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 90/07نیروگاه  3سندبالست و رنگ آمیزی تجهیزات واحد  مناقصه  اسناد 
واحاد   از زماا  رارو     روز 77به مدت  1317ماه  بهمنشركت مديريت توليد برق شهيد مفتح در نظر دارد در نيمه دوم 

را تحت تعميرات اساسي قرار دهد. فعاليتهای مربوط به تعميارات اساساي    نيروگاه 3آميزی تجهزات واحدسند بالست و رنگ 

 http://tender.tavanir.org.irدرسامانه های اينترنتي "شبکه اطالع رساني معامالت صنعت برق" به آدرس به صورت مشروح 

ايت شرکت مديريت توليدبرق شهيدمفتح )سربرگ:درباره نيروگاه/ مناقصات و مزايدات نيروگااه" باه آدرس   وهمچنين "س 

https://www.mtpp.ir  قارار داده شاده اناد     نشونن   بو   کشور  سايت اطالع رسااني مناقصاات   و http://iets.mporg.ir

 موضاوع مناقصاه را   اصالي  فعاليتهاای   تعادادی از يک فعاليت اصلي ياا  مختار است  (  صاحب صالحيتپيشنهاد دهنده ) پيمانکار.

پیمانکااان   انتخاب و اسناد مناقصه را تكميل نمايد. همچنين پيشنهاد قيمت برای هر بخش بايد مجزا و مشخص شده باشاد.  

با نحرنز حدنقل سه سال سابقه مرتبط با فعالیت نصلی دنان بوده یاا  باید صالحیت فنی مرتبط با موضوع مناقصه ان 

 ست پیمانکاان  صاحب صالحیت شرکت توننیر یا وزنات نفت قرنادنشته باشند. نینکه دا فهر

 موضوع مناقصه:      -1
 طبق پيوست شماره يک  نيروگاه 3سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات واحد 

 شرایط عمومي براي تعمیرات اساسي كلیه تجهیزات اعالم شده در بند یك: -2
گزارش مختصر فعالیت های انجام شده طی روز و برنامه های روز بعد و همچنین تست شیتها و ارقام اندازه گیری شده و تنظیماا   -1

هفتگی كتبًا به دستگاه نظار  اعالم و تاییدیه صحت انجام كار، اخذ شود. در غیار ایان صاور   وباید پس از انجام بصور  روزانه 
 نمی گیرد.  انجام كار، مورد تایید قرار

باشاد و هنگاام  شوند به عهده پیمانكاار می ها  اعم از مال ، پشم سنگ، ورق آلومینیومی كلیه تجهیزا  كه تعمیر می باز و بستن عایق -2
حضاورعایق كاار باا ها بصورتی باز شوند كه مجددًا نیز قابل استفاده باشند و در پایان هر كاار  تعمیرا  تجهیزا ، الزم است ایزوله

باشد. ضمنًا بااز و بسات  ها و تمیز كردن محیط كار، الزامی می اه ،عایق مجدد صور  پذیرد داربست بندی، جمع آوری داربستنیروگ
با هماهنگی دساتگاه  كردن داربست و تامین لوله داربست به عهده پیمانكار  می باشد .جابجایی كلیه موادو قطعا  تا محل اجرای كار

 باشد.  پیمانكار میبه عهده  نظار  
ای بایاد شاركت نمایناد و  نماینده یاا نماینادگان پیمانكاار در جلساه(  13:31لغایت  11حدود )ساعت معینی و یک روز در هر هفته  -3

 و مشكال  اجرائی را به اطالع دستگاه نظار  برساند. هفته فعالیتهای مربوط به آن 
(  كلیه هزینه ها مطابق با  1در صور  استفاده از هرگونه خدما  و امكانا  خارج از تعهد كارفرما )به شرح مندرج در پیوست شماره -1

  .تعرفه های مربوطه محاسبه و از صور  وضعیت پیمانكار كسر خواهد شد
 یل كارفرما نماید. تحو بصورت سالمرا باید و مواد مصرفی مازاد  پیمانكار پس از انجام كار ابزار  -3
باشاد.انجام هار  دمونتاژ و مونتاژ تجهیزا  اندازه گیری ابزار دقیقی و الكتریكی و تنظیم مجدد هر فعالیت بعهده همان پیمانكار می -6

اناا  با استفاده از امك وگونه خدما  فنی در صورتیكه به تشخیص كارفرما و یا اعالم نیاز پیمانكار، این كار توسط كاركنان نیروگاه 
ها براساا   تعرفاه هاای  هزیناهاقدام شاده و (  فرم شماره .....طبق فرم در خواست كار از طرف پیمانكار )  ،نیروگاه انجام شود

 مربوطه و محاسبه و از صور  وضعیت پیمانكار كسر خواهد شد . 

http://tender.tavanir.org.ir/
http://iets.mporg.ir/
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و در طول راه اندازی در صور  لزوم در محال پیمانكار موظف است هنگام راه اندازی، افراد واجد شرایط را به كارفرما معرفی نماید  -7
 باید حضور داشته باشد.

در رفع ارتعاشا  تجهیزا  دوار ) الكتروپمپ ، الكترو فن و ...( به عهاده پیمانكاار مكانیاک مربوطاه ) پماپ ، فان و...( میباشاد.  -8
خسارا  تاخیرهای بوجود آمده به عهده  صورتیكه به تشخیص دستگاه نظار  اشكال از ناحیه الكتروموتور باشد، رفع عیب و جبران

 پیمانكار الكتروموتور خواهد بود.
قبل از خروج واحد، پیمانكار موظف است هنگام ركورد گیری پارامترهای مختلف در كارگاه حضور یابد و لیست مربوطاه را امضاا   -9

وابق قبلی تجهیز و دستورالعمل ها یاا اساتانداردهای مورد تائید كارفرما مطابق با س نماید تا پس از تعمیر و راه اندازی ) حدود مجاز
 ( تجهیزا  را تحویل دهد.درصور  عدم حضور پیمانكار، پارامترهای زمان بهره برداری قابل قبول خواهدبود.معتبر

ا  اساسی پس از انجام تعمیرا  و راه اندازی واحد پیمانكار موظف است گزارش تعمیرا  مطابق دستورالعمل تدوین گزارشا  تعمیر -11
های مربوطه را به صور  تایپ شده در سه نسخه فیزیكی تهیاه  های رسم شده، كلیرانس مربوط شامل چك لیست، تست شیت، منحنی

برای كارفرما جهت بررسی ارساال دارد. پاس از (مطابق با نسخه فیزیکی wordیا  PDFشامل فایل در قالب ) CDو به همراه 
 نماید. یل موقت را تعیین و اعالم میكارفرما تاریخ تحو ،بررسی گزارش

تهیه كلیه ابزار كار شخصی كاركنان طبق لیست پیوست بعهده پیمانكار می باشد و كارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به تهیه و تحویال  -11
 ابزار كار از قبیل )ماسک ، دستكش ، لبا  كار ، كفش ایمنی و ...( را ندارد.

 مقیم بعنوان سرپرست كارگاه به كارفرما معرفی نمایند.پیمانكار موظف است یك نفر كارشنا   -12
پیمانكار موظف است یک نفر به عنوان مسئول ایمنی جهت رعایت مسائل و نكا  ایمنای و بهداشاتی شخصای باه كارفرماا معرفای  -13

ار موظاف باه ارائاه نماید،بدیهی است مسئولیت ناشی از عواقب عدم رعایت نكا  ایمنی به عهده پیمانكار می باشد. همچنین پیمانكا
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی مورد تایید اداره تعاون، كار و امور اجتماعی میباشد. ضمنا كلیه كاركنان پیمانكار می بایست قبال از 

 نیروگاه را طی نمایند. HSEشروع اورهال یک دوره توجیهی چند ساعته توسط واحد 
ا موضاوع قارارداد )اساتانداردهای وزار  نیارو، ملای و باین المللای( و همچناین پیمانكار ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با -11

 می باشد. 18111و  11111استانداردهای ایزو 
 باشد .  های مربوط به ایاب و ذهاب و غذا و اسكان پرسنل پیمانكار به عهده پیمانكار می لیه هزینهك -13
را باه اداره كالیبراسایون   2طبق لیست شاماره  بودن ادوا  اندازه گیریپیمانكار موظف است در هنگام عقد قرارداد گواهی كالیبره  -16

 كارفرما ارائه نماید.
و سایر امااكنی كاه   CWPتامین اپراتور صاحب صالحیت )مطابق با قوانین و مقررا  مربوطه( كار كردن با جرثقیل سالن توربین ، -17

 جرثقیل سقفی دارند بعهده پیمانكار می باشد.
كاركنان كلیدی كارشناسان ، تكنسین هاا و كاارگران خاود را باه  ،ی شود كه پیمانكار موظف است در هنگام ارائه قیمت لیستتاكید م-18

تفكیک هر فعالیت به همراه سوابق كاری مطابق با جدول ارائه شده در اسناد ارزیابی فنی پیوست اعالم نماید . هر گونه تغییر در فهرست 
خاود باه تشاخیص مربوطاه را جریمه یا خساار  كارفرما میتواند ازه كتبی كار فرما بوده و در صور  تخلف افراد كلیدی موكول به اج

  . نمایدو كسر  نموده منظور  از پیمانكارمطالبا   محاسبه و در
ره عالوه بر ارائه صور  وضعیت پیمانكار در قالب تكمیال فارم  صاور  وضاعیت )فارم شاما هرگونه پرداخت صور  وضعیت ها-19

 ................( با طی مراحل مندرج در فرم مذكور )تائید و امضای مراجع ذی ربط( امكان پذیر خواهد بود
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در قالب تكمیل فرم  گواهی تحویل موقت )فرم شماره ...............( با طی مراحل مندرج در فرم مذكور صدور گواهی تحویل موقت -21
 .پذیر خواهد بود )تائید و امضای مراجع ذی ربط( امكان

در قالب تكمیل فرم  گواهی تحویل دائم   )فرم شماره ...............( با طی مراحل مندرج در فارم ماذكور  دائمصدور گواهی تحویل -21
 .)تائید و امضای مراجع ذی ربط( امكان پذیر خواهد بود

ین تكلیف مبالغ قرارداد ناشی از تغییرا  مذكور باوده و در قالاب هرگونه تغییر در مقادیر كار فقط با اخذ موافقت قبلی كارفرما و تعی-22
ر تكمیل فرم  تغییر مقادیر كار )فرم شماره ...............( با طی مراحل مندرج در فرم مذكور )تائید و امضای مراجع ذی ربط( امكان پذی

 .خواهد بود
عد مقرر قادر به خاتمه كار نخواهد بود ، باید نسبت باه درخواسات مهلات درصورتیكه بنابه دالیلي پیمانكار پیش بیني نماید كه درمو -23

بصور  كتبی )تكمیل "فرم درخواست استمهال"( اقدام نموده و درصور  موافقت و اخذمجوزهاي الزم تاخیرا  موجه منظور شده و مد  
 زمان اجرای فعالیت ها قابل افزایش خواهد بود. 

 .روگاه با اجازه كتبي كارفرما امكان پذیر مي باشدهرگونه توقف كار وخروج از نی-21
چنانچه پیمانكار در انجام موضوع مناقصه طبق برنامه زمانبندي تعیین شده تاخیر نماید كارفرما میتواند )متناسب با / عالوه بر( ماده -23
جریمه را محاسابه و از محال مطالباا  پیمانكاار قرارداد )جریمه و تاخیر( به ازاي هر سا عت تاخیرموثر در زمان راه اندازي واحدها  13

 برداشت نماید.
كارفرماا میتواناد راساا"  آیاد عملكرد پیمانكار خساراتی به اموال كارفرماا وارد و در صورتیكه به تشخیص دستگاه نظار  بر اثر س-26

 های وی برداشت نماید . خسارا  مذكور را از محل مطالبا  پیمانكار و یا سایر دارائی
در صورتیكه تعلل پیمانكار در تحویل به موقع تعهدا  خود منجر به تاخیر تعهدا  سایر پیمانكارانی گردد كه از برناماه خاوب عقاب -27

 نباشند، جبران این جرایم ثانویه سایر پیمانكاران هم میتواند در تعهد پیمانكار اول منظور گردد.
 كن دیگر نیروگاه ، توسط كاركنان پیمانكار الزامی است رعایت شئونا  اخالقی واسالمی در محیط كار واما-28
 از واحد اطالعا  وبازرسی نیروگاه دریافت ودرهنگام تردد استفاده نمایند.موقت لیه كاركنان   پیمانكار بایستی كار  تردد ك-29
  باید عود  داشته شوند.  در زمان خاتمه پروژه یا قطع همكاری كاركنان پیمانكار به هر عنوان ، كار  های تردد موقت-31
در صور  لزوم ساعت  ورود و خروج كلیه افراد و خودرو های پیمانكار توسط واحد حراست و انتظاما  نیروگاه ثبت شاده و عماوم -31

 كاركنان موظف به همكاری الزم میباشند.
بدنی افراد و خودروهاای پیمانكااران و ...  پیمانكاران موظف به همكاری الزم در خصوص هرگونه بازرسی های الزم اعم از بازرسی-32

 میباشند. 
)فرم مجوز ایمنی شروع به كار پیمانكاران(    ,FW721-08-01    FW721-08-02پیمانكار بایستی قبل از شروع كار، فرمهای  شماره -33

جیهی و توضیح نكا  ایمنای نیاز شاركت را از واحد حفاظت و ایمنی نیروگاه اخذ وضمن  تكمیل آن فرمها ، كاركنان پیمانكار دركال  تو
 نموده وسپس فرمها را به دستگاه نظار  ارایه نماید 

یك نفر مامور ایمنی طبق قانون در كار گاه خود واقع در محل انجام موضوع قرارداد تعیین نماید تا هماهنگ با واحد ایمنی كار فرما بر -31
 رعایت مقررا  ایمنی نظار  نمایند.

گونه خطا در حین انجام كار كه منجر به حادثه آتش سوزی، انفجار، صدمه به تجهیزا  كه باعا  توقاف پیشارفت كاار مسئولیت هر -33
 ای و پروژه عملیاتی گردد را پذیرفته، پرداخت جریمه كلیه خسارا  احتمالی را تعهد نماید. روزانه، تعمیرا  اساسی، میاندوره
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صور پیمانكار در حین انجام موضوع قرارداد و رفع مشكل بوجود آمده توسط پرسنل كاار در صور  بروز حوادث احتمالی ناشی از ق-36
 های مزبور را به عنوان جریمه پرداخت نماید. درصد  هزینه 21های ناشی از حوادث مزبور به اضافه  فرما، پیمانكار  كلیه هزینه

اشیا و تاسیسا  را پذیرفته با رعایت حفاظت و ایمنی در كار گاه شرایط عمومی پیمان مسئولیت حراست و نگهداری كلیه  21طبق ماده -37
 مسئولیت هر گونه قصور، خسار  جانی و مالی در انجام عملیا  را تعهد نماید. 

های زیست محیطی را از كارشانا  محایط  پیمانكار موظف است كلیه قوانین مربوط به زیست محیط و بهداشت كار را رعایت و جنبه-38
 فت نماید.زیست دریا

 پیمانكار مكلف است در صور  مشاهده هر گونه عامل خطرناك موضوع را شفاهًا یا كتبًا به واحد ایمنی اطالع دهد.-39
های حفاظت و بهداشت كار درخصوص اقداما  پس از وقوع حوادث و رعایت  پیمانكار مكلف به رعایت كلیه مفاد قانون كار و آئین نامه-11

 د.باش مقررا  ایمنی می
 نحوه انجام كار-1

... بايستي  پتا از دريا ت   انجام هر نوع كاري توسط كاركنان پيمانكار )به عنوان مجري كار( اعم از كار گرم، سرد، حفاري و•  .1

اجازه كار دريا ي  بايسي  داراي امضاء مجتاز  اجازه كار بر اساس دسيورالعمل صدور مجوز كار )از واحد مربوطه صورت پذيرد.

 ناظر مربوطه باشد. مربوطه ي كار رما، مسئول پيمانكاري يامسئولين 

 اسيفاده نمايند. كاركنان پيمانكار موظفند هنگام انجام كار از كليه تجهيزات حفاظ   ردي ميناسب با نوع كار•  .2

استيفاده از و يتا عتدم  HSE نماينده كار رما در صورت مشاهده انجام كار بدون دريا ت  مجتوز مزم يتا عتدم رعايت  م تررات•  .3

اقدام نموده و تتممين سستارات حاصتله بعهتده پيمانكتار  تجهيزات حفاظ   ردي توسط پيمانكار، نسب  به تعطيل نمودن كار

 م  باشد.

 به حال  اوليه اقدام نمايد. پيمانكار موظف اس  پا از انجام كار نسب  به پاكسازي و بهسازي محيط كار و بازگرداندن آن  .4

كار جلتوگيري بعمتل سواهتد  و لوازم ناقص و نا ايمن در هنگام كار ممنوع اس  و در صورت مشاهده از انجام اسيفاده از ابزار•  .5

 سارج شود. آمد و ابزار و لوازم ناايمن بايد بال اصله توسط پيمانكار از محيط كار

ر ت  ن تص و نارستاي  آن  زمتان جلوگيري به عمتل آيتد، تتا HSEچنانچه از ادامه  عالي  پيمانكار بدليل عدم رعاي  م ررات •  .6

 عاليت  متذكوررا ناواهتد داشت  و از بابت  هزينته هتاي   عالي  و صدور مجوز از سوي نماينده كار رما ، پيمانكتار حتا ادامته

 مسئوليي  ناواهد داش  و بعالوه اين تاسير غير مجاز تل   م  گردد. مرتبط با توقف كار، كار رما هيچ گونه

 HSEتجزيه و تحليل حوادث گزارش ده ، بررس  و -2

 م  باشد. (، رويدادها و حوادث، طبا روش كار رما near missپيمانكار ملزم به گزارش ده  شبه حوادث ) .7

حتاد از قبيتل" وحتوادث  پيمانكاران ملزم به اطالع رسان  سري  در مورد تمام  حتوادث بهداشتي ، ايمنت  و زيست  محيطت  .8

وستي و مطتابا دستيورالعمل  بت  و ارازته گتزارش  و يا آلودگ  هتاي زيست  محيطت  منجر به  وت، سسارات مال  قابل توجه

  حوادث مهم(م  باشند.

شبه حتوادث مربتوب بته ستود  پيمانكاران اصل  ملزم به  ب  و ارازه گزارش و آمارحوادث بهداشي ، ايمن  و زيس  محيط  و .9

پيمانكتار د يتر ماصتور بتراي  بت  سصوصتيات تمتام  باشتند.مطابا با دسيورالعمل گزارش حوادث به نماينده كار رمتا مت  

محل كارگاه انجام م  گيرد تهيه و نگهداري سواهد كرد. همچنين موظتف است  در  معالجات جزز  كه توسط كاركنان سود در

يگري را بايگان  نساه د حاد ه ناتوان كننده يك نساه از گزارش اداره بيمه را براي نماينده كار رما ارسال داشيه و صورت بروز

 نمايد.

 اين گزارش موارد ذيل را شامل م  شود" .11

 شبه حوادث -
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 حوادث -

در انجتام ايتن بررست  و ر ت   كار رما بررس  شود. پيمانكار بايد ضتمن اطتالع رستان  HSEتمام  حوادث بايد توسط نماينده  .11

 اصالح شوند.نا  مشكالت موجود، همكاري مزم را مبذول دارد تا تمام  اعمال و شرايط
ً
 ايمن  ورا

آن را به منظتور پيشتگيري از  پيمانكار بايد در اسرع وق  پا از تجزيه و تحليل حوادث با هماهنگ  نماينده كار رما بايد نيايج .12

 دهد. وقوع حوادث مشابه به صورت م يض  در اسييار كليه ا راد قرار

 مديري  بهداش -3

تتر   عتل كاركنتان  درمان و ديگتر ميوليتان بهداشتي  كشتور ناشت  از  عتل يتاجريمه هاي احيمال  از طرف وزارت بهداش ،  .13

 پيمانكار به عهده پيمانكار سواهد بود.

 بهداش  حر ه اي -4

بتر ايتن استيفاده از تجهيتزات  به طور كل  حذف يا كاهش آمينده ها در منب  ايجاد و يا مسير اني ال صورت مت  گيترد. عتالوه .14

 آ ار آمينده ها در محل دريا  ، الزام  حفاظ   ردي، به منظور كاهش

 بهداش  محيط -5 

 HSEمطتابا بتا م تررات  مسئولي  بهداش  )عموم ،  ردي و محيط(  عالي  هاي پيمانكار بر عهتده پيمانكتار است  و بايتد .15

 باشد.

 HSEمطابا بتا م تررات  بايد شرايط و ضوابط بهداش  مواد  ردي، عموم  و محيط مربوب به اماكن و ا راد در اسييار پيمانكار .16

 باشد.

محل  براي ذسيتره و نگهتداري  محيط كار پيمانكاران بايد تميز و مرتب بوده و پاكيزه و منظم نگهداري شود.به اين منظور بايد .17

 رايندها، اعمال،  عالي  ها و مشاغل بايد رعاي  شود. ضتبط  تجهيزات در نظر گر يه شود. دسيورالعمل ضبط و ربط در همه

جانب  نبوده بلكه باش تكميل كننده آنها اس . به عنوان باش  از كار، مواد زازتد و زبالته  براي اين  رايندها يك باشو ربط 

 از منط ه  عالي ، به صورت مرتب و مسيمر جم  آوري شود. ها بايد

 كمك هاي اوليه -6

به تجهيتزات و داروهتاي مزم  اي اوليه مجهزپيمانكار مكلف اس  ميناسب با تعداد كارگران و نوع سطرات كارگاه جعبه كمك ه .18

 باشد نصب نمايد. تهيه و در ن اط  كه دسيرس   وري به آنها براي كارگران ميسر

آمتوزش كمتك هتاي اوليته را بتراي  مزم اس  ميناسب با تعداد كارگران و نوع سطرات كارگاه حداقل يک نفر از كاركنان پيمانكار .19

 نماينده كار رما معر   گردد. اد ه گذرانده باشند و بهعكا العمل سري  در هنگام وقوع ح

 به نماينده كار رما گزارش دهد. پيمانكار موظف اس  به محض ابيالء يك  از كارگران به امراض واگيردار مراتب را HSEمسئول  .21

 محل اسي رار سدمات پزشك  بايد براي كليه كاركنان شناسيه شده باشد. .21

  مديري  ايمن  و آتش نشان- 7

 سود اقدام كند. پيمانكار بايد نسب  به شناساي ، ارزياب  و كنيرل ريسك هاي ايمن  انواع سطرات محيط كار .22

 از جمله اين سطرات عبارتند از" .23

 سطرات مكانيك / الكيريك  / حرارت  -

 سطرات ناش  از ارتفاع -

 سطرات ناش  از مواد شيمياي  و اجسام -

 محيمل اتااذ نمايد. شناساي  شده، تدابيري به منظور پيشگيري از وقوع حوادثپيمانكار بايد براي انواع سطرات  .24

 هشدار دهنده مربوب اقدام نمايد. پيمانكار موظف اس  با توجه به سطرات موجود در محيط كار نسب  به تهيه و نصب عالزم .25
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زيس (، پيمانكتارموظف  و محيطبه منظورحصول اطمينان ازعملكردمناسب تجهيزات و ماشين آمت)از نظربهداش ، ايمن   .26

 اس  يك برنامه مدون براي زمان تعميرونگهداري تدوين و اجرا نمايد.

 مورد بازنگري قرار گيرد. برنامه تعمير و نگهداري تجهيزات پيمانكار بايد به صورت مسيمر با هماهنگ  نماينده كار رما .27

تجهيتزات ايمنت  اطمينتان  از وجود و چگتونگ  نحتوه استيفاده پيمانكار بايد در برنامه هاي تعمير و نگهداري تجهيزات سود، .28

 حاصل كند.

 به مورد اجرا درآورد. پيمانكار موظف اس  بسيه به نوع  عالي ، دسيورالعمل هاي ويژه ايمن  ماشين آمت را تهيه و .29

بايتد ليست  تجهيتزات ضتروري و پيمانكار بايد ابزار مناسب و سالم به منظور انجام  عالي  هتاي كتاري  تراهم كنتد. پيمانكتار  .31

 نمايد. تاييديه سالم  آنها را قبل از ورود به محل كار ارازه

 نمونه هاي  از اين تجهيزات عبارتس  از"

 ماازن و تجهيزات سند بالس  -

 ماشين سم كاري و وسايل ن ليه باربري -

 موتور جوش)ترانا وژنراتور( / ماشين آمت سبك و سنگين -

 نماينده كار رما م  باشد. كانيينر و يا تاصيص  ضا جه  كارگاه يا انبار پيمانكار منوب به اسذ مجوز ازاسي رار هر گونه  .31

  بازرسی و تذكرات-8

به ترتيتب ذيتل عمتل سواهتد  در صورت عدم اسيفاده از تجهيزات حفاظي  توسط كاركنان پيمانكار، برسوردهاي انضباط  زير .32

 آمد"

 اس  اسذتعهداز  رد ساط  براي اسيفاده از وسازل حفاظ   ردي.− اسطارشفاه  به پيمانكارودرسو

برسورد با شاص ساط  بته  − اسطار كيب  به پيمانكار و در صورت م صر بودن  رد ساط  )با نظر نماينده كار رما( درسواس 

 نحو م يض 

سطاهاي  كته  ترد ستاط  انجتام  براي− اعمال جريمه ن دي پيمانكار و كسر از صورت وضعي  پيمانكار با نظر نماينده كار رما 

 داده اس  و درسواس  تعويض جانشين به جاي  رد ساط .

مزم است  ضتمن پتيش بينت   در صورت  كه پيمانكار در حين اجراي كار از عمليات پرتونگاري/ راديوگرا   اسيفاده مت  كنتد، .33

مان انرژی اتمی پيش بينی كامل تجهيتزات و منجمله ساز تمهيدات و مالحظات ايمن ، طبا م ررات و آيين نامه هاي كشوري

 لوازم مورد نياز را به عمل آورد.

 مديري  محيط زيس -9

  عالي  هاي پيمانكار نبايد موجب بروز آلودگ  وتاريب زيس  محيط  در منط ه شود. .34

موظف اس  اقدامات مزم  پيمانكار چنانچه بروز برس  آلودگ  ها به لحاظ نوع مواد و  رايندهاي توليدي اجيناب ناپذير باشد، .35

 را به منظور كاهش ا رات آلودگ  انجام دهد.

 كنيرل ومديري  هرگونه آمينده)آب، هواوسا ( درمحدوده  عالي  پيمانكاربرعهده پيمانكار اس . .36

 پيمانكار موظف اس  كليه قوانين و اسيانداردهاي مل  و محل  دراين سصور رارعاي  كند. .37

متوارد مشتابه( بته هتوا، ستا ، آب  ه نشي  به همراه داشيه و يك آمينده )اسيد، باز، هيدروكربن ها وپيمانكار بايد در حواد   ك .38

 نشتي  را ميوقتف
ً
نمتوده و منط ته آلتوده را پاكستازي شتود و نماينتده كار رمتا را  هاي سطح  و زيرزمين  راه م  يابتد، ستريعا

 بال اصله مطل  نمايد.

كننتده و جريمته هتاي قتانون   آلوده و پاكسازي منط ه آلوده شده با سا  و متواد تميتز تمام هزينه هاي جم  آوري و د   مواد .39

 احيمال  بر عهده پيمانكار سواهد بود.
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د    اضالب ها بايتد بتا نظتارت  تاليه هر گونه  اضالب صنعي  و بهداشي  تصفيه شده به محيط ممنوع بوده و محل و روش .41

 كامل نماينده كار رما باشد.

 عالي  هاي بهره برداري صرف نمايد.  بتايد حتداكثتر تالش ستود را براي كاهش توليد زازدات ناش  از سوس  و ساز پيمتانكتار .41

سروكار دارند به منظور اطمينان از به كتاربري روشتهاي د ت  مناستب  پيمانكاران  كه با زازدات سطرنا  يا زازدات با حجم زياد

 با نماينده كار رما
ً
 بوده و برنامه سود را به تصويب نماينده كار رما برسانند. هماهنگ بايد كامال

روش مناستب د ت  ايتن متواد را  زازدات سطرنا  توليد شده توسط پيمانكار نبايد همراه ساير زازدات د   شود. پيمانكتار بايتد .42

 س ..سطرنا  بر عهده پيمانكار ات تهيه و به تاييد نماينده كار رما برساند. همچنين هزينه د   زازدا

اريب  به وضعي  اوليه تا حتد ت پيمانكار موظف به بازسازي مناطا تاريب شده ناش  از  عالي  سود بوده وبرگرداندن محيط .43

 سصور كسب نمايد. امكان ميباشد و بايد رضاي  ذينفعان و نماينده كار رما را در اين

باشتد و هزينته ميرتتب از  ن در طتول انجتام پيمتان مت يمانكار ملزم به اجراي قانون مديري  پسماند و دسيورالعمل اجرايت  آپ .44

 اجراي ناقص يا عدم اجراي آن ميوجه پيمانكار م  باشد.

گتزارش بتازرسين معيمتد، اقتدامات  پيمانكار بايد از بدو شروع به كار براساس گزارش ارزياب  زيس  محيط  پروژه و همچنين .45

 زيس  منط ه به عمل آورد. حيطمزم را جه  كاهش ا رات ناش  از اجراي پروژه بر م

صورتجلسته مجتوز زيست  محيطت   پيمانكار بايد حسب مورد و نوع كار مطابا گزارش ارزيتاب  زيست  محيطت  تهيته شتده و .46

جه  كاهش ا ترات ناشت  از اجتراي پتروژه بتر محتيط زيست   صادره از سازمان حفاظ  محيط زيس  نسب  به اقدامات مزم

 محيط  اقدام نمايد. يس منط ه مطابا گزارش ارزياب  ز

 ومسئولي  هاي پيمانكار اس . آشناي  با ن شه و موقعي  ساي  و اينكه در زمان وقوع ريزش و نشي  چه بايد كرد از وظايف .47

صنعي  سود برنامته مشاصت   پيمانكار بايد در طرح مديري  زيس  محيط  سود، براي جم  آوري  اضالب هاي بهداشي  و .48

 د.داشيه و به اجرا درآور 

و زيرزمين  و هوا پيشگيري  پيمانكار بايد با مديري  مناسب مواد شيمياي  و هيدروكربن ها، از آلودگ  سا ، آب هاي سطح  .49

 نمايد.

 

 تهيه بيمه مسئولي  مدنی جه  كاركنان پيمانكار باهماهنگی واحدايمنی قبل ازشروع كار. .51

 
نظارت حل و  صل گردد. لذا مزم ا س  ارتباب مسيمر و دازم پيمانكار بتا هرگونه مسازل و مشكالت  نی بايد از طريا دسيگاه -51

تكنسين های نظارت تعريف  -3كارشناسان نظارت و   -2نظارت عاليه  -1دسيگاه نظارت برقرار باشد.دسيگاه نظارت در سه سطح 
س  پا از اسذ تازيديه های كارشناسان نظارت شده اند. لذا كليه مدارک و مسيندات مربوب به پروژه و مطابا با مفاد قرارداد ميباي

 به مرج  تحويل گيری نهازی يعنی نظارت عاليه تحويل گردند.
ها،  موا    با ت اضای تحويل موق  موكول به ارازه گزارش كار حاوی  عالييهای انجام گر يته ، چتك ليست  هتا، تست  ليست -52

تواند از طريا دسيگاه نظارت ت اضای تحويل موق  نموده ونماينده  مود میباشدرا ارسال ن م ادير حاصل از اندازه گيری قطعات می
 سود را برای شرك  درجلسه تحويل موق  معر ی نمايد .

روز از دريا   گزارشات مزبور آنها را رسيدگی ودر صتورت تاييتد تتاريش تشتكيل جلسته تحويتل  15دسيگاه نظارت ظرف مدت -53
 (EP-704-02سواهد نمود. ) رم كد شماره موق  را كيباو به پيمانكار ابالغ 

 در صورتجلسه تحويل موق  )هر زمان كه باشد( تاريش تحويل، تاريش راه اندازی ذكر سواهد شد.-54
قرارداد و به ت اضای پيمانكار صدور گتواهی تحويتل قطعتی مطتابا بتا ) ترم شتماره  8پا از پايان دوره تضمين مندرج در ماده -55

EP-704-03ود( سواهد ب. 



 

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 

 8صفحه: 

 

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

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

 

 

 

 جدول ارزشیابی پیمانکاران که ده درصد حسن انجام کار را شامل می شود
 

 امتیاز مسئول ارزیابی عوامل ارزیابی پیمانکاران ردیف
 11 حراست همكاری و رعایت مقررا  انتظامی 1
رعایت رعایت نظرا  دستگاه نظار ، شركت در جلسا  فنی مربوطه، همكاری و تعامل با سایر پیمانكاران،  2

نظم و انضباط در محیط كار، عدم تغییرا  در افراد كلیدی، ابزار كار و زمان بندی فعالیت ها بدون هماهنگی 
 با دستگاه نظار 

 21 دستگاه نظار  

 21 مدیر پروژه ارائه به موقع و كامل گزارشا  3
 HSE 21امور  رعایت نكا  ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست 1
 11  قرارداد و گردش كارهای تعریف شدهرعایت مفاد  3

 

 مدت انجام كار: -3
هاای رناش شاد      جهت انجاام كلياه فعاليتهاا باا احتزااب زماا       تقويمي ) شامل روز کاری وتعطيلي ( روز  77مدت انجام كار 

)جادو  رالصاه   های واگذار شده را بر اساس  اندازی مجدد آنها رواهد بود. پيمانكار مؤظف است كليه فعاليت دستگاهها و راه

دت تعياين شاده   در م قرارداد پيوست(  CPMفعاليت های مناقصه تعميرات اساسي واحد( و برنامه زمانبندی ريزفعاليت ها )

فقا  باا    وروزهاای تعطيلاي    ميباشد.انجام کاار راار  ازسااعات فاوق     17الي حداقل  صبح  8به اتمام برساند.ساعت کاری از 

 هماهنگي قبلي با دستگاه نظارت مجاز ميباشد.

 محل انجام كار:  -4
 تهرا . –دا  جاده هم 47نيروگاه شهيد مفتح واقع در كيلومتر -شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح

 دستگاه نظارت:  -5
 بود. دننيروگاه بعنوا  ناظر عالي وهريک از واحدهای تعميراتي دستگاه نظارت رواهريزی  مهندسي و برنامهمعاونت 

 شرایط پرداخت: -6
درصد مبلغ قرارداد باه   22حداكثر ي که تامين مواد ومصالح مورد نياز بعهده پيمانکار باشد پيمانکار مي تواند درصورت –الف 

روز از تاريخ ارائه ضمانتنامه به پيمانكار پردارت  12ظرف مدت بانكي عنوا  پيش پردارت درمقابل ارائه يش فقره ضمانتنامه 

 شود. مي

ا" از صورتحزابهای پيمانكاركزر وضمانتنامه مربوطه باه تادريو وباه ميازا  كزاور پايش پردارات        قباعمبلغ پيش پردارت مت

 رواهد شد.مزتهلش 
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پيشارفت کاار   صاورت وضاعيت   مقابل ارائه  در درصد مبلغ قرارداد به  نزبت پيشرفت كار طبق برنامه زمانبندی و 72  -ب

كه به تاييد دستگاه نظارت رسيده باشد پس از كزر كليه كزور قانوني وقراردادی باه  (EP704-01)توس  پيمانكار طبق فرم 

 پيمانكار پردارت رواهد شد.

در  قارارداد   22روز از تاريخ صدور گاواهي تحويال موقات ماذكور در مااده        22درصد مبلغ قرارداد ظرف مدت  32 - 

مقابل ارائه صورتحزاب پيمانكار كه به تاييد دستگاه نظارت رسيده باشاد پاس از كزار كلياه كزاور قاانوني وقاراردادی باه         

 پيمانكار پردارت رواهد شد.

 تضمین شركت در مناقصه: -7
ریال    044.444.444 به مبلاغ  بايد در هنگام ارائه پيشنهاد يش فقره ضمانتنامه بانكي و يا چش بانكي تضميني  پيمانكار مي -1-7

باناش صاادرات شاعبه نيروگااه بناام شاركت        2121126638227به عنوا  تضمين شركت در مناقصه و يا باه حزااب جااری    

ای ارسا  دارد. تضمين شركت در مناقصه به منظاور اطميناا     جداگانه مديريت توليد برق شهيد مفتح واريز و آنرا در پاكت

باشد به پيشنهادی فاقد سپرده، سپرده های مخادو،، ساپرده هاای     از مفاد پيشنهاد شركت در مناقصه توس  پيمانكارا  مي

 كمتر از ميزا  مقرر ، چش شخصي و ظاير آ  ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شود تاا تااريخ امضاار قارارداد و تزالي        ای كه در مناقصه برنده شنارته مي صه پيشنهاد دهندهتضمين شركت در مناق -2-7

 شود. ضمانت نامه حزن اجرای تعهدات بوسيله كارفرما نگهداری مي

در صورتيكه برنده مناقصه ظرف مدت يش هفته از تاريخ ابالغ نتيجه حاضر به انعقاد قراداد نشود سپرده او ضاب  و باا    -3-7

 گردد. گرددو در صورتيكه نفر دوم نيز از انعقاد قرارداد امتناع ورزد سپرده او نيز ضب  مي ر دوم قرارداد منعقد مينف

 تسلیم پیشنهادها:  -8
با توجاه باه شاراي  تعياين شاده در ايان        الك مهر شدههای در بزته و  پيشنهاد دهندگا  بايد پيشنهاد رود را در پاكت -1-8

به دبيررانه شركت ماديريت تولياد بارق شاهيد مفاتح تزالي  و        26/82/7131شنبه مورخ روز 14ساعت مناقصه حداكثر تا 

 رسيد دريافت دارند.

 هاای مجااز پيشانهاد دهناده ماورد تايياد        هرگونه پاك شدگي، قل  روردگي يا تغيير در عبارات يا ارقام بايد باا امضاار   -2-8

 قرار گيرد.

و گشايش پاکات ماالي پذيرفتاه شادگا  در      72/28/7131مورخ شنبه يک انكارا  در روزپيم يگشايش پاكات ارزيابي فن -3-8

 در محل شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح انجام رواهد پذيرفت. 28/28/1317شنبه  دوارزيابي فني در روز 

 امضاء و مهر پیشنهادها: -9
های مجاز رود امضار و مهر نموده و بدو  تغيير و ياا حاذف    امضارپيشنهاد دهنده بايد كليه اوراق و اسناد مناقصه را بوسيله 

قزمتي از آنها ارسا  نمايد. پيشنهادها بايد صريحًا و بدو  قيد و ابهام تهيه و تزلي  گردد. به پيشنهادهای فاقد امضاار، مابه ،   

ه واصل گردد ترتيب اثار داده  مشروط، مخدو، و بدو  سپرده و همچنين به پيشنهادهای كه بعد از انقضار مدت تعيين شد

 نخواهد شد.

 طرز تهیه پیشنهاد:  -10
 مطابق با جدو  قيمت پيشنهادی تکميل و بعد از مهر و امضا در پاکت قرار گيرد.رق  پيشنهاد قيمت  -1-12
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 در پاكتهای جداگانه قرارداده شود: ذيلاسناد مناقصه به ترتيب 

 حاوی تضمين شركت در مناقصه بايد شود مشخص مي (الف))يش پاكت با حرف  -2-12

 مدارك و اسنادی كه بايد در پاكت )ب( قرار گيرد شامل: -3-12

 تصوير اساسنامه و روزنامه رسمي همراه با آررين تغييرات انجام شده جهت اشخاص حقوقي -

 مدارك مربوط به انجام كار مشابه اع  از قراردادهای انجام يافته و يا در حا  انجام -

 های كاری هي حزن انجام و رضايت نامهگوا -

 هرگونه مدارك دا  بر توانايي، اجرايي و مالي -

 مشخصات و ارائه ليزت كادر اجرائي و چارت تشكيالتي مديريتي پيمانكار با سوابق مربوطه -

 داشتن گواهي صالحيت از اداره كل كار و امور اجتماعي استا  مربوطه با داشتن تاريخ اعتبار  -

 گواهي تصديق امضار صاحبا  امضای مجاز الزاميزت. -

 باشد تكميل دستورالعمل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گرا  كه پيوست اين مناقصه مي -

 قرارداد نمونه ممهور و امضار شده باشد. -

 باشد: ضريب شارصهای انتخاب پيمانكار در موضوع مناقصه به شرح ذيل مي -

 درصد 77فني = شارص ضريب تأثير امتياز 

 باشد: شارص ضريب تأثير امتياز فني براساس معيارهای ارزيابي ذيل مي

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

 ارزيابي حزن سابقه و رضايت در كارهای قبلي

 ارزيابي وضعيت و توا  مالي و پشتيباني

 بهای مديريتي مناس ارزيابي مديريت كارآمد و سيزت 

 ارزيابي بومي بود  پيمانكار و داشتن تجربه

انتخاب پيمانكار با در نظر گرفتن شارص ضريب تاثير امتياز فني و شارص ضريب قيمت پيشنهادی براساس رابطاه و فرماو    

 گردد. ذيل محاسبه مي

)]100([100

100

ti
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L: تراز شده )ريا (  تقيم   

C: قيمت پيشنهادی )ريا (   

I: متياز فنيضريب تاثير ا  

T: ( 62-122امتياز فني پيشنهادها )   

 شود. توضيح: كمترين قيمت تراز شده به عنوا  پيشنهاد برتر شنارته مي

 مي باشد.  62: حداقل امتياز فني           
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 الك و مهرجمعًا در پاكت و شده  الك و مهرمشخص شده بايد حاوی پيشنهاد قيمت كه  ) (پاكت ديگری كه با حرف  -4-12

 موضوع مناقصه به وضوح نوشته پيمانكار پاكت مذكور نام و نشاني سه شوند و روی هر يش از گذاشته شده ديگری 

 شده باشد.

 تغییر یا تصحیح اسناد و مدارك مناقصه: -11
كه نزبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند باياد حاداكثر تاا دو روز     شرکت کنندگا  هر يش از  -1-11

 پس از دريافت اسناد و مدارك مناقصه مراتب را كتبًا به دستگاه مناقصه گذار اطالع دهند.

  آنها كتبًا از سوی هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمود  اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تزلي -2-11

 دستگاه مناقصه گذار اعالم و جزر اسناد و مدارك قرارداد منظور رواهد شد.

مناقصه گذار حق تغيير، اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضار مهلات تزالي  پيشانهادها را بارای      -3-11

 شود. ه دعوت شدگا  ابالغ ميايد مراتب كتبًا ب دارد و اگر چنين موردی پيش رود محفوظ مي

 تضمین حسن اجراي تعهدات -12
مبلغ كل قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز وجه نقد به  %7در زما  مبادله قرارداد پيمانكار موظف است معاد  

ه كارفرماا ارائاه   بانش صادرات شعبه نيروگاه به عنوا  تضمين حزن اجرای تعهادات با   2121126638227حزاب جاری سپهر 

 آزاد رواهد شد.موقت  نمايد. اين تضمين پس از صورتجلزيه تحويل 

 سپرده حسن اجراي كار -13
درصد به عنوا  سپرده حزن انجام كار  12( به ميزا  7از هر پردارت به پيمانكار )به استثنای پيش پردارت موضوع بند ماده 

ي تحويل موقت و ماابقي پاس از صادور گاواهي تحويال قطعاي باه        كزر رواهد شد. نصف مبلغ مذكور پس از صدور گواه

بر ميزا  پردارت سپرده  فوق  باه   ( FP 706-02فرم ارزيابي پيمانکارا ) رعايت عوامل مندر  درگردد. پيمانكار مزترد مي

 . پيمانکار تاثير مي گذارد

 جریمه تاخیر و خسارت -14
تشخيص رود و با تواند به  تارير نمايد كارفرما ميتعيين شده طبق برنامه زمانبندی مناقصه چنانچه پيمانكار در انجام موضوع 

درصد  12درصد تا حداکثر روزانه  1توجه به موثر بود  يا نبود  تاريرات در راه اندازی واحد به ازای هر روز تارير حداقل 

 از مبلغ کل قرارداد محاسبه و از مطالبات پيمانکار برداشت نمايد.

تواناد عاالوه بار     كارفرماا ماي  درصد مدت موضوع قرارداد تجااوز نماياد    17مدت تارير در انجام كار بيش از ورتيكه در ص

 دريافت جريمه فوق قرارداد را نيز فزخ نمايد.

 هاي تامین اجتماعي و حفاظت فني و عوارض مالیاتها قوانین كار و بیمه -15
هاای اجتمااعي و حفاظات فناي و فاردی و       انين و مقررات مربوط به كار و بيماه نمايد كه از جميع قو پيمانكار تاييد مي -1-17

 همچنين قوانين مربوط به مالياتها و كزورات كاماًل مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نمايد.

 رواهد گرديد. هرگونه كزور قانوني و حقوق دولتي متعلقه به قرارداد طبق مقررات از صورتحزابهای پيمانكار كزر -2-17

 تغییر مقادیر كار -16
% مبلغ قرارداد باه رادمات موضاوع قارارداد     27كارفرما ارتيار دارد پس از مبادله قرارداد با اطالع كتبي به پيمانكار تا ميزا  

 اضافه و يا از آ  كزر نمايد، بدو  آنكه در واحد بهار يا شراي  قرارداد تغييری حاصل شود.
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 ادقبول یا رد پیشنه -17
كارفرما )شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح( در رد يا قبو  يش يا كليه پيشنهادها بدو  اينكه نياز باه ذكار دليلاي باشاد     

 گيرد. باشد. در صورت قبولي پيشنهاد قيمت هيچگونه تعديلي به برندگا  مناقصه تعلق نمي مختار مي

 :شركت تباني به زیان -18
شود و  گزار، داده ميهيئت مديره شركت اند مراتب به  تباني كردهكارفرما به زيا   پيمانكارا هرگاه يقين حاصل شود كه 

گزار، امر را با ذكر نام كارفرما تباني انجام شده باشد، مناقصه ابطا  رواهدشد و هيئت مديره شركت چنانچه به تشخيص 

 رواهد نمود. اند به مراجع ذيصالح اعالم پيمانكاراني كه در تباني شركت داشته

 گشایش پاكتها:حضور شركت كنندگان در جلسه  -19
در جلزاه گشاايش پاكتهاا بالماانع     يا نمايندگا  آنها با ارائاه معرفاي ناماه كتباي     حضور هريش از شركت كنندگا  در مناقصه 

 باشد. مي

 :عدم واگذاري قرارداد -20
پيمانكار بدو  موافقت كتبي كارفرما حق واگذاری يا انتقا  تمام يا قزمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد به شخص حقوقي يا 

حقيقي ديگری و استفاده از كاركنا  شركت را در ساعت اداری و غير اداری ندارد و چنانچه راالف آ  محارز گاردد كاه در     

های آ  به نفع  كليه تضمينو گردد  % مبلغ قرارداد اعما  مي17ای معاد   ده جريمهاجرای كار از نيروهای شركت استفاده نمو

جهت عدم واگذاری كاار در  مادرتخصصي توليدنيروی برق حرارتي  مراتب به وزارت نيرو و شركت. گردد  شركت ضب  مي

مطابق اموا  و ابزار كار شركت داشت گردد. ضمنًا چنانچه پيمانكار به ردمات پرسنل شركت و يا نياز به  صنعت برق اعالم مي

پس از دررواست كتبي از كارفرما پس از مشخص شد  نرخ ردمات و در صورت تائيد كار همكاری رواهاد   2ماده 12با بند

 شد.

 ضمائم و پیوستهاي مناقصه: -21
 است.باشد تنظي  شده  اين مناقصه در بيزت و يک بند به شرح ضمائ  ذيل كه جزر الينفش مناقصه مي

  3واحد سند بالست و رنگ آميزیفعاليت های  رالصهپيوست شماره يش:   
 پيوست شماره دو:  ليزت ابزار و نرخ ردمات رفاهي وتجهيزات  

 پيوست شماره سه:  دستورالعمل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گرا  كارفرما
   1337پيوست شماره چهار: اعالميه مربوط به رعايت وقبو  مصوب ديماه 

 هيئت وزيرا    1/1/83پيوست شماره پنو : اعالميه مربوط به اجرار ماده هفت آئين نامه پيشگيری ومبارزه با رشوه در دستگاههای اجرايي 
 پيوست شماره شش : نمونه فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه  

 : نمونه فرم ضمانتنامه انجام تعهدات   پيوست شماره هفت
 پيوست شماره هشت  : تعهدنامه عدم افشار اطالعات  
 پيوست شماره نه  : آيين نامه ايمني امور پيمانکاری  

 پيوست شماره ده: فرم قيمت پيشنهادی
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 شماره یک مناقصهپیوست                                                                            

  3سند بالست و رنگ آميزی تجهيزات واحدرالصه فعاليت های مناقصه 
فعالیت اصلی مناقصه 

 31شماره 
 واحد مقدار شامل فعالیت

CH1-  رنگ آمیزی و

 سندبالست
 مترمربع 40 متر مربع ( 04لرل  مسير بني پنس و مرتر  والر مربرط  )ب  متراژ تقريبي  

 دستگنه 13 هفت دستگنه ترانس و شش عدد ترانس آگزيال ي واحد 

نرده هني حفنظ دو عدد ترانس برج ؛ شش  عدد ترانس آگزيال ي واحد و نرده حفنظ  
 ترانس اصلي  وخطرط آتشنشنني محل ترانسهن و سنپر تهني مربرط 

 دستگنه 10

 دستگنه 12 عدد  21مرتر هني فن هني برج خنك كن ب  تعداد  

 دستگنه 12 عدد  21گيربكس فن هني برج خنك كن ب  تعداد 

 دستگنه 12 شنسي گيربكس فن هني برج 

 دستگنه 12 هنب هني گيربكس فن هني برج

 دستگنه 2 متر مربع ( 04عدد )ب  متراژ تقريبي  1پمپ هني اصلي آب گردشي ب  تعداد

 دستگنه 2 متر مربع ( 14عدد )ب  متراژ تقريبي  1بن ل كنندنسيت پمپهن ب  تعداد  

جدا  داخلي  وخن ج  لرل  هني  ايز  برجهني خنك كن و مرتر والرهني مربرط  ب  
 متر مربع ( 004عدد )ب  متراژ تقريبي  21تعداد 

 مترمربع 440

متر 0444خط زير زميني سيركرل  آب خنك كن تن هد  و ودي برج )ب  متراژ تقريبي 
 مربع سند بالست و  نگ ( 

 مترمربع 5000

 مترمربع 600 متر مربع ( 044هد  زير زميني  ايز  هني برج خنك كن )ب  متراژ تقريبي 

داکت دود و  نگ آميزی اولين اسکلت قلزی  3واحد FDF نگ آميزی اسکلت قلزی 

 متر مربع 3244ب  متراژ 3قلزی داکت دود واحد0و3و1و  نگ آميزی اسکلت  3واحد 
 مترمربع 3100

متر  044) د  صر ت  ک  فلزی سنخت  شرند ومرنتنژ گردند( 3کلکتر هنی برج واحد  
 مربع

 مترمربع 500

 A&B/FDF 2- A&B/CP 3- A&B /CWP -2كيلر ولت   0.0 نگ آميزي مرتر هنی
4      - A&B/GRF 5- A&B&C/BFP 

 دستگنه 11

     جمع تعمیرات اساسی رنگ آمیزی و سند بالست
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 پیوست شماره دو )لیست ابزار وخدمات (
 

به  شرح اقالم و ردمات رديف

عهده 

 پيمانکار

به 

عهده 

 کارفرما

 توضيحات

اناااواع جاااک هيااادروليک و جرثقيااال   1

 chain blockدستي

   درمواقع ضروری(اجاره بها منظوررواهدشددرصورت تحويل( 

-ابزارولااوازم شخصااي وايمني)ماسااک  2

 ...(-عينک-دستکش

  ----- 

-دريال  -تجهيزات برقي)دستگاه جو، 3

 (کابل -سنگ

  درصورت تحويل )درمواقع ضروری(اجاره بها منظوررواهدشد 

 ضروری(اجاره بها منظوررواهدشددرصورت تحويل )درمواقع    ...(-گاز-هوابر،-انواع کپزو )آرگو  4

    انواع اسپری روانکاری 7

        اسپری ترک يابي 6

    کرباس 7

    -موليکوت -انواع گريس 8

    سمباده 1

    انواع چزب مايع و کاغذی 12

    -الوار-تخته –پالستيک  11

    الکترود –صفحه سنگ  12

 درصورت تحويل يا ارئه ردمات اجاره بها منظوررواهدشد   لوله و لوازم داربزت بندی 13

 درصورت اجرا  )درمواقع ضروری(اجاره بها منظوررواهدشد   اجرای داربزت بندی 14

 درصورت ارئه ردمات )درمواقع ضروری(اجاره بها منظوررواهدشد   ...-تراکتور-...(-تن11جرثقيل متحرک) 17

 ردمات )درمواقع ضروری(اجاره بها منظوررواهدشددرصورت ارئه    کمپرسور 16

    ... -جعبه فلزی -اتاقک –کانکس  17

-اهاا  متاار -ابزاراناادازه گيری)ميگاار  18

 –کاليبراتوردماااا -سااااعت-کاااوليس

 ( گيو ديجيتالي–فشارسنو 

  درصورت تحويل يا ارئه ردمات اجاره بها منظوررواهدشد 

 درصورت ارئه ردمات )درمواقع ضروری(هزينه منظوررواهدشد   نيروی انزاني ساده و متخصص 11

 -----   ...(-ميا  وعده -شير-پذيرائي)چای 22

کليه ابزار وچين بالک های مورد استفاده بايد   -چکااش-ابزارکااارمعمولي)انواع آچااار  21
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 استاندارد وسال  باشد                                  .(جين پالک و...-سوها 

 تامين مواد الزم )ورق( به عهده کارفرما ميباشد   پانچ و سارت انواع واشر)الستيکي و...(  22

    ...(-تينر-مايعات جهت شزتشو)گازوئيل 23

    ابزارمخصوص  24

 تامين برق تابلوهاوپريزهابه عهده کارفرما ميباشد   کابل وسي  سيار 27

 تامين آب و هوای سرويس به عهده کارفرما ميباشد   شلنگ انتقا  آب و هوا و... 26

درصورت ارئه ردمات )درمواقع ضروری(هزينه منظوررواهدشد    بازکرد  و بزتن عايق  27

 تامين مواد الزم )ورق و پش  سنگ( به عهده کارفرما ميباشد
درصورت استفاده پيمانکار از ردمات نيروگاه تعرفه برري موارد به شرح ذيل ميباشد.رار  از اين موارد حزب مورد و        

 به تشخيص کارفرما محاسبه و ارذ رواهندشد:

 ريا 7220222تن به ازای هرساعت 11جرثقيل  -1

 ريا 4220222تن به ازای هرساعت 7جرثقيل  -2

 ريا 3220222ازای هرساعتتن  ليفتراک به  3جرثقيل  -3

 ريا 8220222ه ازای هرساعتببيل بکهو -4

 ريا 6220222به ازای هرساعتهريک   باالبر هيدروليکي-822کمپرسور   -7

 ريا 3220222تراکتور به ازای هرساعت -6

 ريا 102220222به ازای هرساعت 422کمپرسور  -7

 ريا  6220222دستگاه تصفيه روغن  به ازای هرساعت  -8
 ريا   72220222دستگاه آندوسکوبي وترموگرافي و ويبرومتر شيلنگ   به ازای هر روز   -1
 ريا  3220222کفي تريلي به ازای هرساعت  -12
 ريا 1702220222دستگاه واتر جت به ازای هرروز  -11
 ريا  7220222ردمات کارشناسي به صورت پروژه ای به ازای هرساعت  -12
 ريا 4220222ای به ازای هرساعت ردمات کارشناسي به صورت غير  پروژه -18
 ريا 3220222ردمات تکنزيني به صورت  پروژه ای به ازای هرساعت -11
 ريا 2720222ردمات کارگری به صورت غير  پروژه ای به ازای هرساعت  -22
 ريا  620222انواع جک هيدرو ليکي                            هرساعت     -21

 ريا  620222هر ساعت                           انواع چين بالک وترولي  -22

 ريا  120222هر ساعت                       ،کوليس ،...انواع ميکرو متر   -23

 ريا  60222هر ساعت      انواع اچار آلن و چکش رور                   -24

 ريا  120222هر ساعت          انواع سي  سيار پرژکتور                   -27

 ريا  120222هر ساعت                                               انواع بکس  -26

 ريا  220222هرساعت        انواع ترکمتر                                    -27
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 ريا  60222هر ساعت         انواع شگل                                        -28

 ريا  320222هر ساعت         انواع ميني سنگ                             -21

 ريا  60222هر ساعت            انواع آچار لوله گيری .....                   -32

 ريا     120222هرساعت       کپزو  پرسي                                 -31

 ريا    120222هرساعت            کپزو  اکزيژ                            -32

 ريا  120222هرساعت             کپزو  آرگو                            -33

 ريا  1320222هرعدد            شارژ کپزو  پرسي                     -34

 ريا 1460222هرعدد             شارژکپزو  اکزيژ                   -37

 ا ري107220222هرعدد          شارژ کپزو  آرگو                    -36

 تجهیزنت و نبزناآالت نبزنادقیق:
 ريا 4220222هرساعت         انواع کاليبراتور  -37
 ريا 1220222انواع گيو ديجيتالي                           هرساعت  -38
 ريا  220222انواع گيو مبنا                                  هرساعت  -31
 ريا  1220222پمپ دستي                                     هرساعت  -42
41- Dead weight tester                        ريا  1620222هرساعت 
 ريا   1220222هرساعت  )دستگاه برنامه ريزی وکاليبراسيو  ترانزميترهای اسمارت(ورنيکيتکامي -42
                        ريا 620222ستو  آب                                       هرساعت  -43
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 پیوست شماره سه )پرسشنامه ارزیابی كیفی پیمانکاران (
       

 مقدمه :

باشرد    مری برر  شرهید مفرت هدف از تهیه این پرسشنامه ، تشخیص صالحیت و ارزیابی کیفی پیمانکاران متقاضی کار در شرکت مدیریت تولید 

 پرسشنامه به صورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزرای مناقصات نیاز به گرفتن اطالعات تکمیلی در خصوص سواالت طرح شده باشد 

گیررد    مری اران به صورت دو سال یک بار )به طور عادی ( و به صورت سالیانه )با درخواست پیمانکار مبنی بر ارزیابی مجدد ( انجامارزیابی پیمانک

 شود  می نگهداری بر  شهید مفت محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت مدیریت تولید ها  کلیه مدارک ارائه شئه توسط شرکت

 سشنامه :راهنمای تکمیل پر 

 بايد كليه اطالعات درسواس  شده در پرسشنامه را تكميل ومهر و امضا نموده و مدارک و اسناد را كه نشانگر اعيبار  مي اضيان

 باشد ، ضميمه نمايد . به اطالعات ارازه شده بدون مدارک معيبر ، ترتيب ا ر داده ناواهد شد . می اطالعات مذكور

  اطالعات تكميلی باشد صفحات جداگانه ای تهيه نموده و نام پيمانكار و شتماره ستوال متورد نظتر را در صورتی كه نياز به ارازه

 می نمايد نيز روی آنها قيد

  چنانچه در هر زمان، سالف واق  ، مادوش يا جعلی بودن اسناد ارازته شتده از طترف پيمانكتار محترز گتردد ، بال اصتله امييتاز

قتانونی ميرتتب بتر ارازته متدارک و اطالعتات غيتر های  نكاران ساطی عالوه بر قبول مجازاتبندی انجام شده لغو گرديده و پيما

 .مفيح سسارات وارده را نيز قبول سواهند داش شهيد  واقعی يا جعلی ، تصميم مياذه از طرف شرك  مديري  توليد برق 

  پرسشنامه تكميل شده را پا از امضا تعهد آور به همراه مسيندات مورد نياز كه همگی ممهور به مهر شترك  شتده باشتند در

 آدرس زير ارسال نماييد"يک زونكن ، به 

-6553119151كتتتد پستتتيی  امتتتور بازرگتتتانی  -نيروگتتتاه شتتتهيد مفتتتيح -جتتتاده همتتتدان ، تهتتتران 45كيلتتتومير  –همتتتدان 

 18138276191تلفن"
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 تاریخ فرم اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکاران مفت  شهید شرکت مدیریت تولید بر  

 مشخصات شرکت : – 1

 نوع شرکت: نام قبلی شرکت نام شرکت

 سهامی خاص ٱسهامی عام       ٱ

 حدودم با مسولیت  ٱتعاونی                ٱ

 مالکیت:

 خصوصی ٱ     دولتی ٱ

 محل ثبت: تاریخ ثبت شماره ثبت: سرمایه ثبت شده:

  موضوعات فعالیت

 مجاور برای فعالیت (های  فعالیت )استانحوزه 

 -1 نشانی  شعبات فعلی شرکت

 تلفن:                                                                   نمابر:

 

2- 

 تلفن :                                                                   نمابر:

 اسامی سهامداران اصلی 

 )درصد سهام :
 درصد سهام رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

     

     

     

     

     
رتبه و رشته اخذ شده از سازمان  مدیریت 

 ریزیو برنامه 
 رتبه نوع گرایش یا رشته ردیف

 

 درجه

 

 حداقل مبلغ تعداد کار مجاز

 )میلیون ریال(

 حداکثر مبلغ

 )میلیون ریال(

 

       

       

       

E-mail: 

Web sit: 
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 تاریخ اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکارانفرم  شرکت مدیریت تولید بر  شهید مفت 
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 فهرست کارهای انجام شده طی پنج سال گذشته( 1)
 حداقل چهار کار                                                                             داشتن تجربه و دانش )سابقه اجرایی(                                                                                            

 کارفرما محل اجرا شرح کار ردیف
شروع تاریخ 

 کار

تاریخ خاتمه 

 کار

مبلغ پیمان 

 )به ریال(

       

 2-5متوسط  5-12خوب  12-22عالی  سابقه اجرایی

 نتیجه ارزیابی: 

 "شود( ) این قسمت توسط کارفرما تکمیل می

 

 

 تاریخ تکمیل مهر شرکت امضا نام مدیر عامل)امضا مجاز(



 

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(
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 تاریخ اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکارانفرم  مفت شهید  شرکت مدیریت تولید بر  

 ) اين  رم قبلیهای  فرم ارزشیابی عملکرد پیمانکار در پروژه( 2)
ً
 توسط كار رما تكميل می شود(كامال

 عنوان  معیار ارزشیابی ردیف

  شود این قسمت توسط کارفرما تکمیل می
 تنیجه ارزیابی:

 ضعیف متوسط خوب عالی

5/2 2 5/1 1 

     تجهيز نيروی انسانی بامسص نيروی انسانی مياصص 1

     هماهنگی و همكاری با كار رما و ساير عوامل دس  اندر كار پروژه همچنين همكاری در دوران تضمين 2

     تونايی تهيه مواد و تجهيزات مورد نياز و رعاي  مشاصات  نی 3

     از نظر  نینحوه تجهيز كارگاه و كيفي  كارهای انجام يا يه  4

     بنيه مالی و نحوه پشييبانی مالی پروژه 5

     )ايمنی ، سالم  شغلی و محيط زيس  (  HSEعملكرد   6

     حضور مرتب در جلسات هماهنگی 7

     ها و گزارشات تعميرات اساسی تجهيزات تكميل و ارازه  به موق   تس    رم 8

     حفظ سالميی آنهانگهداری از تجهيزات  و قطعات و  9

     رعاي  م ررات قانونی وشئونات اسالقی وحر ه ای 12

     رعاي  م ررات قانونی و شئونات اسالقی و حر ه ای 11

  نييجه ارزيابی )جم  امييازات(

 

 تاریخ تکمیل مهر شرکت امضا نام مدیر عامل)امضا مجاز(
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 تاریخ اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکاران فرم مفت  شهید  شرکت مدیریت تولید بر 

 

 فهرست تجهیزات و ماشین آالت اماده به کار یا در دسترس( 3)
 نوع مالکیت  تعداد ماشین آالت  / تجهیزات و ابزار آالت ردیف

 ملکی  / اجاره ای

 کشور سازنده مدل 

      

    

 2-5متوسط  5-12خوب  12-15 عالی ابزار آالت  داشتن تجهیزات و

 نييجه ارزيابی " 

 ) اين قسم  توسط كار رما تكميل می شود (

 

 

 

 تاریخ تکمیل مهر شرکت امضا نام مدیر عامل)امضا مجاز(
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 تاریخ فرم اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکاران مفت  شهید  شرکت مدیریت تولید بر 

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

 نام و نام خانوادگی ردیف

 سابقه کار پایه معلومات

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
سابقه کار 

 نیروگاهی

آخرین 

 سمت
 کل سابقه کار

       

 2-5متوسط  5-12خوب  12-15عالی  داشتن تجهیزات و ابزار آالت 

 نييجه ارزيابی " 

 كار رما تكميل می شود () اين قسم  توسط 

 

 

 تاریخ تکمیل مهر شرکت امضا نام مدیر عامل)امضا مجاز(
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 تاریخ فرم اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکاران مفت شهید  شرکت مدیریت تولید بر  

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

 دارایی ثابت درآمد ناخالص سالیانه میزان بیمه سالیانه پرداخت شده سالیانه پرداخت شده میزان مالیات سال مالی

1389     

1392     

1391     

1392     

1393     

 نتیجه ارزیابی: 

 مدیریتی مناسبهای  و سیستمها  مدیریت کار و نظام( 6)

 نام موسسه صادر کننده شرح گواهینامه / نظام
 نوع گواهینامه

 ) ملی / بین المللی (
 تاریخ انقضا تاریخ دریافت

     ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت 

     ISO 14001سیستم مدیریت زیست محیطی  

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001 
    

     تقدیر نامه

     تشویق نامه ها

     گواهی نامه صالحیت

     تخصصیهای  عضویت در انجمن

 نتیجه ارزیابی: 

 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه مشابه (7)
 مستندات ارائه شده تعداد شرح ردیف

   کارهای انجام شده در نیروگاه همدان 1

   کارهای انجام شده در استان همدان 2

   کارهای انجام داده در سایر  نیروگاه ها 3

 نتیجه ارزیابی:

 استان:                                    شهرستان:                                                                       محل ثبت :              

 

 تاریخ تکمیل مهر شرکت امضا نام مدیر عامل)امضا مجاز(
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 تاریخ فرم اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکاران بر  شهید مفت شرکت مدیریت تولید 

 پیمانکاریهای  یارهای مربوط به ارزیابی كیفی مناقصه گران  در مناقصهعجدول م
 شود( می ) این قسمت توسط کارفرما تکمیل 

 معیار ارجاع کار ردیف
امتیاز هر معیار 

(bi) 

 ضریب معیار

(ai) 
 نتیجه ارزیابی

  22 122 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر ) سابقه اجرایی( 1

  25 122 سابقه و رضایت در کارهای قبلی حسن 2

  15 122 داشتن تجهیزات و ماشین االت آماده و یا در دسترس 3

  22 122 کلیدی از نظر دانش و تجربه اعضای  کفایت کادر فنی و  4

  12 122 توانایی مالی و پشتیبانی 5

  5 122 مدیریتی مناسبهای  مدیریت کار آمد و سیستم 6

  5 122 پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه بومی بودن 7

 ز کلنحوه محاسبه امتیا


 

bi

biai
 

 
 تاریخ تکمیل مهر شرکت امضا نام مدیر عامل)امضا مجاز(
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 کد پستی : کار فرما:

 آخرین رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی: شماره قرارداد:

 مدیرعامل:تلفن  نام شرکت:

 آدرس پست الترونیکی: نام اختصاری:

 قبلی شرکت :های  نام تابعیت:

 آدرس محل سکونت مدیرعامل: شماره ثبت :

 آدرس دفتر مرکزی سال تاسیس            /          /          )روز ، ماه ، سال(

 

 مشاصات مديران -1

آخرررین مرردرک  محل صدور محل تولد تولدتاریخ  کد ملی ش  ش  نام پدر سمت  نام نام خانوادگی

 تحصیلی

 میزان سهام

          

          

          

          

 قرارداد( 4قراردادها )حداكثر  -2

 نوع فعالیت تاریخ اتمام قرارداد تاریخ شروع قرارداد آدرس محل فعالیت نام محل یا دستگاه

     

     

     

     

 

 در ساير شرك  هاساب ه مديري  مديران  -3

 علت خروج موضوع فعالیت مدیرعامل نام شرکت یا موسسه 

    

    

    

    

 

 اقوام در صنع  برق -4

 محل اشتغال مدیرعامل نام نام خانوادگی

   

   

 

 مهرو امضا شرکت:

 

  



 

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 

 27صفحه: 

 

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

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

  رم درسواس  اطالعات

 اشخاص حقوقی

 استفاده کننده نهایی از اطالعات نام و نام خانوادگی دریافت کننده اطالعات نام شرکت 

   

 

 
 زمینه استفاده اطالعات مورد درخواست )به طور مشروح ذکر گردد(

 

 

 اتاریخ تایید                                         تاریخ اخذ اطالعات                               نام و نام خانوادگی ،  امض

 

 اطالعاتنتیجه رای کار گروه واگذاری 

 
 شود می موافقت موافقت نمی شود

 اطالعات مورد تایید جهت واگذاری )به طور مشروح ذکر گردد(

 استفادههای  محدودیت
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 4پيوس  شماره 

 ((1337))اعالميه مربوب به رعاي  و قبول مصوبه دی ماه 

 1337دیماه  22منع مشارکت در معامالت دولتی مصوب دارد که مقررات قانون  می پیشنهاد دهنده مناقصه بدینوسیله رسما اعالم

( شامل حال وی نمی باشد در صورتیکه عکس یا خالف اظهارات مشارالیه به خریدار ثابت شود خریدار حق خواهد 1959ژانویه  12)

 داشت پیشنهاد مناقصه او را رد و سپرده مناقصه اش را ضبط نماید 

در طول مدت قرارداد و "در صورتیکه قرارداد با او منعقد و توسط او امضا گردید چنانچه بعدا برای پیشنهاد دهنده مناقصه مسلم است 

یا قبل از تسویه نهایی حسابها عدم صحت و درستی اعالمیه فو  الذکر به خریدار ثابت گردد خریدار حق دارد قرارداد را لغو و یا تعهد 

قرارداد و تاخیر در اجرای لغو حاصله از های  و زیان ده را ضبط نموده و خساراتنامه حسن اجرای عملیات سازنده / پیمانکار / فروشن

 گردد می تعیینباشد از اموال سازنده استیفاء نماید میزان خسارت یا زیان توسط خریدار  می آنرا که ناشی از لغو قرارداد

/ فروشنده شود تا صدور گواهینامه تحویل قطعی ین اعالم میدارد در صورتیکه سازنده / پیمانکار نپیشنهاد دهنده مناقصه همچ

موضوع قرارداد و نیز تا ایفا نمودن و تسویه نهایی کلیه تعهدات خریدار با هیچ یک از اشخاصی که مشمول قانون فو  الذکر بوده و در 

ت و قبول این تعهد از طرف او که عدم رعایمشارکت نخواهد کرد سازنده باید آگاه باشد اند  ماده یک قانون مزبور مبین و مشخص شده

باشد از اموال سازنده /  می دهد که قرارداد را لغو و یا تعهدنامه حسن اجرای قرارداد که ناشی از الغای آن می به خریدار این حق را

 پیمانکار / فروشنده وصول و استیفا نماید میزان خسارت و زیان توسط و به نظریه خریدار تعیین خواهد شد 

دارد در صورتیکه سازنده / پیمانکار /فرونده شود چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد یا  می دهنده مناقصه همچنین اظهارپیشنهاد 

مامورین  –خود سازنده / پیمانکار / فروشنده یا هریک از اقوام یا اقربا او و خویشاوندان عمال مباشرین های  قبل از تسویه نهایی حساب

مباشرین بازرسان ممیزی و نظار  –عمال  -و نظار سازنده / پیمانکار / فروشنده و با اقوام و مامورین   –ممیزین  –بازرسان  –گماشتگان  –

باشد و با اقربا و خویشاوندان  می %( یا بیشتر از سهام یا سرمایه یا منافع شرکت5در صد )5هریک از سهامداران شرکت که دارای 

( هریک از سهامداران شرکت در سهام اند  تعیین و مشخص شده 1337دی ماه  22قانون مصوب ( ماده یک 1)همانطوریکه در تبصره )

دولت ایران منصوب های  درصد( یا بیشتر باشد بسمت وزیر یا معاون وزیر و یا مدیرکل هریک از وزارتخانه2% )2و یا سرمایه و منافع آنها 

سازمان بنادر و کشتیرانی پیدا نماید )همانطوریکه در تبصره یک ذیل قید گردند و یا پست و سمت مشابهی در سازمان برنامه و یا 

/ گردیده است ( سازنده خریدار حق خواهد داشت قرارداد را لغو نماید بدون اینکه ادعا یا مطالبه ای از طرف او و  یا سازنده / پیمانکار 

 فروشنده صورت گیرد
 

 مهر و امضا پیمانکار
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 5پيوس  شماره 

اجرائری مصروب های  )اطالعیه مربوط به اجرا ماده هفرت آئرین نامره پیشرگیری و مبرارز برا رشروه در دسرتگاه

 هیئت وزیران( 1/9/83
در صورتیکه طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال منطبق با مصادیق رشوه به شرح بنردهای مراده یرک آئرین نامره پیشرگیری و مبرارزه برا رشروه در 

 هیات محترم وزیران گردد به مدت پنج سال هیچگونه قرارداد جدیدی با وی منعقد نخواهد شد 1/9/83 دستگاههای اجرایی مصوب

 ماده یک فصل اول مصادیق رشوه 

ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت های  اجرایی که مطابق بندهای  کارکنان و مسئوالن دستگاه

( قرانون 8( مراده )17یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخرت وجره را فرراهم نماینرد و برا توجره بره بنرد ) کنند

 رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شدهای  پرونده آنان به هیئت- 1372مصوب   -رسیدگی به تخلفات اداری

 ن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده استالف : گرفت

 ب: اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا" به مقدار فاحش کمتر از قیمت 

 رجوع بدون رعایت مقررات مربوط ج: فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب 

 د: فراهم نمودن موجبات ارتشا ءاز قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از  ارباب رجوع 

دادن یا نردادن امرری کره  ه : اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام

 باشد  می مربوط به دستگاه اجرایی

شود ، از جمله ابراء یا اعطا وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهرد یرا مسرئولیتی  می و : اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی

زیت خاص برای ارائه خردمات بره اشرخاص و اعمرال هرگونره که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و م

 موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد 
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 بسمعه تعالی                                         6پیوست شماره                                 

 ضمانتنامه شرکت در مناقصه                                                                                                   

 )نمونه یک(                                                                                                          

 به نشانی    نظر به اینکه *

 شرکت نماید این**     مایل است در مناقصه ****

 ریال   برای مبلغ  *** در مقابل      از *

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

ف که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضرمانتنامه انجرام تعهردات پیمران اسرتنکا

ریررررال هررررر                                                                                                                               نموده است تا میزان 

مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله               مبلغی را که***                                                                                                               

اسرتنکاف یرا اقامره دلیرل و یرا صردور اظهرار نامره یرا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات     از سوی ***

                                                              *** اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، بی درنگ وجه یا حواله کرد

 بپردازد

باشد   این مردت بنرا بره درخواسرت کتبری  می معتبر   مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز

   برای حداکثر سه ماه دیگر  قابل  تمدید است    و   در صورتی  که **     ***

ن تمدید موجب  ای                                                                                نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا*  

   را مجدد باشد مبلغ درج  شده در این ضمانتنامه را  در  وجه  یا  حواله کرد***   را فراهم نسازد و **

 پرداخت کند   

مطالبه نشودضمانتنامه در سر رسید ، خود      چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی***

 اینکه مسترد گردد یا نگردد  به خود باطل و از درجه امتیاز ساقط است ، اعم از

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر

 

 مهر و امضا پیمانکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 

 31صفحه: 

 

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

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

 بسمعه تعالی                                                                    7پیوست شماره 

 ضمانتنامه انجام تعهدات                                                                                          

 )نمونه دو(                                                                                                 

 به نشانی    نظر به اینکه *

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

 از*    دارد ، این **     را با ***

ریال به منظور انجرام تعهرداتی کره موجرب     برای مبلغ     در مقابل*** 

       نماید در صورتی که *** می گیرد تضمین و تعهد می قرارداد یاد شده به عهده

  اطالع دهد که *   کتبا و قبل از انقضای سر رسید این ضمانتنامه به این **              

ریرررال هرررر     از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ،تا میزان   

   مطالبه کند ،به محض دریافت اولین  تقاضای کتبی واصله از ***   مبلغی را که*** 

 نکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد***  بدون آ 

 بپردازد                                                                                                                                                                                                 

 است و بنا به   درخواست     دت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روزم                                                      

باشرد و در صرورتی  می واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید   کتبی*** 

     ا تمدید کند و یا *نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه ر                               که*** 

 موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                       را                               

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلرغ درج شرده      حاضر به تمدید نماید **   

  کند پرداخت    در باال را در وجه یا حواله کرد***

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه 

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر

 

 مهر و امضا پیمانکار
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 8پیوست شماره 

 شرکت مدیریت تولید بر  شهید مفت 

 تعهد نامه عدم افشای اطالعات
                                                        بره عنروان دریافرت کننرده اطالعرات دارای ارزش به موجب این تعهد نامه آقای / خانم / شرکت 

گردد که کلیه اقدامات الزم برای حفظ محرمانگی و عدم افشای اطالعات دریافتی را مطرابق برا مفراد ذیرل انجرام  می امنیتی ، فنی و مالی متعهد

 دهد 

گردد که این اطالعات تنها در اختیار  کارکنانی قرار خواهد گرفت کره بره ایرن اطالعرات نیراز دارنرد و  می عات متعهد: دریافت کننده اطال 1ماده 

 دسترسی به این اطالعات برای سایر کارکنان ممنوع خواهد بود 

 ه اطالعتات شود كته امكتان دسيرستی آتتی بت می تبصره اول " ا شای اين اطالعات به دليل ت صير طرف دريا   كننده موجب

 دارای ارزش امنييی ،  نی و مالی منيفی گردد.

   تبصره دوم " دريا   كننده اطالعات در صورت ن ض م ررات اين متاده ميعهتد  بته جبتران سستارات بترا استاس حكتم مراجت

 ذيصالح اداری ، قانونی و قضايی سواهد بود.

  حاكم  يمابين م ررات اين ماده اولوي  سواهد داش  .تبصره سوم " در صورت تعارض م ررات اين ماده با ساير م ررات 

 گردد که : می : دریافت کننده اطالعات به موجب این تعهد نامه متعهد2ماده 

كليه اقدامات مزم برای حفاظ  اطالعات دريا يی با شيوه مناسب با نوع اطالعات اسذ نموده و آنهتا را از دستيرس ا تراد غيتر  -1

 نمايد . می موضوع در سصور اطالعات دريا يی از طريا ايميل ، نمابر و يا نامه نيز صدقمسئول محفوظ بدارد . اين 

 گردد كه همان ميزان از مراقب  را كته بترای حفاظت  از اطالعتات  اسيصاصتی ستود بعمتل  می دريا   كننده اطالعات ميعهد -2

آورد از  متی مالحظاتی كته از اطالعتات ستود بعمتل آورد  برای حفاظ  از اطالعات دريا يی نيز بعمل آورد  ،مشروب به اينكه می

 لحاظ منط ی برای پيشگيری از ا شای غير مجاز اطالعات كا ی باشد.

گردد كه،  اطالعات اسيصاصی دريا يی را تا زمانی كه در اسييار دارد به طتور كامتل و  می طرف دريا   كننده اطالعات ميعهد -3

 د .جززی در اسييار طرف  الث قرار ناواهد  دا

 دريا   كننده اطالعات مسئولي  كامل مغايرت تعهدات مندرج در اين تعهد نامه با ساير تعهتدات ستود بته اشتاار  التث را -4

 پذيرد. می

نمايتد و از  متی گتردد كته اطالعتات دريتا يی را تنهتا در جهت  توا  تات  يمتابين استيفاده متی دريا   كننده اطالعات ميعهد -5

 يا غير مسي يم در هر مورد و زمينه  ديگری جدا وسودداری نمايد . اسيفاده از آن بصورت مسي يم و



 

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 

 33صفحه: 

 

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

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

گتردد كته  متی پا از پايان دوره تبادل اطالعات و يا قبل از آن با درسواس  كيبی ارازه كننده اطالعات ، دريا   كننده ميعهتد -6

را نتزد ستود را بته نحتو مناستبی امحتا روز كليه اطالعات در اسييار را به ارازه كننده اطالعات عودت و كليه اطالعات  14ظرف 

 نمايد .

پيش از انجام هر يک از اقدامات پيش گفيه دريا   كننده اطالعات موظف اس  بصورت كيبی ارازه دهنده اطالعات را مطلت   -7

 باشد . می نموده و ارازه دهنده جه  معر ی نماينده برای نظارت بر روند عادی و امحا اطالعات مايار

گردد که اطالعات را در مکران مناسربی حفاظرت نمایرد ترا در سراعات غیرر کراری نیرز ایرن اطالعرات  می ت کننده اطالعات متعهد: دریاف 3ماده 

 محفوظ بمانند 

: اگر به هر دلیلی اطالعات در اختیار شخص ثالث قرار گرفت دریافت کننده اطالعات موظف است فورا "ایرن موضروع را بره طررف مقابرل  4ماده 

 تا اقدامات مقتضی برای کاهش میزان خسارت را اتخاذ نماید اطالع دهد 

دارد که حقی بر درخواست دریافت کننده اطالعرات توسرط شرخص ثالرث کره برا طررف ارائره دهنرده  می : دریافت کننده اطالعات اذعان 5ماده 

 اطالعات دارای مراودات مالی ، فنی ، قراردادی و     است ، ندارد 

بایست در قبال دریافت اطالعات فرم درخواست اطالعات را تکمیرل نمروده و بره مهرر و امضرای خرود  می کننده اطالعات : طرف دریافت 6ماده 

دستورالعمل( شایان ذکر است ارسال اطالعات از طریق نامه ، ادرس الکترونیکی و   بدون دریافت فرم مذکور از شمول تعهدات  2برساند )پیوست 

 این موافقتنامه خارج نیست 

حفظ اطالعات و درخواست برای اتخراذ تردابیر مناسرب و تغییرر یرا بهبرود شریوه نگهرداری های  : ارائه دهنده اطالعات حق بررسی شیوه 7ماده 

 دارد   می اطالعات نزد دریافت کننده اطالعات را برای خود محفوظ

باشد )حداقل تا پایان مدت زمان تشخیص از سوی ارائه دهنده  می ماه:دوره تبادل اطالعات از زمان امضا این تعهد نامه به مدت            8ماده 

 اطالعات (

ویل و یرا تبصره اول : با پایان دوره تبادل و یا تحویل اطالعات و با درخواست کتبی ارائه دهنده اطالعات مبنی بر عودت تعهد اطالعات تا زمان تح

 نابودی اطالعات باقی مانده است  

این موافقتنامه در صورت جایگزینی و یا تصفیه شرکت در مورد مسئوالن جدید نیز قابل اجرا است   در غیر این صورت طبق  تبصره دوم : تعهدات

 گردد  می همین ماده 1تبصره 

وقت مراتب : چنانچه دریافت کننده اطالعات در راستای احکام قضایی مکلف به ارائه اطالعات دریافتی باشد ،در آن صورت باید در اسرع  9ماده 

ننده را به واگذار کننده اطالع دهد ،چنانچه واگذار کننده اطالعات مخالفتی با افشای اطالعات بر اساس احکام قضایی نداشته باشد   دریافت ک

ت جلروگیری از اطالعات میتواند نسبت به ارائه آن اقدام کند  در صورتی که واگذار کننده اطالعات مخالف افشاء اطالعات باشد خود باید در جهر

 اجرای حکم قضایی از مسیرهای قانونی مراتب را مورد پیگیری قرار دهد  

 : کلیه اخطارها به موجب این تعهد نامه باید به موجب نامه ثبت شده کتبی انجام  پذیرد   12ماده 

 گردد  می تبصره : تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه

نقض مفاد این موافقتنامه و فاش شدن اطالعات بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و با مراجع قضایی : جبران خسارت ناشی از  11ماده 

 خواهد بود 

سرایر : مواد این تعهد نامه به صورت جداگانه نیز دارای اعتبارند اگر به هر دلیلی یک از مواد قابل اجرا نباشد این امر لطمه ای به اعتبرار  12ماده 

 اورد مواد وارد نمی 
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: این تعهد نامه صرفا با هدف حفاظت از اطالعات اختصاصی تدوین گردیده و نباید آنرا به منزله موافقتنامه همکاری ، فعالیت مشترک یا  13ماده 

هرگونره نهراد یرا  دیر ترتیبات مبتنی بر قرارداد تلقی کرده یا آن را تعهدی برای عقد قرارداد ،پیمانکاری  یا دیگر روابط کراری برا تشرکیل شررکت یرا

 موسسه ای به شمار آورد 

: این تعهد نامه بر اساس مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران تنظیم گردیده و هرگونه اختالف نظر ، مناشه و ادعای مرتبط با نقض ، یا  14ماده 

 د  عدم اعتبار از طریق هیات و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسالمی ایران حل و فصل خواهد ش

 باشد  می شود و نظر داوران برای طرفین الزم االجرا می نفره انجام 3تبصره اول : مذاکره برای حل اختالف از طریق انتخاب هیات داوری 

 تبصره دوم : هریک از طرفین در صورت بروز اختالف موظف است ظرف یک هفته نماینده ای را برای هیات داوری تعیین نماید  

 نماید   می ندگان طرفین ظرف یک هفته نماینده سوم مرض الطرفینی را برای داوری انتخابتبصره سوم : نمای

 تبصره چهارم مقررات حاکم بر داوری ، تعهد نامه و در صورت اجمال یا سکوت قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران خواهد بود 

 راجع قانونی برای طرفین محفوظ است در صورت عدم تحقق هریک از مراحل فو  امکان رجوع به متبصره پنجم : 

 بایست کلیه صفحات این تعهد نامه را مهر و امضا نماید  می : دریافت کننده اطالعات 15ماده 

 

 نام و نام خانوادگی متعهد                                                           امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایم هرگاه آن شرکت در خواست نماید می ا اعالمبدینوسیله صحت مندرجات این پرسشنامه ر 

  کلیه اسناد و مدارکی که برای اثبات مطالب فو  الذکر مورد لزوم باشد ارائه خواهد شد 

 

 

 

 

 

 نام شرکت:                                   

 تاریخ:                     امضا رییس هیئت مدیره و مدیر عامل                                              
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 آآئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

 هدف:

قانون کار جمهوری اسالمی ایران هدف از تهیه این آئین نامه عبارتست از:  12،85،91به استناد مواد 

 کار رعایت گردد( های  تعریف الزمات ایمنی )که باید توسط پیمانکار در محیط

 استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران تدوین یک 

 توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیتهای پیمانکاری 

ایجاد روشی برای پایش عملکردایمنی آنهرا و تشرری  مردیریت ایمنری پیمانکراران بره منظرور بهبرود مسرتمر عملکررد ایمنری پیمانکراران در تمرام 

 محوطه های  فعالیت

 یط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشورایمن سازی مح

 دامنه کاربرد:

 دهد  می شوند تحت پوشش قرار می پیمانکاری در کشور را که مشمول قانون کارجمهوری اسالمی ایرانهای  این آئین نامه تمام فعالیت

 فصل اول : تعاریف :

 کارفرما مقاطعه دهنده:

نمایرد، در ضرمن  مری خص حقیقی  یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را برر اسراس اسرناد و مردارک پیمران بره پیمانکرار واگرذارش

 باشند    می نمایندگان ایشان در حکم کارفرما

 پیمانکار / مقاطعه کار 

 گیرد  می اجرای عملیات پیمان را بر عهدهشخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان،مسئولیت 

 قرارداد / پیمان : 

یمران پیمانی است مکتوب فی مابین با پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی با یکدیگر که بیان کننده تعهدات والترزام طررفین قررارداد در موضروع پ

،موضوع ،مبلغ،مدت،پیمان،تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و آنان است   در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد 

 شود    می فسخ یا خاتمه پیمان مشخص

 پیمانکار اصلی :

 شود    می شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته

 پیمانکار فرعی :

پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور ، قررارداد منعقرد نمروده وپیمانکرار مربوطره ملرزم بره اجررای تعهردات شخص ذیصالحی است که 

 باشد  می براساس اسناد ومدارک موضوع پیمان

 صاحب کار: 

یا فعالیرت کارگراه را بره یرک یرا  شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا جند نوع از عملیات

شود ، و در صورتی که خود راسرایک یرا  می نماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرماا با مقاطعه دهنده نامیده می چند پیمانکار محول

 گردد   می ا محسوبکارفرم قانون کار به گمارد از نظر این قانون 2تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق ماده 

 فصل دوم : مقررات 

قانون کار مقاطعه دهنده )کارفرما(  مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار )پیمانکار( به نحوی منعقد نماید کره در آن  13مطابق ماده  – 1ماده 

 ماید   مقاطعه کار )پیمانکار( متعهد گردد که تمامی مقررات قانون را در مورد کارکنان خود اعمال ن

 بایست صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند    می پیمانکاران  - 2ماده 



 

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 

 36صفحه: 

 

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

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

گرردد ، لحراظ خواهرد  می مین منظور توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوینهنحوه تایید صالحیت پیمانکاران در دستور اجرایی که به  –تبصره 

 شد  

ه رفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صالحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت  کار و امور اجتماعی تایید شدکا – 3ماده 

 باشد   

در طرول حفاظرت فنری و بهداشرتی کرار را هرای  و دسرتور العملها  پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه  قوانین و مقرررات ، آئرین نامره – 4ماده 

 عملیات پیمان رعایت نمایند 

 و تعهدات طرفین پیمان در موردد ایمنی باید صراحتا در متن قرارداد لحافظ گردد   ها  کلیه مسئولیت  – 5ماده 

بتردای قررارداد برا مربوط به ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکرار از اهای  در هنگام عقد قرارداد الزم است کلیه هزینه – 6ماده 

  نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد

در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری الزم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلری و پیشرگیرانه مررتبط برا ایمنری حسرب  – 7ماده 

 مورد توسط طرفین تامین گردد 

ایمنی از طریق مراجع ذیصالح به پرسنل تحرت پوشرش پیمانکراران اصرلی و های  مورد نیاز در زمینه بایست بر ارائه آموزشهای می کارفرما – 8ماده

 فرعی با توجه به نوع فعالیت نظارت نمایند 

ظرارت موجود و مفاد قرارداد فی مابین ، بر عملکرد ایمنری کلیره پیمانکراران خرود نهای  کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آئین نامه – 9ماده

  نماید 

به یک پیمانکار محول نماید ، پیمانکار مسرئول اجررای مقرررات "هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کال  -12ماده 

 مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود 

مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی بره پیمانکرار یرا پیمانکراران ی ها هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت – 11ماده 

 دیگر محول نماید هر نماینده در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد همراهنگی

 بین آنها خواهد بود 

مان را به پیمانکاران مختلف محول نمایرد   هرپیمانکرار در محردوده پیمران خرود ، مسرئول اجررای هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پی – 12ماده 

 باشد می مقررات مرتبط  خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها

کرار و امرور اجتمراعی محرل مطرابق  پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کرار بره کارفرمرا جهرت ارسرال بره اداره – 13ماده 

 باشند  می قانون کار جمهوری اسالمی ایران 95دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده 

شرورای  3/12/1388قانون اداره کارجمهوری اسالمی ایران در جلسره مرور   91،  85ماده  استناد مواد  13فصل و  2این آیین نامه مشتمل بر 

 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است   5/3/1389ریخ عالی حفاظت فنی تدوین و در تا
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