
 

  مهر و امضاء پیشنهاد دهنده
 

  : موضوع مناقصه 
خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزوالتور و انجام اصالحات در سیستم حفاظت کاتدیک واحدهاي موضوع مناقصه 

می باشد که به صورت  طبق مشخصات و شرایط قید شده در اسناد مناقصهآنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون 
   .مناقصه محدود برگزار می گردد

  : مل اسناد مناقصه شا
  .صفحه دودر  عمومی مناقصهشرایط  -1
  .صفحه یکشرایط اختصاصی مناقصه در  -2
  .صفحه هیجده درمربوطه پیش نویس قرارداد  -3
  ).3پیوست( صفحهنقشه و تصاویر مورد لزوم در چهار  -4
  .)4پیوست(فرم صورت وضعیت در یک صفحه -5
  .)5پیوست(در یک صفحه فرم صورتحساب دارایی -6
در  و تاسیسات هیتحویل قطعی و تحویل تجهیزات و اثاث تحویل موقت، تاخیر، تحویل بخش، تحویل،صورتجلسات فرم  -7
  .)6پیوست(صفحه هد
  .)7پیوست(ه عدم افشاي اطالعات در سه صفحهتعهدنام -8
  .صفحه دو پیمانکاران و نحوه تخصیص امتیاز فنی درفرم هاي تعیین امتیاز ارزیابی  -9

  .نحوه تنظیم اسناد مناقصه در یک صفحه -10
  .فرم مشخصات پرسنلی در یک صفحه -11
  .صفحه یکدر  چک لیست مدارك مورد نیاز مناقصهفرم  -12
  ).1پیوست( صفحه دودر پیشنهاد قیمت خدمات مورد نیاز  فرم -13
  ).2پیوست( فرم پیشنهاد قیمت قطعات مورد نیاز در یک صفحه -14
  .در یک صفحهمعرفی نامه  فرم -15

  .صفحه می باشدپنجاه مناقصه کل اسناد 

1 / 50



 

 پیشنهاد دهنده ءمهر و امضا

  :شرایط عمومی مناقصه 
  .عملیات موضوع مناقصه در قالب عقد قرارداد، انجام خواهد شد -1
  :مدارك ذیل می بایست توسط پیشنهاد دهنده ارائه شود -2
کلیه اطالعات بایستی مستند بوده و جهت هر مورد ( ."مدارك مورد نیاز مناقصه چک لیست"تکمیل شده  فرم -2-1

  .)اسناد مناقصه ارائه گردد کافی درمدارك و مستندات 
سسـه شـرکت   رونوشت تمامی آگهی هاي تغییرات در شـرکت یـا مو   سیس وکپی اساسنامه شرکت و آگهی تا -2-2

  ).حتی اگر در مناقصات قبلی این شرکت، ارائه شده باشد(کننده در مناقصه
حتـی  (رضایت از انجام کار مربوطـه  ه گواهی و ارائ) مرتبط با موضوع مناقصه قرارداد(فعالیتهاي شرکت  سوابق -2-3

  :ه گرددبایستی بشرح ذیل ارائ) ین شرکت، ارائه شده باشداگر در مناقصات قبلی ا
اري باشـد و  از تاریخ مناقصـه در حـال برگـز    اخیرسابقه ارائه شده می بایست حداکثر مربوط به چهار سال  -2-3-1

  .ه گرددارائ )با مشخصات کامل و مبلغ آن(قرارداد بصورت
ه و مربوط به سوابق ارائه از تاریخ مناقص اخیرگواهی رضایت انجام کار بایستی مربوط به حداکثر چهار سال  -2-3-2

  .باشد "1-3-2"بند  شده در
الی حسابرسـی  تصویر برابر با اصل آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده شرکت به همراه تصویر صـورتهاي مـ   -2-4

  .سال قبل از آن 2شده 
  .سال گذشته 3هارنامه هاي مالیاتی یر اظتصو -2-5
  .شرکتهیئت مدیره  ءو اعضاسوابق تحصیلی مدیر عامل  -2-6
بـر   مناقصه با ذکر نام و ارائه سوابق تحصیلی و کاري آنهاموضوع لیست پرسنل مورد نظر جهت انجام عملیات  -2-7

  .مربوطه در اسناداساس فرم 
  .تچارت سازمانی به همراه سوابق نفرا -2-8
  ....) , ISO(گواهینامه هاي سیستم مدیریت کیفیت - 2-9
جاز تکمیل و مهر و امضا که توسط صاحبان امضا م) پیوست اسناد(تعهدنامه تکمیل شده عدم افشاء اطالعات -2-10

  .شده باشد
  ... .و سایر مدارك مورد نیاز جهت ارزیابی طبق فرم تعیین امتیاز ارزیابی  -2-11
  .شده باشدشرکت ممهور به مهر و  امضاتوسط صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهندگان باید الی تمام مدارك ارس -3
و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقـرر در مناقصـه واصـل     مبهم، ناقص، مخدوشفاقد امضاء، مشروط،  مداركبه  -4

  .ترتیب اثر داده نخواهد شد می شود، مطلقا
  .روز باشد 90می بایست مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت حداقل  -5
فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتـر از  مخدوش، مبهم، ناقص و به پیشنهادهاي مالی ارائه شده  -6

  .، حواله هاي موسسات مالی و اعتباري و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شدهرگونه چکمیزان مقرر، 
 پاکتنماید تا  را کسب 60حداقل نمره  ،ضمیمه شده در اسنادارزیابی فرم  بر طبقشنهاد دهنده می بایست پی -7

  .ایشان بازگشایی گردد ارائه شده قیمتمربوط به 
با شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت سپرده شرکت در مناقصه از دو هفته پس از بازگشایی پاکات  -8

: خدمات بازرگانی اینده نگر مهر واقع دربه آدرس شرکت ینده به همراه مهر شرکت درخواست کتبی و معرفی نما
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 پیشنهاد دهنده ءمهر و امضا

مراجعه  ،))021(88707471-2: تلفن(، 12، پالك 17تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه شفق 
  .فرمایند

ن شرکت باقی خواهـد مانـد و   سپرده شرکت در مناقصه احرازکنندگان رتبه اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نزد ای -9
در صورتیکه شرکت احراز کننده رتبه اول طی مدت حداکثر سه روز پـس از اعـالم نتیجـه مناقصـه حاضـر بـه عقـد        
قرارداد نشود سپرده وي ضبط و با شرکت احراز کننده رتبه دوم، قرارداد منعقد خواهد شد و چنانچـه رتبـه دوم نیـز    

  .شرکت هم ضبط خواهد شد حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آن
سـپرده نفـر دوم    ماه دوه مناقصه، حداکثر تا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برند وقبل از انعقاد قرارداد  :توجه

  .مسترد نخواهد شد
پیش بینی هاي الزم  هیچگونه تعدیلی به قیمتهاي پیشنهادي تعلق نخواهد گرفت و پیشنهاد دهندگان بایستی -10

  .نظر قرار داده باشندمد افزایش احتمالی هزینه ها را در خصوص
  .دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک و یا تمام پیشنهادات واصله مختار است -11
  .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد -12

اسناد و مدارك، در خصوص اسناد ابهـام  مطالعه و بررسی  پس ازچنانچه یکی از شرکت کنندگان در مناقصه،  :توجه
می بایست موضوع را کتبا به مناقصـه گـزار اعـالم نمایـد و      داشته باشد و یا اشتباه و تناقض در اسناد مشاهده نماید

 .ایشان نیز در اسرع وقت موضوع را بررسی و نتیجه را به کلیه شرکت کنندگان اعالم خواهد نمود
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 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

  : شرا یط اختصاصی مناقصه
  : مناقصهمحل اجراي عملیات موضوع -1

 )071(42228096:تلفن ،جاده جدید شیراز 5استان فارس،کازرون،کیلومتر  :واقع در سیکل ترکیبی کازرون نیروگاه
  .باشد می

  :زمان بازدید و جلسه توجیهی  -2
بازدید  جهتمعرفی نامه تکمیل شده و کارت ملی نماینده خود را با در دست داشتن فرم بایستی پیشنهاد دهندگان 

اعزام  مذکورنیروگاه  محل به 19/09/1396مورخ صبح  10ساعت اسناد مناقصه در  و شرکت در جلسه توجیهی
  .فرمایند

 : تضمین سپرده شرکت در مناقصه-3
 3با اعتبار حداقل (معتبر، ضمانتنامه بانکی ریال)پنجاه میلیون(50.000.000 ده مکلف است معادل مبلغدهن پیشنهاد

نزد بانک  268-8600-575479-1حساب بانکی شماره تسلیم یا مبلغ مذکور را به ) ماه دیگر 3قابل تمدید تا و  ماه
  .تضمین سپرده شرکت در مناقصه واریز نماید بابت پاسارگاد شعبه گاندي بنام شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر

  :ناقصه مدت زمان قرارداد موضوع م-4
  .ساعت می باشد 72حداکثر زمان انجام عملیات موضوع قرارداد 

   : محل تسلیم پیشنهادهازمان و -5
 12تمامی پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را مطابق با شرایط حاکم بـر ایـن مناقصـه حـداکثر تـا سـاعت       

، خیابـان  شـیراز  :واقـع در ) نی و انبارهـا امـور بازرگـا  (مدیریت تولید برق جنوب فـارس  شرکتبه  22/09/1396مورخ 
تحویــل ) 071(2307738-9:، تلفـن 71357-66633: ،کدپسـتی سـاختمان تولید شـیراز،   جنـب فرمانـداري  سـاحلی،  

  .نمایند
  .روز بررسی و نتایج اعالم خواهد شد 30مدارك ارائه شده در مدت  :توجه

  :گارانتی-6
 محدودهایزوله هاي انجام شده در خطوط، بسترهاي بکار برده شده، در : ساله فعالیت هاي انجام شده شامل 2گارانتی 

جزء  )از مجموعه ترانس رکتیفایر موجود غیره ب....(و  بودن ولتاژ نقاط مختلف و تحت حفاظت بودن خطوط لوله گاز
  .موارد الزم االجرا می باشد

  : سایر شرایط اختصاصی -7
ـ  در پیوسـت یـک   شرح فعالیت هـا را   درصد مناقصهه اسناد ئارا در زمانپیمانکار موظف است  -7-1 د و تکمیـل نمای

  .کارفرما این فعالیتها و درصدهاي وزنی را بررسی و در صورت نیاز اصالح خواهد نمود
اردیکه تشخیص بـه عـدم   بر اساس نظر ناظر در آیتم هاي پیش بینی شده در جدول فعالیتهاي پیوست، در مو -7-2

  .ضرورت آیتمی داده شود، بابت انجام آنها هیچگونه پرداختی صورت نمی پذیرد
پیشنهاد دهندگان می بایست گواهی تایید صالحیت انجام کار از شرکت گاز را دارا بوده و به همراه اسناد و  -7-3

  .مدارك مناقصه ارائه نمایند
ضوع قرارداد می بایست گواهینامه معتبر و مورد تایید دستگاه نظارت از جوشکار مربوط به انجام عملیات مو -7-4

  .مراجع ذیصالح در رابطه با انجام عملیات موضوع قرارداد را دارا باشد
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قانون  10به موجب ماده آن که مجموعه اي غیرقابل تفکیک می باشد و  2قرارداد حاضر همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 
و شناسه ملی  411333617711اقتصادي شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر با کد بین  1396../.../تاریخ  درمدنی کشور 

که در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده است و از این پس در این قرارداد  294201و شماره ثبت  10380265959
از یس هیئت مدیره رئ به عنوان نامیده می شود با نمایندگی آقایان علی افشین بعنوان مدیر عامل و سید مهدي متولیان کارفرما

و ........................................  شناسه ملی و.......................................  با کد اقتصادي.........................................................  ک طرف و شرکتی
نامیده  پیمانکار این قرارداد ثبت رسیده است و در به ....................... اداره ثبت شرکتهاي شهرستان که در.....................شماره ثبت 

اساس  که بر.......................... بعنوان ............................ و ............................  بعنوان..................................... یان قاآ می شود با نمایندگی
دفتر د از طرف دیگر با شرایط ذیل در نقرارداد می باشاین مجاز به امضا .................. مورخ  .................وزنامه رسمی شماره آگهی ر

  . منعقد گردید 12پالك ،17تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه شفق  :مرکزي کارفرما واقع در
  موضوع قرارداد): 1(ماده 

و انجام اصالحات در سیستم حفاظت کاتدیک  نصب ایزوالتورخدمات خرید قطعات و انجام : قرارداد عبارتست ازموضوع 
  .شماره یک و دو قرارداد هايمندرج در پیوستبشرح آیتمهاي کاري  کازرون سیکل ترکیبی واحدهاي آنسالدو نیروگاه

  اسناد و مدارك : )2(ماده 
   متن قرارداد حاضر -2-1
  )1پیوست( خدمات یشرح کل و درصد -2-2
  )2پیوست( لیست تجهیزات و قطعات مورد نیاز -2-3
  )3پیوست( نقشه و تصاویر مورد لزوم -2-4
  می بایست توسط پیمانکار پیوست شود که در زمان امضاي قرارداد که C.P.Mبرنامه زمان بندي  -2-5
  )4پیوست(فرم صورت وضعیت  -2-6
  )5پیوست(فرم صورتحساب اداره دارایی  -2-7
  )6پیوست(ه یو تحویل تجهیزات و اثاثقطعی تحویل  ، تاخیر،موقتتحویل تحویل، اتصورتجلس -2-8
  )7پیوست( تعهد نامه عدم افشاء اطالعات -2-9
  )53بجز ماده (شرایط عمومی پیمان -2-10

  .قرارداد است 2اولویت اسناد و مدارك به ترتیب ماده 
به پیمانکار ابالغ طبق نظر کارفرما و یا نمایندگان وي قرارداد بهتر اسناد تکمیلی که حین اجراي کار و به منظور اجراي  :تبصره

ممکن است به صورت این اسناد . آید می اسناد و مدارك قرارداد به شمار گردد نیز جزء ن قرارداد مبادله میشود یا بین طرفی می
   .باشد مفاد قرارداددر چارچوب  و می بایستباشد  ...و  مجلسصورت کار،صات فنی، نقشه، دستور مشخ
  قراردادو زمان مدت : )3(ماده 
عملیات موضوع قرارداد از اعالم کتبی  کارانجام  زمان دقیق ن ابالغ به مدت یک ماه می باشد وآمادگی قرارداد از زما مدت

ضمنا تاریخ دقیق شروع و پایان عملیات موضوع قرارداد پس از اعالم دیسپاچینگ مشخص . ساعت می باشد 72کارفرما به مدت 
  .خواهد شد
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پیمانکار موظف است که پس از ابالغ قرارداد نسبت به تهیه مواد و مصالح مورد نیاز اجراي عملیات موضوع قرارداد اقدام  :تبصره
  .مواد و مصالح مذکور حداکثر یک هفته قبل از شروع عملیات، تحویل کارگاه در نیروگاه شود می بایستنماید و 

  قرارداد مبلغ: )4(ماده 
اسـاس شـرح آیتمهـاي      که بـر  می باشد ریال )........................................................................................(....................................... مبلغ قرارداد

  . قرارداد محاسبه گردیده است هايپیوست کاري
مبلغ مورد اشاره در باال بابت انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد تعیین گردیده و پیمانکار حق مطالبه هیچگونه مبلغـی   :1تبصره

خـدماتی را کـه بـراي    قطعات مورد نیـاز و  اضافه بر مبلغ مورد اشاره در باال بابت انجام کارهاي موضوع قرارداد و یا سایر کارها و 
 ، مـواد مصـرفی  از قبیل بارگیري، حمـل، تخلیـه  (که در قرارداد تصریح نگردیده استهرچند  ،ستقرارداد ضروري اانجام موضوع 

  ).در قرارداد به عهده کارفرما قرارداده شده است به استثناء مواردي که صراحتا(را ندارد...) و
رداد به ي عملیات موضوع قرابهاي آن قسمت از لوازم و تجهیزات و مواد و مصالح مصرفی که توسط کارفرما جهت اجرا :2تبصره

، جزء مبلغ قرارداد محسوب گردیده و بنا به مـورد  یه آن به عهده کارفرما نبوده استو طبق قرارداد تهپیمانکار تحویل می گردد 
  .از صورت وضعیت هاي مربوطه کسر خواهد شد

 آیتم هـاي کـاري منـدرج در   با توجه به اینکه ممکن است انجام بعضی از فعالیتهاي موضوع شرح خدمات که در شرح : 3تبصره
ضرورت نداشته باشد، در صورت عدم انجام آنهـا هیچگونـه وجهـی     دستگاه نظارتاساس نظر  پیوست قرارداد پیش بینی شده بر

  .گردد به پیمانکار پرداخت نمی
  راردادمحل اجراي ق: )5(ماده 
  .شیراز می باشد -جاده جدید کازرون 5کیلومتر : نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون واقع در ،انجام عملیات موضوع قرارداد محل
  شرایط پرداخت): 6(ماده 

 مبلـغ اولیـه قـرارداد بـه عنـوان پـیش پرداخـت در قبـال ارائـه           درصد از 25حداکثر صورت درخواست کتبی پیمانکار  در -6-1
مذکور پس از کسر پـیش  تضمین  ،به همان میزان به پیمانکار پرداخت می شود) بعنوان تضمین پیش پرداخت(ضمانتنامه بانکی

  .پیمانکار، به نامبرده مسترد می شود وضعیت هاي پرداخت از صورت
رح کلی فعالیتها منـدرج در  حجم کار انجام شده و طبق درصد و شمبلغ قرارداد متناسب با هت دریافت پیمانکار بایستی ج -6-2

خود را در سه نسخه تهیه و تنظیم نموده و پـس از اخـذ تاییدیـه    ) 4پیوست(عیتوض صورت ،قراردادپیوستهاي شماره یک و دو 
جهت بررسی و تایید نهـایی  روز  10ظرف مدت  ، حداکثر)5پیوست(دستگاه نظارت به همراه صورتحساب مطابق فرم اداره دارائی

مراتـب را  صورت وضـعیت و صورتحسـاب،   ) با ذکر دلیل(بررسی و تایید و یا عدم تایید نیز پس از ایشان. ارائه نماید ناظر عالیبه 
گـر از نماینـدگان   بعنـوان یکـی دی  (کارفرمـا به مدیریت مـالی و پشـتیبانی    و پرداختهت بررسی و حسب مورد اعمال حساب ج

مدارك تایید شـده پیمانکـار بشـرح فـوق و پـس از کسـر کسـورات        پس از دریافت نیز مدیریت مذکور . می داردارسال ) کارفرما
  .خواهد نموداقدام نسبت به اعمال حساب آن و قراردادي قانونی 
  .بایگانی می گردد کارفرمافرم شرح و درصد پیشرفت کار جهت مراجعات بعدي نزد  :تبصره

  :گرددی و شماره شبا ذیل واریز می پیمانکار به شماره حساب بانکو سایر مطالبات ه وجوه صورت وضعیت هاي تایید شد -6-3
    ..........ه کد شعب ...............شعبه  .............. بانک IR.........................................................شماره شبا .................. ...................شماره حساب -
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و  مـی باشـد  نـاظر عـالی    وو تایید دستگاه نظارت  حساب بیمهعی قرارداد، منوط به ارائه مفاصاصورت وضعیت قطپرداخت  -6-4
صورتجلسات مـورد نیـاز درج شـده در مـاده     صورت وضعیت قطعی نسبت به ارائه پیمانکار موظف است همزمان با ارائه همچنین 

  .اقدام نماید ،)به جز صورتجلسه تحویل قطعی(تحویل قرارداد
  .درصد از مبلغ اولیه قرارداد قابل پرداخت می باشد 90حداکثر  موقت تا قبل از تصویب صورتمجلس تحویل -6-5

  انجام تعهدات تضمین): 7(ماده 
  .ارك و ضمائم قرارداد بعهده دارددموضوع قرارداد را طبق اسناد و م انجام تعهداتر مسئولیت کامل پیمانکا -7-1
 انجـام جهـت تضـمین   درصد مبلغ اولیه قرارداد  10ضمانتنامه بانکی به میزان پیمانکار موظف است در هنگام عقد قرارداد  -7-2

اجراي هر یک از تعهدات خود تخلف نمایـد کارفرمـا    درتا در صورتیکه تعهدات مندرج در موضوع قرارداد به کارفرما تسلیم نماید 
. ور را ضـبط کنـد  مذک  ریفات خاصی وجه ضمانتنامهمراجع قضایی و بدون احتیاج به انجام تش بتواند بدون مراجعه به محاکم و یا

ف وظـ مذکور باید تا تاریخ انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد معتبر باشد و مادام که کلیه تعهدات انجام نشده، پیمانکار م  تضمین
ـ نقضاء روز قبل از ا15و چنانچه تا  نمایداست تضمین باال را تمدید  د کارفرمـا حـق خواهـد    مهلت اعتبار آن اقدام به تمدید ننمای

وثیقه تا انجام کلیه تعهدات نـزد   ه عنوانده و وجه آنرا بجاي تضمین بضمانتنامه مذکور را از بانک ضامن دریافت نموداشت مبلغ 
خیر احتمالی و هزینه کلیه خدماتی م تاطبق مفاد قرارداد و کسر جرائ ور پس از انجام کلیه تعهداتاه دارد و تضمین مذکخود نگ

پرداخـت صـورت وضـعیت    پـس از  ا به تقاضاي او انجام داده اسـت،  و ی ولی کارفرما بعلت قصور پیمانکار که بعهده پیمانکار بوده
، به و تایید دستگاه نظارت بنا به درخواست پیمانکارپس از رفع عیب هاي موجود در صورتجلسه تحویل موقت و و قطعی قرارداد 

  .می گردد وي مسترد
  رده حسن انجام کارپس): 8(ماده 

کسـر   بعنوان سپرده حسن انجام کـار % 10) ماده پیش پرداخت 1باستثناي پیش پرداخت موضوع بند (از هر پرداخت به پیمانکار
و قابل استرداد مـی باشـد    پرداخت صورت وضعیت قطعیپس از  با درخواست کتبی پیمانکار خواهد شد که نیمی از مبلغ مذکور

  .مسترد خواهد شد ایشانپس از تنظیم و ابالغ صورتجلسه تحویل قطعی به  نیز با درخواست کتبی پیمانکار مابقی
  کسورات و عوارض قانونی و قراردادي: )9( ماده

از جملـه   ،کلیه هزینه ها و مخـارج پیمانکـار   گیرندهپرداخت می شود در بر به پیمانکار مبلغ قرارداد و هر مبلغ دیگري که -9-1
به استثناي هزینه  ،مهوري اسالمی ایران در صورت لزوم، بیمه هاي اجتماعی و دیگر هزینه هاي مقرر در جعوارض ،تمام مالیاتها

هـاي اجتمـاعی،    د که از جمیع قوانین و مقررات مربـوط بـه کـار، بیمـه    ماینید میایپیمانکار تمالیاتهاي ارزش افزوده می باشد و 
مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها می باشـد و در هـر    و عوارض کامال و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و ایمنی حفاظت فنی

کارفرما در اجراي قـوانین مـذکور نسـبت بـه     . حال مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود
هرگاه پس از تاریخ انعقاد قرارداد، در نتیجه تغییـر  . ینی شده از صورت وضعیتهاي پیمانکار اقدام خواهد نموداعمال کسور پیش ب

یا قوانین و مقررات نرخ مالیات، بیمه و یا سایر کسور قانونی مربوط به این قرارداد تغییر نماید بنحویکه این تغییر موجب افزایش 
. می باشدش یافته کاهیا  افزایشخت وجوه ار حسب مورد ذیحق دریافت یا مکلف به پرداپیمانککاهش هزینه هاي قرارداد گردد،

  مالیات بر ارزش افزوده  و بعهده پیمانکار است شامل بیمه و مالیاتکلیه کسورات و عوارض قانونی متعلق به این قرارداد  -9-2
  . در صورت شمول و ارائه گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده با تاریخ معتبر توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد
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، بطور کتبی از قرارداد و ارائه صورت وضعیت قطعیروز پس از اتمام عملیات موضوع  15پیمانکار موظف است ظرف مدت  -9-3
جهت اخذ مفاصاحساب بیمـه   ،خواست معرفی ایشان به سازمان تامین اجتماعی محلطریق دستگاه نظارت و نماینده کارفرما در

به تفکیک درصد مکانیزه و دستمزدي و یا لوازم و تجهیـزات و  (نیز ضمن تایید عملکرد نهایی ناظر عالیدستگاه نظارت و . بنماید
ـ تیبانی اعالم می دارمدیریت مالی و پشبط به مراتب را جهت معرفی پیمانکار به سازمان تامین اجتماعی ذیرپیمانکار،)دستمزد . دن

روز  پیمانکار را جهت اخذ مفاصاحساب بیمه به سازمان تـامین اجتمـاعی معرفـی     7است ظرف مدت  ور نیز موظفمدیریت مذک
  .نماید

سـپرده تـا   کسر خواهد شد و ایـن  ) قانون تامین اجتماعی 38طبق ماده (درصد حق بیمه 5از هر صورت وضعیت پیمانکار  -9-4
ه مفاصاحساب بیمه به پیمانکار مسـترد مـی گـردد و در صـورت عـدم      کارفرما نگهداري شده و پس از ارائپایان مدت قرارداد نزد 

، مبلغ مابه التفاوت آن از پرداخت آخـر بـه پیمانکـار    وانین جاري سازمان تامین اجتماعیکفایت سپرده بیمه این بند نسبت به ق
  .حساب مسترد می گرددکسر و پس از اخذ مفاصا 

پیمانکار موظف می باشد قبل از شروع عملیات موضوع قرارداد دامنه مسئولیت مدنی خـود را در زمینـه جبـران خسـارات      -9-5
ـ قراردادعملیات موضوع اجراي  محدودهاز  ناشی از حوادث و سوانح ناشی کـار گرفتـه شـده جهـت اجـراي      ه ، در قبال کارکنان ب

د یکی از شرکت هاي معتبـر بیمـه اي،   نز اشخاص ثالث و تاسیسات و تجهیزات قرارداد، کارکنان کارفرما و سایرعملیات موضوع 
  .گونه حادثه و مشکلی کارفرما هیچگونه مسئولیتی نداردصورت بروز هر مسئولیت نماید و در ، بیمهبا هزینه خود

  یداتو تای تعهدات: )10(ماده 
  .قرارداد می باشد هاي یک و دوپیوست فعالیتهاي موضوع قرارداد و شرح کلی فعالیتها طبق پیمانکار متعهد به انجام -10-1
پیمانکار تعهد می نماید که با امضاء این قرارداد کلیه تعهدات آن را حتی اگـر مغـایرتی بـین مکاتبـات و مـدارك قبلـی        -10-2

ع، آگاهی و اختیار کامل پذیرفته و خود را متعهد بـه اجـراي   همچون اسناد مناقصه با این قرارداد وجود داشته باشد، با علم، اطال
آن می نماید، ضمنا مالك عمل در کلیه موارد، مفاد این قرارداد و پیوست هاي مربوطه و توافقات کتبی که بین طرفین قـرارداد،  

  .بعد از ابالغ قرارداد صورت می گیرد، می باشد
 یک هفته حداقل پس از ابالغ قرارداد، را  )C.P.M(اجراي عملیات موضوع قرارداد پیمانکار بایستی برنامه زمانبندي جهت -10-3

ه و پس از تایید دستگاه نظارت، کار بر اساس آن برنامـه انجـام   دوارائه نمو نمایندگان مجاز وي قبل از شروع عملیات به کارفرما 
اي طرح ریزي نماید که عملیات در مدت زمان قـرارداد   می شود و پیمانکار مکلف است مراحل اجرایی عملیات مربوطه را به گونه

الیتهاي عملیات موضوع قرارداد پیمانکار موظف است فع. قرارداد عمل خواهد شد 26به اتمام برسد در غیر اینصورت مطابق ماده 
ها و استانداردهاي سازنده و مدارك کارفرما انجام دهد ولی اعمال دستورالعملهاي  مذکور و کلیه دستورالعمل C.P.Mرا بر اساس 

مذکور رافع مسئولیتهاي پیمانکار مبنی بر انطباق مندرجات دستورالعمل ها با شرایط عینی کار و حصول اطمینان از صـحت آن  
هاي روزهـاي آتـی اقـدام و گـزارش روزانـه       همچنین پیمانکار می بایست بصورت روزانه نسبت به پیش بینی فعالیت. نخواهد بود

  .مربوطه را در موعد مقرر به دستگاه نظارت تحویل نماید C.P.Mهاي انجام شده بر اساس  فعالیت
  پیمانکار و تایید کارفرما تغییراتی در برنامه زمانبندي هر یک از  اگر مطابق نظر کتبی کارفرما و یا بنا به پیشنهاد کتبی :1تبصره

  .آن می باشد فعالیتها داده شود، پس از توافق کتبی طرفین، پیمانکار مکلف به اجراي
  د می نماید که دانش و تخصص و سایر نیازمندیهاي الزم جهت ایفاي تعهدات قراردادي خود را بر اساس پیمانکار تعه -10-4
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  .قرارداد در اختیار دارد یا می تواند آنها را تامین نماید مفاد
هـایی از تعهـدات قـراردادي     تواند به منظور انجام قسـمت یـا قسـمت    پیمانکار در صورت توافق و تایید کتبی کارفرما می -10-5

ها آنان را از واگذاري کار  امههایی با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد نماید مشروط به اینکه در این موافقت ن نامه خویش موافقت
  .این واگذاري نباید به نحوي باشد که موجبات وقفه در پروسه انجام کار شده و یا کیفیت کار را متاثر سازد. به غیر منع نماید

یمانکـاران  بردار نیروگـاه، دسـتگاه نظـارت و یـا سـایر پ      انعقاد هرگونه قرارداد توسط پیمانکار با پرسنل کارفرما و  بهره  :2تبصره
ممنوع است و چنانچه خالف آن براي کارفرما ثابت شـود  ...) به هر صورت اعم از رسمی یا غیر رسمی، توافقی و (شاغل در سایت

  .اي بنا به تشخیص کارفرما تعیین و مشمول پیمانکار خواهد شد جریمه
مین اجتمـاعی، قـانون مالیاتهـا و    کار، قـانون تـا   قانون تجارت، قانوند می نماید به قوانین کشوري از جمله پیمانکار تعه -10-6

  ثیرات آنها بر اشته و در زمان عقد قرارداد از تاهاي مرتبط با موضوع قرارداد وقوف کامل د سایر قوانین و مقررات و دستورالعمل
داده و هـیچ مـوردي    ، مطالعـات کـافی انجـام   یشنهاد قیمت منجر به عقد قراردادتعهدات خود آگاه بوده است به عبارتی هنگام پ

  .باقی نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید
پیمانکار موظف است جمیع ضوابط اجرایی کاري در محل نیروگاه کازرون و الزامات مربوط به استاندارد سیستم تضـمین   -10-7

در ایـن رابطـه الزم اسـت    . را به دقت مراعات نماید و پرسنل ذیربط را نیز نسبت به آن توجیـه نمایـد   ISO 9001-2000کیفیت 
و  OHSAS-18001الزامات مربـوط بـه سیسـتمهاي مـدیریت و حفاظـت ایمنـی و بهداشـت شـغلی و کـار موضـوع اسـتاندارد            

ISO14001-2004   اس دسـتورالعمل هـاي مربوطـه کـه توسـط      محیط زیست را نیز با هماهنگی کارفرما رعایت نموده و بـر اسـ
کارفرما و یا نمایندگان مجاز وي در اختیار ایشان قرار می گیرد رفتار نماید و الزم است یک نفر کارشناس مـرتبط بـا موضـوع از    

هاي امور ایمنی و بهداشت کار معرفی و در سایت حضـور داشـته باشـد و ایشـان مـی بایسـت در        سوي پیمانکار براي هماهنگی
کـه توسـط   )قبل از شـروع کـار و بـا اعـالم قبلـی     (ورت تشخیص دستگاه نظارت و  نماینده کارفرما در کالس آموزشی مربوطهص

  .کارفرما برگزار می گردد شرکت نماید
پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فنی و بهداشـت کـار و ضـمن در نظـر گـرفتن نقطـه نظـرات         -10-8

وظف به رعایت حفاظت فنی و ایمنی و موارد بهداشتی بوده و مسئولیت خسارت هـاي وارد شـده بـه اشـخاص     دستگاه نظارت، م
ثالث و کارکنان و اموال و تاسیسات کارفرما را در محدوده اجراي عملیات موضوع قرارداد به عهده دارد و در  هـر حـال، کارفرمـا    

مـا و یـا دسـتگاه نظـارت مـی تواننـد در صـورت مشـاهده عـدم رعایـت            کارفر. در این موارد هیچ نوع مسئولیتی بر عهده نـدارد 
دستورالعمل هاي مذکور، دستور توقف بخشی از کار را که داراي ایمنی الزم نیست تا برقراري ایمنی طبق دستورالعمل هاي یـاد  

و چنانچه در ایـن رابطـه تـاخیري    شده صادر نمایند، در این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد 
  .گردد در انجام کارها پدید آید تاخیر غیرمجاز تلقی می

در هنگام شروع عملیات اجرایی موضوع قرارداد، با درخواست پیمانکـار محـدوده انجـام عملیـات موضـوع قـرارداد طـی         -10-9
د، تحویل پیمانکار می گردد و مراتـب صورتجلسـه خواهـد    بردار، پیمانکار و ناظر قراردا اي با حضور نمایندگان کارفرما، بهره جلسه

شد، از تاریخ تنظیم این صورتجلسه پیمانکار موظف است نسبت به ایزوله و ایمن سـازي محـیط کـار اقـدام نمـوده و مسـئولیت       
  . باشد حفاظت و ایمنی محدوده مذکور به عهده پیمانکار می

  هاي مورد نیاز طبق صورتجلسه  ها و دستورالعمل و نقشه...) واحد و (کورپیمانکار از لحظه تحویل گرفتن محدوده مذ -10-10
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بایست اقدام الزم براي نگهداري و حفاظـت از آنهـا بعمـل     تحویلی، مسئول حفاظت و نگهداري از آنها بوده و به همین منظور می
  .آورد و در هنگام خاتمه یا فسخ قرارداد آنها را عینا به کارفرما مسترد نماید

سیسـات، تجهیـزات و دسـتگاههاي    اپیمانکار باید در هنگام اجراي عملیات موضوع قرارداد طوري عمل نماید کـه بـه ت   -10-11
بایسـت قبـل از اجـراي عملیـات     مـی  آسیبی وارد نشود و  …سیسات برق، آب، گاز، مخابرات و اموجود در محوطه کار همانند ت

خطرناك را از دستگاه نظارت استعالم نموده و تنها در صورت دریافت مجوز کتبـی  سیسات و تجهیزات اموضوع قرارداد موقعیت ت
سیسـات موجـود،   اتپرسـنل یـا   ور می تواند نسبت به انجام کار اقدام نماید و در صـورت بـروز هرگونـه خسـارت بـه      ذکدستگاه م

  .پیمانکار متعهد به جبران کلیه خسارات وارده می باشد
  .در صورت صالحدید و صدور مجوز کتبی دستگاه نظارت قابل انجام می باشد کار در هنگام شب فقط -10-12
پیمانکار مجاز نیست جهت تسریع در آماده ساختن تجهیزات در هیچ زمینه اي به مانورهـایی نظیـر شـبیه سـازي یـا       -10-13

  .حفاظت واحدها کاهش یابدثر گشته و یفیت کار ناشی از اقدامات فوق متابطوریکه ک. سیموله و امثالهم متوسل گردد
مواد مصرفی موادي است که . باشد تهیه مواد مصرفی جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می -10-14

باقی نمی ماند و منظور از مواد مصرفی کلیه مواد مصرفی  تجهیزبراي انجام فعالیتهاي موضوع قرارداد مورد نیاز بوده و بر روي 
انواع خمیرهاي درزبندي، چسبها و رنگ جهت  هاي نسوز، از مواد مصرفی فنی از قبیل الکترودهاي جوشکاري، گیریس اعم
. باشد می... ها و  با تایید کارفرما و نیز مواد مصرفی غیر فنی نظیر پارچه تنظیف، دستکش، انواع چسببنا بر نیاز ... و گیري  لکه

  .ده از مواد نامناسب و تایید نشده بعهده پیمانکار می باشدرفع عیوب بوجود آمده در اثر استفا
در داخل محوطه و نیـز بیـرون از   ... پیمانکار بایستی داراي وسیله نقلیه مناسب به منظور جابجایی ابزارآالت، قطعات و  -10-15

به طور کلی هـر  ... ت، ابزارآالت و مسئولیت حمل و نقل و انتقال کلیه قطعات، مواد و تجهیزا. باشد) حسب نیاز و ضرورت(نیروگاه
بدیهی است تردد وسـایل  . دریافت می دارد جهت انجام عملیات موضوع قرارداد به عهده پیمانکار است... آن چیزي که از انبار یا 

  .دنقلیه در سطح نیروگاه باید با توجه به عالیم و اخطارهاي ترافیکی نصب شده و با مجوز کتبی دستگاه نظارت صورت پذیر
پیمانکار در هنگام ورود به محـدوده انجـام عملیـات موضـوع قـرارداد       اموال متعلق به می بایست هرگونه ابزار، ادوات و -10-16

  .لیست گردد و هنگام خروج نیز طبق همان لیست، پس از تایید از محدوده انجام عملیات خارج گردد
سیسات متعلـق بـه کارفرمـا و یـا     ااموال و یا ت و خروج وسایل، ابزار، ادوات، هرگونه جابجایی و نقل و انتقالمی بایست  -10-17

با  )چه داخل نیروگاه یا خارج از نیروگاه(متعلق به اشخاص ثالث که در اختیار کارفرما بوده و در محدوده کاري پیمانکار می باشد
  .انجام پذیرد دستگاه نظارتکتبی مجوز 

اساسی و غیراساسی ابزار، لوازم، ادوات متعلق به کارفرما که در اختیار پیمانکار می باشـد   حراست، نگهداري و تعمیرات -10-18
  .باشد خود وي می و هزینه پیمانکار به عهده متعلق به حراست و نگهداري از کلیه لوازم، ادوات و وسایلو همچنین 

تگاه نظارت ناشی از عملکرد نامناسب پیمانکار تامین قطعات و لوازم یدکی آسیب دیده در تعمیرات که به تشخیص دس -10-19
  .باشد پیمانکار می و هزینه به عهده باشد،

  پیمانکار می بایست به محض اتمام کار کلیه لوازم و ابزار و اجناس مازاد یا اسقاط را جمع آوري و در محل هاي تعیین  -10-20
  حال، تمیز کاري کلیه محل هاي موضوع قرارداد و خروج ضایعات و اقالم مازاد به عهده به هر. ل دستگاه نظارت نمایدشده تحوی

  .و هزینه پیمانکار می باشد
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تامین ابزار مخصوص و کمپرسور هواي فشرده و همچنین ابزار کار روزمره و معمول و نیز در صـورت نیـاز بـه هرگونـه      -10-21
بدیهی است چنانچه در اثناي انجام کار ابزارهایی نظیر جرثقیل متحـرك، سـنگ سـاب و    . با پیمانکار خواهد بود آنهاابزار، تامین 

امثالهم با درخواست کتبی پیمانکار توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار گیرد، هزینه آن با نظر کارفرمـا محاسـبه و از صـورت    
  .هاي پیمانکار کسر خواهد شد وضعیت
در صورتیکه هر کدام از ابزار مخصوص هاي تحویلی به پیمانکار بعد از اتمام کار و عـودت آنهـا، معیـوب شـده باشـند       :3تبصره

هاي سازندگان اصـلی تجهیـزات مـذکور و تحویـل      پیمانکار موظف به رفع عیب در مدت زمان مورد قبول کارفرما و در نمایندگی
  . هاي پیمانکار کسر نماید تواند هزینه خسارت وارده را از صورت وضعیت رما میباشد در غیر اینصورت کارف آنها بصورت سالم می

پیمانکار موظف است صورت اسامی و مشخصات کارکنان خود را یک هفته قبل از شروع کار کتبا به کارفرما و دسـتگاه   -10-22
  .آنها را به کار گمارد ،نظارت اعالم و پس از تایید کارفرما و صدور کارت شناسایی

پیمانکار موظف است از کارکنان متخصص، آگاه و واجد صالحیت و آمـوزش دیـده در زمینـه فعالیـت هـاي تعمیراتـی        -10-23
مرتبط و خدمات کارگاهی از قبیل ماشین کاري، جوشکاري، سوراخکاري، تراشکاري، سـنگ زنـی و عملیـات حرارتـی اسـتفاده      

تشخیص دستگاه نظارت بر عدم تجربه فنی کافی پیمانکار در ایـن خصـوص و جهـت جلـوگیري از     بدیهی است در صورت . نماید
  .ورود آسیب به تجهیزات نیروگاه، از ادامه فعالیت تعمیراتی بر روي تجهیز خودداري خواهد شد

نیروگـاه وارد شـود کـه     چنانچه در اثر عدم آگاهی پرسنل پیمانکار یا قصور و تقصیر آنان هرگونه آسیبی به تجهیـزات  :4تبصره
منجر به تریپ یا خروج واحد گردد، پیمانکار مکلف به رفع آن برابر وضعیت اولیه خواهد بود و چنانچه این آسیب منجر بـه عـدم   

بـازار بـرق از طـرف کارفرمـا محاسـبه و از صـورت         آمادگی واحد و نیروگاه گردد هزینه عدم آمادگی و عدم تولید برابر آیین نامه
  .هاي پیمانکار کسر خواهد گردید وضعیت

ارسال کلیه قطعات و تجهیزاتی که نیاز به انجام فعالیت تعمیراتی نظیـر جوشـکاري و تراشـکاري و تسـت و کـالیبره و       -10-24
غیره دارند بعهده و هزینه پیمانکار می باشد حضور ناظر در حین روند تعمیرات قطعات در خارج از نیروگاه در صـورت نیـاز و بنـا    

  .به تشخیص دستگاه نظارت انجام خواهد شد
پیمانکار تایید می نماید که جوشکار مربوط به انجام عملیات موضـوع قـرارداد داراي گواهینامـه معتبـر و      -10-25

در رابطه با انجام موضوع قـرارداد مـی باشـد،    و شرکت ملی گاز ایران مورد تایید دستگاه نظارت از مراجع ذیصالح 
مناسب جوشکاري هر کدام از قطعات می باشد و مستندات فنـی در ایـن رابطـه     wpsملزم به ارائه  همچنین ایشان

  . می بایست به تایید دستگاه نظارت نیز برسد
توان فنی الزم و سـابقه کـار    کارشناس مکانیک که دارايپیمانکار موظف است از بین کارکنان واجد صالحیت، یک نفر  -10-26

ایید دستگاه نظارت نیز باشد به عنوان سرپرست کارگاه با اختیارات کامل جهـت انجـام تعهـدات قـرارداد و     مرتبط بوده و مورد ت
فرد مذکور می بایست مسئول و به دستگاه نظـارت  . جهت ارتباط و پاسخ گویی به دستگاه نظارت و نماینده کارفرما معرفی نماید

ه به صورت تمام وقت حضور داشته باشد و در خارج از ساعات اداري نیـز  کارفرما پاسخگو بوده و در طول ساعات کاري در نیروگا
ضمن داشتن آمادگی جهت حضور در نیروگاه، در تمامی اوقات شبانه روز در دسترس باشـد و همچنـین ایشـان مـی بایسـت در      

از ( ارتبـاطی وسـایل   شـد د و پیمانکار موظف مـی با نجلسات بررسی وضعیت پیشرفت کار حاضر شده و گزارشات الزم را ارائه ده
  .جهت ایشان و سایر کارکنان خود بابت انجام تعهدات مربوطه تامین نماید...) قبیل بی سیم بدون فرکانس و 
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  الزم است پیمانکار براي کلیه کارکنان خود لباس کار متحدالشکل، وسایل و لوازم ایمنی شامل کفش، کاله و گوشی و  -10-27
یل فوق اسـتفاده نماینـد و مسـئولیت    کلیه کارکنان مذکور موظفند در محیط کار از وسا. آنان قرار دهدامثالهم تهیه و در اختیار 

هـاي حفاظـت    پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل. باشد خسارات ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی بر عهده پیمانکار می
باشـد و در هـر حـال     و تاسیسات و شـخص ثالـث در کارگـاه مـی     هاي وارد شده به کارگران فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت

.                                                                                                                 کارفرما و دستگاه نظارت قرارداد در این مورد هیچ مسئولیتی به عهده ندارند
جهـت  و همچنین تجهیـز نمـودن کارگـاه    شده  کارکنان بکار گرفتهکلیه  محل اسکاناب و ذهاب، غذا و هزینه هاي ای -10-28

  .عهده پیمانکار می باشده ب و هزینه هاي مربوط به آن، انجام عملیات موضوع قرارداد
پرسنل معرفی شده را کـه در   ...و  پاداش سالیانه ،عیدي ،مزایاي پایان کار ،پیمانکار متعهد است هرگونه خسارت اخراج -10-29

به پرسنل معرفی شـده پرداخـت    هدیگرد قانون کار و یا از طرف مراجع ذیصالح همچون هیئت حل اختالف در قانون کار تعیین
  .و یا مسائل و مشکالت بین آنان ندارد مذکورکارفرما در این خصوص هیچگونه تعهدي نسبت به پیمانکار یا پرسنل  نماید و

پیمانکار مکلف است مستندات فنی بر اساس مدارك سازنده و کارفرما به شرح ذیل را در موعدهاي مشـخص شـده بـه     -10-30
  : نماینده کارفرما تحویل نماید

  .شود و دمونتاژ قطعات مشاهده می خطوطشامل عیوبی که در هنگام دمونتاژ  Fact Findingگزارش مصور -10-30-1
هـاي انجـام شـده،     انجام شده بر روي قطعات واحد شامل گـواهی صـحت عملکـرد، تسـت نشـتی      هاي مدارك تست -10-30-2

نصـب   تجهیزو گزارش مصور رفع عیب قطعاتی که مجددا بر روي ... تستهاي غیرمخرب، تست هاي مکانیکی، عملیات حرارتی و 
  .شوند می
  :زمـان تحویـل   (عدم تایید قطعات براي نصب مجدد گزارش فنی و مدارك معتبر مورد قبول کارفرما جهت تایید و یا-10-30-3

  )قبل از نصب
  .هاي قبل از مونتاژ چک لیست -10-30-4
  .هاي زمان مونتاژ چک لیست -10-30-5
  .هاي قبل از راه اندازي چک لیست -10-30-6
  .گزارش کامل وقوع و ریشه یابی حادثه به همراه عکس: در صوت حادثه -10-30-7
  .در صورت وجود و درخواست کارفرما As Builtهاي  کامل، نقشه مدارك فنی -10-30-8
گزارش تشریحی در خصوص عیوب مشاهده شده بر روي قطعات به همراه اظهار نظر فنی در خصـوص تعـویض و یـا    -10-30-9

  .تعمیر و یا سالم بودن قطعات مذکور در واحد با ذکر دالیل مربوطه
گیري به کارفرما ارائـه گـردد    روز قبل از تعویض قطعات تحت بررسی، جهت تصمیم 3الزم به ذکر است گزارش فوق باید حداقل 

ایـن گـزارش بـه عنـوان     . نمایـد  روز کاري تصمیم خود را در خصوص تعویض قطعه به پیمانکار اعالم می 1و کارفرما ظرف مدت 
  . در زمان تحویل مدارك نیز مجددا باید به کارفرما تحویل گردد Final Bookبخشی از 

  .تمامی مدارك مربوط به تست و نتیجه آن قبل و بعد از انجام عملیات -10-30-10
  هاي مهم تحت تعمیر  به نحوي که حالت قسمت عملیاتیک نسخه گزارش مصور حاوي عکس از مراحل مختلف  -10-30-11

  .کند نسبت به قبل از آن تغییر می عملیاتهایی که شرایط بعد از  قابل مقایسه باشد به ویژه در بخشعملیات قبل و بعد از 
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به ترتیـب زمـانی بـر روي لـوح فشـرده       PDFتمامی مکاتبات بین پیمانکار، کارفرما و دستگاه نظارت بصورت فایل  -10-30-12
  .تحویل کارفرما گردد

  ) Final Book(انجام شده عملیاتگزارش نهایی انجام بازدید و  -10-30-13
بایست ممهور به مهر شرکت پیمانکار و دستگاه نظارت بوده و قبل از تحویل واحد به صورت فایـل   الذکر می تمامی مستندات فوق

PDF  نسخه چاپ کاغذي و صحافی شده تحویل کارفرما گردد 2بر روي لوح فشرده و.  
بنی بر تحویل کلیه مسـتندات منـدرج در بنـد    بدیهی است تحویل موقت موضوع قرارداد منوط به تایید دستگاه نظارت قرارداد م

  .فوق خواهد بود 10-30
هاي فوق و همچنین مدارك مربوط به هرگونـه اصـالحیه و تغییـر در سیسـتم بایسـتی همزمـان بـا         کلیه چک لیست  :5تبصره

  .تحویل موقت، تحویل دستگاه نظارت شود
مربوط به تجهیزاتـی کـه   ) test sheet(ي از تست شیت پیمانکار موظف است قبل از شروع فعالیت هاي خود یک سر -10-31

در قرارداد نیاز به بازدید دارند را از نیروگاه دریافت نموده و در حین انجام فعالیت نسبت به تکمیل آن در حضـور نـاظرین اقـدام    
الیـت تعمیراتـی تلقـی    نماید عدم ارائه تست شیت و یا تست شیت هایی که بدرستی تکمیل نشده باشند به منظور عدم انجام فع

  .شده و از صورت وضعیت پیمانکار حذف خواهد شد
شیت هاي قطعات و دستگاههاي کالیبره شـده را   پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات موضوع قرارداد، کلیه تست -10-32

  .حویل نمایدکه در سایت انجام گردیده است پس از تایید دستگاه نظارت با صحت عملکرد مناسب به کارفرما ت
پیمانکار موظف به ارائه گزارش فنی با نظر دستگاه نظارت می باشد کـه در آن کلیـه فعالیـت هـاي تعمیراتـی صـورت        -10-33

. گرفته بر روي تجهیزات، اقدامات اصالحی انجام شده و قطعات تعویض شـده هـر تجهیـز بـه صـورت مجـزا لحـاظ شـده باشـد         
  .مهندسی باشد غیرقابل تایید بوده و عودت می گرددگزارشاتی که فاقد محتواي فنی و 

پیمانکار موظف است در خصوص ارزیابی عمر باقیمانده قطعات ،تصمیم گیري دستگاه نظارت در خصوص نتیجه  -10-34
  .ارزیابی قطعات و مسائل مهندسی مترتب بر این پروژه در چارچوب دستور العملها و استانداردهاي مربوطه را بپذیرد

پیمانکار می بایست مواد و مصالح مورد نیاز اجراي پروژه را قبل از شروع عملیات، تهیه و تحویل کارگاه در نیروگاه  -10-35
  .نماید

پیمانکار موظف است شرایط تست صحت عملکـرد و کـالیبره کلیـه تجهیـزات ابزاردقیـق و الکتریکـی را کـه نیـاز بـه           -10-36
در حالتی که با تایید دستگاه نظارت امکان فراهم نمـودن شـرایط مـذکور    . اه فراهم آوردکالیبراسیون دارند در محل سایت نیروگ

میسر نباشد، بایستی این تجهیزات در یک آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما و با حضور دستگاه نظارت انجام و تجهیـزات بـا   
  .سالمت کامل به نیروگاه حمل و بر روي واحد مربوطه نصب شوند

  .باشد استفاده از امکانات آزمایشگاه کالیبراسیون موجود در نیروگاه توسط پیمانکار مجاز نمی :6هتبصر
در صورت عدم تحقق موارد فوق، این خدمات پس از درخواست کتبی پیمانکار و تایید کارفرما توسط دسـتگاه نظـارت    :7تبصره

  .هاي پیمانکار کسر خواهد شد هاي مربوط به آن مطابق نظر کارفرما از صورت وضعیت انجام می شود و هزینه
  دارکاتی، حمل و نقل قطعات در سایت و نیز بیرون از سایت با شارژ انواع کپسول هاي مورد نیاز، خریدها و سایر امور ت -10-37

  باالسري از % 15پیمانکار است و چنانچه به هر دلیلی کارفرما این قبیل خدمات را براي پیمانکار انجام دهد، هزینه آنرا بعالوه 
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  .پیمانکار مطالبه خواهد نمود
  الزم است پیمانکار جهت استفاده از کرینهاي سقفی سایت و استفاده از خدمات جرثقیلها و باالبرهایی که از خارج از  -10-38

در خصوص ماشین . سایت تهیه می نماید از افراد متخصص و داراي گواهینامه هاي معتبر و مورد تایید کارفرما استفاده نماید
  .که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد قبل از بکارگیري الزامی است رائه چک لیستتکمیل و ااز سایت، آالت تهیه شده خارج

قرارداد را بـه دقـت مطالعـه نمـوده و اطالعـات       10پیمانکار تایید می نماید که کلیه مفاد قرارداد حاضر مخصوصا ماده  -10-39
  نموده و کلیه پرسنل خود را نسبت به آن توجیه نموده جنبی الزم پیرامون اجراي مفاد قرارداد را حاصل و به امضاي آن مبادرت 

بدیهی است چنانچه در اثر عدم بررسی هاي اولیه کافی و مطالعات الزم مبادرت به امضاي قرارداد نماید و در اثنـاي انجـام   . است
ادرت بـه عملـی نماینـد کـه     کار نتواند به هر دلیلی از عهده تعهدات مربوطه برآید و یا کارکنان ذیربط به دلیل عـدم اطـالع مبـ   

کارفرما را متضرر سازد، کارفرما حق دارد خسارت ناشی از موضوع را محاسبه و مطالبه نماید و پیمانکار حق هیچگونـه اعتراضـی   
  .در این زمینه ندارد

  پیمانکار کار کارکنانه اشتغال ب شرایط: )11(ماده 
کـدام از  د و هرنباش دستگاه نظارتیید اقرارداد باید از هر جهت مورد تع نیروهاي معرفی شده جهت انجام عملیات موضو -11-1

. یید دستگاه نظارت نباشد، پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی پرسنل مـذکور اقـدام الزم را بعمـل آورد   اپرسنل که مورد ت
  .ساعات کار پرسنل موضوع قرارداد تابع مقررات کارفرما می باشد اً،ضمن
از نظر مقـررات مربـوط بـه نظـام وظیفـه       ایرانی که صالحیت انجام کار را داشته ومرد  موظف است از کارکنان پیمانکار -11-2

صورت عدم رعایت ایـن   چنانچه در استفاده نماید ویید دستگاه نظارت کارفرما باشند مورد تا وممنوعیت استخدام نداشته باشند 
ضمن فسخ و قضایی ید کارفرما می تواند بدون رعایت تشریفات قانونی آع قرارداد پیش می در انجام موضوموارد اختالل یا بی نظ

 پیمانکـار و سپرده هـاي   محل مطالبات سایر هزینه هاي عقد قرارداد با شرکتهاي دیگر را از جریمه برکناري و ،قراردادیا خاتمه 
  .نکارحق هیچگونه اعتراضی را نداردضبط نماید و پیما کسر و

  داراي مهارت و  جهت اجراي عملیات موضوع قرارداد به تعداد الزم و کار گرفته شدهانکار تعهد می نماید که پرسنل بپیم -11-3
  دهد، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به  تخصص کافی بوده و چنانچه کارفرما تشخیص به عدم کارآیی پرسنل مذکور

  .جایگزینی پرسنل مورد نظر اقدام نماید
  کاري نمایند و یا باعث اختالل  هرگاه پرسنل معرفی شده از سوي پیمانکار در اجراي صحیح کار مسامحه ورزند و یا کم -11-4

کارفرما مراتب را جهت جایگزین نمودن پرسنل بـه پیمانکـار    ،در نظم گردند و یا مرتکب غیبت غیرموجه بیش از یک روز گردند
هـاي انجـام کـار     به اجراي این دستورات بوده و حق ندارد برکنارشدگان را بار دیگر در محل و پیمانکار مکلف اعالم خواهد نمود
اجراي این دستور از مسئولیت هاي پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقـی بـراي او نمـی کنـد بعـالوه در      . کار گماردموضوع قرارداد ب

افزایش تعداد نفرات پیمانکـار دهـد، پیمانکـار موظـف     صورتیکه دستگاه نظارت جهت اجراي صحیح و سریعتر کارها تشخیص به 
  .است مطابق نظر دستگاه نظارت نسبت به افزایش تعداد نفرات پرسنل خود اقدام نماید

  صورت امکان همکاري،  ار،کارفرما مراتب را بررسی و درپس از درخواست پیمانکنیروي انسانی در صورت نیاز پیمانکار به  -11-5
را به پیمانکار اعالم می نماید و در صورت تقبل هزینه ها توسط پیمانکار، کارفرمـا مـی توانـد پرسـنل مـورد      هزینه هاي مربوطه 

  .درخواست را در اختیار پیمانکار قرار دهد
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، سـازمانها و شـرکت هـاي دولتـی و     ات موضوع قرارداد شاغلین کارفرما، وزارت خانه هاپیمانکار نباید جهت اجراي عملی -11-6
کار گماشتن اشخاصـی کـه اسـتخدام آنهـا از     ب  همچنین پیمانکار باید از. اردها را بدون اجازه مسئوالن ذیربط بکار گمشهرداري 

  .نمایدخودداري ، نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست
گروه کاري خود را به محل اجراي عملیات موضوع قـرارداد   ،مطابق با لیست اسامی اعالم شده قبلیپیمانکار موظف است  -11-7

  .گونه تغییري در لیست مذکور نمی باشدمجاز به هیچو یا نمایندگان وي ون هماهنگی و کسب موافقت کارفرما بد اعزام نماید و
کـار  ه ینه پیمانکار بت به هزم یا موقاي خدمات این قرارداد به صورت دائاز نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجر -11-8

  .عهده پیمانکار استه کارکنان پیمانکار شناخته شده و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد ب،گرفته می شوند
  دستگاه نظارت نماینده کارفرما و ):12(ماده 

از طرف کارفرما به عهده شرکت مدیریت تولید داد تقبل نموده است عهداتی که پیمانکار طبق این قرارنظارت بر اجراي ت -12-1
مـورد بـه    برق جنوب فارس و یا نماینده یا نمایندگان وي است که در این قرارداد دستگاه نظارت خوانده می شـود و بـر حسـب   

ایفـاي  نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت می توانند بنا به صـالحدید بـه منظـور اعمـال نظـارت بـر       . پیمانکار معرفی می گردد
سهیالت الزم را بـراي  داد بازدید نموده و پیمانکار موظف است ترتعهدات پیمانکار و انجام تحقیقات الزم از محل انجام موضوع قرا

  .خواست را در اختیار آنان قرار دهدانجام وظایف آنان فراهم و اطالعات مورد در
بـر حسـن اجـراي    مسئولیت نظـارت  با عنوان ناظر عالی ) شرکت آینده نگر مهر(ت مهندسی و برنامه ریزي کارفرمامعاون -12-2

مطالبـات پیمانکـار را   و صـدور مجـوز پرداخـت     ایید صورت وضعیت هاي موقت و قطعیتایید صورتجلسات و ت ،تعهدات پیمانکار
  .نمایندگان کارفرما محسوب می گردددارد و یکی از 

دستگاه نظارت را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید، مگر در مواردي که آنهـا را بـر   پیمانکار موظف است که دستورهاي  -12-3
اطالع دهد و کسب تکلیف  ناظر عالی، موظف است که موضوع را به ارك قرارداد تشخیص دهد که در اینصورتخالف اسناد و مد

ت بررسی و تعیین تکلیـف بـا دالیـل و توضـیحا    مراتب را جهت ایشان می بایست موضوع را فیصله ندهد،  ناظر عالیهرگاه  ،کند
  .باشد مینظر کارفرما در آن مورد قطعی و الزم اجرا گزارش نماید و  الزم به کارفرما

  غییر در مقادیر کار، مدت و یا داد از جمله ت، در صورت نیاز به تغییر در هر یک از مفاد قراردر طول مدت اجراي قرارداد -12-4
نـاظر  ، پیشنهاد تغییرات به همراه گزارشات و توجیهات الزم توسط دسـتگاه نظـارت بـه    هرگونه اقدام عملی لغ قرارداد، قبل ازمب

و کارفرمـا پـس از   مـی دارنـد   اعالم  به کارفرما جهت بررسی و تصمیم گیري نهاییاعالم و ایشان نیز پس از تایید، موارد را عالی 
  .آوردبررسی به تشخیص خود اقدام الزم را به عمل خواهد 

ـ اعمال نظارت دستگاه نظارت و نمایندگان کارفرما بشرح مذکور در این ماده و اعمال دستور العمل هاي فوق  -12-5 ذکر رافـع  ال
  .مسئولیت هاي پیمانکار نخواهد بود

  تغییر مقادیر کار :)13(ماده 
کتبـی بـه    بـا اطـالع  ما و دسـتگاه نظـارت   نماینده کارفرماده  4 بند طبق کارفرما می تواند در طول مدت اجراي قرارداد -13-1

دهد بـدون آنکـه در واحـد بهـاء و     ت موضوع قرارداد افزایش یا کاهش درصد حجم کل عملیا 25را تا میزان کار پیمانکار مقادیر 
اساس قیمتهاي پیوست  بر ضمنا مبلغ قرارداد نیز متعاقبا .شرایط قرارداد تغییر حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد

 قیمت براي آنها پیش بینی نشده است، بهاي آن کارهـا بـر   جاع کارهایی به پیمانکار که قبالقرارداد تغییر می کند و در صورت ار
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انجـام تعهـدات و    ، میـزان ضـمانتنامه هـاي   تغییرات اعمال شده در قرارداد هـا به تناسب  ،اساس توافق طرفین تعیین می گردد
  سایر شرایط قراردادها هیچگونه تغییري  حسن انجام کار و مبلغ قرارداد برحسب مورد افزایش یا کاهش خواهد یافت، لیکن در

  .شد شد و به تبع آن نیز همان تغییرات مطروحه در این قرارداد جاري خواهد داده نخواهد
  میزان بهاي افزایش موضوع قرارداد سط پیمانکار، کارفرما می تواند به در صورت عدم قبول افزایش موضوع قرارداد تو :تبصره
  .درصد باالسري را از محل مطالبات پیمانکار به عنوان جریمه برداشت نماید 20بعالوه 

نظـر در  چنانچه به هر دلیلی دستگاه نظارت نتواند هر یک از محل هاي موضوع قرارداد را جهـت انجـام عملیـات مـورد      -13-2
، کارفرما می تواند مقدار و حجم قرارداد را متناسبا کـاهش دهـد و یـا اینکـه بـا پیمانکـار در خصـوص        اختیار پیمانکار قرار دهد

  .جایگزینی کار دیگري به جاي آن قسمت از کارها توافق نماید
  تغییر مدت قرارداد): 14(ماده 

  :بودقابل تغییر خواهد با نظر کارفرما در موارد ذیل مدت قرارداد 
  .تغییر کند )تغییر مقادیر کارطبق ماده (در صورتیکه مقادیر کار -14-1
 .موثر باشددر صورتیکه قوانین و مقررات جدیدي وضع و یا محدودیتهایی ایجاد شود که در تغییر مدت قرارداد  -14-2
  .پیمانکار باشد در موارد بروز حوادث قهري و یا موارد دیگري که به تشخیص کارفرما خارج از قصور -14-3
الزم باشـد تغییراتـی در مـدت اجـراي عملیـات موضـوع        ناظر عـالی بنا به تشخیص دستگاه نظارت و تایید  در صورتیکه -14-4

  .قرارداد پیش آید
داده و در صورتیکه پیش آمدن ایـن مـوارد را    دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار اشاره شده در باال،در موارد 

  .خواهد شد نماینده کارفرما و دستگاه نظارت اقدامماده  4بند بر اساس  مدت قرارداد بشناسد مستلزم تغییر
  تعدیل قرارداد :)15(ماده 

  .گیرد هیچگونه تعدیلی به این قرارداد تعلق نمی
 رعایت مقررات حراستی و انتظامی: )16(ماده 

کارکنانش و همچنین اموال و پرسـنل  پیمانکار متعهد است عالوه بر رعایت کلیه موارد حراستی و انتظامی جهت خود و  -16-1
کارفرما و یا اشخاص ثالث و تبعیت از مقررات انتظامی کارفرما، کلیه تدابیر الزم براي جلوگیري از ورود خسـارت بـه کارفرمـا یـا     

یـا   یـا نیروهـاي انسـانی کارفرمـا و     ، امـوال و بر اثر سهل انگاري وي آسیبی به تاسیسـات چنانچه  و مایداشخاص ثالث را اتخاذ ن
  .شد خواهد اقدام 26مطابق با ماده اشخاص ثالث وارد شود 

ل معرفـی شـده از   رعایت کلیه شئونات اسالمی، اداري و امور حفاظتی و حراستی و مقررات انتظامی کارفرما توسط پرسن -16-2
  .تعهدات پیمانکار می باشد نکار، جزءسوي پیما

  .ساختمانها خودداري نمایند مگر جهت انجام وظایف محوله کارکنان پیمانکار موظف هستند از تردد بی مورد در -16-3
  انتقال و واگذاري به غیر: )17(ماده 

اشـخاص حقیقـی یـا    شـخص یـا   یا کل عملیات موضوع قرارداد را به  کتبی کارفرما حق واگذاري قسمتی وپیمانکار بدون اجازه 
به ضبط ضمانتنامه هـا   قرارداد نسبتو یا خاتمه تواند ضمن فسخ  میکارفرما ،حقوقی دیگر ندارد و در صورت عدم رعایت این بند

  .و سپرده هاي حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار اقدام نماید
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  ممنوعیت قانونی : )18(ماده 
باشـد و در صـورتیکه خـالف آن بـراي      نمی1337دیماه  22مصوب منع مداخله  اعالم می نماید که مشمول قانون پیمانکار رسما
و پیمانکار مسئول جبـران  گردد  انجام تعهدات پیمانکار نیز توسط کارفرما ضبط می و ضمانتنامه باطلشود قرارداد کارفرما محرز 

در (عمل می نمایـد ضـمنا افشـاء سـمت و میـزان سـهام       24ماده خسارت ناشی از ابطال قرارداد می باشد کارفرما مطابق موارد 
قـانون یـاد شـده توسـط شـرکت طـرف قـرارداد        ) 1(ماده ) 1(متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره ) شرکتهاي سهامی خاص

  .الزامی است
  حوادث قهریه :)19(ماده 

مشـروط بـه    ،مانع ایفاي تعهدات پیمانکار گـردد که ...)  ، حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل وشورشها(در موارد بروز حوادث قهریه
  :ذیل پیمانکار از مسئولیت مبراست شرایط

  .اینگونه حوادث غیرقابل پیش بینی بوده باشد: اوالً
  .پیمانکار خارج بوده باشدجلوگیري و یا رفع آن از عهده : ثانیاً
  .فعل یا ترك فعل پیمانکار در بروز آن موثر نبوده باشد: ثالثاً

طرف شدن شرایط ناشـی از حـوادث   و بعد از بر را از بروز اینگونه حوادث مطلع نماید کارفرماموظف است در اسرع وقت  پیمانکار
اضافه می گردد و در صورت عدم پذیرش ادامه انجام موضـوع قـرارداد   قهریه اجراي قرارداد ادامه می یابد و مدت مذکور به پروژه 

بـه عنـوان جریمـه     پیمانکـار درصد باالسـري را از محـل مطالبـات     20مین بعالوه م و هزینه تااقدا پیمانکار، کارفرما راسا توسط
  .نمایدمی برداشت 

  هدایا :)20(ماده 
فه یا هدایایی اعم از نقدي به متصدیان مربوطه حق العمل یا پاداش یا تح هرگاه ثابت شود که پیمانکار به منظور تحصیل قرارداد

کارفرما مطابق ضوابط با وي رفتـار خواهـد    منافع خود سهیم کرده است، را در و واسطه هاي آنها یا آنها نقدي داده است وغیر و
  .نمود

  استانداردها :)21(ماده 
نیرو، ملی و بین المللـی بـه ترتیـب اولویـت و نیـز اسـتانداردهاي ذکـر شـده در         پیمانکار موظف به رعایت استانداردهاي وزارت 

  .باشد می اصلی واحددهاي سازندگان مشخصات فنی قرارداد و استاندار
  اختالفات): 22(ماده 

بـوط بـه   یـا مر و مربوط به اجراي عملیات موضـوع قـرارداد   در صورتیکه اختالفاتی بین پیمانکار و کارفرما بروز کند اعم از اینکه 
چنانچه طرفین نتوانند موضوع اخـتالف را از راه توافـق    ،اد قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن باشدتعبیر و تفسیر هر یک از مف

مرجع مذکور بـراي طـرفین    نظرو  فصل خواهد شد حل وقانونی به مراجع ذیصالح موضوع اختالف از طریق مراجعه  ،رفع نمایند
ـ  ه تعهداتی را که ب ،حل اختالفزمان  باشد و پیمانکار ملزم است که تا می قطعی و الزم االجرا  ،عهـده دارد ه موجب این قـرارداد ب

عمـل خواهـد نمـود و     پیمانکـار بـه   قـرارداد نسـبت   ماده فسـخ  5 بندطبق تشخیص خود به  کارفرماصورت ایندر غیر اجرا نماید
  .حق هیچگونه اعتراضی ندارد پیمانکارصالح بداند اجرا نماید و  حق دارد مابقی اجراي کار را به هر نحو که خود کارفرما
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  خاتمه قرارداد): 23(ماده 
  باشد قرارداد  بدون آنکه تقصیري متوجه پیمانکار اساس صرفه و صالح خود و  بر کارفرما می تواند در طول مدت اجراي قرارداد

   معینی مهلت و بالغا به پیمانکار مراتب را کتبا ،بدین منظور بایستی حداقل یک هفته قبل از پایان دادن به آن و را خاتمه دهد
 گونـه کسـري و   در صـورت وجـود هر   و ایدبوده است را تعیین نم امکانات موضوع قرارداد که نزد پیمانکار را جهت تحویل اقالم و

 کسـر  و امکانات مذکورکه توسط دستگاه نظارت تعیین خواهد شد از مطالبات پیمانکـار  کمبود در امکانات مورد نظر، ارزش اقالم
  .دگردی یا به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد

مـدارك و   و )در صـورت وجـود  (تهیـه شـده   ، تجهیزات و لـوازم مـورد نیـاز   کلیه مواد پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته
بـه   داده شـده  حقـوقی  حقیقـی و  به سـایر اشـخاص   اجراي این قرارداد از سوي پیمانکارتعهداتی که جهت  مستندات مربوط به

و مـواد   گردیـده منظـور   پیمانکـار  حساب بستانکاريه با توافق طرفین تعیین و وجه آنها بو میزان نهایی آنها نماید ه کارفرما ارائ
  .خواهد گردید دستگاه نظارتاولیه تحویل 

. ی اقـدام خواهـد نمـود   ور نسبت به ارسال صورت وضعیت نهایروز پس از تاریخ خاتمه مهلت مذک 10سپس پیمانکار ظرف مدت 
) با در نظر گرفتن مفاد ایـن مـاده  (پیمانکار راهاي  روز صورت وضعیت فوق را بررسی و مطالبات و بدهی 30کارفرما ظرف مدت 

مین حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکـار  ، تضبه محض انجام تسویه حساب. نماید محاسبه و با وي تسویه حساب می
کارکنان بکار گرفته شـده جهـت اجـراي عملیـات موضـوع      تسویه حساب قانونی  ،خاتمه قراردادر صورت ضمنا د .آزاد خواهد شد

  .می باشدبعهده پیمانکار قرارداد 
  فسخ قرارداد  :)24(ماده 

  :جانبه قرارداد را فسخ نماید صالحدید خود بطور یکدر موارد ذیل کارفرما می تواند بنا به تشخیص و 
  .موجه در جایگزینی پرسنل مورد درخواست دستگاه نظارتخیر غیراروز ت یک حداکثر -24-1
  .تعطیل کار بدون اجازه کتبی دستگاه نظارتیا  و بدون سرپرست گذاشتن کار -24-2
  .)به تشخیص دستگاه نظارت(قراردادیمانکار جهت اجراي موضوع عدم توانایی مالی یا فنی پ -24-3
  .انحالل یا ورشکستگی شرکت پیمانکار -24-4
 .خیر یا مخـاطره بینـدازد  اعدم اجراي هر یک از مفاد قرارداد یا دستورات دستگاه نظارت که انجام موضوع قرارداد را به ت  -24-5

معایب و نقایص کار را رفع می کند و جمع هزینـه هـاي    ه هر ترتیبی که مقتضی بداند راساصورت براي یکبار کارفرما بکه در این
هزینه باالسري از مطالبات و سپرده هاي پیمانکار کسر می نماید و در صورت تکرار، مشـمول مـوارد فسـخ    % 50مربوط را باضافه 

 .قرارداد می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نسبت به هزینه هاي بعمل آمده را نخواهد داشت
 .واگذاري قرارداد به غیر بدون اجاره کتبی کارفرما -24-6
 .یر در شروع عملیات موضوع قراردادتاخ -24-7
 .کار از طرف کارفرماو ابالغ شروع ب )ماده حوادث قهریهموضوع (عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهري -24-8

  قرارداد را مشمول فسخ تشخیص  کارفرما،فسخ قراردادهاي درج شده در ماده علت بروز یک یا چند مورد از حالتکه به در صورتی
  .، به پیمانکار ابالغ می کندن پیمانکار را مشمول فسخ می داند، نظر خود را با ذکر مواردي که به استناد آدهد

  ا با موارد کارفرمکه دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر روز از تاریخ ابالغ کارفرما، در صورتی 10ت است که در مد پیمانکار موظف
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 ، پاسخی از سوي پیمانکار نرسد یا کارفرمـا اگر ظرف مدت تعیین شده. اند، مراتب را به اطالع کارفرما برساعالم شده داشته باشد
  جام دادن تشریفات ، کارفرما فسخ قرارداد را به پیمانکار ابالغ می نماید و بدون احتیاج به اندالیل اقامه شده را مردود بداند

  .عمل می نماید اقدامات پس از فسخ، به ترتیب مفاد ماده نونی و قضاییقا
  اقدامات پس از فسخ پیمان): 25(ماده 

و  نمـوده  اعـالم به اطالع پیمانکـار   مراتب کتبا نمایدفسخ  فسخ قرارداد،گاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه در ماده هر
  .کند کسر و وصول می بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی یا اداري مطالبات خود را از هر نوع طلبی که پیمانکار داشته باشد

بـوده اسـت را    امکانات موضوع قرارداد که نـزد پیمانکـار   را جهت تحویل اقالم و معینی مهلت، کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد
گونه کسري و کمبود در امکانات مورد نظر، ارزش اقالم و امکانـات مذکورکـه توسـط دسـتگاه     وجود هردر صورت  تعیین نموده و

یا به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود ضمنا کارفرما می توانـد   گردد می کسر نظارت تعیین خواهد شد از مطالبات پیمانکار
انتنامه یا سپرده حسن انجـام تعهـدات قـرارداد را بـه سـود خـود       بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی یا اداري مبلغ ضم

  .وصول و ضبط نماید
مـدارك و   و) در صـورت وجـود  (تهیـه شـده   ، تجهیزات و لـوازم مـورد نیـاز   کلیه مواد پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته

بـه   داده شـده  حقـوقی  حقیقـی و  اشـخاص به سـایر   تعهداتی که جهت اجراي این قرارداد از سوي پیمانکار مستندات مربوط به
 پیمانکـار  وجـه آنهـا بحسـاب بسـتانکاري    در صورت صالحدید کارفرمـا  با توافق طرفین تعیین و ه و میزان نهایی آنها کارفرما ارائ

  .خواهد گردید دستگاه نظارتمنظور شده و مواد اولیه تحویل 
. ر نسبت به ارسال صورت وضعیت نهائی اقـدام خواهـد نمـود   روز پس از تاریخ خاتمه مهلت مذکو 10سپس پیمانکار ظرف مدت 

) با در نظر گرفتن مفاد ایـن مـاده  (هاي پیمانکار را  روز صورت وضعیت فوق را بررسی و مطالبات و بدهی 30کارفرما ظرف مدت 
  .محاسبه و با وي تسویه حساب می نماید

هاي انجام شده، با در نظـر گـرفتن    تحویل شده و پرداختتسویه حساب قطعی با توجه به صورتحساب قطعی خدمات  :1تبصره
چنانچه پیمانکار طلبی دارد به وي پرداخت شده و اگر اضـافه پرداختـی بـه وي انجـام شـده      . پذیرد سایر مفاد قرارداد صورت می

  .ی را از خود سلب می نمایداعتراض گونهو پیمانکار حق هر شود مین میسایر داراییهاي او تا باشد از هر نوع ضمانتنامه پیمانکار و
بعد از فسخ قرارداد کارفرما ملزم به قبول هیچگونه تعهد و پرداختی در مورد خدمات تحویل نشده و یا در حال تحویل  :2تبصره

  .باشد نمی
پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی با پیمانکار، تجهیزات کارگاهی مستقر در نیروگاه کـه متعلـق بـه پیمانکـار      :3تبصره

  .تحویل وي می گردد ،باشند پس از تنظیم صورتجلسه می
ـ کارکنان بکار گرفته شده جهت اجراي عملیات موضوع قرارداد تسویه حساب قانونی  ،قرارداد ر صورت فسخد :4تبصره عهـده  ه ب

ل مطالبات یا سـپرده هـاي   بوده و کارفرما مختار است کلیه هزینه هاي ناشی از فسخ و برگزاري مناقصه مجدد را از محپیمانکار 
   .گونه اعتراضی را از خود سلب می نمایدو جبران نماید و پیمانکار حق هر به نفع خود برداشتپیمانکار یا سایر داراییهاي وي 

  و خسارت در اجراي مفاد قرارداد خیر اجریمه ت: )26(ماده 
  :جریمه تاخیر -26-1

  رفرما می تواند شده در ماده مدت قرارداد تاخیر نماید، کا تعیین مدت  طبقموضوع قرارداد  عملیاتچنانچه پیمانکار در تحویل 
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 هداز صورت وضعیت هاي وي کسـر نمـو   مبلغ قرارداد را معادل یک درصدخیر جریمه اي به ازاي هر روز تاعالوه بر فسخ قرارداد 
  .مکن که خود صالح بداند انجام دهدادامه انجام عملیات را به هر نحو م ،ضمن ضبط سپرده هاي تضامین مربوطهو 

  :جریمه خسارت -26-2
  گونه خسارتی که به تشخیص کارفرما در اثر عدم اجراي مفاد قرارداد، عدم رعایت اصول فنی و ایمنی و استانداردهاي معمول هر

توسط پیمانکار، به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد شود پیمانکار مسئول جبران آن می باشد و پیمانکار مسئول و پاسـخگوي کلیـه   
متعهد است  ارائه خدمات موضوع قرارداد مشهود شود و به علت نقص کار و یا مسامحه وي دربود که  اشتباهاتی خواهد معایب و

پیمانکـار  . اشتباهات مذکور اقدام نماید یا اعالم مورد توسط دستگاه نظارت نسبت به رفع کلیه معایب و به محض تشخیص آنها و
  .اشتحق ادعاي هیچگونه مبلغ اضافی براي رفع اشتباهات خود را نخواهد د

  مین خسارت وارده به کارفرما یا اشخاص ثالثاجبران و ت :)27(ماده 
منقـول کارفرمـا یـا اشـخاص ثالـث توسـط پرسـنل        غیر  یـا  گونه خسارت وارده به پرسنل کارفرما و یا اموال منقول وجبران هر

اسـاس نظـر مراجـع ذیصـالح      بـر  گونه خسارت هزینه هاي مربوطهو در صورت بروز هر جزء تعهدات پیمانکار می باشد ار،پیمانک
سپرده هـاي  و چنانچه مطالبات و پیمانکار کسر خواهد شدو سپرده هاي  تعیین و از محل مطالباتتعیین شده در ماده اختالفات،

پیمانکار موظف است به هر طریق ممکن نسبت به جبـران خسـارات   زینه هاي مربوطه را نداشته باشد، پیمانکار تکافوي جبران ه
  .ایداقدام نم

  تحویل): 28(ماده 
  :عملیاتشروع  قبل ازتحویل  -28-1

  با درخواست پیمانکار طی جلسه اي تاسیسات و تجهیزات موضوع قرارداد در ابتداي شروع عملیات موضوع قرارداد  کلیه مکانها و
در ساعت فرصـت دارد   24 تاپیمانکار حداکثر . ا تنظیم صورتجلسه تحویل توسط دستگاه نظارت به پیمانکار تحویل می گرددو ب

نـدرج  که خـارج از تعهـدات م   ،اساسی و یا اصالحات موردي) اصالحات(پیشگیرانه یا تعمیرات) اصالحات(صورت نیاز به تعمیرات
ید کارفرما، اصـالحات  ارت موضوع را بررسی و در صورت تایدستگاه نظ. به دستگاه نظارت اعالم نماید در قرارداد می باشد را کتبا

 . یرات مورد نظر با توافق کارفرما و پیمانکار اجرا خواهد شدتعم و
  :عملیاتپس از اتمام  تحویل -28-2

  ساعت پس از اتمام عملیات موضوع قرارداد از طریق دستگاه نظارت تقاضاي تشکیل جلسه  24پیمانکار موظف است ظرف مدت 
جلسـه تحویـل تجهیـزات و    راه انـدازي و صورت  تنظیم صورتجلسـه نسبت به راه اندازي نماید و پس از برگزاري جلسه راه اندازي 

  .ه اقدام می گرددیاثاث
  :تحویل موقت -28-3

بایسـتی   پیمانکـار مندرج در ماده تعهدات و تاییـدات،   و تحقق تعهدات راه اندازي توسط دستگاه نظارت صورتجلسه تاییدپس از 
تحویـل موقـت نمـوده و نماینـده خـود را بـراي       تشکیل جلسـه  ساعت از طریق دستگاه نظارت تقاضاي  24حداکثر ظرف مدت 

یـد نحـوه انجـام    ایداده و در صـورت ت  دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قـرار . نمایدرکت در جلسه تحویل موقت معرفی ش
  .به پیمانکار ابالغ می نماید خ تشکیل جلسه تحویل موقت را کتباتاری ،ساعت 24حداکثر ظرف مدت  عملیات مورد نظر
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الزم و راه اندازي و کنتـرل کیفیـت کـار عملیـات موضـوع قـرارداد در جلسـه تحویـل موقـت انجـام و نتـایج آن در             آزمایشهاي
 صـورت در صـورتمجلس تحویـل موقـت فهرسـتی از     قید می شـود و در غیـر این   )مطابق فرم پیوست(صورتمجلس تحویل موقت
و بمنظور رفع نقایص و معایـب مهلتـی    د قید خواهد گردیدشومعلوم می  ی که نتیجه آن بعدایزمایشهانقایص و معایب کارها و آ

تشـکیل و   مدت مقرر، جلسه تحویل موقـت مجـددا  بدیهی است پس از رفع نقایص و معایب در . براي پیمانکار تعیین خواهد شد
گـواهی تحویـل    صـدور کارفرما نسبت به  تحویل موقت، محض انجامه ب. به شرح مذکور نسبت به تحویل موقت اقدام خواهد شد

نقایص و معایب فوق جزئی بوده و خللی در راه اندازي واحد ایجـاد  دستگاه نظارت موقت اقدام خواهد نمود، چنانچه به تشخیص 
زمـان مقتضـی کـه    ، ولی پیمانکار متعهد خواهد بود که نواقص و معایب فـوق را در  صادرننماید، کارفرما گواهی تحویل موقت را 

  .می شود رفع نمایددر صورتمجلس تحویل موقت قید  توسط دستگاه نظارت
  :تاخیر -28-4

اجراي عملیات موضوع قرارداد طبق مدت زمـان تعیـین شـده منـدرج در قـرارداد تـاخیر داشـته باشـد          در صورتیکه پیمانکار در
با تعیین تاخیر موجه یـا غیـر موجـه بـا ذکـر دلیـل        زمان تاخیر دقیقا محاسبه و  ،ی در زمان تشکیل جلسه تحویل موقتبایست

  .صورتجلسه تاخیر اقدام گردد نسبت به تنظیم و امضاء
  :تحویل قطعی -28-5

تقاضاي تعیین تاریخ و تشکیل جلسه تحویل قطعی بنمایـد   ایستی از طریق دستگاه نظارت کتبا، پیمانکار بتضمیندر پایان دوره 
ور را تعیـین و  ذکعیب و نقص، تاریخ تشکیل جلسه مـ  در صورت عدم وجود و و دستگاه نظارت پس از دریافت درخواست مذکور

خواهـد گردیـد و   نحوه کار عملیات موضوع قرارداد و کیفیت آن کنتـرل   در جلسه تحویل قطعی. به پیمانکار ابالغ می نماید کتبا
در صورتیکه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نشود و یا در طول دوره تضمین برطرف گردیده باشـد، تحویـل   

  .تنظیم و امضاء خواهدگردیدطبق فرم پیوست  قطعی صورت خواهد گرفت و بالفاصله صورتمجلس مربوطه
  .گردد ابالغ کارفرماکه توسط صورتجلسات تحویل موقت و تاخیر و تحویل قطعی، زمانی داراي اعتبار می باشد : تبصره

  دوره تضمین :)29(ماده 
 سـال  دومیـزان  خدمات انجام شده موضوع این قرارداد را از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت بـه  قطعات تحویل شده و پیمانکار 
در دوره تضمین به تشخیص دستگاه نظارت معایب و نقایصی در کـار مشـهود شـود کـه ناشـی از      اگر . تضمین می نماید شمسی

بالغ کتبـی یـا شـفاهی    سوء عملکرد پیمانکار باشد نامبرده متعهد است که به هزینه خود حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ا
اقـدام و   سـا امی تواند خـود ر  ه نظارت، کارفرماتگادر صورت عدم اجراي دستورات دس، شروع به رفع معایب نماید دستگاه نظارت

پیمانکـار کسـر و یـا بحسـاب بـدهی      یا سـپرده هـاي    وهزینه باالسري از محل مطالبات % 50کلیه هزینه هاي مربوطه را بعالوه 
  . نامبرده منظور نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد

  گزارش کار: )30(ه ماد
ییـد دسـتگاه نظـارت تهیـه     اضوع قرارداد را در فرمهاي مـورد ت گزارش کامل فنی مربوط به عملیات مو پیمانکار متعهد می گردد

ء جـز  دسـتگاه نظـارت  ارائه به  و مسئولیت تنظیم گزارش کار روزانه اضمن. قت به کارفرما ارائه نمایدتحویل مو همزمان باکرده و 
  .وظایف پیمانکار می باشد
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  نشانی طرفین): 31(ماده 
   . 12پالك  ،)شفق(17 کوچه، خیابان احمد قصیر، میدان آرژانتین، تهران: نشانی کارفرما

  )021(88709309: کسف                 )021(88707471-2 :تلفن      1513834611: کد پستی
  ........................................................................................................................... .: پیمانکارنشانی 

 ................................... :فکس..........................................              : تلفن    ........................... :کد پستی
طرف دیگر اطـالع دهنـد    به روز نشانی جدید را کتبا 10ف مدت طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر نشانی حداکثر ظر

  .صورت مراسالت آگهی و اخطاریه هاي قانونی و سایر موارد مربوطه به نشانی فوق معتبر و قابل استناد خواهد بوددر غیر این
  قراردادنسخ ): 32(ماده 

  .ی باشندمنسخه داراي حکم واحدي  هفتنسخه تنظیم گردیده که هر  هفتتبصره و در  19، و ماده 32در این قرارداد 
  

  پیمانکار  کارفرما
  خدمات بازرگانی آینده نگر مهرشرکت  

  )سهامی خاص(
  ..........................................................شرکت 

  .......................آقاي   ..........................آقاي   علی افشین آقاي  سید مهدي متولیان آقاي

  مدیر عامل  هیئت مدیره ........  مدیر عامل  رییس هیئت مدیره
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پیشنهاد دهنده ءمهر و امضا

 ......... قرار داد شمارهفرم صورت وضعیت 

 ...........................................................................................................................پروژه  قطعی �...........  موقت شماره  �صورت وضعیت  
رديف

الص كاركرد تا پايان مبلغ ناخ كل قرارداد شرح 
  اين صورت وضعيت

ناخالص كاركرد تا پايان 
  صورت وضعيت قبل

ناخالص كاركرد اين صورت 
  وضعيت

 ريال-مبلغ  درصد  ريال-مبلغ  درصد  ريال-مبلغ  درصد  ريال-مبلغ  درصد

 * ) :با عدد(جمع 
 :ن ناخالص کارکرد این صورت وضعیت ستو) با حروف (ریال  –جمع کل مبلغ 

 نماینده کارفرما دستگاه نظارت پیمانکار

 نام و نام خانوادگی
 امضاء
  

 ناظر
کازرونسیکل ترکیبی نیروگاه مدیر   

 نام و نام خانوادگی
 امضاء

 
  

) ریال..................(...................................................پرداخت مبلغ 
  .مورد تایید است

  مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
  امضاء

............................... ..............................پرداخت مبلغ
  .بالمانع است) ریال(

 کارفرما معاونت مهندسی و برنامه ریزي
 امضاء

۹۳-۱۴۰۰جدول                                                                                                                    شود کارفرما تحويل معاونت مالي و پشتيباني آيتمها هكلي نمونه فرمت فوق پس از تكميل-
 .دن در يك قرارداد بايستي بصورت مجزا ارائه گرددصورت وضعيت و صورتحساب خريد و اجرا در صورت موجود بو - 

. اضافه شود )فرم اداره دارايي( جمع ستون ناخالص كاركرد اين صورت وضعيت به صورتحساب فروش كاال و خدمات *

مناقصھ اسناد
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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
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 مهر كنترل 

  

  

  
  
  

   شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
  )سهامی خاص(

  

  یفیتسیستم مدیریت ک
  فرم صورتجلسه تحویل: عنوان سند 

  

  : شماره سند 
 : تاریخ تصویب 

  : شماره ویرایش 
  :تاریخ ویرایش 

     از صفحه                  :  شماره صفحه 

  

  

.................................. برگشت كاالي شماره اقالم مشروحه ذيل كه طي         رسيد         ................. در تاريخ 

           فروشگاه        از         شركت.......................................................... موضوع................... مربوط به قرارداد شماره 

  تعمير          بازسازي شده است و با درخواست          نمونه اوليه خريداري         ............................         توليدي 

يل گرفته تطبيق داده شده است        مورد تأئيد مي باشد        مورد تأئيد نمي باشد         بنابراين         تحو

 .شد       تحويل گرفته نشد

   

١ -  

٢-  

٣ -  

٤ -  

  
  
  

 

  نام و نام خانوادگی                        نام و نام خانوادگی                             نام و نام خانوادگی                     نام و نام خانوادگی           
  و                                                      و                                                 و                       و                       

  ضاء نماینده کارفرماامضاء نماینده دستگاه نظارت             ام           امضاء مدیر نیروگاه       امضاء  نماینده  پیمانکار      
  

  
  
  

  ٨٧- ٦٤جدول 
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 سیستم مدیریت کیفیتشرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر

 هر بخش کاال عنوان سند: فرم صورتجلسه تحویل        

تحويل قرارداد شماره..................... موضوع .......................................................................... باجلسه /   در تاريخ /

برگزار گرديد كه پس از بررسي   ذيلحضور امضاءكنندگان  ....پيمانكاري/فروشندگي.........................................................................................

حاصل گرديد: ذيلهاي كاري مربوط به قرارداد مذكور نتيجه كننده در رابطه با كليه آيتمكارهاي انجام شده توسط درخواست

قرارداد مشاهده نشد.انجام موضوع هيچ نقصي در         -1

پيمانكار موظف شد ظرف مدت ................... روز اقدام به رفع نقص نمايد. ورديدند نواقص ليست پيوست معلوم گ      -2

:الذكر بنابراين با توجه به موارد فوق 

.تحويل انجام نشد .تحويل انجام شد  

نام و نام خانوادگي

 و  

پيمانكار امضا 

خانوادگي  نام و نام 

 و      

امضا انبار   

نام و نام خانوادگي                               و نام خانوادگي  نام  

          و                                           و    

 امضاء  نماينده  كارفرما                  امضاء نماينده دستگاه نظارت 

87-73جدول 

صھ
مناق
سناد
ا
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 سیستم مدیریت کیفیتشرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر

  هر بخش کاال عنوان سند: فرم صورتجلسه تحویل                                     

برگشت كاالي شماره ....................................... مربوط به قرارداد           رسيد         در تاريخ .................... اقالم مشروحه ذيل كه طي 

            ............................           خريداريشماره .......................... موضوع ............................................................. از   شركت ..............

ييد تعمير            بازسازي شده و با درخواست نمونه اوليه          تطبيق داده شده است          مورد تاييد مي باشد         مورد تا

 نميباشد بنابراين            تحويل گرفته شد          تحويل گرفته نشد.

شماره رسيد  مربوط به آيتم  كد كاال  شرح قطعه  رديف 

 انبار

درصد از 

 قرارداد 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      جمع

 87-73جدول 

 

 ام و نام خانوادگين

امضا  پيمانكار  

                                             نام و نام خانوادگي     

 امضا انبار            

 نام و نام خانوادگي                               و نام خانوادگي نام         

                                            

         امضاء  نماينده  كارفرما                  امضاء نماينده دستگاه نظارت   

                  

      

صھ
مناق

ناد 
اس
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 سیستم مدیریت کیفیتشرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر

  هر بخش کاال عنوان سند: فرم صورتجلسه تحویل                                     

صھ
مناق

ناد 
اس
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 مهر كنترل 

  

  

  
  

   شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
  )سهامی خاص(

  

  یفیتسیستم مدیریت ک
  فرم صورتجلسه تحویل: عنوان سند 

  موقت

  

  : شماره سند 
 : تاریخ تصویب 

  : شماره ویرایش 
  :تاریخ ویرایش 

     از صفحه                  :  شماره صفحه 

  

  

 با.......................................................................... موضوع ..................... تحویل موقت قرارداد شمارهجلسه /     /در تاریخ   

برگزار گردید که پس از بررسی   ذیلحضور امضاءکنندگان  .............................................................................................فروشندگی/پیمانکاري

  :حاصل گردید ذیلهاي کاري مربوط به قرارداد مذکور نتیجه  کننده در رابطه با کلیه آیتم کارهاي انجام شده توسط درخواست

  .هیچ نقصی در اجراي قرارداد مشاهده نشد        -1

برداري از واحد تعمیر شده  یدند که بنا به تشخیص دستگاه نظارت نواقص مذکور مانع از بهرهنواقص لیست پیوست معلوم گرد      -2

  .روز اقدام به رفع نقص نماید................... ولی پیمانکار موظف شد ظرف مدت . گردد نمی

برداري صحیح و مطلوب از  عدم بهره نواقص لیست پیوست معلوم گردیدند که بنا به تشخیص دستگاه نظارت نواقص مذکور موجب      -3

   .گردد واحد تعمیر شده می

   :الذکر  بنابراین با توجه به موارد فوق

  

  

  .تحویل موقت انجام نشد        .تحویل موقت انجام شد         

  

  

  
  

  

  
 

  م خانوادگی                        نام و نام خانوادگی          نام و نا                   نام و نام خانوادگی                     نام و نام خانوادگی           
  و                                                      و                                                 و                       و                       

  امضاء نماینده دستگاه نظارت             امضاء نماینده کارفرما           امضاء مدیر نیروگاه       امضاء  نماینده  پیمانکار      
  

  

  

    87- 73جدول 
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 مهر كنترل 

  

  

  
  

   شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
  )سهامی خاص(

  

  یفیتسیستم مدیریت ک
  فرم صورتجلسه تحویل: عنوان سند 

  موقت

  

  : شماره سند 
 : تاریخ تصویب 

  : شماره ویرایش 
  :تاریخ ویرایش 

     از صفحه                  :  شماره صفحه 

  

  

  موضوع ............................ لیست نواقص مربوط به قرارداد شماره 

  . دیده استهنگام بررسی براي جلسه تحویل موقت مشخص گرکه در 

  درصد از قرارداد   مربوط به آیتم   شرح کار   ردیف 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

      درصد عملیات انجام نشده -جمع  
  

  

  
 

  گی          نام و نام خانوادگی                        نام و نام خانواد                   نام و نام خانوادگی                     نام و نام خانوادگی           
  و                                                      و                                                 و                       و                       

  امضاء نماینده کارفرما           امضاء نماینده دستگاه نظارت             امضاء مدیر نیروگاه       امضاء  نماینده  پیمانکار      
  

  

  87- 73جدول 
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 مهر كنترل 

  

  

  
  

   شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
  )سهامی خاص(

  

  یفیتسیستم مدیریت ک
  تاخیرفرم صورتجلسه : عنوان سند 

  

  : شماره سند 
 : تاریخ تصویب 

  : شماره ویرایش 
  :تاریخ ویرایش 

     از صفحه                  :  فحه شماره ص

  

  

اجرای در .................................................................................با حضور امضاءكنندگان زير مدت تأخير از سوي شركت     /  /     در تاريخ  

محاسبه كه از جمع مدت  ..................در محل  ......................................................................................................................موضوع          ........... قراردادشماره

  :ل  يذ/ روز تأخير بدست آمده بداليل مشروحه ليست پيوست ..........................

  روز تأخير غيرموجه .............مدت                                 روز تأخير موجه     ........مدت      

  .تشخيص داده شده و به تصويب امضاءكنندگان زير رسيده است

١ -  

٢-  

٣ -  

  

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی                                            نام و نام خانوادگی                   نام و نام خانوادگی                     نام و نام خانوادگی           
  و                                                           و                                                      و                       و                       

  امضاء نماینده کارفرما                       ضاء نماینده دستگاه نظارتام           امضاء مدیر نیروگاه       پیمانکار  نماینده  امضاء      
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 مهر كنترل 

  

  

  
  

   شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
  )سهامی خاص(

  

  یفیتت کسیستم مدیری
  فرم صورتجلسه تحویل: عنوان سند 

  قطعی

  

  : شماره سند 
 : تاریخ تصویب 

  : شماره ویرایش 
  :تاریخ ویرایش 

     از صفحه                  :  شماره صفحه 

  

  

 با ......................................................... موضوع ...................................جلسه تحویل قطعی قرارداد شماره /  /   در تاریخ  

  محل حضور امضاء کنندگان ذیل در و با  .........................................................................................فروشندگی/پیمانکاري

  .  تشکیل گردید           فروشنده/کارگاه پیمانکار �           خریدار/ستاد کارفرما �          عملیاتاجراي    � 

    ابتدا از پروژه مشروحه فوق بازدید بعمل آید با توجه به اینکه دوره تضمین قرارداد خاتمه یافته و پروژه مذکور

تشخیص داده شده به موجب این صورتجلسه                  با نقایص ذیل �              بدون عیب و نقص �

  . نگردیده �        گردید �   تحویل قطعی انجام

1-    
  
2-  
  
3-  
  

       
  
  
  
  
  
  

 

  نام و نام خانوادگی                        نام و نام خانوادگی                             نام و نام خانوادگی                     نام و نام خانوادگی           
  و                                                 و                                                      و                       و                       

  امضاء نماینده دستگاه نظارت             امضاء نماینده کارفرما           امضاء مدیر نیروگاه       امضاء  نماینده  پیمانکار      
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 مهر كنترل 

  

  
  

   شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
  )خاصسهامی (

  

  یفیتسیستم مدیریت ک
  فرم صورتجلسه تحویل: عنوان سند 

  تجهيزات و اثاثيه و تاسيسات

  

  : شماره سند 
 : تاریخ تصویب 

  : شماره ویرایش 
  :تاریخ ویرایش 

     از صفحه                  :  شماره صفحه 

  

  

که مربوط  به   پیوست صفحه.. ....شامل  مشروحه ذیل تجهیزات ، اثاثیه  و تاسیسات ................. در تاریخ 

می باشد و داراي وضعیت تعیین شده  نو ، سالم ، معیوب و لی قابل ....... ...........................نیروگاه .....................  

  ،  نماینده نیروگاهبعنوان  ...............................آقاي  بل استفاده  می باشد ، توسطاستفاده  ، معیوب و غیر قا

بعنوان پیمانکار موضوع ....................................................نماینده شرکت  .....................................آقاي  تحویل

  .قرار گرفت  .. ................................ .............قرارداد  شماره  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  خانوادگی          نام و نام                         نام و نام خانوادگی                   نام و نام خانوادگی                     نام و نام خانوادگی           
  و                                                 و                                                      و                       و                       

  کارفرماامضاء نماینده              امضاء نماینده دستگاه نظارت           امضاء مدیر نیروگاه       پیمانکار  نماینده  امضاء      
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 مهر كنترل 

  

  
  

   شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
  )خاصسهامی (

  

  یفیتسیستم مدیریت ک
  فرم صورتجلسه تحویل: عنوان سند 

  تجهيزات و اثاثيه و تاسيسات

  

  : شماره سند 
 : تاریخ تصویب 

  : شماره ویرایش 
  :تاریخ ویرایش 

     از صفحه                  :  شماره صفحه 

  

  

  پيوست صورتجلسه تحويل تجهيزات ، اثاثيه و تاسيسات....... ....از ........صفحه 

  شرح تجهيزات ، اثاثيه و تاسيسات  رديف
  تعداد

  

  وضعيت

  توضيحات
معیوب و   سالم  نو

  ستفادهاقابل 

معیوب و 

غیر قابل 

  استفاده

  ساير

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
  
  
  

  

  نام و نام خانوادگی                                  نام و نام خانوادگی                   نام و نام خانوادگی                     نام و نام خانوادگی           
  و                                                 و                                                      و                       و                       

  امضاء نماینده کارفرما             امضاء نماینده دستگاه نظارت           امضاء مدیر نیروگاه       پیمانکار  نماینده  امضاء      
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 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

 تعهد نامه عدم افشاي اطالعات

اطالعات داراي ارزش به عنوان دریافت کننده  ...............................................................شرکت / خانم / به موجب این تعهد نامه آقاي 
را مطابق با مفاد ي حفظ محرمانگی و عدم افشاي اطالعات دریافتی ی گردد که کلیه اقدامات الزم برامالی متعهد م، فنی و امنیتی

  .ذیل انجام دهد
دریافت کننده اطالعات متعهد می گردد که این اطالعات تنها در اختیار کارکنانی قرار خواهد گرفت که به این اطالعات نیاز  :)1(ماده

  .اي سایر کارکنان ممنوع خواهد بوددارند و دسترسی به این اطالعات بر
نی به اطالعات داراي ارزش دسترسی آ افشاي این اطالعات به دلیل تقصیر طرف دریافت کننده موجب می شود که امکان :1تبصره
  .، فنی و مالی منتفی گرددامنیتی
، بر اساس حکم مراجع ذیصالح اداري دریافت کننده اطالعات در صورت نقض مقررات این ماده متعهد به جبران خسارات: 2تبصره

  .قانونی و قضایی خواهد بود
  .ررات این ماده اولویت خواهد داشتاکم فی مابین مقدر صورت تعارض مقررات این ماده با سایر مقررات ح :3تبصره

  :دریافت کننده اطالعات به موجب این تعهد نامه متعهد می گردد که  ):2(ماده
آنها را از دسترس افراد غیر  کلیه اقدامات الزم براي حفاظت اطالعات دریافتی با شیوه مناسب با نوع اطالعات اتخاذ نموده و- 2-1

  .یز صدق می نماید، نمابر و یا نامه نص اطالعات دریافتی از طریق ایمیلاین موضوع در خصو .مسئول محفوظ بدارد
    دریافت کننده اطالعات متعهد می گردد که همان میزان از مراقبت را که براي حفاظت از اطالعات اختصاصی خود بعمل  - 2-2

به اینکه مالحظاتی که از اطالعات خود بعمل می آورد از لحاظ ، مشروط ز اطالعات دریافتی نیز بعمل آوردمی آورد براي حفاظت ا
  .فشاي غیر مجاز اطالعات کافی باشدمنطقی براي پیشگیري از ا

اطالعات اختصاصی دریافتی را تا زمانی که در اختیار دارد به طور کامل یا کننده اطالعات متعهد می گردد که  طرف دریافت - 2-3
  .ر نخواهد داداختیار طرف ثالث قراجزئی در 

    را ا سایر تعهدات خود با اشخاص ثالث دریافت کننده اطالعات مسئولیت کامل مغایرت تعهدات مندرج در این تعهد نامه ب - 2-4
  .می پذیرد

اده از از استف نماید وجهت توافقات فی مابین استفاده دریافت کننده اطالعات متعهد می گردد که اطالعات دریافتی را تنها در  - 2-5
  .داري نمایدیم در هر مورد و زمینه دیگري جدا خودمستقآن بصورت مستقیم و یا غیر

، دریافت کننده متعهد می گردد که رخواست کتبی ارائه دهنده اطالعاتپس از پایان دوره تبادل اطالعات و یا قبل از آن و با د -2-6
   .اطالعات عودت و کلیه اطالعات نزد خود را به نحو مناسبی امحا نماید روز کلیه اطالعات در اختیار را به ارائه دهنده 14 در مدت

را مطلع بصورت کتبی ارائه دهنده اطالعات  دریافت کننده اطالعات موظف است ،پیش از انجام هر یک از اقدامات پیش گفته - 2-7
  .ات مختار می باشدت و امحاء اطالعنموده و ارائه دهنده جهت معرفی نماینده براي نظارت بر روند عود
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 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

کاري نیز این سبی حفاظت نماید تا در ساعات غیردریافت کننده اطالعات متعهد می گردد که اطالعات را در مکان منا ):3(ماده
  .اطالعات محفوظ بمانند

این موضوع را به  افت کننده اطالعات موظف است فورا، دریات در اختیار شخص ثالث قرار گرفتاطالع یاگر به هر دلیل ):4(ماده
  .طرف مقابل اطالع دهد تا اقدامات مقتضی براي کاهش میزان خسارت را اتخاد نماید

هنده دریافت کننده اطالعات اذعان می دارد که حقی بر درخواست دریافت اطالعات توسط شخص ثالث که با طرف ارائه د :)5(ماده
  .ندارد است،... اطالعات داراي مراودات مالی، فنی، قرارداد و 

وده و به مهر و یافت اطالعات فرم درخواست اطالعات را تکمیل نمنده اطالعات می بایست در قبال دردریافت کنطرف  :)6(ماده
، از شمول بدون دریافت فرم مذکور... یکی و ، آدرس الکتروناست ارسال اطالعات از طریق نامه، نمابر ، شایان ذکرامضاي خود برساند

  .نیستتنامه خارج تعهدات این موافق
تدابیر مناسب و تغییر با بهبود شیوه  حفظ اطالعات و درخواست براي اتخاذارائه دهنده اطالعات حق بررسی شیوه هاي  :)7(ماده

  .العات را براي خود محفوظ می داردنگهداري اطالعات نزد دریافت کننده اط
حداقل تا پایان مدت زمان تشخیص از سوي (ماه می باشد .......دوره تبادل اطالعات در زمان امضاء این تعهد نامه به مدت  :)8(ماده

  .)ارائه دهنده اطالعات
تا تعهد به حفظ اطالعات  ،عات و یا درخواست کتبی ارائه دهنده اطالعات مبنی بر عودتالبا پایان دوره تبادل و یا تحول اط: 1تبصره

  .یل و یا نابودي اطالعات باقی استزمان تحو
در غیر است  شرکت در مورد مسئوالن جدید نیز قابل اجراپرسنل یه قتنامه در صورت جایگزینی و یا تسوتعهدات این مواف: 2تبصره

  .همین ماده اقدام می گردد 1اینصورت طبق تبصره 
، در آن صورت باید در اسرع ف به ارائه اطالعات دریافتی باشدچنانچه دریافت کننده اطالعات در راستاي احکام قضایی مکل :)9(ماده

بر اساس احکام قضایی نداشته کننده اطالعات مخالفتی با افشاي اطالعات  ارائه، چنانچه تب را به ارائه کننده اطالع دهدوقت مرا
که واگذار کننده اطالعات مخالف افشاء اطالعات باشد در صورتی. واند نسبت به ارائه آن اقدام کندمی ت، دریافت کننده اطالعات باشد

  .ی مراتب را مورد پیگیري قرار دهدخود باید در جهت جلوگیري از اجراي حکم قضایی از مسیرهاي قانون
  .کتبی انجام پذیرد کلیه اخطارها به موجب این تعهد نامه باید به موجب نامه ثبت شده ):10(ماده

  .تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه می گردد :تبصره
تري و یا جبران خسارت ناشی از نقض مفاد این موافقتنامه و فاش شدن اطالعات بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگس :)11(ماده

  .مراجع قانونی خواهد بود
مواد این تعهد نامه به صورت جداگانه نیز داراي اعتبارند اگر به هر دلیلی یکی از مواد قابل اجرا نباشد این امر لطمه اي به  ):12(ماده
  .سایر مواد وارد نمی آورد اعتبار
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 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

، ه همکارين را به منزله موافقتنامبا هدف حفاظت از اطالعات اختصاصی تدوین گردیده و نباید آ این تعهد نامه صرفا :)13(ماده
فعالیت مشترك یا دیگر ترتیبات مبتنی بر قرارداد تلقی کرده تا آن را تعهدي براي عقد قرارداد، پیمانکاري یا دیگر روابط کاري با 

  .تشکیل شرکت یا هر گونه نهاد و موسسه اي به شمار آورد
اسالمی ایران تنظیم گردیده و هرگونه اختالف نظر، مناقشه و ادعاي  این تعهد نامه بر اساس مقررات دولت جمهوري :)14(ماده

  .ان حل و فصل خواهد شداساس مقررات داوري در جمهوري اسالمی ایر ت و براز طریق هیئمرتبط با نقض یا عدم اعتبار 
    نفره انجام می شود و نظر داوران براي طرفین الزم االجرا  3ت داوري ي حل اختالفات از طریق انتخاب هیئمذاکره برا: 1تبصره

  .می باشد
 .ف یک هفته نماینده اي را براي هیئت داوري تعیین نمایدهر یک از طرفین در صورت بروز اختالف موظف است ظر: 2تبصره

  .داوري انتخاب می نمایند ، نماینده سوم مرض الطرفینی را براينمایندگان طرفین در مدت یک هفته: 3تبصره
  .، تعهد نامه و در صورت اجمال یا سکوت قوانین جاري جمهوري اسالمی ایران خواهد بودمقررات حاکم بر داوري :4تبصره
  .اجع قانونی براي طرفین محفوظ استدر صورت عدم تحقق هر یک از مراحل فوق امکان رجوع به مر: 5تبصره

 .ین تعهد نامه را مهر و امضا نمایددریافت کننده اطالعات می بایست کلیه صفحات ا ):15(ماده

  
 امضاء مهر ومتعهد                                     کاملنام                                                                                      
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ردیف

1

2

3
45

شماره صفحه :                    1 از  1

قرارداشتن در لیست شرکتهاي مورد تأیید شرکت گاز
1درخواست پیش پرداخت

                                                                                               

سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه
IMS: تاریخ تصویب

عنوان سند :فرم ارزیابی پیمانکاران

شماره سند :

شماره ویرایش :03
تاریخ ویرایش :

عنوان پروژه:خرید قطعات و انجام خدمات نصب 
ایزوالتور و اصالحات در سیستم حفاظت کاتدي

تاریخ تنظیم فرم :نام پیمانکار :

 (b ) ضریب وزنی

1

موارد ارزیابی

ارائه مدارك ثبت شرکت با آخرین تغییرات به همراه اساسنامه و رزومه مدیران و تاپ چارت 
سازمانی شرکت

امتیاز( 0-10)  
 (a )

ارسال گواهینامه هاي سیستم مدیریت کیفیت (تاریخ معتبر)
 ISO9001=5,ISO14001=3OHSAS18001=21

5

6

7
8

9

ارائه تاییدیه شرکت گاز مبنی بر مجوز فعالیت متناسب با شرح فعالیت هاي مرتبط با این پروژه و تحویل گواهینامه جوشکار مربوطه از 
مراجع ذیصالح الزامی است.

(T)امتیاز ارزیابی

2ارائه لیست و مشخصات تجهیزات و ماشین آالت متناسب با پروژه

3

3

2ارائه ساختار سازمانی پروژه به همراه جدول پرسنلی با ذکر مشخصات طبق جدول پیوست

مھر كنترل

-4
-5
-6

-1
-2

10  bi

  aibiT امتیاز ارزیابي  =

-3

گارانتی(یکسال الزامیست)

اعضای کمیتھ

ارائه تاییدیه کارفرمایان قبلی در پروژه هاي مشابه.حداقل 3 مورد الزامی است.بیش از 3 مورد،هر 
مورد 2 امتیاز

1

کیفیت فنی پیشنهاد ارائه شده(روش و فرآیند انجام کار و مشخصات فنی قطعات مورد استفاده)
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حداکثر امتیاز تخصصی    شرحردیف
(با اعمال ضریب وزنی )

ارئھ مدارک ثبت شرکت بھ ھمراه اخرین تغییرات واساسنامھ ورزومھ مدیران 1
10شرکت وتاپ چارت سازمانی

2
ارسال گواھینامھ ھای سیستم مدیریت کیفیت (تاریخ معتبر )          

              ISO9001=10,OHSAS18001=4 , ISO14001=۶
(تاریخھای منقضی شده تا دو سال نصف امتیاز فوق )

10

10پیش پرداخت ١٠درصد

8پیش پرداخت ١۵درصد

6پیش پرداخت ٢٠درصد

0پیش پرداخت ٢۵درصد

در صورت قرارداشتن در لیست شرکتھای مورد تایید شرکت گاز امتیاز تعلق 4
40میگیرد

با توجھ بھ ارزیابی انجام شده توسط کمیتھ فنی کارفرما درخصوص کیفیت فنی 5
30ومھندسی طرح پیشنھادی بین ٠ تا ٣٠ امتیاز تعلق می گیرد

10در صورت ارائھ ساختار سازمانی مناسب امتیاز کامل تعلق خواھد گرفت6

10دوره تضمینی ٢۴ ماه

6دوره تضمینی ١٨ ماه

0دوره تضمینی یکسال

باتوجھ بھ لیست ومشخصات تجھیزات وماشین آالت متناسب با پروژه امتیاز 8
20مربوطھ تخصیص می یابد

بھ ازای ارائھ تاییدیھ کارفرمایان قبلی در پروژه ھای مشابھ بیش از سھ مورد 9
30ھر مورد پروژه مشابھ ۶ امتیاز تعلق میگیرد

3

7

نحوه تخصیص امتیاز فنی برای ھر معیار در بخش حفاظت کاتدی
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 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

  :نحوه تنظیم اسناد مناقصه 
داده  مشخص گردیده قرار "ج"و  "ب"و  "الف"که با حروف  ذیلاسناد مناقصه بایستی در سه پاکت جداگانه بشرح 

  .شوند
  :قرار گیرد  "الف"در پاکت مدارکی که باید  -1

  .)اختصاصی شرایط درج شده در بشرح(مناقصه سپرده تضمین شرکت در 
  
  :قرار می گیرد  "ب"مدارکی که در پاکت  -2
  ."مدارك مورد نیاز مناقصه چک لیست"فرم تکمیل شده  - 2-1
صاحبان امضاء امضاء به و شرکت بایستی ممهور به مهر  که )بجز فرم معرفی نامه(مناقصهکلیه اسناد و مدارك  - 2-2

 .مجاز رسیده باشد
رونوشت تمامی آگهی هاي تغییرات در شرکت یا موسسه شرکت کننده  سیس وو آگهی تا کپی اساسنامه شرکت - 2-3

  .در مناقصه
  .)با موضوع مناقصهسوابق مرتبط در خصوص (گواهی رضایت از انجام کار مربوطهو فعالیتهاي شرکت  سوابق - 2-4
یر صورتهاي مالی حسابرسی شده تصویر برابر با اصل آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده شرکت به همراه تصو - 2-5
  .سال قبل از آن 2
  .سال گذشته 3تصویر اظهارنامه هاي مالیاتی  -2-6
  .سوابق تحصیلی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت - 2-7
  .لیست پرسنل مورد نظر جهت انجام عملیات مناقصهپرسنلی بر اساس مشخصات فرم تکمیل شده  - 2-8
  ...). , ISO(دیریت کیفیتگواهینامه هاي سیستم م - 2-9
  .که توسط صاحبان امضا مجاز تکمیل و مهر و امضا شده باشد) پیوست اسناد(تعهدنامه عدم افشاء اطالعات  -2-10
  ... .و ارزیابی  تعیین امتیاز سایر مدارك مورد نیاز جهت ارزیابی طبق فرم -2-11

  .کلیه مدارك می بایست به ترتیب آورده شده در باال و بصورت مرتب و کالسه بندي شده تحویل گردد :توجه
  
  :قرار گیرد  "ج"مدارکی که باید در پاکت  -3

  .و پلمپ نمایند ءداده شده و پاکت مذکور را مهر و امضا قرار "ج" در پاکت ءپیشنهاد قیمت بایستی پس از مهر و امضا
بر روي کلیه ، بصورت دستنویس تکمیل فرموده و ...)قیمت و (فرم هایی را که نیاز به تکمیل دارند کلیهلطفاً  : توجه

  .را الك و مهر فرماییدو کل پاکتها  هدی، نشانی و تلفن تماس و موضوع مناقصه حتماً قید گردنام شرکت ي ارسالیتهاپاک
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   شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
  )سهامی خاص(

  

  :عنوان سند
ك مورد نیاز مدار چک لیستفرم 

  مناقصه 

              :شماره سند

   :تاریخ تصویب
  :شماره ویرایش

  12/7/96: تاریخ ویرایش
  1از    1:  شماره صفحه

  

 

  

  مهر کنترل   

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

    :تاریخ                                                                                                      : شرکت نام 
  مدارك ندارد  مدارك دارد  شرح  ردیف

      کلیه اسناد و مدارك مهر و امضا شده مناقصه  1
      راتییتغ هاي تمامی آگهیثبت شرکت به همراه  یکپی اساسنامه شرکت و آگه  2
      سوابق فعالیت هاي شرکت و رضایت نامه هاي مربوطه  3
      شده یحسابرس یمال يصورتها نیبرابر با اصل آخر ریتصو  4
      تصویر صورتهاي مالی دو سال قبل  5
      سال گذشته 3 یاتیمال ياظهارنامه ها ریتصو  6
      .عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ریمد یلیسوابق تحص  7
      یل شده مشخصات پرسنلیمکفرم ت  8
      تیفیک تیریمد ستمیهاي س نامهیگواه  9
      تعهدنامه تکمیل شده عدم افشاي اطالعات  10
15        
16        
17        
18        
19        
20        

  :توضیحات
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  فرم پیشنهاد قیمت

 پیوست شماره یک    » و انجام اصالحات در سیستم حفاظت کاتدیک واحدهاي آنسالدو و بخار نیروگاه کازرون نصب ایزوالتورشرح خدمات «  

مالحظات درصد قیمت شرح ردیف
کلیه مراحل ایمن  اینچ و انجام 16متر و قطر  800تخلیه دو خط لوله گاز به متراژ هریک 

 .سازي جهت برشکاري و جوشکاري خطوط لوله گاز
1

متر جهت ایجاد فضاي مناسب جهت نصب  1*1*1خاك برداري و ایجاد منهول با ابعاد 
insulation joint روي خط ورودي به اسکرابر و پوشش سطح آن با گریتینگ  

2 

، جوشکاري، insulation jointعدد اینچ ، نصب دو  16انجام عملیات برشکاري خط لوله 
 سر  4رادیوگرافی و تفسیر به تعداد 

3

اینچ ورودي به واحدهاي آنسالدو جهت آماده سازي  16جک زدن و مهار کردن دو عدد لوله 
 نصب کیت عایقی

4

اینچ به همراه انگشتی ، بین دو فلنج در محل ورودي گاز به  16نصب دو عدد کیت عایقی 
 آنسالدو  واحدهاي

5

انجام تنظیمات الزم جهت مهار وزن روي فلنج هاي قرار داده شده در آیتم قبل و انجام تست 
 ولت پس از پایان کار 1000عایقی با میگر 

6

باند نمودن خط لوله گاز اصلی به خط لوله خروجی از اسکرابر تا ورودي واحدهاي آنسالدو 
خط لوله که در حال حاضر تحت پوشش حفاظت  جهت برقراري حفاظت کاتدي بخش دوم

 .کاتدي نیست ،بصورتی که پس از عملیات ،این بخش نیز تحت حفاظت قرار گیرد
7

از ایستگاه گاز کل طول مسیر خطوط لوله گاز از محل خروجی  DCVGانجام تست پوشش 
تا ورودي واحدهاي آنسالدو جهت مشخص نمودن میزان و نقاط تخریب پوشش خط لوله گاز و 

  .ارائه گزارش از وضعیت خط لوله
8 

مناقصھ اسناد
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  وست شماره یکپی   » و انجام اصالحات در سیستم حفاظت کاتدیک واحدهاي آنسالدو و بخار نیروگاه کازرون نصب ایزوالتور خدماتشرح «                    

 ردیف شرح درصد قیمت مالحظات

 9 بازرسی بستر آندي حفاظت کاتدي موجودو در صورت نیاز اصالح  و یا تعویض بستر   
 10  تعمیر و مرمت ونت هاي مربوط به بستر آندي   
 11  قرار دادن تپ پوینت مناسب در ابتدا و انتهاي خط لوله گاز جهت انجام تست دوره اي   

 

 

 
اندازي و تحویل سیستم حفاظت کاتدي موجود با نمونه گیري ولتاژ در نقاط مختلف خط و  راه

-NACE - RPO169 اطمینان از عملکرد مناسب سیستم حفاظت کاتدي طبق استاندارد
83     

12 

 13 قسمتهاي تعمیر شده) تاچ آپ(رنگ آمیزي   

 14 ارائه گزارش کار مصور   

: جمع     

  

  .الزم است از محل بازدید نماید و در صورت تشخیص هر گونه خاك برداري انجام آن با پیمانکار می باشد پیمانکار :تذکر
معتبر مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار بوده بنابراین درپیشنهاد قیمت لحاظ نگردد ولی اعالم شود که مشمول می باشند یا خیر و گواهی  :سایر توضیحات

  .مایندمربوطه را ارائه ن
 
  

اسناد مناقصھ
48 / 50



 

 

                                              فرم پیشنهاد قیمت    
  پیوست شماره دو                                »لیست قطعات مورد نیاز حفاظت کاتدیک«                                                       

 ردیف عنوان تعداد قیمت مالحظات

  ساخت ایران یا شرکت هاي اروپایی غربی- 
داشتن تأییدیه هاي معتبر مطابق استانداردهاي - 

  مرجع 
گواهینامه تستهاي قبل و بعد از تست - 

  هیدرواستاتیک
 تأییدیه شرکت گاز - 

 

2 

Insulation Joint 16با سایز 
همراه با  300اینچ و کالس 

گواهینامه تست هاي 
هیدرواستاتیک، تست مقاومت 

ولت و تست دي  1000عایقی 
  ولت  3000الکتریک 

1 

  ساخت ایران یا شرکت هاي اروپایی غربی- 
داشتن تأییدیه هاي معتبر مطابق استانداردهاي - 

  مرجع 
گواهینامه تستهاي قبل و بعد از تست - 

  هیدرواستاتیک
 تأییدیه شرکت گاز - 

 

2 

اینچ به  16کیت عایقی با سایز 
–همراه کلیه اقالم شامل واشر 

 فیبر استخوانی و انگشتی
2 

  Highsilicon Cast Ironاز نوع 

 

بستر آندي و متعلقات مربوطه با 
طبق بندهاي اینچ  60*2اندازه 

 شرح خدمات 9و 8ردیف 
و بر اساس لیست ) پیوست یک(

 پیمانکار طرفاعالمی از 

3 

اینج به فاطه  16جهت باند کردن دو خط لوله گاز - 
  متر از یکدیگر 7
  داراي تاییدیه شرکت گاز - 

 

 

متعلقات مربوط به باند کردن خط 
لوله ورودي به سپریتور به خط 

طبق (لوله خروجی از سپریتور 
لیست اعالمی از طرف پیمانکار و 

 )بر اساس بازدید از محل

4 

:)ریال(جمع کل   :با حروف  

 مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار بوده بنابراین درپیشنهاد قیمت لحاظ نگردد ولی اعالم شود که مشمول  :سایر توضیحات
 .مربوطه را ارائه نمایندمعتبر می باشند یا خیر و گواهی 
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   مدیریت تولید برق جنوب فارسشرکت 
  معرفی نامه: موضوع
  ،با احترام

  آقایان/ بدینوسیله آقاي 
  ..............................ملی شماره .... ........فرزند .... ..........................ـ  1
  ..............................ملی شماره  ............ فرزند... ...........................ـ  2

  : نمایندگان این شرکت جهت بازدید از/ بعنوان نماینده 
  ........................پروژه .............  در مورخکازرون نیروگاه 

  .مبذول دارند نامبردگان/خواهشمند است همکاریهاي الزم را با نامبرده. معرفی می گردند
  

  مدیر عامل شرکت                          
  مهر و امضاء                              

  
  نیروگاه سیکل ترکیبی کازرونمدیریت محترم 

  ییدیهات: موضوع
  ،با احترام

  ..خواهشمند است همکاریهاي الزم را مبذول فرمایند. یید استاموارد فوق مورد ت
  .ذیل را مهر و امضاء فرمایندبخش  ،نیروگاه در آن محل مورد نظر ضمناً خواهشمند است پس از بازدید افراد فوق از

  
  رحیم بهشت آئین                       
  و انبارها بازرگانیامور مدیر                               

  
  
  

                                                                                                                                          
  
  

  نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون                                                                                                                      
  مهر و امضاء                                                                                                                                   
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