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شماره  3واحد تجهیزات  آمیزی و سند بالسترنگ  دو مرحله ای مناقصهاسناد 
10/02/98 

واحد  از زمان خروج  روز 75به مدت  1398ماه  شهريورشركت مديريت توليد برق شهيد مفتح در نظر دارد در نيمه دوم 

 بخار را تحت تعميرات اساسي قرار دهد.   3شماره 
 موضوع مناقصه:      -1

  .طبق پيوست شماره يک نيروگاه 3واحد  تجهيزات رنگ و مواد ( همراهب آميزی و سند بالست)رنگ  تعميرات اساسي

 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

 و برگشت محیط كار به حالت اولیاه ها و تمیز كردن محیط كار اه ،عایق مجدد صور  پذیرد داربست بندی، جمع آوری داربستنیروگ
. ضامنًا ، بدیهی است جمع آوری ضایعا  و انتقال به سایت پسماند یا هر محل مورد تایید به عهده پیمانكار می باشادباشد الزامی می

باا  و قطعاا  تاا محال اجارای كاار ن لوله داربست به عهده پیمانكار  می باشد .جابجایی كلیه موادباز و بست كردن داربست و تامی
 پیمانكار می باشد. به عهده  هماهنگی دستگاه نظار  

ای بایاد شاركت نمایناد و  نماینده یاا نماینادگان پیمانكاار در جلساه(  15:30لغایت  14حدود )ساعت معینی و یک روز در هر هفته  -3
 و مشكال  اجرائی را به اطالع دستگاه نظار  برساند. هفته های مربوط به آن فعالیت

(  كلیه هزینه ها مطابق با  4در صور  استفاده از هرگونه خدما  و امكانا  خارج از تعهد كارفرما )به شرح مندرج در پیوست شماره -4
  .تعرفه های مربوطه محاسبه و از صور  وضعیت پیمانكار كسر خواهد شد

 تحویل كارفرما نماید.  بصورت سالمرا باید و مواد مصرفی مازاد  پیمانكار پس از انجام كار ابزار  -5
باشاد.انجام هار  دمونتاژ و مونتاژ تجهیزا  اندازه گیری ابزار دقیقی و الكتریكی و تنظیم مجدد هر فعالیت بعهده همان پیمانكار می -6

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

 باید حضور داشته باشد.
در رفع ارتعاشا  تجهیزا  دوار ) الكتروپمپ ، الكترو فن و ...( به عهاده پیمانكاار مكانیاک مربوطاه ) پماپ ، فان و...( میباشاد.  -8

كه به تشخیص دستگاه نظار  اشكال از ناحیه الكتروموتور باشد، رفع عیب و جبران خسارا  تاخیرهای بوجود آمده به عهده صورتی
 پیمانكار الكتروموتور خواهد بود.
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قبل از خروج واحد، پیمانكار موظف است هنگام ركورد گیری پارامترهای مختلف در كارگاه حضور یابد و لیست مربوطاه را امضاا   -9
( تجهیزا  را تحویل دهد.درصور  مستندا  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 گزارشا  تعمیرا  اساسی پس از انجام تعمیرا  و راه اندازی واحد پیمانكار موظف است گزارش تعمیرا  مط -10

های مربوطه را به صور  تایپ شده در سه نسخه فیزیكی تهیاه  های رسم شده، كلیرانس مربوط شامل چك لیست، تست شیت، منحنی
از  برای كارفرما جهت بررسی ارساال دارد. پاس(مطابق با نسخه 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 تحویال  -11

 ابزار كار از قبیل )ماسک ، دستكش ، لبا  كار ، كفش ایمنی و ...( را ندارد.
 پیمانكار موظف است یك نفر كارشنا  مقیم بعنوان سرپرست كارگاه به كارفرما معرفی نمایند. -12
پیمانكار موظف است یک نفر به عنوان مسئول ایمنی جهت رعایت مسائل و نكا  ایمنای و بهداشاتی شخصای باه كارفرماا معرفای  -13

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

 نیروگاه را طی نمایند. HSEشروع اورهال یک دوره توجیهی چند ساعته توسط واحد 
المللای( و همچناین  پیمانكار ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط باا موضاوع قارارداد )اساتانداردهای وزار  نیارو، ملای و باین -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 باه اداره كالیبراسایون   2طبق لیست شاماره  كالیبره بودن ادوا  اندازه گیریپیمانكار موظف است در هنگام عقد قرارداد گواهی  -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  ،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 
خاود باه تشاخیص مربوطاه را جریمه یا خساار  كارفرما میتواند ول به اجازه كتبی كار فرما بوده و در صور  تخلف افراد كلیدی موك

در هر صور  حضور كلیه كاركنان پیمانكار منوط به تایید دفتار حراسات . نمایدو كسر  نموده منظور  از پیمانكارمطالبا   محاسبه و در
  می باشد.

عالوه بر ارائه صور  وضعیت پیمانكار در قالب تكمیال فارم  صاور  وضاعیت )فارم شاماره  یت هاهرگونه پرداخت صور  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 فارم ماذكور  دائمصدور گواهی تحویل -21
 .ر خواهد بود)تائید و امضای مراجع ذی ربط( امكان پذی
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هرگونه تغییر در مقادیر كار فقط با اخذ موافقت قبلی كارفرما و تعیین تكلیف مبالغ قرارداد ناشی از تغییرا  مذكور باوده و در قالاب -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 باه درخواسات مهلات -23

مد  بصور  كتبی )تكمیل "فرم درخواست استمهال"( اقدام نموده و درصور  موافقت و اخذمجوزهاي الزم تاخیرا  موجه منظور شده و 
بدیهی است تعطیال  رسمی و شرایط جوی و ... رافع مسولیت انجام به موقاع كاار نمای 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 مطالبا  پیمانكاار  ضمن اخطار به پیمانكار جریمه را محاسبه و CPMدرصد تاخیر نسبت به قرارداد )جریمه و تاخیر( به ازاي  13

 ید.برداشت نما
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
د منجر به تاخیر تعهدا  سایر پیمانكارانی گردد كه از برناماه خاوب عقاب در صورتیكه تعلل پیمانكار در تحویل به موقع تعهدا  خو-27

 نباشند، جبران این جرایم ثانویه سایر پیمانكاران هم میتواند در تعهد پیمانكار اول منظور گردد.
اساتعمال هرگوناه  ورعایت شئونا  اخالقی واسالمی در محیط كار واماكن دیگر نیروگاه ، توسط كاركناان پیمانكاار الزامای اسات -28

 دخانیا  ممنوع می باشد.
 از واحد اطالعا  وبازرسی نیروگاه دریافت ودرهنگام تردد استفاده نمایند.موقت لیه كاركنان   پیمانكار بایستی كار  تردد ك-29
  اشته شوند.در زمان خاتمه پروژه یا قطع همكاری كاركنان پیمانكار به هر عنوان ، كار  های تردد موقت  باید عود  د-30
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.
خودروهاای پیمانكااران 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 دركال  توجیهی و توضیح نكا  ایمنای نیاز شاركت 
 نموده وسپس فرمها را به دستگاه نظار  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 مقررا  ایمنی نظار  نمایند.

مسئولیت هر گونه خطا در حین انجام كار كه منجر به حادثه آتش سوزی، انفجار، صدمه به تجهیزا  كه باعا  توقاف پیشارفت كاار -35
 ای و پروژه عملیاتی گردد را پذیرفته، پرداخت جریمه كلیه خسارا  احتمالی را تعهد نماید. دورهروزانه، تعمیرا  اساسی، میان

در صور  بروز حوادث احتمالی ناشی از قصور پیمانكار در حین انجام موضوع قرارداد و رفع مشكل بوجود آمده توسط پرسنل كاار -36
 های مزبور را به عنوان جریمه پرداخت نماید. درصد  هزینه 20به اضافه های ناشی از حوادث مزبور  فرما، پیمانكار  كلیه هزینه
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شرایط عمومی پیمان مسئولیت حراست و نگهداری كلیه اشیا و تاسیسا  را پذیرفته با رعایت حفاظت و ایمنی در كار گاه  21طبق ماده -37
در هر صور  مسولیت تامین اقالم صدمه دیده یاا مفقاود د.مسئولیت هر گونه قصور، خسار  جانی و مالی در انجام عملیا  را تعهد نمای

  شده به عهده پیمانكار خواهد بود.
های زیست محیطی را از كارشانا  محایط  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 صور  مشاهده هر-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-40

 باشد. مقررا  ایمنی می
نفار  20)تاا خود  بیمه نامه  مسئولیت كارفرما در قبال كاركنان  تعدادی بای ناام 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 امضا  مجاز مسئولین  كار بر اسا  دستورالعمل صدور مجوز كار )از واحد مربوطه صور  پذیرد.
 ناظر مربوطه باشد. مربوطه ي كارفرما، مسئول پیمانكاري یا

 استفاده نمایند. فند هنگام انجام كار از كلیه تجهیزا  حفاظت فردي متناسب با نوع كاركاركنان پیمانكار موظ•  .2
و یا عدم اساتفاده از تجهیازا   HSE نماینده كارفرما در صور  مشاهده انجام كار بدون دریافت مجوز الزم یا عدم رعایت مقررا •  .3

 نموده و تأمین خسارا  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 آماد و كا استفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا ایمن در هنگام كار ممنوع است و در صور  مشاهده از انجام•  .5

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

فعالیت مذكوررا نخواهد داشت و از بابت هزینه هاي مرتبط با توقف كاار،  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 فو ،  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  خسارا  مالي قابل توجه و یا آلودگي هاي زیست محیطي
شبه حوادث مربوط به خود مطابق باا  پیمانكاران اصلي ملزم به ثبت و ارائه گزارش و آمارحوادث بهداشتي، ایمني و زیست محیطي و .9

پیمانكار دفتر مخصوص براي ثبت خصوصیا  تمام معالجا  جزئاي كاه  دستورالعمل گزارش حوادث به نماینده كارفرما مي باشند.
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حادثه نااتوان  محل كارگاه انجام مي گیرد تهیه و نگهداري خواهد كرد. همچنین موظف است در صور  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 مشاكال   كارفرما بررسي شود. پیمانكار باید ضمن اطالع رساني HSEمامي حوادث باید توسط نماینده ت .11
 نا ایمن فورًا اصالح شوند. موجود، همكاري الزم را مبذول دارد تا تمامي اعمال و شرایط

آن را به منظور پیشاگیري از وقاوع  گي نماینده كارفرما باید نتایجپیمانكار باید در اسرع وقت پس از تجزیه و تحلیل حوادث با هماهن .12
 دهد. حوادث مشابه به صور  مقتضي در اختیار كلیه افراد قرار

 مدیریت بهداشت-3
ترك فعل كاركناان پیمانكاار باه  جریمه هاي احتمالي از طرف وزار  بهداشت، درمان و دیگر متولیان بهداشتي كشور ناشي از فعل یا .13

 یمانكار خواهد بود.عهده پ
 بهداشت حرفه اي -4

بر این اساتفاده از تجهیازا  حفاظات  به طور كلي حذف یا كاهش آالینده ها در منبع ایجاد و یا مسیر انتقال صور  مي گیرد. عالوه .14
 فردي، به منظور كاهش آثار آالینده ها در محل دریافت، الزامي

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

فرایندها، اعمال، فعالیت ها و مشاغل باید رعایت شود. ضبط و رباط  تجهیزا  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 صور  مرتب و مستمر جمع آوري شود.
 كمك هاي اولیه -6

به تجهیزا  و داروهااي الزم تهیاه و  پیمانكار مكلف است متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرا  كارگاه جعبه كمك هاي اولیه مجهز .18
 باشد نصب نماید. ي كارگران میسردر نقاطي كه دسترسي فوري به آنها برا

آموزش كمك هاي اولیاه را باراي عكاس  الزم است متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرا  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 ابتال  یكي از كارگران به امراض واگیردار مراتب را پیمانكار موظف است به HSEمسئول  .20
 محل استقرار خدما  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 خطرا  محیط  .22
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 از جمله این خطرا  عبارتند از: .23
 خطرا  مكانیكي/ الكتریكي / حرارتي -
 خطرا  ناشي از ارتفاع -
 خطرا  ناشي از مواد شیمیایي و اجسام -

 محتمل اتخاذ نماید. پیمانكار باید براي انواع خطرا  شناسایي شده، تدابیري به منظور پیشگیري از وقوع حوادث .24
 هشدار دهنده مربوط اقدام نماید. وظف است با توجه به خطرا  موجود در محیط كار نسبت به تهیه و نصب عالئمپیمانكار م .25
زیست(، پیمانكارموظف است یاك  به منظورحصول اطمینان ازعملكردمناسب تجهیزا  و ماشین آال )از نظربهداشت، ایمني و محیط .26

 ا نماید.برنامه مدون براي زمان تعمیرونگهداري تدوین و اجر
 مورد بازنگري قرار گیرد. برنامه تعمیر و نگهداري تجهیزا  پیمانكار باید به صور  مستمر با هماهنگي نماینده كارفرما .27
 تجهیزا  ایمني اطمینان حاصل كند. پیمانكار باید در برنامه هاي تعمیر و نگهداري تجهیزا  خود، از وجود و چگونگي نحوه استفاده .28
 به مورد اجرا درآورد. بسته به نوع فعالیت، دستورالعمل هاي ویژه ایمني ماشین آال  را تهیه وپیمانكار موظف است  .29
پیمانكار باید ابزار مناسب و سالم به منظور انجام فعالیت هاي كاري فراهم كند. پیمانكار باید لیسات تجهیازا  ضاروري و تاییدیاه  .30

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

 مخازن و تجهیزا  سند بالست -
 ماشین خم كاري و وسایل نقلیه باربري -
 موتور جوش)ترانس وژنراتور( / ماشین آال  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 تذكرا -8

 به ترتیب ذیل عمل خواهد آمد: در صور  عدم استفاده از تجهیزا  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 صور  مقصر بودن فرد خاطي )با نظر نماینده كارفرما( درخواست− اخطار كتبي به پیمانكار و 
 مقتضي

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

الزم است ضمن پیش بیني تمهیدا  و  ورتي كه پیمانكار در حین اجراي كار از عملیا  پرتونگاري/ رادیوگرافي استفاده مي كند،در ص .33
منجمله سازمان انرژی اتمی پیش بینی كامل تجهیزا  و لوازم مورد نیاز را به  مالحظا  ایمني، طبق مقررا  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
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پیمانكار موظف است اقاداما  الزم را باه  چنانچه بروز برخي آلودگي ها به لحاظ نوع مواد و فرایندهاي تولیدي اجتناب ناپذیر باشد، .35
 منظور كاهش اثرا  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 هااي موارد مشاابه( باه هاوا، خا 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 مطلاع  سطحي و زیرزمیني راه مي یابد، سریعًا نشتي را متوقف
 نماید.

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 باا نظاار  كامال  تخلیه هر گونه فاضالب صنعتي و بهداشتي تصفیه شده به محیط ممنوع بوده و محل و روش .40
 نماینده كارفرما باشد.

ره برداري صارف نمایاد. فعالیت هاي به پیماانكاار بااید حاداكثار تالش خاود را براي كاهش تولید زائدا  ناشي از سوخت و ساز .41
سروكار دارند به منظور اطمینان از به كاربري روشهاي دفاع مناساب بایاد  پیمانكاراني كه با زائدا  خطرناك یا زائدا  با حجم زیاد

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

 خطرناك بر عهده پیمانكار است..  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
باشاد و هزیناه مترتاب از اجاراي  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 
گازارش باازرسین معتماد، اقداما  الزم  پیمانكار باید از بدو شروع به كار براسا  گزارش ارزیابي زیست محیطي پروژه و همچنین .45

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

جهت كاهش اثرا  ناشي از اجراي پروژه بر محیط زیست منطقه مطابق گزارش  سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اقداما  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 طرح 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
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هرگونه مسائل و مشكال  فنی باید از طریق دستگاه نظار  حل و فصل گردد. لذا الزم ا ست ارتباط مستمر و دائم پیمانكار با دساتگاه -51

تكنسین های نظار  تعریف شده اناد. لاذا  -3كارشناسان نظار  و   -2نظار  عالیه  -1رار باشد.دستگاه نظار  در سه سطح نظار  برق
كلیه مدارک و مستندا  مربوط به پروژه و مطابق با مفاد قرارداد میبایست پس از اخذ تائیدیه های كارشناسان نظار  باه مرجاع تحویال 

 تحویل گردند.گیری نهائی یعنی نظار  عالیه 
ها، مقاادیر  موافقت با تقاضای تحویل موقت موكول به ارائه گزارش كار حاوی فعالیتهای انجام گرفته ، چك لیسات هاا، تسات لیسات-52

تواند از طریق دستگاه نظار  تقاضای تحویل موقت نموده ونماینده خود را برای  باشدرا ارسال نمود می حاصل از اندازه گیری قطعا  می
 درجلسه تحویل موقت معرفی نماید . شركت

روز از دریافت گزارشا  مزبور آنها را رسیدگی ودر صور  تایید تاریخ تشكیل جلسه تحویل موقات را  15دستگاه نظار  ظرف مد  -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
-EPقرارداد و به تقاضای پیمانكار صدور گواهی تحویل قطعی مطابق باا )فارم شاماره  8پس از پایان دوره تضمین مندرج در ماده -55

 .( خواهد بود704-03

 مدت انجام كار: -3
هاای خناش شادن     جهت انجاام كلياه اعاليتهاا باا احتزاان زماان      تقويمي ) شامل روز کاری وتعطيلي ( روز  75مدت انجام كار 

)جادو  خالصاه   های واگذار شده را بر اساس  اندازی مجدد آنها خواهد بود. پيمانكار مؤظف است كليه اعاليت دستگاهها و راه

مدت تعيين شده در  قرارداد پيوست(  CPM( و برنامه زمانبندی ريزاعاليت ها )3اعاليت های مناقصه تعميرات اساسي واحد

اقا  باا    وروزهاای تعطيلاي    ميباشد.انجام کاار خاارج ازسااعات ااوق     17الي حداقل  صبح  8به اتمام برساند.ساعت کاری از 

 هماهنگي قبلي با دستگاه نظارت مجاز ميباشد.

 محل انجام كار:  -4
 تهران. –مدان جاده ه 45نيروگاه شهيد مفتح واقع در كيلومتر -شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح

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

 : شرایط پرداخت -6
را به عنوان پيش پرداخت به هنگام  قرارداددرصد بهای  25 تا تواند مي کارارما،  پيمانکاردرصورت درخواست كتبي  -الف

 پيمانکار پرداخت نمايد.امضای  قرارداد در ازای ضمانتنامه بانكي به 

پيشارات کاار   صاورت وضاعيت   مقابل ارائه  در درصد مبلغ قرارداد به  نزبت پيشرات كار طبق برنامه زمانبندی و 70  -ن

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

 پيمانكار پرداخت خواهد شد.

در  قارارداد   22روز از تاريخ صدور گاواهي تحويال موقات ماذكور در مااده        20درصد مبلغ قرارداد ظرف مدت  30 -ج

زار كلياه كزاور قاانوني وقاراردادی باه       مقابل ارائه صورتحزان پيمانكار كه به تاييد دستگاه نظارت رسيده باشاد پاس از ك  

 پيمانكار پرداخت خواهد شد.
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 تضمین شركت در مناقصه: -7
به عنوان تضامين شاركت    ريا  390.000.000شنهاد يش اقره ضمانتنامه بانکي به مبلغ بايد در هنگام ارائه پي پيمانكار مي -1-7

نيروگاه بنام شركت مديريت توليد برق شاهيد مفاتح    بانش صادرات شعبه 0101126638007در مناقصه و يا به حزان جاری 

ای ارسا  دارد. تضمين شركت در مناقصاه باه منظاور اطميناان از مفااد پيشانهاد شاركت در         واريز و آنرا در پاكت جداگانه

ش باشد به پيشنهادی ااقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از ميازان مقارر ،  ا    مناقصه توس  پيمانكاران مي

 شخصي و ظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شود تاا تااريخ امضاار قارارداد و تزالي        ای كه در مناقصه برنده شناخته مي تضمين شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده -2-7

 شود. ضمانت نامه حزن اجرای تعهدات بوسيله كارارما نگهداری مي

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

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

 تسلیم پیشنهادها:  -8
با توجاه باه شاراي  تعياين شاده در ايان        الك مهر شدهو های در بزته  پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهاد خود را در پاكت -1-8

به دبيرخانه شركت مديريت تولياد بارق شاهيد مفاتح تزالي  و       61/60/8139شنبه مورخ  روز 14ساعت مناقصه حداكثر تا 

 رسيد درياات دارند.

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

 قرار گيرد.

و گشايش پاکات ماالي پذيراتاه شادگان در      71/60/8139مورخ شنبه يک پيمانكاران در روز يگشايش پاكات ارزيابي ان -3-8

 در محل شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح انجام خواهد پذيرات. 17/06/1398ه شنبيک ارزيابي اني در روز

 امضاء و مهر پیشنهادها: -9
های مجاز خود امضار و مهر نموده و بدون تغيير و ياا حاذف    پيشنهاد دهنده بايد كليه اوراق و اسناد مناقصه را بوسيله امضار

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

مشروط، مخدوش و بدون سپرده و همچنين به پيشنهادهای كه بعد از انقضار مدت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثار داده  

 نخواهد شد.

 طرز تهیه پیشنهاد:  -10
 )ارم پيشانهاد قيمات(  مطابق با ارم ضميمه اسناد مناقصاه ف در برگ پيشنهاد رق  پيشنهاد قيمت بايد به عدد و حرو -1-10

 نوشته شود. 

 در پاكتهای جداگانه قرارداده شود: ذيلاسناد مناقصه به ترتيب 

 حاوی تضمين شركت در مناقصه بايدشود  مشخص مي (الف))يش پاكت با حرف  -2-10

 گيرد شامل:مدارك و اسنادی كه بايد در پاكت )ن( قرار  -3-10

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

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

 های كاری گواهي حزن انجام و رضايت نامه -
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 يهرگونه مدارك دا  بر توانايي، اجرايي و مال -

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

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

 گواهي تصديق امضار صاحبان امضای مجاز الزاميزت. -

 باشد كيفي مناقصه گران كه پيوست اين مناقصه ميتكميل دستورالعمل استعالم ارزيابي  -

 قرارداد نمونه ممهور و امضار شده باشد. -

 باشد: ضريب شاخصهای انتخان پيمانكار در موضوع مناقصه به شرح ذيل مي -

 درصد 50شاخص ضريب تأثير امتياز اني = 

 باشد: شاخص ضريب تأثير امتياز اني براساس معيارهای ارزيابي ذيل مي

 يابي تجربه و دانش در زمينه مورد نظر )سابقه اجرائي(ارز

 ارزيابي حزن سابقه و رضايت در كارهای قبلي

 ارزيابي وضعيت و توان مالي و پشتيباني

 های مديريتي مناسب ارزيابي مديريت كارآمد و سيزت 

 ارزيابي بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه

ضريب تاثير امتياز اني و شاخص ضريب قيمت پيشنهادی براساس رابطاه و ارماو    انتخان پيمانكار با در نظر گراتن شاخص 

 گردد. ذيل محاسبه مي

)]100([100

100

ti

C
L




  

L: تراز شده )ريا (  تقيم   

C: قيمت پيشنهادی )ريا (   

I: ضريب تاثير امتياز اني 

T: ( 60-100امتياز اني پيشنهادها )   

 شود. پيشنهاد برتر شناخته مي توضيح: كمترين قيمت تراز شده به عنوان

 مي باشد.  60: حداقل امتياز اني           

الك و كه بدون در نظر گراتن ارزش اازوده مشخص شده بايد حاوی پيشنهاد قيمت  )ج(پاكت ديگری كه با حرف  -4-10
پيمانكار پاكت مذكور نام و نشاني سه شوند و روی هر يش از گذاشته شده ديگری  الك و مهرجمعًا در پاكت و شده  مهر

 مناقصه به وضوح نوشته شده باشد. موضوع

 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 کنندگان هر يش از  -1-11

 ب را كتبًا به دستگاه مناقصه گذار اطالع دهند.پس از درياات اسناد و مدارك مناقصه مرات

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

 دستگاه مناقصه گذار اعالم و جزر اسناد و مدارك قرارداد منظور خواهد شد.
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صالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضار مهلات تزالي  پيشانهادها را بارای     مناقصه گذار حق تغيير، ا -3-11

 شود. ايد مراتب كتبًا به دعوت شدگان ابالغ مي دارد و اگر  نين موردی پيش خود محفوظ مي

 تضمین حسن اجراي تعهدات -12
مبلغ كل قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز وجه نقد به  %5در زمان مبادله قرارداد پيمانكار موظف است معاد  

بانش صادرات شعبه نيروگاه به عنوان تضمين حزن اجرای تعهادات باه كارارماا ارائاه      0101126638007حزان جاری سپهر 

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

 سپرده حسن اجراي كار -13
درصد به عنوان سپرده حزن انجام كار  10( به ميزان 5هر پرداخت به پيمانكار )به استثنای پيش پرداخت موضوع بند ماده از 

كزر خواهد شد. نصف مبلغ مذكور پس از صدور گواهي تحويل موقت و ماابقي پاس از صادور گاواهي تحويال قطعاي باه        

بر ميزان پرداخت سپرده  اوق  باه   ( FP 706-02يابي پيمانکاران)ارم ارز رعايت عوامل مندرج درگردد. پيمانكار مزترد مي

 . پيمانکار تاثير مي گذارد

 جریمه تاخیر و خسارت -14
تشخيص خود و با تواند به  تاخير نمايد كارارما ميتعيين شده طبق برنامه زمانبندی مناقصه  نانچه پيمانكار در انجام موضوع 

درصد  10درصد تا حداکثر روزانه  1ات در راه اندازی واحد به ازای هر روز تاخير حداقل توجه به موثر بودن يا نبودن تاخير

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

تواناد عاالوه بار     كارارماا ماي  درصد مدت موضوع قرارداد تجااوز نماياد    10مدت تاخير در انجام كار بيش از در صورتيكه 

 جريمه اوق قرارداد را نيز ازخ نمايد.درياات 

 هاي تامین اجتماعي و حفاظت فني و عوارض مالیاتها قوانین كار و بیمه -15
هاای اجتمااعي و حفاظات اناي و ااردی و       نمايد كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيماه  پيمانكار تاييد مي -1-15

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

 هرگونه كزور قانوني و حقوق دولتي متعلقه به قرارداد طبق مقررات از صورتحزابهای پيمانكار كزر خواهد گرديد. -2-15

 تغییر مقادیر كار -16
% مبلغ قرارداد باه خادمات موضاوع قارارداد     25ان كارارما اختيار دارد پس از مبادله قرارداد با اطالع كتبي به پيمانكار تا ميز

 اضااه و يا از آن كزر نمايد، بدون آنكه در واحد بهار يا شراي  قرارداد تغييری حاصل شود.

 قبول یا رد پیشنهاد -17
باشاد   كارارما )شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح( در رد يا قبو  يش يا كليه پيشنهادها بدون اينكه نياز باه ذكار دليلاي   

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

 :شركت تباني به زیان -18
شود و  گزارش داده ميهيئت مديره شركت اند مراتب به  تباني كردهكارارما به زيان  پيمانكارانهرگاه يقين حاصل شود كه 

گزارش امر را با ذكر نام كارارما تباني انجام شده باشد، مناقصه ابطا  خواهدشد و هيئت مديره شركت  نانچه به تشخيص 

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

 گشایش پاكتها:حضور شركت كنندگان در جلسه  -19
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در جلزاه گشاايش پاكتهاا بالماانع     ان آنها با ارائاه معرااي ناماه كتباي     يا نمايندگحضور هريش از شركت كنندگان در مناقصه 

 باشد. مي

 :عدم واگذاري قرارداد -20
پيمانكار بدون موااقت كتبي كارارما حق واگذاری يا انتقا  تمام يا قزمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد به شخص حقوقي يا 

ت اداری و غير اداری ندارد و  نانچه خاالف آن محارز گاردد كاه در     حقيقي ديگری و استفاده از كاركنان شركت را در ساع

های آن به نفع  كليه تضمينو گردد  % مبلغ قرارداد اعما  مي15ای معاد   اجرای كار از نيروهای شركت استفاده نموده جريمه

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

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

پس از درخواست كتبي از كارارما پس از مشخص شدن نرخ خدمات و در صورت تائيد كار همكاری خواهاد   2ماده 12با بند

 شد.

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

  3خالصه اعاليت های مناقصه تعميرات اساسي واحدپيوست شماره يش:   
 پيوست شماره دو:  ليزت ابزار و نرخ خدمات رااهي وتجهيزات  

 عالم ارزيابي كيفي مناقصه گران كارارماپيوست شماره سه:  دستورالعمل است
   1337پيوست شماره  هار: اعالميه مربوط به رعايت وقبو  مصون ديماه 

 هيئت وزيران   1/9/83پيوست شماره پنج : اعالميه مربوط به اجرار ماده هفت آئين نامه پيشگيری ومبارزه با رشوه در دستگاههای اجرايي 
 پيوست شماره شش : نمونه ارم ضمانتنامه شرکت در مناقصه  

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

 پيوست شماره ده: ارم قيمت پيشنهادی

 CPMشرح خدمات مناقصه و ده:  ياز پيوست شماره 
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 پیوست  شماره یک مناقصه                                                                          

  3خالصه اعاليت های مناقصه تعميرات اساسي واحد

 ردیف
 اصلی فعالیت

 

1 ( متر مربع 40لوله مزير بای پاس و موتور والو مربوطه )به متراژ تقريبي   یزيورنگ آم ی، آماده ساز یداربزت بند یها تياعال  

دستگاه ترانس و شش دستگاه ترانس آگزيالری واحد هفت 2  

3 
های حفاظ هفت دستگاه ترانس  ؛ شش  دستگاه ترانس آگزيالری واحد و نرده حفاظ ترانس اصلي  وخطوط آتشنشاني محل ترانزها و  نرده

 ساپورتهای مربوطه

عدد 12ان های برج خنش كن به تعداد  گيربكس 4  

 شاسي گيربكس ان های برج 5

های گيربكس ان های برج هان 6  

7 ( مربع متر 80به متراژ تقريبي   )A پمپ های اصلي آن گردشي 

8 ( متر مربع 80به متراژ تقريبي   )B پمپ های اصلي آن گردشي 

9 ( متر مربع 20به متراژ تقريبي   )A بار  كاندنزيت پمپ 

10 ( متر مربع 20به متراژ تقريبي   )B بار  كاندنزيت پمپ 

11 ( متر مربع 440عدد )به متراژ تقريبي  12لوله های رايزر برجهای خنش كن و موتوروالوهای مربوطه به تعداد  يجدار داخلي وخارج  

12 ( متر مربع سند بالست و رنگ5000خ  زير زميني سيركوله آن خنش كن تا هدر ورودی برج )به متراژ تقريبي   

13 ( متر مربع 685هدر زير زميني رايزر های برج خنش كن )به متراژ تقريبي   

متر مربع 679ساخته شوند و مونتاژ گردند( به متراژ  یالز کهي)در صورت 3برج واحد  یها کلکتور 14  

15 A & B FDF - A & B CP - A & B CWP - A & B GRF - A & B & C BFP عدد 11كيلو ولت به تعداد  6.6یرنگ آميزی موتورها  

واحد يترانس اصل یزيآم رنگ 16  

مترمربع 5100 يبي)به متراژ تقر3داکت دود واحد  یقلز4و3و2داکت دودو اسکلت  یاسکلت قلز نياولو  ) 17  FDF یاسکلت قلز یزيرنگ آم  

عدد 12ان های برج خنش كن به تعداد  موتورهای 18  

 (متر مربع2000)به متراژ 3واحد لرياطراف کوره بو یاسکلت الز یزيرنگ آم 19
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 ابزار وخدمات (پیوست شماره دو )لیست 
 

به  شرح اقالم و خدمات رديف

عهده 

 پيمانکار

به 

عهده 

 کارارما

 توضيحات

اناااواع جاااک هيااادروليک و جرثقيااال   1

 chain blockدستي

  درصورت تحويل )درمواقع ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد 

-ابزارولااوازم شخصااي وايمني)ماسااک  2

 ...(-عينک-دستکش

  ----- 

-دريال  -برقي)دستگاه جوشتجهيزات  3

 (کابل -سنگ

  درصورت تحويل )درمواقع ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد 

 درصورت تحويل )درمواقع ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد   ...(-گاز-هوابرش-انواع کپزو )آرگون 4

    انواع اسپری روانکاری 5

        اسپری ترک يابي 6

    کرباس 7

    -موليکوت -گريسانواع  8

    سمباده 9

    انواع  زب مايع و کاغذی 10

    -الوار-تخته –پالستيک  11

    الکترود –صفحه سنگ  12

 درصورت تحويل يا ارئه خدمات اجاره بها منظورخواهدشد   لوله و لوازم داربزت بندی 13

 ضروری(اجاره بها منظورخواهدشددرصورت اجرا  )درمواقع    اجرای داربزت بندی 14

 درصورت ارئه خدمات )درمواقع ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد   ...-تراکتور-...(-تن11جرثقيل متحرک) 15

 درصورت ارئه خدمات )درمواقع ضروری(اجاره بها منظورخواهدشد   کمپرسور 16

    ... -جعبه الزی -اتاقک –کانکس  17

-اهاا  متاار -گيری)ميگاارابزاراناادازه  18

 –کاليبراتوردماااا -سااااعت-کاااوليس

 ( گيج ديجيتالي–اشارسنج 

  درصورت تحويل يا ارئه خدمات اجاره بها منظورخواهدشد 

 درصورت ارئه خدمات )درمواقع ضروری(هزينه منظورخواهدشد   نيروی انزاني ساده و متخصص 19

 -----   ...(-ميان وعده -شير-پذيرائي) ای 20

کليه ابزار و ين بالک های مورد استفاده بايد   - کااش-ابزارکااارمعمولي)انواع آ ااار  21
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 استاندارد وسال  باشد                                  .(جين پالک و...-سوهان

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

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

    ابزارمخصوص  24

 تامين برق تابلوهاوپريزهابه عهده کارارما ميباشد   کابل وسي  سيار 25

 تامين آن و هوای سرويس به عهده کارارما ميباشد   شلنگ انتقا  آن و هوا و... 26

ضروری(هزينه منظورخواهدشد درصورت ارئه خدمات )درمواقع    بازکردن و بزتن عايق  27

 تامين مواد الزم )ورق و پش  سنگ( به عهده کارارما ميباشد
اکزيد آلومينياوم جهات ساند بالسات      28

 توربين 

  

درصورت استفاده پيمانکار از خدمات نيروگاه تعراه برخي موارد به شرح ذيل ميباشد.خارج از اين موارد حزب مورد و        

 به تشخيص کارارما محاسبه و اخذ خواهندشد:

 ريا 1.300.000تن به ازای هرساعت 11جرثقيل  -1

 ريا 800.000تن به ازای هرساعت 5جرثقيل  -2

 ريا 600.000ازای هرساعتتن  ليفتراک به  3جرثقيل  -3

 ريا 1.300.000ه ازای هرساعتببيل بکهو -4

 ريا 1.200.000به ازای هرساعتهريک   باالبر هيدروليکي-800کمپرسور   -5

 ريا 500.000تراکتور به ازای هرساعت -6

 ريا 600.000به ازای هرساعت 400کمپرسور  -7

 ريا  15.000 ليتردستگاه تصفيه روغن  به ازای هر -8
 ريا   12.000.000دستگاه آندوسکوبي وترموگرااي و ويبرومتر شيلنگ   به ازای هر روز   -9
 ريا  800.000کفي تريلي به ازای هرساعت  -10
 ريا 15.000.000دستگاه واتر جت به ازای هرروز  -11
 ريا  650.000به ازای هرساعت  پروژه ایو غير  خدمات کارشناسي به صورت پروژه ای -12
 ريا 400.000خدمات کارشناسي به صورت غير  پروژه ای به ازای هرساعت -18
 ريا  1.000.000سوئيت يک خوابه کمپ نيروگاه تا سه شب به ازائ هر شب -19
 ريا  800.000به ازائ هر شب به مدت طوالني بيش از سه شب سوئيت يک خوابه کمپ نيروگاه  -20
 ا ير 1.500.000تا سه شب به ازائ هر شب  روگاهيخوابه کمپ ن دو تيسوئ -21
 ا ير 1.000.000از سه شب به ازائ هر شب  شيب يبه مدت طوالن روگاهيخوابه کمپ ن دو تيسوئ -22

 ا ير 2.000.000تا سه شب به ازائ هر شب  روگاهيخوابه کمپ ن سه تيسوئ -23

 ا ير 1.500.000از سه شب به ازائ هر شب  شيب يبه مدت طوالن روگاهيخوابه کمپ ن سه تيسوئ -24
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 ريا  72.000انواع جک هيدرو ليکي                            هرساعت     -25

 ريا  72.000هر ساعت                           انواع  ين بالک وترولي  -26

 ريا  12.000هر ساعت                       ،کوليس ،...انواع ميکرو متر   -27

 ريا  72.000هر ساعت      انواع ا ار آلن و  کش خور                   -28

 ريا  12.000هر ساعت          انواع سي  سيار پرژکتور                   -29

 ريا  15.000هر ساعت       انواع بکس                                          -30

 ريا  24.000هرساعت           انواع ترکمتر                                 -31

 ريا  7.000هر ساعت         انواع شگل                                        -32

 ريا  36.000هر ساعت      انواع ميني سنگ                                -33

 ريا  7.000هر ساعت            انواع آ ار لوله گيری .....                   -34

 ريا     12.000هرساعت       کپزو  پرسي                                 -35

 ريا    12.000هرساعت            کپزو  اکزيژن                           -36

 ريا  12.000هرساعت             کپزو  آرگون                           -37

 ريا  160.000رعدده            شارژ کپزو  پرسي                     -38

 ريا 175.000هرعدد             شارژکپزو  اکزيژن                  -39

 ريا 1.800.000هرعدد          شارژ کپزو  آرگون                   -40

 تجهیزات و ابزارآالت ابزاردقیق:
 ريا 480.000هرساعت         انواع کاليبراتور  -41
 ريا 150.000انواع گيج ديجيتالي                           هرساعت  -42
 ريا  24.000انواع گيج مبنا                                  هرساعت  -43
 ريا  120.000پمپ دستي                                     هرساعت  -44
45- Dead weight tester                        ريا  190.000هرساعت 
 ريا   150.000هرساعت  )دستگاه برنامه ريزی وکاليبراسيون ترانزميترهای اسمارت(ورنيکيتکامي -46
                        ريا 72.000ستون آن                                       هرساعت  -47
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 پیوست شماره سه )پرسشنامه ارزیابی كیفی پیمانکاران (
       

 مقدمه :

باشید    میی برق شهید مفتحهدف 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 

گییرد  می 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 برق شهید مفتحمحرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت مدیریت تولید ها    کلیه مدارک ارائه شئه توسط شرکت

 سشنامه :راهنمای تکمیل پر

 باید کلیه اطالعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل ومهر و امضا نموده و مدارک و اسناد را که نشانگر اعتبار  متقاضیان

 باشد ، ضمیمه نماید . به اطالعات ارائه شده بدون مدارک معتبر ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . می اطالعات مذکور

  اطالعات تکمیلی باشد صفحات جداگانه ای تهیه نموده و نام پیمانکار و شمماره سموام ممورد نرمر را در صورتی که نیاز به ارائه

 می نماید نیز روی آنها قید

  چنانچه در هر زمان، خالف واقع ، مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائمه شمده از طمرف پیمانکمار محمرز گمردد ، بالااصمله امتیماز

قمانونی مترتمب بمر ارائمه ممدارک و اطالعمات  یمر های  نکاران خاطی عالوه بر قبوم مجازاتبندی انجام شده لغو گردیده و پیما

 .مفتح خسارات وارده را نیز قبوم خواهند داشتشهید  واقعی یا جعلی ، تصمیم متخذه از طرف شرکت مدیریت تولید برق 

 همگی ممهور به مهر شمرکت شمده باشمند در  پرسشنامه تکمیل شده را پس از امضا تعهد آور به همراه مستندات مورد نیاز که

 آدرس زیر ارسام نمایید:یک زونکن ، به 

-6553119151کمممد پسمممتی  اممممور بازرگمممانی  -نیروگممماه شمممهید مفمممتح -جممماده هممممدان ، تهمممران 45کیلمممومتر  –هممممدان 

 08138276190تلفن:

 تاریخ تکمیل مهر شرکت امضا نام مدیر عامل)امضا مجاز(
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 مشخصات شرکت : – 1

 نوع شرکت: نام قبلی شرکت نام شرکت

 سهامی خاص ٱسهامی عام       ٱ

 بیییا مییییولیت  ٱتعیییاونی                ٱ

 حدودم

 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 تحصیلیمدرک  سمت نام و نام خانوادگی

     

     

     

     

     
رتبییه و رشییته اخییا شییده از سییازمان  

 مدیریت و برنامه ریزی
 رتبه نوع گرایش یا رشته ردیف

 

 درجه

 

 حداقل مبلغ تعداد کار مجاز

 )میلیون ریال(

 حداکثر مبلغ

 )میلیون ریال(

 

       

       

       

E-mail: 

Web sit: 

 

 

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

    

 

 

 تاریخ فرم اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکاران شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح
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 فهرست کارهای انجام شده طی پنج سال گاشته( 1)
حیداقل ههیار                                                                             داشتن تجربه و دانیش )سیابقه اجراییی(                                                                                            

 کار 

 کارفرما محل اجرا شرح کار ردیف
شروع تاریخ 

 کار

تاریخ خاتمه 

 کار

مبلغ پیمان 

 )به ریال(

       

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

 نتیجه ارزیابی: 

 :شود( ) این قیمت توسط کارفرما تکمیل می

 

 

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

 تاریخ ارزیابی کیفی پیمانکارانفرم اطالعات  مفتحشهید  شرکت مدیریت تولید برق 
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 ) این ارم قبلیهای  فرم ارزشیابی عملکرد پیمانکار در پروژه( 2)
ً
 توسط کارارما تکمیل می شود(کامال

 عنوان  معیار ارزشیابی ردیف

این قیمت توسط کارفرما تکمیل 

  شود می
 تنیجه ارزیابی:

 ضعیف متوسط خوب عالی

5/2 2 5/1 1 

     انسانی باالخص نیروی انسانی متخصص تجهیز نیروی 1

     هماهنگی و همکاری با کارارما و سایر عوامل دست اندر کار پروژه همچنین همکاری در دوران تضمین 2

     تونایی تهیه مواد و تجهیزات مورد نیاز و رعایت مشخصات انی 3

     نحوه تجهیز کارگاه و کیفیت کارهای انجام یااته از نرر انی 4

     بنیه مالی و نحوه پشتیبانی مالی پروژه 5

     )ایمنی ، سالمت شغلی و محیط زیست (  HSEعملکرد   6

     حضور مرتب در جلسات هماهنگی 7

     ها و گزارشات تعمیرات اساسی تجهیزات تکمیل و ارائه  به موقع  تست  ارم 8

     آنهانگهداری از تجهیزات  و قطعات و حفظ سالمتی  9

     رعایت مقررات قانونی وشئونات اخالقی وحراه ای 10

     رعایت مقررات قانونی و شئونات اخالقی و حراه ای 11

  نتیجه ارزیابی )جمع امتیازات(

 

 تاریخ تکمیل مهر شرکت امضا نام مدیر عامل)امضا مجاز(
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 در دسترسفهرست تجهیزات و ماشین آالت اماده به کار یا ( 3)
 نوع مالکیت  تعداد ماشین آالت  / تجهیزات و ابزار آالت ردیف

 ملکی  / اجاره ای

 کشور سازنده مدل 

      

    

 0-5متوسط  5-10خوب  10-15 عالی ابزار آالت  داشتن تجهیزات و

 نتیجه ارزیابی : 

 ) این قسمت توسط کارارما تکمیل می شود (

 

 

 

 تاریخ تکمیل مهر شرکت امضا مجاز(نام مدیر عامل)امضا 
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 فهرست نیروی انیانی متخصص تمام وقت )عناصر کلیدی و کادر فنی(( 4)
 با ارائه میتندات الزم 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 سابقه کار پایه معلومات

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
سابقه کار 

 نیروگاهی

آخرین 

 سمت
 کل سابقه کار

       

 0-5متوسط  5-10خوب  10-15عالی  داشتن تجهیزات و ابزار آالت 

 نتیجه ارزیابی : 

 ) این قسمت توسط کارارما تکمیل می شود (

 

 

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

    

 

 

 تاریخ فرم اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکاران مفتحشهید  شرکت مدیریت تولید برق 
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 توانایی مالی و پشتیبانی( 5) 
 )با ارائه اظهار نامه مالیاتی و میتندات الزم(

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

1389     

1390     

1391     

1392     

1393     

 نتیجه ارزیابی: 

 مدیریتی مناسبهای  و سییتمها  کار و نظاممدیریت ( 6)

 نام موسیه صادر کننده شرح گواهینامه / نظام
 نوع گواهینامه

 ) ملی / بین المللی (
 تاریخ انقضا تاریخ دریافت

     ISO 9001سییتم مدیریت کیفیت 

     ISO 14001سییتم مدیریت زییت محیطی  

 سییتم 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)
 میتندات ارائه شده تعداد شرح ردیف

   کارهای انجام شده در نیروگاه همدان 1

   در استان همدانکارهای انجام شده  2

   کارهای انجام داده در سایر  نیروگاه ها 3

 نتیجه ارزیابی:

 شهرستان:           محل ثبت :                                                                                     استان:                         

 

 تاریخ تکمیل شرکتمهر  امضا نام مدیر عامل)امضا مجاز(

    

 

 

 تاریخ فرم اطالعات ارزیابی کیفی پیمانکاران برق شهید مفتحشرکت مدیریت تولید 
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 پیمانکاریهای  یارهای مربوط به ارزیابی كیفی مناقصه گران  در مناقصهعجدول م
 شود( می ) این قیمت توسط کارفرما تکمیل 

 معیار ارجاع کار ردیف
امتیاز هر معیار 

(bi) 

 ضریب معیار

(ai) 
 نتیجه ارزیابی

  20 100 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر ) سابقه اجرایی( 1

  25 100 حین سابقه و رضایت در کارهای قبلی 2

  15 100 داشتن تجهیزات و ماشین االت آماده و یا در دسترس 3

  20 100 کلیدی از نظر دانش و تجربه اعضای  کفایت کادر فنی و  4

  10 100 توانایی مالی و پشتیبانی 5

  5 100 مدیریتی مناسبهای  مدیریت کار آمد و سییتم 6

  5 100 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه 7

 ز کلنحوه محاسبه امتیا


 

bi

biai
 

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

    

 

 

 کد پیتی : کار فرما:
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 آخرین رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی: شماره قرارداد:

 تلفن مدیرعامل: نام شرکت:

 آدرس پیت الترونیکی: نام اختصاری:

 قبلی شرکت :های  نام تابعیت:

 آدرس محل سکونت مدیرعامل: شماره ثبت :

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

 

 مشخصات مدیران -1

آخرین میدرک  محل صدور محل تولد تاریخ تولد کد ملی ش  ش  نام پدر سمت  نام نام خانوادگی

 تحصیلی

 میزان سهام

          

          

          

          

 قرارداد( 4قراردادها )حداکثر  -2

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

     

     

     

     

 

 سابقه مدیریت مدیران در سایر شرکت ها -3

 علت خروج موضوع فعالیت مدیرعامل نام شرکت یا موسیه 

    

    

    

    

 

 اقوام در صنعت برق -4

 محل اشتغال مدیرعامل نام نام خانوادگی

   

   

 

 امضا شرکت:مهرو 
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 ارم درخواست 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(

 

 

 اخا اطالعات                               نام و نام خانوادگی ،  امضاتاریخ تایید                                         تاریخ 

 

 نتیجه رای کار گروه واگااری اطالعات

 
 شود می موافقت موافقت نمی شود

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

 استفادههای  محدودیت
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 4پیوست شماره 

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

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

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

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

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

یدار ثابت گردد خریدار حق دارد قرارداد را لغو و یا و یا قبل از تیویه نهایی حیابها عدم صحت و درستی اعالمیه فوق الاکر به خر

قرارداد و تاخیر در لغو حاصله از های  و زیان تعهد نامه حین اجرای عملیات سازنده / پیمانکار / فروشنده را ضبط نموده و خیارات

 گردد می تعیینزیان توسط خریدار  باشد از اموال سازنده استیفاء نماید میزان خیارت یا می اجرای آنرا که ناشی از لغو قرارداد

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

بوده و  موضوع قرارداد و نیز تا ایفا نمودن و تیویه نهایی کلیه تعهدات خریدار با هیچ یک از اشخاصی که مشمول قانون فوق الاکر

که عدم رعایت و قبول این تعهد از مشارکت نخواهد کرد سازنده باید آگاه باشد اند  در ماده یک قانون مزبور مبین و مشخص شده

باشد از اموال  می دهد که قرارداد را لغو و یا تعهدنامه حین اجرای قرارداد که ناشی از الغای آن می طرف او به خریدار این حق را

 انکار / فروشنده وصول و استیفا نماید میزان خیارت و زیان توسط و به نظریه خریدار تعیین خواهد شد سازنده / پیم

دارد در صورتیکه سازنده / پیمانکار /فرونده شود هنانچه در طول مدت اجرای قرارداد یا  می پیشنهاد دهنده مناقصه همچنین اظهار

 –انکار / فروشنده یا هریک از اقوام یا اقربا او و خویشاوندان عمال مباشرین خود سازنده / پیمهای  قبل از تیویه نهایی حیاب

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

باشد و با اقربا و  می یشتر از سهام یا سرمایه یا منافع شرکت%( یا ب5در صد )5ممیزی و نظار هریک از سهامداران شرکت که دارای 

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

های  و یا مدیرکل هریک از وزارتخانهدرصد( یا بیشتر باشد بیمت وزیر یا معاون وزیر 2% )2شرکت در سهام و یا سرمایه و منافع آنها 

دولت ایران منصوب گردند و یا پیت و سمت مشابهی در سازمان برنامه و یا سازمان بنادر و کشتیرانی پیدا نماید )همانطوریکه در 

ای از طرف او و  تبصره یک ذیل قید گردیده است ( سازنده خریدار حق خواهد داشت قرارداد را لغو نماید بدون اینکه ادعا یا مطالبه 

 یا سازنده / پیمانکار / فروشنده صورت گیرد
 

 مهر و امضا پیمانکار
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 5پیوست شماره 

اجرائیی مصیوب های  )اطالعیه مربوط به اجرا ماده هفت آئین نامه پیشگیری و مبیارز بیا رشیوه در دسیتگاه

 هیئت وزیران( 1/9/83
منطبق با مصادیق رشوه به شرح بندهای ماده یک آئین نامه پیشیگیری و مبیارزه بیا رشیوه در در صورتیکه طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال 

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

 ماده یک فصل اول مصادیق رشوه 

ذیل مبادرت به اخا وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخیت وجیه ییا تییلیم میالی را های  که مطابق بند اجراییهای  کارکنان و میئوالن دستگاه

( 8( میاده )17دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مااکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند و با توجه به بنید )

رسیدگی به تخلفات اداری بیرای اعمیال مجیازات مناسیب ارجیاع های  پرونده آنان به هیئت- 1372مصوب   -قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 خواهد شد

 الف : گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است

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

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

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

یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تیلیم مال از ارباب رجوع به طور میتقیم یا غیر میتقیم برای انجام دادن ییا نیدادن امیری ه : اخا 

 باشد  می که مربوط به دستگاه اجرایی

ابط ییا پیایرفتن تعهید ییا شود ، از جملیه ابیراء ییا اعطیا وام بیدون رعاییت ضیو می و : اخا هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی

میئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائیه خیدمات بیه اشیخاص و 

 اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد 
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 بیمعه 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**     چه ***نماید هنان می تضمین و تعهد

ف که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تیلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمیان اسیتنکا

                                                                                                                              نموده است تا میزان 

مطالبیه نمایید                       ریال هر مبلغی را کیه***                                                                                                       

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا      ی واصله از سوی ***به محض دریافت اولین تقاضای کتب

   *** اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، بی درنگ وجه یا حواله کرد

 بپردازد                                                           

باشد   این مدت بنا بیه درخواسیت کتبیی  می معتبر   ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روزمدت اعتبار این 

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

                                                                                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***   موجب  این تمدید را فراهم نیازد و **

 پرداخت کند     

، مطالبییه نشودضییمانتنامه در سییر رسییید      هنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی***

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

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر

 

 مهر و امضا پیمانکار
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 بیمعه تعالی                                                                    7پیوست شماره 

 ضمانتنامه انجام تعهدات                                                                                          

 )نمونه دو(                                                                                                 

 به نشانی    نظر به اینکه *

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

 از*    دارد ، این **     را با ***

ریال به منظور انجام تعهداتی کیه موجیب     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 **              

   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 ***   ریال هر مبلغی را که***  

آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضیایی داشیته باشید، بیی درنیگ در وجیه ییا حوالیه  بدون  

 کرد***  

                                                                                                                                                                                                

 بپردازد 

اسییت و بنییا     مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز                                                      

 به   درخواست 

باشد و  می درخواست شود قابل تمدیدواصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که    کتبی*** 

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و                               در صورتی که*** 

 موجب این تمدید را فراهم نیازد و نتواند **                       را                                    یا *

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شیده      د **حاضر به تمدید نمای   

  پرداخت کند    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 برق شهید مفتح

 تعهد نامه عدم افشای اطالعات
ت دارای ارزش امنیتیی ، فنیی و به موجب این تعهد نامه آقای / خانم / شرکت                                                         به عنوان دریافیت کننیده اطالعیا

 دامات الزم برای حفظ محرمانگی و عدم افشای اطالعات دریافتی را مطابق با مفاد ذیل انجام دهد گردد که کلیه اق می مالی متعهد

گردد که این اطالعات تنها در اختیار  کارکنانی قرار خواهد گرفت که به این اطالعیات نییاز دارنید و  می : دریافت کننده اطالعات متعهد 1ماده 

 نان ممنوع خواهد بود دسترسی به این اطالعات برای سایر کارک

 شود کمه امکمان دسترسمی آتمی بمه اطالعمات  می تبصره اوم : ااشای این اطالعات به دلیل تقصیر طرف دریاات کننده موجب

 دارای ارزش امنیتی ، انی و مالی منتفی گردد.

  اسماس حکمم مراجمع تبصره دوم : دریاات کننده اطالعات در صورت نقض مقررات این مماده متعهمد  بمه جبمران خسمارات بمرا

 ذیصالح اداری ، قانونی و قضایی خواهد بود.

 . تبصره سوم : در صورت تعارض مقررات این ماده با سایر مقررات حاکم ایمابین مقررات این ماده اولویت خواهد داشت 

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

فاظت اطالعات دریااتی با شیوه مناسب با نوع اطالعات اخذ نموده و آنهما را از دسمترس اامراد  یمر کلیه اقدامات الزم برای ح -1

 نماید . می مسئوم محفوظ بدارد . این موضوع در خصوص اطالعات دریااتی از طریق ایمیل ، نمابر و یا نامه نیز صدق

 کمه بمرای حفاظمت از اطالعمات  اختصاصمی خمود بعممل گردد که همان میزان از مراقبت را  می دریاات کننده اطالعات متعهد -2

آورد از  ممی آورد  برای حفاظت از اطالعات دریااتی نیز بعمل آورد  ،مشروط به اینکه مالحراتی کمه از اطالعمات خمود بعممل می

 لحاظ منطقی برای پیشگیری از ااشای  یر مجاز اطالعات کاای باشد.

که،  اطالعات اختصاصی دریااتی را تا زمانی که در اختیار دارد به طمور کاممل و  گردد می طرف دریاات کننده اطالعات متعهد -3

 جزئی در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد  داد .

 دریاات کننده اطالعات مسئولیت کامل مغایرت تعهدات مندرج در این تعهد نامه با سایر تعهمدات خمود بمه اشمخاص ثالمث را -4

 پذیرد. می
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نمایمد و از  ممی گمردد کمه اطالعمات دریمااتی را تنهما در جهمت توااقمات ایممابین اسمتفاده ممی تعهددریاات کننده اطالعات م -5

 استفاده از آن بصورت مستقیم و یا  یر مستقیم در هر مورد و زمینه  دیگری جدا "خودداری نماید .

گمردد کمه  ممی ، دریاات کننده متعهمد پس از پایان دوره تبادم اطالعات و یا قبل از آن با درخواست کتبی ارائه کننده اطالعات -6

روز کلیه اطالعات در اختیار را به ارائه کننده اطالعات عودت و کلیه اطالعات را نمزد خمود را بمه نحمو مناسمبی امحما  14ظرف 

 نماید .

مطلمع  پیش از انجام هر یک از اقدامات پیش گفته دریاات کننده اطالعات موظف است بصورت کتبی ارائه دهنده اطالعات را -7

 باشد . می نموده و ارائه دهنده جهت معرای نماینده برای نرارت بر روند عادی و امحا اطالعات مختار

گردد که اطالعات را در مکان مناسبی حفاظت نماید تیا در سیاعات غییر کیاری نییز ایین اطالعیات  می : دریافت کننده اطالعات متعهد 3ماده 

 محفوظ بمانند 

این موضوع را بیه طیرف مقابیل "یلی اطالعات در اختیار شخص ثالث قرار گرفت دریافت کننده اطالعات موظف است فورا : اگر به هر دل 4ماده 

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

شخص ثالیث کیه بیا طیرف ارائیه دهنیده دارد که حقی بر درخواست دریافت کننده اطالعات توسط  می : دریافت کننده اطالعات اذعان 5ماده 

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

باییت در قبال دریافت اطالعات فرم درخواست اطالعات را تکمیل نمیوده و بیه مهیر و امضیای خیود  می : طرف دریافت کننده اطالعات 6ماده 

ت ارسال اطالعات از طریق نامیه ، ادرس الکترونیکیی و   بیدون دریافیت فیرم میاکور از شیمول دستورالعمل( شایان ذکر اس 2برساند )پیوست 

 تعهدات این موافقتنامه خارج نییت 

حفظ اطالعات و درخواست برای اتخاذ تدابیر مناسیب و تغیییر ییا بهبیود شییوه نگهیداری های  : ارائه دهنده اطالعات حق بررسی شیوه 7ماده 

 دارد   می کننده اطالعات را برای خود محفوظاطالعات نزد دریافت 

باشد )حداقل تا پایان مدت زمان تشخیص از سیوی ارائیه دهنیده  می :دوره تبادل اطالعات از زمان امضا این تعهد نامه به مدت           ماه 8ماده 

 اطالعات (

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

 یا نابودی اطالعات باقی مانده است  

تبصره دوم : تعهدات این موافقتنامه در صورت جایگزینی و یا تصفیه شرکت در مورد میئوالن جدید نیز قابل اجرا است   در غییر ایین صیورت 

 گردد  می همین ماده 1طبق تبصره 

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

ننیده را به واگاار کننده اطالع دهد ،هنانچه واگاار کننده اطالعات مخالفتی با افشای اطالعات بر اساس احکام قضایی نداشته باشد   دریافیت ک

از طالعات میتواند نیبت به ارائه آن اقدام کند  در صورتی که واگاار کننده اطالعات مخالف افشاء اطالعات باشد خود باید در جهت جلیوگیری ا

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

 ثبت شده کتبی انجام  پایرد   : کلیه اخطارها به موجب این تعهد نامه باید به موجب نامه 10ماده 

 گردد  می تبصره : تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه

: جبران خیارت ناشی از نقض مفاد این موافقتنامه و فاش شدن اطالعات بر اسیاس نظیر کارشیناس رسیمی دادگییتری و بیا مراجیع  11ماده 

 قضایی خواهد بود 

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

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

د ترتیبات مبتنی بر قرارداد تلقی کرده یا آن را تعهدی برای عقد قرارداد ،پیمانکاری  یا دیگر روابط کاری با تشکیل شرکت یا هرگونه نهیا یا دیر

 یا موسیه ای به شمار آورد 

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

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

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

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

 نماید   می تبصره سوم : نمایندگان طرفین ظرف یک هفته نماینده سوم مرض الطرفینی را برای داوری انتخاب

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

 در صورت عدم تحقق هریک از مراحل فوق امکان رجوع به مراجع قانونی برای طرفین محفوظ است تبصره پنجم : 

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

 

 تعهد                                                           امضانام و نام خانوادگی م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایم هرگاه آن شرکت در خواست نماید می بدینوسیله صحت مندرجات این پرسشنامه را اعالم

  کلیه اسناد و مدارکی که برای اثبات مطالب فوق الاکر مورد لزوم باشد ارائه خواهد شد 

 

 

 

 

 

 شرکت:                                   نام 

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

 هدف:

قانون کار جمهوری اسالمی ایران هدف از تهیه این آئین نامه عبارتیت 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 آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظیور بهبیود مییتمر عملکیرد ایمنیی پیمانکیاران در تمیام 

 محوطه های  فعالیت

 یط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انیانی 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:

نمایید، در ضیمن  میی شخص حقیقی  یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان بیه پیمانکیار واگیاار

 باشند    می نمایندگان ایشان در حکم کارفرما

 پیمانکار / مقاطعه کار 

 گیرد  می جرای عملیات پیمان را بر عهدهشخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان،میئولیت ا

 قرارداد / پیمان : 

یمیان پیمانی است مکتوب فی مابین با پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی با یکدیگر که بیان کننده تعهدات والتزام طرفین قرارداد در موضیوع پ

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

 شود    می فیخ 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 ، قرارداد منعقد نموده وپیمانکیار مربوطیه ملیزم بیه اجیرای تعهیدات شخص ذیصالحی است که 

 باشد  می براساس اسناد ومدارک موضوع پیمان

 صاحب کار: 

یا فعالیت کارگاه را به یک ییا  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 خیود راسیایک  می نماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرماا با مقاطعه دهنده نامیده می هند پیمانکار محول

 گردد   می ا محیوبکارفرم قانون کار به گمارد از نظر این قانون 2یا تعدادی 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 کیه در  13مطابق ماده  – 1ماده 

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

 باییت صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخا نمایند    می پیمانکاران  - 2ماده 
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گردد ، لحاظ خواهد  می مین منظور توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوینهنحوه تایید صالحیت پیمانکاران در دستور اجرایی که به  –تبصره 

 شد  

رفرما باییتی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صالحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت  کار و امور اجتمیاعی تاییید کا – 3ماده 

 شده باشد   

در طیول حفاظت فنیی و بهداشیتی کیار را های  و دستور العملها  پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه  قوانین و مقررات ، آئین نامه – 4ماده 

 عملیات پیمان رعایت نمایند 

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

بتیدای قیرارداد مربوط به ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از اهای  در هنگام عقد قرارداد الزم است کلیه هزینه – 6ماده 

  با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد

در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری الزم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حییب  – 7ماده 

 مورد توسط طرفین تامین گردد 

ایمنی از طریق مراجع ذیصالح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصیلی های  مورد نیاز در زمینه باییت بر ارائه آموزشهای می کارفرما – 8ماده

 و فرعی با توجه به نوع فعالیت نظارت نمایند 

ظیارت موجود و مفاد قرارداد فی مابین ، بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود نهای  کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آئین نامه – 9ماده

  نماید 

به ییک پیمانکیار محیول نمایید ، پیمانکیار مییئول اجیرای "هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کال  -10ماده 

 مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود 

مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکیاران ی ها هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قیمت – 11ماده 

دیگر محول نماید هر نماینده در محدوده پیمان خود میئول اجرای کلییه مقیررات میرتبط بیوده و پیمانکیار اصیلی مییئول نظیارت و ایجیاد 

 هماهنگی بین آنها خواهد بود 

مان را به پیمانکاران مختلف محول نماید   هرپیمانکار در محدوده پیمان خود ، مییئول اجیرای هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پی – 12ماده 

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

کار و امیور اجتمیاعی محیل مطیابق  پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره – 13ماده 

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

شیورای  3/12/1388قانون اداره کارجمهوری اسالمی ایران در جلیه میور   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

 

 

 

 مهر وامضاء پیمانکار
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 فرم قیمت پیشنهادی 10پیوست شماره 

 ردیف
 اصلی فعالیت

 

قیمتتتت پیشتتتنهادی بتتت    

 عدد)ریال(

1 ( متر مربع 40لوله مزير بای پاس و موتور والو مربوطه )به متراژ تقريبي   یزيورنگ آم ی، آماده ساز یداربزت بند یها تياعال   

دستگاه ترانس و شش دستگاه ترانس آگزيالری واحد هفت 2   

های حفاظ هفت دستگاه ترانس  ؛ شش  دستگاه ترانس آگزيالری واحد و نرده حفاظ ترانس اصلي  وخطوط آتشنشاني محل ترانزها و  نرده 3

 ساپورتهای مربوطه

 

عدد 12ان های برج خنش كن به تعداد  گيربكس 4   

  شاسي گيربكس ان های برج 5

های گيربكس ان های برج هان 6   

7 ( متر مربع 80به متراژ تقريبي   )A پمپ های اصلي آن گردشي  

8 ( متر مربع 80به متراژ تقريبي   )B پمپ های اصلي آن گردشي  

9 ( متر مربع 20به متراژ تقريبي   )A بار  كاندنزيت پمپ  

10 ( متر مربع 20به متراژ تقريبي   )B بار  كاندنزيت پمپ  

11 ( متر مربع 440عدد )به متراژ تقريبي  12لوله های رايزر برجهای خنش كن و موتوروالوهای مربوطه به تعداد  يجدار داخلي وخارج   

12 ( متر مربع سند بالست و رنگ5000خ  زير زميني سيركوله آن خنش كن تا هدر ورودی برج )به متراژ تقريبي    

13 ( متر مربع 685هدر زير زميني رايزر های برج خنش كن )به متراژ تقريبي    

متر مربع 679ساخته شوند و مونتاژ گردند( به متراژ  یالز کهي)در صورت 3برج واحد  یها کلکتور 14   

15 A & B FDF - A & B CP - A & B CWP - A & B GRF - A & B & C BFP 11كيلو ولت به تعداد  6.6یرنگ آميزی موتورها 

 عدد
 

واحد يترانس اصل یزيآم رنگ 16   

مترمربع 5100 يبي)به متراژ تقر3داکت دود واحد  یقلز4و3و2داکت دودو اسکلت  یاسکلت قلز نيو اول ) 17  FDF یاسکلت قلز یزيرنگ آم   

عدد 12ان های برج خنش كن به تعداد  موتورهای 18   

  (متر مربع2000)به متراژ 3واحد لرياطراف کوره بو یاسکلت الز یزيرنگ آم 19
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