آنكه  در واحهد یش وی% مبلغ قرارداد افزا25زان یرا تا م

باشهد. یمانكار ملزم ب  قبهود آن میحاص  شود وپ  رییط قرارداد تغیها وشراب

ن یا كهاهش درموضهوق قهرارداد مهدا قهرارداد بهاتوافق طهرفیش یدرصورا افزا

   د.یمتناسبا  اصالح اواهد گرد

اا موضهوق قهرارداد دسهتگاه نظهارا انجهام یهتمل  ن اجرای: چنانچ  ح4تبدره

  د كه  بهرایهمانكار ابالغ نمایقرارداد ب  پ را درارتباط با موضوق ییكارها

مانكهار یپ  شهنهادیمهت پینشده باشد ق ینیش بیمتها پیر وقیآنها فهرست مقاد

 د كارفرما برسد.یید قبال  ب  تایبا

 ر مدا قراردادییتغ -ماده ده 

 ر اواهد بود.ییر مدا قرارداد قاب  تغیدرموارد ز

 ر كند.ییرارداد تغر كار طبق ماده ن  قیك  مقادیدرصورت -الف

  یدرمورد بروز حوادث قهر -ب 

شود كه  یا ییتهایا محدودیوضع و  دین ومقرراا جدیك  قوانیدرصورت -د  جهاد 

   موثر باشد.یدرمدا تحو

قهرارداده ودر  یدگیدرموارد فوق دستگاه نظارا موضوق را مهورد مطالعه  ورسه

ر ییهاد بشناسهد تغر مدا قهراردیین موارد را مستلزم تغیش آمدن ایك  پیصورت

 د.ینمایم بالغمانكار ایمدا قرارداد را ب  پ
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 یدكی  مواد وقطعاا یتحو -ازده یماده 

ت ب  تهده كارفرما بوده ك  بنا ب  یانجام فعالاز یمورد ن یدكیمواد وقطعاا 

 . قرارداد 3پیوست شماره مانكار اواهد شدی  پیص دستگاه نظارا تحویتشخ

  شهده بعههده یتحو یدكیوحراست مواد وقطعاا   هدارت حفظ ونگی: مسئول5تبدره

 باشد.یمانكار میپ

 ن قراردادیر تعهداا طرفیسا -ماده دوازده 

ساا متعلهق به  كارفرمها صهورا یچنانچ  انجام موضوق قرارداد در مح  تاس -1

 از ب  تهده كارفرما است.ین آب وبرق مورد نیردتامیگ

قرارداد بعههده كارفرمها  5وست شماره یبشرح پ یها ومشخداا فن  نقش یتحو -2

روز بعهداز  7باشد ونامبرده متعهد است مدارك مزبور را حداكثر ظهرف مهدا یم

 قراردهد.  ار ویمانكار در ااتیپ یدراواست كتب

ت یهر فعال  روز بعد از مبادل  قراردادبرا 5مانكار موظف است ظرف مدا یپ -3

د. یهنما یا  ب  دستگاه نظارا معرفن وكتبییرا بعنوان سرپرست پروژه تع  فرد

 نامبرده مكلف است ك  درطود مدا قرارداد در دسترس كارفرما باشد. 

خخیراا اساسیتعم یط تمومیشرا  -زده  یماده س
  قرارداد 7طبق پیوست شماره 

 ر واسارایم  تاایجر -ماده چهارده 

یهین شهده تعطبق برنام  زمانبنهد  مناقد  چنانچ  پیمانكار در انجام موضوق 

تشخیص اود و با توج  به  مهوثر بهودن یها تواند ب  تاایر نماید كارفرما مي

درصهد تها  1نبودن تاایراا در راه انداز  واحد ب  ازا  هر روز تاایر حداق  

درصد از مبلغ ک  قرارداد محاسب  و از مطالبهاا پیمان هار  10حداکثر روزان  

 برداشت نماید.

درصهد مهدا موضهوق قهرارداد  15جام كار بهیش از مدا تاایر در اندر صورتیك  

تواند تالوه بر دریافت جریم  فهوق قهرارداد را نیهز كارفرما ميتجاوز نماید 

 فسخ نماید.

 ستیط زیو مح یانتظام، یمنیت مقرراا ایرتا -ماده پانزده 

جهت اود و كاركنانش و  یمنی  موارد ایت كلیمانكار متعهد است تالوه بر رتایپ

  یهكارفرمها، كل یت از مقرراا انتظهامیستگاه موضوق قرارداد و تبعن دیهمچن

ا اشهخا  ثالهر را یهاز ورود اسارا به  كارفرمها   ریجلوگ  ر الزم برایتداب

 مانكار مكلف است:ین منظور پید ب  همیاتخاذ نما

    FW721-08-01شهماره    قب  از شهروق كهار، فرمهها یستیمانكار بایپ -1

FW721-08-02,   مانكهاران( را از واحهد یشروق ب  كهار پ یمنیمجوز ا )فرم

تین یمنیحفاظت وا توجیهن  تكمیروگاه ااو ودر  یهی  آن فرمهها دركهالس 

ن نهاظر یز شركت نموده وسپس فرمها را به  مهندسهین یمنیح نكاا ایوتوض

 د ی  نمایواداره تداركاا ارا
ح  انجام موضوق طبق قانون در كار گاه اود واقع در م یمنیك نفر مامور ای -2

ت مقهرراا یهكار فرما بر رتا یمنید تا هماهنگ با واحد این نماییقرارداد تع

 ند.ینظارا نما یمنیا

،  ن انجام كار ك  منجر به  حادثه  آتهش سهوزیت هر گون  اطا در حیمسئول -3

، یراا اساسیشرفت كار روزان ، تعمیزاا ك  باتر توقف پیانفجار، صدم  ب  تجه

  اسهاراا یهم  كلیرفت ، پرداات جریگردد را پو یاتیپروژه تملو   ااندورهیم

 د.یرا تعهد نما یاحتمال

ن انجام موضوق یمانكار در حیاز قدور پ یناش یدر صورا بروز حوادث احتمال -4

  یهمانكهار  كلیقرارداد و رفع مشك  بوجود آمده توسط پرسهن  كهار فرمها، پ

مزبهور را به    هانه یدرصد  هز 20از حوادث مزبور ب  اضاف   یناش  هان یهز

 د.یم  پرداات نمایتنوان جر
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ا و ی  اشهیهكل  ت حراسهت و نگههداریمان مسهئولیپ یط تمومیشرا 21طبق ماده  -5

ت ههر گونهه  یدر كهار گهاه مسههئول یمنیت حفاظت و ایرفت  با رتایساا را پویتاس

 د. یاا را تعهد نمایدر انجام تمل یو مال یقدور، اسارا جان

ت یط و بهداشت كار را رتایست محین مربوط ب  زی  قوانیانكار موظف است كلمیپ -6

 د.یافت نمایست دریط زیرا از كارشناس مح یطیست محیز  هاو جنب 

ا یمانكار مكلف است در صورا مشاهده هر گون  تام  اطرناك موضوق را شفاهًا یپ -7

 اطالق دهد. یمنیكتبًا ب  واحد ا

حفاظهت و   هان نامه ی  مفاد قهانون كهار و آئهیت كلیامانكار مكلف ب  رتیپ -8

 باشد.یم یمنیت مقرراا ایبهداشت كار درادو  اقداماا پس از وقوق حوادث و رتا

 دستگاه نظارا  -ماده شانزده 

ن قهرارداد تقبه  نمهوده یمانكار طبق ایك  پ یتعهدات  بر اجرا  یتالنظارا 

اواهد بود    یب  تنوان دستگاه تال  زیوبرنام  ر یبر تهده معاونت مهندساست 

مانكهار یبه  پ یازطرف دستگاه تال یت دستگاه نظارا اجرائیقب  از شروق فعال

 ابالغ اواهد شد.

توارض و  یو حفاظت فنه ین اجتماتیتام  هام ین كار و بیقوان -ماده هفده  و 

 اتهایمال

  هامه یار، بن و مقرراا مربوط ب  كیع قوانیكند ك  از جمید میمانكار تائیپ

اتهها و تهوارض ین مربوط به  مالین قوانیو همچن ی، حفاظت فنین اجتماتیتا م

ت تهدم یباشد. در ههر حهاد مسه لیآنها م  كامال  مطلع بوده و متعهد ب  اجرا

ن و مقرراا فوق الوكر معوق  متوج  كارفرما نخواهد بود كارفرما یقوان  اجرا

  شهده از صورتحسهابها ینیش بیسور پن موكور نسبت ب  اتماد كیقوان  دراجرا

 مانكار اقدام اواهد نمود.یپ

ن ومقهرراا نهر  یر قهوانییهجه  تغیقهرارداد درنت  خ امضایهرگاه پس از تار

د، یهر نماییهن قهرارداد تغیمربوط ب  ا یر كسور قانونیا سایم  ویاا، بیمال

مانكهار یقرارداد گردد، پ  هان یا كاهش هزیش یر موجب افزایین تغیك  ایبنحو

افته  یا كهاهش یش یا مكلف ب  پرداات وجوه افزایافت یحق ب  دریحسب مورد، ذ

 باشد.یم

  یحوادث قهر -جده یماده ه

مانكههار گههردد، یتعهههداا پ  فههای  كهه  مههانع ایههدرمههوارد بههروز حههوادث قهر

ر قابه  یهنگون  حوادث اوال : غیت مبراست، مشروط برآنك  ایمانكاراز مسئولیپ

مانكهار اهارد بهوده  یا رفهع آن از تههده پی  ریًا: جلوگینبوده ثا ینیش بیپ

 مانكار در بروزآن موثر نبوده باشد.یا ترك فع  پیثالثًا: فع  

نگونه  حهوادث مطلهع یمانكار مكلف است در اسرق وقت كارفرمارا از بهروز ایپ

 د.ینما

 ف آن        ین تكلییااتم  دادن ب  قرارداد و تع -ماده نوزده 

ندهورا یتواند قهرارداد را ااتمه  دههد در ایطود مدا قرارداد مكارفرما در 

ااتمه    را بهرا یمانكار رسانده و مهلتهیكارفرما مراتب را كتبًا ب  اطالق پ

مانكار بتواند در مهلت موكور نسبت به  یدتا پینماین مییدادن ب  قرارداد تع

اا مربوط به  زیر تجهیو سا یدكی  مح  انجام كار، ذستگاه، مواد، لوازم یتحو

 د.یكارفرما اقدام نما

  یخ ااتم  قرارداد آن قسمت از كارها را ك  ناتمام است تحویكارفرما در تار

ن ید.تضهمینمای  موقهت میهافت  است  تحویان یو آن قسمت را ك  كامالً پا یقطع

قرارداد یها 8ر از كارها در مدا مندرد در مهاده یحسن انجام كار قسمت اا ن 

ن منظور ندف كسهور وجه  الضهمان مربهوط به  آن یر است و ب  امانكایبعهده پ

 ماند.یم ین همچنان نزد كارفرما باقیان دوره تضمیكارها تا پا

ص یدر آنها مشاهده شهود كه  به  تشهخ یبیناتمام چنانچ  معا  در مورد كارها

مانكار مكلف اسهت به  یمانكار باشد پیا تخلف پیاز قدور  یدستگاه نظارا ناش
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ب یهشود رفع تین مییك  با توافق دستگاه نظارا تع ید در مدا متناسبن  اویهز

 شود. ی  قطعینموده و سپس ب  نحو فوق تحو

ن مهاده بوجهود آمهده یهك  در امر اتماد ا ییمانكار در مورد كارهایپ  ادتا

  مانكار در مقاب  اشخا  ثالر به  منظهور اجهرایمشروط بر آنك  از تعهداا پ

شد تویا د جهًز مطالبهاا ییهو در صهورا تا یسهط كارفرمها بررسهن قرارداد با

مانكار منظور اواهد شد. كارفرما موظف است ظرف مدا ده روز پهس از ااتمه  یپ

  یفوق الوكر نسبت ب  انجام تسو ی  موقت و قطعیقراردادو صدور صورتمجلس تحو

ن حسهن انجهام ی  حساب تضهمیدب  محض انجام تسویمانكار اقدام نمایحساب با پ

 مانكار آزاد اواهدشد.یش پرداات پیداا و پتعه

 فسخ قرارداد  -ست یماده ب

 باشد: ی  قرارداد از طرف كارفرما قاب  فسخ میدرموارد ذ

 % مدا قرارداد.10ش از یر موج  بیر غیتاا -1

 ص كارفرما.یمانكار ب  تشخیپ یو مال یفن ییتدم توانا -2

 رفرما.كا یدون اجازه كتبیر یقرارداد بغ  واگوار -3

 مانكار.یپ یت قانونیشمود ممنوت -4

 مانكار.یانحالد شركت پ -5

 مانكار.یپ یورشكستگ -6

ا اصهالح یهد یتدم انجام دستوراا دستگاه نظارا ب  منظور رفع نواقص و تجد -7

كبار كارفرما ی  ندورا برایوب در طود مدا قرارداددر ایانجام شده مع  كارها

كند و جمهع یص كار را رفع میب و نقایراسًا معابداند  یك  مقتض یبیب  هر ترت

د. یهنمایمانكار كسر مین پرداات پی% از اول15مربوط  را با اضاف    هان یهز

چگونه  یمانكهار حهق هیگهرددو پیدر صورا تكرار مشمود موارد فسخ قههرارداد م

ب  تم  آمده را نخواههد داشهت. هرگهاه كارفرمها   هان ینسبت ب  هز یاتتراض

مانكهار یاز تل  فوق فسخ كند مراتب را كتبًا به  اطهالق پ یكیاد را ب  قرارد

% 5مبهالغ   و ادار ییفاا قضهایاد ب  انجهام دادن تشهریرساند و بدون احتیم

% سپرده حسن انجام كهار را به   10ا سپرده حسن انجام تعهداا و یضمانتنام  

 یدكیمواد و قطعاا   ی  و تحود كلید و پس از تحوینمایسود اود وصود و ضبط م

و مح  انجام كهار و دسهتگاه نسهبت به  انجهام  یلیزاا تحویمانده و تجهیباق

  حسهاب ی  حساب اقدام الزم معمهود اواههد نمهود. به  محهض انجهام تسهویتسو

 ش پرداات آزاد اواهد شد.یضمانتنام  پ

 قرارداد  تدم واگوار -ك یست و یماده ب

 یا قسهمتیها انتقاد تمام ی  ق واگواركارفرما ح یمانكار بدون موافقت كتبیپ

و اسهتفاده از   گهرید یقیا حقی ین قرارداد ب  شخص حقوقیاز تعهداا موضوق ا

ندارد و چنانچ  اهالف آن محهرز   ر اداریو غ  كاركنان شركت را در ساتت ادار

% 15معهادد   امه یشركت استفاده نموده جر  روهایكار از ن  گردد ك  در اجرا

گهردد یآن ب  نفع شهركت ضهبط م  هانی  تضمیگردد و كلیاتماد ممبلغ قرارداد 

كار در صنعت برق اتالم   ر جهت تدم واگواریرو و شركت توانیمراتب ب  وزارا ن

از ب  امهواد و یا نیمانكار ب  ادماا پرسن  شركت و یگردد. ضمنًا چنانچ  پیم

ز مشخص شهدن نهر  از كارفرما پس ا یابزار كار شركت داشت پس از دراواست كتب

 اواهد شد.  د كار همكاریادماا و در صورا تائ

 منع مداال  كاركنان دولت -دو ست ویماده ب

كند ك  در موقع تقد قرارداد، مشمود قهانون منهع مدااله ، یمانكار اتالم میپ

كارفرمها محهرز شهود   ك  االف آن برا یباشد در صورتینم 1337ماه ید 22مدوب 

 گردد.یمانكار ب  نفع شركت ضبط میپ  هانیتضم  یقرارداد فسخ و كل
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   موقتیتحو -س  ست ویماده ب

راا راكه  یهاا موضوق قرارداد را انجام وگزارش تعمیمانكار تملیپس ازآنك  پ

ر حاص  از یها، مقادستیست ها، تست لیانجام گرفت  شام  چك ل  تهایفعال  حاو

ق دسهتگاه نظهارا یهتوانهد از طریباشدرا ارساد نمود میقطعاا م  ریاندازه گ

  موقهت یهشركت درجلسه  تحو  نده اود را برای  موقت نموده ونمایتحو  تقاضا

 د .ینما یمعرف

ودر  یدگیافت گزارشاا مزبور انها را رسیروز از در 15دستگاه نظارا ظرف مدا 

مانكار ابالغ اواهد یا موقت را كتبا  ب  پی  جلس  تحویخ تشكید تارییصورا تا

  یهزاا مشهاهده نشهد انجهام تحویر تجهیدر تعم یب ونقائدیود. چنانچ  معانم

  موقهت یهندهورا در صهورتمجلس تحویر ایهگردد در غید میموقت در صورتجلس  ق

جه  آن بعهدا  معلهوم یكه  نت ییشههایب كارهها وآزمایاز نقائص ومعا یفهرست

مانكهار یپ  ابر یب مهلتیص ومعاید وب  منظور رفع نقاید اواهد گردیگردد قیم

 (EP-704-02)فرم كد شماره  ن اواهد نمود.یمع

  موقهت مجهددا  یهص درمدا مقرر، جلس  تحویب ونقایاست پس از رفع معا یهیبد

   موقت اقدام اواهد شد.ی  وبشرح موكور نسبت ب  تحویتشك

  موقهت اقهدام یهتحو ی  موقت كارفرما نسبت ب  صدور گواهیب  محض انجام تحو

 اواهد نمود.

  در راه انداز یبوده والل ییب فوق جزیص ومعایص كارفرما نقاینانچ  ب  تشخچ

مانكهار یپ ی  موقت را صهادر ولهیتحو ید كارفرما گواهیجاد ننمایدستگاهها ا

 د. ین رفع نمایب فوق را در االد دوره تضمیمتعهد اواهد بود ك  نواقص ومعا

خ راه ی ، تاریخ تحویتار  موقت )هر زمان ك  باشد( یتبدره: در صورتجلس  تحو

 ذكر اواهد شد.  انداز

 ی  قطعیتحو - چهار ست ویماده ب

خ یمانكار تهاریپ  قرارداد وب  تقاضا 8ن مندرد در ماده یان دوره تضمیدر پا

گردد یمانكار ابالغ مین وكتبا  ب  پییتوسط دستگاه نظارا تع ی  قطعیجلس  تحو

د وهرگهاه یت ان كنترد اواهد گردیفینحوه كار دستگاه وك ی  قطعیودرجلس  تحو

صهورا  ی  قطعهیهمانكار باشد مشاهده نشود، تحویاز كار پ یك  ناش یب ونقدیت

حض یم وامضهًا اواههد گردیاواهد گرفت وبالفاصل  صورتمجلس مربوط  تنظه دبه  م

اقهدام اواههد  ی  قطعهیهتحو یكارفرما نسبت ب  صدور گواه ی  قطعیانجام تحو

 (EP-704-03)فرم شماره  نمود.

مانكهار در یاز كهار پ یك  ناش یب ونقدیت ی  قطعیتبدره: هرگاه درهنگام تحو

قرارداد  8رفع آنها طبق مهاده   اا موضوق قرارداد بوده مشاهده شودبرایتمل

بشهرح فهوق  ی  قطعیوب ونواقص صورتمجلس وتحویرفتار اواهد شد ومتعاقب رفع ت

 صادر اواهد شد.

 ااتالفاا - پنج ست ویماده ب

نك  مربهوط یمانكار بروز كند اتم از این كارفرما وپیب یك  ااتالفاتیر صورتد

ك از مهوارد یهر هریر وتفسیا مربوط ب  تعبیاا موضوق قرارداد یتمل  ب  اجرا

ن نتوانند موضهوق ااهتالف یوست آن باشد چنانچ  طرفیقرارداد واسناد ومدارك پ

حه   یدهالح قهانونیاجهع ذق مراجع  ب  مریند از طریرا از راه توافق رفع نما

را كه  بموجهب  یمانكار ملزم است ك  تا ح  ااتالف تعههداتیوفد  اواهد شد. پ

ص اهود طبهق یندورا كارفرما ب  تشخیر اید درغیقرارداد بعهده دارد اجرا نما

 مانكار تم  اواهد نمود.یقرارداد نسبت ب  پ

 نیطرف ینشان - شش ست ویماده ب

ت یریتهران شركت مهد -جاده همدان  45لومتر یك اود را: همدان یكارفرما نشان

-------------------------- اود را یمانكار نشانید مفتح و پید برق شهیتول

 یكهینموده است و هرگاه  نییتع -----------------------------------------

د موضهوق را یهر دهد باییاود را در مدا قرارداد تغ ین قرارداد نشانیاز طرف
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گهر ابهالغ ید به  طهرف دیجد یك  نشان یگر اطالق دهد وتا وقتی  ب  طرف دكتبا

ا یهارسهاد و  یموكور در فوق با پست سفارش یك  ب  نشان ییها  نام ینشده كل

 گردد.یم ی  اواهد شد ابالغ شده تلقید تحویبا ااو رس

 ضمائم - و هفتست یماده ب

 ارتند از:باشند تبینفك آن میال ءن قرارداد ك  جزیضمائم ا

 و فهرست قیمتها ر یشرح ادماا، مقاد -1

 برنام  زمانبند   -2

یدکی مورد نیاز پیمان ار ک  توسط کار فرما تهی  می شود   قطعاا مواد و  -3

. 

 فهرست ماشین آالا ؛ تجهیزاا ؛ ابزارآالا و ام اناا  -4

 نقش  ها و مشخداا فنی . -5

 جدود ارزشیابی پیمان اران. -6

 تمومی و ااتداصی قرارداد.شریط  -7

 

ده یهم گردیتبدره تنظشش ماده و   هفتست و ین قرارداد در چهار  نسخ  با بیا

  نسهخ قهرارداد یگردد. كلیمانكار می  پیك نسخ  آن پس از امضًا تحویاست ك  

 حكم واحد را دارد.

 

 كارفرما

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

 پیمانكار

--------------- 
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  7پیوست شماره  

 ها  پیمان ار  قرارداد شرایط تمومی و ادوصی 

 نیروگاه شهیدمفتح
کلی  مفاد و مقرراا شرایط تمومی پیمان  مطابق با قوانین و مقهرراا کشهور  

در این قرارداد الزم االجرا می باشد. سایر شرایط ااتداصی قهرارداد بهه  شهرح 

 مندرد در این پیوست میاشد:

خ
لیت ها  انجام شده طی روز و برنامه  هها  روز بعهد و گزارش مختدر فعا -1

همچنین تست شیتها و ارقام اندازه گیر  شهده و تنظیمهاا بایهد پهس از 

ی   وانجام بدورا روزان   هفتگی كتبًا ب  دستگاه نظهارا اتهالم و تایید

صحت انجام كار، ااو شود. در غیر این صورا انجهام كهار، مهورد تاییهد 

 قرار نمی گیرد. 

نیهومی كلیه  ها  اتهم از مهالا، پشهم سهنگ، ورق آلومیو بستن تایق باز -2

باشد و هنگهام تعمیهراا شوند ب  تهده پیمانكار میتجهیزاا ك  تعمیر می

ها بدورتی بهاز شهوند كه  مجهددًا نیهز قابه  تجهیزاا، الزم است ایزول 

حضهورتایق کهار نیروگهاه ،تهایق با استفاده باشند و در پایان هر كار 

ها و تمیز كهردن محهیط ورا پویرد داربست بند ، جمع آور  داربستمجدد ص

باشد. ضمنًا بهاز و بسهت كهردن داربسهت و تهامین لوله  كار، الزامی می

داربست ب  تهده پیمانكار  می باشد .جابجایی کلی  موادو قطعاا تا مح  

 پیمان ار می باشد. ب  تهده  با هماهنگی دستگاه نظارا  اجرا  کار

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

ا  باید شركت نمایند و فعالیتهها  مربهوط نمایندگان پیمانكار در جلس 

 و مشكالا اجرائی را ب  اطالق دستگاه نظارا برساند. هفت  ب  آن 

ما  -4 در صورا استفاده از هرگون  ادماا و ام اناا اهارد از تعههد کارفر

تعرف  ها  (  کلی  هزین  ها مطابق با  4ندرد در پیوست شماره)ب  شرح م

  .مربوط  محاسب  و از صورا وضعیت پیمان ار کسر اواهد شد

بصوور  را باید و مواد مدرفی مازاد  پیمانكار پس از انجام كار ابزار  -5

 تحوی  كارفرما نماید.  سالم

كتریكهی و دمونتاژ و مونتاژ تجهیزاا اندازه گیهر  ابهزار دقیقهی و ال -6

باشهد.انجام ههر گونه  تنظیم مجدد هر فعالیت بعهده همان پیمانكهار می

ادماا فنی در صورتیك  ب  تشخیص كارفرما و یا اتهالم نیهاز پیمانكهار، 

بها اسهتفاده از ام انهاا نیروگهاه  واین كار توسط کارکنان نیروگهاه 

 ..... فرم شمارهطبق فرم در اواست کار از طرف پیمان ار )  ،انجام شود

ها براساس  تعرف  ها  مربوط  و محاسب  و از صورا هزین اقدام شده و ( 

 وضعیت پیمان ار کسر اواهد شد . 

پیمانكار موظف اسهت هنگهام راه انهداز ، افهراد واجهد شهرایط را به   -7

كارفرما معرفی نماید و در طود راه انداز  در صورا لزوم در مح  بایهد 

 حضور داشت  باشد.

اا تجهیزاا دوار ) ال تروپمپ ، ال ترو فن و ...( ب  تههده رفع ارتعاش -8

شد.  در صهورتی   به  پیمان ار م انیک مربوط  ) پمپ ، فهن و...( میبا

تشخیص دستگاه نظارا اش اد از ناحی  ال تروموتهور باشهد، رفهع تیهب و 

جبران اساراا تاایرها  بوجود آمده به  تههده پیمان هار ال تروموتهور 

 اواهد بود.

از ارود واحد، پیمانكار موظف است هنگام ركورد گیهر  پارامترهها  قب   -9

مختلف در كارگاه حضور یابد و لیست مربوط  را امضاء نماید تها پهس از 

مورد تائید کارفرما مطابق با سهوابق  تعمیر و راه انداز  ) حدود مجاز

( تجهیهزاا را قبلی تجهیز و دستورالعم  هها یها اسهتانداردها  معتبهر
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دهد.درصورا تدم حضور پیمان ار، پارامترها  زمان بههره بهردار  تحوی  

 قاب  قبود اواهدبود.

پس از انجام تعمیراا و راه انهداز  واحهد پیمانكهار موظهف اسهت  -10

گزارش تعمیراا مطابق دستورالعم  تدوین گزارشاا تعمیراا اساسی مربهوط 

ب  ها  مربها  رسم شده، كلیرانسشام  چك لیست، تست شیت، منحنی وط  را 

شامل فایول رر ) CDصورا تایپ شده در س  نسخ  فیزی ی تهی  و ب  همراه 

بهرا  كارفرمها جههت بررسهی (مطابق با نسخه فیزیکوی wordیا  PDFقالب 

كارفرما تاریخ تحوی  موقت را تعیهین  ،ارساد دارد. پس از بررسی گزارش

 نماید.و اتالم می

لیسهت پیوسهت بعههده تهی  کلی  ابزار کهار شخدهی کارکنهان طبهق  -11

پیمان ار می باشد و کارفرما هیچگون  تعهد  نسهبت به  تهیه  و تحویه  

ابزار کار از قبی  )ماسک ، دست ش ، لباس کار ، کفش ایمنهی و ...( را 

 ندارد.

پیمانكار موظف است یك نفر كارشناس مقیم بعنوان سرپرسهت كارگهاه  -12

 ب  كارفرما معرفی نمایند.

نفر ب  تنهوان مسهئود ایمنهی جههت رتایهت پیمان ار موظف است یک  -13

مسائ  و ن اا ایمنی و بهداشتی شخدی ب  کارفرمها معرفهی نماید،بهدیهی 

است مسئولیت ناشی از تواقب تدم رتایت ن اا ایمنی ب  تههده پیمان هار 

صهالحیت  می باشد. همچنین پیمان ار موظف به  ارائه  گواهینامه  تاییهد

ایمنی مورد تایید اداره تعاون، کار و امهور اجتمهاتی میباشهد. ضهمنا 

کلی  کارکنان پیمان ار می بایست قب  از شروق اورهاد یک دوره تهوجیهی 

 نیروگاه را طی نمایند. HSEچند ساتت  توسط واحد 

پیمان ار ملزم ب  رتایت استانداردها  مرتبط با موضهوق قهرارداد  -14

ارا نیرو، ملی و بین المللی( و همچنین استانداردها  )استانداردها  وز

 می باشد. 18001و  14000ایزو 

ها  مربوط به  ایهاب و ذههاب و غهوا و اسهكان پرسهن  لی  هزین ک -15

پیمانكار ب  جز موارد  ک  بدورا اا  در قرارداد معین شهده باشهد بهه  

 باشد . تهده پیمانكار می

رداد گهواهی كهالیبره بهودن پیمانكار موظف است در هنگام تقد قرا -16

 ادواا اندازه گیر  را ب  اداره كالیبراسیون كارفرما ارائ  نماید.

تامین اپراتور صاحب صالحیت )مطابق با قوانین و مقرراا مربوطه ( کهار -17

و سهایر امهاکنی که  جرثقیه  سهقفی   CWPکردن با جرثقی  سالن توربین ، 

 دارند بعهده پیمان ار می باشد.

 ،می شود ک  پیمان ار موظف اسهت در هنگهام ارائه  قیمهت لیسهتتاکید -18

کارکنان کلید  کارشناسان ، ت نسین ها و کارگران اود را به  تف یهک ههر 

فعالیت ب  همراه سوابق کار  مطابق با جدود ارائ  شده در اسناد ارزیابی 

فنی پیوست اتالم نماید . هر گون  تغییر در فهرست افراد کلید  موکود به  

جریمه  یها کارفرما میتوانهد جازه کتبی کار فرما بوده و در صورا تخلف ا

منظهور  از پیمان ارمطالباا  اود محاسب  و درب  تشخیص مربوط  را اسارا 

  . نمایدو کسر  نموده 

تالوه بر ارائ  صورا وضعیت پیمان ار در  هرگون  پرداات صورا وضعیت ها-19

اره ...............( با طی مراحه  قالب ت می  فرم  صورا وضعیت )فرم شم

مندرد در فرم موکور )تائید و امضا  مراجع ذ  ربط( ام هان پهویر اواههد 

 .بود

در قالب ت می  فرم  گواهی تحوی  موقهت )فهرم صدور گواهی تحوی  موقت -20

شماره ...............( با طی مراحه  منهدرد در فههرم مهوکور )تائیههد و 

 .ن پویر اواهد بودامضا  مراجع ذ  ربط( ام ا
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در قالب ت می  فرم  گواهی تحوی  دائم   )فرم  دائمصدور گواهی تحوی  -21

شماره ...............( با طی مراحه  منهدرد در فههرم مهوکور )تائیههد و 

 .امضا  مراجع ذ  ربط( ام ان پویر اواهد بود

یین هرگون  تغییر در مقادیر کار فقط با ااو موافقت قبلی کارفرما و تع-22

ت لیف مبالغ قرارداد ناشی از تغییراا موکور بوده و در قالب ت میه  فهرم  

تغییر مقادیر کار )فرم شماره ...............( با طهی مراحه  منهدرد در 

 .فرم موکور )تائید و امضا  مراجع ذ  ربط( ام ان پویر اواهد بود

تهد مقهرر  درصورتی   بناب  دالیلي پیمان ار پیش بیني نماید که  درمهو-23

قادر ب  ااتم  کار نخواهد بود ، باید نسبت ب  دراواست مهلت بدورا کتبهی 

)ت میهه   فههرم دراواسههت اسههتمهاد ( اقههدام نمههوده و درصههورا موافقههت و 

ااومجوزها  الزم تاایراا موج  منظور شده و مدا زمهان اجهرا  فعالیهت هها 

 قاب  افزایش اواهد بود. 

یروگاه با اجازه کتبي کارفرما ام ان پویر هرگون  توقف کار وارود از ن-24

 .مي باشد

چنانچ  پیمانكار در انجام موضوق مناقد  طبق برنام  زمانبنهد  تعیهین -25

 13شده تاایر نماید كارفرمها میتوانهد )متناسهب بها / تهالوه بهر( مهاده 

قرارداد )جریم  و تاایر( به  ازا  ههر سها تهت تهاایرموثر در زمهان راه 

جریمه  را محاسهب  و از محه  مطالبههاا پیمانكهار برداشهت انداز  واحدها 

 نماید.

تملكهرد پیمانكهار  وءدر صورتیك  ب  تشخیص دستگاه نظهارا بهر اثهر سه-26

اید كارفرما میتواند راسا  اساراا مههوكور اساراتی ب  امواد كارفرما وارد

 ها  و  برداشت نماید .را از مح  مطالباا پیمانكار و یا سایر دارائی

در صورتی   تعل  پیمان ار در تحوی  ب  موقهع تعههداا اهود منجهر به  -27

تاایر تعهداا سایر پیمان ارانی گردد که  از برنامهه  اهوب تقهب نباشهند، 

جبران این جرایم ثانوی  سایر پیمان اران هم میتواند در تعههد پیمان هار 

 اود منظور گردد.

کن دیگر نیروگاه ، توسهط رتایت شئوناا ااالقی واسالمی در محیط کار واما-28

 کارکنان پیمان ار الزامی است 

از واحهد اطالتهاا موقهت لی  کارکنان   پیمان ار بایستی کهارا تهردد ک-29

 وبازرسی نیروگاه دریافت ودرهنگام تردد استفاده نمایند.

در زمان ااتم  پروژه یا قطع هم ار  کارکنان پیمان ار ب  هر تنهوان ، -30

  باید تودا داشت  شوند.  کارا ها  تردد موقت

در صورا لزوم ساتت  ورود و ارود کلی  افراد و اهودرو هها  پیمان هار -31

توسط واحد حراست و انتظاماا نیروگاه ثبت شده و تموم کارکنهان موظهف به  

 هم ار  الزم میباشند.

پیمان اران موظف ب  هم ار  الزم در ادو  هرگون  بازرسی هها  الزم اتهم -32

 بدنی افراد و اودروها  پیمان اران و ... میباشند.  از بازرسی

 

    FW721-08-01پیمانكار بایستی قب  از شروق كهار، فرمهها   شهماره -33

FW721-08-02,    فرم مجوز ایمنی شروق ب  كهار پیمانكهاران( را از واحهد(

حفاظت و ایمنی نیروگاه ااو وضمن  تكمی  آن فرمهها ، کارکنهان پیمان هار 

وجیهی و توضیح نكاا ایمنی نیز شهركت نمهوده وسهپس فرمهها را به  دركالس ت

 دستگاه نظارا ارای  نماید 

یك نفر مامور ایمنی طبق قانون در كار گاه اهود واقهع در محه  انجهام -34

موضوق قرارداد تعیین نماید تا هماهنگ با واحد ایمنی كار فرما بر رتایهت 

 مقرراا ایمنی نظارا نمایند.

گون  اطا در حین انجام كار ك  منجر ب  حادث  آتهش سهوز ،  مسئولیت هر-35

انفجار، صدم  ب  تجهیزاا ك  باتر توقهف پیشهرفت كهار روزانه ، تعمیهراا 
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ا  و پروژه تملیاتی گردد را پویرفت ، پرداات جریم  كلی  اساسی، میاندوره

 اساراا احتمالی را تعهد نماید.

قدهور پیمانكهار در حهین انجهام در صورا بروز حوادث احتمالی ناشی از -36

موضوق قرارداد و رفع مشك  بوجود آمده توسط پرسن  كهار فرمها، پیمانكهار  

ها  مزبهور درصد  هزینه  20ها  ناشی از حوادث مزبور ب  اضاف  كلی  هزین 

 را ب  تنوان جریم  پرداات نماید.

اشیا و  شرایط تمومی پیمان مسئولیت حراست و نگهدار  كلی  21طبق ماده -37

تاسیساا را پویرفت  با رتایت حفاظت و ایمنی در كار گاه مسئولیت هر گون  

 قدور، اسارا جانی و مالی در انجام تملیاا را تعهد نماید. 

پیمانكار موظف است كلی  قوانین مربوط ب  زیست محیط و بهداشت كهار را -38

 افت نماید.ها  زیست محیطی را از كارشناس محیط زیست دریرتایت و جنب 

پیمانكار مكلف است در صورا مشاهده هر گونه  تامه  اطرنهاك موضهوق را -39

 شفاهًا یا كتبًا ب  واحد ایمنی اطالق دهد.

ها  حفاظت و پیمانكار مكلف ب  رتایت كلی  مفاد قانون كار و آئین نام -40

بهداشت كار درادو  اقداماا پس از وقهوق حهوادث و رتایهت مقهرراا ایمنهی 

 شد.بامی

پیمان ار موظف است جهت  پرسن  تحت سرپرستی اود  بیم  نام   مسئولیت  -41

کارفرما در قباد کارکنان  تعداد  بی نام  از شرکتها  بیم  ااهو وارائه  

 نماید  

 

 

 نحوه انجام كار-1

انجام هر نوع كاري توسط كاركنان پیمانكار )به عنوان مجري كار( اعم •  .1

... بایستي پس از رریافو  ااوازه كوار بور  واز كار گرم، سرر، حفاري 

ااوازه  اساس رستورالعمل صدور مجوز كار )از واحد مربوطه صور  پويیرر.

كار رریافتي بایستي راراي امضاء مجواز مسولولین مربوطوه ي كارفرموا، 

 ناظر مربوطه باشد. مسلول پیمانكاري یا

زا  حفاظو  كاركنان پیمانكار موظفند هنگام انجام كار از كلیه تجهیو•  .2

 استفاره نمایند. فرري متناسب با نوع كار

نماینده كارفرما رر صور  مشاهده انجام كار بدون رریافو  مجووز مزم •  .3

و یا عدم استفاره از تجهیوزا  حفاظو  فورري  HSE یا عدم رعای  مقررا 

اقدام نموره و تأمین خسارا   توسط پیمانكار، نسب  به تعطیل نمورن كار

 یمانكار مي باشد.حاصله بعهده پ

پیمانكار موظف اس  پس از انجام كار نسب  به پاكسازي و بهسازي محویط   .4

 به حال  اولیه اقدام نماید. كار و بازگرراندن آن

س  •  .5 استفاره از ابزار و لوازم ناقص و نا ایمن رر هنگام كار ممنوع ا

 كار الوگیري بعمل خواهود آمود و ابوزار و و رر صور  مشاهده از انجام

 خارج شور. لوازم ناایمن باید بالفاصله توسط پیمانكار از محیط كار

 HSEچنانچه از ارامه فعالی  پیمانكوار بودلیل عودم رعایو  مقوررا  •  .6

رفع نقص و نارسوایي آن فعالیو  و صودور  الوگیري به عمل آید، تا زمان

فعالیو  مويكوررا  مجوز از سوي نماینده كارفرما ، پیمانكار حق اراموه

د راش  و از باب  هزینه هاي مرتبط با توقف كووار، كارفرموا هوی  نخواه

مي  گونه یر مجواز تلقوي  مسلولیتي نخواهد راش  و بعالوه این تواخیر ي

 گررر.

 HSEگزارش رهي، بررسي و تجزیه و تحلیل حوارث -2

(، رویودارها و  near missپیمانكار ملزم به گزارش رهوي شوبه حووارث ) .7

 مي باشد. حوارث، طبق روش كارفرما
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پیمانكاران ملزم به اطالع رساني سریع رر مورر تمامي حووارث بهداشوتي،  .8

حار از قبیل: "حوارث منجر به فو ، خسوارا  موالي  ایمني و زیس  محیطي

وسیع" مطابق رستورالعمل ثب  و  قابل تواه و یا آلورگي هاي زیس  محیطي

  ارائه گزارش حوارث مهم(مي باشند.

م به ثب  و ارائه گوزارش و آمووارحوارث بهداشوتي، پیمانكاران اصلي ملز .9

شبه حوارث مربوط به خور مطابق بوا رسوتورالعمل  ایمني و زیس  محیطي و

پیمانكار رفتر مخصوص براي  گزارش حوارث به نماینده كارفرما مي باشند.

محول كارگواه  ثب  خصوصیا  تمام معالجا  ازئي كه توسط كاركنان خور رر

و نگهداري خواهد كرر. همچنین موظف اسو  رر صوور   انجام مي گیرر تهیه

سخه از گوزارش اراره بیموه را بوراي  بروز حارثه ناتوان كننوده یون ن

 نسخه ریگري را بایگاني نماید. نماینده كارفرما ارسال راشته و

 این گزارش موارر ذیل را شامل مي شور: .10

 شبه حوارث -

 حوارث -

ارفرمووا بررسووي شووور. ك HSEتمووامي حوووارث بایوود توسووط نماینووده  .11

رر انجوام ایون بررسوي و رفوع مشوكال   پیمانكار باید ضمن اطالع رسواني

نوا ایموون  مواور، همكاري مزم را مبيول رارر تا تمامي اعمال و شورایط

 فورًا اصالح شوند.

یل حووارث بوا  .12 پیمانكار باید رر اسرع وقو  پوس از تجزیوه و تحل

ا به منظور پیشگیري از وقوع آن ر هماهنگي نماینده كارفرما باید نتایج

 رهد. حوارث مشابه به صور  مقتضي رر اختیار كلیه افرار قرار

 مدیری  بهداش -3

اریمه هاي احتمالي از طرف وزار  بهداش ، ررمان و ریگر متولیوان  .13

ترك فعول كاركنوان پیمانكوار بوه عهوده  بهداشتي كشور ناشي از فعل یا

 پیمانكار خواهد بور.

 ايبهداش  حرفه  -4

به طور كلي حيف یا كاهش آمینده ها رر منبوع ایجوار و یوا مسویر  .14

بر این استفاره از تجهیزا  حفاظو  فورري،  انتقال صور  مي گیرر. عالوه

 به منظور كاهش آثار آمینده ها رر محل رریاف ، الزامي

 بهداش  محیط -5 

مسلولی  بهداش  )عمومي، فرري و محیط( فعالی  هاي پیمانكوار بور  .15

 باشد. HSEمطابق با مقررا   ه پیمانكار اس  و بایدعهد

شرایط و ضوابط بهداش  موار فرري، عمومي و محیط مربوط به امواكن  .16

 باشد. HSEباید مطابق با مقررا   و افرار رر اختیار پیمانكار

محیط كار پیمانكاران باید تمیز و مرتب بووره و پواكیزه و مونظم  .17

لي براي ذخیره و نگهوداري تجهیوزا  مح نگهداري شور.به این منظور باید

فراینودها، اعموال،  رر نظر گرفته شور. رستورالعمل ضبط و ربط رر هموه

فعالی  ها و مشايل باید رعای  شور. ضبط و ربط براي این فرایندها یون 

اانبي نبوره بلكه بخش تكمیل كننده آنها اس . به عنووان بخشوي از  بخش

ز منطقه فعالی ، بوه صوور  مرتوب و ا كار، موار زائد و زباله ها باید

 مستمر امع آوري شور.

 كمن هاي اولیه -6

پیمانكار مكلف اس  متناسب با تعدار كارگران و نوع خطرا  كارگاه  .18

به تجهیزا  و راروهاي مزم تهیه و رر نقواطي  اعبه كمن هاي اولیه مجهز

 باشد نصب نماید. كه رسترسي فوري به آنها براي كارگران میسر

اس  متناسب با تعدار كارگران و نوع خطرا  كارگاه حداقل یو   مزم .19

مل  نفر از كاركنان پیمانكار آموزش كمن هاي اولیوه را بوراي عكوس الع
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نماینده كارفرما معرفي  سریع رر هنگام وقوع حارثه گيرانده باشند و به

 گررر.

پیمانكار موظف اس  به محض ابتالء یكي از كوارگران بوه  HSEمسلول  .20

 به نماینده كارفرما گزارش رهد. واگیررار مراتب را امراض

محل استقرار خدما  پزشكي باید براي كلیه كاركنوان شوناخته شوده  .21

 باشد.

 مدیری  ایمني و آتش نشاني- 7

پیمانكار باید نسب  به شناسوایي، ارزیوابي و كنتورل ریسون هواي  .22

 خور اقدام كند. ایمني انواع خطرا  محیط كار

 عبارتند از: از امله این خطرا  .23

 خطرا  مكانیكي/ الكتریكي / حرارتي -

 خطرا  ناشي از ارتفاع -

 خطرا  ناشي از موار شیمیایي و ااسام -

پیمانكار باید براي انواع خطرا  شناسایي شده، تدابیري به منظور  .24

 محتمل اتخاذ نماید. پیشگیري از وقوع حوارث

یط كار نسب  به پیمانكار موظف اس  با تواه به خطرا  مواور رر مح .25

 هشدار رهنده مربوط اقدام نماید. تهیه و نصب عالئم

به منظورحصول اطمینان ازعملكررمناسوب تجهیوزا  و ماشوین آم )از  .26

زیس (، پیمانكارموظف اس  یون برناموه مودون  نظربهداش ، ایمني و محیط

 براي زمان تعمیرونگهداري تدوین و اارا نماید.

زا  پیمانكار باید به صوور  مسوتمر برنامه تعمیر و نگهداري تجهی .27

 مورر بازنگري قرار گیرر. با هماهنگي نماینده كارفرما

پیمانكار باید رر برنامه هاي تعمیر و نگهداري تجهیزا  خوور، از  .28

 تجهیزا  ایمني اطمینان حاصل كند. واور و چگونگي نحوه استفاره

یوهه پیمانكار موظف اس  بسته به نوع فعالی ، رسوتورالعمل هواي و .29

 به مورر اارا ررآورر. ایمني ماشین آم  را تهیه و

پیمانكار باید ابزار مناسب و سالم به منظور انجام فعالیو  هواي  .30

كاري فراهم كند. پیمانكار باید لیس  تجهیزا  ضروري و تاییدیوه سوالم  

 نماید. آنها را قبل از ورور به محل كار ارائه

 :نمونه هایي از این تجهیزا  عبارتس  از

 مخازن و تجهیزا  سند بالس  -

 ماشین خم كاري و وسایل نقلیه باربري -

 موتور اوش)ترانس وژنراتور( / ماشین آم  سبن و سنگین -

استقرار هر گونه كانتینر و یا تخصیص فضا اه  كارگاه یوا انبوار  .31

 نماینده كارفرما مي باشد. پیمانكار منوط به اخي مجوز از

  بازرسی و تيکرا -8

ور  عدم استفاره از تجهیزا  حفاظتي توسط كاركنان پیمانكار، رر ص .32

 به ترتیب ذیل عمل خواهد آمد: برخوررهاي انضباطي زیر

اخطارشفاهي به پیمانكاروررخواس  اخيتعهداز فرر خاطي براي اسوتفاره − 

 از وسائل حفاظ  فرري.

اخطار كتبي به پیمانكار و رر صور  مقصر بورن فورر خواطي )بوا نظور − 

 برخورر با شخص خاطي به نحو مقتضي ماینده كارفرما( ررخواس ن

اعمال اریمه نقدي پیمانكار و كسر از صور  وضعی  پیمانكار بوا نظوور − 

خطاهایي كه فرر خاطي انجام راره اس  و ررخواس   نماینده كارفرما براي

 تعویض اانشین به ااي فرر خاطي.

عملیوا  پرتونگواري/  رر صورتي كه پیمانكار رر حین ااراي كار از .33

مزم اس  ضمن پیش بیني تمهیدا  و مالحظوا   راریوگرافي استفاره مي كند،
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می  ایمني، طبق مقررا  و آیین نامه هاي كشوري منجمله سازمان انرژی ات

 پیش بینی کامل تجهیزا  و لوازم مورر نیاز را به عمل آورر.

 مدیری  محیط زیس -9

بروز آلورگي وتخریب زیس  محیطي  فعالی  هاي پیمانكار نباید مواب .34

 رر منطقه شور.

چنانچه بروز برخي آلورگي ها بوه لحوان نووع مووار و فراینودهاي  .35

پیمانكار موظف اسو  اقوداما  مزم را بوه  تولیدي ااتناب ناپيیر باشد،

 منظور كاهش اثرا  آلورگي انجام رهد.

حدوره فعالیو .36   كنترل ومدیری  هرگونه آمینوده)آب، هواوخواك( ررم

 پیمانكاربرعهده پیمانكار اس .

پیمانكار موظف اس  كلیوه قووانین و اسوتانداررهاي ملوي و محلوي  .37

 رراین خصوص رارعای  كند.

پیمانكار باید رر حوارثي كه نشتي به همراه راشته و یون آمینوده  .38

موارر مشابه( به هوا، خاك، آب هاي سوطحي  )اسید، باز، هیدروكربن ها و

نموره و منطقوه آلووره  بد، سریعًا نشتي را متوقفو زیرزمیني راه مي یا

 را پاكسازي شور و نماینده كارفرما را بالفاصله مطلع نماید.

موار آلووره و پاكسوازي منطقوه  .39 تمام هزینه هاي امع آوري و رفع 

كننده و اریمه هاي قانوني احتمالي بور  آلوره شده با خاك و موار تمیز

 عهده پیمانكار خواهد بور.

ر گونه فاضالب صنعتي و بهداشتي تصفیه شده به محیط ممنووع تخلیه ه .40

رفع فاضالب ها باید با نظار  كامل نماینده كارفرموا  بوره و محل و روش

 باشد.

پیموانكوار بواید حوداكثور تالش خوور را براي كاهش تولید زائدا   .41

فعالی  هاي بهره برراري صرف نماید. پیمانكواراني  ناشي از سوخ  و ساز

سروكار رارند بوه منظوور  با زائدا  خطرناك یا زائدا  با حجم زیاركه 

اطمینان از به كاربري روشوهاي رفوع مناسوب بایود كوامالً بوا نماینوده 

هماهنگ بوره و برنامه خوور را بوه تصوویب نماینوده كارفرموا  كارفرما

 برسانند.

زائدا  خطرناك تولید شوده توسوط پیمانكوار نبایود هموراه سوایر  .42

روش مناسب رفع این موار را تهیه و به  ع شور. پیمانكار بایدزائدا  رف

خطرنواك بور   تایید نماینده كارفرما برساند. همچنین هزینه رفع زائدا

 عهده پیمانكار اس ..

پیمانكار موظف به بازسازي مناطق تخریب شده ناشي از فعالی  خوور  .43

میباشود و خریبي به وضعی  اولیه تا حد امكوان ت بوره وبرگرراندن محیط

 خصوص كسب نماید. باید رضای  ذینفعان و نماینده كارفرما را رر این

یمانكار ملزم به ااوراي قوانون مودیری  پسوماند و رسوتورالعمل پ .44

باشد و هزینه مترتب از ااراي نواقص  اارایي آن رر طول انجام پیمان مي

 یا عدم ااراي آن متواه پیمانكار مي باشد.

وع به كار براساس گزارش ارزیوابي زیسو  پیمانكار باید از بدو شر .45

گوزارش بوازرسین معتمود، اقوداما  مزم را اهوو   محیطي پروژه و همچنین

 زیس  منطقه به عمل آورر. كاهش اثرا  ناشي از ااراي پروژه بر محیط

پیمانكار باید حسب مورر و نوع كار مطابق گوزارش ارزیوابي زیسو   .46

ظ  صورتجلسه مجوز زیس محیطي تهیه شده و   محیطي صارره از سوازمان حفا

اه  كاهش اثرا  ناشي از ااراي پوروژه  محیط زیس  نسب  به اقداما  مزم

 محیطي اقدام نماید. بر محیط زیس  منطقه مطابق گزارش ارزیابي زیس 

آشنایي با نقشه و موقعی  سای  و اینكوه رر زموان وقووع ریوزش و  .47

 یمانكار اس .ومسلولی  هاي پ نشتي چه باید كرر از وظایف
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پیمانكار باید رر طرح مدیری  زیس  محیطي خوور، بوراي اموع آوري  .48

صونعتي خوور برناموه مشخصوي راشوته و بوه ااورا  فاضالب هاي بهداشتي و

 ررآورر.

یدروكربن هوا،  .49 پیمانكار باید با مدیری  مناسب موار شیمیایي و ه

 و زیرزمیني و هوا پیشگیري نماید. از آلورگي خاك، آب هاي سطحي

 

تهیه بیموه مسولولی  مودنی اهو  کارکنوان پیمانکوار باهمواهنگی  .50

 واحدایمنی قبل ازشروع کار.

 

هرگونه مسائل و مشكال  فنی باید از طریق رستگاه نظار  حل و فصل گررر. -51

ليا مزم ا س  ارتباط مستمر و رائم پیمانكار بوا رسوتگاه نظوار  برقورار 

 -3کارشناسان نظوار  و   -2عالیه نظار   -1باشد.رستگاه نظار  رر سه سطح 

تکنسین های نظار  تعریف شده اند. ليا کلیه مدارک و مسوتندا  مربووط بوه 

پروژه و مطوابق بوا مفوار قوراررار میبایسو  پوس از اخوي تائیدیوه هوای 

کارشناسان نظار  به مراع تحویل گیری نهوائی یعنوی نظوار  عالیوه تحویول 

 گررند.

قو  موکوول بوه ارائوه گوزارش کوار حواوی موافق  با تقاضای تحویول مو-52

ها، مقواریر حاصول از فعالیتهای انجام گرفته ، چن لیسو  هوا، تسو  لیسو 

تواند از طریق رسوتگاه نظوار  باشدرا ارسال نمور میاندازه گیری قطعا  می

تقاضای تحویل موق  نموره ونماینده خور را برای شرك  ررالسه تحویل موقو  

 معرفی نماید .

روز از رریافو  گزارشوا  مزبوور آنهوا را  15ه نظار  ظورف مود  رستگا-53

رسیدگی ورر صور  تایید تواری  تشوكیل السوه تحویول موقو  را كتبوا" بوه 

 (EP-704-02پیمانكار ابالغ خواهد نمور. )فرم كد شماره 

رر صورتجلسه تحویل موق  )هر زمان كه باشد( تاری  تحویول، تواری  راه -54

 اندازی ذكر خواهد شد.

قراررار و بوه تقاضوای  8پس از پایوان روره تضومین منودرج رر مواره -55

( خواهود EP-704-03پیمانكار صدور گواهی تحویل قطعی مطابق با )فرم شماره 

 بور

 

 

 

 

 

 

 6پیوس  شماره 

ادول ارزشیابی پیمانکاران که ره ررصد حسن انجام کار 

 را شامل می شور

 
 مسلول عوامل ارزیابی پیمانکاران رریف

 ارزیابی

 امتیاز

 10 حراست هم ار  و رتایت مقرراا انتظامی 1

رتایت نظراا دستگاه نظارا، شرکت در جلساا فنی مربوط ،  2

هم ار  و تعام  با سایر پیمان اران، رتایت نظم و 

انضباط در محیط کار، تدم تغییراا در افراد کلید ، 

ابزار کار و زمان بند  فعالیت ها بدون هماهنگی با 

 دستگاه نظارا

دستگاه 

 نظارا 

20 
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مدیر  ارائ  ب  موقع و کام  گزارشاا 3

 پروژه

20 

 HSE 20امور  رتایت ن اا ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست 4

 10  رتایت مفاد قرارداد و گردش کارها  تعریف شده 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پیوست شماره دو )لیست ابزار وادماا (

 اشرح اقالم و ادما ردیف
ب  تهده 

 پیمان ار

ب  تهده 

 کارفرما
 توضیحاا

1 
انواق جهک هیهدرولیک و 

 chain blockجرثقی  دستی

   درصورا تحوی  )درمواقع

 ضرور (اجاره بها منظوراواهدشد

2 

ابزارولهههوازم شخدهههی 

-دسههت ش-وایمنی)ماسههک

 ...(-تینک

  

----- 

3 
تجهیههزاا برقی)دسههتگاه 

 (کاب .-سنگ-دری  -جوش

  وی  )درمواقع درصورا تح

 ضرور (اجاره بها منظوراواهدشد

4 
-انههواق کپسههود)آرگون

 ...(-گاز-هوابرش

   درصورا تحوی  )درمواقع

 ضرور (اجاره بها منظوراواهدشد

    انواق اسپر  روان ار  5

    اسپر  ترک یابی 6

    کرباس 7

    مولی وا  -انواق گریس 8

    سمباده 9

10 
و  انههواق چسههب مههایع

 کاغو 

  
 

    -الوار-تخت  –پالستیک  11
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    ال ترود –صفح  سنگ  12

13 
لول  و لهوازم داربسهت 

 بند 

  
 

درصورا اجرا  )درمواقع    اجرا  داربست بند  14

 ضرور (اجاره بها منظوراواهدشد

15 
-تههن11جرثقیهه  متحههرک)

 ...-تراکتور-...(

   درصورا ارئ  ادماا )درمواقع

 اره بها منظوراواهدشدضرور (اج

درصورا ارئ  ادماا )درمواقع    کمپرسور 16

 ضرور (اجاره بها منظوراواهدشد

17 
جعبه   -اتاقهک –کان س 

 ... -فلز 

  
 

18 

ابزارانهههههههههههدازه 

-اهههم متههر-گیر )میگههر

-سههههههاتت-کههههههولیس

کالیبراتوردما،فشههههار 

دهنهههده پمهههپ ، گهههیج 

 ( دیجیتالی 

  

ه درصورا تحوی  یا ارئ  ادماا اجار

 بها منظوراواهدشد

19 
نیرو  انسهانی سههاده و 

 متخدص

   درصورا ارئ  ادماا )درمواقع

 ضرور (هزین  منظوراواهدشد

20 
میان  -شیر-پویرائی)چا 

 ...(-وتده

  
----- 

21 

ابزارکههارمعمولی)انواق 

چهین -سهوهان-چ هش-آچار

 (پالک 

    کلی  ابزار و چین پالکها

مورد استفاده باید 

 وسالم باشد  استاندارد 

22 
پههانو و سههاات انههواق 

 واشر)الستی ی و...( 

   تامین مواد الزم )ورق( ب  تهده

 کارفرما میباشد

23 

مایعههههههاا جهههههههت 

-تینههر-شستشههو)گازوئی 

)... 

  

 

    ابزارمخدو   24

تامین برق تابلوهاوپریزهاب  تهده    کاب  وسیم سیار 25

 کارفرما میباشد

26 
ههوا شلنگ انتقاد آب و 

 و...

   تامین آب و هوا  سرویس ب  تهده

 کارفرما میباشد

27 

درصورا ارئ  ادماا )درمواقع    بازکردن و بستن تایق 

ضرور (هزین  منظوراواهدشد تامین 

مواد الزم )ورق و پشم سنگ( ب  تهده 

 کارفرما میباشد

28 
اکسید آلومینیهوم جههت 

 سند بالست توربین 

 
 

فاده پیمان ار از ادماا نیروگاه تعرف  براهی مهوارد به  درصورا است       

شرح ذی  میباشد.اارد از این موارد حسب مورد و ب  تشخیص کارفرما محاسهب  و 

 ااو اواهندشد:

 لایر700.000تن ب  ازا  هرساتت 11جرثقی   -1

 لایر400.000تن ب  ازا  هرساتت 5جرثقی   -2

 لایر300.000تن  لیفتراک ب  ازا  هرساتت 3جرثقی   -3

 لایر800.000بی  ب هوب  ازا  هرساتت -4

 لایر600.000باالبر هیدرولی ی  هریک ب  ازا  هرساتت-800کمپرسور   -5
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 لایر300.000تراکتور ب  ازا  هرساتت -6

 لایر1.000.000ب  ازا  هرساتت 400کمپرسور  -7

 لایر 600.000دستگاه تدفی  روغن  ب  ازا  هرساتت  -8

تهر شهیلنگ   به  ازا  ههر روز  دستگاه آندوس وبی وترموگرافی و ویبروم -9

 لایر 7000.000

 لایر 320.000کفی تریلی ب  ازا  هرساتت  -10

 لایر15.000.000دستگاه واتر جت ب  ازا  هرروز  -11

 لایر 500.000ادماا کارشناسی ب  صورا پروژه ا  ب  ازا  هرساتت  -12

 لایر400.000ادماا کارشناسی ب  صورا غیر  پروژه ا  ب  ازا  هرساتت -18

 لایر300.000اا ت نسینی ب  صورا  پروژه ا  ب  ازا  هرساتت ادم-19

 لایر250.000ادماا کارگر  ب  صورا غیر  پروژه ا  ب  ازا  هرساتت  -20

انههواق جههک هیههدرو لی ههی                            هرسههاتت     -21

 لایر 60.000

انههواق چههین بههالک وترولههی                        هههر سههاتت     -22

 لایر 60.000

انواق می هرو متهر ،کهولیس ،...                    ههر سهاتت     -23

 لایر 10.000

 6.000انواق اچار آلن و چ ش اور                    هر ساتت     -24

 لایر

انههواق سههیم سههیار پرژکتههور                        هههر سههاتت     -25

 لایر 10.000

هههر   انههواق ب ههس                                            -26

 لایر 12.000ساتت   

انواق ترکمتر                                         هرساتت   -27

 لایر 20.000

انههواق شههگ                                             هههر   -28

 لایر 6.000ساتت   

انواق مینی سهنگ                                   ههر سهاتت   -29

 لایر 30.000

ل  گیهر  .....                       ههر سهاتت      انواق آچار لو  -30

 لایر 6.000

کپسهههود پرسهههی                                      هرسهههاتت  -31

 لایر    10.000

کپسهههود اکسهههی ن                                    هرسهههاتت   -32

 لایر   10.000

کپسههود آرگههون                                      هرسههاتت  -33

 لایر 10.000

 130.000شارژ کپسود پرسی                                هرتهدد -34

 لایر

 لایر146.000شارژکپسود اکسی ن                             هرتدد  -35

 لایر1.500.000شارژ کپسود آرگون                          هرتدد   -36

 تجهیزا  و ابزارآم  ابزاررقیق:

 لایر400.000هرساتت         انواق کالیبراتور  -37

 لایر120.000انواق گیج دیجیتالی                           هرساتت  -38

انههواق گههیج مبنهها                                  هرسههاتت  -39

 لایر 20.000
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 100.000پمپ دستی                                     هرسهاتت  -40

 لایر

41- Dead weight tester                        لایر 160.000هرساتت 

هرسههاتت  )دسههتگاه برنامهه  ریههز  وکالیبراسههیون ترانسههمیترها  اسههمارا(کههامینی یتور -42

 لایر  120.000

 لایر                       60.000ستون آب                                       هرساتت  -43

 

 

 

 

 

 

 


