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 قرارداد شماره  
به  شهماره  شهود یده میهن قهرارداد كارررمها نامیهكه  درا  د مفتحید برق شهیت تولیر ین شركت مدین قرارداد بیا

ان یهآقا ینهد یبها نماهمهدان  در 3060شماره ثبهت  و 10101336130شناس  ملی  و 411335185815اقتصادی 

 یكهد اقتصهاد و -------ب  شماره ثبهت   ------------------------ك طرف و یاز  طاهر میرزائیو  امیر نریمانی

 --------- ینهد یشهود بها نمایده میهمانكهار نامین قهرارداد پیها ك  در ------------ یشناس  مل و -------------

  ردد.یگر منعقد میاز طرف د  ----------کدملی  منظور

  

 قرارداد  1پیوست  و   -------------------------تعمیرات اساسی  موضوع قرارداد عبارتست از

                                                                                مبلغ قرار داد:                                                                                                                 -ماده دو 

باشههد كهه  براسههاس یا  میههر   ----------------------حههروف بهه   ریهها   ------------ مبلههغ رداد بهه  مبلههغ قههرا

قهرارداد( مااسهب   1وسهت شهماره یمتهها )پیر و قیمتها منهدر  در جهدو  مهدمات، مقهادیز قیر و ر یرهرست مقاد

 ده است.ی رد

 مدت قرارداد -ماده س  

 به   --------خ یاز تهار  قهرارداد،  یهاوسهتیپمنهدر  در  یزمانبنهدمدت انجام كار موضوع قهرارداد برهرب برنامه  

جدول  اسنادمناقصه ) 2زمان شروع و ماتم  زیررعالیت هها ماهابب بها پیوسهت شهماره .باشدیم روز  ----مدت 
مدت انجهام كهار موضهوع قهرارداد برهرب مهاده ده ( میباشد.---خالصه فعالیت های مناقصه تعمیرات اساسی لاحو

 ر مواهد بود .ییقابل تغ

 لیمال انجام كار وتاو  -ماده چهار

لهومتر یك -همهدان  ید مفهتح  به  ننهانیرو هاه شههیبخار ن ----ن قرارداد واحد یل موضوع ایمال انجام كار وتاو 

 باشد.یجاده تهران م 45

 رهوق یاز كهار موضهوع قهرارداد درمهار  از ننهان یص دسهتگاه ناهارت انجهام قسهمتی: چنانچه  به  تنهخ1تبصره

 د كارررما بلا مانع مواهد بود.یید با تایباشد انجام كار درمال جد یضرور 

 ط پردامتیشرا -ماده پنج 

درصهد  25توانهد حهداك ر می ی ک  تامین مواد ومصالح مورد نیاز بعهده پیمانکهار باشهد پیمانکهاردرصورت –الف 

خ ارائه  یروز از تار  10ظرف مدت  یبانك ك رقره ضمانتنام یش پردامت درمقابل ارائ  یمبلغ قرارداد ب  عنوان پ

مانكاركسهههر یپ یش پردامهههت متناسهههباو از صورتاسهههابهایشهههود.مبلغ پهههیمانكهههار پردامهههت میضهههمانتنام  بههه  پ

 ش پردامت مستهلك مواهد شد.یزان كسور پیج وب  میوضمانتنام  مربوط  ب  تدر 

صههورت ودرمقابههل ارائهه   ی  زمانبنههدرههررت كههار طبههب برنامههیدرصههد مبلههغ قههرارداد بهه   نسههبت پ ---------  -ب

به   یوقرارداد ی  كسور قانونیده باشد پس از كسر كلید دستگاه ناارت رسییك  ب  تامانكار یت توسط پیوضع

 مانكار پردامت مواهد شد.یپ

در مقابهل  و سه سهت یل موقت مذكور در مهاده بیتاو  یصدور  واهپس از درصد مبلغ قرارداد  ---------- - 

 یوقهرارداد ی  كسهور قهانونیهده باشد پس از كسر كلید دستگاه ناارت رسییمانكار ك  ب  تایاساب پارائ  صورت

 مانكار پردامت مواهد شد.یب  پ

 انجام كار سپرده حسن  -ماده شش 

درصهد به  عنهوان  10زان یه( به  م5مهاده  الهف ش پردامت موضوع بنهدیپ یمانكار ) ب  است نایاز هر پردامت ب  پ

پهس  یل موقهت و مهابقیهتاو  یجام كار كسر مواهد شد. نصف مبلغ مذكور پس از صدور  واهسپرده حسن ان

  ردد.یمانكار مسترد میب  پ یل قاعیتاو  یاز صدور  واه

توانهد مبلهغ سهپرده حسهن انجهام كهار )كسهور وجه  ال همان( را در یمانكهار، كارررمها میپ ی: بنا بهر تقاضها2تبصره

 كارررما مسترد دارد. مقابل امذ ضمانتنام   قابل قبو 
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 تعهدات ین حسن اجرایت م -ماده هفت  

قرارداد ضمانتنام  قابل قبهو   یمانكار مكلف است همزمان با ام این حسن انجام تعهدات، پیب  مناور ت م

كه  كارررمها  یا معاد  مبلغ مذكور را نقداً به  حسهابیم نموده ی% مبلغ قرارداد ب  كارررما تسل 5كارررما معاد  

ك هفته  پهس از یها سپرده مذكور حداك ر ظرف مدت ید. ضمانتنام  ید آنرا ارائ  نمایز و رسید وار ینماین مییعت

  ردد.یل موقت آزاد میتاو  یصدور  واه

ن حسهن انجهام تعههدات حسهر مهورد و یزان ت همیهقهرارداد، م 9ر كار طبب ماده یر مقادیی: درصورت تغ3تبصره

 ابد.ییا توسط كارررما كاهش میو  شیمانكار ارزایمتناسباً توسط پ

 نیدوره ت م -ماده هنت 

مههاه  4ل موقههت بهه  مههدت  یههتاو  یخ صههدور  ههواهین قههرارداد را از تههار یههمانكههار مههدمات انجههام شههده موضههوع ایپ

كه  اهده شود در كار من یصیر و نقایص دستگاه ناارت معاین ب  تنخید. ا ر در دوره ت مینماین میت م

خ ابلها  یروز از تهار  15ن  مود حداك ر ظرف مهدت یانكار باشد نامبرده متعهد است ك  ب  هز میاز عملكرد پ یناش

كهه  توسههط دسههتگاه  یمههدت یو آنههها را طههد یههنماص رههوق یر و نقههایههدسههتگاه ناههارت شههروع بهه  ررههع معا  یكتبهه

ار بهودن واحهد ل در مدیز مربوط  ب  دلیتجه یك  امكان كار بر رویو در صورت د.یشود ررع نماین مییناارت تع

مانكار موظهف اسهت یكار ب  زمان توقف واحد موكو  مواهد شد ك  پ ین صورت اجرایوجود نداشت  باشد در ا

 د.ید اقدام نمایمانكار مواهد رسیر در زمان توقف واحد ك  ب  اطلاع پینسبت ب  ررع ع

ص را یا نقهایهر یهدارد آن معا ا مسهاما  كنهد كارررمها حهبیهن  تعههد مهود قصهور ورزد یهمانكار درانجام ایهر اه پ

 ییفات ق های% بهدون انجهام ترهر 15نه  آنهرا به  اضهار  یبداند ررهع كنهد وهز  یق  ك  مقتضیا ب  هرطر یراساو و 

زان یههچگونهه  اعتههراب نسههبت بهه  میمانكههار حههب هید. پیههاز ماههل سههپرده حسههن انجههام كههار برداشههت نما یوادار 

د یهرهوق را ننما یهانه یجبهران    هز  یسپرده مذكور تكاروك  یواهد داشت. درصورتنخبعمل آمده را  یهان یهز 

 باشد.یمانكار مكلف ب  پردامت آن میپ

 ر كاریر مقادییتغ -ماده ن  

% مبلهغ قهرارداد 25زان یهر كهار را تها میمانكهار مقهادیبه  پ یتواند درطو  مهدت قهرارداد بها اطلهاع كتبهیكارررما م

مانكهار ملهزم به  قبهو  یحاصهل شهود وپ یر ییط قرارداد تغیها وشراا كاهش بدهد بدون آنك  در واحد بیش و یارزا

ن متناسههباو اصههلاب یا كههاهش درموضههوع قهرارداد مههدت قههرارداد بهاتوارب طههرریهش یباشهد. درصههورت ارههزایآن م

   د.یمواهد  رد

 را درارتبها  بها موضهوع ییات موضهوع قهرارداد دسهتگاه ناهارت انجهام كارههایهعمل ین اجهرای: چنانچ  حه4تبصره

 ینهنهادیمهت پیننهده باشهد ق ینهیش بیمتهها پهیر وقیآنها رهرست مقهاد ید ك  برایمانكار ابلا  نمایقرارداد ب  پ

 د كارررما برسد.یید قبلاو ب  تایمانكار بایپ

 ر مدت قراردادییتغ -ماده ده 

 ر مواهد بود.ییر مدت قرارداد قابل تغیدرموارد ز 

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

  یدرمورد بروز حوادث قهر  -ب 

 ل موثر باشد.یجاد شود ك  درمدت تاو یا ییتهایا مادودیوضع و  یدین ومقررات جدیك  قوانیدرصورت -  

ن مهوارد یش آمدن ایك  پیقرارداده ودر صورت ید یدرموارد روق دستگاه ناارت موضوع را مورد ماالع  ورس

 د.ینمایم بلا مانكار ایر مدت قرارداد را ب  پییاد بنناسد تغر مدت قراردییرا مستلزم تغ
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 یدكیل مواد وقاعات یتاو  -ازده یماده 

ل یهص دستگاه ناهارت تاو یت ب  عهده كارررما بوده ك  بنا ب  تنخیانجام رعالاز یمورد ن یدكیمواد وقاعات 

 . قرارداد 3پیوست شماره مانكار مواهد شدیپ

 باشد.یمانكار میل شده بعهده پیتاو  یدكیوحراست مواد وقاعات  یهدار ت حفظ ونگی: مسئول5تبصره

 ن قراردادیر تعهدات طرریسا -ماده دوازده 

از یهن آب وبهرق مهورد نیردتهامیسات متعلب به  كارررمها صهورت  یچنانچ  انجام موضوع قرارداد در مال تاس -1

 ب  عهده كارررما است.

باشهد ونهامبرده متعههد یقرارداد بعهده كارررمها م 5وست شماره یبررب پ یها ومنخصات رنل نقن یتاو  -2

 قراردهد. یار ویمانكار در امتیپ یروز بعداز درمواست كتب 7است مدارك مزبور را حداك ر ظرف مدت 

را بعنهوان سرپرسهت  یت رهردیهههر رعال یروز بعد از مبادل  قراردادبهرا 5مانكار موظف است ظرف مدت یپ -3

د. نامبرده مكلف است ك  درطو  مدت قهرارداد در دسهترس ینما یاو ب  دستگاه ناارت معررن وكتبییپروژه تع

 كارررما باشد. 

  یرات اساسیتعم یط عمومیشرا  -زده  یماده س

  قرارداد 7طبب پیوست شماره 

 ر ومسارتیم  تامیجر  -ماده چهارده 
يدي  ددي  تعطبق برنامه زمانبندي  مناقصه چنانچه پيمانكار در انجام موضوع 

تشخيص خود و با توجه بده مدو ر بدودا يدا تواني به تاخير نمايي كارفرما مي

درصدي تدا  1نبودا تاخيرات در را  انيازی واحي به ازای هر روز تاخير حياقل 

درصي از مبلغ کل قرارداد محاسبه و از مطالبدات پيمانادار  10حياکثر روزانه 

 بردادت نمايي.

درصدي مديت موضدوع قدرارداد  15جام كار بدي  از ميت تاخير در اندر صورتيكه 

تواني عالو  بر دريافت جريمه فدو  قدرارداد را نيد  كارفرما ميتجاوز نمايي 

 فسخ نمايي.

 ستیط ز یو ما یانتاام، یمنیت مقررات ایرعا -ماده پانزده 

سهتگاه موضهوع ن دیجههت مهود و كاركنهانش و همچنه یمنهی  مهوارد ایهت كلیهمانكار متعهد است علاوه بر رعایپ

ا یهاز ورود مسهارت به  كارررمها  یر یجلهو  یر لهازم بهرای  تهدابیهكارررمها، كل یت از مقهررات انتاهامیهقرارداد و تبع

 مانكار مكلف است:ین مناور پید ب  همیاشخاص ثالث را اتخاذ نما

مجهوز  )رهرم   ,FW721-08-01    FW721-08-02شهماره   یقبهل از شهروع كهار، ررمهها یسهتیمانكهار بایپ -1

ل آن ررمههها یههن  تكمیرو ههاه امههذ ودرعههین یمنههیمانكههاران( را از واحههد حفاظههت وایشههروع بهه  كههار پ یمنههیا

ن نهاظر واداره یز شهركت نمهوده وسهپس ررمهها را به  مهندسهیهن یمنیح نكات ایوتوض یهیدركلاس توج

 د ی  نمایتداركات ارا

د تهها یههن نمایههیاههل انجههام موضههوع قههرارداد تعطبههب قههانون در كههار  ههاه مههود واقههع در م یمنههیك نفههر مههامور ایهه -2

 ند.یناارت نما یمنیت مقررات ایكار ررما بر رعا یمنیهماهنگ با واحد ا

زات كه  یه، انفجهار، صهدم  به  تجهین انجام كار ك  منجهر به  حادثه  آتهش سهوز یت هر  ون  ماا در حیمسئول -3

ررتهه ، پردامههت ی ههردد را پذ یاتیههپههروژه عملو  یاانههدورهی، میرات اساسههیههرههررت كههار روزانهه ، تعمیباعههث توقههف پ

 د.یرا تعهد نما ی  مسارات احتمالیم  كلیجر 

ن انجام موضوع قرارداد و ررع منكل بوجهود یمانكار در حیاز قصور پ یناش یدر صورت بروز حوادث احتمال -4

 یهانه یدرصهد  هز  20از حوادث مزبور ب  اضهار   یناش یهان ی  هز یمانكار  كلیآمده توسط پرسنل كار ررما، پ

 د.یم  پردامت نمایمزبور را ب  عنوان جر 

ت یههررتهه  بهها رعایسههات را پذیا و تاسی  اشههیههكل یت حراسههت و نگهههدار یمههان مسههئولیپ یط عمههومیشههرا 21طبههب مههاده  -5

 د. یات را تعهد نمایدر انجام عمل یو مال یت هر  ون  قصور، مسارت جانیدر كار  اه مسئول یمنیحفاظت و ا
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 یاهیسهت مایز  یهات و جنبه یهط و بهداشهت كهار را رعایست ماهین مربو  ب  ز ی  قوانیانكار موظف است كلمیپ -6

 د.یارت نمایست در یط ز یرا از كارشناس ما

اطلهاع  یمنهیا كتبهاً به  واحهد ایهمانكار مكلف است در صورت مناهده هر  ون  عامل مارناك موضهوع را شهفاهاً یپ -7

 دهد.

حفاظهت و بهداشهت كهار درمصهوص اقهدامات پهس  یهان نامه ی  مفاد قانون كار و آئهیت كلیامانكار مكلف ب  رعیپ -8

 باشد.یم یمنیت مقررات ایاز وقوع حوادث و رعا

 دستگاه ناارت  -ماده شانزده 

 یبهر عههده معاونهت مهندسهن قهرارداد تقبهل نمهوده اسهت یهمانكهار طبهب ایك  پ یتعهدات یبر اجرا  یعالناارت 

ازطههرف  یت دسههتگاه ناههارت اجرائههیههمواهههد بههود  قبههل از شههروع رعال  یبهه  عنههوان دسههتگاه عههال یز یههوبرنامهه  ر 

 مانكار ابلا  مواهد شد.یب  پ یدستگاه عال

 اتهایو عوارب و مال یو حفاظت رن ین اجتماعیتام یهام ین كار و بیقوان -ماده هفده 

و  ی، حفاظهت رنهین اجتمهاعیتهاوم یهامه یار، بن و مقررات مربو  ب  كیع قوانیكند ك  از جمید میمانكار تائیپ

باشهد. در ههر حها  یآنهها م یاتها و عوارب كاملهاو مالهع بهوده و متعههد به  اجهراین مربو  ب  مالین قوانیهمچن

ن یقهوان ین و مقررات روق الذكر معوق  متوج  كارررما نخواههد بهود كارررمها دراجهرایقوان یت عدم اجرایمسؤل

 مانكار اقدام مواهد نمود.یپ یشده از صورتاسابها ینیش بیسور پمذكور نسبت ب  اعما  ك

 یر كسهور قهانونیا سهایهمه  و یات، بیهن ومقررات نهر  مالیر قوانییج  تغیقرارداد درنت یخ ام ایهر اه پس از تار 

قههرارداد  ههردد،  یهانهه یا كههاهش هز یههش یر موجههر ارههزاییههن تغیههكهه  اید، بناو یههر نماییههن قههرارداد تغیههمربههو  بهه  ا

 باشد.یارت  میا كاهش یش یا مكلف ب  پردامت وجوه ارزایارت یاب ب  در یمانكار حسر مورد، ذیپ

  یحوادث قهر  -جده یماده ه

ت مبراسهت، مرههرو  یمانكهاراز مسههئولیمانكهار  ههردد، پیتعهههدات پ یفهای  كه  مههانع ایههدرمهوارد بههروز حهوادث قهر 

مانكهار مهار  بهوده  یا ررهع آن از عههده پیه یر یاً: جلهو یهنبهوده ثا ینهیش بیر قابل پهینگون  حوادث اولاو: غیبرآنك  ا

 مانكار در بروزآن موثر نبوده باشد.یا ترك رعل پیثال اً: رعل 

 د.ینگون  حوادث مالع نمایمانكار مكلف است در اسرع وقت كارررمارا از بروز ایپ

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

نصهورت كارررمها مراتهر را كتبهاً به  اطلهاع یتوانهد قهرارداد را ماتمه  دههد در ایطهو  مهدت قهرارداد مكارررما در 

مانكهار بتوانههد در مهلهت مههذكور یدتا پیهنماین میههیماتمه  دادن بهه  قهرارداد تع یرا بهرا یمانكهار رسهانده و مهلتههیپ

 د.یات مربو  ب  كارررما اقدام نماز یر تجهیو سا یدكیل مال انجام كار، ذستگاه، مواد، لوازم ینسبت ب  تاو 

و آن قسهمت را كه  كاملهاً  یل قاعهیهخ ماتم  قرارداد آن قسمت از كارها را ك  ناتمهام اسهت تاو یكارررما در تار 

ر از كارهها در مهدت منهدر  در یهن حسهن انجهام كهار قسهمت امید.ت همینمایل موقهت میهارت  است  تاو یان یپا

ن مناهور نصهف كسهور وجه  ال همان مربهو  به  آن كارهها تها یهر اسهت و به  امانكاین قرارداد بعهده پیا 8ماده 

 ماند.یم ین همچنان نزد كارررما باقیان دوره ت میپا

ا یهاز قصهور  یص دستگاه ناارت ناشیدر آنها مناهده شود ك  ب  تنخ یبیناتمام چنانچ  معا یدر مورد كارها

ن یهیك  با توارب دسهتگاه ناهارت تع ید در مدت متناسبن  مویمانكار مكلف است ب  هز یمانكار باشد پیتخلف پ

 شود. یل قاعیر نموده و سپس ب  ناو روق تاو یشود ررع عیم

مانكهار در ین ماده بوجود آمده مررو  بر آنك  از تعهدات پیك  در امر اعما  ا ییمانكار در مورد كارهایپ یادعا

د جهًز ماالبهات ییهو در صهورت تا یسط كارررما بررسهن قرارداد باشد تویا یمقابل اشخاص ثالث ب  مناور اجرا

مانكهههار مناهههور مواههههد شهههد. كارررمههها موظهههف اسهههت ظهههرف مهههدت ده روز پهههس از ماتمههه  قهههراردادو صهههدور یپ

دبهه  یمانكههار اقههدام نمای  حسههاب بهها پیرههوق الههذكر نسههبت بهه  انجههام تسههو  یل موقههت و قاعههیههصههورتمجلس تاو 

 مانكار آزاد مواهدشد.یش پردامت پیدات و پن حسن انجام تعهی  حساب ت میماض انجام تسو 

 رسخ قرارداد  -ست یماده ب
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 باشد: یل قرارداد از طرف كارررما قابل رسخ میدرموارد ذ

 % مدت قرارداد.10ش از یر موج  بیر غیتام -1

 ص كارررما.یمانكار ب  تنخیپ یو مال یرن ییعدم توانا -2

 رررما.كا یدون اجازه كتبیر یقرارداد بغ یوا ذار  -3

 مانكار.یپ یت قانونیشمو  ممنوع -4

 مانكار.یانالا  شركت پ -5

 مانكار.یپ یورشكستگ -6

وب یهانجهام شهده مع یا اصهلاب كارههایهد یعدم انجام دستورات دستگاه ناارت ب  مناور ررع نواقص و تجد -7

ص كار یر و نقایراساً معابداند  یك  مقتض یبیكبار كارررما ب  هر ترتی ینصورت برایدر طو  مدت قرارداددر ا

د. در صهورت ینمایمانكار كسر مین پردامت پی% از اول15مربوط  را با اضار   یهان یكند و جمع هز یرا ررع م

ب  عمل آمده  یهان ینسبت ب  هز  یچگون  اعتراضیمانكار حب هی رددو پیتكرار منمو  موارد رسخ قرارداد م

مانكههار یاز علههل رههوق رسهخ كنههد مراتههر را كتبهاً بهه  اطلههاع پ یكهیاد را بهه  را نخواههد داشههت. هر ههاه كارررمها قههرارد

ا سهپرده حسهن انجهام یه% ضهمانتنام  5مبالغ  یو ادار  ییفات ق ایا  ب  انجام دادن ترر یرساند و بدون احتیم

  یهل و تاهو  كلید و پس از تاو ینمای% سپرده حسن انجام كار را ب  سود مود وصو  و ضبط م 10تعهدات و 

  حسهاب یو مال انجام كار و دستگاه نسبت ب  انجام تسهو  یلیزات تاو یمانده و تجهیباق یدكیمواد و قاعات 

 ش پردامت آزاد مواهد شد.ی  حساب ضمانتنام  پیاقدام لازم معمو  مواهد نمود. ب  ماض انجام تسو 

 قرارداد یعدم وا ذار  -ك یست و یماده ب

ن قهرارداد به  یهاز تعهدات موضوع ا یا قسمتیا انتقا  تمام ی یب وا ذار كارررما ح یمانكار بدون موارقت كتبیپ

نهدارد و چنانچه   یر ادار یهو غ یو اسهتفاده از كاركنهان شهركت را در سهاعت ادار  یگر ید یقیا حقی یشخص حقوق

% مبلهغ قهرارداد 15معهاد   یامه یشهركت اسهتفاده نمهوده جر  یروههایكار از ن یملاف آن مارز  ردد ك  در اجرا

ر یرو و شهركت تهوانیه هردد مراتهر به  وزارت نیآن به  نفهع شهركت ضهبط م یهانی  ت همیه هردد و كلیاعما  م

از یها نیمانكار ب  مدمات پرسنل شركت و ی ردد. ضمناً چنانچ  پیكار در صنعت برق اعلام م یجهت عدم وا ذار 

ز منهخص شهدن نهر  مهدمات و در از كارررما پهس ا یب  اموا  و ابزار كار شركت داشت پس از درمواست كتب

 مواهد شد. ید كار همكار یصورت تائ

 منع مدامل  كاركنان دولت -دو ست ویماده ب

 1337مههاه ید 22كنههد كهه  در موقههع عقههد قههرارداد، منههمو  قههانون منههع مداملهه ، مصههوب یمانكههار اعلههام میپ

مانكهار به  نفهع یپ یهانیت هم  یهكارررما ماهرز شهود قهرارداد رسهخ و كل یك  ملاف آن برا یباشد در صورتینم

  ردد.یشركت ضبط م

 

 

 

 ل موقتیتاو  -س  ست ویماده ب

انجههام  ررتهه   یتهههایرعال یرات راكهه  حههاویههات موضههوع قههرارداد را انجههام و ههزار  تعمیههمانكههار عملیپههس ازآنكهه  پ

توانهد یباشهدرا ارسها  نمهود میقاعهات م یر یهر حاصل از اندازه  یها، مقادستیست ها، تست لیشامل چك ل

ل موقهت یهشهركت درجلسه  تاو  ینهده مهود را بهرایل موقت نمهوده ونمایتاو  یب دستگاه ناارت تقاضایاز طر 

 د .ینما یمعرر

ل یخ تنهكید تهار ییهودر صورت تا ید یارت  زارشات مزبور انها را رسیروز از در  15دستگاه ناارت ظرف مدت 

زات منهاهده یهر تجهیدر تعم یر ونقائصیود. چنانچ  معامانكار ابلا  مواهد نمیا موقت را كتباو ب  پیجلس  تاو 

ل موقههت یههنصههورت در صههورتمجلس تاو یر ایهه ههردد در غید میههل موقههت در صورتجلسهه  قیههننههد انجههام تاو 
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د وبه  یهد مواههد  ردیه هردد قیجه  آن بعهداو معلهوم میكه  نت یینههایر كارهها وآزمایهاز نقهائص ومعا یرهرست

 (EP-704-02)ررم كد شماره  ن مواهد نمود.یمانكار معیپ یابر  یر مهلتیص ومعایمناور ررع نقا

ل وبرهرب مهذكور یل موقهت مجهدداو تنهكیهص درمهدت مقهرر، جلسه  تاو یر ونقایاست پس از ررع معا یهیبد

 ل موقت اقدام مواهد شد.ینسبت ب  تاو 

 ل موقت اقدام مواهد نمود.یتاو  یل موقت كارررما نسبت ب  صدور  واهیب  ماض انجام تاو 

د یهجهاد ننمایدسهتگاهها ا یدر راه انهداز  یبهوده وملله یهیر رهوق جز یهص ومعایص كارررمها نقهاینانچ  ب  تنهخچ

ر رهوق را در ملها  یهمانكار متعههد مواههد بهود كه  نهواقص ومعایپ یل موقت را صادر ولیتاو  یكارررما  واه

 د. ین ررع نمایدوره ت م

 ذكر مواهد شد. یخ راه انداز یل، تار یخ تاو یتار ل موقت )هر زمان ك  باشد( یتبصره: در صورتجلس  تاو 

 یل قاعیتاو  - چهار ست ویماده ب

توسههط  یل قاعههیههخ جلسهه  تاو یمانكههار تههار یپ یقههرارداد وبهه  تقاضهها 8ن منههدر  در مههاده یان دوره ت ههمیههدر پا

ت ان یهفیناهوه كهار دسهتگاه وك یل قاعی ردد ودرجلس  تاو یمانكار ابلا  مین وكتباو ب  پییدستگاه ناارت تع

صهورت  یل قاعیمانكار باشد مناهده ننود، تاو یاز كار پ یك  ناش یر ونقصید وهر اه عیكنتر  مواهد  رد

 یل قاعههیههدبهه  ماههض انجههام تاو یم وام ههاً مواهههد  ردیمواهههد  ررههت وبلاراصههل  صههورتمجلس مربوطهه  تناهه

 (EP-704-03)ررم شماره  اقدام مواهد نمود. یل قاعیتاو  یكارررما نسبت ب  صدور  واه

ات موضهوع قهرارداد بهوده یهمانكار در عملیاز كار پ یك  ناش یر ونقصیع یل قاعیتبصره: هر اه درهنگام تاو 

وب ونهواقص صهورتمجلس یهقرارداد ررتار مواهد شد ومتعاقر ررع ع 8ررع آنها طبب ماده  یمناهده شودبرا

 بررب روق صادر مواهد شد. یل قاعیوتاو 

 امتلارات - پنج ست ویماده ب

ا یهات موضوع قرارداد یعمل ینك  مربو  ب  اجرایمانكار بروز كند اعم از این كارررما وپیب یك  امتلاراتیر صورتد

ن نتواننههد یوسههت آن باشههد چنانچهه  طههرریك از مههوارد قههرارداد واسههناد ومههدارك پیههر هر یر وتفسههیههمربههو  بهه  تعب

حل ورصهل مواههد شهد.  یصلاب قانونیاجع ذب مراجع  ب  مر یند از طر یموضوع امتلاف را از راه توارب ررع نما

نصهورت یر ایهد درغیهرا كه  بموجهر قهرارداد بعههده دارد اجهرا نما یمانكار ملزم است ك  تا حل امتلهاف تعههداتیپ

 مانكار عمل مواهد نمود.یص مود طبب قرارداد نسبت ب  پیكارررما ب  تنخ

 نیطرر یننان - شش ست ویماده ب

د مفههتح و ید بههرق شهههیههت تولیر یتهههران شههركت مههد -جههاده همههدان  45لههومتر یك مههود را: همههدان یكارررمهها ننههان

نمهههوده  نیههیتع ------------------------------------------------------------------- مههود را یمانكههار ننههانیپ

و به  طهرف د موضهوع را كتبهایر دهد باییمود را در مدت قرارداد تغ ین قرارداد ننانیاز طرر یكیاست و هر اه 

مهذكور در  یكه  به  ننهان ییها  نامه یهگر ابلا  ننهده كلید ب  طرف دیجد یك  ننان یگر اطلاع دهد وتا وقتید

  ردد.یم یل مواهد شد ابلا  شده تلقید تاو یا با امذ رسیارسا  و  یروق با پست سفارش

 ضمائم - و هفتست یماده ب

 ارتند از:باشند عبینفك آن میلا ءن قرارداد ك  جز یضمائم ا

 و رهرست قیمتها ر یشرب مدمات، مقاد -1

 برنام  زمانبندی  -2

 یدکی مورد نیاز پیمانکار ک  توسط کار ررما تهی  می شود .  قاعات مواد و  -3

 رهرست ماشین آلات ؛ تجهیزات ؛ ابزارآلات و امکانات  -4

 نقن  ها و منخصات رنی . -5

 جدو  ارزشیابی پیمانکاران. -6

 عمومی و امتصاصی قرارداد.شریط  -7
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ك نسهخ  آن پهس از یهده است ك  یم  ردیتبصره تناشش ماده و   هفتست و ین قرارداد در چهار  نسخ  با بیا

   نسخ قرارداد حكم واحد را دارد.ی ردد. كلیمانكار میل پیام اً تاو 

 

 كارررما

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

 پیمانكار

--------------- 
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  7پیوست شماره  

 های پیمانکاری قرارداد شرایط عمومی و مصوصی 

 نیرو اه شهیدمفتح
کلی  مفاد و مقررات شرایط عمومی پیمان  ماابب با قوانین و مقررات کنوری در این قهرارداد لهازم الهاجرا مهی 

 باشد. سایر شرایط امتصاصی قرارداد ب  شرب مندر  در این پیوست میاشد:
 

لیت های انجام شده طی روز و برنام  های روز بعد و همچنین تست شیتها و ارقهام  زار  مختصر رعا -1

هفتگی كتبهاً به  دسهتگاه ناهارت اعلهام  واندازه  یری شده و تنایمات باید پس از انجام بصورت روزان  

 و تاییدی  صات انجام كار، امذ شود. در غیر این صورت انجام كار، مورد تایید قرار نمی  یرد. 

شهوند به  نیومی كلیه  تجهیهزات كه  تعمیهر میها  اعم از ملات، پنم سنگ، ورق آلومیو بستن عایب باز -2

ها بصهورتی بهاز شهوند كه  مجهدداً باشد و هنگام تعمیرات تجهیزات، لازم است ایزوله عهده پیمانكار می

ورت پههذیرد ح ههورعایب کههار نیرو ههاه ،عههایب مجههدد صههبهها نیههز قابههل اسههتفاده باشههند و در پایههان هههر كههار 

باشد. ضمناً باز و بست كهردن ها و تمیز كردن مایط كار، الزامی میداربست بندی، جمع آوری داربست

داربست و تامین لوله  داربسهت به  عههده پیمانكهار  مهی باشهد .جابجهایی کلیه  مهوادو قاعهات تها ماهل 

 پیمانکار می باشد. ب  عهده  با هماهنگی دستگاه ناارت  اجرای کار

نماینههده یهها نماینههد ان پیمانكههار در (  15:30لغایههت  14حههدود )سههاعت معینههی و یههر روز در  هههر هفتهه  -3

و منهكلات اجرائهی را به  اطلهاع دسهتگاه  هفته  ای باید شركت نماینهد و رعالیتههای مربهو  به  آن جلس 

 ناارت برساند.

نهدر  در پیوسهت در صورت اسهتفاده از هر ونه  مهدمات و امکانهات مهار  از تعههد کارررمها )به  شهرب م -4

تعرر  ههای مربوطه  مااسهب  و از صهورت وضهعیت پیمانکهار کسهر (  کلی  هزین  ها ماابب با  4شماره

  .مواهد شد

 تاویل كارررما نماید.  بصورت سالمرا باید و مواد مصرری مازاد  پیمانكار پس از انجام كار ابزار  -5

كتریكههی و تناههیم مجههدد هههر رعالیههت بعهههده دمونتههاژ و مونتههاژ تجهیههزات انههدازه  یههری ابههزار دقیقههی و ال -6

باشد.انجام هر  ون  مهدمات رنهی در صهورتیك  به  تنهخیص كارررمها و یها اعلهام نیهاز همان پیمانكار می

طبهب رههرم در  ،بهها اسهتفاده از امکانهات نیرو هاه انجهام شهود وپیمانكهار، ایهن كهار توسهط کارکنهان نیرو هاه 

ها براساس  تعرر  های مربوطه  و هزین اقدام شده و (  ..... ررم شمارهمواست کار از طرف پیمانکار ) 

 مااسب  و از صورت وضعیت پیمانکار کسر مواهد شد . 

پیمانكار موظف است هنگام راه اندازی، ارراد واجهد شهرایط را به  كارررمها معررهی نمایهد و در طهو  راه  -7

 اندازی در صورت لزوم در مال باید ح ور داشت  باشد.

ات تجهیزات دوار ) الکتروپمپ ، الکترو رن و ...( ب  عهده پیمانکار مکانیهر مربوطه  ) پمهپ ، ررع ارتعاش -8

در صورتیک  ب  تنخیص دستگاه ناارت اشکا  از ناحی  الکتروموتور باشد، ررهع عیهر رن و...( میباشد. 

 و جبران مسارات تامیرهای بوجود آمده ب  عهده پیمانکار الکتروموتور مواهد بود.

از مرو  واحد، پیمانكار موظف است هنگام ركورد  یری پارامترهای مختلهف در كار هاه ح هور یابهد قبل  -9

مهورد تائیهد کارررمها ماهابب  و لیست مربوط  را ام اء نماید تا پس از تعمیر و راه اندازی ) حدود مجهاز

دهد.درصورت عدم ( تجهیزات را تاویل با سوابب قبلی تجهیز و دستورالعمل ها یا استانداردهای معتبر

 ح ور پیمانکار، پارامترهای زمان بهره برداری قابل قبو  مواهدبود.

پس از انجام تعمیرات و راه اندازی واحد پیمانكار موظف اسهت  هزار  تعمیهرات ماهابب دسهتورالعمل  -10

هههای رسههم شههده، تههدوین  زارشههات تعمیههرات اساسههی مربههو  شههامل چههك لیسههت، تسههت شههیت، منانی

شهام  االه  ) CDوط  را ب  صورت تایپ شده در س  نسخ  ریزیکی تهی  و ب  همراه های مربكلیرانس
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برای كارررما جهت بررسی ارسها  دارد. پهس از بررسهی (مطابق با نسخ  ایزلکی wordلا  PDFدر قالب 

 نماید.كارررما تاریخ تاویل موقت را تعیین و اعلام می ، زار 

لیست پیوست بعهده پیمانکهار مهی باشهد و کارررمها هیچگونه  تهی  کلی  ابزار کار شخصی کارکنان طبب  -11

تعهدی نسبت ب  تهی  و تاویل ابزار کار از قبیهل )ماسهر ، دسهتکش ، لبهاس کهار ، کفهش ایمنهی و ...( را 

 ندارد.

 پیمانكار موظف است یك نفر كارشناس مقیم بعنوان سرپرست كار اه ب  كارررما معرری نمایند. -12

نفر ب  عنوان مسئو  ایمنی جهت رعایت مسائل و نکات ایمنهی و بهداشهتی پیمانکار موظف است یر  -13

شخصی ب  کارررما معرری نماید،بدیهی است مسئولیت ناشی از عواقهر عهدم رعایهت نکهات ایمنهی به  

صلاحیت ایمنهی مهورد تاییهد  عهده پیمانکار می باشد. همچنین پیمانکار موظف ب  ارائ   واهینام  تایید

اداره تعاون، کار و امور اجتماعی میباشد. ضمنا کلی  کارکنان پیمانکار می بایست قبل از شروع اورهها  

 نیرو اه را طی نمایند. HSEیر دوره توجیهی چند ساعت  توسط واحد 

ارت نیرو، ملهی و بهین پیمانکار ملزم ب  رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع قرارداد )استانداردهای وز  -14

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

های مربو  ب  ایهاب و ذههاب و غهذا و اسهكان پرسهنل پیمانكهار به  جهز مهواردی که  بصهورت لی  هزین ک -15

 باشد . ماص در قرارداد معین شده باشد ب  عهده پیمانكار می

رداد  ههواهی كههالیبره بههودن ادوات انههدازه  یههری را بهه  اداره پیمانكههار موظههف اسههت در هنگههام عقههد قههرا -16

 كالیبراسیون كارررما ارائ  نماید.

تامین اپراتور صاحر صلاحیت )ماابب با قوانین و مقررات مربوط ( کار کردن با جرثقیل سالن تهوربین -17

 ،CWP  .و سایر اماکنی ک  جرثقیل سقفی دارند بعهده پیمانکار می باشد 

کارکنهان کلیهدی کارشناسهان ،  ،می شود ک  پیمانکار موظف اسهت در هنگهام ارائه  قیمهت لیسهتتاکید -18

تکنسین ها و کار ران مود را ب  تفکیر هر رعالیت ب  همراه سوابب کهاری ماهابب بها جهدو  ارائه  شهده در 

جازه کتبی کهار اسناد ارزیابی رنی پیوست اعلام نماید . هر  ون  تغییر در رهرست ارراد کلیدی موکو  ب  ا

 مود مااسهب  و درب  تنخیص مربوط  را جریم  یا مسارت کارررما میتواند ررما بوده و در صورت تخلف 

  . نمایدو کسر  نموده مناور  از پیمانکارماالبات 

علهاوه بهر ارائه  صهورت وضهعیت پیمانکهار در قالهر تکمیهل رهرم   هر ون  پردامهت صهورت وضهعیت هها-19

اره ...............( بها طهی مراحهل منهدر  در رهرم مهذکور )تائیهد و ام های مراجهع ذی صورت وضعیت )ررم شم

 .ربط( امکان پذیر مواهد بود

در قالر تکمیل ررم   واهی تاویل موقت )ررم شماره ...............( با طهی صدور  واهی تاویل موقت -20

 .ن پذیر مواهد بودمراحل مندر  در ررم مذکور )تائید و ام ای مراجع ذی ربط( امکا

در قالر تکمیل رهرم   هواهی تاویهل دائهم   )رهرم شهماره ...............( بها طهی  دائمصدور  واهی تاویل -21

 .مراحل مندر  در ررم مذکور )تائید و ام ای مراجع ذی ربط( امکان پذیر مواهد بود

یهین تکلیهف مبهالغ قهرارداد ناشهی از هر ون  تغییر در مقادیر کار رقط با امذ موارقت قبلی کارررمها و تع-22

تغییرات مذکور بوده و در قالر تکمیل ررم  تغییر مقادیر کار )ررم شماره ...............( بها طهی مراحهل منهدر  

 .در ررم مذکور )تائید و ام ای مراجع ذی ربط( امکان پذیر مواهد بود

عهد مقهرر قهادر به  ماتمه  کهار نخواههد بهود ،  درصورتيک  بناب  دلايلي پيمانکار پيش بيني نمايد ک  درمو-23

بايههد نسههبت بهه  درمواسههت مهلههت بصههورت کتبههی )تکميههل ورههرم درمواسههت اسههتمها و( اقههدام نمههوده و 

درصورت موارقت و امذمجوزهاي لازم تاميرات موج  مناهور شهده و مهدت زمهان اجهرای رعالیهت هها قابهل 

 ارزايش مواهد بود. 

 .يرو اه با اجازه کتبي کارررما امکان پذير مي باشدهر ون  توقف کار ومرو  از ن-24

چنانچهه  پيمانكههار در انجههام موضههوع مناقصهه  طبههب برنامهه  زمانبنههدي تعيههین شههده تههامير نمايههد كارررمهها -25

قرارداد )جریم  و تامیر( ب  ازاي هر سا عت تهاميرموثر در زمهان راه  13ميتواند )متناسر با / علاوه بر( ماده 

 جریم  را مااسب  و از مال ماالبات پيمانكار برداشت نمايد.اندازي واحدها 
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عملكههرد پیمانكههار مسههاراتی بهه  امههوا  كارررمهها  وءدر صههورتیك  بهه  تنههخیص دسههتگاه ناههارت بههر اثههر سهه-26

هههای وی ایههد كارررمهها میتوانههد راسههاو مسههارات مههذكور را از ماههل ماالبههات پیمانكههار و یهها سههایر دارائیوارد

 برداشت نماید .

در صورتیک  تعلل پیمانکار در تاویل ب  موقع تعهدات مهود منجهر به  تهامیر تعههدات سهایر پیمانکهارانی -27

 ردد ک  از برنام  موب عقر نباشند، جبران این جرایم ثانوی  سایر پیمانکاران هم میتواند در تعههد پیمانکهار 

 او  مناور  ردد.

کن دیگهر نیرو هاه ، توسهط کارکنهان پیمانکهار الزامهی رعایت شئونات املاقی واسلامی در مایط کار واما-28

 است 

از واحد اطلاعات وبازرسی نیرو اه دریارهت ودرهنگهام موقت لی  کارکنان   پیمانکار بایستی کارت تردد ک-29

 تردد استفاده نمایند.

بایهد   در زمان ماتم  پهروژه یها قاهع همکهاری کارکنهان پیمانکهار به  ههر عنهوان ، کهارت ههای تهردد موقهت-30

  عودت داشت  شوند.

در صههورت لههزوم سههاعت  ورود و مههرو  کلیهه  ارههراد و مههودرو هههای پیمانکههار توسههط واحههد حراسههت و -31

 انتاامات نیرو اه ثبت شده و عموم کارکنان موظف ب  همکاری لازم میباشند.

بهدنی ارهراد و  پیمانکاران موظف ب  همکاری لازم در مصوص هر ون  بازرسی های لهازم اعهم از بازرسهی-32

 مودروهای پیمانکاران و ... میباشند. 

 

)رهرم مجهوز    ,FW721-08-01    FW721-08-02پیمانكهار بایسهتی قبهل از شهروع كهار، ررمههای  شهماره -33

ایمنی شروع ب  كار پیمانكاران( را از واحد حفاظت و ایمنی نیرو اه امهذ وضهمن  تكمیهل آن ررمهها ، کارکنهان 

وجیهی و توضیح نكات ایمنی نیز شركت نموده وسپس ررمها را ب  دستگاه ناارت ارایه  پیمانکار دركلاس ت

 نماید 

یك نفر مامور ایمنی طبب قانون در كار  اه مود واقع در ماهل انجهام موضهوع قهرارداد تعیهین نمایهد تها -34

 هماهنگ با واحد ایمنی كار ررما بر رعایت مقررات ایمنی ناارت نمایند.

 ون  ماا در حین انجام كار ك  منجر ب  حادثه  آتهش سهوزی، انفجهار، صهدم  به  تجهیهزات  مسئولیت هر-35

ای و پههروژه عملیههاتی  ههردد را پذیررتهه ، كهه  باعههث توقههف پیرههررت كههار روزانهه ، تعمیههرات اساسههی، میانههدوره

 پردامت جریم  كلی  مسارات احتمالی را تعهد نماید.

قصور پیمانكار در حهین انجهام موضهوع قهرارداد و ررهع منهكل در صورت بروز حوادث احتمالی ناشی از -36

درصهد   20های ناشهی از حهوادث مزبهور به  اضهار  بوجود آمده توسط پرسنل كار ررما، پیمانكار  كلی  هزین 

 های مزبور را ب  عنوان جریم  پردامت نماید.هزین 

اشهیا و تاسیسهات را پذیررته  بها  شرایط عمومی پیمان مسئولیت حراست و نگهداری كلی  21طبب ماده -37

رعایت حفاظت و ایمنی در كار  اه مسئولیت هر  ونه  قصهور، مسهارت جهانی و مهالی در انجهام عملیهات را 

 تعهد نماید. 

های زیسهت پیمانكار موظف است كلی  قوانین مربو  ب  زیست مایط و بهداشت كار را رعایت و جنب -38

 ارت نماید.مایای را از كارشناس مایط زیست دری

پیمانكار مكلف است در صورت مناهده ههر  ونه  عامهل مارنهاك موضهوع را شهفاهاً یها كتبهاً به  واحهد -39

 ایمنی اطلاع دهد.

های حفاظهت و بهداشهت كهار درمصهوص پیمانكار مكلف به  رعایهت كلیه  مفهاد قهانون كهار و آئهین نامه -40

 شد.بااقدامات پس از وقوع حوادث و رعایت مقررات ایمنی می

پیمانکههار موظههف اسههت جهههت  پرسههنل تاههت سرپرسههتی مههود  بیمهه  نامهه   مسههئولیت کارررمهها در قبهها   -41

 کارکنان  تعدادی بی نام  از شرکتهای بیم  امذ وارائ  نماید  
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 نحوه انجام كار-1

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

... بايستي پس از دريافت  ااتازه كتار بتر  واز كار گرم، سرد، حفاري 

ااتازه  اساس دستورالعمل صدور مجوز كار )از واحد مربوطه صورت پتييرد.

كار دريافتي بايستي داراي امضاء مجتاز مستلوليم مربوطته ي كارفرمتا، 

 ناظر مربوطه باشد. مسلول پيمانكاري يا

زات حفاظت  كاركنان پيمانكار موظفند هنگام انجام كار از كليه تجهيت•  .2

 استفاده نمايند. فردي متناسب با نوع كار

نماينده كارفرما در صورت مشاهده انجام كار بدون دريافت  مجتوز مزم •  .3

و يا عدم استفاده از تجهيتزات حفاظت  فتردي  HSE يا عدم رعاي  مقررات

اقدام نموده و تأميم خسارات  توسط پيمانكار، نسب  به تعطيل نمودن كار

 يمانكار مي باشد.حاصله بعهده پ

پيمانكار موظف اس  پس از انجام كار نسب  به پاكسازي و بهسازي محتيط   .4

 به حال  اوليه اقدام نمايد. كار و بازگرداندن آن

س  •  .5 استفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا ايمم در هنگام كار ممنوع ا

 كار الوگيري بعمل خواهتد آمتد و ابتزار و و در صورت مشاهده از انجام

 خارج شود. لوازم ناايمم بايد بالفاصله توسط پيمانكار از محيط كار

 HSEچنانچه از ادامه فعالي  پيمانكتار بتدليل عتدم رعايت  مقتررات •  .6

رفع نقص و نارستايي آن فعاليت  و صتدور  الوگيري به عمل آيد، تا زمان

فعاليت  متيكوررا  مجوز از سوي نماينده كارفرما ، پيمانكار حق ادامته

د داش  و از باب  هزينه هاي مرتبط با توقف كتتار، كارفرمتا هتي  نخواه

مي  گونه ير مجتاز تلقتي  مسلوليتي نخواهد داش  و بعالوه ايم تتاخير ي

 گردد.

 HSEگزارش دهي، بررسي و تجزيه و تحليل حوادث -2

(، رويتدادها و  near missپيمانكار ملزم به گزارش دهتي شتبه حتوادث ) .7

 مي باشد. حوادث، طبق روش كارفرما

پيمانكاران ملزم به اطالع رساني سريع در مورد تمامي حتوادث بهداشتتي،  .8

حاد از قبيل: "حوادث منجر به فوت، خستارات متالي  ايمني و زيس  محيطي

وسيع" مطابق دستورالعمل ثب  و  قابل تواه و يا آلودگي هاي زيس  محيطي

  ارائه گزارش حوادث مهم(مي باشند.

م به ثب  و ارائه گتزارش و آمتتارحوادث بهداشتتي، پيمانكاران اصلي ملز .9

شبه حوادث مربوط به خود مطابق بتا دستتورالعمل  ايمني و زيس  محيطي و

پيمانكار دفتر مخصوص براي  گزارش حوادث به نماينده كارفرما مي باشند.

محتل كارگتاه  ثب  خصوصيات تمام معالجات ازئي كه توسط كاركنان خود در

و نگهداري خواهد كرد. همچنيم موظف است  در صتورت  انجام مي گيرد تهيه

سخه از گتزارش اداره بيمته را بتراي  بروز حادثه ناتوان كننتده يتن ن

 نسخه ديگري را بايگاني نمايد. نماينده كارفرما ارسال داشته و

 ايم گزارش موارد ذيل را شامل مي شود: .10

 شبه حوادث -

 حوادث -

ارفرمتتا بررستتي شتتود. ك HSEتمتتامي حتتوادث بايتتد توستتط نماينتتده  .11

در انجتام ايتم بررستي و رفتع مشتكالت  پيمانكار بايد ضمم اطالع رستاني

نتا ايمتتم  مواود، همكاري مزم را مبيول دارد تا تمامي اعمال و شترايط

 فورًا اصالح شوند.

يل حتوادث بتا  .12 پيمانكار بايد در اسرع وقت  پتس از تجزيته و تحل

ا به منظور پيشگيري از وقوع آن ر هماهنگي نماينده كارفرما بايد نتايج

 دهد. حوادث مشابه به صورت مقتضي در اختيار كليه افراد قرار
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 مديري  بهداش -3

اريمه هاي احتمالي از طرف وزارت بهداش ، درمان و ديگر متوليتان  .13

ترك فعتل كاركنتان پيمانكتار بته عهتده  بهداشتي كشور ناشي از فعل يا

 پيمانكار خواهد بود.

 ايبهداش  حرفه  -4

به طور كلي حيف يا كاهش آمينده ها در منبتع ايجتاد و يتا مستير  .14

بر ايم استفاده از تجهيزات حفاظت  فتردي،  انتقال صورت مي گيرد. عالوه

 به منظور كاهش آثار آمينده ها در محل درياف ، الزامي

 بهداش  محيط -5 

مسلولي  بهداش  )عمومي، فردي و محيط( فعالي  هاي پيمانكتار بتر  .15

 باشد. HSEمطابق با مقررات  ه پيمانكار اس  و بايدعهد

شرايط و ضوابط بهداش  مواد فردي، عمومي و محيط مربوط به امتاكم  .16

 باشد. HSEبايد مطابق با مقررات  و افراد در اختيار پيمانكار

محيط كار پيمانكاران بايد تميز و مرتب بتوده و پتاكيزه و متنظم  .17

لي براي ذخيره و نگهتداري تجهيتزات مح نگهداري شود.به ايم منظور بايد

فراينتدها، اعمتال،  در نظر گرفته شود. دستورالعمل ضبط و ربط در همته

فعالي  ها و مشايل بايد رعاي  شود. ضبط و ربط براي ايم فرايندها يتن 

اانبي نبوده بلكه بخش تكميل كننده آنها اس . به عنتوان بخشتي از  بخش

ز منطقه فعالي ، بته صتورت مرتتب و ا كار، مواد زائد و زباله ها بايد

 مستمر امع آوري شود.

 كمن هاي اوليه -6

پيمانكار مكلف اس  متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرات كارگاه  .18

به تجهيزات و داروهاي مزم تهيه و در نقتاطي  اعبه كمن هاي اوليه مجهز

 باشد نصب نمايد. كه دسترسي فوري به آنها براي كارگران ميسر

اس  متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرات كارگاه حداقل يت   مزم .19

مل  نفر از كاركنان پيمانكار آموزش كمن هاي اوليته را بتراي عكتس الع

نماينده كارفرما معرفي  سريع در هنگام وقوع حادثه گيرانده باشند و به

 گردد.

پيمانكار موظف اس  به محض ابتالء يكي از كتارگران بته  HSEمسلول  .20

 به نماينده كارفرما گزارش دهد. واگيردار مراتب را امراض

محل استقرار خدمات پزشكي بايد براي كليه كاركنتان شتناخته شتده  .21

 باشد.

 مديري  ايمني و آتش نشاني- 7

پيمانكار بايد نسب  به شناستايي، ارزيتابي و كنتترل ريستن هتاي  .22

 خود اقدام كند. ايمني انواع خطرات محيط كار

 عبارتند از: از امله ايم خطرات .23

 خطرات مكانيكي/ الكتريكي / حرارتي -

 خطرات ناشي از ارتفاع -

 خطرات ناشي از مواد شيميايي و ااسام -

پيمانكار بايد براي انواع خطرات شناسايي شده، تدابيري به منظور  .24

 محتمل اتخاذ نمايد. پيشگيري از وقوع حوادث

يط كار نسب  به پيمانكار موظف اس  با تواه به خطرات مواود در مح .25

 هشدار دهنده مربوط اقدام نمايد. تهيه و نصب عالئم

به منظورحصول اطمينان ازعملكردمناستب تجهيتزات و ماشتيم آمت)از  .26

زيس (، پيمانكارموظف اس  يتن برنامته متدون  نظربهداش ، ايمني و محيط

 براي زمان تعميرونگهداري تدويم و اارا نمايد.
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زات پيمانكار بايد به صتورت مستتمر برنامه تعمير و نگهداري تجهي .27

 مورد بازنگري قرار گيرد. با هماهنگي نماينده كارفرما

پيمانكار بايد در برنامه هاي تعمير و نگهداري تجهيزات ختود، از  .28

 تجهيزات ايمني اطمينان حاصل كند. واود و چگونگي نحوه استفاده

يتهه پيمانكار موظف اس  بسته به نوع فعالي ، دستتورالعمل هتاي و .29

 به مورد اارا درآورد. ايمني ماشيم آمت را تهيه و

پيمانكار بايد ابزار مناسب و سالم به منظور انجام فعاليت  هتاي  .30

كاري فراهم كند. پيمانكار بايد ليس  تجهيزات ضروري و تاييديته ستالم  

 نمايد. آنها را قبل از ورود به محل كار ارائه

 :نمونه هايي از ايم تجهيزات عبارتس  از

 مخازن و تجهيزات سند بالس  -

 ماشيم خم كاري و وسايل نقليه باربري -

 موتور اوش)ترانس وژنراتور( / ماشيم آمت سبن و سنگيم -

استقرار هر گونه كانتينر و يا تخصيص فضا اه  كارگاه يتا انبتار  .31

 نماينده كارفرما مي باشد. پيمانكار منوط به اخي مجوز از

  بازرسی و تيکرات-8

ورت عدم استفاده از تجهيزات حفاظتي توسط كاركنان پيمانكار، در ص .32

 به ترتيب ذيل عمل خواهد آمد: برخوردهاي انضباطي زير

اخطارشفاهي به پيمانكارودرخواس  اخيتعهداز فرد خاطي براي استتفاده − 

 از وسائل حفاظ  فردي.

اخطار كتبي به پيمانكار و در صورت مقصر بودن فترد ختاطي )بتا نظتر − 

 برخورد با شخص خاطي به نحو مقتضي ماينده كارفرما( درخواس ن

اعمال اريمه نقدي پيمانكار و كسر از صورت وضعي  پيمانكار بتا نظتتر − 

خطاهايي كه فرد خاطي انجام داده اس  و درخواس   نماينده كارفرما براي

 تعويض اانشيم به ااي فرد خاطي.

عمليتات پرتونگتاري/  در صورتي كه پيمانكار در حيم ااراي كار از .33

مزم اس  ضمم پيش بيني تمهيدات و مالحظتات  راديوگرافي استفاده مي كند،

می  ايمني، طبق مقررات و آييم نامه هاي كشوري منجمله سازمان انرژی ات

 پيش بينی کامل تجهيزات و لوازم مورد نياز را به عمل آورد.

 مديري  محيط زيس -9

بروز آلودگي وتخريب زيس  محيطي  فعالي  هاي پيمانكار نبايد مواب .34

 در منطقه شود.

چنانچه بروز برخي آلودگي ها بته لحتان نتوع متواد و فراينتدهاي  .35

پيمانكار موظف است  اقتدامات مزم را بته  توليدي ااتناب ناپيير باشد،

 منظور كاهش اثرات آلودگي انجام دهد.

حدوده فعاليت .36   كنترل ومديري  هرگونه آمينتده)آب، هواوختاك( درم

 پيمانكاربرعهده پيمانكار اس .

پيمانكار موظف اس  كليته قتوانيم و استتانداردهاي ملتي و محلتي  .37

 درايم خصوص رارعاي  كند.

پيمانكار بايد در حوادثي كه نشتي به همراه داشته و يتن آمينتده  .38

موارد مشابه( به هوا، خاك، آب هاي ستطحي  )اسيد، باز، هيدروكربم ها و

نموده و منطقته آلتوده  بد، سريعًا نشتي را متوقفو زيرزميني راه مي يا

 را پاكسازي شود و نماينده كارفرما را بالفاصله مطلع نمايد.

مواد آلتوده و پاكستازي منطقته  .39 تمام هزينه هاي امع آوري و دفع 

كننده و اريمه هاي قانوني احتمالي بتر  آلوده شده با خاك و مواد تميز

 عهده پيمانكار خواهد بود.
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ر گونه فاضالب صنعتي و بهداشتي تصفيه شده به محيط ممنتوع تخليه ه .40

دفع فاضالب ها بايد با نظارت كامل نماينده كارفرمتا  بوده و محل و روش

 باشد.

پيمتانكتار بتايد حتداكثتر تالش ختود را براي كاهش توليد زائدات  .41

فعالي  هاي بهره برداري صرف نمايد. پيمانكتاراني  ناشي از سوخ  و ساز

سروكار دارند بته منظتور  با زائدات خطرناك يا زائدات با حجم زيادكه 

اطمينان از به كاربري روشتهاي دفتع مناستب بايتد كتامالً بتا نماينتده 

هماهنگ بوده و برنامه ختود را بته تصتويب نماينتده كارفرمتا  كارفرما

 برسانند.

زائدات خطرناك توليد شتده توستط پيمانكتار نبايتد همتراه ستاير  .42

روش مناسب دفع ايم مواد را تهيه و به  ع شود. پيمانكار بايدزائدات دف

خطرنتاك بتر ت تاييد نماينده كارفرما برساند. همچنيم هزينه دفع زائدا

 عهده پيمانكار اس ..

پيمانكار موظف به بازسازي مناطق تخريب شده ناشي از فعالي  ختود  .43

ميباشتد و خريبي به وضعي  اوليه تا حد امكتان ت بوده وبرگرداندن محيط

 خصوص كسب نمايد. بايد رضاي  ذينفعان و نماينده كارفرما را در ايم

يمانكار ملزم به ااتراي قتانون متديري  پستماند و دستتورالعمل پ .44

باشد و هزينه مترتب از ااراي نتاقص  اارايي آن در طول انجام پيمان مي

 يا عدم ااراي آن متواه پيمانكار مي باشد.

وع به كار براساس گزارش ارزيتابي زيست  پيمانكار بايد از بدو شر .45

گتزارش بتازرسيم معتمتد، اقتدامات مزم را اهتت   محيطي پروژه و همچنيم

 زيس  منطقه به عمل آورد. كاهش اثرات ناشي از ااراي پروژه بر محيط

پيمانكار بايد حسب مورد و نوع كار مطابق گتزارش ارزيتابي زيست   .46

ظ  صورتجلسه مجوز زيس محيطي تهيه شده و   محيطي صادره از ستازمان حفا

اه  كاهش اثرات ناشي از ااراي پتروژه  محيط زيس  نسب  به اقدامات مزم

 محيطي اقدام نمايد. بر محيط زيس  منطقه مطابق گزارش ارزيابي زيس 

آشنايي با نقشه و موقعي  ساي  و اينكته در زمتان وقتوع ريتزش و  .47

 يمانكار اس .ومسلولي  هاي پ نشتي چه بايد كرد از وظايف

پيمانكار بايد در طرح مديري  زيس  محيطي ختود، بتراي امتع آوري  .48

صتنعتي ختود برنامته مشخصتي داشتته و بته ااترا  فاضالب هاي بهداشتي و

 درآورد.

يدروكربم هتا،  .49 پيمانكار بايد با مديري  مناسب مواد شيميايي و ه

 و زيرزميني و هوا پيشگيري نمايد. از آلودگي خاك، آب هاي سطحي

 

تهيه بيمته مستلولي  متدنی اهت  کارکنتان پيماناتار باهمتاهنگی  .50

 واحدايمنی قبل ازشروع کار.

 

هرگونه مسائل و مشكالت فنی بايد از طريق دستگاه نظارت حل و فصل گردد. -51

ليا مزم ا س  ارتباط مستمر و دائم پيمانكار بتا دستتگاه نظتارت برقترار 

 -3کارشناسان نظتارت و   -2عاليه نظارت  -1باشد.دستگاه نظارت در سه سطح 

تانسيم های نظارت تعريف شده اند. ليا کليه مدارک و مستتندات مربتوط بته 

پروژه و مطتابق بتا مفتاد قترارداد ميبايست  پتس از اختي تائيديته هتای 

کارشناسان نظارت به مراع تحويل گيری نهتائی يعنتی نظتارت عاليته تحويتل 

 گردند.

قت  موکتول بته ارائته گتزارش کتار حتاوی موافق  با تقاضای تحويتل مو-52

ها، مقتادير حاصتل از فعاليتهای انجام گرفته ، چن ليست  هتا، تست  ليست 

تواند از طريق دستتگاه نظتارت باشدرا ارسال نمود میاندازه گيری قطعات می
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تقاضای تحويل موق  نموده ونماينده خود را برای شرك  درالسه تحويل موقت  

 معرفی نمايد .

روز از دريافت  گزارشتات مزبتور آنهتا را  15ه نظارت ظترف متدت دستگا-53

رسيدگی ودر صورت تاييد تتاري  تشتكيل السته تحويتل موقت  را كتبتا" بته 

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

در صورتجلسه تحويل موق  )هر زمان كه باشد( تاري  تحويتل، تتاري  راه -54

 اندازی ذكر خواهد شد.

قرارداد و بته تقاضتای  8پس از پايتان دوره تضتميم منتدرج در متاده -55

( خواهتد EP-704-03پيمانكار صدور گواهی تحويل قطعی مطابق با )فرم شماره 

 بود

 

 

 

 

 

 

 6پیوست شماره 

 جدول ارزشیابی پیمانکاران ک  ده درصد حسن انجام کار را شام  می شود

 
 مسئول عوام  ارزلابی پیمانکاران ردلف

 ارزلابی

 امتیاز

 10 حراست همکاری و رعایت مقررات انتاامی 1

رعایت نارات دستگاه ناارت، شرکت در جلسات رنی مربوط ، همکاری و تعامل  2

با سایر پیمانکاران، رعایت نام و ان با  در مایط کار، عدم تغییرات در ارراد 

 دستگاه ناارتکلیدی، ابزار کار و زمان بندی رعالیت ها بدون هماهنگی با 

دستگاه 

 ناارت 

20 

 20 مدیر پروژه ارائ  ب  موقع و کامل  زارشات 3

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

 10  رعایت مفاد قرارداد و  رد  کارهای تعریف شده 5
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 پیوست شماره دو )لیست ابزار ومدمات (

 تدرح اقالم و خيما رديف
به عهي  

 پيماناار

به عهي  

 کارفرما
 توضيحات

1 
انواع جد  هيديرولي  و 

 chain blockجر قيل دستی

   درصورت تحويل )درمواقع

 ضروری(اجار  بها منظورخواهيدي

2 

اب ارولدددوازم دخصدددی 

-دسددتا -وايمنی)ماسدد 

 ...(-عين 

  

----- 

3 
تجهيدد ات برقی)دسددت ا  

 (کابل.-سنگ-دريل -جوش

  ويل )درمواقع درصورت تح

 ضروری(اجار  بها منظورخواهيدي

4 
-انددواع کوسددوگ)نر وا

 ...(- از-هوابرش

   درصورت تحويل )درمواقع

 ضروری(اجار  بها منظورخواهيدي

    انواع اسوری روانااری 5

    اسوری ترک يابی 6

    کرباس 7

    مولياوت  -انواع  ريس 8

    سمباد  9

10 
و  انددواع چسددی مددايع

 کاغذی

  
 

    -الوار-تخته –پالستي   11

    الاترود –صفحه سنگ  12

13 
لوله و لدوازم داربسدت 

 بنيی

  
 

درصورت اجرا  )درمواقع    اجرای داربست بنيی 14

 ضروری(اجار  بها منظورخواهيدي

15 
-تدد 11جر قيددل متحددرک)

 ...-تراکتور-...(

   درصورت ارئه خيمات )درمواقع

 ار  بها منظورخواهيديضروری(اج

درصورت ارئه خيمات )درمواقع    کمورسور 16

 ضروری(اجار  بها منظورخواهيدي

17 
جعبده  -اتاقد  –کاناس 

 ... -فل ی

  
 

18 

اب اراندددددددددددياز  

-اهددم متددر- يری)مي ددر

-سدددددداعت-کددددددوليس

کاليبراتوردما،فشددددار 

دهندددي  پمدددج ،  دددي  

 ( ديجيتالی 

  

  درصورت تحويل يا ارئه خيمات اجار

 بها منظورخواهيدي
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19 
نيروی انسدانی سدداد  و 

 متخصص

   درصورت ارئه خيمات )درمواقع

 ضروری(ه ينه منظورخواهيدي

20 
مياا  -دير-پذيرائی)چای

 ...(-وعي 

  
----- 

21 

اب ارکددارمعمولی)انواع 

چدي  -سدوهاا-چاد -نچار

 (پالک 

   کليه اب ار و چي  پالکهای

مورد استفاد  بايي 

 وسالم بادي  استانيارد 

22 
پددانو و سدداخت انددواع 

 وادر)الستيای و...( 

    تامي  مواد الزم )ور ( به عهي

 کارفرما ميبادي

23 

مايعددددددات جهددددددت 

-تينددر-دستشددو) ازوئيل

)... 

  

 

    اب ارمخصوص  24

تامي  بر  تابلوهاوپري هابه عهي     کابل وسيم سيار 25

 کارفرما ميبادي

26 
هدوا دلنگ انتقاگ نب و 

 و...

    تامي  نب و هوای سرويس به عهي

 کارفرما ميبادي

27 

درصورت ارئه خيمات )درمواقع    بازکردا و بست  عايق 

ضروری(ه ينه منظورخواهيدي تامي  

مواد الزم )ور  و پشم سنگ( به عهي  

 کارفرما ميبادي

28 
اکسيي نلومينيدوم جهدت 

 سني بالست توربي  

 
 

فاد  پيماناار از خيمات نيرو ا  تعرفه برخدی مدوارد بده درصورت است       

درح ذيل ميبادي.خارج از اي  موارد حسی مورد و به تشخيص کارفرما محاسدبه و 

 اخذ خواهنيدي:

 لایر700.000ت  به ازای هرساعت 11جر قيل  -1

 لایر400.000ت  به ازای هرساعت 5جر قيل  -2

 لایر300.000ت   ليفتراک به ازای هرساعت 3جر قيل  -3

 لایر800.000بيل باهوبه ازای هرساعت -4

 لایر600.000باالبر هييروليای  هري  به ازای هرساعت-800کمورسور   -5

 لایر300.000تراکتور به ازای هرساعت -6

 لایر1.000.000به ازای هرساعت 400کمورسور  -7

 لایر 600.000دست ا  تصفيه روغ   به ازای هرساعت  -8

تدر دديلنگ   بده ازای هدر روز  دست ا  ننيوساوبی وترمو رافی و ويبروم -9

 لایر 7000.000

 لایر 320.000کفی تريلی به ازای هرساعت  -10

 لایر15.000.000دست ا  واتر جت به ازای هرروز  -11

 لایر 500.000خيمات کاردناسی به صورت پروژ  ای به ازای هرساعت  -12

 لایر400.000خيمات کاردناسی به صورت غير  پروژ  ای به ازای هرساعت -18

 لایر300.000ات تانسينی به صورت  پروژ  ای به ازای هرساعت خيم-19

 لایر250.000خيمات کار ری به صورت غير  پروژ  ای به ازای هرساعت  -20

انددواع جدد  هيدديرو لياددی                            هرسدداعت     -21

 لایر 60.000

انددواع چددي  بددالک وترولددی                        هددر سدداعت     -22

 لایر 60.000

انواع ميادرو متدر ،کدوليس ،...                    هدر سداعت     -23

 لایر 10.000
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 6.000انواع اچار نل  و چا  خور                    هر ساعت     -24

 لایر

انددواع سدديم سدديار پرژکتددور                        هددر سدداعت     -25

 لایر 10.000

هددر   انددواع باددس                                            -26

 لایر 12.000ساعت   

انواع ترکمتر                                         هرساعت   -27

 لایر 20.000

انددواع ددد ل                                            هددر   -28

 لایر 6.000ساعت   

انواع مينی سدنگ                                   هدر سداعت   -29

 لایر 30.000

له  يدری .....                       هدر سداعت      انواع نچار لو  -30

 لایر 6.000

کوسدددوگ پرسدددی                                      هرسددداعت  -31

 لایر    10.000

کوسدددوگ اکسدددي ا                                    هرسددداعت   -32

 لایر   10.000

کوسددوگ نر ددوا                                      هرسدداعت  -33

 لایر 10.000

 130.000دارژ کوسوگ پرسی                                هرعديد -34

 لایر

 لایر146.000دارژکوسوگ اکسي ا                             هرعيد  -35

 لایر1.500.000دارژ کوسوگ نر وا                          هرعيد   -36

 تجهيزات و ابزارآمت ابزاردقيق:

 لایر400.000هرساعت         انواع کاليبراتور  -37

 لایر120.000انواع  ي  ديجيتالی                           هرساعت  -38

انددواع  ددي  مبنددا                                  هرسدداعت  -39

 لایر 20.000

 100.000پمج دستی                                     هرسداعت  -40

 لایر

41- Dead weight tester                        لایر 160.000هرساعت 

هرسدداعت  )دسددت ا  برنامدده ريدد ی وکاليبراسدديوا ترانسددميترهای اسددمارت(کددامينيايتور -42

 لایر  120.000

 لایر                       60.000ستوا نب                                       هرساعت  -43

 

 

 

 

 

 

 


