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 قرارداد شماره  
شناسهه  و 511884114114به شماره اقتصادی  شود  یده مین قرارداد كارفرما نامیكه درا  د مفتحید برق شهیت تولیرین شركت مدین قرارداد بیا

-------------------ك طرف و یاز  طاهر میرزائیو  امیر نریمانیان یآقا یندگیبا نماهمدان  در 8101شماره ثبت  و 11111880181ملی 
ده یهمانكهار نامین قرارداد پیا كه در ------------ یشناسه مل و ------------- یكد اقتصاد و -------به شماره ثبت   -----

 گردد. یگر منعقد میاز طرف د  ----------کدملی  منظور --------- یندگیشود با نما یم
  

 قرارداد  1پیوست  و  -------------------------تعمیرات اساسی  موضوع قرارداد عبارتست از
                                                                                مبلغ قرار داد:                                                                                                                 -ماده دو 

متها یز قیر و ریباشد كه براساس فهرست مقاد یال میر  ----------------------حروف به  ریال  ------------ مبلغ رداد به مبلغ قرا
 ده است.یقرارداد( محاسبه گرد 1وست شماره یمتها )پیر و قیمندرج در جدول خدمات، مقاد

 مدت قرارداد -ماده سه 
 روز  ----مهدت  به   --------خ یاز تهار قهرارداد،  یها وسهتیپمنهدرج در  یزمانبنهدمدت انجام كار موضوع قهرارداد برهرب برنامهه 

جدول خالصهدفخالیت داخ دیاخصهیتعدفخال  د   خخخخخخخاسنادمناقصه) 2زمان شروع و خاتمه زیرفعالیت ها مطابق با پیوست شماره .باشد یم

 ر خواهد بود .ییمدت انجام كار موضوع قرارداد بررب ماده ده قابل تغ( میباشد.--- سیسیخل حو
 لیمحل انجام كار وتحو -ماده چهار

 باشد.یجاده تهران م 54لومتر یك -همدان  ید مفتح  به نرانیروگاه شهیبخار ن ----ن قرارداد واحد یل موضوع ایمحل انجام كار وتحو
باشد انجهام كهار درمحهل  یضرور فوق یاز كار موضوع قرارداد درخارج از نران یص دستگاه نظارت انجام قسمتی: چنانچه به ترخ1تبصره

 د كارفرما بال مانع خواهد بود.یید با تایجد
 ط پرداختیشرا -ماده پنج 

ش پرداخت یدرصد مبلغ قرارداد به عنوان پ 24تواند حداكثر  می ی كه تامین مواد ومصالح مورد نیاز بعهده پیمانكار باشد پیمانكاردرصورت –الف 
ش پرداخت متناسبا" از یشود.مبلغ پ یمانكار پرداخت میخ ارائه ضمانتنامه به پیروز از تار 11ظرف مدت  یبانك ك فقره ضمانتنامهیدرمقابل ارائه 
 ش پرداخت مستهلك خواهد شد.یزان كسور پیج وبه میمانكاركسر وضمانتنامه مربوطه به تدریپ یصورتحسابها

د ییهكه به تامانكار یت توسط پیصورت وضعودرمقابل ارائه  یه زمانبندررفت كار طبق برنامیدرصد مبلغ قرارداد به  نسبت پ ---------  -ب
 مانكار پرداخت خواهد شد.یبه پ یوقرارداد یه كسور قانونیده باشد پس از كسر كلیدستگاه نظارت رس

مانكار كه به یحساب پدر مقابل ارائه صورت و سهست یل موقت مذكور در ماده بیتحو یصدور گواهپس از درصد مبلغ قرارداد  ---------- -ج
 مانكار پرداخت خواهد شد.یبه پ یوقرارداد یه كسور قانونیده باشد پس از كسر كلید دستگاه نظارت رسییتا

 انجام كار سپرده حسن  -ماده شش 
جام كار كسر خواههد درصد به عنوان سپرده حسن ان 11زان ی( به م4ماده  الف ش پرداخت موضوع بندیپ یمانكار ) به استثنایاز هر پرداخت به پ

 گردد. یمانكار مسترد میبه پ یل قطعیتحو یپس از صدور گواه یل موقت و مابقیتحو یشد. نصف مبلغ مذكور پس از صدور گواه
 تواند مبلغ سپرده حسن انجام كار )كسور وجه الضمان( را در مقابل اخذ ضمانتنامه  قابهل قبهول یمانكار، كارفرما میپ ی: بنا بر تقاضا2تبصره

 كارفرما مسترد دارد.
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 تعهدات ین حسن اجرایتضم -ماده هفت  
% مبلغ قرارداد به  4قرارداد ضمانتنامه قابل قبول كارفرما معادل  یمانكار مكلف است همزمان با امضاین حسن انجام تعهدات، پیبه منظور تضم

ا سهپرده یهد. ضهمانتنامه یهد آنرا ارائه نمایز و رسید وارینما ین مییعكه كارفرما ت یا معادل مبلغ مذكور را نقدًا به حسابیم نموده یكارفرما تسل
 گردد. یل موقت آزاد میتحو یك هفته پس از صدور گواهیمذكور حداكثر ظرف مدت 

ا یو  شیمانكار افزاین حسن انجام تعهدات حسب مورد و متناسبًا توسط پیزان تضمیقرارداد، م 9ر كار طبق ماده یر مقادیی: درصورت تغ8تبصره
 ابد.ی یتوسط كارفرما كاهش م

 نیدوره تضم -ماده هشت 
ن به ید. اگر در دوره تضمینما ین میماه تضم 5ل موقت به مدت  یتحو یخ صدور گواهین قرارداد را از تاریمانكار خدمات انجام شده موضوع ایپ

نهه خهود یانكار باشد نامبرده متعهد اسهت كهه بهه هزمیاز عملكرد پ یكه ناشاهده شود در كار مر یصیب و نقایص دستگاه نظارت معایترخ
كه توسط دسهتگاه  یمدت یو آنها را طد ینماص فوق یب و نقایدستگاه نظارت شروع به رفع معا  یخ ابالغ كتبیروز از تار 14حداكثر ظرف مدت 

ن یهار بودن واحهد وجهود نداشهته باشهد در ال در مدیز مربوطه به دلیتجه یكه امكان كار بر رویو در صورت د.یشود رفع نما ین میینظارت تع
مانكار یب در زمان توقف واحد كه به اطالع پیمانكار موظف است نسبت به رفع عیكار به زمان توقف واحد موكول خواهد شد كه پ یصورت اجرا

 د.ید اقدام نمایخواهد رس
 یقه كهه مقتضهیا به هرطریص را راسا" ویا نقایب یدارد آن معا ا مسامحه كند كارفرما حقین  تعهد خود قصور ورزد یمانكار درانجام ایهرگاه پ

مانكهار حهق ید. پیهاز محل سپرده حسن انجام كار برداشهت نما یوادار ییفات قضای% بدون انجام ترر14نه آنرا به اضافه یبداند رفع كند وهز
د یفوق را ننما یها نهیجبران    هز یسپرده مذكور تكافوكه یواهد داشت. درصورتنخبعمل آمده را  یها نهیزان هزیچگونه اعتراض نسبت به میه
 باشد. یمانكار مكلف به پرداخت آن میپ

 ر كاریر مقادییتغ -ماده نه 
ا كاهش بدهد بدون آنكه در یش وی% مبلغ قرارداد افزا24زان یر كار را تا میمانكار مقادیبه پ یتواند درطول مدت قرارداد با اطالع كتب یكارفرما م

ا كاهش درموضوع قرارداد مدت قهرارداد یش یباشد. درصورت افزا یمانكار ملزم به قبول آن میحاصل شود وپ یرییط قرارداد تغیها وشراواحد ب
   د.ین متناسبا" اصالب خواهد گردیباتوافق طرف

د كهه یمانكار ابالغ نمایقرارداد به پ را درارتباط با موضوع ییات موضوع قرارداد دستگاه نظارت انجام كارهایعمل ین اجرای: چنانچه ح5تبصره
 د كارفرما برسد.یید قبال" به تایمانكار بایپ یرنهادیمت پینرده باشد ق ینیش بیمتها پیر وقیآنها فهرست مقاد یبرا

 ر مدت قراردادییتغ -ماده ده 
 ر خواهد بود.ییر مدت قرارداد قابل تغیدرموارد ز

 ر كند.ییرارداد تغر كار طبق ماده نه قیكه مقادیدرصورت -الف
 هیدرمورد بروز حوادث قهر -ب 
 ل موثر باشد.یجاد شود كه درمدت تحویا ییتهایا محدودیوضع و یدین ومقررات جدیكه قوانیدرصورت -ج 

اد ر مهدت قهراردییهن موارد را مسهتلزم تغیش آمدن ایكه پیقرارداده ودر صورت یدگیدرموارد فوق دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه ورس
 د.ینما یم بالغمانكار ایر مدت قرارداد را به پییبرناسد تغ
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 یدكیل مواد وقطعات یتحو -ازده یماده 
پیمانكار می باشد كه پیمانكار مهی ت به عهده یانجام فعالاز یمورد نكلیه مواد مصرفی مورد نیاز شامل ) رنگ ، تینر ، سیلیس ، مسباره و غیره ( 

 -4نگاین زره -3پارر  پرچاار    -2رنگین زره -1 اولیه جهت تهیه رنگ :شرکت های موردتائید ازبایست 

 چکث استفرده نمرید . ترچین چحصوالت از سریر شرکت چوکو  به اخذچوافقت قبلی کررفرچر چیبرشد.

 باشد. یمانكار میل شده بعهده پیتحو یدكیوحراست مواد وقطعات  یت حفظ ونگهداری: مسئول4تبصره
 ن قراردادیدات طرفر تعهیسا -ماده دوازده 

 از به عهده كارفرما است.ین آب وبرق مورد نیردتامیسات متعلق به كارفرما صورت گیچنانچه انجام موضوع قرارداد در محل تاس - 1
روز بعهداز  7باشد ونامبرده متعهد است مدارك مزبور را حهداكثر ظهرف مهدت  یقرارداد بعهده كارفرما م یها ومرخصات فن ل نقرهیتحو -2
 قراردهد. یار ویمانكار در اختیپ یرخواست كتبد
ن وكتبها" بهه دسهتگاه یهیرا بعنوان سرپرست پروژه تع یت فردیهر فعال یروز بعد از مبادله قراردادبرا 4مانكار موظف است ظرف مدت یپ -8

 ( EP-704-05-08)فرم شماره د. نامبرده مكلف است كه درطول مدت قرارداد در دسترس كارفرما باشد. ینما ینظارت معرف
 قرارداد بعهده پیمانكار می باشد . 8مطابق پیوست اجرای كلیه عملیات سند بالست و رنگ آمیزی تجهیزات  -5
 معرفی شده است صورت بگیرد . از شركتهایی كه در اسناد مناقصهتامین رنگ وتینر مورد نیاز با یستی  -4
 واد و مصالح مصرفی و تجهیزات خود را از دستكاه نظارت تاییدیه اخذ نماید پیمانكار موظف می باشد قبل از شروع بكار كلیه م -0
 

خخیرات اساسیتعم یط عمومیشرا  -زده  یماده س

  قرارداد 7طبق پیوست شماره 
 ر وخسارتیمه تاخیجر  -ماده چهارده 

تشخیص خود و بر تواند به  فرچر چیترخیر نمرید كررتعیین شده طبق برنرچه زچرنبندي چنرقصه چنرناه پیمرنكرر در انجرم چوضوع 

درصد  11درصد تر حداکثر روزانه  1توجه به چوثر بودن یر نبودن ترخیرات در راه اندازي واحد به ازاي هر روز ترخیر حداقل 

 از چبلغ کل قرارداد چحرسبه و از چطرلبرت پیمرنکرر برداشت نمرید.

تواناد الاهوه بار     كررفرچار چای  چدت چوضوع قرارداد تجاروز نمریاد   درصد  11چدت ترخیر در انجرم كرر بیش از در صورتیكه 

 دریرفت جریمه فوق قرارداد را نیز فسخ نمرید.

 ستیط ز یو مح یانتظام، یمنیت مقررات ایرعا -ماده پانزده 
 یت از مقررات انتظهامیبعن دستگاه موضوع قرارداد و تیجهت خود و كاركنانش و همچن یمنیه موارد ایت كلیمانكار متعهد است عالوه بر رعایپ

 مانكار مكلف است:ین منظور پید به همیا اشخاص ثالث را اتخاذ نمایاز ورود خسارت به كارفرما  یریجلوگ یر الزم برایه تدابیكارفرما، كل
 شهروع بهه كهار یمنهی)فرم مجوز ا   ,FW721-08-01    FW721-08-02شماره   یقبل از شروع كار، فرمها یستیمانكار بایپ -1
ز شهركت یهن یمنهیح نكهات ایوتوضه یهیل آن فرمها دركالس توجین  تكمیروگاه اخذ ودرعین یمنیمانكاران( را از واحد حفاظت وایپ

 د یه نماین ناظر واداره تداركات اراینموده وسپس فرمها را به مهندس

ت یكار فرما بر رعا یمنید تا هماهنگ با واحد این نماییتعطبق قانون در كار گاه خود واقع در محل انجام موضوع قرارداد  یمنیك نفر مامور ای -2
 ند.ینظارت نما یمنیمقررات ا
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ررفت كهار روزانهه، یزات كه باعث توقف پی، انفجار، صدمه به تجهین انجام كار كه منجر به حادثه آتش سوزیت هر گونه خطا در حیمسئول -8
 د.یرا تعهد نما یه خسارات احتمالیمه كلیرفته، پرداخت جریذگردد را پ یاتیو پروژه عمل یا اندورهی، میرات اساسیتعم

ن انجام موضوع قرارداد و رفع مركل بوجود آمده توسط پرسنل كار فرمها، یمانكار در حیاز قصور پ یناش یدر صورت بروز حوادث احتمال -5
 د.یمه پرداخت نمایرا به عنوان جر مزبور یها نهیدرصد  هز 21از حوادث مزبور به اضافه  یناش یها نهیه هزیمانكار  كلیپ
ت هر گونهه یدر كار گاه مسئول یمنیت حفاظت و ایرفته با رعایسات را پذیا و تاسیه اشیكل یت حراست و نگهداریمان مسئولیپ یط عمومیشرا 21طبق ماده  -4

 د. یات را تعهد نمایدر انجام عمل یو مال یقصور، خسارت جان
افهت یسهت دریط زیرا از كارشهناس محه یطهیست محیز یها ت و جنبهیط و بهداشت كار را رعایست محین مربوط به زینه قوایمانكار موظف است كلیپ -0

 د.ینما
 اطالع دهد. یمنیا كتبًا به واحد ایمانكار مكلف است در صورت مراهده هر گونه عامل خطرناك موضوع را شفاهًا یپ -7
 یمنهیت مقهررات ایهحفاظت و بهداشت كار درخصوص اقدامات پس از وقوع حوادث و رعا یها ن نامهیو آئ ه مفاد قانون كاریت كلیمانكار مكلف به رعایپ -1
 باشد. یم

 دستگاه نظارت  -ماده شانزده 
  یبه عنوان دستگاه عهال یزیوبرنامه ر یبر عهده معاونت مهندسن قرارداد تقبل نموده است یمانكار طبق ایكه پ یتعهدات یبر اجراه یعالنظارت 

 مانكار ابالغ خواهد شد.یبه پ یازطرف دستگاه عال یت دستگاه نظارت اجرائیواهد بود  قبل از شروع فعالخ
 اتهایو عوارض و مال یو حفاظت فن ین اجتماعیتام یها مهین كار و بیقوان -ماده هفده 

اتها و ین مربوط به مالین قوانیو همچن ی، حفاظت فنیماعن اجتیتا"م یها مهین و مقررات مربوط به كار، بیع قوانیكند كه از جم ید میمانكار تائیپ
ن و مقررات فوق الذكر معوقه متوجهه كارفرمها یقوان یت عدم اجرایباشد. در هر حال مسؤلیآنها م یعوارض كامال" مطلع بوده و متعهد به اجرا

 مانكار اقدام خواهد نمود.یپ یتحسابهاشده از صور ینیش بین مذكور نسبت به اعمال كسور پیقوان ینخواهد بود كارفرما دراجرا
د، یر نمایین قرارداد تغیمربوط به ا یر كسور قانونیا سایمه ویات، بین ومقررات نرخ مالیر قوانییجه تغیقرارداد درنت یخ امضایهرگاه پس از تار

ش یا مكلف به پرداخت وجوه افهزایافت یه درحق بیمانكار حسب مورد، ذیقرارداد گردد، پ یها نهیا كاهش هزیش یر موجب افزایین تغیكه ایبنحو
 باشد.یافته میا كاهش ی

 هیحوادث قهر  -جده یماده ه
ر قابهل ینگونه حوادث اوال": غیت مبراست، مرروط برآنكه ایمانكاراز مسئولیمانكار گردد، پیتعهدات پ یفایه كه مانع ایدرموارد بروز حوادث قهر

 مانكار در بروزآن موثر نبوده باشد.یا ترك فعل پیمانكار خارج بوده  ثالثًا: فعل یاز عهده پ ا رفع آنی یریًا: جلوگیبوده ثان ینیش بیپ
 د.ینگونه حوادث مطلع نمایمانكار مكلف است در اسرع وقت كارفرمارا از بروز ایپ

 ف آن        ین تكلییخاتمه دادن به قرارداد و تع -ماده نوزده 
 یرا بهرا یمانكهار رسهانده و مهلتهینصورت كارفرما مراتب را كتبًا به اطالع پید قرارداد را خاتمه دهد در اتوان یكارفرما در طول مدت قرارداد م

ر یو سها یدكیهل محل انجام كار، ذستگاه، مهواد، لهوازم یمانكار بتواند در مهلت مذكور نسبت به تحویدتا پینما ین مییخاتمه دادن به قرارداد تع
 د.یام نمازات مربوط به كارفرما اقدیتجه
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ل موقهت یهافتهه اسهت  تحویان یهو آن قسمت را كه كاماًل پا یل قطعیخ خاتمه قرارداد آن قسمت از كارها را كه ناتمام است تحویكارفرما در تار
ف كسور ن منظور نصیمانكار است و به این قرارداد بعهده پیا 1ر از كارها در مدت مندرج در ماده ین حسن انجام كار قسمت اخید.تضمینما یم

 ماند. یم ین همچنان نزد كارفرما باقیان دوره تضمیوجه الضمان مربوط به آن كارها تا پا
مانكهار یمانكار باشهد پیا تخلف پیاز قصور  یص دستگاه نظارت ناشیدر آنها مراهده شود كه به ترخ یبیناتمام چنانچه معا یدر مورد كارها

 شود. یل قطعیب نموده و سپس به نحو فوق تحویشود رفع ع ین مییتوافق دستگاه نظارت تعكه با  ینه خود در مدت متناسبیمكلف است به هز
مانكار در مقابل اشخاص ثالث بهه منظهور ین ماده بوجود آمده مرروط بر آنكه از تعهدات پیكه در امر اعمال ا ییمانكار در مورد كارهایپ یادعا
مانكار منظور خواهد شد. كارفرما موظف است ظرف مدت ده ید جًز مطالبات پییورت تاو در ص ین قرارداد باشد توسط كارفرما بررسیا یاجرا

دبه محض یمانكار اقدام نمایه حساب با پیفوق الذكر نسبت به انجام تسو یل موقت و قطعیروز پس از خاتمه قراردادو صدور صورتمجلس تحو
 ار آزاد خواهدشد.مانكیش پرداخت پین حسن انجام تعهدات و پیه حساب تضمیانجام تسو

 فسخ قرارداد  -ست یماده ب
 باشد:  یل قرارداد از طرف كارفرما قابل فسخ میدرموارد ذ

 % مدت قرارداد.11ش از یر موجه بیر غیتاخ -1
 ص كارفرما.یمانكار به ترخیپ یو مال یفن ییعدم توانا -2
 كارفرما. یدون اجازه كتبیر یقرارداد بغ یواگذار -8
 مانكار.یپ یقانونت یشمول ممنوع -5
 مانكار.یانحالل شركت پ -4
 مانكار.یپ یورشكستگ -0
نصهورت یوب در طول مدت قرارداددر ایانجام شده مع یا اصالب كارهاید یعدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص و تجد -7

ن ی% از اول14مربوطه را با اضافه  یها نهیكند و جمع هز یرا رفع م ص كاریب و نقایبداند راسًا معا یكه مقتض یبیكبار كارفرما به هر ترتی یبرا
به  یها نهینسبت به هز یچگونه اعتراضیمانكار حق هیگرددو پ ید. در صورت تكرار مرمول موارد فسخ قرارداد مینما یمانكار كسر میپرداخت پ

اج بهه یهرساند و بدون احت یمانكار میفسخ كند مراتب را كتبًا به اطالع پ از علل فوق یكیعمل آمده را نخواهد داشت. هرگاه كارفرما قرارداد را به 
% سپرده حسن انجام كار را به سود خود وصول  11ا سپرده حسن انجام تعهدات و ی% ضمانتنامه 4مبالغ  یو ادار ییفات قضایانجام دادن ترر

و محل انجام كار و دستگاه نسهبت بهه انجهام  یلیزات تحویانده و تجهمیباق یدكیه مواد و قطعات یل و تحول كلید و پس از تحوینما یو ضبط م
 ش پرداخت آزاد خواهد شد.یه حساب ضمانتنامه پیه حساب اقدام الزم معمول خواهد نمود. به محض انجام تسویتسو

 قرارداد یعدم واگذار  -ك یست و یماده ب
و  یگرید یقیا حقی ین قرارداد به شخص حقوقیاز تعهدات موضوع ا یا قسمتیم ا انتقال تمای یكارفرما حق واگذار یمانكار بدون موافقت كتبیپ

شهركت اسهتفاده  یروهایكار از ن یندارد و چنانچه خالف آن محرز گردد كه در اجرا یر اداریو غ یاستفاده از كاركنان شركت را در ساعت ادار
رو و شهركت یهگردد مراتهب بهه وزارت ن یآن به نفع شركت ضبط م یها نیمه تضیگردد و كل ی% مبلغ قرارداد اعمال م14معادل  یا مهینموده جر

از بهه امهوال و ابهزار كهار یا نیمانكار به خدمات پرسنل شركت و یگردد. ضمنًا چنانچه پ یكار در صنعت برق اعالم م یر جهت عدم واگذاریتوان
 خواهد شد. ید كار همكاریدر صورت تائاز كارفرما پس از مرخص شدن نرخ خدمات و  یشركت داشت پس از درخواست كتب

 منع مداخله كاركنان دولت -دو ست ویماده ب
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 یكهه خهالف آن بهرا یباشهد در صهورت ینم 1887ماه ید 22كند كه در موقع عقد قرارداد، مرمول قانون منع مداخله، مصوب  یمانكار اعالم میپ
 گردد. ینفع شركت ضبط ممانكار به یپ یها نیه تضمیكارفرما محرز شود قرارداد فسخ و كل

 
 
 

 ل موقتیتحو -سه ست ویماده ب
ها،  سهتیست ها، تسهت لیانجام گرفته شامل چك ل یتهایفعال یرات راكه حاویات موضوع قرارداد را انجام وگزارش تعمیمانكار عملیپس ازآنكه پ

نهده خهود را یل موقت نموده ونمایتحو ینظارت تقاضاق دستگاه یتواند از طر یباشدرا ارسال نمود م یقطعات م یریر حاصل از اندازه گیمقاد
 د .ینما یل موقت معرفیشركت درجلسه تحو یبرا

ا موقهت را كتبها" بهه یل جلسه تحویخ تركید تارییودر صورت تا یدگیافت گزارشات مزبور انها را رسیروز از در 14دستگاه نظارت ظرف مدت 
ر یهگردد در غ ید میل موقت در صورتجلسه قیزات مراهده نرد انجام تحویر تجهیدر تعم یب ونقائصیمانكار ابالغ خواهد نمود. چنانچه معایپ
د وبه ید خواهد گردیگردد ق یجه آن بعدا" معلوم میكه نت ییرهایب كارها وآزمایاز نقائص ومعا یل موقت فهرستینصورت در صورتمجلس تحویا

 (EP-704-02)فرم كد شماره  نمود.ن خواهد یمانكار معیپ یبرا یب مهلتیص ومعایمنظور رفع نقا
ل موقت اقهدام خواههد یل وبررب مذكور نسبت به تحویل موقت مجددا" تركیص درمدت مقرر، جلسه تحویب ونقایاست پس از رفع معا یهیبد

 شد.
 ل موقت اقدام خواهد نمود.یتحو یل موقت كارفرما نسبت به صدور گواهیبه محض انجام تحو

ل موقهت را یهتحو ید كارفرمها گهواهیجاد ننمایدستگاهها ا یدر راه انداز یبوده وخلل ییب فوق جزیص ومعاینقاص كارفرما یچنانچه به ترخ
 د. ین رفع نمایب فوق را در خالل دوره تضمیمانكار متعهد خواهد بود كه نواقص ومعایپ یصادر ول

 ذكر خواهد شد. یاندازخ راه یل، تاریخ تحویل موقت )هر زمان كه باشد( تاریتبصره: در صورتجلسه تحو
 یل قطعیتحو - چهار ست ویماده ب

ن وكتبها" بهه یهیتوسهط دسهتگاه نظهارت تع یل قطعیخ جلسه تحویمانكار تاریپ یقرارداد وبه تقاضا 1ن مندرج در ماده یان دوره تضمیدر پا
مانكار یاز كار پ یكه ناش یب ونقصیوهرگاه ع دیت ان كنترل خواهد گردیفینحوه كار دستگاه وك یل قطعیگردد ودرجلسه تحو یمانكار ابالغ میپ

ل یهدبه محض انجهام تحویم وامضًا خواهد گردیصورت خواهد گرفت وبالفاصله صورتمجلس مربوطه تنظ یل قطعیباشد مراهده نرود، تحو
 (EP-704-03)فرم شماره  اقدام خواهد نمود. یل قطعیتحو یكارفرما نسبت به صدور گواه یقطع

رفع آنها طبهق  یات موضوع قرارداد بوده مراهده شودبرایمانكار در عملیاز كار پ یكه ناش یب ونقصیع یل قطعیگام تحوتبصره: هرگاه درهن
 بررب فوق صادر خواهد شد. یل قطعیوب ونواقص صورتمجلس وتحویقرارداد رفتار خواهد شد ومتعاقب رفع ع 1ماده 

 اختالفات - پنج ست ویماده ب
ك یر هریر وتفسیا مربوط به تعبیات موضوع قرارداد یعمل ینكه مربوط به اجرایمانكار بروز كند اعم از ایكارفرما وپ نیب یكه اختالفاتیدر صورت

ق مراجعه به مراجهع یند از طرین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایوست آن باشد چنانچه طرفیاز موارد قرارداد واسناد ومدارك پ
ر یهد درغیهرا كه بموجب قهرارداد بعههده دارد اجهرا نما یمانكار ملزم است كه تا حل اختالف تعهداتیصل خواهد شد. پحل وف یصالب قانونیذ
 مانكار عمل خواهد نمود.یص خود طبق قرارداد نسبت به پینصورت كارفرما به ترخیا
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 نیطرف ینشان - شش ست ویماده ب
--------- خود را یمانكار نرانید مفتح و پید برق شهیت تولیریتهران شركت مد -جاده همدان  54لومتر یخود را: همدان ك یكارفرما نران

ن یاز طهرف یكهینموده است و هرگهاه  نییتع ----------------------------------------------------------
گهر ابهالغ ید به طرف دیجد یكه نران یوتا وقت گر اطالع دهدید موضوع را كتبا" به طرف دیر دهد باییخود را در مدت قرارداد تغ یقرارداد نران

 گردد. یم یل خواهد شد ابالغ شده تلقید تحویا با اخذ رسیارسال و  یمذكور در فوق با پست سفارش یكه به نران ییها ه نامهینرده كل
 ضمائم - و هفتست یماده ب

 باشند عبارتند از: ینفك آن میال ءن قرارداد كه جزیضمائم ا
 و فهرست قیمتها ر یمقاد شرب خدمات، -1
 برنامه زمانبندی  -2
 یدكی مورد نیاز پیمانكار كه توسط كار فرما تهیه می شود .  قطعات مواد و  -8
 فهرست ماشین آالت ؛ تجهیزات ؛ ابزارآالت و امكانات  -5
 نقره ها و مرخصات فنی . -4
 جدول ارزشیابی پیمانكاران. -0
 .شریط عمومی و اختصاصی قرارداد -7
 
ه یگردد. كل یمانكار میل پیك نسخه آن پس از امضًا تحویده است كه یم گردیتبصره تنظشش ماده و   هفتست و ین قرارداد در چهار  نسخه با بیا

 نسخ قرارداد حكم واحد را دارد.
 

 كارفرما
 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

 پیمانكار
--------------- 
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 ..........قرارداد شماره  6وست یپ
  3خهصه فعرلیت هري چنرقصه سند بهست و رنگ آچیزي تجهیزات واحد

 

 واحد مقدار شرح فعالیت ردیف

 مترمربع 40 لوله چسیر بري پر  و چوتور والو چربوطه   1

 دستگاه 13 دستگره ترانس و ترانس آگزیهري واحد    2

 ستگاهد 13 نرده هري حفرظ ترانس برج و نردهري ترانس آگزیهري   3

 دستگاه 1 نرده حفرظ ترانس اصلی   4

 دستگاه 13 خطوط آتشنشرنی چحل ترانسهر و سرپورتهري چربوطه  5

 دستگاه 12 چوتورهري فن هري برج خنك كن 6

 دستگاه 12 گیربكس فن هري برج خنك كن   7

 دستگاه 12 شرسی گیربكس فن هري برج 8

 دستگاه 12 هرب هري گیربكس فن هري برج 9

 دستگاه 2 پمپ هري اصلی آب گردشی  10

 عدد 4 كپ هري كولرهري آب خنك كن چدار بسته 11

 عدد 2 برر  كرندنسیت پمپهر   12

 متر مربع 440 جدار داخلی  وخررجی لوله هري رایزر برج 13

  مترمربع 5000 خط زیر زچینی سیركوله آب خنك كن تر هدر ورودي برج   14

  مترمربع  600  هري برج خنك كنهدر زیر زچینی رایزر  15

 دستگاه 11 كیلو ولت 6.6رنگ آچیزي چوتورهري 16

 دستگاه 12 چوتوروالوهري لوله هري رایزر برج 17
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  1پیوست شماره 
 های پیمانكاری قرارداد شرایط عمومی و خصوصی 

 نیروگاه شهیدمفتح
مقررات كروری در این قرارداد الزم االجرا می باشد. سهایر شهرایط اختصاصهی كلیه مفاد و مقررات شرایط عمومی پیمان  مطابق با قوانین و 

 قرارداد به شرب مندرج در این پیوست میاشد:
خ

گزارش مختصر فعالیت های انجام شده طی روز و برنامه های روز بعد و همچنین تست شیتها و ارقام اندازه گیری شده و تنظیمهات  -1
هفتگی كتبًا به دستگاه نظارت اعالم و تاییدیه صحت انجام كار، اخذ شود. در غیهر ایهن صهورت  وباید پس از انجام بصورت روزانه 

 انجام كار، مورد تایید قرار نمی گیرد. 
باشهد و هنگهام  شوند به عهده پیمانكهار می ها  اعم از مالت، پرم سنگ، ورق آلومینیومی كلیه تجهیزات كه تعمیر می باز و بستن عایق -2

حضهورعایق كهار بها ها بصورتی باز شوند كه مجددًا نیز قابل استفاده باشند و در پایان هر كهار  ت، الزم است ایزولهتعمیرات تجهیزا
باشد. ضمنًا بهاز و بسهت  ها و تمیز كردن محیط كار، الزامی می نیروگاه ،عایق مجدد صورت پذیرد داربست بندی، جمع آوری داربست

با هماهنگی دسهتگاه  عهده پیمانكار  می باشد .جابجایی كلیه موادو قطعات تا محل اجرای كاركردن داربست و تامین لوله داربست به 
 پیمانكار می باشد. به عهده  نظارت 

ای بایهد شهركت نماینهد و  نماینده یها نماینهدگان پیمانكهار در جلسهه(  14:81لغایت  15حدود )ساعت معینی و یک روز در هر هفته  -8
 و مركالت اجرائی را به اطالع دستگاه نظارت برساند. ته هففعالیتهای مربوط به آن 

(  كلیه هزینه ها مطابق با  5در صورت استفاده از هرگونه خدمات و امكانات خارج از تعهد كارفرما )به شرب مندرج در پیوست شماره -5
  .تعرفه های مربوطه محاسبه و از صورت وضعیت پیمانكار كسر خواهد شد

 تحویل كارفرما نماید.  بصورت سالمرا باید و مواد مصرفی مازاد  كار ابزار  پیمانكار پس از انجام -4
باشهد.انجام ههر  دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیقی و الكتریكی و تنظیم مجدد هر فعالیت بعهده همان پیمانكار می -0

با استفاده از امكانهات  وكار، این كار توسط كاركنان نیروگاه گونه خدمات فنی در صورتیكه به ترخیص كارفرما و یا اعالم نیاز پیمان
ها براسهاس  تعرفهه ههای  هزینههاقدام شهده و (  فرم شماره .....طبق فرم در خواست كار از طرف پیمانكار )  ،نیروگاه انجام شود

 مربوطه و محاسبه و از صورت وضعیت پیمانكار كسر خواهد شد . 
ه اندازی، افراد واجد شرایط را به كارفرما معرفی نماید و در طول راه اندازی در صورت لزوم در محهل پیمانكار موظف است هنگام را -7

 باید حضور داشته باشد.
در رفع ارتعاشات تجهیزات دوار ) الكتروپمپ ، الكترو فن و ...( به عههده پیمانكهار مكانیهک مربوطهه ) پمهپ ، فهن و...( میباشهد.  -1

ظارت اشكال از ناحیه الكتروموتور باشد، رفع عیب و جبران خسارات تاخیرهای بوجود آمده به عهده صورتیكه به ترخیص دستگاه ن
 پیمانكار الكتروموتور خواهد بود.

قبل از خروج واحد، پیمانكار موظف است هنگام ركورد گیری پارامترهای مختلف در كارگاه حضور یابد و لیست مربوطهه را امضهاء  -9
مورد تائید كارفرما مطابق با سوابق قبلی تجهیز و دستورالعمل ها یها اسهتانداردهای  راه اندازی ) حدود مجاز نماید تا پس از تعمیر و

 ( تجهیزات را تحویل دهد.درصورت عدم حضور پیمانكار، پارامترهای زمان بهره برداری قابل قبول خواهدبود.معتبر
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ست گزارش تعمیرات مطابق دستورالعمل تدوین گزارشات تعمیرات اساسی پس از انجام تعمیرات و راه اندازی واحد پیمانكار موظف ا -11
های مربوطه را به صورت تایپ شده در سه نسخه فیزیكی تهیهه  های رسم شده، كلیرانس مربوط شامل چك لیست، تست شیت، منحنی

برای كارفرما جهت بررسی ارسهال دارد. پهس از (مطابق با نسخ  فیزیکی wordیا  PDFشامل فایل در قالب ) CDو به همراه 
 نماید. كارفرما تاریخ تحویل موقت را تعیین و اعالم می ،بررسی گزارش

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

 پیمانكار موظف است یك نفر كارشناس مقیم بعنوان سرپرست كارگاه به كارفرما معرفی نمایند. -12
پیمانكار موظف است یک نفر به عنوان مسئول ایمنی جهت رعایت مسائل و نكات ایمنهی و بهداشهتی شخصهی بهه كارفرمها معرفهی  -18

ی از عواقب عدم رعایت نكات ایمنی به عهده پیمانكار می باشد. همچنین پیمانكهار موظهف بهه ارائهه نماید،بدیهی است مسئولیت ناش
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی مورد تایید اداره تعاون، كار و امور اجتماعی میباشد. ضمنا كلیه كاركنان پیمانكار می بایست قبهل از 

 نیروگاه را طی نمایند. HSEد شروع اورهال یک دوره توجیهی چند ساعته توسط واح
پیمانكار ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط بها موضهوع قهرارداد )اسهتانداردهای وزارت نیهرو، ملهی و بهین المللهی( و همچنهین  -15

 می باشد. 11111و  15111استانداردهای ایزو 
دی كه بصورت خاص در قرارداد معین شده باشد به های مربوط به ایاب و ذهاب و غذا و اسكان پرسنل پیمانكار به جز موار لیه هزینهك -14

 باشد .  عهده پیمانكار می
 پیمانكار موظف است در هنگام عقد قرارداد گواهی كالیبره بودن ادوات اندازه گیری را به اداره كالیبراسیون كارفرما ارائه نماید. -10

و سایر امهاكنی كهه   CWPكردن با جرثقیل سالن توربین ،  تامین اپراتور صاحب صالحیت )مطابق با قوانین و مقررات مربوطه( كار-17
 جرثقیل سقفی دارند بعهده پیمانكار می باشد.

كاركنان كلیدی كارشناسان ، تكنسین هها و كهارگران خهود را بهه  ،تاكید می شود كه پیمانكار موظف است در هنگام ارائه قیمت لیست-11
ا جدول ارائه شده در اسناد ارزیابی فنی پیوست اعالم نماید . هر گونه تغییر در فهرست تفكیک هر فعالیت به همراه سوابق كاری مطابق ب

خهود بهه ترهخیص مربوطهه را جریمه یا خسهارت كارفرما میتواند افراد كلیدی موكول به اجازه كتبی كار فرما بوده و در صورت تخلف 
  . نمایدو كسر  نموده منظور  از پیمانكارمطالبات  محاسبه و در

عالوه بر ارائه صورت وضعیت پیمانكار در قالب تكمیهل فهرم  صهورت وضهعیت )فهرم شهماره  هرگونه پرداخت صورت وضعیت ها-19
 ................( با طی مراحل مندرج در فرم مذكور )تائید و امضای مراجع ذی ربط( امكان پذیر خواهد بود

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

در قالب تكمیل فرم  گواهی تحویل دائم   )فرم شماره ...............( با طی مراحل مندرج در فهرم مهذكور  دائمصدور گواهی تحویل -21
 .ی مراجع ذی ربط( امكان پذیر خواهد بود)تائید و امضا

هرگونه تغییر در مقادیر كار فقط با اخذ موافقت قبلی كارفرما و تعیین تكلیف مبالغ قرارداد ناشی از تغییرات مذكور بهوده و در قالهب -22
د و امضای مراجع ذی ربط( امكان پذیر تكمیل فرم  تغییر مقادیر كار )فرم شماره ...............( با طی مراحل مندرج در فرم مذكور )تائی

 .خواهد بود
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درصورتیكه بنابه دالیلي پیمانكار پیش بیني نماید كه درمو عد مقرر قادر به خاتمه كار نخواهد بود ، باید نسبت بهه درخواسهت مهلهت -28
تاخیرات موجه منظور شده و مدت بصورت كتبی )تكمیل "فرم درخواست استمهال"( اقدام نموده و درصورت موافقت و اخذمجوزهاي الزم 

 زمان اجرای فعالیت ها قابل افزایش خواهد بود. 
 .هرگونه توقف كار وخروج از نیروگاه با اجازه كتبي كارفرما امكان پذیر مي باشد-25
سب با / عالوه بر( ماده چنانچه پیمانكار در انجام موضوع مناقصه طبق برنامه زمانبندي تعیین شده تاخیر نماید كارفرما میتواند )متنا-24
قرارداد )جریمه و تاخیر( به ازاي هر سا عت تاخیرموثر در زمان راه اندازي واحدها جریمه را محاسهبه و از محهل مطالبهات پیمانكهار  18

 برداشت نماید.
كارفرمها میتوانهد راسها" ایهد  عملكرد پیمانكار خساراتی به امهوال كارفرمها وارد وءدر صورتیكه به ترخیص دستگاه نظارت بر اثر س-20

 های وی برداشت نماید . خسارات مذكور را از محل مطالبات پیمانكار و یا سایر دارائی
در صورتیكه تعلل پیمانكار در تحویل به موقع تعهدات خود منجر به تاخیر تعهدات سایر پیمانكارانی گردد كه از برنامهه خهوب عقهب -27

 پیمانكاران هم میتواند در تعهد پیمانكار اول منظور گردد. نباشند، جبران این جرایم ثانویه سایر
 رعایت شئونات اخالقی واسالمی در محیط كار واماكن دیگر نیروگاه ، توسط كاركنان پیمانكار الزامی است -21
 استفاده نمایند. از واحد اطالعات وبازرسی نیروگاه دریافت ودرهنگام ترددموقت لیه كاركنان   پیمانكار بایستی كارت تردد ك-29
  در زمان خاتمه پروژه یا قطع همكاری كاركنان پیمانكار به هر عنوان ، كارت های تردد موقت  باید عودت داشته شوند.-81
در صورت لزوم ساعت  ورود و خروج كلیه افراد و خودرو های پیمانكار توسط واحد حراست و انتظامات نیروگاه ثبت شهده و عمهوم -81

 به همكاری الزم میباشند. كاركنان موظف
پیمانكاران موظف به همكاری الزم در خصوص هرگونه بازرسی های الزم اعم از بازرسی بدنی افراد و خودروههای پیمانكهاران و ... -82

 میباشند. 
 

ه كار پیمانكاران( )فرم مجوز ایمنی شروع ب   ,FW721-08-01    FW721-08-02پیمانكار بایستی قبل از شروع كار، فرمهای  شماره -88
را از واحد حفاظت و ایمنی نیروگاه اخذ وضمن  تكمیل آن فرمها ، كاركنان پیمانكار دركالس توجیهی و توضیح نكات ایمنهی نیهز شهركت 

 نموده وسپس فرمها را به دستگاه نظارت ارایه نماید 
قرارداد تعیین نماید تا هماهنگ با واحد ایمنی كار فرما بر  یك نفر مامور ایمنی طبق قانون در كار گاه خود واقع در محل انجام موضوع-85

 رعایت مقررات ایمنی نظارت نمایند.
مسئولیت هر گونه خطا در حین انجام كار كه منجر به حادثه آتش سوزی، انفجار، صدمه به تجهیزات كه باعهث توقهف پیرهرفت كهار -84

 گردد را پذیرفته، پرداخت جریمه كلیه خسارات احتمالی را تعهد نماید.ای و پروژه عملیاتی  روزانه، تعمیرات اساسی، میاندوره
در صورت بروز حوادث احتمالی ناشی از قصور پیمانكار در حین انجام موضوع قرارداد و رفع مركل بوجود آمده توسط پرسنل كهار -80

 های مزبور را به عنوان جریمه پرداخت نماید. درصد  هزینه 21های ناشی از حوادث مزبور به اضافه  فرما، پیمانكار  كلیه هزینه
شرایط عمومی پیمان مسئولیت حراست و نگهداری كلیه اشیا و تاسیسات را پذیرفته با رعایت حفاظت و ایمنی در كار گاه  21طبق ماده -87

 مسئولیت هر گونه قصور، خسارت جانی و مالی در انجام عملیات را تعهد نماید. 
های زیست محیطی را از كارشهناس محهیط  كلیه قوانین مربوط به زیست محیط و بهداشت كار را رعایت و جنبه پیمانكار موظف است-81

 زیست دریافت نماید.
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 پیمانكار مكلف است در صورت مراهده هر گونه عامل خطرناك موضوع را شفاهًا یا كتبًا به واحد ایمنی اطالع دهد.-89
های حفاظت و بهداشت كار درخصوص اقدامات پس از وقوع حوادث و رعایت  قانون كار و آئین نامهپیمانكار مكلف به رعایت كلیه مفاد -51

 باشد. مقررات ایمنی می
پیمانكار موظف است جهت  پرسنل تحت سرپرستی خود  بیمه نامه  مسئولیت كارفرما در قبال كاركنان  تعدادی بی نهام  از شهركتهای  -51

 بیمه اخذ وارائه نماید  
 

 
 حوه انجام كارن-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. ي كار رما، مسئول پيمانكاري يا مسئولين مربوطه

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

ه از و يتا عتدم استيفاد 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  زم ناقص و نا ايمن در هنگام كار ممنوع اس  و در صورت مشاهده از انجاماسيفاده از ابزار و لوا•  .5

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

ر ت  ن تص و نارستاي  آن  جلوگيري به عمتل آيتد، تتا زمتان 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

 HSEو تحليل حوادث گزارش ده ، بررس  و تجزيه -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  آلودگ  هتاي زيست  محيطت منجر به  وت، سسارات مال  قابل توجه و يا 

  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

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

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

گان  نساه ديگري را باي 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 -

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

 اصال مشكالت موجود، همكاري مزم را مبذول دارد تا تمام  اعمال و شرايط
ً
  ح شوند.نا 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  يوليتان بهداشتي  كشتور ناشت  از  عتل يتاجريمه هاي احيمال  از طرف وزارت بهداش ، درمان و ديگتر م .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

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

 بهداش  محيط -5 

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

 باشد.

 HSEات بايد مطابا بتا م ترر  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  دها يك باشو ربط براي اين  راين

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

 كمك هاي اوليه -6

به تجهيتزات و داروهتاي مزم  پيمانكار مكلف اس  ميناسب با تعداد كارگران و نوع سطرات كارگاه جعبه كمك هاي اوليه مجهز .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. اشند و بهعكا العمل سري  در هنگام وقوع حاد ه گذرانده ب

 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. د نسب  به شناساي ، ارزياب  و كنيرل ريسك هاي ايمن  انواع سطرات محيط كارپيمانكار باي .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. دابيري به منظور پيشگيري از وقوع حوادثپيمانكار بايد براي انواع سطرات شناساي  شده، ت .24

 هشدار دهنده مربوب اقدام نمايد. پيمانكار موظف اس  با توجه به سطرات موجود در محيط كار نسب  به تهيه و نصب عالزم .25

پيمانكتارموظف زيس (،  به منظورحصول اطمينان ازعملكردمناسب تجهيزات و ماشين آمت)از نظربهداش ، ايمن  و محيط .26

 اس  يك برنامه مدون براي زمان تعميرونگهداري تدوين و اجرا نمايد.
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 مورد بازنگري قرار گيرد. برنامه تعمير و نگهداري تجهيزات پيمانكار بايد به صورت مسيمر با هماهنگ  نماينده كار رما .27

تجهيتزات ايمنت  اطمينتان  نگ  نحتوه استيفادهپيمانكار بايد در برنامه هاي تعمير و نگهداري تجهيزات سود، از وجود و چگتو .28

 حاصل كند.

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

ضتروري و  پيمانكار بايد ابزار مناسب و سالم به منظور انجام  عالي  هتاي كتاري  تراهم كنتد. پيمانكتار بايتد ليست  تجهيتزات .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. ص  ضا جه  كارگاه يا انبار پيمانكار منوب به اسذ مجوز ازاسي رار هر گونه كانيينر و يا تاصي .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"

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

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 

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

 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

ش بينی كامل تجهيتزات و منجمله سازمان انرژی اتمی پي 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

مزم  پيمانكار موظف اس  اقدامات 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  اشيه و يك آمينده )اسيد، باز، هيدروكربن ها وپيمانكار بايد در حواد   كه نشي  به همراه د .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   منط ه آلوده شده با سا  و متواد تميتزتمام هزينه هاي جم  آوري و د   مواد آلوده و پاكسازي  .39

 احيمال  بر عهده پيمانكار سواهد بود.

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.
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 عالي  هاي بهره برداري صرف نمايد.  الش ستود را براي كاهش توليد زازدات ناش  از سوس  و سازپيمتانكتار بتايد حتداكثتر ت .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
ً
 د را به تصويب نماينده كار رما برسانند.هماهنگ بوده و برنامه سو بايد كامال

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

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

اريب  به وضعي  اوليه تا حتد ت ف به بازسازي مناطا تاريب شده ناش  از  عالي  سود بوده وبرگرداندن محيطپيمانكار موظ .43

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

باشتد و هزينته ميرتتب از  متان مت يمانكار ملزم به اجراي قانون مديري  پسماند و دسيورالعمل اجرايت  آن در طتول انجتام پيپ .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

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

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

 مايد.محيط  اقدام ن منط ه مطابا گزارش ارزياب  زيس 

 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 طر ح مديري  زيس  محيط  سود، براي جم  آوري  اضالب هاي بهداشي  و .48

 داشيه و به اجرا درآورد.

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

 نمايد.

 

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

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

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

 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

دسيگاه نظارت ت اضای تحويل موق  نموده ونماينده تواند از طريا  باشدرا ارسال نمود می 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-704-02ماره موق  را كيباو به پيمانكار ابالغ سواهد نمود. ) رم كد ش

 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-704-03سواهد بود ) 
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 6پیوست شماره 
 جدول ارزشیابی پیمانکاران ک  ده درصد حسن انجام کار را شامل می شود

 
 امتیاز مسئول ارزیابی عوامل ارزیابی پیمانکاران ردیف

 11 حراست همكاری و رعایت مقررات انتظامی 1
 رعایت نظرات دستگاه نظارت، شركت در جلسات فنی مربوطه، همكاری و تعامل با سایر پیمانكاران، رعایت 2

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

 21 دستگاه نظارت 

 21 مدیر پروژه ارائه به موقع و كامل گزارشات 8
 HSE 21امور  رعایت نكات ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست 5
 11  و گردش كارهای تعریف شده رعایت مفاد قرارداد 4
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 پیوست شماره دو )لیست ابزار وخدمات (

 شرح اقهم و خدچرت ردیف

به 

الهده 

 پیمرنکرر

به 

الهده 

 کررفرچر

 توضیحرت

1 
اناااواع جاااو هیااادرولیو و جرثقیااال  

 chain blockدستی

  
 درصورت تحویل )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخواهدشد

2 
-وازم شخصاای وایمنی)چرسااوابزارولاا

 ...(-الینو-دستکش

  
----- 

3 
-دریال  -تجهیزات برقی)دستگره جوش

 (کربل.-سنگ

  
 درصورت تحویل )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخواهدشد

 درصورت تحویل )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخواهدشد   ...(-گرز-هوابرش-انواع کپسو )آرگون 4

    رريانواع اسپري روانک 1

    اسپري ترک یربی 6

    کربر  7

    چولیکوت   -انواع گریس 8

    سمبرده 9

    انواع چسب چریع و کرغذي 11

    -الوار-تخته –پهستیو  11

    الکترود –صفحه سنگ  12

    لوله و لوازم داربست بندي 13

 ري(اجرره بهر چنظورخواهدشددرصورت اجرا  )درچواقع ضرو   اجراي داربست بندي 14

 درصورت ارئه خدچرت )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخواهدشد   ...-تراکتور-...(-تن11جرثقیل چتحرک) 11

 درصورت ارئه خدچرت )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخواهدشد   کمپرسور 16

    ... -جعبه فلزي -اترقو –کرنکس  17

18 
-اهاام چتاار -گاارابزاراناادازه گیري)چی

کرلیبراتوردچر،فشاارر -ساارالت-کااولیس

  
 درصورت تحویل یر ارئه خدچرت اجرره بهر چنظورخواهدشد
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 ( دهنده پمپ ، گیج دیجیترلی 

 درصورت ارئه خدچرت )درچواقع ضروري(هزینه چنظورخواهدشد   نیروي انسرنی سرده و چتخصص 19

 -----   ...(-چیرن والده -شیر-پذیرائی)چري 21

21 
-چکااش-ابزارکااررچعمولی)انواع آچاارر 

 (چین پهک -سوهرن

   کلیه ابزار و چین پهکهري چورد استفرده برید استرندارد

 وسرلم برشد  

 ترچین چواد الزم )ورق( به الهده کررفرچر چیبرشد   پرنچ و سرخت انواع واشر)الستیکی و...(  22

    ...(-تینر-چریعرت جهت شستشو)گرزوئیل 23

    ارچخصوص ابز 24

 ترچین برق تربلوهروپریزهربه الهده کررفرچر چیبرشد   کربل وسیم سیرر 21

 ترچین آب و هواي سرویس به الهده کررفرچر چیبرشد   شلنگ انتقر  آب و هوا و... 26

درصورت ارئه خدچرت )درچواقع ضروري(هزینه چنظورخواهدشد    برزکردن و بستن الریق  27

 )ورق و پشم سنگ( به الهده کررفرچر چیبرشدترچین چواد الزم 

28 
اکسید آلوچینیاوم جهات ساند بهسات     

 توربین 

 
 

درصورت استفرده پیمرنکرر از خدچرت نیروگره تعرفه برخی چوارد به شرح ذیل چیبرشد.خررج از این چوارد حسب چورد و        

 به تشخیص کررفرچر چحرسبه و اخذ خواهندشد:

 ریر 711.111اي هرسرالتتن به از 11جرثقیل  -1

 ریر 411.111تن به ازاي هرسرالت 1جرثقیل  -2

 ریر 311.111تن  لیفتراک به ازاي هرسرالت 3جرثقیل  -3

 ریر 811.111بیل بکهوبه ازاي هرسرالت -4

 ریر 611.111برالبر هیدرولیکی  هریو به ازاي هرسرالت-811کمپرسور   -1

 ریر 311.111تراکتور به ازاي هرسرالت -6

 ریر 1.111.111هرسرالتبه ازاي  411کمپرسور  -7

 ریر  611.111دستگره تصفیه روغن  به ازاي هرسرالت  -8
 ریر   7111.111دستگره آندوسکوبی وترچوگرافی و ویبروچتر شیلنگ   به ازاي هر روز   -9
 ریر  321.111کفی تریلی به ازاي هرسرالت  -11
 ریر 11.111.111دستگره واتر جت به ازاي هرروز  -11
 ریر  111.111ي به ازاي هرسرالت خدچرت کررشنرسی به صورت پروژه ا -12
 ریر 411.111خدچرت کررشنرسی به صورت غیر  پروژه اي به ازاي هرسرالت -18
 ریر 311.111خدچرت تکنسینی به صورت  پروژه اي به ازاي هرسرالت -19
 ریر 211.111خدچرت کررگري به صورت غیر  پروژه اي به ازاي هرسرالت  -21
 ریر  61.111هرسرالت                انواع جو هیدرو لیکی                 -21
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 ریر  61.111انواع چین بهک وترولی                        هر سرالت     -22

 ریر  11.111انواع چیکرو چتر ،کولیس ،...                    هر سرالت     -23

 ریر  6.111انواع اچرر آلن و چکش خور                    هر سرالت     -24

 ریر  11.111ژکتور                        هر سرالت   انواع سیم سیرر پر  -21

 ریر  12.111انواع بکس                                            هر سرالت     -26

 ریر  21.111انواع ترکمتر                                         هرسرالت   -27

 ریر  6.111سرالت    انواع شگل                                            هر  -28

 ریر  31.111انواع چینی سنگ                                   هر سرالت   -29

 ریر  6.111انواع آچرر لوله گیري .....                       هر سرالت        -31

 ریر     11.111کپسو  پرسی                                      هرسرالت  -31

 ریر    11.111هرسرالت                           کپسو  اکسیژن            -32

 ریر  11.111کپسو  آرگون                                      هرسرالت  -33

 ریر  131.111شررژ کپسو  پرسی                                هرالدد -34

 ریر 146.111شررژکپسو  اکسیژن                             هرالدد  -31

 ریر 1.111.111رگون                          هرالدد شررژ کپسو  آ  -36

 تجهیزات و ابزارآالت ابزاردقیق:
 ریر 411.111هرسرالت         انواع کرلیبراتور  -37
 ریر 121.111انواع گیج دیجیترلی                           هرسرالت  -38
 ریر  21.111انواع گیج چبنر                                  هرسرالت  -39
 ریر  111.111پمپ دستی                                     هرسرالت  -41
41- Dead weight tester                        ریر  161.111هرسرالت 
 ریر   121.111هرسرالت  )دستگره برنرچه ریزي وکرلیبراسیون ترانسمیترهري اسمررت(کرچینیکیتور -42
 ریر                        61.111هرسرالت   ستون آب                                      -43

 

 

 

 

 

 

 


