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 پمپها و ولو دستی های شیمیتعمیرات  مناقصه  اسناد 

 08/97شماره 
 1397مناه  بهمن شركت مديريت تولید برق شهید مفتح در نظر دارد در نیمه دوم 

 قسمت شیمی نیروگاهپمپها و ولو دستی های واحد  از زمان خروج  روز 75به مدت 

را تحت تعمیرات اساسي قرار دهد. فعالیتهاي مربوط بنه تعمینرات اساسني بنه 

درسامانه های اينترنتی "شبکه اطالع رسانی معامالت صنعت برق" بنه صورت مشروح 

مديريت تولیندبرق وهمچنی  "سايت شرکت  http://tender.tavanir.org.ir آدرس 

شهیدمفتح )سربرگ:درباره نیروگاه/ مناقصنات و مااينندات نیروگناه" بننه آدرس 

http://mtpp.ir/index.php/mtppir  سايت اطالع رسانی مناقصات کشور به و

صاحب پیشنهاد دهنده ) پیمانکار. قرار داده شده اند rg.irhttp://iets.mpoنشانی 

موضنوع اصنلی تعدادي از فعالیتهناي يک فعالیت اصلی يا مختار است  (  صالحیت

انتخاب و اسناد مناقصه را تكمیل نمايد. همچنی  پیشننهاد قیمنت  مناقصه را 

پیمانکاران باید صالحیت فنی مرتبط براي هر بخش بايد مجاا و مشخص شده باشد. 

با احراز حداقل سه سال سابقه مرتبط باا فااییات اصا ی با موضوع مناقصه را 

دارا بوده یا اینکه در فهرست پیمانکاران صاحب صالحیت شرکت توانیر یا وزارت 

 نفت قرارداشته باشند. 

 موضوع مناقصه:      -1
 طبق پیوست شماره يک  نیروگاه تعمیرات پمپها و ولو دستی های قسمت شیمی

 شرايط عمومي براي تعميرات اساسي كليه تجهيزات اعلام شده در بند يك: -2

گزارش مختصر فعالیت های انجام شده طی روز و برنامه های روز بعد و همچنین تست شیتها و ارقاام  -1

هفتگی كتباا  باه دساتگاه نظاارت اعلاام  واندازه گیری شده و تنظیمات باید پس از انجام بصورت روزانه 

 و تاییدیه صحت انجام كار، اخذ شود. در غیر این صورت انجام كار، مورد تایید قرار نمی گیرد. 

شاوند باه ها  اعم از ملات، پشم سنگ، ورق آلومینیومی كلیاه تجهیازات كاه تعمیار میباز و بستن عایق -2

ها بصاورتی بااز شاوند كاه مجاددا  ات، لازم است ایزولاهباشد و هنگام تعمیرات تجهیز عهده پیمانكار می

حضااورعایق رااار نیروگاااه ،عااایق مجاادد صااورت پااذیرد بااا نیااز قاباات اسااتفاده باشااند و در پایااان هاار كااار 

باشد. ضمنا  باز و بست كاردن ها و تمیز كردن محیط كار، الزامی میداربست بندی، جمع آوری داربست

عهاده پیمانكاار  مای باشاد .جابجاایی رلیاه ماوادو ق عاات تاا محات  داربست و تامین لولاه داربسات باه

 پیمانکار می باشد. به عهده  با هماهنگی دستگاه نظارت  اجرای رار

نماینااده یااا نمایناادگان پیمانكااار در (  15:30لغایاات  14حاادود )ساااعت معیناای و یاار روز در هاار هفتااه  -3

و مشاكلات اجرایای را باه اطلااع دساتگاه  فتاه های باید شركت نمایناد و فعالیتهاای مرباوه باه آن جلسه

 نظارت برساند.

در صورت اساتفاده از هرگوناه خادمات و امکاناات خاارت از تعهاد رارفرماا )باه شارر منادرت در پیوسات  -4

تعرفه هاای مربوطاه محاسابه و از صاورت وضاعیت پیمانکاار ر ار (  رلیه هزینه ها م ابق با  4شماره

  .خواهد شد

 تحویت كارفرما نماید.  بصورت سالمرا باید و مواد مصرفی مازاد  م كار ابزار پیمانكار پس از انجا -5

دمونتاااو و مونتاااو تجهیاازات اناادازه گیااری اباازار دقییاای و الكتریكاای و تنظاایم مجاادد هاار فعالیاات بعهااده  -6

باشد.انجام هر گونه خادمات فنای در صاورتیكه باه تشاخیف كارفرماا و یاا اعلاام نیااز همان پیمانكار می

طباق فاارم در  ،بااا اساتفاده از امکاناات نیروگااه انجاام شاود ونكاار، ایان كاار توساط راررناان نیروگااه پیما

ها براساس  تعرفه های مربوطاه و هزینهاقدام شده و (  فرم شماره .....خواست رار از طرف پیمانکار ) 

 محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار ر ر خواهد شد . 

راه اندازی، افراد واجاد شارایط را باه كارفرماا معرفای نمایاد و در طاو  راه پیمانكار موظف است هنگام  -7

 اندازی در صورت لزوم در محت باید حضور داشته باشد.

http://tender.tavanir.org.ir/
http://tender.tavanir.org.ir/
http://mtpp.ir/index.php/mtppir
http://iets.mporg.ir/
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رفع ارتعاشات تجهیزات دوار ) الکتروپمپ ، الکترو فن و ...( به عهده پیمانکار مکانیار مربوطاه ) پماپ ،  -8

نظارت اشکا  از ناحیه الکتروموتور باشد، رفاع عیا   در صورتیکه به تشخیف دستگاهفن و...( میباشد. 

 و جبران خسارات تاخیرهای بوجود آمده به عهده پیمانکار الکتروموتور خواهد بود.

قبت از خروت واحد، پیمانكار موظف است هنگام ركورد گیری پارامترهای مختلاف در كارگااه حضاور یاباد  -9

ماورد تاییاد رارفرماا م اابق  و راه اندازی ) حدود مجااز و لیست مربوطه را امضاء نماید تا پس از تعمیر

( تجهیزات را تحویت دهد.درصورت عدم با سوابق قبلی تجهیز و دستورالعمت ها یا استانداردهای معتبر

 حضور پیمانکار، پارامترهای زمان بهره برداری قابت قبو  خواهدبود.

اسات گازارش تعمیارات م اابق دساتورالعمت  پس از انجام تعمیرات و راه اندازی واحد پیمانكار موظف -10

هااای رساام شااده، تاادوین گزارشااات تعمیاارات اساسااش مربااوه شااامت  ااك لیساات، تساات شاایت، منحنی

شاام  االا  ) CDهای مربوطه را به صورت تایپ شده در سه نسخه فیزیکی تهیه و به همراه كلیرانس

بررسش ارساا  دارد. پاس از بررساش  برای كارفرما جهت(مطابق با نسخه ایزلکی wordلا  PDFدر قالب 

 نماید.كارفرما تاریخ تحویت موقت را تعیین و اعلام می ،گزارش

تهیه رلیه ابزار رار شخصش راررنان طبق لیست پیوست بعهده پیمانکاار مای باشاد و رارفرماا هیچگوناه  -11

یمنای و ...( را تعهدی نسبت به تهیه و تحویت ابزار رار از قبیات )ماسار ، دساتک  ، لبااس راار ، رفا  ا

 ندارد.

 پیمانكار موظف است یك نفر كارشناس مییم بعنوان سرپرست كارگاه به كارفرما معرفی نمایند. -12

پیمانکار موظف است یر نفر به عنوان مسئو  ایمنی جهت رعایت مسایت و نکات ایمنای و بهداشاتی  -13

عایات نکاات ایمنای باه شخصش به رارفرما معرفی نماید،بدیهی است مسئولیت ناشش از عواقا  عادم ر 

عهده پیمانکار می باشد. همچنین پیمانکار موظف به ارایه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنای ماورد تاییاد 

اداره تعاون، رار و امور اجتماعی میباشد. ضمنا رلیه راررنان پیمانکار می بایست قبت از شروع اورهاا  

 طی نمایند. نیروگاه را HSEیر دوره توجیهی  ند ساعته توسط واحد 

پیمانکار ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع قرارداد )استانداردهای وزارت نیرو، ملای و باین  -14

 می باشد. 18001و  14000المللی( و همچنین استانداردهای ایزو 

  باشد .های مربوه به ایاب و ذهاب و غذا و اسكان پرسنت پیمانكار به عهده پیمانكار میلیه هزینهر -15

طباق لیسات  پیمانكار موظاف اسات در هنگاام عیاد قارارداد گاواهی كاالیبره باودن ادوات انادازه گیاری -16

 را به اداره كالیبراسیون كارفرما ارایه نماید.  2شماره 

تامین اپراتور صاح  صلاحیت )م ابق با قوانین و میررات مربوطه( رار رردن با جرثییت سالن تاوربین -17

 ،CWP   ره جرثییت سیفی دارند بعهده پیمانکار می باشد.و سایر امارنی 

راررناان رلیادی رارشناساان ،  ،تارید می شود ره پیمانکار موظف اسات در هنگاام ارایاه قیمات لیسات-18

تکنسین ها و رارگران خود را به تفکیر هر فعالیت به همراه سوابق رااری م اابق باا جادو  ارایاه شاده در 

نماید . هر گونه تغییر در فهرست افراد رلیدی مورو  به اجازه رتبی راار  اسناد ارزیابی فنی پیوست اعلام

 خود محاسابه و دربه تشخیف مربوطه را جریمه یا خسارت رارفرما میتواند فرما بوده و در صورت تخلف 

  . نمایدو ر ر  نموده منظور  از پیمانکارم البات 

صاورت وضاعیت پیمانکاار در قالا  تکمیات فارم  علااوه بار ارایاه  هرگونه پرداخات صاورت وضاعیت هاا-19

صورت وضعیت )فرم شماره ...............( باا طای مراحات منادرت در فارم ماذرور )تاییاد و امضاای مراجاع ذی 

 .ربط( امکان پذیر خواهد بود

در قال  تکمیت فرم  گواهی تحویت موقت )فرم شماره ...............( با طای صدور گواهی تحویت موقت -20

 .راحت مندرت در فرم مذرور )تایید و امضای مراجع ذی ربط( امکان پذیر خواهد بودم

در قال  تکمیت فارم  گاواهی تحویات دایام   )فارم شاماره ...............( باا طای  دایمصدور گواهی تحویت -21

 .مراحت مندرت در فرم مذرور )تایید و امضای مراجع ذی ربط( امکان پذیر خواهد بود
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ه تغییر در میادیر رار فیط با اخذ موافیت قبلی رارفرماا و تعیاین تکلیاف مباالا قارارداد ناشاش از هرگون-22

تغییرات مذرور بوده و در قال  تکمیت فرم  تغییر میادیر رار )فرم شماره ...............( باا طای مراحات منادرت 

 .در فرم مذرور )تایید و امضای مراجع ذی ربط( امکان پذیر خواهد بود

درصورتيکه بنابه دلايلي پيمانکار پي  بيني نمايد ره درمو عاد میارر قاادر باه خاتماه راار نخواهاد باود ، -23

بايااد نساابت بااه درخواساات مهلاات بصااورت رتباای )تکمياات مفاارم درخواساات اسااتمها م( اقاادام نمااوده و 

هاا قابات  درصورت موافیت و اخذمجوزهاي لازم تاخيرات موجه منظاور شاده و مادت زماان اجارای فعالیات

 افزاي  خواهد بود. 

 .هرگونه توقف رار وخروت از نيروگاه با اجازه رتبي رارفرما امکان پذير مي باشد-24

 نانچااه پيمانكااار در انجااام موضااوع مناقصااه طبااق برنامااه زمانبناادي تعيااین شااده تاااخير نمايااد كارفرمااا -25

یر( به ازاي هر سا عت تااخيرموثر در زماان راه قرارداد )جریمه و تاخ 13ميتواند )متناس  با / علاوه بر( ماده 

 اندازي واحدها جریمه را محاسبه و از محت م البات پيمانكار برداشت نمايد.

عملكاارد پیمانكااار خساااراتی بااه امااوا  كارفرمااا  وءدر صااورتیكه بااه تشااخیف دسااتگاه نظااارت باار اثاار ساا-26

هااای وی  البااات پیمانكااار و یااا سااایر داراییكارفرمااا میتوانااد راسااام خسااارات مااذكور را از محاات م آیااد وارد

 برداشت نماید .

در صورتیکه تعلت پیمانکار در تحویت به موقع تعهدات خاود منجار باه تااخیر تعهادات ساایر پیمانکاارانی -27

گردد ره از برنامه خوب عی  نباشند، جبران این جرایم ثانویه سایر پیمانکاران هم میتواند در تعهاد پیمانکاار 

 ظور گردد.او  من

رعایت شئونات اخلاقی واسلامی در محیط رار وامارن دیگار نیروگااه ، توساط راررناان پیمانکاار الزامای -28

 است 

از واحد اطلاعات وبازرسش نیروگاه دریافات ودرهنگاام موقت لیه راررنان   پیمانکار بایستی رارت تردد ر-29

 تردد استفاده نمایند.

همکااری راررناان پیمانکاار باه هار عناوان ، راارت هاای تاردد موقات  بایاد  در زمان خاتمه پارووه یاا ق اع-30

  عودت داشته شوند.

در صااورت لاازوم ساااعت  ورود و خااروت رلیااه افااراد و خااودرو هااای پیمانکااار توسااط واحااد حراساات و -31

 انتظامات نیروگاه ثبت شده و عموم راررنان موظف به همکاری لازم میباشند.

همکاری لازم در خصوص هرگونه بازرسش های لاازم اعام از بازرساش بادنی افاراد و  پیمانکاران موظف به-32

 خودروهای پیمانکاران و ... میباشند. 

)فارم مجاوز    ,FW721-08-01    FW721-08-02پیمانكاار بایساتی قبات از شاروع كاار، فرمهاای  شاماره -33

گاه اخاذ وضامن  تكمیات آن فرمهاا ، راررناان ایمنی شروع به كار پیمانكاران( را از واحد حفاظت و ایمنی نیرو

پیمانکار دركلاس توجیهی و توضیح نكات ایمنی نیز شركت نموده وسپس فرمها را به دستگاه نظارت ارایاه 

 نماید 

یك نفر مامور ایمنی طبق قانون در كار گاه خود واقع در محات انجاام موضاوع قارارداد تعیاین نمایاد تاا -34

 كار فرما بر رعایت میررات ایمنی نظارت نمایند.هماهنگ با واحد ایمنی 

مسئولیت هر گونه خ ا در حین انجام كار كه منجر به حادثاه آتا  ساوزی، انفجاار، صادمه باه تجهیازات -35

ای و پاارووه عملیاااتی گااردد را پذیرفتااه، كااه باعااق توقااف پیااارفت كااار روزانااه، تعمیاارات اساسااش، میاناادوره

 مالی را تعهد نماید.پرداخت جریمه كلیه خسارات احت

در صورت بروز حوادث احتمالی ناشش از قصور پیمانكار در حاین انجاام موضاوع قارارداد و رفاع مشاكت -36

درصاد   20های ناشاش از حاوادث مزباور باه اضاافه بوجود آمده توسط پرسنت كار فرما، پیمانكار  كلیه هزینه

 های مزبور را به عنوان جریمه پرداخت نماید.هزینه

شرایط عمومی پیمان مسئولیت حراست و نگهداری كلیه اشایا و تاسیساات را پذیرفتاه باا  21طبق ماده -37

رعایت حفاظت و ایمنی در كار گاه مسئولیت هر گوناه قصاور، خساارت جاانی و ماالی در انجاام عملیاات را 

 تعهد نماید. 
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های زیسات را رعایت و جنبهپیمانكار موظف است كلیه قوانین مربوه به زیست محیط و بهداشت كار -38

 محی ی را از كارشناس محیط زیست دریافت نماید.

پیمانكار مكلف است در صورت مشاهده هار گوناه عامات خ رنااض موضاوع را شافاها  یاا كتباا  باه واحاد -39

 ایمنی اطلاع دهد.

درخصاوص های حفاظات و بهداشات كاار پیمانكار مكلف باه رعایات كلیاه مفااد قاانون كاار و آیاین ناماه-40

 باشد.اقدامات پس از وقوع حوادث و رعایت میررات ایمنی می
 نحوه انجام كار-1

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

... بایستي پس از دریافات اااازه كاار بار  از كار گرم، سرد، حفاري و

اااازه  ت پايیرد.اساس دستورایامل صدور مجوز كار )از واحد مربوطه صور

كار دریافتي بایستي داراي امضاء مجااز مسالوییم مربوطاه ي كارفرماا، 

 ناظر مربوطه باشد. مسلول پیمانكاري یا

كاركنان پیمانكار موظفند هنگام انجام كار از ك یه تجهیااات حفاظات •  .2

 استفاده نمایند. فردي متناسب با نوع كار

كار بدون دریافات مجاوز مزم نماینده كارفرما در صورت مشاهده انجام •  .3

و یا عدم استفاده از تجهیااات حفاظات فاردي  HSE یا عدم رعایت مقررات

اقدام نموده و تأمیم خسارات  توسط پیمانكار، نسبت به تاطیل نمودن كار

 حاص ه باهده پیمانكار مي باشد.

پیمانكار موظف است پس از انجام كار نسبت به پاكسازي و بهسازي محایط   .4

 به حایت اوییه اقدام نماید. كار و بازگرداندن آن

ست •  .5 استفاده از اباار و یوازم ناقص و نا ایمم در هنگام كار ممنوع ا

كار ا وگیري بامل خواهاد آماد و ابااار و  و در صورت مشاهده از انجام

 خارج شود. د بالفاص ه توسط پیمانكار از محیط كاریوازم ناایمم بای

 HSEچنانچه از ادامه فااییت پیمانكاار بادییل عادم رعایات مقاررات •  .6

رفع نقص و نارساایي آن فااییات و صادور  ا وگیري به عمل آید، تا زمان

فااییات مايكوررا  مجوز از سوي نماینده كارفرما ، پیمانكار حق اداماه

هاینه هاي مرتبط با توقف كااار، كارفرماا های  نخواهد داشت و از بابت 

مي  گونه یر مجااز ت قاي  مسلوییتي نخواهد داشت و باالوه ایم تااخیر ي

 گردد.

 HSEگاارش دهي، بررسي و تجایه و تح یل حوادث -2

(، رویادادها و  near missپیمانكار م ام به گاارش دهاي شابه حاوادث ) .7

 مي باشد. حوادث، طبق روش كارفرما

ان م ام به اطالع رساني سریع در مورد تمامي حاوادث بهداشاتي، پیمانكار .8

حاد از قبیل: "حوادث منجر به فوت، خساارات ماایي  ایمني و زیست محیطي

وسیع" مطابق دستورایامل ثبت و  قابل تواه و یا آیودگي هاي زیست محیطي

  ارائه گاارش حوادث مهم(مي باشند.

گااارش و آمااارحوادث بهداشاتي، پیمانكاران اص ي م ام به ثبت و ارائه  .9

شبه حوادث مربوط به خود مطابق باا دساتورایامل  ایمني و زیست محیطي و

پیمانكار دفتر مخصوص براي  گاارش حوادث به نماینده كارفرما مي باشند.

محال كارگااه  ثبت خصوصیات تمام ماایجات اائي كه توسط كاركنان خود در

كرد. همچنیم موظف اسات در صاورت انجام مي گیرد تهیه و نگهداري خواهد 

سخه از گااارش اداره بیماه را باراي  بروز حادثه ناتوان كنناده یان ن

 نسخه دیگري را بایگاني نماید. نماینده كارفرما ارسال داشته و

 ایم گاارش موارد ذیل را شامل مي شود: .10

 شبه حوادث -

 حوادث -



 بسمه تعالی 
 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

 )سهامی خاص(

 

 5صفحه: 

 

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

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

 

كارفرمااا بررسااي شااود.  HSEتمااامي حااوادث بایااد توسااط نماینااده  .11

در انجاام ایام بررساي و رفاع مشاكالت  پیمانكار باید ضمم اطالع رسااني

ناا ایماام  مواود، همكاري مزم را مبيول دارد تا تمامي اعمال و شارایط

 فورًا اصالح شوند.

یل حاوادث باا  .12 پیمانكار باید در اسرع وقات پاس از تجایاه و تح 

را به منظور پیشگیري از وقوع  آن هماهنگي نماینده كارفرما باید نتایج

 دهد. حوادث مشابه به صورت مقتضي در اختیار ك یه افراد قرار

 مدیریت بهداشت-3

اریمه هاي احتمایي از طرف وزارت بهداشت، درمان و دیگر متوییاان  .13

ترك فاال كاركناان پیمانكاار باه عهاده  بهداشتي كشور ناشي از فال یا

 پیمانكار خواهد بود.

 ه ايبهداشت حرف -4

به طور ك ي حيف یا كاهش آمینده ها در منباع ایجااد و یاا مسایر  .14

بر ایم استفاده از تجهیاات حفاظات فاردي،  انتقال صورت مي گیرد. عالوه

 به منظور كاهش آثار آمینده ها در محل دریافت، ایاامي

 بهداشت محیط -5 

مسلوییت بهداشت )عمومي، فردي و محیط( فااییت هاي پیمانكاار بار  .15

 باشد. HSEمطابق با مقررات  هده پیمانكار است و بایدع

شرایط و ضوابط بهداشت مواد فردي، عمومي و محیط مربوط به امااكم  .16

 باشد. HSEباید مطابق با مقررات  و افراد در اختیار پیمانكار

محیط كار پیمانكاران باید تمیا و مرتب باوده و پااكیاه و مانظم  .17

مح ي براي ذخیره و نگهاداري تجهیااات  نگهداري شود.به ایم منظور باید

فراینادها، اعماال،  در نظر گرفته شود. دستورایامل ضبط و ربط در هماه

فااییت ها و مشايل باید رعایت شود. ضبط و ربط براي ایم فرایندها یان 

اانبي نبوده ب كه بخش تكمیل كننده آنها است. به عناوان بخشاي از  بخش

از منطقه فااییت، باه صاورت مرتاب و  كار، مواد زائد و زبایه ها باید

 مستمر امع آوري شود.

 كمن هاي اوییه -6

پیمانكار مك ف است متناسب با تاداد كارگران و نوع خطرات كارگاه  .18

به تجهیاات و داروهاي مزم تهیه و در نقااطي  اابه كمن هاي اوییه مجها

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

زم است متناسب با تاداد كارگران و نوع خطرات كارگاه حداقل یا  م .19

آموزش كمن هاي اوییاه را باراي عكاس ایامال  نفر از كاركنان پیمانكار

نماینده كارفرما مارفي  سریع در هنگام وقوع حادثه گيرانده باشند و به

 گردد.

پیمانكار موظف است به محض ابتالء یكي از كاارگران باه  HSEمسلول  .20

 به نماینده كارفرما گاارش دهد. امراض واگیردار مراتب را

محل استقرار خدمات پاشكي باید براي ك یه كاركناان شاناخته شاده  .21

 باشد.

 مدیریت ایمني و آتش نشاني- 7

پیمانكار باید نسبت به شناساایي، ارزیاابي و كنتارل ریسان هااي  .22

 خود اقدام كند. ني انواع خطرات محیط كارایم

 از ام ه ایم خطرات عبارتند از: .23

 خطرات مكانیكي/ ایكتریكي / حرارتي -

 خطرات ناشي از ارتفاع -

 خطرات ناشي از مواد شیمیایي و ااسام -
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پیمانكار باید براي انواع خطرات شناسایي شده، تدابیري به منظور  .24

 اذ نماید.محتمل اتخ پیشگیري از وقوع حوادث

پیمانكار موظف است با تواه به خطرات مواود در محیط كار نسبت به  .25

 هشدار دهنده مربوط اقدام نماید. تهیه و نصب عالئم

به منظورحصول اطمینان ازعم كردمناساب تجهیااات و ماشایم آمت)از  .26

زیست(، پیمانكارموظف است یان برناماه مادون  نظربهداشت، ایمني و محیط

 تامیرونگهداري تدویم و اارا نماید.براي زمان 

برنامه تامیر و نگهداري تجهیاات پیمانكار باید به صاورت مساتمر  .27

 مورد بازنگري قرار گیرد. با هماهنگي نماینده كارفرما

پیمانكار باید در برنامه هاي تامیر و نگهداري تجهیاات خاود، از  .28

 ل كند.تجهیاات ایمني اطمینان حاص واود و چگونگي نحوه استفاده

پیمانكار موظف است بسته به نوع فااییت، دساتورایامل هااي ویا ه  .29

 به مورد اارا درآورد. ایمني ماشیم آمت را تهیه و

پیمانكار باید اباار مناسب و سایم به منظور انجام فااییات هااي  .30

كاري فراهم كند. پیمانكار باید ییست تجهیاات ضروري و تاییدیاه ساالمت 

 نماید. به محل كار ارائه آنها را قبل از ورود

 نمونه هایي از ایم تجهیاات عبارتست از:

 مخازن و تجهیاات سند بالست -

 ماشیم خم كاري و وسایل نق یه باربري -

 موتور اوش)ترانس وژنراتور( / ماشیم آمت سبن و سنگیم -

استقرار هر گونه كانتینر و یا تخصیص فضا اهت كارگاه یاا انباار  .31

 نماینده كارفرما مي باشد. اخي مجوز از پیمانكار منوط به

  بازرسی و تيکرات-8

در صورت عدم استفاده از تجهیاات حفاظتي توسط كاركنان پیمانكار،  .32

 به ترتیب ذیل عمل خواهد آمد: برخوردهاي انضباطي زیر

اخطارشفاهي به پیمانكارودرخواست اخيتاهداز فرد خاطي براي اساتفاده − 

 از وسائل حفاظت فردي.

اخطار كتبي به پیمانكار و در صورت مقصر بودن فارد خااطي )باا نظار − 

 برخورد با شخص خاطي به نحو مقتضي نماینده كارفرما( درخواست

اعمال اریمه نقدي پیمانكار و كسر از صورت وضایت پیمانكار باا نظاار − 

خطاهایي كه فرد خاطي انجام داده است و درخواست  نماینده كارفرما براي

 شیم به ااي فرد خاطي.تاویض اان

در صورتي كه پیمانكار در حیم ااراي كار از عم یاات پرتونگااري/  .33

مزم است ضمم پیش بیني تمهیدات و مالحظاات  رادیوگرافي استفاده مي كند،

منجم ه سازمان انرژی اتمای  ایمني، طبق مقررات و آییم نامه هاي كشوري

 ه عمل آورد.پیش بینی کامل تجهیاات و یوازم مورد نیاز را ب

 مدیریت محیط زیست-9

فااییت هاي پیمانكار نباید مواب بروز آیودگي وتخریب زیست محیطي  .34

 در منطقه شود.

چنانچه بروز برخي آیودگي ها باه یحاان ناوع ماواد و فراینادهاي  .35

پیمانكار موظف اسات اقادامات مزم را باه  توییدي ااتناب ناپيیر باشد،

 دهد.منظور كاهش اثرات آیودگي انجام 

حدوده فااییات  .36 كنترل ومدیریت هرگونه آمیناده)آب، هواوخااك( درم

 پیمانكاربرعهده پیمانكار است.

پیمانكار موظف است ك یاه قاوانیم و اساتانداردهاي م اي و مح اي  .37

 درایم خصوص رارعایت كند.
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پیمانكار باید در حوادثي كه نشتي به همراه داشته و یان آمیناده  .38

موارد مشابه( به هوا، خاك، آب هاي ساطحي  و )اسید، باز، هیدروكربم ها

نموده و منطقاه آیاوده  و زیرزمیني راه مي یابد، سریاًا نشتي را متوقف

 را پاكسازي شود و نماینده كارفرما را بالفاص ه مط ع نماید.

مواد آیاوده و پاكساازي منطقاه  .39 تمام هاینه هاي امع آوري و دفع 

اریمه هاي قانوني احتمایي بار  كننده و آیوده شده با خاك و مواد تمیا

 عهده پیمانكار خواهد بود.

تخ یه هر گونه فاضالب صناتي و بهداشتي تصفیه شده به محیط ممناوع  .40

دفع فاضالب ها باید با نظارت كامل نماینده كارفرماا  بوده و محل و روش

 باشد.

پیماانكاار بااید حاداكثار تالش خاود را براي كاهش تویید زائدات  .41

فااییت هاي بهره برداري صرف نماید. پیمانكااراني  سوخت و ساز ناشي از

سروكار دارند باه منظاور  كه با زائدات خطرناك یا زائدات با حجم زیاد

اطمینان از به كاربري روشاهاي دفاع مناساب بایاد كاامالً باا نمایناده 

هماهنگ بوده و برنامه خاود را باه تصاویب نمایناده كارفرماا  كارفرما

 برسانند.

دات خطرناك تویید شاده توساط پیمانكاار نبایاد هماراه ساایر زائ .42

روش مناسب دفع ایم مواد را تهیه و به  زائدات دفع شود. پیمانكار باید

خطرنااك بار ت تایید نماینده كارفرما برساند. همچنیم هاینه دفع زائدا

 عهده پیمانكار است..

ت خاود پیمانكار موظف به بازسازي مناطق تخریب شده ناشي از فاایی .43

خریبي به وضایت اوییه تا حد امكاان میباشاد و ت بوده وبرگرداندن محیط

 خصوص كسب نماید. باید رضایت ذینفاان و نماینده كارفرما را در ایم

یمانكار م ام به اااراي قاانون مادیریت پساماند و دساتورایامل پ .44

باشد و هاینه مترتب از ااراي نااقص  اارایي آن در طول انجام پیمان مي

 عدم ااراي آن متواه پیمانكار مي باشد. یا

پیمانكار باید از بدو شروع به كار براساس گاارش ارزیاابي زیسات  .45

گااارش باازرسیم ماتماد، اقادامات مزم را اهاات  محیطي پروژه و همچنیم

 زیست منطقه به عمل آورد. كاهش اثرات ناشي از ااراي پروژه بر محیط

ر مطابق گااارش ارزیاابي زیسات پیمانكار باید حسب مورد و نوع كا .46

صورتج سه مجوز زیست محیطي صادره از ساازمان حفاظات  محیطي تهیه شده و

اهت كاهش اثرات ناشي از ااراي پاروژه  محیط زیست نسبت به اقدامات مزم

 محیطي اقدام نماید. بر محیط زیست منطقه مطابق گاارش ارزیابي زیست

در زماان وقاوع ریااش و  آشنایي با نقشه و موقایت سایت و اینكاه .47

 ومسلوییت هاي پیمانكار است. نشتي چه باید كرد از وظایف

پیمانكار باید در طرح مدیریت زیست محیطي خاود، باراي اماع آوري  .48

صاناتي خاود برناماه مشخصاي داشاته و باه ااارا  فاضالب هاي بهداشتي و

 درآورد.

یدروكربم ها .49 ا، پیمانكار باید با مدیریت مناسب مواد شیمیایي و ه

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

 

تهیه بیماه مسالوییت مادنی اهات کارکناان پیمانکاار باهمااهنگی  .50

 واحدایمنی قبل ازشروع کار.

 

هرگونه مسائل و مشكالت فنی باید از طریق دستگاه نظارت حل و فصل گردد. -51

باا دساتگاه نظاارت برقارار  یيا مزم ا ست ارتباط مستمر و دائم پیمانكار

 -3کارشناسان نظاارت و   -2نظارت عاییه  -1باشد.دستگاه نظارت در سه سطح 
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تکنسیم های نظارت تاریف شده اند. یيا ک یه مدارک و مساتندات مرباوط باه 

پروژه و مطاابق باا مفااد قارارداد میبایسات پاس از اخاي تائیدیاه هاای 

ئی یانای نظاارت عاییاه تحویال کارشناسان نظارت به مراع تحویل گیری نهاا

 گردند.

موافقت با تقاضای تحویال موقات موکاول باه ارائاه گااارش کاار حااوی -52

ها، مقاادیر حاصال از فااییتهای انجام گرفته ، چن ییسات هاا، تسات ییسات

تواند از طریق دساتگاه نظاارت باشدرا ارسال نمود میاندازه گیری قطاات می

نده خود را برای شركت درا سه تحویل موقات تقاضای تحویل موقت نموده ونمای

 مارفی نماید .

روز از دریافات گاارشاات ماباور آنهاا را  15دستگاه نظارت ظارف مادت -53

رسیدگی ودر صورت تایید تااری  تشاكیل ا ساه تحویال موقات را كتباا" باه 

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

)هر زمان كه باشد( تاری  تحویال، تااری  راه در صورتج سه تحویل موقت -54

 اندازی ذكر خواهد شد.

قرارداد و باه تقاضاای  8پس از پایاان دوره تضامیم منادرج در مااده -55

( خواهاد EP-704-03پیمانكار صدور گواهی تحویل قطای مطابق با )فرم شماره 

 .بود

 

 

 

   می شودجدول ارزشیابی پیمانکاران که ده درصد حسن انجام کار را شام

 
مسئول  عوام  ارزلابی پیمانکاران ردلف

 ارزلابی

 امتیاز

 10 حراست همکاری و رعایت میررات انتظامی 1

رعایت نظرات دستگاه نظارت، شررت در جلسات فنی مربوطه، همکاری و تعامت  2

با سایر پیمانکاران، رعایت نظم و انضباه در محیط رار، عدم تغییرات در افراد 

 ابزار رار و زمان بندی فعالیت ها بدون هماهنگی با دستگاه نظارترلیدی، 

دستگاه 

 نظارت 

20 

 20 مدیر پرووه ارایه به موقع و رامت گزارشات 3

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

 10  رعایت مفاد قرارداد و گردش رارهای تعریف شده 5
 

 مدت انجام كار: -3

جهنت انجنام كلینه تقويمی ) شامل روز کاری وتعطیلی ( روز  75مدت انجام كار 

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

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

برنامنه زمانبنندی )جدول خالصه فعالیت های مناقصه تعمیرات اساسنی واحند( و 

در منندت تعیننی  شننده بننه اتمننام  قننرارداد پیوسننت(  CPMريافعالیننت هننا )

میباشد.انجام کار خنارج ازسناعات  17الی حداقل  صبح  8برساند.ساعت کاری از 

 فقط با هماهنهی قبلی با دستهاه نظارت مجاز میباشد. وروزهای تعطیلی  فوق

 محت انجام كار:  -4

 45نیروگاه شهید مفنتح واقند در كیلنومتر -شهید مفتحشركت مديريت تولید برق 

 تهران. –جاده همدان 

 دستگاه نظارت:  -5
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نیروگاه بعنوان ناظر عالی وهرينک از واحندهای رياي مهندسي و برنامهمعاونت 

 بود. دنتعمیراتی دستهاه نظارت خواه

 شرايط پرداخت: -6
. 

 در درصد مبلغ قرارداد به  نسبت پیشرفت كار طبق برنامه زمانبندي و 70  -الف

كنه بنه (EP704-01)توسط پیمانكار طبق فرم پیشرفت کار صورت وضعیت مقابل ارائه 

تايید دستهاه نظارت رسیده باشد پس از كسر كلیه كسور قانوني وقراردادي بنه 

 پیمانكار پرداخت خواهد شد.

روز از تاريخ صدور گواهي تحويل موقنت   20ظرف مدت درصد مبلغ قرارداد  30 -ب

در مقابل ارائه صورتحساب پیمانكار كه به تايیند  قرارداد  22مركور در ماده 

دستهاه نظارت رسیده باشد پنس از كسنر كلینه كسنور قنانوني وقنراردادي بنه 

 پیمانكار پرداخت خواهد شد.

 تضمين شركت در مناقصه: -7

بايد در هنهام ارائه پیشنهاد يك فقره ضنمانتنامه بنانكي و پیمانكار مي -1-7

به عنوان تضمی  شركت در مناقصه و لایر  400.000.000 به مبلغ يا چك بانكي تضمیني 

بانك صادرات شعبه نیروگاه بنام شنركت منديريت  0101126638007يا به حساب جاري 

اي ارسنال دارد. تضنمی  پاكت جداگانهتولید برق شهید مفتح واريا و آنرا در 

شركت در مناقصه به منظور اطمینان از مفاد پیشنهاد شنركت در مناقصنه توسنط 

باشد به پیشنهادي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سنپرده هناي پیمانكاران مي

 كمتر از میاان مقرر ، چك شخصي و ظاير آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

شود تا تاريخ امضاء قرارداد و تسنلی  ضنمانت نامنه حسن  اجنراي تعهندات مي

 شود.بوسیله كارفرما نههداري مي

در صورتیكه برنده مناقصه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ نتیجنه حاضنر  -3-7

گنرددو ا نفر دوم قرارداد منعقد ميبه انعقاد قراداد نشود سپرده او ضبط و ب

در صورتیكه نفر دوم نیا از انعقاد قرارداد امتناع ورزد سپرده او نیا ضنبط 

 گردد.مي

 تسليم پيشنهادها:  -8

 لاض مهر شادههاي در بسته و پیشنهاد دهندگان بايد پیشنهاد خود را در پاكت -1-8

شنبه مورخ روز 14ساعت تا با توجه به شرايط تعیی  شده در اي  مناقصه حداكثر 

به دبیرخانه شركت مديريت تولید بنرق شنهید مفنتح تسنلی  و رسنید  26/80/7139

 دريافت دارند.

هرگونه پاك شدگي، قل  خوردگي يا تغییر در عبارات يا ارقنام بايند بنا  -2-8

 هاي مجنننننناز پیشنننننننهاد دهنننننننده مننننننورد تايینننننند امضنننننناء

 قرار گیرد.

و   72/08/7139مورخ شنبه يک پیمانكاران در روز یگشايش پاكات ارزيابی فن -8-3

 28/08/1397شننبه  دوگشايش پاکات مالی پريرفته شدگان در ارزيابی فنی در روز 

 در محل شركت مديريت تولید برق شهید مفتح انجام خواهد پريرفت.

 امضاء و مهر پيشنهادها: -9
هاي مجناز امضناء پیشنهاد دهنده بايد كلیه اوراق و اسناد مناقصه را بوسیله

خود امضاء و مهر نموده و بدون تغییر و يا حرف قسمتي از آنها ارسال نمايد. 

پیشنهادها بايند صنريحاو و بندون قیند و ابهنام تهینه و تسنلی  گنردد. بنه 

نی  بنه  پیشنهادهاي فاقد امضاء، مبه ، مشروط، مخدوش و بندون سنپرده و همچ

ده واصنل گنردد ترتینب اثننر داده پیشنهادهاي كه بعد از انقضاء مدت تعیی  ش

 نخواهد شد.
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 طرز تهيه پيشنهاد:  -10

قیمنت برمل تشنماصلی)رق  پیشنهاد قیمت بايند بنه تفكینك هنر فعالینت  -1-10

آورده شده است به عدد و حروف در بنرگ جداگانه هريک از زيرفعالیت های فرعی(

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

حكن   اص ی فااییتهر  ، قیمت کل هر فعالیت اصلی بوده و قیمت درمالك انتخاب 

 خواهد بود.فعالیت های اصلی واحد را داشته و مستقل از ساير 

 در پاكتهاي جداگانه قرارداده شود: ذيلاسناد مناقصه به ترتیب 

 حاوي تضمی  شركت در مناقصه بايدشود مشخص مي (الف))يك پاكت با حرف  -2-10

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت )ب( قرار گیرد شامل: -3-10

تصوير اساسنامه و روزنامه رسمي همراه با آخري  تغییرات انجام شده جهت  -

 اشخاص حقوقي

مدارك مربوط به انجام كار مشابه اع  از قراردادهاي انجام يافته و ينا  -

 در حال انجام

 هاي كاري  انجام و رضايت نامهگواهي حس -

 هرگونه مدارك دال بر توانايي، اجرايي و مالي -

مشخصات و ارائه لیست كادر اجرائي و چارت تشكیالتي مديريتي پیمانكار با  -

 سوابق مربوطه

داشت  گواهي صالحیت از اداره كل كار و امور اجتماعي استان مربوطنه بنا  -

 داشت  تاريخ اعتبار 

 تصديق امضاء صاحبان امضاي مجاز الاامیست.گواهي  -

تكمیل دستورالعمل استعالم ارزيابي كیفي مناقصنه گنران كنه پیوسنت اين   -

 باشدمناقصه مي

 قرارداد نمونه ممهور و امضاء شده باشد. -

 باشد:ضريب شاخصهاي انتخاب پیمانكار در موضوع مناقصه به شرح ذيل مي -

 درصد 55شاخص ضريب تأثیر امتیاز فني = 

 باشد:شاخص ضريب تأثیر امتیاز فني براساس معیارهاي ارزيابي ذيل مي

 ارزيابي تجربه و دانش در زمینه مورد نظر )سابقه اجرائي(

 ارزيابي حس  سابقه و رضايت در كارهاي قبلي

 ارزيابي وضعیت و توان مالي و پشتیباني

 هاي مديريتي مناسبارزيابي مديريت كارآمد و سیست 

 ابي بومي بودن پیمانكار و داشت  تجربهارزي

انتخاب پیمانكار با در نظر گرفت  شاخص ضريب تاثیر امتیاز فني و شاخص ضريب 

 گردد.قیمت پیشنهادي براساس رابطه و فرمول ذيل محاسبه مي

)]100([100

100

ti

C
L




  

L: تراز شده )لاير(  تقیم   

C: قیمت پیشنهادي )لاير(   

I:  فنيضريب تاثیر امتیاز  

T: ( 100-60امتیاز فني پیشنهادها )   
 شود.توضیح: كمتري  قیمت تراز شده به عنوان پیشنهاد برتر شناخته مي

 می باشد.  60: حداقل امتیاز فنی           

لاض و مشخص شده بايد حاوي پیشنهاد قیمت كه  )ج(پاكت ديهري كه با حرف  -4-10

سه شوند و روي هر يك از گراشته شده ديهري  لاض و مهرجمعاو در پاكت و شده  مهر

 موضوع مناقصه به وضوح نوشته پیمانكار پاكت مركور نام و نشاني 

 شده باشد.
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 تغيير يا تصحيح اسناد و مدارض مناقصه: -11

كه نسبت بنه مفهنوم اسنناد و مندارك مناقصنه  شرکت کنندگان هر يك از  -1-11

ابهامي داشته باشند بايد حداكثر تا دو روز پس از دريافنت اسنناد و مندارك 

 مناقصه مراتب را كتباو به دستهاه مناقصه گرار اطالع دهند.

هرگونه توضیح يا تجديد نظر يا حنرف و اضنافه نمنودن اسنناد و مندارك  -2-11

  آنها كتباو از سوي دستهاه مناقصه گرار اعالم و مناقصه و نحوه تغییر و تسلی

 جاء اسناد و مدارك قرارداد منظور خواهد شد.

مناقصه گرار حق تغییر، اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبنل  -3-11

دارد و اگنر چننی  از انقضاء مهلت تسلی  پیشنهادها را براي خود محفنو  مني

 شود.ه دعوت شدگان ابالغ ميايد مراتب كتباو بموردي پیش

 تضمين حسن اجراي تعهدات -12

مبلغ كل قرارداد را به  %5در زمان مبادله قرارداد پیمانكار موظف است معادل 

 0101126638007صورت ضمانتنامه بانكي و يا واريا وجه نقد به حساب جناري سنپهر 

بانك صادرات شعبه نیروگاه به عنوان تضمی  حس  اجراي تعهندات بنه كارفرمنا 

 آزاد خواهد شد.موقت  ارائه نمايد. اي  تضمی  پس از صورتجلسیه تحويل 

 سپرده حسن اجراي كار -13

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

درصد به عنوان سپرده حس  انجام كار كسر خواهد شد. نصف مبلغ مركور  10میاان 

پس از صدور گواهي تحويل موقت و مابقي پس از صدور گنواهي تحوينل قطعني بنه 

 FPينابی پیمانکناران)فرم ارز رعايت عوامل مندرج درگردد.پیمانكار مسترد مي

 . بر میاان پرداخت سپرده  فوق  به پیمانکار تاثیر می گرارد ( 706-02

 جريمه تاخير و خسارت -14
تعینی  شنده طبق برنامه زمانبنندي مناقصه چنانچه پیمانكار در انجام موضوع 

تشخیص خود و با توجه بنه منوثر بنودن ينا تواند به تاخیر نمايد كارفرما مي

درصند تنا  1ات در راه اندازی واحد به ازای هر روز تاخیر حداقل نبودن تاخیر

درصد از مبلغ کل قرارداد محاسبه و از مطالبنات پیمانکنار  10حداکثر روزانه 

 برداشت نمايد.

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

ريمه فنوق قنرارداد را نینا تواند عالوه بر دريافت جكارفرما ميتجاوز نمايد 

 فسخ نمايد.

 هاي تامين اجتماعي و حفاظت فني و عوارض مالياتهاقوانين كار و بيمه -15

نمايد كه از جمید قوانی  و مقررات مربوط به كنار و پیمانكار تايید مي -1-15

هاي اجتماعي و حفاظت فني و فردي و همچنی  قوانی  مربوط به مالیاتها و بیمه

 كامالو مطلد بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نمايد.كسورات 

هرگونه كسور قانوني و حقوق دولتي متعلقه به قرارداد طبنق مقنررات از  -2-15

 صورتحسابهاي پیمانكار كسر خواهد گرديد.

 تغيير میادير كار -16
كارفرما اختیار دارد پس از مبادله قرارداد با اطالع كتبي به پیمانكننار تنا 

% مبلغ قرارداد به خدمات موضنوع قنرارداد اضنافه و ينا از آن كسنر 25ان میا

 نمايد، بدون آنكه در واحد بهاء يا شرايط قرارداد تغییري حاصل شود.

 قبو  يا رد پيشنهاد -17
كارفرما )شركت مديريت تولید برق شهید مفتح( در رد يا قبنول ينك ينا كلینه 

باشند. در صنورت باشند مختنار مي پیشنهادها بدون اينكه نیاز به ذكر دلیلني

 گیرد.قبولي پیشنهاد قیمت هیچهونه تعديلي به برندگان مناقصه تعلق نمي
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 :شركت تباني به زيان -18
اند مراتب تباني كردهكارفرما به زيان  پیمانكارانهرگاه يقی  حاصل شود كه 

شركت  هیئت مديرهشود و چنانچه به تشخیص گاارش داده ميهیئت مديره شركت به 

گاارش امر را با كارفرما تباني انجام شده باشد، مناقصه ابطال خواهدشد و 

اند به مراجد ذيصالح اعالم ذكر نام پیمانكاراني كه در تباني شركت داشته

 خواهد نمود.

 گشاي  پاكتها:حضور شركت كنندگان در جلسه  -19
يا نمايندگان آنها با ارائنه معرفني حضور هريك از شركت كنندگان در مناقصه 

 باشد.در جلسه گشايش پاكتها بالماند مينامه كتبي 

 :عدم واگذاري قرارداد -20
پیمانكار بدون موافقت كتبي كارفرما حق واگراري يا انتقال تمام ينا قسنمتي 

از تعهدات موضوع اي  قرارداد به شخص حقوقي يا حقیقي ديهنري و اسنتفاده از 

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

% 15اي معنادل ده جريمنهگردد كه در اجراي كار از نیروهاي شركت استفاده نمو

. گنردد هاي آن به نفد شركت ضبط ميكلیه تضمی و گردد مبلغ قرارداد اعمال مي

جهنت عندم مادرتخصصی تولیدنیروی بنرق حرارتنی  مراتب به وزارت نیرو و شركت

گردد. ضمناو چنانچنه پیمانكنار بنه خندمات واگراري كار در صنعت برق اعالم مي

 12مطنابق بنا بننداموال و اباار كار شركت داشنت پرسنل شركت و يا نیاز به 

پس از درخواست كتبي از كارفرما پس از مشخص شدن نرخ خدمات و در صورت  2ماده

 تائید كار همكاري خواهد شد.

 ضمایم و پيوستهاي مناقصه: -21
باشند اي  مناقصه در بیست و يک بند به شرح ضمائ  ذيل كه جاء الينفك مناقصه مي

 است.تنظی  شده 

میناان  و) 3خالصه فعالیت های مناقصه تعمینرات اساسنی واحندپیوست شماره يك:   

 سپرده مناقصه هرفعالیت اصلی( 

 پیوست شماره دو:  لیست اباار و نرخ خدمات رفاهی وتجهیاات 

 پیوست شماره سه:  دستورالعمل استعالم ارزيابي كیفي مناقصه گران كارفرما

  1337مربوط به رعايت وقبول مصوب ديماه پیوست شماره چهار: اعالمیه 

پیوست شماره پنج : اعالمیه مربوط به اجراء ماده هفت آئی  نامه پیشهیری ومبننارزه بنا 

 هیئت وزيران  1/9/83رشوه در دستهاههای اجرايی 

 پیوست شماره شش : نمونه فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

 ام تعهدات پیوست شماره هفت : نمونه فرم ضمانتنامه انج

 پیوست شماره هشت  : تعهدنامه عدم افشاء اطالعات 

 پیوست شماره نه  : آيی  نامه ايمنی امور پیمانکاری 

 پیوست شماره ده: فرم قیمت پیشنهادی

  

 

 

 

 

 

پيوسااات                                                                            

 شماره یر مناقصه

  پمپها و ولو دستی های قسمت شیمیخالصه فعالیت های مناقصه تعمیرات 

 ردیف
 اص ی فااییت

 

ضمانت  مب غ فااییتییست ریا 

 )لایر( نامه
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1 

 یدست یپمپ ها و ولوها

 یمیش

MA3- پمپ هاي شیمي 

MA2-یمیش یولوهاي دست 
400.000.000 
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 پیوست شماره دو )لیست ابزار وخدمات (
 

به عهده  و خدمات شرح اقالم رديف

 پیمانکار

به عهده 

 کارفرما

 توضیحات

انواع جنک هیندرولیک و  1

 chain blockجرثقیل دستی

   درصورت تحويل )درمواقد

 ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد

اباارولنننوازم شخصنننی  2

-دسننتکش-وايمنی)ماسننک

 ...(-عینک

  ----- 

تجهینناات برقی)دسننتهاه  3

 (کابل -سنگ-دريل -جوش

   درصورت تحويل )درمواقد

 ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد

-انننواع کپسننول)آرگون 4

 ...(-گاز-هوابرش

   درصورت تحويل )درمواقد

 ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد

    انواع اسپری روانکاری 5

        اسپری ترک يابی 6

    کرباس 7

    -مولیکوت -انواع گريس 8

    سمباده 9

انننواع چسننب مننايد و  10

 کاغری

   

    -الوار-تخته –پالستیک  11

    الکترود –صفحه سنگ  12

لوله و لنوازم داربسنت  13

 بندی

   درصورت تحويل يا ارئه خدمات

 اجاره بها منظورخواهدشد

درصورت اجرا  )درمواقد    اجرای داربست بندی 14

 ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد

-تنن 11متحننرک)جرثقیننل  15

 ...-تراکتور-...(

   درصورت ارئه خدمات )درمواقد

 ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد

درصورت ارئه خدمات )درمواقد    کمپرسور 16

 ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد

جعبنه  -اتاقنک –کانکس  17

 ... -فلای

   

اباارانننننننننننندازه  18

-اهنن  متننر-گیری)میهننر

-سنننننناعت-کننننننولیس

 –کالیبراتوردمنننننننا 

گنننننیج –فشارسننننننج 

 ( ديجیتالی

   درصورت تحويل يا ارئه خدمات

 اجاره بها منظورخواهدشد

نیروی انسنانی سنناده و  19

 متخصص

   درصورت ارئه خدمات )درمواقد

 ضروری(هاينه منظورخواهدشد

میان  -شیر-پريرائی)چای 20

 ...(-وعده

  ----- 

اباارکننارمعمولی)انواع  21

جنی  -سنوهان-چکنش-آچار

                                  .(و... پالک

   کلیه اباار وچی  بالک های

مورد استفاده بايد 

 استاندارد وسال  باشد
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پننانو و سنناخت انننواع  22

 واشر)الستیکی و...( 

   تامی  مواد الزم )ورق( به عهده

 کارفرما میباشد

مايعننننننات جهننننننت  23

-تینننر-شستشننو)گازوئیل

)... 

   

    اباارمخصوص  24

تامی  برق تابلوهاوپرياهابه عهده    کابل وسی  سیار 25

 کارفرما میباشد

شلنگ انتقال آب و هنوا  26

 و...

   تامی  آب و هوای سرويس به عهده

 کارفرما میباشد

درصورت ارئه خدمات )درمواقد    بازکردن و بست  عايق  27

ضروری(هاينه منظورخواهدشد تامی  

پش  سنگ( به مواد الزم )ورق و 

 عهده کارفرما میباشد

درصورت استفاده پیمانکار از خدمات نیروگاه تعرفه برخنی منوارد بنه        

شرح ذيل میباشد.خارج از اي  موارد حسب مورد و به تشخیص کارفرما محاسنبه و 

 اخر خواهندشد:

 لاير700.000ت  به ازای هرساعت 11جرثقیل  -1

 لاير400.000ت  به ازای هرساعت 5جرثقیل  -2

 لاير300.000ت   لیفتراک به ازای هرساعت 3جرثقیل  -3

 لاير800.000ه ازای هرساعتببیل بکهو -4

 لاير600.000به ازای هرساعتهريک   باالبر هیدرولیکی-800کمپرسور   -5

 لاير300.000تراکتور به ازای هرساعت -6

 لاير1.000.000به ازای هرساعت 400کمپرسور  -7

 لاير 600.000دستهاه تصفیه روغ   به ازای هرساعت  -8

دستهاه آندوسکوبی وترموگرافی و ويبرومتنر شنیلنگ   بنه ازای هنر روز   -9

 لاير 7000.000

 لاير 320.000کفی تريلی به ازای هرساعت  -10

 لاير15.000.000دستهاه واتر جت به ازای هرروز  -11

 لاير 500.000خدمات کارشناسی به صورت پروژه ای به ازای هرساعت  -12

 لاير400.000خدمات کارشناسی به صورت غیر  پروژه ای به ازای هرساعت -18

 لاير300.000خدمات تکنسینی به صورت  پروژه ای به ازای هرساعت -19

 لاير250.000خدمات کارگری به صورت غیر  پروژه ای به ازای هرساعت  -20

انننواع جننک هینندرو لیکننی                            هرسنناعت     -21

 لاير 60.000

هننر سنناعت                           انننواع چننی  بننالک وترولننی  -22

 لاير 60.000

هنر سناعت                       ،کنولیس ،...انواع میکنرو متنر   -23

 لاير 10.000

 6.000هر ساعت      انواع اچار آل  و چکش خور                   -24

 لاير

هننر سنناعت          انننواع سننی  سننیار پرژکتننور                   -25

 لاير 10.000

هننر     انننواع بکننس                                          -26

 لاير 12.000ساعت   

هرساعت        انواع ترکمتر                                    -27

 لاير 20.000
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هننر                                        انننواع شننهل       -28

 لاير 6.000ساعت   

هنر سناعت      انواع مینی سننگ                                -29

 لاير 30.000

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

 لاير 6.000

عت هرسنننا      کپسنننول پرسنننی                                 -31

 لاير    10.000

هرسننناعت            کپسنننول اکسنننی ن                           -32

 لاير   10.000

هرسنناعت             کپسننول آرگننون                           -33

 لاير 10.000

 130.000هرعندد            شارژ کپسول پرسی                     -34

 لاير

 لاير146.000هرعدد             شارژکپسول اکسی ن                  -35

 لاير1.500.000هرعدد          شارژ کپسول آرگون                   -36

 تجهیاات و اباارآمت ابااردقیق:

 لاير400.000هرساعت         انواع کالیبراتور  -37

 لاير120.000انواع گیج ديجیتالی                           هرساعت  -38

انننواع گننیج مبنننا                                  هرسنناعت  -39

 لاير 20.000

 100.000پمپ دستی                                     هرسناعت  -40

 لاير

41- Dead weight tester                        لاير 160.000هرساعت 

هرسنناعت  اسننمارت()دسننتهاه برنامننه ريننای وکالیبراسننیون ترانسننمیترهای ورنیکیتکننامی -42

 لاير  120.000

                        لاير60.000ستون آب                                       هرساعت  -43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست شماره سه )پرسشنامه ارزیابی ریفی پیمانکاران (
       

 مقدمه :

هدف از تهیه اي  پرسشننامه ، تشنخیص صنالحیت و ارزينابی کیفنی پیمانکناران 

باشند . پرسشننامه بنه می برق شهید مفنتحمتقاضی کار در شرکت مديريت تولید 
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صورت کلی بوده و ممک  است در مراحل برگارای مناقصات نیاز به گرفت  اطالعات 

 تکمیلی در خصوص سواالت طرح شده باشد.

طور عنادی ( و بنه صنورت ارزيابی پیمانک اران به صورت دو سال يک بار )بنه 

گینرد . می سالیانه )با درخواست پیمانکار مبنی بر ارزينابی مجندد ( انجنام

محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت ناد ها کلیه مدارک ارائه شئه توسط شرکت

 شود.می نههداری برق شهید مفتحشرکت مديريت تولید 

 سشنامه :راهنمای تکمیل پر

 باید ک یه اطالعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل ومهر و  متقاضیان

 امضا نموده و مدارک و اساناد را کاه نشاانگر اعتباار اطالعاات مايکور

باشد ، ضمیمه نماید . به اطالعات ارائه شاده بادون مادارک ماتبار ، می

 ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  اطالعات تکمی ای باشاد صافحات اداگاناه ای در صورتی که نیاز به ارائه

تهیه نموده و نام پیمانکار و شماره سوال مورد نظر را نیاا روی آنهاا 

 می نماید قید

  چنانچه در هر زمان، خالف واقع ، مخدوش یا اا ی بودن اسناد ارائه شاده

از طرف پیمانکار محرز گردد ، بالفاص ه امتیاز بنادی انجاام شاده ی و 

قانونی مترتاب بار های نکاران خاطی عالوه بر قبول مجازاتگردیده و پیما

ارائه مدارک و اطالعات يیر واقای یا اا ی ، تصمیم متخيه از طرف شارکت 

 .مفتح خسارات وارده را نیا قبول خواهند داشتشهید  مدیریت تویید برق 

  پرسشنامه تکمیل شده را پس از امضا تاهد آور به همراه مساتندات ماورد

آدرس نیاز که همگی ممهور به مهر شرکت شده باشند در یا  زونکام ، باه 

 زیر ارسال نمایید:

اماور  -نیروگاه شاهید مفاتح -ااده همدان ، تهران 45کی ومتر  –همدان 

 08138276190ت فم:-6553119151کد پستی  بازرگانی 

 

 

 

نام مدير 

عامل)امضا 

 مجاز(

 تاريخ تکمیل مهر شرکت امضا

    

 

 

 

 

 
 تاريخ فرم اطالعات ارزيابی کیفی پیمانکاران شننرکت مننديريت تولینند بننرق 
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 مفتح شهید

 مشخصات شرکت : – 1

 نوع شرکت: نام قبلی شرکت نام شرکت

سهامی   ٱسهامی عنام       ٱ

 خمص

تعنننننننننننننناونی                ٱ

 حدودم با مسولیت  ٱ

 مالکیت:

 ٱ     دولتننی ٱ

 خصوص 

 محل ثبت: تاريخ ثبت شماره ثبت: سرمايه ثبت شده:

  موضوعات فعالیت

 مجاور برای فعالیت (های فعالیت )استانحوزه 

نشانی  شنعبات فعلنی 

 شرکت

1- 

تلفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن :                                                                   

 نمابر:

 

2- 

تلفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  :                                                                   

 نمابر:

اسنننامی سنننهامداران 

 اصلی 

 )درصد سهام :

ننننام و ننننام 

 خانوادگی

رشننننننته  مدرک تحصیلی سمت

 تحصیلی

 درصد سهام

     

     

     

     

     

رتبه و رشته اخر شده 

از سازمان  مديريت و 

 ريایبرنامه 

نوع گنرايش  رديف

 يا رشته

 رتبه

 

 درجه

 

تعداد کار 

 مجاز

حنننننداقل 

 مبلغ

)میلینننون 

 لاير(

حداکثر 

 مبلغ

 )میلیون لاير(

 

       

       

       

E-mail: 

Web sit: 

 

 

نام مدير 
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 فهرست کارهای انجام شده طی پنج سال گرشته( 1)
                                                                            داشنننننننننننننت  تجربنننننننننننننه و داننننننننننننننش )سنننننننننننننابقه اجراينننننننننننننی(                                                                                            

 حداقل چهار کار 

 کارفرما محل اجرا شرح کار رديف

تاريخ 

شروع 

 کار

تاريخ 

خاتمه 

 کار

مبلغ 

پیمان 

 )به لاير(

       

 0-5متوسط  5-10خوب  10-20عالی  سابقه اجرايی

 نتیجه ارزيابی: 

) اينن  قسننمت توسننط کارفرمننا 

 :شود(تکمیل می
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عامل)امضا 

 مجاز(

 تاريخ تکمیل مهر شرکت امضا
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 شننرکت مننديريت تولینند بننرق 

 مفتحشهید 

 تاريخ اطالعات ارزيابی کیفی پیمانکارانفرم 

توسط کامالً ) ایم فرم قبلیهای فرم ارزشیابی عملکرد پیمانکار در پروژه( 2)

 کارفرما تکمیل می شود(

 عنوان  معیار ارزشیابی رديف

اي  قسمت توسط کارفرما 

  شودتکمیل می
 تنیجه ارزيابی:

 ضعیف متوسط خوب عالی

5/2 2 5/1 1 

     تجهیا نیروی انسانی بامخص نیروی انسانی متخصص 1

2 
هماهنگی و همکاری با کارفرما و سایر عوامل دست اندر 

 کار پروژه همچنیم همکاری در دوران تضمیم
    

3 
تونایی تهیه مواد و تجهیاات مورد نیاز و رعایت مشخصات 

 فنی
    

4 
از نظر نحوه تجهیا کارگاه و کیفیت کارهای انجام یافته 

 فنی
    

     بنیه مایی و نحوه پشتیبانی مایی پروژه 5

     )ایمنی ، سالمت ش  ی و محیط زیست (  HSEعم کرد   6

     حضور مرتب در ا سات هماهنگی 7

8 
ها و گاارشات تامیرات تکمیل و ارائه  به موقع  تست  فرم

 اساسی تجهیاات
    

     حفظ سالمتی آنهانگهداری از تجهیاات  و قطاات و  9

     رعایت مقررات قانونی وشلونات اخالقی وحرفه ای 10

     رعایت مقررات قانونی و شلونات اخالقی و حرفه ای 11

  نتیجه ارزیابی )امع امتیازات(

 

نام مدير 

عامل)امضا 

 مجاز(

 تاريخ تکمیل مهر شرکت امضا
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 شهید  شرکت مديريت تولید برق

 مفتح

 تاريخ اطالعات ارزيابی کیفی پیمانکاران فرم

 

 فهرست تجهیاات و ماشی  آالت اماده به کار يا در دسترس( 3)
ماشنننی  آالت  / تجهیننناات و  رديف

 اباار آالت

 نوع مالکیت  تعداد

ملکنننننی  / 

 اجاره ای

کشنننننننور  مدل 

 سازنده

      

    

 0-5متوسط  5-10خوب  10-15 عالی اباار آالت  داشت  تجهیاات و

 نتیجه ارزیابی : 

) ایاام قساامت توسااط کارفرمااا 

 تکمیل می شود (

 

 

 

نام مدير 

عامل)امضا 

 مجاز(

 تاريخ تکمیل مهر شرکت امضا
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 شهید  شرکت مديريت تولید برق

 مفتح

 تاريخ فرم اطالعات ارزيابی کیفی پیمانکاران

 کادر فنی(فهرست نیروی انسانی متخصص تمام وقت )عناصر کلیدی و ( 4)
 با ارائه مستندات الزم 

 نام و نام خانوادگی رديف

 سابقه کار پايه معلومات

 مدرک تحصیلی
رشته 

 تحصیلی

سابقه 

کار 

 نیروگاهی

آخري  

 سمت

کل 

سابقه 

 کار

       

 0-5متوسط  5-10خوب  10-15عالی  داشت  تجهیاات و اباار آالت 

 نتیجه ارزیابی : 

کارفرمااا ) ایاام قساامت توسااط 

 تکمیل می شود (
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 مجاز(
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 شننرکت مننديريت تولینند بننرق 

 مفتحشهید 

 تاريخ فرم اطالعات ارزيابی کیفی پیمانکاران

 توانايی مالی و پشتیبانی( 5) 
 )با ارائه اظهار نامه مالیاتی و مستندات الزم(

سال 

 مالی

 میاان مالیات

 سالیانه پرداخت شده

میاان بیمه سالیانه 

 پرداخت شده

درآمد ناخالص 

 سالیانه
 دارايی ثابت

1389     

1390     

1391     

1392     

1393     

 نتیجه ارزيابی: 

 مديريتی مناسبهای و سیست ها مديريت کار و نظام( 6)

 شرح گواهینامه / نظام
نام موسسه صادر 

 کننده

 نوع گواهینامه

) ملی / بی  المللی 

) 

تاريخ 

 دريافت
 تاريخ انقضا

     ISO 9001سیست  مديريت کیفیت 

 ISOسیست  مديريت زيست محیطی  

14001 
    

سیست  مديريت ايمنی و بهداشت 

 حرفه ای

OHSAS 18001 

    

     تقدير نامه

     تشويق نامه ها

     گواهی نامه صالحیت

     تخصصیهای عضويت در انجم 

 نتیجه ارزيابی: 

 بومی بودن پیمانکار و داشت  تجربه مشابه (7)

 مستندات ارائه شده تعداد شرح رديف

   کارهای انجام شده در نیروگاه همدان 1

   کارهای انجام شده در استان همدان 2

کارهای انجام داده در ساير  نیروگاه  3

 ها

  

 نتیجه ارزيابی:

                                                                       محنننننننننننننننننننننننننننننننل ثبنننننننننننننننننننننننننننننننت :              

 استان:                                    شهرستان:

 

نام مدير 

عامل)امضا 

 مجاز(

 تاريخ تکمیل مهر شرکت امضا
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برق شهید شرکت مديريت تولید 

 مفتح

 تاريخ فرم اطالعات ارزيابی کیفی پیمانکاران

 پیمانکاریهای یارهای مربوه به ارزیابی ریفی مناقصه گران  در مناقصهعجدو  م
 شود(می ) اي  قسمت توسط کارفرما تکمیل 

 معیار ارجاع کار رديف

امتیاز هر 

معیار 

(bi) 

ضريب 

 معیار

(ai) 

نتیجه 

 ارزيابی

1 
داشت  تجربه و دانش در زمینه مورد نظر ) 

 سابقه اجرايی(
100 20  

  25 100 سابقه و رضايت در کارهای قبلی حس  2

3 
داشت  تجهیاات و ماشی  االت آماده و يا در 

 دسترس
100 15  

4 
کلیدی از نظر دانش  اعضای  کفايت کادر فنی و 

 و تجربه
100 20  

  10 100 توانايی مالی و پشتیبانی 5

  5 100 مديريتی مناسبهای مديريت کار آمد و سیست  6

7 
پیمانکار و داشت  تجربه در محل  بومی بودن

 اجرای پروژه
100 5  

 ز کلنحوه محاسبه امتیا


 

bi

biai
 

 
نام مدير 

عامل)امضا 

 تاريخ تکمیل مهر شرکت امضا
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 مجاز(

    

 

 

 کد پستی : کار فرما:

آخري  رتبه از سازمان مديريت و برنامه  شماره قرارداد:

 ريای:

 مديرعامل:تلف   نام شرکت:

 آدرس پست الترونیکی: نام اختصاری:

 قبلی شرکت :های نام تابعیت:

 آدرس محل سکونت مديرعامل: شماره ثبت :

سننننننننننننننال تاسننننننننننننننیس 

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

 )روز ، ماه ، سال(

 آدرس دفتر مرکای

 

 مشخصات مدیران -1

نننام نننام 

 خانوادگی

تنناريخ  کد ملی ش .ش  نام پدر سمت 

 تولد

محنننننل 

 تولد

محنننننل 

 صدور

آخنننري  

منننندرک 

 تحصیلی

میننناان 

 سهام

          

          

          

          

 قرارداد( 4قراردادها )حداکثر  -2

نننام محننل يننا 

 دستهاه

آدرس محننننننل 

 فعالیت

تنناريخ شننروع 

 قرارداد

تنناريخ اتمننام 

 قرارداد

 نوع فعالیت

     

     

     

     

 

 در سایر شرکت هاسابقه مدیریت مدیران  -3

 علت خروج موضوع فعالیت مديرعامل نام شرکت يا موسسه 

    

    

    

    

 

 اقوام در صنات برق -4

 محل اشتغال مديرعامل نام نام خانوادگی

   

   

 



 بسمه تعالی 
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 مهرو امضا شرکت:
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 فرم درخواست اطالعات

 اشخاص حقوقی

نام و نام خانوادگی دريافت  نام شرکت 

 کننده اطالعات

اسنننتفاده کنننننده 

 نهايی از اطالعات

   

 

 

اطالعات مورد درخواست )به طنور مشنروح 

 ذکر گردد(

 زمینه استفاده

 

 

تنناريخ تايینند                                         تنناريخ 

اخر اطالعات                               نام و نام خنانوادگی 

 ،  امضا

 

 اطالعاتنتیجه رای کار گروه واگراری 

 
 شودمی موافقت موافقت نمی شود

اطالعات مورد تايید جهت واگراری )بنه 

 طور مشروح ذکر گردد(

 استفادههای محدوديت

 

 

 

 

 

 

 

 

 4پیوست شماره 

 ((1337))اعالمیه مربوط به رعایت و قبول مصوبه دی ماه 

دارد که مقررات قانون می پیشنهاد دهنده مناقصه بدينوسیله رسما اعالم

( 1959ژانويه  12) 1337ديماه  22مند مشارکت در معامالت دولتی مصوب 

شامل حال وی نمی باشد در صورتیکه عکس يا خالف اظهارات مشارالیه به 
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خريدار ثابت شود خريدار حق خواهد داشت پیشنهاد مناقصه او را رد و 

 سپرده مناقصه اش را ضبط نمايد.

در صورتیکه قرارداد با او منعقد برای پیشنهاد دهنده مناقصه مسل  است 

در طول مدت قرارداد و يا قبل از "و توسط او امضا گرديد چنانچه بعدا 

تسويه نهايی حسابها عدم صحت و درستی اعالمیه فوق الرکر به خريدار 

ثابت گردد خريدار حق دارد قرارداد را لغو و يا تعهد نامه حس  اجرای 

و  ده را ضبط نموده و خساراتعملیات سازنده / پیمانکار / فروشن

قرارداد و تاخیر در اجرای آنرا که ناشی از لغو لغو حاصله از های زيان

باشد از اموال سازنده استیفاء نمايد میاان خسارت يا زيان می قرارداد

 گرددمی تعیی توسط خريدار 

ی  اعالم میدارد در صورتیکه سازنده / نپیشنهاد دهنده مناقصه همچ

فروشنده شود تا صدور گواهینامه تحويل قطعی موضوع قرارداد  /پیمانکار 

و نیا تا ايفا نمودن و تسويه نهايی کلیه تعهدات خريدار با هیو يک از 

اشخاصی که مشمول قانون فوق الرکر بوده و در ماده يک قانون مابور 

که عدم مشارکت نخواهد کرد سازنده بايد آگاه باشد اند مبی  و مشخص شده

دهد که می ت و قبول اي  تعهد از طرف او به خريدار اي  حق رارعاي

قرارداد را لغو و يا تعهدنامه حس  اجرای قرارداد که ناشی از الغای 

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

 نمايد میاان خسارت و زيان توسط و به نظريه خريدار تعیی  خواهد شد.

دارد در صورتیکه سازنده / می دهنده مناقصه همچنی  اظهارپیشنهاد 

پیمانکار /فرونده شود چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد يا قبل از 

خود سازنده / پیمانکار / فروشنده يا هريک از های تسويه نهايی حساب

گماشتهان  –ماموري   –اقوام يا اقربا او و خويشاوندان عمال مباشري  

و نظار سازنده / پیمانکار / فروشنده و با  –ممیاي   –بازرسان  –

مباشري  بازرسان ممیای و نظار هريک از  –عمال  -اقوام و ماموري   

( يا بیشتر از سهام يا سرمايه يا %5در صد )5سهامداران شرکت که دارای 

باشد و با اقربا و خويشاوندان )همانطوريکه در تبصره می منافد شرکت

( هريک اند تعیی  و مشخص شده 1337دی ماه  22قانون مصوب ( ماده يک 1)

درصد( يا 2% )2از سهامداران شرکت در سهام و يا سرمايه و منافد آنها 

بیشتر باشد بسمت وزير يا معاون وزير و يا مديرکل هريک از 

دولت ايران منصوب گردند و يا پست و سمت مشابهی در های وزارتخانه

سازمان بنادر و کشتیرانی پیدا نمايد )همانطوريکه سازمان برنامه و يا 

در تبصره يک ذيل قید گرديده است ( سازنده خريدار حق خواهد داشت 

قرارداد را لغو نمايد بدون اينکه ادعا يا مطالبه ای از طرف او و  يا 

 سازنده / پیمانکار / فروشنده صورت گیرد
 

 مهر و امضا پیمانکار
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 5پیوست شماره 

)اطالعیه مربوط به اجرا ماده هفت آئنی  نامنه پیشنهیری و 

هیئنت  1/9/83اجرائنی مصنوب های مبارز با رشوه در دسنتهاه

 وزيران(
در صورتیکه طرف قرارداد مرتکب يکی از اعمال منطبق با مصاديق رشوه به شنرح 

بندهای ماده يک آئی  نامه پیشهیری و مبارزه با رشوه در دستهاههای اجراينی 

هیات محترم وزيران گردد به مندت پننج سنال هیچهوننه قنرارداد  1/9/83 مصوب

 جديدی با وی منعقد نخواهد شد

 ماده يک فصل اول مصاديق رشوه 

به اخنر های اجرايی که مطابق بندهای کارکنان و مسئوالن دستهاه ذيل مبنادرت 

ينا  وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسلی  مالی را دريافت کنند

موجبات جلب موافقت و مراکره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجنه را 

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

رسیدگی به تخلفات اداری بنرای های پرونده آنان به هیئت- 1372مصوب   -اداری

 اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد

   وجوهی به غیر از آنچه در قوانی  و مقررات تعیی  شده استالف : گرفت

ب: اخر مالی بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی يا ظاهرا بنه 

 قیمت معمولی و واقعا" به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج: فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقی  يا غیر مسنتقی  

 رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.به ارباب 

د: فراه  نمودن موجبات ارتشا ءاز قبیل مراکره جلب موافقت يا وصول و ايصال 

 وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از  ارباب رجوع.

ه : اخر يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه ينا تسنلی  منال از اربناب 

دادن ينا نندادن امنری کنه  رجوع به طور مستقی  يا غیر مستقی  برای انجنام

 باشد.می مربوط به دستهاه اجرايی

شنود ، از جملنه می و : اخر هرگونه مال ديهری که در عرف رشوه خنواری تلقنی

ابراء يا اعطا وام بدون رعايت ضوابط يا پريرفت  تعهد يا مسئولیتی کنه من  

اينت غیر حق صورت گرفته باشد و همچنی  گرفت  پاداش و قائل شندن تخفینف و م

خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتی خنارج از 

 ضوابط که موجب بخشودگی يا تخفیف گردد.
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                                         6پیوسنننننننننننننت شنننننننننننننماره                                 

 بسمعه تعالی

                                                                                                  

 ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

                                                                                                          

 )نمونه يک(

 به نشانی    نظر به اينکه *

 شرکت نمايد اي **     مايل است در مناقصه ****

 لاير   برای مبلغ  *** در مقابل      از *

                    به اي **     نمايد چنانچه ***می تضمی  و تعهد

 اطالع دهد 

که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقد شده و مشنارالیه از امضنای 

پیمان مربوط يا تسلی  ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است تا 

                                                                                                                              میاان 

                      لاير هننننننننننننننننننر مبلغننننننننننننننننننی را کننننننننننننننننننه***                                                                                                       

  مطالبه نمايد به محض دريافت اولی  تقاضای کتبی واصله از سوی ***

استنکاف يا اقامه دلیل و ينا  بدون اينکه احتیاجی به اثبات   

صدور اظهار نامه يا اقدامی از مجاری قانونی يا قضايی داشته باشد، بی درنگ 

                                                              *** وجه يا حواله کرد

 بپردازد

  مدت اعتبار اي  ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز

    باشد . اي  مدت بنا به درخواست کتبی ***می معتبر 

 برای حداکثر سه ماه ديهر  قابل  تمديد است    و   در صورتی  که ** 

 نتواند يا نخواهد مدت اي  ضمانتنامه را تمديد کند و يا*    

                                                                               

را مجنندد باشنند مبلننغ      تمديد را فراه  نسازد و **موجب  اي

   درج  شده در اي  ضمانتنامه را  در  وجه  يا  حواله کرد***

 پرداخت کند.  

    چنانچه مبلغ اي  ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی***

مطالبه نشودضمانتنامه در سر رسنید ، خنود بنه خنود باطنل و از درجننه  

 اينکه مسترد گردد يا نهردد. امتیاز ساقط است ، اع  از

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک يا شرکت

 ***عنوان دستهاه اجرايی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر

 

 مهر و امضا پیمانکار
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                                                                    7پیوسنننننننننننننننننننننننننننننت شنننننننننننننننننننننننننننننماره 

 بسمعه تعالی

                                                                                       

 ضمانتنامه انجام تعهدات   

                                                                                                 

 )نمونه دو(

 به نشانی    نظر به اينکه *

 است قصد انعقاد قرارداد****اطالع داده     ** به اي  

 از*    دارد ، اي  **     را با ***

لاير به منظور     برای مبلغ     در مقابل*** 

 گینرد تضنمی  و تعهندمی انجام تعهداتی که موجب قرارداد ياد شده بنه عهنده

                     نمايد در صورتی که ***می

اطننالع    کتبا و قبل از انقضای سر رسید اي  ضمانتنامه به اي  **

از اجرای هريک از تعهدات ناشی از قنرارداد يناد     دهد که *

لاير هر مبلغی را کنه***     شده تخلف ورزيده است ،تا میاان 

مطالبه کند ،به محض دريافت اولی   تقاضای کتبنی واصنله از    

نکه احتیاجی به صدور اظهارنامه ينا اقندامی از بدون آ    ***

 مجاری قانونی و قضايی داشته باشد، بی درنگ در وجه يا حواله کرد***  

                                                                                                                                                                                                

 بپردازد.

دت اعتبنار اين  م                                                      

اسنننت و بننننا بنننه       ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز

 درخواست 

واصله تا قبل از پايان وقت اداری روز تعیی  شده برای    کتبی*** 

   باشد و در صورتی که*** می مدتی که درخواست شود قابل تمديد

نتواننند يننا نخواهنند منندت اينن                             

موجب اي  تمديد را فراه  نسنازد و      ا تمديد کند و يا *ضمانتنامه ر

 نتواند **                       را                               

متعهد است بدون آنکنه      حاضر به تمديد نمايد **   

احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجنه ينا حوالنه 

  کند.پرداخت    کرد***

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک يا شرکت بیمه 

 ***عنوان دستهاه اجرايی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر

 

 مهر و امضا پیمانکار
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 8پیوست شماره 

 شرکت مديريت تولید برق شهید مفتح

 تعهد نامه عدم افشای اطالعات
بننننه موجننننب اينننن  تعهنننند نامننننه آقننننای / خننننان  / شننننرکت 

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

گنردد کنه می دريافت کننده اطالعات دارای ارزش امنیتی ، فنی و مننالی متعهند

کلیه اقدامات الزم برای حفظ محرمانهی و عدم افشای اطالعات دريافتی را مطابق 

 با مفاد ذيل انجام دهد.

گردد که اي  اطالعات تنها در اختیار  می عات متعهد: دريافت کننده اطال 1ماده 

کارکنانی قرار خواهد گرفت که به اي  اطالعات نیاز دارند و دسترسی بنه اين  

 اطالعات برای ساير کارکنان ممنوع خواهد بود.

 تبصره اول : افشای ایم اطالعات به دییل تقصیر طرف دریافت کننده مواااب 

ه اطالعاات دارای ارزش امنیتای ، فنای و شود که امکان دسترسی آتی بامی

 مایی منتفی گردد.

   تبصره دوم : دریافت کننده اطالعات در صورت نقض مقررات ایم ماده متاهد

به ابران خسارات برا اساس حکم مرااع ذیصالح اداری ، قاانونی و قضاایی 

 خواهد بود.

  حااکم تبصره سوم : در صورت تاارض مقررات ایم ماده باا سااایر مقاررات

 فیمابیم مقررات ایم ماده اویویت خواهد داشت .

 گردد که :می : دريافت کننده اطالعات به موجب اي  تعهد نامه متعهد2ماده 

ک یه اقدامات مزم برای حفاظت اطالعات دریافتی با شیوه مناسب باا ناوع  -1

اطالعات اخي نموده و آنها را از دسترس افراد يیر مسلول محفون بدارد . 

موضوع در خصوص اطالعات دریافتی از طریق ایمیل ، نمابر و یا ناماه ایم 

 نماید .می نیا صدق

که می دریافت کننده اطالعات متاهد -2 گردد که همان میااان از مراقبات را 

آورد  بارای حفاظات از مای برای حفاظت از اطالعات  اختصاصی خود بامال 

مالحظااتی کاه از  اطالعات دریافتی نیا بامال آورد  ،مشاروط باه اینکاه

یر می اطالعات خود بامل آورد از یحان منطقی برای پیشاگیری از افشاای ي

 مجاز اطالعات کافی باشد.

گردد که،  اطالعات اختصاصی دریاافتی می طرف دریافت کننده اطالعات متاهد -3

ئی در اختیاار طارف  را تا زمانی که در اختیار دارد به طور کامل و اا

 د .ثایث قرار نخواهد  دا

دریافت کننده اطالعات مسلوییت کامل م ایرت تاهدات مندرج در ایم تاهااد  -4

 پيیرد.می نامه با سایر تاهدات خود به اشخاص ثایث را
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گردد که اطالعات دریافتی را تنها در اهت می دریافت کننده اطالعات متاهد -5

 نماید و از استفاده از آن بصورت مستقیم ومی توافقات فیمابیم استفاده

 یا يیر مستقیم در هر مورد و زمینه  دیگری ادا "خودداری نماید .

پس از پایان دوره تبادل اطالعات و یاا قبال از آن باا درخواسات کتبای  -6

روز ک یه  14گردد که ظرف می ارائه کننده اطالعات ، دریافت کننده متاهد

را اطالعات در اختیار را به ارائه کننده اطالعات عودت و ک یاه اطالعاات 

 ناد خود را به نحو مناسبی امحا نماید .

پیش از انجام هر ی  از اقدامات پیش گفته دریافت کننده اطالعاات موظااف  -7

است بصورت کتبی ارائه دهنده اطالعات را مط ع نموده و ارائه دهنده اهت 

باشااد می مارفی نماینده برای نظارت بر روند عادی و امحا اطالعات مختار

. 

گردد که اطالعات را در مکان مناسنبی می ت کننده اطالعات متعهد: درياف 3ماده 

 حفاظت نمايد تا در ساعات غیر کاری نیا اي  اطالعات محفو  بمانند.

: اگر به هر دلیلی اطالعات در اختیار شخص ثالث قنرار گرفنت دريافنت  4ماده 

تنا کننده اطالعات موظف است فورا "اي  موضوع را به طنرف مقابنل اطنالع دهند 

 اقدامات مقتضی برای کاهش میاان خسارت را اتخاذ نمايد.

دارد که حقننی بنر درخواسنت دريافنت می : دريافت کننده اطالعات اذعان 5ماده 

کننده اطالعات توسط شخص ثالث که با طرف ارائه دهنده اطالعات دارای مننراودات 

 مالی ، فنی ، قراردادی و ... است ، ندارد.

بايست در قبنال دريافنت اطالعنات فنرم می کننده اطالعات : طرف دريافت 6ماده 

 2درخواست اطالعات را تکمیل نموده و به مهر و امضنای خنود برسناند )پیوسنت 

دستورالعمل( شايان ذکر است ارسال اطالعات از طريق نامه ، ادرس الکترونیکنی 

 و.. بدون دريافت فرم مرکور از شمول تعهدات اي  موافقتنامه خارج نیست.

حفظ اطالعات و درخواست برای های : ارائه دهنده اطالعات حق بررسی شیوه 7ماده 

اتخاذ تدابیر مناسب و تغییر يا بهبود شیوه نههنداری اطالعنات نناد دريافنت 

 دارد .می کننده اطالعات را برای خود محفو 

:دوره تبادل اطالعات از زمان امضا اي  تعهد نامه به مندت .........  8ماده 

 باشد )حداقل تا پايان مدت زمان تشخیص از سوی ارائه دهنده اطالعات (می ماه

تبصره اول : با پايان دوره تبادل و يا تحويل اطالعات و بنا درخواسنت کتبنی 

ارائه دهنده اطالعات مبنی بر عودت تعهد اطالعات تا زمان تحويل و يا ننابودی 

 اطالعات باقی مانده است .

اي  موافقتنامه در صورت جايهاينی و يا تصفیه شنرکت در  تبصره دوم : تعهدات

همنی   1مورد مسئوالن جديد نیا قابل اجرا است . در غیر اي  صورت طبق تبصره 

 گردد.می ماده

: چنانچه دريافت کننده اطالعات در راسنتای احکنام قضنايی مکلنف بنه  9ماده 

وقنت مراتنب را بنه ارائه اطالعات دريافتی باشد ،در آن صورت بايد در اسنرع 

واگرار کننده اطالع دهد ،چنانچه واگرار کننده اطالعنات مخنالفتی بنا افشنای 

اطالعات بر اساس احکام قضايی نداشته باشد . دريافت کننده اطالعنات میتوانند 

نسبت به ارائه آن اقدام کند. در صورتی کنه واگنرار کنننده اطالعنات مخنالف 

ت جلنوگیری از اجنرای حکن  قضننايی از افشاء اطالعات باشد خنود بايند در جهن

 مسیرهای قانونی مراتب را مورد پیهیری قرار دهد .

: کلیه اخطارها به موجب اي  تعهد نامه بايد به موجب نامه ثبت شده  10ماده 

 کتبی انجام  پريرد .

 گردد.می تبصره : تاريخ اخطارها از تاريخ دريافت محاسبه
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نقض مفاد اي  موافقتنامه و فاش شدن اطالعات : جبران خسارت ناشی از  11ماده 

 بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و با مراجد قضايی خواهد بود.

: مواد اي  تعهد نامه به صورت جداگانه نیا دارای اعتبارند اگر به  12ماده 

مه ای بنه اعتبنار سناير  هر دلیلی يک از مواد قابل اجرا نباشد اي  امر لط

 اورد.مواد وارد نمی 

: اي  تعهد نامه صرفا با هندف حفاظنت از اطالعنات اختصاصنی تندوي   13ماده 

گرديده و نبايد آنرا به مناله موافقتنامه همکاری ، فعالیت مشترک يننا دينر 

ترتیبات مبتنی بر قرارداد تلقی کرده يا آن را تعهنندی بنرای عقند قننرارداد 

هرگونه نهاد ينا موسسنه  ،پیمانکاری  يا ديهر روابط کاری با تشکیل شرکت يا

 ای به شمار آورد.

: اي  تعهد نامه بر اساس مقررات دولت جمهوری اسالمی اينران تنظنی   14ماده 

گرديده و هرگونه اختالف نظر ، مناشه و ادعای مرتبط با نقض ، يا عدم اعتبار 

از طريق هیات و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسنالمی اينران حنل و فصنل 

 د .خواهد ش

نفنره  3تبصره اول : مراکره برای حل اخنتالف از طرينق انتخناب هینات داوری 

 باشد.می شود و نظر داوران برای طرفی  الزم االجرامی انجام

يک هفتنه  تبصره دوم : هريک از طرفی  در صورت بروز اختالف موظنف اسنت ظنرف 

 نماينده ای را برای هیات داوری تعیی  نمايد .

ندگان طرفی  ظرف يک هفته نماينده سنوم منرض الطرفیننی را تبصره سوم : نماي

 نمايد. می برای داوری انتخاب

تبصره چهارم مقررات حاک  بر داوری ، تعهد نامه و در صورت اجمال ينا سنکوت 

 قوانی  جاری جمهوری اسالمی ايران خواهد بود.

راجند در صورت عدم تحقق هريک از مراحل فوق امکان رجنوع بنه متبصره پنج  : 

 قانونی برای طرفی  محفو  است.

بايست کلیه صفحات اي  تعهد نامه را مهنر می : دريافت کننده اطالعات 15ماده 

 و امضا نمايد 

 

نننننننننننننام و نننننننننننننام خننننننننننننانوادگی متعهنننننننننننند                                                           

 امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت در می ا اعالمبدينوسیله صحت مندرجات اي  پرسشنامه ر نمناي  هرگناه آن 

 خواست نمايد

کلیه اسناد و مدارکی که برای اثبات مطالب فوق الرکر مورد لاوم باشد ارائه 

 .خواهد شد 
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 9پیوست شماره 

 آآئی  نامه ايمنی امور پیمانکاری

 هدف:

قانون کار جمهوری اسالمی ايران هدف از تهیننه اين   12،85،91به استناد مواد 

آئی  نامه عبارتست از: 

 کار رعايت گردد( های تعريف الامات ايمنی )که بايد توسط پیمانکار در محیط

  ی برای مديريت پیشهیرانه ايمنی پیمانکاران تدوي  يک استرات

 توجه به قوانی  و مقررات ايمنی در فعالیتهای پیمانکاری 

ايجاد روشی برای پايش عملکردايمنی آنها و تشريح مديريت ايمنی پیمانکناران 

 محوطه های به منظور بهبود مستمر عملکرد ايمنی پیمانکاران در تمام فعالیت

و کاهش حوادث ناشی از کار به منظنور صنیانت از نینروی  ايم  سازی محیط کار

 انسانی و منابد مادی کشور

 دامنه کاربرد:

پیمانکناری در کشنور را کنه مشنمول قنانون هنای اي  آئی  نامه تمام فعالیت

 دهد.می شوند تحت پوشش قرارمی کارجمهوری اسالمی ايران

 فصل اول : تعاريف :

 کارفرما مقاطعه دهنده:

قی  يا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و شخص حقی

نمايد، در ضم  نمايندگان ايشان در حکن  می مدارک پیمان به پیمانکار واگرار

 باشند . می کارفرما

 پیمانکار / مقاطعه کار 

شخص حقیقی يا حقوقی ذيصالحی است که بر اساس اسناد و مندارک پیمان،مسنئولیت 

 گیرد.می عملیات پیمان را بر عهدهاجرای 

 قرارداد / پیمان : 

پیمانی است مکتوب فی مابی  با پیمانکنار اصنلی بنا پیمانکناران فرعنی بنا 

يکديهر که بیان کننده تعهدات والتاام طرفی  قرارداد در موضوع پیمان آننان 

 است . در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفی  قرارداد ،موضنوع

،مبلغ،مدت،پیمان،تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و فسنخ ينا خاتمنه 

 شود . می پیمان مشخص

 پیمانکار اصلی :

شخص حقیقی يا حقوقی ذيصالحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان بنه عننوان 

 شود . می مجری اصلی موضوع پیمان شناخته

 پیمانکار فرعی :

پیمانکنار اصنلی بنا وی بنرای انجنام بخشنی از امنور ، شخص ذيصالحی است که 

قرارداد منعقد نموده وپیمانکار مربوطه ملام به اجرای تعهدات براساس اسناد 

 باشد.می ومدارک موضوع پیمان

 صاحب کار: 
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شخصی است حقیقی يا حقوقی که مالک يا قائ  مقام قانونی مالک کارگاه بوده و 

ينا فعالینت کارگناه را بنه ينک ينا چنند  انجام يک يا جند نوع از عملینات

نمايد که در اي  حالت مطابق تعريف بند اول کارفرمنناا بنا می پیمانکار محول

شود ، و در صورتی که خود راسايک يا تعندادی کنارگر می مقاطعه دهنده نامیده

قانون کار به گمارد از نظر اين   2را در کارگاه متعلق به خود بر طبق ماده 

 گردد. می ا محسوبکارفرم قانون

 فصل دوم : مقررات 

قانون کار مقاطعنه دهننده )کارفرمنا(  مکلنف اسنت  13مطابق ماده  – 1ماده 

قرارداد خود را با مقاطعه کار )پیمانکار( به نحوی منعقد نمايند کنه در آن 

مقاطعه کار )پیمانکار( متعهد گردد کنه تمنامی مقنررات قنانون را در منورد 

 مايد . کارکنان خود اعمال ن

بايست صالحیت انجام کار خنود را از نظنر ايمننی از می پیمانکاران  - 2ماده 

 وزارت کار و امور اجتماعی اخر نمايند . 

منی  منظنور هنحوه تايید صالحیت پیمانکاران در دستور اجرايی که به  –تبصره 

 گردد ، لحا  خواهد شد .می توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوي 

رفرما بايستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمايند کنه صنالحیت کا – 3ماده 

انجام کار آنان از نظر ايمنی توسط وزارت  کار و امور اجتماعی تايیند شنده 

 باشد . 

پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه  قنوانی  و مقنررات ، آئنی   – 4ماده 

در طول عملیات پیمان حفاظت فنی و بهداشتی کار را های و دستور العملها نامه

 رعايت نمايند.

و تعهدات طنرفی  پیمنان در منوردد ايمننی بايند ها کلیه مسئولیت  – 5ماده 

 صراحتا در مت  قرارداد لحافظ گردد . 

مربنوط بنه ايمننی های در هنهام عقد قرارداد الزم است کلیه هايننه – 6ماده 

بتندای قنرارداد بنا محاسبه و در مت  قرارداد لحا  نموده و پیمانکنار از ا

 .نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد

در هنهام عقد قرارداد پیمانکاری الزم است امکانات و مننابد منورد  – 7ماده 

نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشهیرانه مرتبط بنا ايمننی حسنب منورد 

 توسط طرفی  تامی  گردد.

ايمننی های مورد نیاز در زمینه بايست بر ارائه آموزشهایمی کارفرما – 8ماده

از طريق مراجد ذيصالح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی بنا توجنه 

 به نوع فعالیت نظارت نمايند.

موجود و مفاد های کارفرما مکلف است با توجه به قوانی  و آئی  نامه – 9ماده

 .ظارت نمايد قرارداد فی مابی  ، بر عملکرد ايمنی کلیه پیمانکاران خود ن

هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تنا پاينان  -10ماده 

به يک پیمانکار محول نمايد ، پیمانکار مسئول اجرای مقررات منرتبط "کار کال 

 با حفاظت فنی و ايمنی در کارگاه خواهد بود.

مختلنف ی هاهرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجنرای قسنمت – 11ماده 

عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکنار ينا پیمانکناران ديهنر 

محول نمايد هر نماينده در محدوده پیمان خنود مسنئول اجنرای کلینه مقنررات 

مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ايجاد هماهنهی بی  آنها خواهند 

 بود.

منان را بنه پیمانکناران مختلنف هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پی – 12ماده 

محول نمايد . هرپیمانکار در محدوده پیمان خود ، مسئول اجرای مقررات مرتبط  

 باشدمی خواهد بود و صاحب کار مسئول ايجاد هماهنهی بی  آنها
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پیمانکاران ملام به ثبت آمار و ارائه گاارش حوادث ناشی از کنار  – 13ماده 

کار و امور اجتماعی محل مطابق دسنتورالعمل  به کارفرما جهت ارسال به اداره

 باشند.می قانون کار جمهوری اسالمی ايران 95اجرای تبصره يک ماده 

قنانون  91،  85مناده  اسنتناد منواد  13فصنل و  2اي  آيی  نامه مشتمل بر 

شنورای عنالی حفاظنت  3/12/1388اداره کارجمهوری اسالمی ايران در جلسه مورخ 

به تصويب وزير کار و امور اجتمناعی رسنیده  5/3/1389ريخ فنی تدوي  و در تا

 است .

 

 

 

 مهر وامضاء پیمانکار

 

 

 

 

 


