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 قرارداد شماره  
شناسهه  و 411335185815به شماره اقتصادی  شود  یده مین قرارداد كارفرما نامیكه درا  د مفتحید برق شهیت تولیرین شركت مدین قرارداد بیا

----------- ك طرف ویاز  امین جیریایی شراهی و  عبدالمجید دیناروندان یآقا یندگیبا نماهمدان  در 3060شماره ثبت  و 10101336130ملی 
ن قهرارداد یها كهه در ------------ یشناسه مله و ------------- یكد اقتصاد و -------به شماره ثبت   -------------

 گردد. یگر منعقد میاز طرف د  ----------کدملی  منظور --------- یندگیشود با نما یده میمانكار نامیپ
  

 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 مبلغ قرارداد به 
 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  یبشهر  برنامهه زمانبنهد مدت انجام كار موضوع قهرارداد

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

 ر خواهد بود .ییه ده قابل تغمدت انجام كار موضوع قرارداد بشر  ماد( میباشد.--- سیسیخل حو
 لیمحل انجام كار وتحو -ماده چهار

 باشد.یجاده تهران م 45لومتر یك -همدان  ید مفتح  به نشانیروگاه شهیبخار ن ----ن قرارداد واحد یل موضوع ایمحل انجام كار وتحو
باشد انجهام كهار درمحهل  یفوق ضرور یاز نشان از كار موضوع قرارداد درخارج یص دستگاه نظارت انجام قسمتی: چنانچه به تشخ1تبصره

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

ش پرداخت یدرصد مبلغ قرارداد به عنوان پ 25تواند 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 10ظرف مدت  یبانكقره ضمانتنامه ك فیدرمقابل 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  یكار طبق برنامه زمانبندشرفت یدرصد 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 یبل ارائه صورتحساب پدر مقا 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 
سپرده حسن انجام كار كسر خواههد  درصد به عنوان 10زان ی( به م5ماده  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
مه  قابهل قبهول تواند مبلغ سپرده حسن انجام كار )كسور وجه الضمان( را در مقابل اخذ ضمانتنا یمانكار، كارفرما میپ ی: بنا بر تقاضا2تبصره

 كارفرما مسترد دارد.
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 تعهدات ین حسن اجرایتضم -ماده هفت  
% مبلغ قرارداد به  5قرارداد 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 مییكه كارفرما تع 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 یش و یمانكار افزاین حسن انجام تعهدات حسب مورد و متناسبًا توسط پیزان تضمیقرارداد، م 9ر كار طبق ماده یر مقادیی: درصورت تغ3تبصره
 ابد.ی یتوسط كارفرما كاهش م

 نیدوره تضم -ماده هشت 
ن به ید. اگر در دوره تضمینما ین میماه تضم 4ل موقت به مدت  یتحو یخ صدور گواهین قرارداد را از تاریمانكار خدمات انجام شده موضوع ایپ

نهه خهود یمانكار باشد نامبرده متعهد اسهت كهه بهه هزیاز عملكرد پ یكه ناشاهده شود در كار مش یصیب و نقایص دستگاه نظارت معایتشخ
كه توسط دسهتگاه  یمدت یو آنها را طد ینماص فوق یب و نقایدستگاه نظارت شروع به رفع معا  یخ ابالغ كتبیروز از تار 15حداكثر ظرف مدت 

ن یهل در مدار بودن واحهد وجهود نداشهته باشهد در ایبه دلز مربوطه یتجه 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 یند كارفرما حق دارد آن معاا مسامحه كین  تعهد خود قصور ورزد یمانكار درانجام ایهرگاه پ

مانكهار حهق ید. پیهاز محل سپرده حسن انجام كار برداشهت نما یوادار ییفات قضای% بدون انجام تشر15نه آنرا به اضافه یبداند رفع كند وهز
د یفوق را ننما یها نهیجبران    هز یكه سپرده مذكور تكافویت. درصورتواهد داشنخبعمل آمده را  یها نهیزان هزیچگونه اعتراض نسبت به میه
 باشد. یمانكار مكلف به پرداخت آن میپ

 ر كاریر مقادییتغ -ماده نه 
نكه در ا كاهش بدهد بدون آیش وی% مبلغ قرارداد افزا25زان 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 تغیواحد بها وشرا
   د.ین متناسبا" اصال  خواهد گردیباتوافق طرف

د كهه یمانكار ابالغ نمایتباط با موضوع قرارداد به پرا درار ییات موضوع قرارداد دستگاه نظارت انجام كارهایعمل ین اجرای: چنانچه ح4تبصره
 د كارفرما برسد.یید قبال" به تایمانكار بایپ یشنهادیمت پینشده 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.ییطبق ماده نه قرارداد تغر كار یكه مقادیدرصورت -الف
 هیدرمورد بروز حوادث قهر -ب 
 ل موثر باشد.یجاد شود كه درمدت تحویا ییتهایا محدودیوضع و یدین ومقررات جدیكه قوانیدرصورت -ج 

ر مهدت قهرارداد ییهن 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 پییبشناسد 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 ای موردتائید اولیه جهت تهیه رنگ :شرکت هازبایست 

 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: مسئول5تبصره
 ن قراردادیر تعهدات طرفیسا -ده ماده دواز 

 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 ومشخصات فن ل نقشهیتحو -2

 قراردهد. یار ویمانكار در اختیپ یدرخواست كتب
ن وكتبها" بهه دسهتگاه یهیرا بعنوان سرپرست پروژه تع یت فردیهر فعال یروز بعد از مبادله قراردادبرا 5مانكار موظف است ظرف مدت یپ -3

 ( EP-704-05-08)فرم شماره . د. نامبرده مكلف است كه درطول مدت قرارداد در دسترس كارفرما باشدینما ینظارت معرف
 قرارداد بعهده پیمانكار می باشد . 3مطابق پیوست اجرای كلیه عملیات سند بالست و رنگ آمیزی تجهیزات  -4
 معرفی شده است صورت بگیرد . از شركتهایی كه در اسناد مناقصهتامین رنگ وتینر مورد نیاز با یستی  -5
 ع بكار كلیه مواد و مصالح مصرفی و تجهیزات خود را از دستكاه نظارت تاییدیه اخذ نماید پیمانكار موظف می باشد قبل از شرو -6
 

خخیرات اساسیتعم یط عمومیشرا  -زده  یماده س

  قرارداد 7طبق پیوست شماره 
 ر وخسارتیمه تاخیجر  -ماده چهارده 

تشخیص خود و بر تواند به  خیر نمرید كررفرچر چیترتعیین شده طبق برنرچه زچرنبندي چنرقصه چنرناه پیمرنكرر در انجرم چوضوع 

درصد  10درصد 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  درصد چدت چوضوع قرارداد تجاروز نمریاد    10ش از چدت ترخیر در انجرم كرر بیدر صورتیكه 

 دریرفت جریمه فوق قرارداد را نیز فسخ نمرید.

 ستیط ز یو مح یانتظام، یمنیت مقررات ایرعا -ماده پانزده 
 یت از مقررات انتظهامیع قرارداد و تبعن دستگاه موضویجهت 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 نماییوضوع قرارداد تعطبق قانون در كار گاه خود واقع در محل انجام م یمنیك نفر مامور ای -2
 ند.ینظارت نما یمنیمقررات ا
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شرفت كهار روزانهه، یزات كه باعث توقف پی، انفجار، صدمه به تجهین انجام كار كه منجر به حادثه آتش سوزیت هر گونه خطا در حیمسئول -3
 د.یرا تعهد نما یه خسارات احتمالیمه كلیرفته، پرداخت جریگردد را پذ یاتیو پروژه عمل یا اندورهی، میرات اساسیتعم

ن انجام موضوع قرارداد و رفع مشكل بوجود آمده توسط پرسنل كار فرمها، یمانكار در حیاز قصور پ یناش یدر صورت بروز حوادث احتمال -4
 د.یمه پرداخت نمایمزبور را به عنوان جر یها نهیدرصد  هز 20از 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  -5

 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 زیه قوانیاست كل مانكار موظفیپ -6

 د.ینما
 اطالع دهد. یمنیا كتبًا به واحد ایمانكار مكلف است در صورت مشاهده 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 نامهیفاد قانون كار و آئه میت كلیمانكار مكلف به رعایپ -8
 باشد. یم

 دستگاه نظارت  -ماده شانزده 
  یستگاه عهالبه عنوان د 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 اجرائیخواهد بود  قبل از شروع فعال
 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 فنین اجتماعیتا"م یاه 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 یشده از صورتحسابها 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 یحق به دریمورد، ذ مانكار حسبیقرارداد 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، مشروط 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 یا رفع آن از عهده پی 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 پیتواند قرارداد را خاتمه دهد در ا یارداد مكارفرما در طول مدت قر
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.یه كارفرما اقدام نمازات مربوط بیتجه
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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
ن منظور نصف كسور یا مانكار است و بهین قرارداد بعهده پیا 8ر 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 مشاهده شود كه به تشخ یبیناتمام چنانچه معا یدر مورد كارها

 شود. یل قطعیب نموده و سپس به نحو فوق تحویشود رفع ع ین مییكه با توافق دستگاه نظارت تع یتناسبنه خود در مدت میمكلف است به هز
مانكار در مقابل اشخاص ثالث بهه منظهور ین ماده بوجود آمده مشروط 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 پییو در صورت تا یبررس ن قرارداد باشد توسط كارفرمایا 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
 مانكار آزاد خواهدشد.یپرداخت پش ین 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.10ش از یر موجه بیر غیتاخ -1
 ص كارفرما.یمانكار به تشخیپ یو مال یفن ییعدم توانا -2
 كارفرما. یدون اجازه كتبیر یقرارداد بغ یواگذار -3
 مانكار.یپ یت قانونیشمول ممنوع -4
 مانكار.یانحالل شركت پ -5
 مانكار.یپ یورشكستگ -6
نصهورت یوب در طول مدت قرارداددر ایانجام شده مع یا اصال  كارهاید یعدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص و تجد -7

ن ی% از اول15مربوطه را با اضافه  یها نهیكند و جمع هز یص كار را رفع میب 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 مشمول موارد فسخ قرارداد مینما یمانكار كسر میپرداخت پ

اج بهه یهرساند و بدون احت یمانكار میاز علل فوق فسخ كند مراتب را كتبًا به اطالع پ یكیعمل آمده را نخواهد داشت. هرگاه كارفرما قرارداد را به 
% سپرده حسن انجام كار را به سود خود وصول  10ا سپرده حسن انجام تعهدات و ی% ضمانتنامه 5مبالغ  یو ادار ییفات قضایانجام دادن تشر

و محل انجام كار و دستگاه نسهبت بهه انجهام  یلیزات تحویمانده و تجهیباق یدكیات ه مواد و قطعیل 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 قسمتیا انتقال تمام ی 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 نیه تضمیردد و كلگ ی% مبلغ قرارداد اعمال م15معادل  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 همكارینرخ خدمات و در صورت تائ از كارفرما پس از مشخص شدن 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 1337ماه ید 22كند كه در موقع عقد قرارداد، مشمول قانون منع مداخله، مصوب  یمانكار اعالم میپ
 گردد. یمانكار به نفع شركت ضبط میپ 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 یق دستگاه نظارت تقاضایطر تواند از 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 تشكید تارییودر صورت تا یدگیافت گزارشات مزبور انها را رسیروز از در 15دستگاه نظارت ظرف مدت 
ر یهگردد در غ ید میل موقت در صورتجلسه قیزات مشاهده نشد انجام تحویر تجهیدر تعم یب ونقائصیمعا مانكار ابالغ خواهد نمود. چنانچهیپ
د وبه ید خواهد گردیگردد ق یجه آن بعدا" معلوم میكه نت ییشهایب كارها وآزمایاز نقائص ومعا یل موقت فهرستینصورت در صورتمجلس تحویا

 (EP-704-02)فرم كد شماره  ن خواهد نمود.یر معمانكایپ یبرا یب مهلتیص ومعایمنظور رفع نقا
ل موقت اقهدام خواههد یل وبشر  مذكور نسبت به تحویل موقت مجددا" تشكیص 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 ومعایص كارفرما نقایشخچنانچه به ت
 د. ین رفع نمایب فوق را در خالل دوره تضمیمانكار متعهد خواهد بود كه نواقص ومعایپ یصادر ول

 ذكر خواهد شد. یخ راه اندازیل، 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 8ن مندرج در ماده یان دوره تضمیدر پا
مانكار یاز كار پ یكه ناش یب ونقصید وهرگاه عیل خواهد گردت ان كنتریفینحوه 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 مشاهده نشود، تحو
 (EP-704-03)فرم شماره  اقدام خواهد نمود. یل قطعیتحو یكارفرما نسبت به صدور گواه یقطع

رفع آنها طبهق  یات موضوع قرارداد بوده مشاهده شودبرایمانكار در عملیاز كار پ یكه ناش یب ونقصیع یل قطعیه: هرگاه درهنگام تحوتبصر
 بشر  فوق صادر خواهد شد. یل قطعیوب ونواقص صورتمجلس وتحویقرارداد رفتار خواهد شد ومتعاقب رفع ع 8ماده 

 اختالفات - پنج ست ویماده ب
ك یر هریر وتفسیا مربوط به تعبیات موضوع قرارداد یعمل ینكه مربوط به اجرایمانكار بروز كند اعم از این كارفرما وپیب یاختالفاتكه یدر 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 تعهداتیحل وفصل خواهد شد. پ یقانون صال یذ
 مانكار عمل خواهد نمود.یص خود طبق قرارداد نسبت به پینصورت كارفرما به تشخیا

 نیطرف ینشان - شش ست ویماده ب
--------- خود را یمانكار نشانید مفتح و پید برق شهیت تولیریتهران شركت مد -جاده همدان  45لومتر یخود را: همدان ك یكارفرما نشان

ن یاز طهرف یكهینموده است و هرگهاه  نییتع ----------------------------------------------------------
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گهر ابهالغ ید به طرف دیجد یكه نشان یگر اطالع دهد وتا وقتید موضوع را كتبا" به طرف دیر دهد باییخود را در مدت قرارداد تغ یقرارداد نشان
 گردد. یم یل خواهد شد ابالغ شده تلقید تحویا با اخذ رسیارسال و  یمذكور در فوق با پست سفارش یكه به نشان ییها ه نامهینشده كل
 ضمائم - و هفتست یماده ب

 باشند عبارتند از: ینفك آن میال ءن قرارداد كه جزیضمائم ا
 و فهرست قیمتها ر یشر  خدمات، مقاد -1
 برنامه زمانبندی  -2
 یدكی مورد نیاز پیمانكار كه توسط كار فرما تهیه می شود .  قطعات مواد و  -3
 فهرست ماشین آالت ؛ تجهیزات ؛ ابزارآالت و امكانات  -4
 نقشه ها و مشخصات فنی . -5
 تصاصی قرارداد.شریط عمومی و اخ -6
 
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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 داد قرار  1وست یپ
  3خهصه فعرلیت هري چنرقصه سند بهست و رنگ آچیزي تجهیزات واحد

 

 شرح فعالیت ردیف

1 ( چتر چربع 40لوله چسیر بري پر  و چوتور والو چربوطه )به چتراژ تقریبی   يزیورنگ آچ ي، آچرده سرز يداربست بند يهر تیفعرل  

دستگره ترانس و شش دستگره ترانس آگزیهري واحد هفت 2  

بوطههري حفرظ هفت دستگره ترانس  ؛ شش  دستگره ترانس آگزیهري واحد و نرده حفرظ ترانس اصلی  وخطوط آتشنشرنی چحل ترانسهر و سرپورتهري چر نرده 3  

الدد 12فن هري برج خنك كن به تعداد  گیربكس 4  

 شرسی گیربكس فن هري برج 5

هري گیربكس فن هري برج هرب 6  

7 ( چتر چربع 80به چتراژ تقریبی   )A پمپ هري اصلی آب گردشی 

8 ( چتر چربع 80به چتراژ تقریبی   )B پمپ هري اصلی آب گردشی 

9 ( چتر چربع 20به چتراژ تقریبی   )A برر  كرندنسیت پمپ 

10 ( چتر چربع 20به چتراژ تقریبی   )B برر  كرندنسیت پمپ 

11 ( چتر چربع 440الدد )به چتراژ تقریبی  12توروالوهري چربوطه به تعداد لوله هري رایزر برجهري خنك كن و چو یجدار داخلی وخررج  

12 ( چتر چربع سند بهست و رنگ5000خط زیر زچینی سیركوله آب خنك كن تر هدر ورودي برج )به چتراژ تقریبی   

13 ( چتر چربع 685هدر زیر زچینی رایزر هري برج خنك كن )به چتراژ تقریبی   

چتر چربع 679سرخته شوند و چونترژ گردند( به چتراژ  يفلز کهی)در صورت 3 برج واحد يهر کلکتور 14  

15 A & B FDF - A & B CP - A & B CWP - A & B GRF - A & B & C BFP الدد 11كیلو ولت به تعداد  6.6يرنگ آچیزي چوتورهر  

واحد یترانس اصل يزیآچ رنگ 16  

چترچربع 5100 یبی)به چتراژ تقر3داکت دود واحد  يقلز4و3و2داکت دودو اسکلت  ياسکلت قلز نیو اول ) 17  FDF ياسکلت قلز يزیرنگ آچ  

الدد 12فن هري برج خنك كن به تعداد  چوتورهري 18  

 (چتر چربع2000)به چتراژ 3واحد لریاطراف کوره بو ياسکلت فلز يزیرنگ آچ 19
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  6پیوست شماره 
 های پیمانكاری قرارداد شرایط عمومی و خصوصی 

 وگاه شهیدمفتحنیر 
كلیه مفاد و مقررات شرایط عمومی پیمان  مطابق با قوانین و مقررات كشوری در این قرارداد الزم االجهرا مهی باشهد. سهایر شهرایط  -1

گزارش مختصر فعالیت های انجام شده طی روز و برنامه های روز بعهد و  اختصاصی قرارداد به شر  مندرج در این پیوست میاشد:
هفتگی كتبًا به دستگاه نظارت اعهالم و  وهمچنین تست شیتها و ارقام اندازه گیری شده و تنظیمات باید پس از انجام بصورت روزانه 

 نمی گیرد.  تاییدیه صحت انجام كار، اخذ شود. در غیر این صورت انجام كار، مورد تایید قرار
باشهد و هنگهام  شوند به عهده پیمانكهار می ها  اعم از مالت، پشم 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  تعمیرات تجهیزات، الزم است ایزوله
 و برگشت محیط كار به حالت اولیهه ها و تمیز كردن محیط كار اه ،عایق مجدد صورت پذیرد داربست بندی، جمع آوری داربستنیروگ

. ضهمنًا ، بدیهی است جمع آوری ضایعات و انتقال به سایت پسماند یا هر محل مورد تایید به عهده پیمانكار می باشهدباشد الزامی می
بها  و قطعهات تها محهل اجهرای كهار ن لوله داربست به عهده پیمانكار  می باشد .جابجایی كلیه موادباز و بست كردن داربست و تامی

 پیمانكار می باشد. به عهده  هماهنگی دستگاه نظارت 
ای بایهد شهركت نماینهد و  نماینده یها نماینهدگان پیمانكهار در جلسهه(  15:30لغایت  14حدود )ساعت معینی و یک روز در هر هفته  -3

 و مشكالت اجرائی را به اطالع دستگاه نظارت برساند. هفته های مربوط به آن فعالیت
(  كلیه هزینه ها مطابق با  4در صورت استفاده از هرگونه خدمات و امكانات خارج از تعهد كارفرما )به شر  مندرج در پیوست شماره -4

  .تعرفه های مربوطه محاسبه و از صورت وضعیت پیمانكار كسر خواهد شد
 تحویل كارفرما نماید.  بصورت سالمرا باید و مواد مصرفی مازاد  پیمانكار پس از انجام كار ابزار  -5
باشهد.انجام ههر  دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیقی و الكتریكی و تنظیم مجدد هر فعالیت بعهده همان پیمانكار می -6

با استفاده از امكانهات  ویا اعالم نیاز پیمانكار، این كار توسط كاركنان نیروگاه  گونه خدمات فنی در صورتیكه به تشخیص كارفرما و
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 . 
ار موظف است هنگام راه اندازی، افراد واجد شرایط را به كارفرما معرفی نماید و در طول راه اندازی در صورت لزوم در محهل پیمانك -7

 باید حضور داشته باشد.
در رفع ارتعاشات تجهیزات دوار ) الكتروپمپ ، الكترو فن و ...( به عههده پیمانكهار مكانیهک مربوطهه ) پمهپ ، فهن و...( میباشهد.  -8

كه به تشخیص دستگاه نظارت اشكال از ناحیه الكتروموتور باشد، رفع عیب و جبران خسارات تاخیرهای بوجود آمده به عهده صورتی
 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
( تجهیزات را تحویل دهد.درصورت مستندات موجودمورد تائید كارفرما مطابق با  مجاز محدودهاید تا پس از تعمیر و راه اندازی ) نم

 عدم حضور پیمانكار، پارامترهای زمان بهره برداری قابل قبول خواهدبود.
ابق دستورالعمل تدوین گزارشات تعمیرات اساسی پس از انجام تعمیرات و راه اندازی واحد پیمانكار موظف است گزارش تعمیرات مط -10

های مربوطه را به صورت تایپ شده در سه نسخه فیزیكی تهیهه  های رسم شده، كلیرانس مربوط شامل چك لیست، تست شیت، منحنی
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از  برای كارفرما جهت بررسی ارسهال دارد. پهس(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
 ابزار كار از قبیل )ماسک ، دستكش ، لباس كار ، كفش ایمنی و ...( را ندارد.

 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  -13

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

 نیروگاه را طی نمایند. HSEشروع اورهال یک دوره توجیهی چند ساعته توسط واحد 
المللهی( و همچنهین  پیمانكار ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط بها موضهوع قهرارداد )اسهتانداردهای وزارت نیهرو، ملهی و بهین -14

 الزم به ذكر است گواهی كار در ارتفاع در موارد الزم اخذ گردد.می باشد. 18001و  14000استانداردهای ایزو 
 باشد .  های مربوط به ایاب و ذهاب و غذا و اسكان پرسنل پیمانكار به عهده پیمانكار می لیه هزینهك -15
را بهه اداره كالیبراسهیون   2طبق لیست شهماره  كالیبره بودن ادوات اندازه گیریپیمانكار موظف است در هنگام عقد قرارداد گواهی  -16

 كارفرما ارائه نماید.
و سایر امهاكنی كهه   CWPتامین اپراتور صاحب صالحیت )مطابق با قوانین و مقررات مربوطه( كار كردن با جرثقیل سالن توربین ، -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-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 
خهود بهه تشهخیص مربوطهه را جریمه یا خسهارت كارفرما میتواند ول به اجازه كتبی كار فرما بوده و در صورت تخلف افراد كلیدی موك

در هر صورت حضور كلیه كاركنان پیمانكار منوط به تایید دفتهر حراسهت . نمایدو كسر  نموده منظور  از پیمانكارمطالبات  محاسبه و در
  می باشد.

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

............( با طی مراحل مندرج در فرم مذكور در قالب تكمیل فرم  گواهی تحویل موقت )فرم شماره ...صدور گواهی تحویل موقت -20
 .)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
 .ر خواهد بود)تائید و امضای مراجع ذی ربط( امكان پذی

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
مكان پذیر تكمیل فرم  تغییر مقادیر كار )فرم شماره ...............( با طی مراحل مندرج در فرم مذكور )تائید و امضای مراجع ذی ربط( ا

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

مدت بصورت كتبی )تكمیل "فرم درخواست استمهال"( اقدام نموده و درصورت موافقت و اخذمجوزهاي الزم تاخیرات موجه منظور شده و 



 د مفتحید برق شهیت تولیر یشركت مد
 خاص( ی)سهام

 177/65514صندوق پستي:  - 6553119151كد پستي:  -جاده تهران  45ن، كیلومتر آدرس: همدا 

 (081) 32520603نمابر:  -( 081) 32526630و31 - 32529491و97تلفن: 

بدیهی است تعطیالت رسمی و شرایط جوی و ... رافع مسولیت انجام به موقهع كهار نمهی زمان اجرای فعالیت ها قابل افزایش خواهد بود.
  باشد.

 .هرگونه توقف كار وخروج از نیروگاه با اجازه كتبي كارفرما امكان پذیر مي باشد-24
چنانچه پیمانكار در انجام موضوع مناقصه طبق برنامه زمانبندي تعیین شده تاخیر نماید كارفرما میتواند )متناسب با / عالوه بر( ماده -25
از محل مطالبات پیمانكهار  ضمن اخطار به پیمانكار جریمه را محاسبه و CPMدرصد تاخیر نسبت به قرارداد )جریمه و تاخیر( به ازاي  13

 ید.برداشت نما
كارفرمها میتوانهد راسها"  آیهد عملكرد پیمانكار خساراتی به اموال كارفرمها وارد وءدر صورتیكه به تشخیص دستگاه نظارت بر اثر س-26

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

 نباشند، جبران این جرایم ثانویه سایر پیمانكاران هم میتواند در تعهد پیمانكار اول منظور گردد.
اسهتعمال هرگونهه  ورعایت شئونات اخالقی واسالمی در محیط كار واماكن دیگر نیروگاه ، توسط كاركنهان پیمانكهار الزامهی اسهت -28

 دخانیات ممنوع می باشد.
 از واحد اطالعات وبازرسی نیروگاه دریافت ودرهنگام تردد استفاده نمایند.موقت لیه كاركنان   پیمانكار بایستی كارت تردد ك-29
  اشته شوند.در زمان خاتمه پروژه یا قطع همكاری كاركنان پیمانكار به هر عنوان ، كارت های تردد موقت  باید عودت د-30
در صورت لزوم ساعت  ورود و خروج كلیه افراد و خودرو های پیمانكار توسط واحد حراست و انتظامات نیروگاه ثبت شهده و عمهوم -31

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

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

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 

واقع در محل انجام موضوع قرارداد تعیین نماید تا هماهنگ با واحد ایمنی كار فرما بر  یك نفر مامور ایمنی طبق قانون در كار گاه خود-34
 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 پیشهرفت كهار -35
 ای و پروژه عملیاتی گردد را پذیرفته، پرداخت جریمه كلیه خسارات احتمالی را تعهد نماید. دورهروزانه، تعمیرات اساسی، میان

در صورت بروز حوادث احتمالی ناشی از قصور پیمانكار در حین انجام موضوع قرارداد و رفع مشكل بوجود آمده توسط پرسنل كهار -36
 های مزبور را به عنوان جریمه پرداخت نماید. درصد  هزینه 20به اضافه های ناشی از حوادث مزبور  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 -37
در هر صورت مسولیت تامین اقالم صدمه دیده یها مفقهود د.مسئولیت هر گونه قصور، خسارت جانی و مالی در انجام عملیات را تعهد نمای

  شده به عهده پیمانكار خواهد بود.
های زیست محیطی را از كارشهناس محهیط  پیمانكار موظف است كلیه قوانین مربوط به زیست محیط و بهداشت كار را رعایت و جنبه-38

 زیست دریافت نماید.
 گونه عامل خطرناك موضوع را شفاهًا یا كتبًا به واحد ایمنی اطالع دهد. پیمانكار مكلف است در صورت مشاهده هر-39
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های حفاظت و بهداشت كار درخصوص اقدامات پس از وقوع حوادث و رعایت  پیمانكار مكلف به رعایت كلیه مفاد قانون كار و آئین نامه-40
 باشد. مقررات ایمنی می

نفهر  20)تها خود  بیمه نامه  مسئولیت كارفرما در قبال كاركنان  تعدادی بهی نهام پیمانكار موظف است جهت  پرسنل تحت سرپرستی  -41
 .ارائه نماید   از شركتهای بیمه اخذ و نفر ( 4نفر به باال پرسنل  30از  -نفر 3نفر پرسنل  30تا  -نفر 2پرسنل 

 
 نحوه انجام كار-1

... بایستي پس از دریافت اجازه  كار( اعم از كار گرم، سرد، حفاري وانجام هر نوع كاري توسط كاركنان پیمانكار )به عنوان مجري •  .1
اجازه كار دریافتي بایستي داراي امضاء مجاز مسئولین  كار بر اساس دستورالعمل صدور مجوز كار )از واحد مربوطه صورت پذیرد.

 ناظر مربوطه باشد. مربوطه ي كارفرما، مسئول پیمانكاري یا
 استفاده نمایند. فند هنگام انجام كار از كلیه تجهیزات حفاظت فردي متناسب با نوع كاركاركنان پیمانكار موظ•  .2
و یا عدم اسهتفاده از تجهیهزات  HSE نماینده كارفرما در صورت مشاهده انجام كار بدون دریافت مجوز الزم یا عدم رعایت مقررات•  .3

 نموده و تأمین خسارات حاصله بعهده پیمانكار مي باشد.اقدام  حفاظت فردي توسط پیمانكار، نسبت به تعطیل نمودن كار
 به حالت اولیه اقدام نماید. پیمانكار موظف است پس از انجام كار نسبت به پاكسازي و بهسازي محیط كار و بازگرداندن آن  .4
ر جلوگیري بعمل خواهد آمهد و كا استفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا ایمن در هنگام كار ممنوع است و در صورت مشاهده از انجام•  .5

 خارج شود. ابزار و لوازم ناایمن باید بالفاصله توسط پیمانكار از محیط كار
رفع نقص و نارسهایي آن فعالیهت و  جلوگیري به عمل آید، تا زمان HSEچنانچه از ادامه فعالیت پیمانكار بدلیل عدم رعایت مقررات •  .6

فعالیت مذكوررا نخواهد داشت و از بابت هزینه هاي مرتبط با توقف كهار،  نكار حق ادامهصدور مجوز از سوي نماینده كارفرما ، پیما
 مسئولیتي نخواهد داشت و بعالوه این تاخیر غیر مجاز تلقي مي گردد. كارفرما هیچ گونه

 HSEگزارش دهي، بررسي و تجزیه و تحلیل حوادث -2
 مي باشد. رویدادها و حوادث، طبق روش كارفرما(،  near missپیمانكار ملزم به گزارش دهي شبه حوادث ) .7
حاد از قبیل: "حوادث منجر به فوت،  پیمانكاران ملزم به اطالع رساني سریع در مورد تمامي حوادث بهداشتي، ایمني و زیست محیطي .8

  مهم(مي باشند.وسیع" مطابق دستورالعمل ثبت و ارائه گزارش حوادث  خسارات مالي قابل توجه و یا آلودگي هاي زیست محیطي
شبه حوادث مربوط به خود مطابق بها  پیمانكاران اصلي ملزم به ثبت و ارائه گزارش و آمارحوادث بهداشتي، ایمني و زیست محیطي و .9

پیمانكار دفتر مخصوص براي ثبت خصوصیات تمام معالجات جزئهي كهه  دستورالعمل گزارش حوادث به نماینده كارفرما مي باشند.
حادثه نهاتوان  محل كارگاه انجام مي گیرد تهیه و نگهداري خواهد كرد. همچنین موظف است در صورت بروز د درتوسط كاركنان خو

 نسخه دیگري را بایگاني نماید. كننده یك نسخه از گزارش اداره بیمه را براي نماینده كارفرما ارسال داشته و
 این گزارش موارد ذیل را شامل مي شود: .10

 شبه حوادث -
 حوادث -

در انجام این بررسي و رفع مشهكالت  كارفرما بررسي شود. پیمانكار باید ضمن اطالع رساني HSEمامي حوادث باید توسط نماینده ت .11
 نا ایمن فورًا اصال  شوند. موجود، همكاري الزم را مبذول دارد تا تمامي اعمال و شرایط
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آن را به منظور پیشهگیري از وقهوع  گي نماینده كارفرما باید نتایجپیمانكار باید در اسرع وقت پس از تجزیه و تحلیل حوادث با هماهن .12
 دهد. حوادث مشابه به صورت مقتضي در اختیار كلیه افراد قرار

 مدیریت بهداشت-3
ترك فعل كاركنهان پیمانكهار بهه  جریمه هاي احتمالي از طرف وزارت بهداشت، درمان و دیگر متولیان بهداشتي كشور ناشي از فعل یا .13

 یمانكار خواهد بود.عهده پ
 بهداشت حرفه اي -4

بر این اسهتفاده از تجهیهزات حفاظهت  به طور كلي حذف یا كاهش آالینده ها در منبع ایجاد و یا مسیر انتقال صورت مي گیرد. عالوه .14
 فردي، به منظور كاهش آثار آالینده ها در محل دریافت، الزامي

 بهداشت محیط -5 
 باشد. HSEمطابق با مقررات  و محیط( فعالیت هاي پیمانكار بر عهده پیمانكار است و بایدمسئولیت بهداشت )عمومي، فردي  .15
 باشد. HSEباید مطابق با مقررات  شرایط و ضوابط بهداشت مواد فردي، عمومي و محیط مربوط به اماكن و افراد در اختیار پیمانكار .16
محلهي بهراي ذخیهره و نگههداري  م نگهداري شود.به این منظور بایهدمحیط كار پیمانكاران باید تمیز و مرتب بوده و پاكیزه و منظ .17

فرایندها، اعمال، فعالیت ها و مشاغل باید رعایت شود. ضبط و ربهط  تجهیزات در نظر گرفته شود. دستورالعمل ضبط و ربط در همه
از منطقه  از كار، مواد زائد و زباله ها بایدجانبي نبوده بلكه بخش تكمیل كننده آنها است. به عنوان بخشي  براي این فرایندها یك بخش

 فعالیت، به صورت مرتب و مستمر جمع آوري شود.
 كمك هاي اولیه -6

به تجهیزات و داروههاي الزم تهیهه و  پیمانكار مكلف است متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرات كارگاه جعبه كمك هاي اولیه مجهز .18
 باشد نصب نماید. ي كارگران میسردر نقاطي كه دسترسي فوري به آنها برا

آموزش كمك هاي اولیهه را بهراي عكهس  الزم است متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرات كارگاه حداقل یک نفر از كاركنان پیمانكار .19
 نماینده كارفرما معرفي گردد. العمل سریع در هنگام وقوع حادثه گذرانده باشند و به

 به نماینده كارفرما گزارش دهد. محض ابتالء یكي از كارگران به امراض واگیردار مراتب را پیمانكار موظف است به HSEمسئول  .20
 محل استقرار خدمات پزشكي باید براي كلیه كاركنان شناخته شده باشد. .21

 مدیریت ایمني و آتش نشاني- 7
 خود اقدام كند. كارپیمانكار باید نسبت به شناسایي، ارزیابي و كنترل ریسك هاي ایمني انواع خطرات محیط  .22
 از جمله این خطرات عبارتند از: .23

 خطرات مكانیكي/ الكتریكي / حرارتي -
 خطرات ناشي از ارتفاع -
 خطرات ناشي از مواد شیمیایي و اجسام -

 محتمل اتخاذ نماید. پیمانكار باید براي انواع خطرات شناسایي شده، تدابیري به منظور پیشگیري از وقوع حوادث .24
 هشدار دهنده مربوط اقدام نماید. وظف است با توجه به خطرات موجود در محیط كار نسبت به تهیه و نصب عالئمپیمانكار م .25



 د مفتحید برق شهیت تولیر یشركت مد
 خاص( ی)سهام

 177/65514صندوق پستي:  - 6553119151كد پستي:  -جاده تهران  45ن، كیلومتر آدرس: همدا 

 (081) 32520603نمابر:  -( 081) 32526630و31 - 32529491و97تلفن: 

زیست(، پیمانكارموظف است یهك  به منظورحصول اطمینان ازعملكردمناسب تجهیزات و ماشین آالت)از نظربهداشت، ایمني و محیط .26
 ا نماید.برنامه مدون براي زمان تعمیرونگهداري تدوین و اجر

 مورد بازنگري قرار گیرد. برنامه تعمیر و نگهداري تجهیزات پیمانكار باید به صورت مستمر با هماهنگي نماینده كارفرما .27
 تجهیزات ایمني اطمینان حاصل كند. پیمانكار باید در برنامه هاي تعمیر و نگهداري تجهیزات خود، از وجود و چگونگي نحوه استفاده .28
 به مورد اجرا درآورد. بسته به نوع فعالیت، دستورالعمل هاي ویژه ایمني ماشین آالت را تهیه وپیمانكار موظف است  .29
پیمانكار باید ابزار مناسب و سالم به منظور انجام فعالیت هاي كاري فراهم كند. پیمانكار باید لیسهت تجهیهزات ضهروري و تاییدیهه  .30

 نماید. سالمت آنها را قبل از ورود به محل كار ارائه
 نمونه هایي از این تجهیزات عبارتست از:

 مخازن و تجهیزات سند بالست -
 ماشین خم كاري و وسایل نقلیه باربري -
 موتور جوش)ترانس وژنراتور( / ماشین آالت سبك و سنگین -

 رما مي باشد.نماینده كارف استقرار هر گونه كانتینر و یا تخصیص فضا جهت كارگاه یا انبار پیمانكار منوط به اخذ مجوز از .31
  بازرسی و تذكرات-8

 به ترتیب ذیل عمل خواهد آمد: در صورت عدم استفاده از تجهیزات حفاظتي توسط كاركنان پیمانكار، برخوردهاي انضباطي زیر .32
 − اخطارشفاهي به پیمانكارودرخواست اخذتعهداز فرد خاطي براي استفاده از وسائل حفاظت فردي.

برخورد با شخص خاطي به نحو  در صورت مقصر بودن فرد خاطي )با نظر نماینده كارفرما( درخواست− اخطار كتبي به پیمانكار و 
 مقتضي

خطاهایي كه فرد خاطي انجهام داده  − اعمال جریمه نقدي پیمانكار و كسر از صورت وضعیت پیمانكار با نظر نماینده كارفرما براي
 است و درخواست تعویض جانشین به جاي فرد خاطي.

الزم است ضمن پیش بیني تمهیدات و  ورتي كه پیمانكار در حین اجراي كار از عملیات پرتونگاري/ رادیوگرافي استفاده مي كند،در ص .33
منجمله سازمان انرژی اتمی پیش بینی كامل تجهیزات و لوازم مورد نیاز را به  مالحظات ایمني، طبق مقررات و آیین نامه هاي كشوري

 عمل آورد.
 زیست مدیریت محیط-9

 فعالیت هاي پیمانكار نباید موجب بروز آلودگي وتخریب زیست محیطي در منطقه شود. .34
پیمانكار موظف است اقهدامات الزم را بهه  چنانچه بروز برخي آلودگي ها به لحاظ نوع مواد و فرایندهاي تولیدي اجتناب ناپذیر باشد، .35

 منظور كاهش اثرات آلودگي انجام دهد.
 آالینده)آب، هواوخاك( درمحدوده فعالیت پیمانكاربرعهده پیمانكار است. كنترل ومدیریت هرگونه .36
 پیمانكار موظف است كلیه قوانین و استانداردهاي ملي و محلي دراین خصوص رارعایت كند. .37
اك، آب ههاي موارد مشهابه( بهه ههوا، خه پیمانكار باید در حوادثي كه نشتي به همراه داشته و یك آالینده )اسید، باز، هیدروكربن ها و .38

نموده و منطقه آلوده را پاكسازي شود و نماینده كارفرما را بالفاصله مطلهع  سطحي و زیرزمیني راه مي یابد، سریعًا نشتي را متوقف
 نماید.
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بر  كننده و جریمه هاي قانوني احتمالي تمام هزینه هاي جمع آوري و دفع مواد آلوده و پاكسازي منطقه آلوده شده با خاك و مواد تمیز .39
 عهده پیمانكار خواهد بود.

دفع فاضالب ها باید بها نظهارت كامهل  تخلیه هر گونه فاضالب صنعتي و بهداشتي تصفیه شده به محیط ممنوع بوده و محل و روش .40
 نماینده كارفرما باشد.

ره برداري صهرف نمایهد. فعالیت هاي به پیمهانكهار بهاید حهداكثهر تالش خهود را براي كاهش تولید زائدات ناشي از سوخت و ساز .41
سروكار دارند به منظور اطمینان از به كاربري روشهاي دفهع مناسهب بایهد  پیمانكاراني كه با زائدات خطرناك یا زائدات با حجم زیاد

 هماهنگ بوده و برنامه خود را به تصویب نماینده كارفرما برسانند. كاماًل با نماینده كارفرما
روش مناسب دفع این مواد را تهیهه و بهه  پیمانكار نباید همراه سایر زائدات دفع شود. پیمانكار باید زائدات خطرناك تولید شده توسط .42

 خطرناك بر عهده پیمانكار است..ت تایید نماینده كارفرما برساند. همچنین هزینه دفع زائدا
خریبي به وضعیت اولیه تا حد امكان ت طپیمانكار موظف به بازسازي مناطق تخریب شده ناشي از فعالیت خود بوده وبرگرداندن محی .43

 خصوص كسب نماید. میباشد و باید رضایت ذینفعان و نماینده كارفرما را در این
باشهد و هزینهه مترتهب از اجهراي  یمانكار ملزم به اجراي قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایي آن در طول انجام پیمان ميپ .44

 پیمانكار مي باشد.ناقص یا عدم اجراي آن متوجه 
گهزارش بهازرسین معتمهد، اقدامات الزم  پیمانكار باید از بدو شروع به كار براساس گزارش ارزیابي زیست محیطي پروژه و همچنین .45

 زیست منطقه به عمل آورد. را جهت كاهش اثرات ناشي از اجراي پروژه بر محیط
صورتجلسه مجوز زیست محیطي صهادره از  ي زیست محیطي تهیه شده وپیمانكار باید حسب مورد و نوع كار مطابق گزارش ارزیاب .46

جهت كاهش اثرات ناشي از اجراي پروژه بر محیط زیست منطقه مطابق گزارش  سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اقدامات الزم
 محیطي اقدام نماید. ارزیابي زیست

 ومسئولیت هاي پیمانكار است. نشتي چه باید كرد از وظایف آشنایي با نقشه و موقعیت سایت و اینكه در زمان وقوع ریزش و .47
صنعتي خود برنامه مشخصي داشته و  پیمانكار باید در طر  مدیریت زیست محیطي خود، براي جمع آوري فاضالب هاي بهداشتي و .48

 به اجرا درآورد.
 و زیرزمیني و هوا پیشگیري نماید. هاي سطحي پیمانكار باید با مدیریت مناسب مواد شیمیایي و هیدروكربن ها، از آلودگي خاك، آب .49

 
 تهیه بیمه مسئولیت مدنی جهت كاركنان پیمانكار باهماهنگی واحدایمنی قبل ازشروع كار. .50
 

هرگونه مسائل و مشكالت فنی باید از طریق دستگاه نظارت حل و فصل گردد. لذا الزم ا ست ارتباط مستمر و دائم پیمانكار با دسهتگاه -51
تكنسین های نظارت تعریف شده انهد. لهذا  -3كارشناسان نظارت و   -2نظارت عالیه  -1رار باشد.دستگاه نظارت در سه سطح نظارت برق

كلیه مدارک و مستندات مربوط به پروژه و مطابق با مفاد قرارداد میبایست پس از اخذ تائیدیه های كارشناسان نظارت بهه مرجهع تحویهل 
 تحویل گردند.گیری نهائی یعنی نظارت عالیه 
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ها، مقهادیر  موافقت با تقاضای تحویل موقت موكول به ارائه گزارش كار حاوی فعالیتهای انجام گرفته ، چك لیسهت هها، تسهت لیسهت-52
تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت نموده ونماینده خود را برای  باشدرا ارسال نمود می حاصل از اندازه گیری قطعات می

 درجلسه تحویل موقت معرفی نماید . شركت
روز از دریافت گزارشات مزبور آنها را رسیدگی ودر صورت تایید تاریخ تشكیل جلسه تحویل موقهت را  15دستگاه نظارت ظرف مدت -53

 (EP-704-02كتبا" به پیمانكار ابالغ خواهد نمود. )فرم كد شماره 
 ریخ تحویل، تاریخ راه اندازی ذكر خواهد شد.در صورتجلسه تحویل موقت )هر زمان كه باشد( تا-54

-EP-704قرارداد و به تقاضای پیمانكار صدور گواهی تحویل قطعی مطابق با )فهرم شهماره  8پس از پایان دوره تضمین مندرج در ماده -55
 .( خواهد بود03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خ

 پیوست شماره دو )لیست ابزار وخدمات (
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 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 
-ابزارولااوازم شخصاای وایمنی)چرسااو 

 ...(-الینو-دستکش

  
----- 

3 
-دریال  -تجهیزات برقی)دستگره جوش

 (کربل.-سنگ

  
 درصورت تحویل )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخواهدشد

 ورت تحویل )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخواهدشددرص   ...(-گرز-هوابرش-انواع کپسو )آرگون 4

    انواع اسپري روانکرري 5

    اسپري ترک یربی 6

    کربر  7

    چولیکوت   -انواع گریس 8

    سمبرده 9

    انواع چسب چریع و کرغذي 10

    -الوار-تخته –پهستیو  11

    الکترود –صفحه سنگ  12

    م داربست بنديلوله و لواز 13

 درصورت اجرا  )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخواهدشد   اجراي داربست بندي 14

 درصورت ارئه خدچرت )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخواهدشد   ...-تراکتور-...(-تن11جرثقیل چتحرک) 15

 واهدشددرصورت ارئه خدچرت )درچواقع ضروري(اجرره بهر چنظورخ   کمپرسور 16

    ... -جعبه فلزي -اترقو –کرنکس  17

18 

-اهاام چتاار -ابزاراناادازه گیري)چیگاار 

کرلیبراتوردچر،فشاارر -ساارالت-کااولیس

 ( دهنده پمپ ، گیج دیجیترلی 

  

 درصورت تحویل یر ارئه خدچرت اجرره بهر چنظورخواهدشد

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

 -----   ...(-چیرن والده -شیر-پذیرائی)چري 20

21 
-چکااش-ابزارکااررچعمولی)انواع آچاارر 

 (چین پهک -سوهرن

   کلیه ابزار و چین پهکهري چورد استفرده برید استرندارد

 وسرلم برشد  

 ده کررفرچر چیبرشدترچین چواد الزم )ورق( به اله   پرنچ و سرخت انواع واشر)الستیکی و...(  22
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    ...(-تینر-چریعرت جهت شستشو)گرزوئیل 23

    ابزارچخصوص  24

 ترچین برق تربلوهروپریزهربه الهده کررفرچر چیبرشد   کربل وسیم سیرر 25

 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

 ترچین چواد الزم )ورق و پشم سنگ( به الهده کررفرچر چیبرشد

28 
اکسید آلوچینیاوم جهات ساند بهسات     

 توربین 

 
 

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

 تشخیص کررفرچر چحرسبه و اخذ خواهندشد:

 ریر 1.300.000تن به ازاي هرسرالت 11جرثقیل  -1

 ریر 800.000تن به ازاي هرسرالت 5جرثقیل  -2

 ریر 600.000تن  لیفتراک به ازاي هرسرالت 3جرثقیل  -3

 ریر 1.300.000بیل بکهوبه ازاي هرسرالت -4

 ریر 1.200.000برالبر هیدرولیکی  هریو به ازاي هرسرالت-800کمپرسور   -5

 ریر 500.000تراکتور به ازاي هرسرالت -6

 ریر 600.000به ازاي هرسرالت 400کمپرسور  -7

 ریر  15.000دستگره تصفیه روغن  به ازاي هرلیتر  -8
 ریر   12.000.000دستگره آندوسکوبی وترچوگرافی و ویبروچتر شیلنگ   به ازاي هر روز   -9
 ریر  800.000کفی تریلی به ازاي هرسرالت  -10
 ریر 15.000.000اتر جت به ازاي هرروز دستگره و -11
 ریر  650.000خدچرت کررشنرسی به صورت پروژه اي و غیر پروژه اي به ازاي هرسرالت  -12
 ریر 400.000خدچرت کررشنرسی به صورت غیر  پروژه اي به ازاي هرسرالت -18
 ریر  1.000.000سوئیت یو خوابه کمپ نیروگره تر سه شب به ازائ هر شب -19
 ریر  800.000وابه کمپ نیروگره به چدت طوالنی بیش از سه شب به ازائ هر شب سوئیت یو خ -20
 ر یر 1.500.000تر سه شب به ازائ هر شب  روگرهیخوابه کمپ ن دو تیسوئ -21
 ر یر 1.000.000از سه شب به ازائ هر شب  شیب یبه چدت طوالن روگرهیخوابه کمپ ن دو تیسوئ -22

 ر یر 2.000.000ه ازائ هر شب تر سه شب ب روگرهیخوابه کمپ ن سه تیسوئ -23

 ر یر 1.500.000از سه شب به ازائ هر شب  شیب یبه چدت طوالن روگرهیخوابه کمپ ن سه تیسوئ -24

 
 ریر  72.000انواع جو هیدرو لیکی                            هرسرالت     -25
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 ریر  72.000انواع چین بهک وترولی                        هر سرالت     -26

 ریر  12.000چیکرو چتر ،کولیس ،...                    هر سرالت   انواع   -27

 ریر  72.000انواع اچرر آلن و چکش خور                    هر سرالت     -28

 ریر  12.000انواع سیم سیرر پرژکتور                        هر سرالت     -29

 ریر  15.000سرالت   انواع بکس                                            هر   -30

 ریر  24.000انواع ترکمتر                                         هرسرالت   -31

 ریر  7.000انواع شگل                                            هر سرالت     -32

 ریر  36.000انواع چینی سنگ                                   هر سرالت   -33

 ریر  7.000ري .....                       هر سرالت      انواع آچرر لوله گی  -34

 ریر     12.000کپسو  پرسی                                      هرسرالت  -35

 ریر    12.000کپسو  اکسیژن                                    هرسرالت   -36

 ریر  12.000کپسو  آرگون                                      هرسرالت  -37

 ریر  160.000شررژ کپسو  پرسی                                هرالدد -38

 ریر 175.000شررژکپسو  اکسیژن                             هرالدد  -39

 ریر 1.800.000شررژ کپسو  آرگون                          هرالدد   -40

 تجهیزات و ابزارآالت ابزاردقیق:
 ریر 480.000سرالت هر        انواع کرلیبراتور  -41
 ریر 150.000انواع گیج دیجیترلی                           هرسرالت  -42
 ریر  24.000انواع گیج چبنر                                  هرسرالت  -43
 ریر  120.000پمپ دستی                                     هرسرالت  -44
45- Dead weight tester                       ریر  190.000سرالت هر 
 ریر   150.000هرسرالت  )دستگره برنرچه ریزي وکرلیبراسیون ترانسمیترهري اسمررت(کرچینیکیتور -46

 ریر 72.000ستون آب                                       هرسرالت 

 

 

 

 

 

 


