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 پيشنهاد دهنده ءمهر و امضا

سپرده نفــر دوم  ماه دوه مناقصه، حداكثر تا سليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برندت وقبل از انعقاد قرارداد  توجه:
  مسترد نخواهد شد.

پــيش بينــي هــاي  هيچگونه تعديلي به قيمتهاي پيشنهادي تعلق نخواهد گرفت و پيشنهاد دهنــدگان بايســتي -10
  نظر قرار داده باشند.مد الزم را در خصوص افزايش احتمالي هزينه ها

  تگاه مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك و يا تمام پيشنهادات واصله مختار است.دس -11
  ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد. -12

مطالعه و بررسي اسناد و مدارك، در خصوص اسناد ابهام  پس ازچنانچه يكي از شركت كنندگان در مناقصه،  :توجه
مي بايست موضوع را كتبا به مناقصــه گــزار اعــالم نمايــد و  باه و تناقض در اسناد مشاهده نمايدداشته باشد و يا اشت

  ايشان نيز در اسرع وقت موضوع را بررسي و نتيجه را به كليه شركت كنندگان اعالم خواهد نمود.
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 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده

  : شرا يط اختصاصي مناقصه
  :بشرح ذيل مي باشد  مناقصهموضوع  اخذ نمونه  سوخت  محل -1

 ،جاده جديد شيراز 5استان فارس،كازرون،كيلومتر  واقع در: سيكل تركيبي كازرون نيروگاه -1
  )071(42228096تلفن:

 اول جاده بهمني . –نيروگاه گازي بوشهر واقع در بوشهر فلكه برج مقام  -2
 تشان . –ازي كنگان واقع در جم نيروگاه گ -3

  
 : تضمين سپرده شركت در مناقصه-2

، ضمانتنامه بانكي معتبر (با اعتبار )ريالپنجاه ميليون  (50،000،000ده مكلف است معادل مبلغ دهن پيشنهاد
ه ماه ديگر) تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شمار 3ماهه و در صورت نياز قابل تمديد تا  3حداقل 

IR670730000042609110002729  مديريت توليد برق شركت بنام   2609كد  كوثر شعبه آزاديبانك نزد
  بابت تضمين سپرده شركت در مناقصه واريز نمايد. جنوب فارس

  مدت زمان قرارداد موضوع مناقصه :-3
  مي باشد. در يك پروسه زماني يكساله  موضوع قرارداد انجام ان مزمدت 

   : محل تسليم پيشنهادهازمان و -4
 12تمامي پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را مطابق با شرايط حاكم بر اين مناقصــه حــداكثر تــا ســاعت 

شركت مديريت توليد برق جنوب فارس واقع در: شيراز، خيابان ساحلي، جنــب فرمانــداري، به  10/07/1397مورخ 
  تحويل نمايند. ، 7135766633كد پستي:  ،))071(32307738-9ساختمان توليد، (تلفن: 

  روز بررسي و نتايج اعالم خواهد شد. 30مدارك ارائه شده در مدت  توجه:
  ساير شرايط اختصاصي : -5

  بشرح پيش نويس  قرارداد مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.
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 پيشنهاد دهنده ءمهر و امضا

  شرايط عمومي مناقصه :
  عمليات موضوع مناقصه در قالب عقد قرارداد، انجام خواهد شد. -1
  :مدارك ذيل مي بايست توسط پيشنهاد دهنده ارائه شود -2
(كليه اطالعات بايســتي مســتند بــوده و جهــت هــر  ."مدارك مورد نياز مناقصه چك ليست"تكميل شده  فرم -2-1

  .)اسناد مناقصه ارائه گردد كافي درمورد مدارك و مستندات 
سســه شــركت رونوشت تمامي آگهي هاي تغييرات در شــركت يــا مو سيس وكپي اساسنامه شركت و آگهي تا -2-2

  (حتي اگر در مناقصات قبلي اين شركت، ارائه شده باشد).كننده در مناقصه
رضايت از انجام كار مربوطــه (حتــي ه گواهي ) و ارائمرتبط با موضوع مناقصه فعاليتهاي شركت (قرارداد سوابق -2-3

  :ه گرددين شركت، ارائه شده باشد) بايستي بشرح ذيل ارائاگر در مناقصات قبلي ا
اري باشــد و از تاريخ مناقصــه در حــال برگــز اخيرسابقه ارائه شده مي بايست حداكثر مربوط به چهار سال  -2-3-1

  ه گردد.ارائ (با مشخصات كامل و مبلغ آن)قرارداد بصورت
ه و مربوط به سوابق ارائه از تاريخ مناقص اخيرگواهي رضايت انجام كار بايستي مربوط به حداكثر چهار سال  -2-3-2

  باشد. "1-3-2"بند  شده در
الي حسابرســي تصوير برابر با اصل آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت به همراه تصوير صورتهاي مــ -2-4

  .سال قبل از آن 2شده 
  سال گذشته. 3هارنامه هاي مالياتي ير اظتصو -2-5
  .شركتهيئت مديره  ءو اعضاسوابق تحصيلي مدير عامل  -2-6
  ....) , ISOگواهينامه هاي سيستم مديريت كيفيت( -2-7
  و ... .ارزيابي تعيين امتياز ساير مدارك مورد نياز جهت ارزيابي طبق فرم  -2-8
  .شده باشدشركت ممهور به مهر و  امضاتوسط صاحبان امضاء مجاز د پيشنهاد دهندگان بايتمام مدارك ارسالي  -3
و مداركي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصــه واصــل  مبهم، ناقص، مخدوشفاقد امضاء، مشروط،  مداركبه  -4

  ترتيب اثر داده نخواهد شد. مي شود، مطلقا
  د.روز باش 90مي بايست مدت زمان اعتبار پيشنهاد قيمت حداقل  -5
فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتــر از مخدوش، مبهم، ناقص و به پيشنهادهاي مالي ارائه شده  -6

  ، حواله هاي موسسات مالي و اعتباري و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.هرگونه چكميزان مقرر، 
 پاكتنمايد تا  را كسب 60حداقل نمره  ،ضميمه شده در اسنادارزيابي فرم  بر طبقپيشنهاد دهنده مي بايست  -7

  .ايشان بازگشايي گردد ارائه شده قيمتمربوط به 
با شركت كنندگان مي بايست جهت دريافت سپرده شركت در مناقصه از دو هفته پس از بازگشايي پاكات  -8

واقع در:  يت توليد برق جنوب فارسمديربه آدرس شركت درخواست كتبي و معرفي نماينده به همراه مهر شركت 
  ))، مراجعه فرمايند.071(32307738-9(تلفن:  ساختمان توليد،، جنب فرمانداري، خيابان ساحلي، شيراز

سپرده شركت در مناقصه احرازكنندگان رتبه اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نزد اين شركت باقي خواهــد مانــد و  -9
تبه اول طي مدت حداكثر سه روز پس از اعــالم نتيجــه مناقصــه حاضــر بــه عقــد در صورتيكه شركت احراز كننده ر

قرارداد نشود سپرده وي ضبط و با شركت احراز كننده رتبه دوم، قرارداد منعقد خواهد شد و چنانچه رتبــه دوم نيــز 
  حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آن شركت هم ضبط خواهد شد.
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

 در اداره ثبت شرکتها در شیراز  0962بین شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس )سهامی خاص( که به شماره ثبت ین قراردادا

 کارفرمابه ثبت رسیده است و از این پس در این قرارداد  36676399363و شناسه ملی  933303963909با  کد اقتصادی

 عضونوان بعمجید روستایی آقای  نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل وفرید مهر آیین  نامیده می شود با نمایندگی آقای 

و شناسه   ........  و کد اقتصادی ....................................با  شماره ثبت ..........................................  شرکت  طرف و   یك از  هیئت مدیره

آقایان .........................  بعنوان که در این قرارداد پیمانكار نامیده می شود با نمایندگی  ...............در شهرستان  ...........................     ملی

............... هیئت مدیره که بر اساس آخرین تغییرات بعمل آمده طبق آگهی روزنامه رسمی  شماره بعنوان  ....مدیر عامل و ..................

ارفرما واقع در ..................... مورخ  .......................اختیار امضای این قرارداد را دارند از طرف دیگر با شرایط ذیل در دفتر مرکزی ک

 شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس  منعقد گردید.-طبقه  6ساختمان  –جنب فرمانداری  -ساحلی  خیابان -شیراز

 (: موضوع قرارداد1ماده )

ش نیروگاههای تحت پوشسوخت و تجزیه و تحلیل  ارزیابی کیفیت، بررسی نمونه برداری و تست، از است موضوع قرارداد عبارت 

شامل نمونه برداری از سوخت گاز ایستگاه گاز )نیروگاههای کازرون ، کنگان و بوشهر( و شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 

 بشرح مراحل ذیل همین ماده می باشد . سوخت گازوئیل ) نیروگاههای کازرون و بوشهر ( و آنالیزهای نمونه های مذکور

 نمونه برداري : -1-1

 جهت فواصل سه ماههتدوین برنامه اجرایی کار و ارسال به کارفرما  -3-3-3

 اعزام کارشناس با هماهنگی کارفرما به منظور نمونه برداری مطابق برنامه - -3-3-2

 انتخاب محل مناسب نمونه برداری با هماهنگی کارفرما -3-3-7

 انجام نمونه برداری طبق استاندارهای مربوطه  -3-3-9

 شگاهبسته بندی و ایمن سازی و ارسال نمونه ها به آزمای  -3-3-6

 انجام آزمايش هاي مورد نياز: -1-2

  استانداردهای مربوطهالزم  طبق  انجام آزمایش های -3 -3-2

 ماه به منظور بررسی های مجدد در صورت لزوم 3طبق استاندارد به مدت  نگهداری نمونه ها -3-2-2

 : تجزيه و تحليل نتايج و ارسال گزارش -1-3

 و مقایسه نتایج با آنالیزهای قبلیانجام محاسبات ،تهیه نتایج  -3-7-3
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

 به کارفرمامدون  ارسال گزارش  -3-7-2

 :نحوه نمونه برداري  -1-4

 نمونه برداری طبق برنامه زمان بندی توافق شده بین پیمانكار و کارفرما بصورت فصلی ) سه ماه یكبار( یا بنا به درخواست -3-9-3

 تأمین ظروف و ابزار نمونه برداری به عهده پیمانكار خواهد بود.کارفرما، صورت خواهد گرفت . بدیهی است مكتوب 

در صورتی که تعداد نمونه برداری به دلیل در مدار نبودن واحدها و نیاز به مراجعه مجدد، افزایش یابد، هزینه متعلقه  3-9-2

 منظور خواهد شد .به حساب پیمانكار بطور مجزا محاسبه و  پس از توافق کتبی با کارفرما  مربوط به آن

کارفرما می تواند مطابق با شرایط و نیاز واحدها ، نسبت به درخواست نمونه گیری و تست ، مازاد بر برنامه زمانبندی با  3-9-7 

 درخواست مكتوب اقدام نماید.

س پدر صورت انجام نمونه برداری و آنالیز خارج از برنامه زمان بندی بنا به درخواست کارفرما، هزینه های مرتبط با آن  -3-9-9 

 محاسبه شده و در اولین صورتحساب ارائه خواهد شد .از توافق کتبی با کارفرما 

 : مدت قرارداد(2)ماده 

 اهد بود.خو 00/00/1931الی   00/1931/ 00از تاریخ  مدت قرارداد

 قرارداد مبلغ: (9)ماده 

  و بشرح جدول پیوست می باشد  ریال....................................) ................(   ست قرارداد قیمتهای مندرج در پیومبلغ قرارداد براساس 

مبلغ مورد اشاره در باال بابت انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد تعیین گردیده و پیمانكار حق مطالبه هیچگونه مبلغی  :1 تبصره

اضافه بر مبلغ مورد اشاره در باال بابت انجام کارهای موضوع قرارداد و یا سایر کارها و خدماتی را که برای انجام موضوع قرارداد 

 ارداد تصریح نگردیده است ) از قبیل بارگیری ، حمل ، تخلیه و...( را ندارد.ضروری است ،هرچند که در قر

موضوع قرارداد  /بهای آن قسمت از لوازم و تجهیزات و مواد و مصالح مصرفی که توسط کارفرما جهت اجرای عملیات : 2تبصره 

 صورت وضعیت های مربوطه کسر خواهد شد به پیمانكار تحویل می گردد، جزء مبلغ قرارداد محسوب گردیده و بنا به مورد از

 : محل اجراي قرارداد(4ماده )

 محل اجرای عملیات موضوع قرارداد  به دو بخش محل نمونه گیری و محل انجام آزمایشات بشرح زیر تعیین می گردد 

 محل انجام نمونه گيري : -4-1

 سوخت گاز : نیروگاههای کازرون ، کنگان و بوشهر  -9-3-3
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

                       سوخت گازوئیل نیروگاههای کازرون  و بوشهر  -9-3-2

 محل انجام آزمايش ها : -4-2

 ........................................................................................پیمانكار واقع در ....... آزمایشگاه های 

 .ل اجرای قرارداد، مكان جدیدی که کارفرما تعیین می نماید خواهد بوددر صورت تغییر مكان کارفرما مح تبصره :

 (: شرايط پرداخت5ماده )

ضمانتنامه  درصد ازمبلغ اولیه قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه  20درصورت درخواست کتبی پیمانكار حداکثر  -5-1

مذکور پس از کسر پیش پرداخت از صورتحسابهای پیمانكار، به تضمین به همان میزان به پیمانكار پرداخت می شود  بانكی 

 نامبرده مسترد می شود.

 

صورت وضعیت پیوست) فرم صورتحساب رح بشپیمانكار ، صورت وضعیت کلیه فعالیت های انجام شده موضوع قرار داد را  -5-2

نیز  دستگاه نظارتارایه می نماید  دستگاه نظارتروز  ، جهت تایید  به  10حداکثر ظرف مدت تهیه و تنظیم نموده و  دارایی( 

و تایید را جهت بررسی روز مراتب  9پس ازبررسی و تایید و یا عدم تایید )با ذکر دلیل (  صورت وضعیت ، حداکثر ظرف مدت 

وع را بررسی و  نهایی  به  معاونت مهندسی و برنامه ریزی  ارایه می نماید . معاونت  مزبور نیز حداکثر ظرف مدت دو روز موض

( ارسال می دارد. معاونت همراتب را جهت بررسی و حسب مورد اعمال حساب  و پرداخت به  معاونت مالی  شرکت )بعنوان  نمایند

موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت صورت وضعیت ماهیانه تایید شده پیمانكار بشرح فوق ، نسبت به  مزبور

 آن اقدام نماید .اعمال حساب و پرداخت 

 کارفرما میپرداخت صورت وضعیت قطعی قرارداد ، منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه  و تایید دستگاه نظارت و نماینده  -5-9

 باشد 

شماره حساب بانكی به نام پیمانكارو شماره حساب شبا مربوطه جهت واریز وجوه صورت وضعیت های تایید شده  و سایر   -

 مطالبات پیمانكار

شرکت                    بنام                            شعبه       بانك                       شماره حساب پیمانكار :

      انكار :شماره حساب شبا پیم

 (: تضمين حسن انجام تعهدات6ماده )

 ارک و ضمائم قرارداد بعهده دارد.دپیمانكار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد را طبق اسناد و م -6-1
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

به کارفرما ارائه نمایدکه این سپرده  مبلغ قراردادرا %5معادل ضمانت نامه بانكی  ر موظف است در هنگام عقد قراردادپیمانكا -6-2

تا پایان مدت قرارداد  نزد کارفرما باقی می ماند و چنانچه پیمانكار  تعهدات خود را طبق مفاد قرارداد اجرا نموده باشد و پس از 

ارت سپرده تگاه نظارائه تمام نتایج تست ها و گزارش های تحلیلی مربوطه به دستگاه نظارت و تأئید عملكرد پیمانكار از سوی دس

 مذکور مسترد و در غیر اینصورت به نفع کارفرما ضبط شده و به اجرا گذاشته خواهد شد.

 رده حسن انجام كارپ(: س1ماده )

بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر  %10ماده پیش پرداخت(  1از هر پرداخت به پیمانكار)باستثنای پیش پرداخت موضوع بند 

ضایت کارفرما در صورت وضعیت بعدی به وی پرداخت خواهد شد. خواهد شد که در صورت ر



 كسورات قانوني (: 1ماده )

مبلغ قرارداد و هر مبلغ دیگری که  به پیمانكارپرداخت می شود در بر گیرنده کلیه هزینه ها و مخارج پیمانكار ،از جمله  -1 -1

مالیاتهای  به استثنای  تمام مالیاتها ،عوارض ،بیمه های اجتماعی و دیگر هزینه های مقرر در جمهوری اسالمی ایران در صورت لزوم

 و کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، حفاظت فنی انكار تأئید میپیمارزش افزوده می باشد و 

و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد و در هر حال مسئولیت  ایمنی

خواهد بود. کارفرما در اجرای قوانین مذکور نسبت به اعمال کسور پیش عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما ن

هرگاه پس از تاریخ انعقاد قرارداد، در نتیجه تغییر قوانین و مقررات  بینی شده از صورت وضعیتهای پیمانكار اقدام خواهد نمود

ای ویكه این تغییر موجب افزایش یا کاهش هزینه هنرخ مالیات، بیمه و یا سایر کسور قانونی مربوط به این قرارداد تغییر نماید بنح

  قرارداد گردد، پیمانكار حسب مورد ذیحق دریافت یا مكلف به پرداخت وجوه افزایش یا کاهش یافته می باشد. 

ده وومالیات بر ارزش افز بعهده پیمانكار استشامل )مالیات و بیمه( کلیه کسورات و عوارض قانونی متعلق به این قرارداد  -1-2

 در صورت شمول و ارائه گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده با تاریخ معتبر توسط کارفرما به پیمانكار پرداخت خواهد شد.

قانون تامین اجتماعی( کسر خواهد شد و این سپرده تا  73درصد حق بیمه)طبق ماده  6از هر صورت وضعیت پیمانكار  -3-7

شده و پس از ارائه مفاصاحساب بیمه به پیمانكار مسترد می گردد و در صورت عدم  پایان مدت قرارداد نزد کارفرما نگهداری

کفایت سپرده بیمه این بند نسبت به قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی، مبلغ مابه التفاوت آن از پرداخت آخر به پیمانكار کسر 

 و پس از اخذ مفاصا حساب مسترد می گردد.

روز پس از اتمام عملیات موضوع قرارداد، بطور کتبی از طریق دستگاه نظارت و  36مدت  پیمانكار موظف است ظرف -3-9

نماینده کارفرما درخواست معرفی ایشان به سازمان تامین اجتماعی محل جهت اخذ مفاصاحساب بیمه بنماید. دستگاه نظارت و 

 دستمزدی و یا لوازم و تجهیزات و دستمزد(پیمانكار، نماینده کارفرما نیز ضمن تایید عملكرد نهایی )به تفكیك درصد مكانیزه و
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

 مراتب را جهت معرفی پیمانكار به سازمان تامین اجتماعی ذیربط به معاونت مالی و پشتیبانی اعالم می دارد. معاونت مذبور نیز

 ماید.روز  پیمانكار را جهت اخذ مفاصاحساب بیمه به سازمان تامین اجتماعی معرفی ن 36موظف است ظرف مدت 

  و تائيدات : تعهدات(3ماده )

پیمانكار تأئید می نماید به قوانین کشوری از جمله قانون تجارت، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتها و سایر  -3-1

ت آنها بر تعهدات قوانین و مقررات و دستورالعملهای مرتبط با موضوع قرارداد وقوف کامل داشته و در زمان عقد قرارداد از تأثیرا

خود آگاه بوده است به عبارتی هنگام پیشنهاد قیمت منجر به عقد قرارداد ، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده 

 است که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید

اموال و یا تأسیسات متعلق به کارفرما و یا متعلق به  و خروج وسایل ،ابزار ،ادوات ، جابجایی و نقل و انتقال هر گونه   -3-2

  ذیرد.دستگاه نظارت انجام پکتبی بایستی با مجوز  اشخاص ثالث که در اختیار کارفرما بوده و در محدوده کاری پیمانكار می باشد

 نظرات دستگاهتن نقطه پیمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار و ضمن در نظر گرف -3-9

 ی(ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیط )  HSE) مدیریت سیستم یكپارچه ( و   IMS نظارت ، تایید می کند که موظف به رعایت

بوده و مسئولیت خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث و کارکنان و اموال و تاسیسات کارفرما  را در محل اجرای موضوع قرارداد 

بعهده دارد . و در هر حال ، کارفرما در این موارد هیچ نوع مسئولیتی بر عهده ندارد .کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت 

ورالعمل های مورد اشاره ، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی الزم نیست تا بر قراری ایمنی مشاهده عدم رعایت دست

 طبق دستور العمل های یاد شده ، صادر نمایند . در این حالت ، پیمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. 

ارداد کلیه  تعهدات آن را حتی اگر مغایرتی بین مكاتبات و مدارک قبلی همچون پیمانكار تایید می نماید که با امضا این قر -3-4

اسناد مناقصه با این قرارداد وجود داشته باشد ، باعلم و اطالع و آگاهی کامل پذیرفته و خود را متعهد به اجرای آن می نماید، 

توافقات کتبی که بین طرفین قرارداد ، بعد از ابالغ  ضمنا مالک عمل در کلیه موارد ، مفاد این قرارداد و پیوستهای مربوطه و

 قرارداد صورت می گیرد، می باشد.

پیمانكار موظف است در حین انجام پروژه استاندارد اجباری وزارت نیرو ، استاندارد ملی و استاندارد بین المللی را به ترتیب  -5 -3

 اولویت ذکر شده رعایت نماید.

می نماید که قرارداد و کلیه اسناد و مدارک آن را کامالً مطالعه نموده و دامنه قرارداد و الزامات اقرار و  پیمانكار تأئید   -0 -9

 تعریف شده در آن را بررسی و شناسایی نموده است.

نل سپر هزینه ایاب و ذهاب در محل نیروگاه جهت نمونه گیری به عهده کارفرما می باشد وپرسنل پیمانكار  اسكان و غذای -6 -9

بعهده پیمانكار است  مگر در مواردی که کارفرما درخواست نمونه گیری مجدد بغیر از موارد اصلی پیمانكار جهت نمونه گیری 
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

قرارداد را داشته باشد که دراین صورت  هزینه با ارائه اسناد مثبته مورد تایید دستگاه نظارت ، از طرف کارفرما قابل پرداخت می 

 .باشد 

 را بررسی و اعالم نظر نماید. هاآن ،مربوطهتحلیلی  موظف است پس از دریافت نتایج تست و گزارشات کارفرما  -3 -9

 ساعت اقدام کند. 29پیمانكار موظف است نسبت به ارسال نمونه ها به آزمایشگاه ظرف  -9 -9

 نتایج و تحلیل آن اقدام نماید  پیمانكار موظف است حداکثر پس از دوهفته پس از دریافت نمونه نسبت به ارائه گزارش -9-36

 می باشد.پیمانكار تهیه تجهیزات نمونه گیری به عهده   -33 -9

 می باشد. پیمانكارهزینه ارسال نمونه به آزمایشگاه به عهده   -32 - 9

 تهیه ظروف استاندارد جهت نمونه گیری به عهده و  هزینه پیمانكار می باشد.   -37 - 9

 نمونه برداری طبق نظر دستگاه نظارت کارفرما خواهد بود .تعداد و زمان   -39 -9

 نمونه برداری  بعهده پیمانكار  می باشد  -36 -9

پیمانكار تأئید می نماید که دانش و تخصص و سایر نیازمندیهای الزم جهت ایفای تعهدات قراردادی خود را براساس مفاد  -9-30

 تأمین نماید. قرارداد در اختیار دارد یا می تواند آنها را

 دستگاه نظارتنماينده  كارفرما  و :   ( 10)ماده 

  دفتر مهندسینظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانكار طبق این قرار داد تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده مدیر  -10-1

و یا نماینده یا نمایندگان وی است که در این قرارداد دستگاه نظارت خوانده می شود و بر حسب مورد به پیمانكار معرفی می 

گردد . نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت می توانند بنا به صالحدید به منظور اعمال نظارت بر ایفای تعهدات پیمانكار و انجام 

بازدید نموده و پیمانكار موظف است تسهیالت الزم را برای انجام وظایف  آنان فراهم  دادرجام موضوع قراتحقیقات الزم از محل ان

 و اطالعات مورد در خواست را در اختیار آنان قرار دهد.

ی کارفرما قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی که معاونت مهندسی و برنامه ریزی  نامیده می شود ، واگذار م -10-2

های  صورت وضعیتو امضا صورتجلسات  و  نماید.معاونت مذکور مسئولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای تعهدات پیمانكار ، تایید 

 و صدور مجوز پرداخت  مطالبات پیمانكار را دارد و یكی از نمایندگان کارفرما محسوب می گردد .

 اجرا نماید، مگر در مواردی  قرارداددر حدود مفاد این است که دستور های دستگاه نظارت را  وظف پیمانكار م -10-9
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

که آنها را بر خالف اسناد و مدارک قرارداد تشخیص دهد که در این صورت ، موظف است که موضوع را به معاونت مهندسی و 

 مراتب را جهت برنامه ریزی  اطالع دهد و کسب تكلیف کند ،هرگاه معاونت مذکور موضوع را فیصله ندهد ، ایشان می بایست 

 بررسی و تعیین تكلیف با دالیل و توضیحات الزم به کارفرما گزارش نماید و نظر کارفرما در آن مورد قطعی و الزم اجرا می باشد.

در صورت نیاز به تغییر در هر یك از مفاد قرار داد از جمله توقف کار ،تغییر در مقادیر کار ، مدت ، مبالغ قراردادو یا  -10-4

رارداد ، قبل از هرگونه اقدام عملی و در محدوده زمانی اجرای قرارداد ، مراتب کتبا توسط پیمانكار ازدستگاه نظارت تمدیدق

نیز موضوع را با گزارش کار و توجیهات الزم  ناظررسانیده و آن   ناظر عالی درخواست و پس از تایید دستگاه نظارت به اطالع 

 ارفرما اعالم و کارفرما پس از بررسی به تشخیص خود اقدام الزم به عمل خواهد آورد.جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی به ک

اعمال نظارت دستگاه نظارت و نمایندگان کارفرما بشرح مذکور در این ماده و اعمال دستور العمل های فوق الذکر رافع  - 5 -10

 مسئولیت های پیمانكار نخواهد بود.

 : تغيير مقادير كار(11) ماده

ار را مقادیر ک بدون نیاز به تنظیم الحاقیه و بصورت نامه کتبی با امضا مدیر عامل کارفرما می تواند در طول مدت اجرای قرارداد  

درصد حجم کل عملیات موضوع قرارداد افزایش یا کاهش بدهد بدون آنكه در واحد بهاء و شرایط قرارداد تغییر  26تا میزان 

و در صورت افزایش یا کاهش در موضوع قرارداد ، مدت قرارداد و مبلغ آن با  ه قبول آن می باشد.حاصل شود و پیمانكار ملزم ب

و در صورت ارجاع کارهایی به پیمانكار که قبالً قیمت برای آنها پیش بینی نشده است، بهای آن  شد توافق طرفین اصالح خواهد

 کارها براساس توافق طرفین تعیین می گردد.

 نیاز به اصالحاتدستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرارداده و در صورتیكه  اشاره شده در باال،در موارد : تبصره 

 ماده نماینده کارفرما و دستگاه نظارت اقدام خواهد شد. 9بر اساس بند  قرارداد  مربوط به تغییر مقادیر 

 : تغيير مدت قرارداد  (12)ماده 

 قرارداد قابل تغییر خواهد بود.در موارد ذیل مدت 

 قرارداد تغییر کند.تغییر مقادیر در صورتیكه مقادیر کار طبق ماده  -32-3

 در صورتیكه قوانین و مقررات جدیدی وضع و یا محدودیتهایی ایجاد شود که در تغییر مدت قرارداد موثر باشد. -32-2

 ه تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانكار باشد.در موارد بروز حوادث قهری و یا موارد دیگری که ب -32-7

 بنا به تشخیص دستگاه نظارت و تایید کارفرما ضرورتهایی در اجرای عملیات موضوع قرارداد پیش آید. در صورتیكه -32-9

ن موارد را دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرارداده و در صورتیكه پیش آمدن ای اشاره شده در باال،در موارد 

 ماده نماینده کارفرما و دستگاه نظارت اقدام خواهد شد. 9بر اساس بند  مستلزم تغییرمدت قرارداد بشناسد

 : تمديد قرارداد (19) ماده

و جهت  دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرارداده  صورت نیاز به تمدید مدت قرارداد ،در طول مدت قرارداددر 

 ماده نماینده کارفرما و دستگاه نظارت اقدام خواهد شد. 9قرارداد بر اساس بند  تمدید مدت
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

 قراردادقيمت : تعديل   (14)ماده 

 به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت. قیمت هیچ گونه تعدیل

: رعايت مقررات حراستي و انتظامي  (15)ماده 

حراستی و انتظامی جهت خود و کارکنانش و همچنین اموال و پرسنل پیمانكار متعهد است عالوه بر رعایت کلیه موارد  -36-3

کارفرما و یا اشخاص ثالث و تبعیت از مقررات انتظامی کارفرما، کلیه تدابیر الزم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما یا 

ویا نیروهای انسانی کارفرما ویا اشخاص  اشخاص ثالث را اتخاذ نماید  وچنانچه بر اثر سهل انگاری وی آسیبی به تأسیسات ، اموال

 ثالث وارد شود متعهد به جبران کلیه خسارات وارده می باشد .

رعایت کلیه شئونات اسالمی، اداری و امور حفاظتی و حراستی و مقررات انتظامی کارفرما توسط پرسنل معرفی شده از  -36-2

 سوی پیمانكار، جزو تعهدات پیمانكار می باشد.

 : انتقال و واگذاري به غير  (16)ماده 

پیمانكار بدون اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری قسمتی و یا کل عملیات موضوع قرارداد  را به شخص یا اشخاص حقیقی یا 

حقوقی دیگر ندارد و در صورت عدم رعایت این ماده، کارفرما می تواند ضمن فسخ و یا خاتمه قرارداد ، نسبت به ضبط ضمانتنامه 

ا و سپرده های حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانكار به نفع خود اقدام نماید.ه

  : ممنوعيت قانوني  (11)ماده 

پیمانكار رسماً اعالم می نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین وکارمندان 

واصالحیه های بعدی آن ( نمی باشد وهمچنین تأئید می نماید که مشول  3776دولت درمعامالت دولتی وکشوری )مصوب دیماه 

 نون فوق نمی باشدقا 3ماده 3تبصره 

 : حوادث قهريه  (11)ماده 

 در موارد بروز حوادث قهریه، مشروط به شرایط ذیل پیمانكار از مسئولیت مبراست.

       اوالً : اینگونه حوادث غیرقابل پیش بینی بوده باشد. 

 ثانیاً : جلوگیری و یا رفع آن از عهده پیمانكار خارج بوده باشد.

 وز آن موثر نبوده باشد. ثالثاً : فعل یا ترک فعل پیمانكار در بر

 پیمانكار موظف است در اسرع وقت دستگاه نظارت را کتباً از بروز اینگونه حوادث مطلع سازد.

 : جريمه تأخير   (13)ماده 

ای  جریمهبه ازاء هر روز تاخیر چنانچه پیمانكار در تحویل موضوع قرارداد طبق برنامه زمانبندی تأخیر نماید کارفرما می تواند 

پیمانكار کسرو برداشت نماید و در صورتیكه جمع مدت تأخیر از یك چهارم  ویا سپرده های  را از محل مطالباتمعادل نیم درصد  
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

یز ، قرارداد را نو ضمن ضبط سپرده های تضمین مربوطه  ینه فوقزمدت قرارداد تجاوز نماید کارفرما می تواند عالوه بر دریافت ه

 ملیات را به هر نحو ممكن که خود صالح بداند انجام دهد وادامه انجام ع فسخ نماید

 مين خسارت وارده به كارفرما يا اشخاص ثالثأجبران و ت : (20)ماده 

یا غیر منقول کارفرما یا اشخاص ثالث توسط پرسنل پیمانكار،  جبران هر گونه خسارت وارده به پرسنل کارفرما و یا اموال منقول و

تعیین شده و در صورت بروز هر گونه خسارت هزینه های مربوطه براساس نظر مراجع ذیصالح  باشد، جزء تعهدات پیمانكار می

و چنانچه مطالبات و سپرده های پیمانكار  پیمانكار کسر خواهد شد و سپرده های  تعیین و از محل مطالبات در ماده اختالفات،

 موظف است به هر طریق ممكن نسبت به جبران خسارات اقدام نماید.تكافوی جبران هزینه های مربوطه را نداشته باشد، پیمانكار 

 : اختالفات(21)ماده 

در صورتیكه اختالفاتی بین پیمانكار و کارفرما بروز کند اعم از اینكه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا اسناد و مدارک 

 راجعهاز طریق مبا نیروگاه ها پیوست آن باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند، موضوع اختالف 

حل و فصل خواهد شد و نظر مرجع مذکور برای طرفین قطعی و الزم االجرا می باشد و پیمانكار ملزم قانونی  به مراجع ذیصالح 

در غیر اینصورت کارفرما به تشخیص خود طبق است که تاحل اختالف، تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید. 

خواهد نمود و کارفرما حق دارد مابقی اجرای کار را به هر نحو که خود صالح  قرارداد نسبت به پیمانكار  عمل  فسخ ماده 7بند 

 هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نمایدبداند اجرا نماید و پیمانكار  حق 

 : خاتمه قرارداد  (22)ماده 

ا ربراساس صرفه و صالح خود و بدون آنكه تقصیری متوجه پیمانكارباشد قرارداد  کارفرما می تواند در طول مدت اجرای قرارداد

مراتب را کتباً به پیمانكاراعالم ومهلتی را جهت  ،خاتمه دهد وبدین منظور بایستی حداقل یك هفته قبل از پایان دادن به آن

موده ودر صورت وجود هر گونه کسری و کمبود در تحویل اقالم وامكانات موضوع قرارداد که نزد پیمانكاربوده است را تعیین ن

امكانات مورد نظر، ارزش اقالم و امكانات مذکورکه توسط دستگاه نظارت تعیین خواهد شد از مطالبات پیمانكارکسرمیگردد.در 

ن طرفی داده شده با توافق حقیقی وحقوقی ضمن کلیه تعهداتی که جهت اجرای این قرارداد از سوی پیمانكاربه سایر اشخاص

 تعیین و وجه آنها بحساب پیمانكارمنظور خواهد گردید.

روز پس از تاریخ خاتمه )انقضای مهلت فوق( نسبت به ارسال صورت وضعیت نهائی اقدام خواهد نمود.  10پیمانكار ظرف مدت 

گرفتن مفاد این ماده( روز صورت وضعیت فوق را بررسی و مطالبات و بدهیهای پیمانكار را )با در نظر  10کارفرما ظرف مدت 

محاسبه و با وی تسویه حساب می نماید. به محض انجام تسویه حساب ، تضمین حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانكار 

 آزاد خواهد شد. 
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

 فسخ قرارداد  : (29)ماده 

 در موارد ذیل قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ می باشد :

 تأخیر در انجام تستهای مورد نیاز و یا عدم اعالم نتایج گزارشات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت  -27-3

 عدم توانایی فنی یا مالی پیمانكار به تشخیص کارفرما. -27-2

 واگذاری تمام یا قسمتی از عملیات موضوع قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما. -27-7

 پیمانكار. مشمول ممنوعیت قانونی-27-9

 انحالل یا ورشكستگی شرکت پیمانكار.-27-6

 و ابالغ شروع به کار از طرف کارفرما. حوادث قهریهعدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده -27-0

 بیندازد.خیر یا مخاطره أعدم اجرای هر یك از مفاد قرارداد یا دستورات دستگاه نظارت که انجام موضوع قرارداد را به ت  -27-6

که در این صورت برای یك بار کارفرما به هر ترتیبی که مقتضی بداند رأساً معایب و نقایص کار را رفع می کند و جمع هزینه 

هزینه باالسری از مطالبات و سپرده های  پیمانكار کسر می نماید و در صورت تكرار، مشمول فسخ  %20های مربوط را باضافه 

 كار حق هیچگونه اعتراضی نسبت به هزینه های بعمل آمده را نخواهد داشت.قرارداد می گردد و پیمان

قرارداد را مشمول فسخ  در صورتی که به علت بروز یك یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده فسخ قرارداد ، کارفرما

داند ، به پیمانكار  ابالغ  می کند. تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آن پیمانكار  را مشمول فسخ می 

رد با موا ، در صورتی که دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما روز از تاریخ ابالغ کارفرما 10پیمانكار  موظف  است که در مدت 

 ا کارفرمانرسد ی كار برساند . اگر ظرف مدت تعیین شده ، پاسخی از سوی پیمان اعالم شده داشته باشد ، مراتب را به اطالع کارفرما

ابالغ می نماید و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قانونی  فسخ قرارداد را به پیمانكار  دالیل اقامه شده را مردود بداند ، کارفرما

 عمل می نماید. اقدامات پس از فسخ و قضایی ، به ترتیب مفاد ماده 

 

 اقدامات پس از فسخ قرارداد   :(24)ماده 

بوده است را  را جهت تحویل اقالم وامكانات موضوع قرارداد که نزد پیمانكار  معینی مهلتکارفرما  پس از ابالغ فسخ قرارداد ، 

تعیین نموده ودر صورت وجود هر گونه کسری و کمبود در امكانات مورد نظر، ارزش اقالم و امكانات مذکورکه توسط دستگاه 

یا به حساب بدهی پیمانكار  منظور می شود ضمنا کارفرما  می تواند  کسرمیگردد ت پیمانكار نظارت تعیین خواهد شد از مطالبا

بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی یا اداری مبلغ ضمانتنامه یا سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد را به سود خود وصول 
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

روز پس از تاریخ خاتمه مهلت مذکور نسبت به ارسال صورت وضعیت نهائی اقدام  36ظرف مدت  پیمانكار سپس  و ضبط نماید.

را )با در نظر گرفتن مفاد  پیمانكار روز صورت وضعیت فوق را بررسی و مطالبات و بدهیهای  36خواهد نمود. کارفرما  ظرف مدت 

 این ماده( محاسبه و با وی تسویه حساب می نماید.              

وده ببعهده پیمانكار کارکنان بكار گرفته شده جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد تسویه حساب قانونی  قرارداد ، ر صورت فسخد

کارفرما  مختار است کلیه هزینه های ناشی از فسخ و برگزاری مناقصه مجدد را از محل مطالبات یا سپرده های پیمانكار  به نفع  و

 د و پیمانكار  حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید. خود برداشت و جبران نمای

 

 تحويل قرارداد ( : 25ماده )

پیمانكار موظف است در پایان مدت قرارداد با هماهنگی دستگاه نظارت نسبت به تنظیم  و امضا صورتجلسه تحویل قرارداد اقدام 

گیری ،آزمایشات را انجام داده و نسبت به ارسال نتایج آزمایش ابتدا تا دوهفته پس از نمونه   پیمانكار متعهد میگرددضمنا نماید 

 توسط فاکس و سپس از طریق پست اقدام نماید.

 

 ضمائم قرارداد :  (26)ماده 

 ضمائم این قرارداد که جزء الینفك آن می باشد عبارتند از : 

 آزمایشها )پیوست یك( یشرح کل و قیمت   -20-3

 )پیوست دو(  برنامه زمانبندی مراحل اجرای عملیات موضوع قرارداد  -20-2

 فرم گردش صورت وضعیت -20-7

 فرم صورتحساب اداره دارایی -20-9

 فرم صورتجلسه تحویل -20-6

 

 نشاني طرفين :  (21)ماده 

وب شرکت مدیریت تولید برق جن -ساختمان تولید)جنوب(جنب فرمانداری شیراز ـ-نشانی کارفرما: شیراز ـخیابان ساحلی جنوبی

 63766-00077کد پستی :  ،فارس 
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  .......................... تاریخ:   )سهامی خاص( شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

  .......................... پیوست:   0962شماره ثبت:

         

 663-72769936فاکس  663- 72766673-79: تلفن 6376600077کد پستی  جنب فرمانداری شیراز، ساختمان تولید)جنوب(، پل حر و پل باغ صفا، شیراز، خیابان ساحلی، حدفاصلآدرس: 

 (663) 72769936فاکس           (663)72766673-9تلفن 

 -------------------------نشانی پیمانكار : ..........................................  کدپستی : 

 .............فاکس .........................................................   ایمیل :.....................................................   تلفن ................................................

روز نشانی جدید را کتباً به طرف دیگر اطالع دهند  36طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت 

 یر این صورت مراسالت آگهی و اخطاریه های قانونی و سایر موارد مربوطه به نشانی فوق معتبر و قابل استناد خواهد بود.در غ

 

 

 

 تركيب و تاييد:  (21)ماده 

با متن و شكل واحد ، در محل خریدار  منعقد گردید که پس از تایید  نسخه و سه تبصره  4و  ماده  21 با ترکیب  این قرارداد

 طرفین با امضا و مهر واحد ، اعتبار قانونی و قضایی تمام نسخه ها یكسان خواهد بود.

 
 پيمانكار

 
 كارفرما

 شركت مديريت توليد برق جنوب فارس )سهامي خاص( ..................شركت 
 روستاييمجيد  فريد مهر آيين  

رييس هيئت  نايب عامل ومدير  ....... هيئت مديره مدير عامل

 مديره

 هيئت مديرهعضو 
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پیشنهاد دهنده ءمهر و امضا

 :سریالشماره صورتحساب فروش کاال و خدمات 
: تاریخ 

 مشخصات فروشنده 
 :شماره شناسه ملی : شماره اقتصادي   :حقوقی/نام شخص حقیقی

  :شهر : رقمی  10کد پستی : استان : نشانی کامل 
: نمابر/شماره تلفن :شماره ثبت  : نشانی 

 مشخصات خریدار 
 :شماره شناسه ملی   : شماره اقتصادي : حقوقی/نام شخص حقیقی

  :شهر  : رقمی  10کد پستی : استان : نشانی کامل 
: نمابر /شماره تلفن :شماره ثبت : نشانی 

 :موضوع 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  واحد  مقدار /تعداد  کاال یا خدمت  شرح  کد کاال   ردیف 
 اندازه گیري 

مبلغ   )ریال(مبلغ کل   )ریال(مبلغ واحد 
تخفیف 

مبلغ کل پس از 
 )ریال(تخفیف 

جمع مالیات و عوارض 
  )ریال(

جمع مبلغ کل بعالوه جمع مالیات 
  )ریال(و عوارض 

 )9+  10( مجموع مالیات وعوارض )7-8( )6*  4(نحوه محاسبه براساس شماره ستون 

جمع کل 
�غیر نقدي    �نقدي    : شرایط و نحوه فروش 

: توضیحات 
 )نماینده کارفرما( مهر و امضاء خریدار: مهر و امضاء فروشنده 

مناقصھ اسناد
17



 

 سيستم مديريت كيفيت
 

FO/7-4/013

01458

10

0258

00 

 
 

 
      

 

 

منعقده با شرکت  ......تحويل قرارداد شماره............................... موضوع ....................................................................جلسه در تاريخ       /     /      

پس از بررسي کارهاي  والذکر برگزار گرديد براي قرارداد فوق ذيلبا حضور امضاءکنندگان  ..................................................................................

 حاصل گرديد: ذيلنتيجه  دستگاه نظارت انجام شده توسط 

 هيچ نقصي در اجراي قرارداد مشاهده نشد.           -1

گردد. نمي و استفاده مناسببرداري نظارت نواقص مذکور مانع از بهره نواقص ليست پيوست معلوم گرديدند که بنا به تشخيص دستگاه      -2

 ولي پيمانكار موظف شد ظرف مدت ................... روز اقدام به رفع نقص نمايد.

برداري صحيح و مطلوب از نواقص ليست پيوست معلوم گرديدند که بنا به تشخيص دستگاه نظارت نواقص مذکور موجب عدم بهره      -3

 گردد.واحد تعمير شده مي

 

 الذکر و براساس بند شماره ................بنابراين با توجه به موارد فوق

 شدتحويل انجام ن    تحويل انجام شد         

 

 نام و نام خانوادگي

 و

 امضاء نماينده کارفرما

 نام و نام خانوادگي 

 و 

امضاء نماينده پيمانكارمهر و 

 و نام خانوادگي 

 و 

امضاء نماينده دستگاه مهر و 

نظارت
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كيفيت سيستم مديريت 

 يكپارچه

IMS 

تعيين امتياز پيمانكار :  3- 1فرم شماره 

 تستهای آزمايشگاهی

FBa03 

1588

04 

010297

          1

 

 

 

1 
 

 تاريخ تنظيم فرم :     نام پيمانكار :                عنوان پروژه : 

 (bضريب وزني ) (a( )1-01امتياز ) عناصر كيفيت  

 2  ارائه مدارك ثبت شركت به همراه آخرين تغييرات  0
وارائه گواهينامه تعيين ارسال گواهينامه موسسه استاندارد  2

 اهيناماه هاام معتباروياا سااير گو ازمايشگاهيصالحيت 

 سال نصف امتياز 3تاريخهام منقضي شده تا 

 

2 

 0  ارائه ساختار تشكيالتي )تاپ چارت سازماني( 3

 كاارم با ذكر سوابق آزمايشگاهمعرفي عوامل فني مجرب  4

 امتياز  2سال سابقه  5هر –مرتبط 

 
4 

 2  ارائه گواهي رضايت از انجام فعاليت توسط كارفرمايان 5
–برا مووروق قررارداد مرربط قرادادهاي - ئه سوابق كار ارا 6

 امتياز 2هرمورد 

 
3 

حسن سابقه در كارهام قبلي باا شاركت ماديريت تولياد  7

 برق جنوب فارس 

 
2 

موارد فني قرارداد باا متناسب با  ادواتداشتن تجهيزات و  8

 ارائه مستندات

 
3 

 2  ارائه مدارك مربوط به كاليبراسيون تجهيزات 9

 امضاء    نام و نام خانوادگي -1

 امضاء    نام و نام خانوادگي  -2

 امضاء    نام و نام خانوادگي  -3

 امضاء    نام و نام خانوادگي  -4

                 aibi 

                  =T امتياز ارزيابي  

               10  bi 
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 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده
  

  نحوه تنظيم اسناد مناقصه :
داده  مشخص گرديده قرار "ج"و  "ب"و  "الف"كه با حروف  ذيلاسناد مناقصه بايستي در سه پاكت جداگانه بشرح 

  :شوند
-  قرار گيرد : "الف"در پاكت مداركي كه بايد  

  .)اختصاصي شرايط درج شده در بشرح(مناقصه سپرده تضمين شركت در 
-  قرار مي گيرد : "ب"مداركي كه در پاكت  
  ."مدارك مورد نياز مناقصه چك ليست"فرم تكميل شده  -2-1
د.صاحبان امضاء مجاز رسيده باشامضاء به و شركت بايستي ممهور به مهر  كه مناقصهكليه اسناد و مدارك  -2-2  
شركت كننده  رونوشت تمامي آگهي هاي تغييرات در شركت يا موسسه سيس وكپي اساسنامه شركت و آگهي تا -2-3

  .در مناقصه
  .با موضوع مناقصه) سوابق مرتبط(در خصوص گواهي رضايت از انجام كار مربوطهو فعاليتهاي شركت  سوابق -2-4
تصوير برابر با اصل آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت به همراه تصوير صورتهاي مالي حسابرسي شده  -2-5
  سال قبل از آن. 2
  سال گذشته. 3امه هاي مالياتي تصوير اظهارن -2-6
  .سوابق تحصيلي مدير عامل و اعضاء هيئت مديره شركت -2-7
  ...). , ISOگواهينامه هاي سيستم مديريت كيفيت( -2-8
  و ... .ارزيابي  تعيين امتياز ساير مدارك مورد نياز جهت ارزيابي طبق فرم -2-9

  اال و بصورت مرتب و كالسه بندي شده تحويل گردد.كليه مدارك مي بايست به ترتيب آورده شده در ب :توجه
-  قرار گيرد : "ج"مداركي كه بايد در پاكت  

  و پلمپ نمايند. ءداده شده و پاكت مذكور را مهر و امضا قرار "ج" در پاكت ءپيشنهاد قيمت بايستي پس از مهر و امضا
بر روي كليه .)، بصورت دستنويس تكميل فرموده و كليه فرم هايي را كه نياز به تكميل دارند(قيمت و ..لطفاً  :توجه

  .را الك و مهر فرماييدو كل پاكتها  هدي، نشاني و تلفن تماس و موضوع مناقصه حتماً قيد گردنام شركت ي ارساليتهاپاك
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 شرکت مديريت توليد برق جنوب فارس 

 )سهامي خاص(

 

 :عنوان سند

مدارک مورد نیاز  چک لیستفرم 
 مناقصه 

      

 

21769

22

 

 

 مضاء پيشنهاد دهندهمهر و ا

  تاريخ :                                                                                                     : شرکت نام  

 مدارک ندارد مدارک دارد شرح رديف

   کلیه اسناد و مدارک مهر و امضا شده مناقصه 2

   راتییتغ ي هایتمامي آگهثبت شرکت به همراه  يکپي اساسنامه شرکت و آگه 1

   سوابق فعالیت های شرکت و رضايت نامه های مربوطه 3

   شده يحسابرس يمال یصورتها نيبرابر با اصل آخر ريتصو 4

   تصوير صورتهای مالي دو سال قبل 5

   سال گذشته 3 ياتیمال یاظهارنامه ها ريتصو 9

   عامل و اعضاء هیئت مديره شرکت. ريمد يلیسوابق تحص 7

   تیفیک تيريمد ستمیهای س نامهیگواه 8

   ارائه مستندات قرار داشتن در لیست شرکتهای مورد تايید صنعت 6

21    

22    

21    

23    

24    

25    

29    

27    

28    

26    

11    

 توضیحات:
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ز سوخت گاز نمونه برداري ز سوخت گازوييلانجام آنالي   انجام آنالي 

وگاه بوشهر1 ني 

وگاه كنگان2 ني 
——

وگاه كازرون3 ني 

:ریال  به حروف  و عدد- جمع کل مبلغ  پیشنهادی 

فرم پیشنهاد قیمت 

(دو  مرتبه با فاصله حداقل  سه ماه  در طول یک سال  )ریال  - مبلغ پیشنهادی

حردیف شر
وگاه  - جمع کل مبلغ  پیشنهادی  هر ني 

ریال
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1Hydrocarbon analysisASTMD19452

2Co2  analysisASTMD19452

3N2  analysisASTMD19452

4Net heating valueASTMD35882

5Gross heating valueASTMD35882

6Gas densityASTMD35882

7Specific gravityASTMD35882

8Compressability factorASTMD35882

9Molecular weightASTMD35882

10Wob indexASTMD35882

ز سوخت گاز آنالي 

ریال- جمع کل 

استانداردنوع تستردیف
سالیانه  -تعداد دفعات  تست

در هر نیروگاه

پیشنهادی هر  (واحد )قیمت  ریایل 

وگاه دفعه تست در هر ني 
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1
Carbon residue  ASTMD1892

2
Ash contentASTMD4822

3
Sulfur contentASTMD1292

4
H. heat valueASTMD2402

5
L. heat valueASTMD2402

6
Flah pointASTMD32782

7
Pour pointASTM D972

8
Density @15˚CASTMD70422

9
K inematic viscosity 

@100 ˚F
ASTMD70422

10

Element analysis:fe-cr-

Al-cu-pb-sn-Ni-Ti-Ag-

Mo-Zn-p-ca-Ba-Mg-

Si-Na-B-V

ASTMD65952

11
Water &sedimentASTMD962

12
Color valueASTMD15002

13
Copper corrosionASTMD1302

14

Distillation recoverd 

@35 ˚C
ASTMD862

15
ParticleIso44062

ریال- جمع کل 

ز سوخت گازوئیل آنالي 

استانداردنوع تستردیف

-تعداد دفعات  تست

سالیانه  در هر 

نیروگاه

پیشنهادی هر  (واحد )قیمت  ریایل 

وگاه دفعه تست در هر ني 
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وضعيت صورت شمارهفرم داد .......قرار
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�
���

 ����	��	�
 ������ �� ������ ������ ����
����� ��� !�	

�� �� ������ ��������
��
 ����� ��� 

��� !�	 ������ ������
�����

" ������#$���" ������#$���" ������#$���" ������#$���
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مبلغ كل حروف(ريال–جمع وضعيت)با صورت اين كاركرد ناخالص :ستون

نظارتپيمانكار كارفرمادستگاه نماينده

خانوادگي نام و نام

امضاء

ناظر
امور قسمت(مدير تعميرات)رييس

نگهداري دفاتر/و و امور
خانوادگي نام و نام

امضاء

مبلغ )ريال..............(.......................................................پرداخت
است تاييد .مورد

نيروگاه( دفاتر/مدير امورو )مدير
امضاء

مبلغ .............................................................پرداخت
است)ريال( .بالمانع

ريزي( برنامه و مهندسي و/معاونت انساني منابع
محرمانه/تحقيقات امور و حراست عا/مدير )ملمدير

امضاء
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 سيستم مديريت كيفيت

 IMS

 

 گردش صورت وضعيتفرم  

Fb11

02203149

20

2 




 



3 

 با احترام نظر به اينكه  نظارت محترم دستگاه 

 

 كار انجام شده اقدام الزم را به عمل آورند.دستور فرمايند نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعيت خواهشمند است 

  ................................................ يا شبا ......................................................شماره حساب    ......... كد شعبه ................... شعبه  ............كبان نام

   ............................................................................بنام شركت / شخص 

 .................................................................ضمائم صورت وضعيت:

 /تنخواه دار/واحد متقاضيشخص حقيقي / حقوقي

 نام ونام خانوادگي 

 مهر و امضا 
 تاريخ:                                         شماره ثبت وارده :    

 

 .............................. 

 ريال انجام داده ام............................................( را به مبلغ كل با احتساب ارزش افزوده  بر اساس قرارداد مورد اشاره در باال )و يا توافق انجام شده

0

     مدير عامل  مدير محترم دفتر حراست       معاونت محترم منابع انساني        معاونت محترم مهندسي جهرم كنگان بوشهر كازرون   مديرمحترم نيروگاه

 با احترام 

 مورد تأئيد قرار گرفت . ........................................ مورد اشاره پس از بررسي اوليه مبلغ /صورتحساب به اطالع مي رساند صورت وضعيت
 بخار .......واحد  هزينه /گازي ...... هرينه واحد

  )هزينه هاي جاري )غير تعميراتي  اصالح تأسيسات        تعميرات اساسي      تعميرات جاري     فرمايندخواهشمند است دستورات الزم را صادر  قطعات بازسازي. 

 دستگاه نظارت 

 نام ونام خانوادگي

 امضاء و تاريخ

1

 معاونت محترم مالي و پشتيباني    تاريخ:                                        شماره ثبت وارده :    واحد محترم مالي نيروگاه 

 

 اقدام الزم بعمل آورديد.     تصفيه حساب       اعمال حساب       پرداخت با احترام با رعايت مقررات مربوطه نسبت به 
 دير عامل/ منماينده كارفرما                                                                                                                                                                                 

 نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                                                                                                                                  

 و تاريخ امضاء                                                                                                                                                                                                                                                                
9

3
9

0
9

1
9

9
9

 بازرگاني           كارشناس محترم مالي نيروگاه 

                                                                                                                                          . الزم بعمل آوريد    اقدام      تصفيه حساب      اعمال حساب     پرداخت 
نيروگاه  /واحد ماليمعاونت مالي و پشتيباني



 شماره :                 تاريخ :
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202000999

 

 

3

 بيش از حد نصاب معامالت جزئي باشد ( )در صورتي كه معاملهائين نامه معامالت 4خذ حداقل سه مورد استعالم قيمت يا ارائه گزارش طبق تبصره بند ب ماده ا فاكتور فروشنده  اصل رسيد انبار توليد جنوب 

 امالت جزئي باشد (تكميل فرم صورت جلسه تحويل كاال ) در صورتي كه معامله بيش از حد نصاب مع

0

 تكميل فرم صورت جلسه تحويل كاالصورت حساب فروشنده طبق فرمت پيوست قرارداداصل رسيد انبار توليد جنوب 

 

3

 تعيين مورد مصرف يا ذكر متين( و به همراه  –ساينا  –اصلي رسيد انبار مالك نيروگاه ) برق فارس  ( به استثناء 3-تمام رديف ) الف 

 شماره واحد نيروگاهي ) در صورتي كه خريدكاال براي شارژ انبار نباشد(

0

تعيين مورد مصرف يا ذكر شماره واحد صورت جلسه كميسيون معامالت مبني بر برنده شدن طرف قرارداد متين( و به همراه  –ساينا  –اصل رسيد انبار مالك نيروگاه ) برق فارس ( به استثناء 3-جتمام رديف ) 

 ورتي كه خريد كاال براي شارژ انبار نباشد (نيروگاهي ) در ص

 

3

 مجوز خريد اموال از مديريت عامل تخصيص كد اموال براي هرواحد اموال خريداري شده اصل حواله انبار توليد جنوب ( به همراه 3 -تمام رديف ) الف

0

 تكميل فرم صورت جلسه تحويل اموال ( به همراه 1-( و ) الف 3-تمام رديف ) الف 

 ه و ...(:ورخريد خدمات ) انواع اجرت ها ، اجاره ، نظارت ، مشا -
3

 فاكتور يا صورت حساب ارائه دهنده خدمات تكميل فرم درخواست انجام كار

 آئين نامه معامالت ) در صورتي كه معامله بيش از حد نصاب معامالت جزئي باشد ( 4اخذ حداقل سه مورد استعالم قيمت يا ارائه گزارش طبق تبصره بند ب ماده 

0

ليست د با  مهرو تأئيد يه بانك عامل ليست خالص پرداختي ماه قبل به كاركنان موضوع قرارداصورت وضعيت پيمانكار طبق فرم پيوست قرارداد                     در مورد پيمانكاران خدماتي موارد ذيل اضافه مي شود :

فيش محاسبه حق بيمه ماه قبل كاركنان موضوع قرارداد ) تذكر: هنگام ليست بيمه ماه قبل كاركنان موضوع قرارداد با مهر و تأئيديه بيمه حقوق و دستمزد ماه قبل كاركنان موضوع قرارداد با مهر و تأئيديه پيمانكار 

 رسيد پرداخت حق بيمه ماه قبل الزامي است ( پرداخت صورت وضعيت ارائه
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 كاران خدماتي (صورت جلسه تحويل  موضوع قرارداد ) در مورد پيمان( به همراه 0-الفتمام رديف )
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 صورت جلسه تحويل موقت قطعه بازسازي شده  صورت وضعيت پيمانكار طبق فرمت پيوست قرارداد  اصل برگشت به انبار بازسازي قطعات توليد جنوب

 

 

3

 تعيين نوع تعميرات به همراه ذكر شماره واحد نيروگاهي و يا قسمت تعمير شده ( به استثناء 3- الفتمام رديف )

0

صورت جلسه كميسيون معامالت مبني بر برنده شدن طرف قرارداد ) همراه اولين  تعيين نوع تعميرات به همراه ذكر شماره واحد نيروگاهي و يا قسمت تعمير شده صورت وضعيت پيمانكار طبق فرمت پيوست قرارداد 

 صورت وضعيت موقت ارائه شده (

1
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 صورت جلسه تحويل موقت ( به همراه 0-تمام رديف )ب

9

 متين( -ساينا -شت به انبار بازسازي قطعات مالك نيروگاه ) برق فارساصل برگ( به استثناء 9-الفتمام رديف )

 : ات الزام آورتذكر
 تكميل فرم گردش صورت وضعيت/ صورت حساب براي كليه موارد  -3

 ارزش افزوده با تاريخ معتبر. در صورت درخواست مطالبه ارزش افزوده ، عالوه بر مدارك مورد اشاره ، تكميل فرم صورت حساب رسمي دارايي به همراه گواهي ثبت نام -0

 ضوع از مالكين نيروگاهها ) حسب مورد (.درصورت نياز به خريد كاال ويا خدمات موردي ) در بخش هاي غير جاري كه در متن قرارداد هاي في مابين مطرح نشده ( ارائه مجوز انجام مو -1
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 شركت مديريت توليد برق جنوب فارس
)سهامي خاص(

 ريت كيفيتسيستم مدي
ISO 9001: 2000

 استرداد سپرده فرمعنوان سند: 

 FO / 7-4/046شماره سند:   

  83/08/01تاريخ تصويب    

 93/12/01تاريخ ويرايش:   04شماره ويرايش:  

1از صفحه:1شماره صفحه

 

 مهر كنترل

717139 

 

 و انبارهاامور محترم بازرگاني 
 موضوع: استرداد سپرده

 با احترام

 با توجه به   ............. خانم /آقاي  ركت ــــــش به نمايندگي از ...............................فرزند  ............................................اينجانب 

 .شده ام   نشده ام  شركت نموده و بنا به اطالع آن شركت برنده   ...................................................... /مزايدهدر مناقصهاينكه  

 في مابين و اتمام تعهدات اتمام قرارداد 

 : كه به صورت مذكور به استرداد و تحويل سپرده   هشمند است نسبت لذا خوا  

 ................................................شعبه  ..........................................بانك بانكي  ضمانتنامهفقره  ......................

 

 ............................به شماره  .......................شعبه   ......................فقره چك تضمين شده بانك  .....................

 

 بوده است. ..........................، طي فيش شماره  111805115111به حساب جاري سيبا به شماره واريز  

 

شماره ملي و   .................................به شماره شناسنامه  ...........................فرزند  .............................. /خانمنماينده اين شركت آقاي اينجانب   به 

 اقدامات الزم را مبذول فرمايند.  ................................
 شركت كننده در مناقصه/مزايدهنام و نام خانوادگي       

 و تاريخمهر و امضاء                        

 معاونت محترم مالي و پشتيباني 

 مورد اشاره :    مناقصه/مزايده تجديد    صه/مزايدهاتمام مراحل تشريفات اداري مناقبا احترام، با عنايت به 
 در مناقصه/مزايده نامبرده مسترد گردد. سپرده شركت  

 ن مجوز بالمانع مي باشد. با توجه به اينكه نامبرده حائز شرايط نفر اول شركت در مناقصه/مزايده گرديده و قرارداد مبادله گرديده آزادسازي سپرده ايشان طبق همي 

بديهي است بعد ميسر نمي باشد.  با توجه به اينكه نامبرده حائز شرايط نفر دوم شركت در مناقصه/مزايده گرديده تا مبادله قرارداد مربوطه امكان آزادسازي سپرده ايشان 

 همين مجوز بالمانع مي باشد. آزادسازي سپرده ايشان طبق ................................................از مبادله قرارداد با نفر اول

 با توجه به برنده نشدن ايشان و مبادله قرارداد، سپرده شركت در مناقصه/مزايده نامبرده مسترد گردد. 

 نامبرده مسترد گردد.تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد، سپرده  اتمامبا توجه به  
  و انبارها مدير امور بازرگاني                

  و تاريخ امضاء              

 محترم مالي امور 

 لطفاً طبق مقررات و ضوابط اقدام نمايند.
 معاونت مالي و پشتيباني               

 امضاء و تاريخ                        

 اداره محترم حسابداري صنعتي 

 لطفاً با رعايت مقررات بررسي و اقدام نماييد. 
 مور ماليمدير ا                       

 امضاء و تاريخ                          

 .............رم آقاي/خانمتكارشناس مح

 لطفاً با رعايت مقررات بررسي و اقدام نماييد. 
 رييس اداره حسابداري صنعتي 

 امضاء و تاريخ 
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