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 مجتمع جهان فوالد سیرجانكارفرما: شركت 

 

 مس یو معادن كان یعصنا یو مهندس یطرح و مشاور: شركت خدمات فن یرمد

 

 .................................... شركت: یمانکارپ

 

 :قراردادموضوع 

ساختمان ، نصب و راه اندازی خط   ی، انجام کارها  زاتیمصالح و تجه نی، تأم یخدمات مهندس

 20ییمگامدول و خط هوا اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییهوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا  1 از شمال سالن ذوب تول لویک

 شماره قرارداد:

 تذکر:

ضدر در  شدرکت های حا صدرفاج جهت اع ع  شدده  شددن پیش نویس قرارداد ارائه  صدشد  صدورت م صده بوده و در  مناق

صدابه، قرارداد منیقد می  سدایر پرواه های م سدار عرا  صده، بر ا شدرکت برنده مناق پیمانکار، جهت عقد قرارداد با 

 . گردد
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 های شرکت ثبت اداره در 3191 ثبت شماره خاص( به سهامی) سیرجان فوالد جهان مجتمع شرکت فیمابین قرارداد این

 عباسلو علی آقایان نمایندگی با  4113-7736-8343 اقتصادی شماره ،10630161649ملی  شناسه سیرجان، شهرستان

" کارفرما" اختصار به قرارداد این در که مدیره هیئت رئیس نائب زاده عسکری حامد و دیرهم هیئت عضو و مدیرعامل

 اقتصادی کد ، --- ملی شناسه --- های شرکت ثبت اداره در --- ثبت شماره به --- شرکت و طرف یک از شود می نامیده

 شرح به دیگر طرف از شود، می نامیده" پیمانکار" اختصار به قرارداد دراین آورکه تعهد امضاء دارای---آقای نمایندگی  ---

 :گردد می منعقد زیر
 

 :تیاریف و تفاسیر 

شدده اند دارای همان مااهیمی خواهند بود که در چنانچه واژگان و عبارات بکار رفته در این بخش از  شدرای   "قرارداد تعریف ن

 به آنها اشاره شده است . "قرارداد 

 موضوع قرارداد و شرح کار: 

نصب و راه انجام کارهای ساختمان ، ،  مصالح و تجهیزات  تأمین ، و طراحی خدمات مهندسی "موضوع قرارداد عبارت است از 

کارخانه  تجهیز کارگاه به 3کیلو ولت از پست شماره  33کیلو ولت با قابلیت تغییر سطح ولتاژ به  20موقت  هوایی وط اندازی خط

به محل اجرای سایت مگاه مدول  1 کیلو ولت از شمال سالن ذوب 20خ  هوایی و مترو  2500به طول تقریبی  احیاء مگامدول

 قیمتو جداول پیشنهاد دو  شماره پیوستمطابق شرح خدمات ارائه شده در  " متر 1000 ه طول تقریبی) شرق ادتیو یارد ( ب

پیمانکار موظف است کلیه تمهیدات ،  دوتوجه به ماهیت پروژه و شرح خدمات ارائه شده در پیوست شماره  با،  سهشماره پیوست 

 را بدون ادعای مالی و با قیمت قرارداد انجام دهد.  و پیش نیازی های الزم جهت تحویل کامل موضوع قرارداد

شدرای  موجود بهره برداری  سدی دقیق  را تبیین می نماید ؛ الزامی با توجه به نوع و ماهیت پروژه که عمالً نیاز به بازنگری و برر

ی فنی و مالی و قیمت قرارداد است بررسی دقیق میدانی ؛ سایت ویزیت ؛ مطالعه کامل اسناد و مدارک و ... انجام و در پروپزالها

ردورت نگرفته و پیمانکار  ضدافه پرداختی  شدود ؛ لاا از این محل و بابت عدم اطالعات مکای هیچگونه ا سدوول و متولی لحاظ  م

ضدایت واحد بهره برداری راه اندازی و  ضدمائن فنی آن بوده تا مااد پیمان بطور کامل و با اخا ر صده و  سدناد مناق مطالعه دقیق ا

 گردد. تحویل

 اسناد قرارداد: 
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 : این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است

 قرارداد حاضر . -1-1-3

 شرای  قرارداد، پیوست شماره یک. -2-1-3

 ، پیوست شماره دو.و تعهدات پیمانکار   مشخصات فنی دستورالعملها و استاندارد های فنی -3-1-3

 پیوست شماره سه. ،فهرست بهای قرارداد  -4-1-3

 کار، پیوست شماره چهاربرنامه زمانبندی اجرای  -5-1-3

 پنجوندور لیست مورد تایید، پیوست شماره  -6-1-3

 شششماره  وستی، پHSE یدستور العملها -7-1-3

گردد شود یا بین طرفین مبادله میاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای قرارداد به پیمانکار ابالغ می -8-1-3

آید، این اسناد بایستی در چارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهیه شمار میهای قرارداد به نیز جزو اسناد و مدارک و پیوست

 شود، این اسناد ممکن است به رورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و یا رورت مجلس باشد

های مربوطه ها و استانداردهای مرجع داخلی مربوط به این نوع از فعالیت و عملیات اجرایی و سیستننامهکلیه آیین -9-1-3

 .نمایندشود و طرفین خود را متعهد و مکلف به رعایت آن مین به قرارداد بوده و جزو اسناد قرارداد محسوب میمنض

 

 هایی از قرارداد، ترتیب الویت اسناد قرارداد به شرح ذیل خواهد بود:در رورت بروز تعارض میان بخش-3-2

 (3و  2شماره  هایپیوست) – یت میباشدو)اسناد منضن به قرارداد دارای اولقرارداد. -1-1-3

 1پیوست شماره  – شرای  قرارداد -2-1-3

 شرای  عمومی پیمان -3-1-3

 مبلغ قرارداد: 

----------------------------------------------------------------------------- (ریال ---------- قراردادناخالص  مبلغ

شرای  مندرج در اسناد مناقصه، می باشد که بر اساس  ریال(  -------------------------------------------------------

 ارداد محاسبه شده است.قر سهپیش نویس قرارداد و جدول آحاد بهاء قرارداد مندرج در پیوست شماره 

 : آحاد بهاء قرارداد در بردارنده سود، کسورات قانونی )بیمه، بیمه بیکاری، عوارض، مالیات و ... (  می باشد.تبصره یک
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صدره دو:  سددتای اجرای الزامات قانون مالیات بر ارزا افزوده در درتب رددورت ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر  را

سدازمان امور مالیاتی توسد  پیمانکار، مالیات بر ارزا افزوده و عوارض ارزا  ردورتحسداب طبق نمونه مورد تایید  افزوده و ارائه 

غیر اینصورت مالیات بر ارزا افزوده برعهده  در رورتحساب های مربوطه از محل این قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد و

 پیمانکار خواهد بود.

های اجتماعی، حااظت فنی و بهداشتی، قوانین مالیات انکار از کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار، بیمهپیمتبصره سه: 

سدت که همه  شدور مرتب  با قرارداد، کامال مطلع بوده و متعهد ا آنها را رعایت کند. ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات جاری ک

 مقررات یاد شده، بر عهده پیمانکار است.در هر حال، مسوولیت عدم رعایت قوانین و 

صدره  سدد و یا : چهارتب سدت های قرارداد به انجام نر صدور پیمانکار و یا کارکنان وی خدمات مندرج در پیو ردورتیکه در اثر ق در 

نکار کسر خدمات آنها مورد تائید دستگاه نظارت نباشد، کارفرما می تواند مبلغ رورت وضعیت پیمانکار را متناسب با قصور پیما

 و یا پرداخت ننماید.

صدره  شددتر از طول مدت دوره قرارداد مبالغ تعیینی در قرارداد در طول مدت قرارداد ) و حتی: پنجتب ( مقطوع بوده و به آن بی

 لیه هزینه های زیر را از جملهکمبلغ پیشدنهادی،  در ، پیمانکار اذعان و تایید می نماید کههیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت

 :و بدون قید محدودیت لحاظ نموده است

 قرارداد موضوع اجرای بر مدیریت های هزینه کلیه  -1

 باشد می مربوط قرارداد این به نوعی به که هایی مسوولیت و ها مخاطره هزینه -2
 قرارداد به متعلقه مالیات و ها بیمه کلیه شامل قانونی کسورات کلیه  -3
 غیره و عمق و ارتااع در کار پراکندگی، رعوبت، ای، منطقه کارگاه، برچیدن و تجهیز باالسری، شامل ضرایب کلیه -4
رای موضوع اج جهت نیاز مورد آالت ماشین و مصالح تجهیزات، اقالم، بیمه و حمل بندی، بسته به مربوط های هزینه کلیه -5

 قرارداد  تا محل نصب تجهیز یا مصرف در پروژه 
ماشین آالت  همچنین و قرارداد این به ربوطین آالت مماش و تجهیزات ابزار، ،مصالح مواد، تامین به مربوط های هزینه کلیه -6

 آنها برای اجرای موضوع قرارداد  اضافه که جهت انجام کار موضوع قرارداد مورد نیاز می باشد ، حمل ، استقرار و بهره برداری از

 خود آالت ماشین و ها دستگاه تجهیزات، ابزار، از نگهداری و حااظت -7
)در رورت بروز حوادث ؛  کارفرما مصالح و ابزارآالت ها، دستگاه آالت، ماشین تجهیزات، تاسیسات، از فیزیکی حااظت -8

 محاسبه و اعمال خسارت با نظر کارفرما به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد(
 )در رورت نیاز(آنها نگهداری و تعمیر و یدکی لوازم و روغن و سوخت تامین پیمانکار، به قمتعل آالت ماشین خواب هزینه -9
 ها تست و ها بازرسی ها، آزمایش به مربوط های هزینه کلیه  -10
 باشد می پیمانکار تعهد در که خدماتی و فنی پشتیبانی امور کلیه هزینه -11
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 قرارداد مدت طول در (تعدیل) ها قیمت تغییر از ناشی کارها انجام های هزینه افزایش گونه هر -12
 شود پیمانکار متوجه ماده این چهار تبصره اجرای اساس بر که اضافی هزینه هرگونه -13
 شیاتی رورت به کار انجام -14
 باشد. مرتب  قرارداد به نوعی به که هایی هزینه و موارد سایر و آن های پیوست قرارداد، در مندرج تعهدات کلیه هزینه -15
و غیره   تشیا قح سنوات، کار، اضافه مزایا، و حقوق شامل آن به مرتب  موارد مسوولیت و انسانی نیروی گونه هر تامین -16

 مشاغل ، مسکن ، ایاب و ذهاب ، غاا ، ایمنی ، لوازم ایمنی ، فوت ، نقص عضو و سایر عوامل مرتب بر اساس طرح طبقه بندی 
 پرسنل نیاز مورد های بیمه کلیه به مربوط های هزینه -17

 شاغل نیروهای سرپرستی و ها هماهنگی کلیه و انسانی نیروی خدمات اجرای بر مدیریت -18

 تامین و توزیع کلیه لوازم ایمنی مورد نیاز پرسنل -19

 یکار)از هر نوع مانند بتن و ...( و تست ها نیح شاتیاعن از آزما شاتیمربوط به انواع و اقسام آزما یها نهیهز هیکل-20

 یعملکرد

 الزم آن داتیها و تمه یمربوط به بازرس یها نهیهز هیکل -21

 کلیه هزینه های مربوط به نصب تیرها و سیستن ارت  -22

 :تشرایط پرداخ -5ماده 

 قرارداد مشخص گردیده است.شرای   21ماده  شرای  پرداخت در

 :مدت قرارداد -6ماده 

سددی  ماه ( 2 ) دو زم برای اجرای قرارداد به میزانمدت زمان ال - 1-6 شددم بوده که پیمانکار موظف از تاریخ ابالغ قبولی تقوین 

سددب رددورت بروز تاخیر)ن ضددوع قرارداد در این مدت لحاظ نماید که در  سددت کلیه هزینه های خود را در جهت اجرای مو به  تا

شددین االت، تجهیز سددانی، ما ات و.. برنامه زمانبندی مورد تایید مدیرطرح( و اعالم مدیریت طرح مبنی بر نیاز به تقویت منابع ان

شددرط و ظرف مدت حداک ر  صددورت کارفرما  72پیمانکار بدون قید و  سددبت به تجهیز آن اقدام نماید در غیر این سدداعت کاری ن

سدداب بدهکاری پیمانکار  سددبت به تامین و تقویت جهت جبهه های کاری اقدام به ح سددری قراردادی ن ضددریب مجاز باال بالحاظ 

 منظور خواهد نمود.

 ماه شمسی خواهد بود. 2بمدت  -----لغایت  -----مدت قرارداد از تاریخ  -2-6

ضدافه هیکارگاه در مدت زمان اول دنیو برچ زیتجه یزمان الزم برا-3-6 سدت و زمان جداگانه و ا شدده ا دو  یبرا یاقرارداد لحاظ 

 مصوب لحاظ خواهد شد( یبندرنامه زمانکارگاه در ب دنیو برچ زیتجه یماکور لحاظ نخواهد شد. )زمان الزم برا اتیعمل
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سددت و هر کدام از  خطوط هوایی یاجرا یزمان تیاولو-4-6 رددورت همزمان و توامان ا ضددوع قرارداد به  رددورت  خطوطمو به 

 و همزمان اجرا خواهند شد. یمواز اتیعمل

سدددته و نظر کارفرما م یو زمان کار یلیتعط-5-6 شددددیمطابق خوا سدددب مجوز کتب یلیحق تعط مانکاریو پ با از  یکار بدون ک

 کارفرما را نخواهد داشت.

سددم لیتعط امیا هیدر مدت زمان فوق کل-6-6 سددمیو غ یر سددت و به عبارت د یرر شددده ا ضددافه  گریلحاظ  به مدت زمان فوق ا

 لحاظ شده است.نوروز و...(  دیو شهادت ائمه اطهار )ع( و جمعه و... و ع ادی)اع یماهب لیتعط امیا هی. )کلگرددینم

 نامه نسبت به پرداخت پیش پرداخت اقدام می نماید.روز کاری از زمان ارائه ضمانت 15تبصره یک : کارفرما ظرف مدت 

 تحویل موقت : -7ماده 

پس از پایان عملیات اجرایی مااد پیمان ، بر اساس درخواست رسمی پیمانکار مبنی بر آمادگی تحویل موقت قرارداد مطابق 

اقدام و در رورت تحقق شرای  الزم ؛ کمیته تحویل موقت ؛ شرای  عمومی پیمان ؛ مدیریت طرح نسبت به بررسی درخواست 

 ام خواهد شد.تشکیل و نسبت به ردور گواهی تحویل موقت اقد

 دوره تضمین -8ماده 

شددامل دوره-1-8 ضددمین  ردددور گواهی تحویل موقت به بهره بردار مجتمع  12ای برابر با دوره ت سددی پس از  شددم )دوازده( ماه 

 جهان فوالد می باشد که طی این دوره پیمانکار مسوول رفع معایب، نقایص و اشکاالت خواهد بود.

ردول فنی و یا سدهل انگاری در چنانچه -2-8 در دوره تضدمین معایب و یا نواقصدی در کار مشدهود شدود که ناشدی از عدم رعایت ا

سدت آن معایب را با هزینه خود در مدتی که با کارفرما به توافق می شدد پیمانکار مکلف ا سدد )که این زمان توافقی انجام کار با ر

برخی از تجهیزات که توسد  پیمانکار تامین شدده ، تعویگ گردند ، دوره تضدمین  روز باشدد( رفع کند،چنانچه  15نباید بیش از 

 ماه آغاز خواهد شد. 12جدیدی برای همان تجهیزات از تاریخ تعویگ به مدت 

ردورت-3-8 ضد نیاز انجام ا مانکاریپ کهیدر  سدرپ حاتیتعهد )تو سداً به هر ترتیب  یچیماده فوق(  کند، کارفرما نواقص ماکور را را

انجام تعهدات( به  نتضمی) ها¬سدررده ریمربوطه از محل سدررده حسدن انجام کار و سدا نهیکه خود ردالح بداند مرتاع نموده و هز

ضدافه  سدر %50ا سدر خواهد  یباال سدبت به ا یحق هرگونه ادعای مانکاریو پ شددک سداق  نین سدلب و  . دینمایم موارد را از خود 

ردالح و تعم یبرا کردنهیچه از بابت نحوه عملکردکارفرما در هز مانکاریپ یها)اعتراض سداس( و چه از نظر  راتیا ردل و ا و... )از ا
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 مبلغ مسموع نخواهد بود( زانیم

 تحویل قطیی :  -9ماده 

پیمانکار و تائید واحد بهره برداری ؛ گواهی تحویل و با درخواست رسمی  8منطبق با شرای  ماده در پایان دوره تضمین قرارداد 

 قطعی پروژه امضا و مبادله خواهد شد.

 تیداد نسخ، مواد، تبصره ها و پیوست های قرارداد: -10ماده 

سدت که  سدیده ا ضدای طرفین ر شدده و به مهر و ام سدخه تهیه و تنظین  سده ن صدره ها و پیوسدت ها در  این قرارداد همراه با کلیه تب

سدخ بدون خ  خوردگی و الک گرفتگی دارای اعتبار یکسدان بوده و حکن واحد را داراسدت و یک نسدخه از آن در اختیار تمامی ن

 ماند.پیمانکار قرار گرفته و نسخ دیگر نزد کارفرما باقی می

 کارفرما:

 نشرکت مجتمع جهان فوالد سیرجا

 علی عباسلونام و نام خانوادگی: 

 رهمدیرعامل و عضو هیات مدیسمت: 

 امضاء 

 حامد عسکری زادهنام و نام خانوادگی: 

 رئیس هیئت مدیرهنائب سمت: 

 :امضاء

 پیمانکار:

 -----شرکت 

 ----نام و نام خانوادگی: 

 ------سمت: 

 امضاء:

 ----نام و نام خانوادگی: 

 ----سمت: 

 :امضاء
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 :پیوست شماره یک

 شرایط قرارداد
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 :عرحمصاور و مدیریت (  1ماده 

 .شرکت فنی مهندسی کانی مس در این قرارداد به عنوان مشاور و مدیریت طرح و نماینده تام الختیار کارفرما معرفی میگردد

 :گذاری و پیمانکاری فرعی/ دست دوموا( 2 ماده

سددت   سددت؛ لی شددمارو پنج )وندور لی سددت  سدداس پیو شددود که برا شددندگانی خریداری  الف( کلیۀ مواد و تجهیزات باید از فرو

فروشدندگان مورد تایید(؛ مورد تأیید کارفرما باشدند ؛ در ردورت عدول از وندورلیسدت منضدن به قرارداد ، پیمانکار موظف به اخا 

سدددت مورد تداییدد حتی بدا تدائیدد تدائیددیده از مددیریدت طرح جهدت تدامین از ونددور  ردددورت عددول از ونددور لی جددیدد خواهدد بود. در

  کارفرما می تواند مبلغ رورت وضعیت پیمانکار را متناسب با وندور جدید انتخاب شده کسر نماید.مدیریت طرح، 

 ب(انتخاب پیمانکار دست دوم ررفاً با تایید مدیریت طرح میباست انجام پایرد.

وی، در پرداخت دسدتمزد کارکنان طبق قانون کار تأخیر کند و یا قصدور ورزد،  پیمانکاران دسدته دومو یا  پیمانکارهرگاه ( ج

تواند ، کارفرما میپیمانکارکند که طلب کارکنان خود را پرداخت نماید و در رورت خودداری نماینده کارفرما به وی اخطار می

سدتمزد کارکنان را برای دوره ضدعیت آن به  ای کهبرای بار اول د سدت پیمانکارردورت و سداس فهر سدت بر ا شدده ا های پرداخت 

شدددده  ضدددمین  قبلی پیمانکارتایید  ضدددور نماینده وی، از محل مطالبات و ت به کارکنان پرداخت کند و مبلغ  پیمانکارو با ح

ضدافه  ردد ( 15پرداختی را به ا ردورت تکرار تاخیر  پیمانکاربه حسداب بدهی به عنوان باالسدری  % ) پانزده در منظور نماید. در 

سدتمزد کارکنان،  سدوی کارفرما طی اخطاریهدر پرداخت د سدتمزد کارکنان از  شدخص  پیمانکارای مهلتی را برای پرداخت د م

ردورت خودداری می سداس ماده می کارفرمااز پرداخت در مهلت مقرر،  پیمانکارسدازد. در  پیمانکار را بر کنار ، 1-46تواند بر ا

 ند.ک

 :مدارک( اشتباهات در  3ماده 

 .ها و سایر مشخصات ارائه شده به وی استافتادگی در نقشهمسوول وجود هر گونه تعارض، تناقگ، اشتباه یا از قلن پیمانکار

تصدحیح  پیمانکارها و مشدخصدات توسد  نماینده کارفرما تأیید شدده یا نشدده باشدد؛ باید به هزینۀ اعن از اینکه این گونه نقشده

 شود. 

سددوولیت صددور در ارایۀ عدم تأیید(، رافع م سددوولیت وی در  پیمانکارهای هر گونه تأییدیه نماینده کارفرما )و نیز ق از جمله م
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 مااد و ضواب  قرارداد توس  وی نخواهد بود. افتادگی، تناقضات و عدم رعایت قبال اشتباهات، از قلن

 ( ضمانتنامۀ بانکی انجام تیهدات: 4ماده 

و  یددررد ( مبلغ کل قدرارداد را به رورت ضمانتنامه بانکی معتبر بدون ق ده% ) 10همزمان با ابالغ قرارداد، معادل الف (  

به ناع کارفرما ارائه نماید که تضمین فوق می بایست قابل تمدید یکطرفه از سوی کارفرما برای کل مدت  یدشرط و قابل تمد

قابل استرداد خواهد بود. در رورت فسخ قرارداد،  یحساب مال یهموروف پس از پایان دوره قرارداد و تسو تنامهقرارداد باشد. ضمان

 .یدناع خود ضب  نماتواند ضمانتنامه فوق الاکر را به  یکارفرما م

 شرای  و مااد ضمانتنامۀ بانکی انجام تعهدات باید مورد تایید کارفرما باشد. ب( 

 :ار ضمانتنامۀ بانکی انجام تیهداتاعتب(  5ماده 

رددددورگواهی تحویل قطعی مربوط به کل مجموعه ، دارای اعتبار و قابل تمدید  ضدددمانتنامۀ بانکی انجام تعهدات باید تا تاریخ 

عودت داده  پیمانکارباشدد و ضدمانتنامۀ بانکی انجام تعهدات ماکور پس از سدرری شددن این تاریخ و درردورت تایید کارفرما، به 

شددخیص رددرف ت شددد. هر گاه بنابر  ها را نقگ کرده تعهدات قراردادی خود را ایاا نکرده یا اینکه آن پیمانکارکارفرما،  خواهد 

سددت که در هر زمان و در طول دوره اجرای قرارداد و شددد، کارفرما محق و مجاز ا شددی یا تمام مبلغ / با سددخ احتمالی آن، بخ یا ف

رددورتی که  ضددب  و نقد کند. همچنین در  ضددای  30حداقل  پیمانکارضددمانتنامۀ بانکی انجام تعهدات مزبور را  روز قبل از انق

ضددمانتنامه مزبور اقدام به تمدید آن نکند، کارفرما می ضددمانتنامه را تمدیداعتبار  سددایر حقوق خود،  و یا  تواند بدون لطمه به 

 مطالبه و نقد نموده و مبلغ آن را در حسابی که به این منظور به نام خود گشایش نموده نگهداری کند. 

درخصدوص مبلغ موجودی حسداب مورد اشداره نیز  کلیه مااد و شدرای  قراردادی درخصدوص ضدمانتنامه انجام تعهدات ماکور عیناً

 قابل اعمال خواهد بود.

 ر:( آگاهی کامل پیمانکا6ماده 

یا مبلغ قرارداد تأثیر  از تمام شرای  و کن و کیف مواردی که بر اجرای کار و پیمانکارشود که تلقی می این گونه فرض و 1-6

پایر بودن اجرای کارها بر اساس مااد و ضوابطی که در قرارداد مشخص و تشریح گردیده است از گاارند و نیز نسبت به امکان

عیت عمومی نیروی کار در محل کارگاه، یعنی در محلی که کارهای دایمی قرار است در آنجا جمله وضعیت کلی کارگاه و وض

های پیشنهادی خود را بر اساس نظر و دیدگاه خود نسبت نصب و استقرار یابند، اطالع و آگاهی تام و کامل کسب کرده و قیمت
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ادعا برای دریافت مبلغ یا پرداخت دیگری بیشتر از مبلغ های فوق تعیین کرده است، در نتیجه بعدا مجاز به به شرای  و وضعیت

در پیمانکار  بینی شده باشد. مضافاًقرارداد نخواهد بود؛ البته بجز مواردی که موضوع به نحو دیگری رراحتا در قرارداد پیش

 د. قبال دریافت هر گونه استنباط یا اطالعات نادرستی که به هر طریقی کسب شده باشد مسوول خواهد بو

اقرار می نماید که نسبت به کلیه شرای  و اوضاع و احوال موثر بر قیمت قرارداد، و همچنین نسبت به امکان  پیمانکار 2-6

بینی نشده در سایت و شرای  عمومی نیروی کار در اجرای کار به شرح موروف در قرارداد، و اوضاع و احوال عمومی و پیش

های خود را براساس برداشت خود از این شرای  تنظین موضوع قرارداد اقناع حارل نموده و قیمتسایت محل استقرار دائمی کار 

بینی شده و مازاد بر مبلغ قرارداد، بعداً به وی نموده است، و هیچ گونه وجه دیگری به غیر از آنچه رراحتاً در قرارداد پیش

جمله اطالعات مندرج ا هرگونه سوء تعبیر یا اطالعات غل ، منپرداخت نخواهد شد. پیمانکار مسوول احراز، تاسیر، رحت و ی

مسوول هیچ گونه اشتباه در رابطه با رحت یا فقدان هرگونه اطالعات  کارفرمادر قرارداد است که به هر طریق بدست آمده باشد. 

رما به پیمانکار داده می شود و های مندرج در قرارداد نمی باشد. مسوولیت رحت اطالعات و داده هایی که از طرف کارفو داده

یا از هر منبع  کارفرمااز پیمانکار ها یا اطالعات دریافت شده توس  یا در قرارداد ذکر گردد با کارفرما می باشد. هرگونه داده

ای در زمینه طراحی و مهندسی و اجرای کارهای موضوع قرارداد نخواهد بود. به است ن پیمانکاردیگر، موجب اسقاط مسوولیت 

 مواردی که در متن قرارداد به گونه دیگری تصریح شده باشد

برای اجرای قرارداد و نیز کلیۀ ضواب  الزم برای  پیمانکارهای مبلغ قرارداد پوشش دهندو کلیۀ تعهدات و مسوولیت 3-6

 طراحی، اجرا و تکمیل رحیح و مقتضی کارها و رفع معایب آن خواهد بود. 

 کارفرما: ( تصمیمات نماینده 7ماده 

سدتورالعمل پیمانکار صدمیمات، د سداس ت شدده توسد  باید کارها را بر ا سدتورات ابالغ  که در رویه  انجام دهد مدیریت طرحها و د

 ابالغی هماهنگی تبیین شده است.

 ( نمایندگان و نیروی کار پیمانکار: 8ماده 

 نمایندگان پیمانکار: 1-8
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پس از موثر شدن قرارداد اسامی و مشخصات مدیر پروژه و سرپرست کارگاه را  هاته( 1) یکحداک ر باید ظرف مدت  پیمانکار

سدرپرسدت کارگاه )سدرپرسدت کارگاه به طور کامل و  مدیرطرحبه طور مکتوب برای اخا تأیید  به وی ارسدال نماید. مدیر پروژه و 

شدخیص دهمدیر پروژه در مواقع الزم و در زمان شدد(، باید در د میهایی که نماینده کارفرما ت شدته با سدت در کارگاه حضدور دا بای

شدته و هر  ضدور دا سداعات کار ح سدتقرار یابد، در طول  صدب و ا سدت کارهای دایمی در آنجا ن محل کارگاه یعنی جایی که قرار ا

سددتورالعمل احتمالی که  سددتور یا د سددت کارگاه  مدیرطرحد سددرپر آن به ابالغ کند در حکن ابالغ  پیمانکاربه مدیر پروژه یا 

شدد پیمانکار ضدعیت قابلیت تایید قلمداد خواهد  ردورت و سدوی پیمانکار از مدیریت طرح  شدده از  )تا اخا تایید نارات معرفی 

شدامل ولی نه محدود به مدیرپروژه و  سدنل کلیدی که  سدت تا اخا تایید از مدیرطرح برای پر شدت و پیمانکار مکلف ا نخواهد دا

 بدون ادعای مالی نسبت به معرفی نارات جدید اقدام نماید(سرپرست کارگاه پیمانکار است 

سدتی ب پیمانکارضدمناً  سدنل کلیدی ) ه بای صدات پر شدخ سدامی و م سدت ا سدت کارگاه خود فهر سدرپر همراه معرفی مدیر پروژه و 

سدی  سدیرلین های مختلف،  –هماهنگ کننده طراحی و مهند سدین طراح در د سدی، مهند سدیرلین طراحی و مهند سدوول هر د م

سدایت( ک سداخت، معاون فنی کارگاه، اهماهنگ کننده خرید و تد –نترل پروژه )دفتر مرکزی و  سدی و  سدوول واحد بازر رکات، م

سدوول  شدین آالت کارگاه،  QCمعاون اجرائی کارگاه، م سدوول ما سدوول اداری و مالی کارگاه، م سدوول ایمنی کارگاه م کارگاه، م

 ارایه کند. مدیرطرحجرای قرارداد را نیز به مسوول تدارکات و انبار کارگاه ( خود برای ا

سدنل کلیدی خود را بدون تایید قبلی و  پیمانکار سدت کارگاه و یا پر سدرپر حق ندارد در طول دوره اجرای قرارداد مدیر پروژه، 

 تعویگ نمایند. مدیرطرح مکتوب 

 برای انفصال: مدیرعرحیار اخت 2-8

سدت طی ابالغی مکتوب به  مدیرطرح سد  پیمانکارمجاز ا ردی که تو شدخا سدبت به هر یک از نمایندگان یا ا برای  پیمانکار، ن

 اجرای کارها یا سایر موارد استخدام شده اند معترض شود. 

ردورت پس از دریافت ابالغیۀ مکتوب  شدد و بدون ایجاد تعهد یا ارامدیرطرحدر این  شداره  ضدیح ، به همان ترتیبی که قبال ا یه تو

اقدام نیروی مورد تائید  باید بالفاردله نسدبت به اناصدال شدخص مزبور از کارهای مربوطه و جایگزینی پیمانکاراز طرف کارفرما، 

 نماید.
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 آالت پیمانکار:یز کارگاه و ماشینتجه( 9ماده 

 تجهیز کارگاه:1-9

)با تایید نظارت کارگاهی افی کارگاهبه تجهیز مناسب و کبایستی بالفارله پس از تحویل محل کارگاه نسبت پیمانکار 1-1-9

ها با امکانات متناسب با اجرای کار و محل سکونت مدیران،مهندسان، و سایر ساختمان ، ایجاد دفاتر کارگاهیمدیریت طرح(

 سرویس های بهداشتی و ... با فضای کافی و مناسب اقدام نماید. ،کارمندان و کارگران شامل محل اسکان، رستوران

و بهای   باشدیم مانکاریآن( به عهده پ یمصالح و اجرا نیمااد موضوع قرارداد )تأم یکارگاه به رورت کامل جهت اجرا زیتجه 

 پرداخت نخواهد شد.ای و جداگانه  یاضاف نهیبابت هز نیو از اآن را پیمانکار در مبلغ قرارداد دیده است  

تبصره: پیمانکار مکلف است تجهیز کارگاه جهت استقرار تین نظارت کارگاهی مدیریت طرح با امکانات کامل را بالفارله پس از 

 زمین انجام دهد دریافت

 :حصار کصی، روشنایی و نگهبانی )حفاظت( 2-1-9

بانی کلیۀ کارهای موضوع قرارداد در محل کارگاه که قرار است مسوول اجرای حصارکشی، روشنایی، نگهبانی و دیده پیمانکار

 .موقت گردندین کارها تحویل باشد، تا زمانی که اکارهای دایمی در آنجا نصب و استقرار یابند می

دررورت عدم استقرار نیروهای حااظتی و حراستی از سوی پیمانکار کلیه تبعات ناشی از ان بر عهده و هزینه پیمانکار بوده و 

 کارفرما و مدیریت طرح مسوولیتی در قبال آن نخواهند داشت

ها و ها، نگهبانیهای موقت، گارگاهالزم برای جادهبینی مقتضی در طول زمان و پیش تأمین مسوولپیمانکارهمچنین

اور، عموم، ها، تا جایی که موارد مزبور در ارتباط با کارها و برای محل سکونت و حااظت مالکین و ساکنین امالک مجحصارکشی

 و سایرین ضرورت یابد.

ش )حااظ( در هیچ گونه روشنایی فاقد پوش ،مدیرطرحنباید، غیر از فضای باز، بدون اخا مجوز مخصوص و مکتوب از  پیمانکار

 کارگاه استااده کند.

وجود و حضور حراست متمرکز در مجتمع از سوی کارفرما ؛ رافع مسوولیت های پیمانکار در خصوص تعهدات بند فوق تبصره : 

 نخواهد بود .

 )ها( برق، آب، سوخت :انبار 3-1-9
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تجهیزات و تاسیسات ساختمانی،  مسوول تأمین مناسب و به میزان کافی انبار)ها( جهت حااظت و نگهداری مواد و پیمانکار

تسهیالت بهداشتی، رفاهی، آب شرب و غیره، برق، سوخت، مخابرات و سایر خدمات و تأسیسات الزم در ارتباط با کارها که باید 

  .باشدآنجا نصب و استقرار خواهند یافت، میدر محل کارگاه یعنی جایی که کارهای دایمی در 

 :آالت پیمانکارماشین 2-9

شددین پیمانکار سددت به هزینۀ خود کلیۀ تجهیزات، ما سددایر امکانات الزم برای اجرا و تکمیل کردن موظف ا آالت، نیروی کار، و 

شدددینرا فراهن آورد. این گونه تلقی می مدیرطرحکارها مطابق تایید  ، زمانی که به پیمانکارآالت شدددود که کلیۀ تجهیزات و ما

سدتقرار یابند آورده می صدب و ا سدت در آنجا ن صدرا برای اجرای کارهای شدوندکارگاه یعنی جایی که کارهای دایمی قرار ا ، منح

نباید بدون کسدب رضدایت نمایندو کارفرما، هیچ یک از تجهیزات اجرایی را از  پیمانکارموضدوع قرارداد اختصداص داده شدده اند. 

 محل کارگاه خارج نماید. 

 :مسئولیت حوادث و خسارات(  10ماده 

، برای هر واحد یا بخشدی از کارها که مسدتعد رددمه و خسدارت موقت موظف اسدت تا زمان رددور گواهی تحویل پیمانکار  1-10

سدب و الزم سدبت به تأمین پوشدش و حااظت منا شدد، ن اقدام کرده و تمام تدابیر احتیاطی و منطقی الزم را برای حااظت  ،می با

 ارت ناشی از هر علتی به عمل آورد.هر واحد یا بخشی از کارها در مقابل وارد آمدن ردمه و خس

سدبت به نگه پیمانکار 2-10 سدت ن سدتور العملداری و انبارداری مواد و تجهیزاتموظف ا سداس د صدرفی و لوازم برا های  ، مواد م

 باشد.های مربوطه بر عهده وی مینحو مناسب ومقتضی اقدام نماید و مسوولیت و هزینهه شرکت سازنده آن ب

 :رت و زیان به اششاص ثالثوارد آمدن خسا 3-10

ضددای دورو رفع معایب )تحویل قطعی(، که به  پیمانکار ردددمات قبل از انق سددارات یا  سددت کارفرما را در قبال کلیۀ خ موظف ا

سدته شدخاص ثالو وارد آید، و نیز در مقابل کلیۀ اقدامات، پیگردها، دعاوی، خوا شدخاص یا اموال ا ها، و مخارج ناشدی از ها، هزینها

، یا به دلیل طراحی، مواد و تجهیزات یا پیمانکاران دسدت دوم و فروشدندگان وی یا پیمانکارموارد مزبور که به دلیل قصدور 

 مهارت کار معیوب و ناقص ایجاد شده باشد، مصون و مبری نگهدارد. 

شددد که  4-10 شددی از مواردی با رددورت طرح دعوی علیه کارفرما که نا سدداس این ماده در قبال آن پیمانکاردر  سددوول بر ا ها م
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سدت، مراتب مزبور ردله به  ا شدد و  پیمانکاربالفا صدل  پیمانکارابالغ خواهد  باید به هزینۀ خود کلیه مااکرات الزم برای حل و ف

شدود متقبل گردد. کارفرما تا زمانیکه  سدت از این بابت طرح  شدده و هر گونه دعاوی احتمالی که ممکن ا  پیمانکاردعوی مطرح 

شدده، هیچ گونه مااکرهداانجام مااکرات و پرداختن به دعوی مزبور را عهده ردالح ر  سدت به  صدوص که ممکن ا ای را در این خ

سد   شددن انجام مااکرات یا پرداختن به دعاوی تو ردورت متقبل ن شدد انجام نخواهد داد. ولی در  سده  پیمانکارنبا ظرف مدت 

شددت انجام مااکرا3) سدد  کارفرما به وی، کارفرما حق خواهد دا ضددوع مزبور تو ت مربوطه و پرداختن به ( ماه از تاریخ ابالغ مو

شددده را عهده سدد  کارفرما منوط خواهد بود به اینکه دعاوی طرح  شددود. البته انجام این امر تو ضددمینی  پیمانکاردار  سددت ت نخ

شدود کارفرما مبلغی را که نسدبت به آن یقین حاردل شدده، یا توافق منطقی را به کارفرما داده باشدد دایر بر اینکه هر گاه الزم می

سددارات، مخارج و به عمل  شددد، برای پرداخت غرامات، خ شددته با صددداق دا شددده، هر کدام از این موارد که م آمده، و یا برآورد 

، پیمانکارمسدوول آن شدده باشدد اختصداص دهد. کارفرما، پیرو درخواسدت  پیمانکارهایی که کارفرما ممکن اسدت از طرف هزینه

سددداعدت های نیز در مقابل، هر گونه هزینه پیمانکارنظوری به عمدل خواهد آورد و های امکدانردایر را برای انجدام چنین متمدام م

سدوولیت سد  کارفرما را باید به وی باز پرداخت کند. ولی به هر حال کلیه م شدده در این خصدوص تو های قانونی و مالی متحمل 

 است. پیمانکاربه عهده 

 ز حادثه یا صدمات برای نیروی کار:برو 5-10

شددت و کارفرما  شددندگان وی نخواهد دا سددت دوم و نیز فرو سددوولیتی در قبال نیروی کار پیمانکار یا پیمانکاران د هیچگونه م

رددددمدات و غرامدات اینگونده موارد و نیز در قبدال کلیده دعد سدددارات و  سدددت کدارفرمدا را در مقدابدل کلیده خ اوی، پیمدانکدار موظف ا

 از هر قبیل که در ارتباط با موارد مزبور باشد مصون و مبری نگهدارد.ها و مخارج به هر نحو و ، پیگردها، هزینه هاخواسته

 :مسئولیت و بیمه(  11ماده 

 شده فهرست ذیالً که را نامه هایی بیمه تضمین، دوره در همچنین و قرارداد مدت برای و خود هزینۀ به است موظف پیمانکار

 قرارداد شرای  تحت وی که باشند علتی هر از ناشی زیانهای و خسارات کلیۀ پوشش دهندو باید نامه ها بیمه این. تهیه کند است

 است، گردیده مشخص بند این در که شوند تهیه بیمه ای شرکتهای از باید مزبور نامه های بیمه. دارد بر عهده را آنها مسوولیت

 .است شده تأمین آن با زیان و ضرر موضوع که باشدگونه ای  به زیانها و ضرر کلیۀ پرداخت برای دهندو پوشش باید و

 .میباشد پیمانکار عهده بر نصب خطر تمام بیمه به مربوط های هزینه کلیه

ضدواب  و شدرایطی تهیه شدوند که مورد تأیید کارفرما قرار گرفته اسدت  هایی که در باال بدان اشداره شدد باید طبقبیمه نامه 1-11

سدلین و/ یا نامهنامه یا بیمهباید بیمه پیمانکارو  صدوص تااهن وجود دارد که ت شدده را به کارفرما ارایه دهد. در این خ های تهیه 



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  16صفحه 

سدوولیتتایید این بیمه نامه مااد قرارداد نخواهد بود و محدود کننده این  طبق پیمانکارهای قراردادی ها به هیچ عنوان رافع م

 ها نیز تلقی نخواهد شد. مسوولیت

 پرداخت شوند. پیمانکارهزینۀ رفع عیب و جبران خسارات و ردماتی که در زمرو کسور/فرانشیز باشند باید توس  

بیمه شدود، پیمانکار مسدوول  که حادثه موضدوع بیمه، سدبب خسدارت و خرابی تمام یا قسدمتی از کارهای تحت پوشدش در ردورتی

ضددوع تا دریافت غرامت از بیمه میپیگیری  شدددمو شددغول انجام مراحل اداری دریافت غرامت از بیمه . با در مدتی که پیمانکار م

سدارت می شدش بیمه را که خ سداخت کار تحت پو شدد باید اجرای عملیات الزم را برای انجام تعمیرات، جایگزینی و یا تجدید  با

در ردورتیکه خسدارت دریافتی از بیمه برای تعمیر یا جایگزینی و یا تجدید سداخت کافی نباشدد مبلغ . در دسدت گیرددیده اسدت 

سددداًمابه سددد  پیمدانکدار را سدددت . گرددپرداخت می التاداوت تو شدددرکت بیمده ایرانی و بیمده گران اتکدائی بین المللی باید از فهر

 نیز برسند. کارفرمازی جمهوری اسالمی ایران انتخاب شده و به تائید های بیمه مورد قبول بانک مرکزی و بیمه مرکشرکت

 :بیمۀ مواد و تجهیزات و کارها 2-11

پیمانکار موظف اسدت، بدون ایجاد محدودیت در مسوولیت ها و تعهدات خود، و قبل از شروع کارها، نسبت به تهیۀ گواهی بیمۀ 

شدددی از هر علتی کده بده آن دلیدل کدارفرمدا یدا تمدام خطر عملیدات اجرا اقددام کرده تدا در مقدابدل کلید ضدددرر و زیدان ندا سدددارات و  ۀ خ

شدوند به طوریکه کارفرما و  پیمانکار سدوولیت دارند بیمه  شدرای  قرارداد م سدارات و  پیمانکاردر قبال آن و تحت  سدبت به خ ن

ا نصدب و استقرار خواهد یافت تحت زیان های وارده به کارها و مواد و تجهیزات در کارگاه یعنی جایی که کارهای دایمی در آنج

 پوشش بیمۀ ماکور قرار گیرند. 

شدددش دهنددو ارزا جدایگزینی کدامدل کدارهدا و مواد و تجهیزات بد شددددبیمدۀ مزبور بدایدد در برگیرندده و پو و نیز بدایدد هزینده هدای  ا

ضددای تاریخ اعتبار دورو رفع  شددش داده و تا انق شددش های الزم مورد نظر کارفرما را پو سددایر پو تخریب و جمع آوری نخاله ها و 

معایب و نقایص کارها )تحویل قطعی( دارای اعتبار باشدد. بیمه نامه باید تحت شدرایطی تهیه شدود که مورد قبول کارفرما بوده و 

 به کارفرما ارایه شود.  پیمانکاراز گواهی بیمۀ ماکور باید توس  یک نسخه 

 بیمۀ تجهیزات پیمانکار: 3-11

و ابزار سداختمانی را پوشدش دهد، اعن از  پیمانکاراین بیمه باید ضدرر و زیان و خسدارات وارده به کلیۀ تجهیزات و ماشدین آالت 

شدددد. پیمدانکدارآنکده این تجهیزات در تملدک یدا در اجدارو  شدددد. بیمدۀ  بدا حدد چنین بیمده ای بدایدد کمتر از ارزا تعویگ کدامدل نبدا
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در طول حمل و انتقال به محل کارگاه یعنی جایی که  پیمانکارماکور باید طوری باشدد که هر قلن از تجهیزات و ماشدین آالت 

ن باید تمهیداتی پیش بینی کارهای دایمی باید در آنجا نصدب شدوند، و نیز در مدتی که در کارگاه اسدت بیمه شدده باشدد. همچنی

 لب شده باشد.رجوع بیمه گر در خصوص هر گونه دعوا علیه کارفرما س شود که حق جانشینی و

 :بیمۀ مسئولیت ششد ثالث 4-11

ردادر شدده و پوشدش دهندو جراحات بدنی و خسدارات مالی باشدد که ممکن اسدت برای  پیمانکاراین بیمه باید به نام کارفرما و 

شددام صددی ) شددخ یا اموال مختلف  پیمانکارمدیر طرح( و افراد ثالو به غیر از  –ل هر یک از کارکنان کارفرما، نظارت مقین هر 

شددامل اموال کارفرما، بجز مواردی که طبق مادو  شددده اند( در اثر یا در نتیجۀ اجرای کارها اتااق افتد. بیمۀ مزبور  11-2) بیمه 

سددت که کارکنان کارفرما کالً از جمله  شددد. الزم به ذکر ا ضددمین( دارای اعتبار با ضددای دورو رفع نقص )دوره ت باید تا زمان انق

بیمه ماکور می گردند.ارزا چنین پوشدش  کارکنانی که برای  بهره برداری بکار گرفته می شدوند، به عنوان شدخص ثالو شدامل

 بیمه ای بشرح ذیل  مشخص شده باشد. 

شدخاص ثالو )اعن از رددمات منجر به فوت و 1-4-11 پوشدش بیمه برای رددمات جسدمانی ناشدی از سدوانح یا بیماری وارده بر ا

سددقف دیه قابل پرداخت در زمان انعقاد قرارداد برای سددوولیت معادل  سددقف م ردددمات( با  سددب با  سددایر  هر فرد )که باید متنا

 ریال. 100.000.000.000مسوولیت کلیهرگونه نرخ جدید دیه مصوب مقامات ایرانی ارالح گردد( و برای سقف 

سدتقین با کار 2-4-11 شدی از حوادث که در ارتباط م شدخاص ثالو نا شدش بیمه برای تلف یا خسدارت وارد بر اموال متعلق به ا پو

 ریال.100.000.000.000باشد، و من جمله خسارات ناشی از آلودگی، برای مبلغ کلی  موضوع قراداد اتااق افتاده

های الزم و کافی را در ارتباط با موضدوع قرارداد با سدقف پوشدش متعارف و مناسدب اخا پیمانکار موظف اسدت کلیه بیمه3-4-11

ردورت عدنماید، چه بیمه شدد و یا نه و در  شدده با شدش بیمهنامه ماکور در قرارداد ذکر  سدوول  پیمانکارهای ماکور، نامهم پو م

 جبران هرگونه خسارت مالی و جانی به کارفرما و اشخاص ثالو خواهد بود.

 :بیمۀ خودرو 5-11

)اعن از اینکه در تملک یا اسدتیجاری  های مورد اسدتااده در کارگاههمچنین باید بیمۀ پوشدش دهندو مسدوولیت خودرو پیمانکار

 روز جراحات بدنی و خسارت به اموال اشخاص ثالو تهیه نماید. باشد( را در مقابل ب
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 یمۀ تأمین اجتماعی:غرامت نیروی کار و ب 6-11

شدددود  سدددوول بیمده کردن کارکندان خود و نیز کارکندان  پیمدانکداردر قبدال کاری که در ایران انجدام می  پیمدانکاران موظف و م

سدت دوم سددازمان تأمین اجتماعی ایران بوده و باید مبالغ حق بیمۀ مربوطه را طبق مقررات  د شددندو وی نزد  سددنل فرو و پر

 سازمان تأمین اجتماعی برردازد. 

 پیمانکار در بیمه کردن:تمهیدات جبرانی در قبال قصور  7-11

شدرای  قرارداد  11در تامین بیمه نامه طبق مادو پیمانکار هر گاه  سداس  سدت بر ا ضدر و یا هر گونه بیمۀ دیگری که ممکن ا حا

ردددور بیمۀ ماکور بر عهدو کارفرما نخواهد بود، بلکه به هزینه و بر عهدو  شددی از عدم  صددور نماید، پیامدهای نا شددد ق الزم با

 خواهد بود.  پیمانکار

 :اب غیه 8-11

بالغ فوری هر یک از بیمه نامه های اشداره شددو فوق به بیمه گر در خصدوص هر موضدوع یا وضدعیتی اسدت که مسدوول ا پیمانکار

ضدرورت دارد،  شدرای  چنین بیمه نامه هایی ابالغ آنها  سدت کارفرما پیمانکارو تحت  سدارات و زیان ها،  موظف ا را در مقابل کلیۀ خ

سدته ها، پیگردها، هزینه ها و هر گون شدی از، یا در نتیجۀ هر گونه خطای طرح دعاوی، خوا سدبت به  پیمانکاره مخارجی که نا ن

 رعایت مااد این ماده، مصون و مبری نگهدارد. 

 ( نیروی کار: 12ماده 

 لزوم رعایت قوانین کار: 1-12

سدددت دوم، تمام مقررات قانون کار ایران را رعایت کرده و  پیمدانکارباید در کلیدۀ تعدامالت خود با نیروی کار خود و  پیمدانکدار د

شددد، ب سددتمزد در ارتباط با قرارداد که نباید از آنچه قوانین کار معین کرده اند کمتر با رددول و ه نیز مقررات مربوط به د همراه ا

سدتراحت، و من شدن ها و تعطیالت و زمان ا شدت رعایت کرده و تمام اعیاد و ج سدایر مقررات ایمنی و بهدا سدبت های ماهبی و  ا

 رسوم را محترم شمرده و با توجه به خ  مشی کارفرما در محل کار، موارد فوق را رعایت کند.

 :های نیروی کار هزینه 2-12
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منحصدراً مسدوول کلیۀ هزینه های ایجاد شدده در ارتباط با اسدتخدام، اداره، تغایه، اسدکان و کلیۀ موارد مرتب  دیگر بر  پیمانکار

 ملزم به داشتن اطالعات و آگاهی های الزم در خصوص موارد مزبور است. پیمانکارانین کار ایران است. اساس قو

 مسئولیت پیمانکار در قبال پرسنل:3-12

سدنل خود، اعن از ایرانی یا خارجی،  پیمانکار1-3-12 سدتخدام پر سدت به هزینۀ خود تمهیدات الزم را در ارتباط با ا موظف ا

 به عمل آورده و از جمله مسوول موارد ذیل می باشد: 

  .الف( انجام آزمایشات پزشکی به همراه واکسیناسیون الزم، مایه کوبی و گواهی های سالمتی و بهداشت

 زا، مجوز کار، مجوز اقامت، و کلیۀ مدارک دیگری که ممکن است هر از گاه مورد نیاز باشد.ب( تهیۀ گارنامه، وی

 پ( تهیۀ محل اسکان، تغایه، ایاب ذهاب و سایر تسهیالت برای چه داخل و چه خارج از ایران.

 بر درآمد کشور ایران.ت( پرداخت حقوق و دستمزد، همراه با اعمال کسور بابت مالیات درآمد شخصی بر اساس قانون مالیات 

سدنل  صدی پر شدخ ردادرات مربوط به کاالهای  ، همراه با پرداخت کلیۀ کرایه پیمانکارث( پرداخت هر گونه عوارض واردات و 

 حمل ها و هزینه ها و مخارج بیمۀ مربوطه. 

 های درمانی الزم بیمارستانی و پزشکی.ج( پرداخت هزینه

از رفتار پسدندیده برخوردارند و با خ  مشدی های کارفرما در خصدوص  مانکارپیچ( حصدول اطمینان و تضدمین اینکه پرسدنل 

 مقررات ایمنی و بهداشت و سایر مقررات الزم هماهنگی داشته و آنها را رعایت می کنند. 

 به هر دلیل ممکن. پیمانکارح( تعویگ پرسنل 

سدوولیت خانواده سدنل خارجی  پیمانکارهای خ( م سدت دومو پر شدامل تهیۀ  در پیمانکاران د ردورتی که به ایران بیایند )

صددونیت برای کارفرما در مقابل کلیۀ دعاوی و/یا  سددهیالت(، و تأمین م سددایر ت سدده، و  سددکان، تغایه، ایاب ذهاب، مدر محل ا

 آیند. اقدامات حقوقی ادعا شده علیه کارفرما، کارگزاران و خدمۀ وی، توس  خانواده های فوق که به ایران می

زینه ها و مخارج دیگر یا سدرمایه گااری هایی که ممکن اسدت در ارتباط با اسدتخدام، عملکرد، فسدخ اسدتخدام و د( هر گونه ه

 در طول قرارداد و در ارتباط با کارها بر اساس قرارداد ضرورت یابد. پیمانکاراخراج کارکنان 

شددکل ممکن در قبال کارکنان 2-3-12  سددوولیتی را به هر  سددت که کارفرما هیچ گونه م ضددوع مورد توافق ا پیمانکار، این مو

سددت دوم شددندگان و پیمانکاران د شددد فرو متعهد می گردد کارفرما را در مقابل هر گونه  پیمانکارو  وی متقبل نخواهد 

سد  کارکنان مزبور و/یا خانواده های آ ضدرر و زیان دعاوی و ادعایی که تو شدته و هرگونه  صدون و مبری نگهدا نان مطرح گردد م

 احتمالی را جبران کند.
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 :نیروی کار و پرسنل ص حیت4-12

سدتخدام خود در  پیمانکار سدنل و نیروی کار خود و در ارتباط با اجرای قرارداد به ا ردی را به عنوان پر شدخا سدت فق  ا موظف ا

شدند، و  آورد که در کار و حرفۀ خود دقیق، متبحر و سدنل  مدیرطرحمجرب با سدتخدام هر یک از پر سدت که با ا مجاز و مختار ا

سد   پیمانکاروی مخالات کرده یا  سدنل مزبور که تو و  پیمانکاررا ملزم به اخراج این گونه افراد از کارگاه کند؛ اعن از اینکه پر

ممکن اسدت مرتکب سدوء  مدیرطرحدر ارتباط با اجرای قرارداد بکار گمارده شدده اند ایرانی باشدند یا خارجی؛ و این افراد به زعن 

ردالحیت بوده یا مرتکب قصدور و اهمال شدده اند؛ یا اینکه بکارگیری آنها رفتار شدده باشدند یا در اجرای ردحیح وظایف خود فاقد 

 آیند.  برای کارهای موضوع قرارداد به استخدام در مدیرطرحبدین منظور نامناسب بوده که این گونه افراد نباید بدون مجوز 

 :پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی5-12

سددوول پرداخت های الزامی حق بیمۀ  پیمانکار صددوص م شددد، و در خ سددازمان تأمین اجتماعی می با نیروی کار قراردادی به 

شدود و این حق نیز برای  شدد که حق بیمه های مزبور باید پرداخت  شدده با صدریح  صدراحت ت قرارداد کار، باید در قرارداد ماکور ب

سدی نماید. همچنین کارفرما ا سدیدهای مربوطه را کنترل و وار شدت که در کارفرما محاوظ خواهد بود که ر ین حق را خواهد دا

 وی کار قراردادی را درخواست کند.هر زمان رسیدهای مربوط به نیر

سدترداد مبلغ  سداب و ا ردورتح سد  مقامات  5پرداخت آخرین  سداب تو ردا ح سدررده، تا زمانی که گواهی های ماا % به عنوان 

 سازمان تأمین اجتماعی رادر نشده باشد انجام نخواهد شد. 

سدن قانونی انجام 6-12  سدتخدام خود در آورد که به  ضدوع قرارداد، افرادی را به ا سدت در ارتباط با کارهای مو پیمانکار مجاز نی

شددمول انجام خدمت  سددانیده و در نتیجه کماکان م سددیده ولی هنوز خدمت نظام وظیاۀ خود را به پایان نر سددربازی ر خدمت 

سددربازی در ایران سددتند وظیاۀ  ضددمن ملزم بو ه صددوص این موارد و وی  دن به رعایت دقیق قوانین ایران، باید کارفرما را در خ

 مصون و مبری نگهدارد. 

 های اولیه:کمک7-12

و دسدترسدی بدان آسدان می  ایمی در آنجا نصدب و اسدتقرار یابدمکلف اسدت در مکانی در کارگاه که قرار اسدت کارهای د پیمانکار

شدد مقداری کافی از تجهیزات و اقالم کمک سدنل  با باید کامالً  پیمانکارهای اولیه را تأمین و نگهداری نماید. حداقل یکی از پر

شددد. کمکدر ادارو امور کمک شددته با شددنایی کامل دا صددص و تبحر و آ باید تهیه کند  پیمانکارای که های اولیههای اولیه تخ
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شددنددگانپیمدانکدارمحددود خواهد بود به تجهیزات و اقالمی که برای کارکندان پیمدانکدار،  سددت دوم و فرو وی مورد نیداز  ان د

 خواهد بود. 

 فرعی و فروشندگان: /پیمانکاران دست دوم8-12

کدددار سددد   پیمان فدددوق تو اددداد  مدددواد و م یدددۀ  یدددق کل یدددت دق سدددوول رعا سدددت دومم کددداران د عدددی /پیمان و  فر

 می باشد.خود  فروشندگان

 ( کیفیت کار: 13ماده 

قرارداد اجرا شدوند، باید به نحوی و بر اسداس اسدتاندارد و با کیایتی انجام گردد که در اسدناد کلیۀ کارهایی که باید بر اسداس این 

سدتداد پیشقرار صدریح گردیده ا سدناد قرارداد پیش بینی و ت سداس و یا در جایی که در ا سدب مورد بر ا سدت باید ح شدده ا بینی ن

 .انجام گیرد مدیرطرح المللی مربوطه و  با اخا رضایت یا بین آخرین استاندارد داخلی و

ضددوع قرارداد باید ب-1-13 صدداص به کارهای مو شددده برای اخت رددورت کامالً نو و غیر ه کلیۀ مواد و تجهیزات تهیه و خریداری 

  .اخا فرماید تایید کارفرما را پیمانکار موظف است قبل از نصب ،  د ونمونه آزمایشی نباش مستعمل بوده و

ضدد یاینظام کنترل ک یو برقرار QC Planملزم به ارائه  مانکاریپ-2-13 سدداخت )مطابق با تو  نیمندرج در ا حاتیدر کارگاه 

جدام کنترل ک بدت و ان بده یایقرارداد(، ث حدل مختلف  تدأ یفن یروهداین یریکدارگدر مرا یدمورد  مدد دی هدد بود.  ریکدارفرمدا/ طرح خوا

(QC PLAN دییبه تا یستیبا )دستگاه نظارت برسد 

شدد،یمتعهد و ملزم م مانکاریپ-3-13 سدتورات و ابالغ با سدتگاه نظارت برا یهاهید سدتورکارها شدانیا ید  یالزم االجرا بوده و د

 طرح بدون اتالف وقت اجرا گردد. ریکارفرما/مد یرادر شده از سو

 .باشدیطرح م ریکار توس  کارفرما/مد یمرحله قبل دییمنوط به تا یکار دیشروع هر مرحله جد-4-13

سدددتگاه نظارت )نما دییو تا لیموارد و تحو هیکنترل کل-5-13 شدددد،ینم یینها رایپا یکارفرما( به معن ندهید در هر حالت  با

شدددیملزم و مکلف م مانکاریپ شددتباه در هر مرحله )حت با رددورت بروز و حدوث ا  ندهینظارت و نما لیو تحو دییبعد از تا یدر 

 .دیو نواقص اقدام نما راداتیخود، نسبت به رفع ا نهیکارفرما( به هز

 .موضوع قرارداد را مطابق اسناد و مدارک آن به عهده دارد یکارها یکامل حسن اجرا تیمسوول مانکاریپ
 

 ( بازرسی: 14ماده 

سدبت به بازرسدی مواد و تجهیزاتی که  پیمانکار1-14 سدت به هزینۀ خود ن در کارهای موضدوع در قلمرو خدمات خویش متعهد ا
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و به  مشدخص گردیده  قرارداد اسدتااده و بکار گرفته شدوند اقدام کرده و/ یا آزمایشدات و بازرسدی های الزامی که توسد  سدازندگان

 شدو ذیل به انجام رساند:را به همراه ضواب  ارایه  تایید مدیریت طرح رسیده

سددت ظرف مدت می پیمانکار1-1-14 شدددن قرارداد رویه هاته 3بای سددی از تاریخ موثر  سددی را جهت برر  به مدیرطرحهای بازر

سدی  سدناد پس از برر شدد. این ا شدده با سدازنده کاال تهیه  ضدواب   سدتی جامع، کامل و با رعایت  شدده بای سدناد یاد  ارایه نمایند. ا

 دات قراردادی پیمانکار خواهد بود.جزء تعه مدیرطرح

)خطوط راهنما برای  بازرسدی و آزمایش(  مدیرطرحنباید از انجام بازرسدی یا آزمایش خواسدته شدده طبق نظر  پیمانکار2-1-14

و/یا آزمایشدات و بازرسدی های الزامی مشدخص شدده توسد  سدازندگان مربوطه یا سدایر موارد را که با کارفرما توافق شدده اسدت را 

سددت  مدیرطرحدون اخا تأیید مکتوب از ب شددایان ذکر ا رددرفنظر کند. سددخه از نتایج و  پیمانکاراعراض و  سددت یک ن موظف ا

 ارایه نماید.   مدیرطرحگزارشات بازرسی را به 

سدوولیت و تعهدات  2-14 سد  یا از طرف کارفرما، رافع م سدی تو شدندگان یا پیمانکاران یا هر یک از  پیمانکارانجام بازر فرو

 وی به موجب مااد قرارداد نخواهد بود.  ت دومدس

ضدددور بدازرس مددیرطرح را انجدام داده و در  3-14 سدددت تدا اخدد تداییدد نهدایی کیای کلیده همداهنگی هدا جهدت ح پیمدانکدار موظف ا

 )این بازرسی ها منطبق با رویه های کیای مورد تائید مدیریت طرح انجام خواهد شد( هزینه های خویش لحاظ نماید

 دن کار و مواد و تجهیزات نامناسب:برچی(  15ماده 

شدرفت کارها، به  مدیرطرح سدت که در طول پی سدبت به جمع آوری و برچیدن هر  پیمانکاردارای این اختیار ا سدتور دهد تا ن د

سدناد ومدارکری که مطابق با گونه مواد و تجهیزات یا کا ردله آنها را تعویگ و/ یا مجدداً اجرا کند.  ا سدت اقدام کرده و بالفا نی

سدازد که مواد و تجهیزات مورد نظر یا  پیمانکاربجز موردی که  سدتور مزبور، نمایندو کارفرما را متقاعد  بتواند طی دورو انجام د

شدته اند، شدخصدات قرارداد ندا ضدی با م در حالت دیگر پرداخت هزینۀ تعویگ یا انجام مجدد موارد فوق بر عهدو  کار مربوطه تناق

شددن مدت زمان قرارداد نخواهد  پیمانکارخواهد بود و  پیمانکار مبنا و حقی از این بابت برای طرح دعوی یا ادعا برای تمدید 

 داشت. 
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 :تیلیق(  16ماده 

 .عمومی پیمان و ابالغ مدیریت طرح خواهد بودشرای  تعلیق متناسب با شرای  اعالمی در شرای  

 ( عدم پذیرش/ رد کار: 17ماده 

رددور گواهی تحوی شدده یا  مدیرطرحل قطعی کار، هر گاه در هر زمان قبل از تاریخ  سدمتی از کارهای انجام  شدخیص دهد که ق ت

، معیوب و ناقص بوده و یا بر طبق مااد قرارداد نبوده، و یا پیمانکارواحد، یا مواد و تجهیزات اسدتااده شدده یا تهیه شدده توسد  

ردورت  ضدواب  قرارداد مطابقت ندارد، در این  سدت، یا با  شدته و معیوب ا شدکال دا سدرع  مدیرطرحکارها یا هر بخش از آن ا در ا

شدخیص خود طی بند فوق به طور مکتوب ب صدوص ت سدت ابالغی را در خ بدهد  پیمانکاره زمانی که به طور منطقی انجام پایر ا

شدده در کجا وجو شددو کار و اینکه این عیوب عنوان  شدکاالت و عیوب عنوان  صدات ا شدخ د دارند یا کجا که در آن جزییات و م

سدت ردورت تحقق موارد فوق،  و اتااق افتاده ا سدبت به برطرف کردن معایب  پیمانکاردر  سدرعت و به هزینۀ خود، ن باید با تمام 

شدخص گردید سد  کار که قبالً م ردورت عدم انجام این کار تو  پیمانکار، کارفرما می تواند به هزینۀ پیمانکاره اقدام نماید. در 

شددد را به عمل آورد شددرای  برای رفع عیوب کار منطقی با مجاز خواهد بود تا کلیۀ  پیمانکار اقداماتی را که  می تواند در تمام 

 .ویگ و جایگزین کرده جمع آوری کرده و نگهداردتع پیمانکارمواد و تجهیزاتی را که کارفرما به هزینۀ 

 :آزمایصات و قبول کار(  18ماده 

سدبت به  سدت مطابق رویه های مورد تایید مدیرطرح ن شدات، فعالیتهای پیش راه اندازی و راه پیمانکار موظف ا انجام کلیه ازمای

سدی و هن در زمینه فعالیتهای اندازی و تحویل کار نهایی به بهره بردار مجتمع پیش بینی های الزم هن در  زمینه مدارک مهند

 اجرایی را لحاظ نماید

 :ر در تکمیل کارها و خسارات مقطوعتأخی(  19ماده 

شدددده تکمیدل نمدایدد، در این  پیمدانکدارهر گداه 1-19 نتواندد کدارهدا را ظرف مددت زمدانی کده برای تکمیدل کدارهدا در قرارداد تجویز 

شددخص گردیده به کارفرما برردازد.  پیمانکاررددورت  شددرای  قرارداد و این ماده م سددارات مقطوعی را که در  سددت خ موظف ا

سدارات نباید به عنوان شدود وجبران یا وجه التزام برا پرداخت بابت این خ صدوری تلقی  همچنان متعهد به  پیمانکار ی چنین ق

سددارت وی وارد آید، مبلغ  سددایر روا های برخورداری از جبران خ تکمیل کارها باقی خواهد ماند. کارفرما، بدون آنکه خللی به 
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ام پرداخت یا کسدر دارد یا خواهد داشدت کسدر خواهد کرد. ضدمن اینکه انج پیمانکارچنین خسداراتی را از هر گونه مطالباتی که 

 در قبال قرارداد نخواهد بود.  پیمانکارمبلغ مزبور بابت خسارات فوق، رافع مسوولیت ها و تعهدات 

ردددورتی کده  2-19 ضدددوع قرارداد را مطدابق قرارداد و ظرف مهلدت پیمدانکداردر  ندد کدار مو شدددده از زمدان نتوا صدددریح   هدای ت

شددددن قرارداد جهت انجام کار، تکمیل نماید،  شددددهبه ازای هر روز تأخیر کارفرماموثر  های مبالغی را که طبق نرخ ات حادث 

سدبه می سدارت مندرج در ذیل محا ضدمانت در اختیار کارفرما گردد، به عنوان خ سدتانکاری پیمانکار و یا هرگونه  سدر از محل ب ک

 خواهد نمود. 

هایی که بعداً قابل پرداخت یا رورت وضعیت پیمانکارهای قابل پرداخت غ این جرائن را از رورت وضعیتتواند مبلمی کارفرما

 جمله تضامین که دارد و یا خواهد داشت، کسر نماید.شود و یا هرگونه مطالبات از می

 باشد:مبلغ جریمه کسر شده بابت هر روز تأخیر به شرح ذیل می

 مبلغ قرارداد %10دررد مبلغ قرارداد و تا سقف  1روز به ازای هر هاته  15ز بدون جریمه، پس از روز اول تاخیر غیرمجا 15

 :افزایش یا کاهش مقادیر کار موضوع قرارداد(  20ماده 

 )%  25 تا میزان هر به و کتبی اطالع با را پیمانکار خدمات قرارداد موضوع چارچوب در و قرارداد مدت طول در میتواند کارفرما

 .دهد افزایش یا کاهش قرارداد سقف  (دررد وپنج بیست

 :شرایط پرداخت( 21ماده 

  .رفتیبصورت ماهانه  رورت خواهد پاپرداخت ها بر اساس رورت وضعیت های رسیدگی شده توس  مدیریت طرح 

خدددت مدددا: قدددرارداد پدددیش پردا قدددت کارفر یدددد مدددی مواف سدددت ردددورت در نما کدددار، درخوا عدددادل پیمان %  15 م

صدددد پدددانزده) لدددغ(  در قددد مب یددده  بدددال در را اردادراول خدددا ق بدددر بدددانکی ضدددمانتنامه ا بدددل و معت یدددد قا ادددع بددده تمد  ن

مددا، نددوان بدده کارفر خددت پددیش ع کددار بدده پردا خددت پیمان کدده پردا یددد  یددل از پددس نما مددل تحو ضددوع کا  بددا قددرارداد، مو

یدددد طدددرح  تأی سدددترد مددداکور ضدددمانتنامه ،مددددیریت  هدددد م یدددد خوا مدددل عددددم ردددورت در. گرد سدددتهالک کا لدددغ ا  مب

خددت پددیش یددان در پردا سددخ یددا قددرارداد مدددت پا کددار آن، ف لددزم پیمان سددویه بدده م مددل ت شددد مددی آن کا یددر در. با  غ

صددورت مددا از این حددل کارفر گدداار ضددمانتنامه م جدداز شددده، وا رددول بدده م هددد و لددغ. بددود خوا خددت پددیش مب  بدده پردا

 .گردد می وضعیت،کسر رورت هر شده تأیید مبلغ از تناسب
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 ( تیدیل :22ماده 

 نمیگیرد تعلق یا افزایش قیمت به این قرارداد هیچگونه تعدیل

 

 :سپردۀ تأمین اجتماعی(  23ماده 

سدداب های  رددورتح سددی در خارج از ایران و مبالغ مربوط به مواد و پیمانکارکلیۀ مبالغ مندرج در  ، بجز مبالغ مربوط به مهند

ردد ) شدمول پنج در سدازمان تأمین اجتماعی می%5تجهیزات خارجی، م سدرردو  سدور به عنوان  شدند که مطابق با مقررات ( ک با

ردد ) سدرردو تأمین اجتماعی ( ت%5سدازمان تأمین اجتماعی ایران بوده و نزد کارفرما باقی خواهد ماند. این پنج در  حت عنوان 

سدد   سددازمان تأمین اجتماعی تو سدداب  رددا ح مجدداً به وی  پیمانکارکه نزد کارفرما خواهد بود پس از ارایۀ گواهی نهایی ماا

نیز ارایۀ گواهی نهایی مااردا حسداب سدازمان  پیمانکارعودت داده خواهد شدد. یکی ازشدروط پرداخت ردورت وضدعیت قطعی به 

 می باشد.  تأمین اجتماعی

 :( مالیات ها24ماده 

لدددف(  کدددارا یدددات پیمان قدددوانین مال حدددت  قدددرارداد ت بددده  بدددوط  هدددای مر یدددۀ مالیات خدددت کل سدددوول پردا هدددوری م ی جم

 می باشد.ایران  اسالمی

های بر درآمد اسدت که به حقوق پرسدنل وی در ایران که بر اسداس این قرارداد به اسدتخدام مسدوول کسدور کلیۀ مالیات پیمانکار

 باشد. در آمده اند تعلق می گیرد و نیز مسوول پرداخت آن به مسووالن مالیاتی در ایران می

سددوول پرداخت کلیۀ مالیات پیمانکارب(  سددت که ا و مخارج و غیرههها، عوارض، هزینهها، حق بیمهم رددورت وجود، ا ای، در 

توسد  مقامات و مسدوولین مربوطه در خارج و داخل ایران به قرارداد تعلق می گیرد و وی باید کارفرما را در این خصدوص مبری 

 و مصون نگهدارد.

 سپردۀ حسن انجام کار  (25ماده 

سدداب رددورتح شددمول ده ، بجز آن مبالغی که مربوط به پیمانکارهای کلیۀ  سددتند، م خرید مواد و تجهیزات از خارج از ایران ه

 ت که به شرح ذیل آزاد خواهند شد:( کسور به عنوان سرردو حسن انجام کار اس%10دررد )



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  26صفحه 

ردد ) -1 رددور گواهی تحویل موقت%50پنجاه در سدررده پس از  ردورت تایید مربوط به کل مجموعه  ( مبلغ  مدیریت در 

 شد. آزاد خواهدکارفرما  طرح توس  

ردد ) -2 رددور گواهی تحویل قطعی کل مجموعه%50پنجاه در سدررده نیز پس از  سداب ( مبلغ  ردا ح ردورت ارائه ماا  در

 آزاد خواهد شد. کارفرما مدیریت طرح توس  مربوطه و در رورت تایید های 

 ( تیهدات کارفرما:26ماده 

 بود:تعهدات کارفرما طبق قرارداد منحصراً محدود به موارد ذیل خواهد 

 گردد. روز پس از تاریخ موثر شدن قرارداد به پیمانکار تحویل می 7محل کارگاه ظرف مدت  -1

 امرر سه فاز  100برق تجهیز کارگاه به میزان  -2

  پیمانکارهای تایید شده پرداخت وجه رورتحساب -3

 ( ضوابط ایمنی:27ماده 

موظف اسدت در تمام اوقات کارهای موضدوع قرارداد را بصدورتی ایمن اجرا کرده و فعاالنه اردول ایمنی را در تمام طول  پیمانکار

سددتورالعمل های  دورو قرارداد مراعات و به مرحلۀ اجرا گاارده و نیز مقررات ایمنی الزم االجرا دولت و کارفرما را اجرا کرده و د

سدد   ضددوع قرارداد در کارگاه،  مدیرطرحرددادره تو شددناس  پیمانکاررا رعایت کند. در طول اجرای کارهای مو باید یک نار کار

ایمنی را که مسوول رعایت ایمنی و حااظت در مقابل بروز حوادث برای پرسنل کارگاهی است به استخدام در آورد. این شخص 

شدرای  بوده و دارای ا سدب و واجدال سدمت و کار خود باید منا سدتورالعمل ها بوده و تمهیدات و برای  رددور د ختیارات الزم برای 

 گیری از بروز حوادث به عمل آورد.تدابیر حااظتی الزم را برای پیش

سددت مربوط به پروژه را که  پیمانکاردر کل مدت اجرای قرارداد،  شددت، ایمنی و محی  زی سددت قواعد و مقررات بهدا موظف ا

 شود رعایت نماید.  ابالغ میمدیرطرح توس  کارفرما و/ یا 

و شدروع عملیات  مجتمع و مدیرطرح میباشدد HSEریسدک و اخا تایید از واحد ، ارزیابی HSE Planموظف به ارائه  پیمانکار

 اجرایی منوط به تحقق موارد فوق خواهد بود

 :قرارداد فسخ ( 28 ماده
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  :پیمانکار تخلف بعلت قرارداد فسخ :28-1
 به قرارداد موضوع انجام برای را الزم تشکیالتی و تولیدی علمی، فنی، عوامل پیمانکار که شود معلوم کارفرما بر رورتیکه در

 رورتیکه در یا و نماید نمی اعمال محوله وظایف انجام در رود می انتظار پیمانکار یک از که را الزم دقت و یا نساخته فراهن موقع

 در شده بینی پیش مدت چهارم یک از بیش پیمانکار تقصیر یا و اهمال علت به قراردادموضوع  تحویل کارفرما، تشخیص به

 کارفرما ننماید، را معامله متعارف ارول یا و قرارداد شرای  رعایت و ننماید ملحوظ را کارفرما منافع یا و بیافتد تعویق به قرارداد

 رورت هر در که مدتی ظرف است موظف پیمانکار و سازد طرف بر را خود کار معایب و نواقص که کرد خواهد اخطار پیمانکار به

 اخطار بلمطا پیمانکار ماکور، مدت پایان در دررورتیکه. ازدس مرتاع را معایب و نواقص کند، تجاوز کاری روز 15 از نباید

 و کتبی اخطار با را قرارداد این خاری تشریاات انجام به احتیاج بدون داشت خواهد قح کارفرما باشد، نکرده عمل کارفرما

 باشد، منطقی آن واگااری زمان در روز عرف مبنای بر که قیمتی به را قرارداد نیافته تکمیل بخش و نماید فسخ زیر نکات رعایت

 انجام خدمات با رابطه در قبالً که را قرارداد قیمت از مبلغی هر باید نیز پیمانکار. نماید واگاار ثالو شخص به یا داده انجاماساً ر

 تحویل بخش یا نشده

 را (روز قیمت به ) قرارداد تجدید های قیمت اضافی مبالغ و باشد قرارداد نشده تکمیل دیگر بخش هر و کار یا تجهیزات نشده

 ررده های س و ها تضمین کلیه رورت این در. نماید بازپرداخت کارفرما به نشده تکمیل بخش قراردادی قیمت اب مقایسه مقام در

 .شد نخواهد آزاد و مسترد نیافته تکمیل های بخش کار پایان تا پیمانکار

 با و نداشته مناقصه تشریاات به نیاز ماده این در شده اشاره ثالو شخص یا و خود اقدامات انجام برای کارفرما است ذکر شایان

 خواهد دریافت پیمانکار از و منظور اضافی هزینه بعنوان قرارداد قیمت با قیاس در را شده انجام هزینه و عمل خود تشخیص

 هیچگونه به نیاز خود اقدام برای نیز کارفرما و نماید پرداخت را کارفرما به تحمیلی اضافی هزینه است متعهد پیمانکار لاا. نمود

 .داشت نخواهد قضایی اقدامات

 مطالبات و ها تضمین ،ررده ها س محل از و محاسبه نظارت دستگاه توس  قرارداد، فسخ از ناشی کارفرما به وارده خسارات

 .نیست تعهدات اجرای تضمین از بیش خسارت این سقف رورت هر در. گردد می برداشت یمانکار پ

 به تمایل کارفرما: قرارداد فسخ: 28-2

پیمانکار ، به قرارداد خاتمه دهد. در اینصورت مسوولیت کارفرما کارفرما می تواند به تمایل خود در هر زمان با اخطار کتبی به 

 آن است که مبالغ زیر را به پیمانکار برردازد.

برای کارهایی که واقعا انجام گرفته و بر اساس دررد هر قلن از کارهای  مانده پرداخت نشده مورد استحقاق پیمانکار –الف 

قرارداد به شرح مندرج در پیوست شماره سه انجام گرفته و توس  کارفرما گواهی شده است مشخص شده در فهرست ریز قیمت 

. 
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کلیه مخارج و هزینه های انجام یافته توس  پیمانکار برای موارد مورد نیاز کار قبل از تاریخ فسخ ، مشروط بر آنکه مواد  -ب

خ اخطار کتبی ، ساارا آنها داده شده باشد و همچنین مشروط ماکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاری

بر آنکه برای اقالم ماکور تا آن تاریخ به موجب پاراگراف الف فوق ، پرداختی رورت نگرفته باشد . اثبات هزینه های انجام گرفته 

تائید شده دال بر انجام هزینه ها خواهد برای کارفرما با ارائه نسخه های تائید شده فاکتورهای سازندگان دست دوم یا سایر اسناد 

 بود.

پیمانکار موطف است مالکیت کار در حال پیشرفت ، مواد ، تدارکات و سایر اشیایی را که پیمانکار بموجب قرارداد حق  -ج

کار را بر  دریافت بازپرداخت به سبب آنها را دارد و کلیه طرح ها ، نقشه های کار ، کروکی ها ، مشخصات و اطالعات مربوط به

طبق دستور العمل های کارفرما ، به کارفرما انتقال خواهد داد و همچنین پیمانکار می بایست اقداماتی که الزم باشد تا آنکه 

کارفرما نیز همان حقوقی را که پیمانکار در کلیه ساارا ها و پیمانهای دست دوم در رابطه با کار بدست آورده است کسب 

 اد.نماید ؛ انجام خواهد د

به محگ اجرای تعهدات مشروحه در این ماده ، کلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد یافت بجز تعداتی که بموجب  -د

شرای  قراردادی بطور رریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت . هیچیک از مطالب مندرج در این ماده بر حق 

حوی که در جای دیگر قرارداد مقرر شده باشد تاثیر نخواهد گااشت . اخطار فسخ قرارداد کارفرما در پایان دادن به قرارداد به ن

پیمانکار عیناً به معنای پایان دادن به کلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و کارفرما ، مسوول حل و فصل دعاوی پیمانکار و 

 سازندگان دست دوم نخواهد بود.

 فین )اقاله(:تااسخ قرارداد با توافق طر :28-3

قرارداد را با توافق متقابل تااسخ نمایند که در آن رورت کارفرما ، خسارت معقول بخش تدارکات کارفرما و پیمانکار ممکن است 

و خدماتی را بر اساس فهرست بهای قرارداد که تا تاریخ فسخ ماکور انجام شده یا بوسیله پیمانکار در جریان انجام می باشد را 

پرداخت خواهد کرد ، مشروط بر آنکه پیمانکار کلیه حقوق و مالکیت های نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه  به پیمانکار

 تعهدی را که کارفرما برای آن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به کارفرما انتقال دهد.

 :عناوین  ( 29 ماده

 و راهنمایی منظور به ررفاً است شده نوشته آن پیوست مدارک و اسناد و قرارداد مواد و فصول عناوین در که عباراتی و کلیات

 .کرد استااده مواد تاسیر در ها آن از توان نمی و باشد می مواد و فصول مااد یافتن از اطالع

 

 :افصای اع عات و استفاده از اسناد و مدارک (30ماده .
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سددانه  پیمانکار-الف نباید بدون اخا تأیید مکتوب و قبلی از کارفرما، اطالعاتی را در ارتباط با واگااری این قرارداد در اختیار ر

شدار یابد. متن  شدامل مجالت داخلی( انت شدریات ) شدده یا اجازه دهد مطالب مکتوبی در ن سدایر بنگاه ها قرار داده و یا باعو  ها یا 

 خصوص انتشار یابد باید قبل از انتشار آن برای تأیید به کارفرما ارسال شود.  کلیۀ مواردی که در نظر است در این

شددروع پروژه و در طول اجرای کار در اختیار پیمانکار قرار می گیرد،  -ب سددوی کارفرما در  از آنجا که مدارک و اطالعاتی که از 

اسدتااده از آنها در جای دیگر بغیر از پروژه موضدوع قرارداد نمی بعضداً و یا کالً در مالکیت اشدخاص می باشدد لاا پیمانکار مجاز به 

سددتااده از  شددخاص ماکور در ارتباط با ا سددوی ا ضددوع ماکور کارفرما را از هرگونه دعوی که از  صددوص مو شددد، پیمانکار در خ با

 وارده خواهد بود. اطالعات و مدارک در غیر از موضوع این قرارداد رورت گیرد، مصون داشته و متعهد به پرداخت خسارت

 

 :دث قهری و غیر مترقبه )فورر مااور(احو( 31 هماد

 بر توجهی قابل و مستقین تاثیر که کنترل قابل غیر و احتراز قابل غیر بینی، پیش قابل غیر اتااقات از است عبارت ماژور فورس

 .گردد کلی بصورت قراردادی تعهدات تمام یا یک هر انجام مانع که ای گونه به داشته قرارداد طرفین های مسوولیت

 .گردد قراردادی تعهدات دیگر انجام عدم باعو نباید قراردادی تعهدات از بخشی انجام در ماژور فورس از ناشی منع  -الف 
 .شد خواهد افزوده قرارداد زمان مدت به ماژور فورس زمانی دوره  -ب
 .نمود خواهند قتواف قرارداد زمان تمدید مورد در طرفین ماه، دو از بیش برای آن تداوم رورت در  -ج

 توانند نمی قرارداد طرفین و شود نمی محسوب ماژور فورس موارد از قرارداد، طرفین به نسبت ثالو کشور های تحرین: تبصره

 با ماژور فورس قمصادی تشخیص. نمایند امتناع خود تعهدات اجرای از و نموده استناد ثالو کشور تحرین به قرارداد دراجرای

 به بررسی جهت کتباً را مراتب بایستی باشد ماژور فورس تحق مدعی پیمانکار رورتیکه در مبنا این بر. بود خواهد کارفرما

 نمی و نبوده قراردادی های مسوولیت رافع پیمانکار سوی از ماژور فورس قتحق ادعای ررف است بدیهی. نماید اعالم کارفرما

 تایید را ماژور فورس تحق کتبی بصورت اینکه مگر باشد، پیمانکار سوی از تعهد انجام طرفه یک توقف برای مستندی تواند

 .نماید

 ( منع قانونی :32 هماد

شدمول قرارداد عقد زمان در که نماید می اعالم پیمانکار شدد نمی معامله در ممنوعیت م قرارداد  مدت طول در ردورتیکه در و با

 .نمود خواهد اعالم کارفرما به را مراتب گردد، مشمول
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 ( حل اخت ا  :33 هماد

 به مربوط یا و قرارداد موضوع عملیات اجرای به مربوط اینکه از اعن کند پیشآمد پیمانکار و کارفرما بین اختالفاتی دررورتیکه

 مااکره طریق  از و دوستانه رورت به ابتدا در باشد قرارداد پیوست مدارک و اسناد سایر و قرارداد مواد از هریک تعبیر و تاسیر

 مراجع به موضوع نمایند رفع توافق راه از را اختالف موضوع نتوانند طرفین چنانچه و شد خواهد فصل و حل طرفین توافق و

 و نماید اجرا دارد بعهده قرارداد موجب به که را تعهداتی اختالف حل تا که است ملزم پیمانکار.شد خواهد ارجاع قانونی ذیصالح

 .نمود خواهد عمل پیمانکار به نسبت خود تشخیص به طبق قرارداد کارفرما اینصورت غیر در

 نظارت دستگاه تایید طبق بر شده انجام کارهای خصوص در را خود تعهدات اختالف حل مدت طول در نیز کارفرما است بدیهی

 .داد خواهد انجام پیمانکار به نسبت آن پیوست مدارک و اسناد و قرارداد براساس

 

 :مدیرعرحکارفرما و امکانات و تسهی ت برای پرسنل  (34ماده 

 فراهن خواهد نمود. به شرح زیر را  مدیرطرحکارفرما و پیمانکار تسهیالت الزم برای پرسنل  

 پیمانکاران دست دومی تامین کنندگان و هاها و سایتمجوزهای ورود به کارگاه -1

 هاها و سایتدراختیار قراردادن تجهیزات ایمنی فردی در کارگاه -2

 هماهنگی الزم جهت رزرو هتل و اقامت  -3

 بایست آموزا ببینند در محل منتسب پیمانکار هزینه اقامت، ایاب و ذهاب، غاا و خدمات درمانی اورژانسی پرسنلی که می -4

سدتگاه کامروتر و  -5 سدتگاه کانس مجهز به یک د شدامل یک د سدتقرار تین نظارت کارگاهی مدیریت طرح  تجهیز کارگاه جهت ا

 باقابلیت برگزاری جلسات 

 رارداد:( کلیت ق35ماده 

 تواند نمی آن از ماده یک یا بخش یک اختالفات فصل و حل به مربوط 33 ماده از غیر به و است مجموعه و کلیت یک قرارداد

 یا یک گردد مشخص چنانچه. گردد نمی نقگ دیگر ماده با قرارداد این از ای ماده هیچ و گیرد قرار استااده مورد تنهایی به

 قرارداد سایر با متناقگ یا اجرا غیرقابل یا و ایران اسالمی جمهوری جاری قوانین جزئاً مخالف یا کالً قرارداد این از ماده چند
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 ماده ارالح به نسبت متعاقباً کارفرما و پیمانکار مواردی چنین در. کرد نخواهد وارد خدشه قرارداد موارد سایر به امر این است

 .نمود خواهد اقدام مربوطه موارد یا

 ( قانون حاکم بر روابط عرفین :36ماده 

 .بود خواهد ایران اسالمی جمهوری دولت جاری مقررات و قوانین منحصراً قرارداد این مورد در طرفین رواب  بر حاکن قانون

 :تغییرات قرارداد (37ماده 

 و گرفته انجام کتبی رورت به و مااکره قطری از باید تغییرات گردد، ضروری قرارداد این مااد تصحیح و تغییر هرگونه چنانچه

 سپ

 .گردد امضاء طرفین توس  الزم قانونی تشریاات از

 ( محل انجام موضوع قرارداد:38ماده 

 کیلومتر سیرجان، شهرستان کرمان، استان در واقع سیرجان فوالد جهان مجتمع شرکت سایت قرارداد، موضوع کار انجام محل

 .باشد می گهر گل اختصاری جاده 2 کیلومتر شیراز، سیرجان جاده 50

 ( آدرر قانونی:39ماده 

 کتبا بالفارله را خود جدید محل است متعهد پیمانکار کند تغییر محل این رورتیکه در و باشد می ذیل شرح به طرفین نشانی

 یا کارفرما طرف از که ای نامه هر نکند عمل خود تعهد این به پیمانکار رورتیکه در. دهد اطالع نظارت دستگاه و کارفرما به

 .شد خواهد تلقی شده ابالغ شود ارسال پیمانکار سابق قانونی آدرس به پست یا رسان نامه وسیله به نظارت دستگاه

 سیرجان فوالد جهان مجتمع شرکت:  کارفرما

  گهر گل اختصاری جاده 2 کیلومتر شیراز، سیرجان جاده 50 کیلومتر سیرجان، شهرستان:  آدرس
 03441423625* تلان :  78185445:  پستی رندوق

 ------------------: پیمانکار

- 



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  32صفحه 

        

 

 شماره دو: پیوست                

 مانکاریو تیهدات پ  یفن یدستورالیملها و استاندارد ها یمصشصات فن
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از مسیر پست جنبی پیمانکار موظف است طراحی خ  برقرسانی  ، متری 2500 کیلو ولت 20نظر به موقت بودن خ   -1

کیلو  33را بر اساس سطح ولتاژ جهان فوالد سیرجان  به سایت فرآوری قراضه و تجهیز کارگاه احیاء مگامدول مجتمع 3شماره 

 تامین گردد. 3ولت در نظر گیرد و مقرر گردید برق فوق از طریق پست جنبی شماره 

( 12-800تیر برق بتنی عبوری )ارله  42تعداد  نصبو  حمل ،، تامین طراحی مسیر پیمانکار موظف است نسبت به  -2

 17و تعداد متر طول(  2500کیلو ولت )بمتراژ 33جهت کابل کشی خ  هوایی  (12-1000زاویه ای )تیر برق بتنی ارله  6 و

به محل اجرای سایت  1از شمال سالن ذوب کیلو ولت 20وایی ( جهت کابل کشی خ  ه12-600تیر برق بتنی عبوری ) ارله

 جهان فوالد سیرجان اقدام نماید .  مجتمعدر  متر 1000مگاه مدول ) شرق ادتیو یارد ( بمتراژ 

-12-600و12-800تیر برق بتنی  ) ارله 65جهت نصب چاه  65پیمانکار موظف است نسبت به  خاکبرداری تعداد   -3

. جهان فوالد سیرجان اقدام نماید مجتمع طراحی شدهدر طول مسیر  cm50 آن متر و قطر 1.5 هر چاه عمقبا ( 1000-12

 در مجاورت یکدیگر با فارله استاندارد( kv 20تیر جهت نصب ترانس 4متر و  60با فارله  های عبوری)تیر

س روغنی )ایران ترانساور( با دستگاه تران 2پیمانکار موظف است نسبت به تهیه ،تامین ،حمل، تست و راه اندازی -4

 kva-20/0.4 315و ترانس تجهیز کارگاه مگامدول  kva–20/0.4 kv 200ترانس سایت فرآوری قراضه ) مشخصات فنی

kv نصب ترانس های ماکور با کلیه متعلقات اقدام نماید .  جهت  ، کیلو ولت 20 و 33های  ( مربوط به خ 

 ACSRمغز فوالدی  mm²120*1 با نمره کابل آلومینیومی اجرای و تامین  پیمانکار موظف است نسبت به  تهیه ، -5

جمعا کیلو ولت ) 33جهت کابل کشی خ  هوایی  4مطابق پیوست شماره  جهان فوالد از وندور مورد تایید روکش دار

تجهیز سایت فرآوری قراضه و به  3از مسیر پست شماره  ( متری 2500سه رشته ) کشی و اجرا و کابل متر طول( 75000بمتراژ

 جهان فوالد سیرجان اقدام نماید .  کارگاه احیاء مگامدول مجتمع

 ACSRمغز فوالدی  mm²120*1پیمانکار موظف است نسبت به  تهیه ، تامین و  اجرای کابل آلومینیومی با نمره  -6

 3000کیلو ولت )جمعا بمتراژ 20جهت کابل کشی خ  هوایی  4روکش دار از وندور مورد تایید جهان فوالد مطابق پیوست شماره 

به محل اجرای سایت مگاه مدول ) شرق  1از مسیر شمال سالن ذوب متری ( 1000متر طول( و اجرا و کابلکشی ) سه رشته 

 جهان فوالد سیرجان اقدام نماید .  مجتمع ادتیو یارد (

 اقدام نماید. kv 20مقره سوزنی سیلیکونی اجرای تهیه و تامین و پیمانکار موظف است نسبت به  -7

 7با ضخامت  7نبشی ( های عبوریآرم )کنسولپیمانکار موظف است نسبت به تهیه و تامین ،برا و اجرای کراس  -8

 اقدام نماید میلی متری

 8پیمانکار موظف است نسبت به تهیه و تامین ،برا و اجرای کراس آرم )کنسولهای زاویه ای( نبشی  با ضخامت  -9

 میلی متری اقدام نماید

با سایز زیر ترانس(  )کابل خروجی ترانس به تابلو پیمانکار موظف است نسبت به تهیه و تامین و کابلکشی -10

mm²300*3*1 315مربوط به kva  وmm²240 *3*1  200مربوط kva   .اقدام نماید 
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 پیمانکار موظف است نسبت به تهیه و تامین ، برا و اجرای بریس یا بازو زیر کنسول اقدام نماید . -11

 .اقدام نماید متری2500گیربرق عدد 5 و kv Cat Out 20نصب فیوز  و  پیمانکار موظف است نسبت  به تهیه و تامین  -12

 kva-630 A 315و   kva-500 A 200زیر ترانس تابلو عدد  2پیمانکار موظف است نسبت به تهیه و تامین، نصب  -13

 .همراه با شمش ،مقره و بریکر اقدام نماید

 حلقه الکتریکی 2حااظتی و حلقه  2)چاه ارت  حلقه 4و اجرای  پیمانکار موظف است نسبت به تهیه ، تامین تجهیزات  -14

اُهن  2تحویل مقاومت زیر  و نسبت به آن کلیه متعلقاتو نصب ، تست و راه اندازی از جنس مس  mm²50*1و کابل ارت( 

 اقدام نماید . 

 می باشد پیوست نقشه های طبق، طول مسیر   تیرهاجانمایی   •

سازنده و تولید کننده را اخا نموده  Certificateباشد برای کلیه اقالم و مصالح و قطعات تحویلی، پیمانکار متعهد می -15

و تحویل کارفرما نماید. )ارایه تاییدیه ارالت کاال، مدارک م بته واردات و اسناد گمرکی )گواهی مبدا و ترانزیت کاال( و سایر 

 ها و مدارک فنی و کیایت کاال الزامی است(گواهینامه

کاناتی که انجام و تامین آنها به عهده وی بوده است را از باشد چنانچه تامین مصالح، خدمات یا امپیمانکار مطلع می -16

 های روز به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.آنها را براساس قیمت طرف کارفرما دریافت نماید، هزینه

در رورت عدم انطباق مشخصات مصالح و اقالم تامین شده توس  پیمانکار با مشخصات ذکر شده در این قرارداد،  -17

 باشد.های وارده به کارفرما از این بابت مینکار موظف به جبران کلیه خسارتپیما

گردد که کارهای باشد و متعهد میالعاده مهن تحویل به موقع کار، کامالً مطلع میپیمانکار از اهمیت و حساسیت فوق -18

 ای در موعد مقرر شروع و به اتمام برساند.هگونه عار و بهان ها و مشخصات ارائه شده و بدون هیچموضوع قرارداد را برابر نقشه

عملیات اجرای تیر بصورت کامل شامل حااری، حمل تیر تا محل اجرا، نصب تیر، پرنمودن اطراف تیر با مصالح مرغوب  -19

 و غیره در تعهد پیمانکار می باشد .

نمودن آن مطابق نقشه عملیات اجرای چاه ارت شامل حااری، نصب سین و راحه، بنتونیت، غالف پی وی سی و پر  -20

 های فنی به عهده پیمانکار می باشد .
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                                                   شرایط عمومی پیمان
 

توس  ( الزم االجرا)و از نوع گروه اول  3/3/1378 ورخ م 1088/102-842/54ه شرای  عمومی پیمان که طی بخشنامه شمار

پیمانکار یک .باشد است، در این قرارداد نافا می ریزی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ابالغ گردیده مدیریت و برنامهسازمان 

امضاء این برگه .نگهداری خواهد شد دیریت طرحنسخه از تمام راحات شرای  عمومی پیمان را مهر و امضا نموده که در دفتر م

  باشد می 3/3/1378ورخ م 1088/102-842/54ای  عمومی پیمان به شماره بخشنامه یید تمام راحات شرأبه منزله امضاء و ت

 یمانکارپ  نماینده                                                                                  ماینده کارفرما ن           

 :یدددنام و نام خانوادگ                                                                              دددی:نام و نام خانوادگ       

 امضاء                                                                                                 امضاء                  
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 شماره سه: پیوست

 جداول پیصنهاد قیمت
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 E -)بصورت مقطوع( : عراحی و مهندسی1-1جدول ریز مقادیر شماره 

 

 

 
 

 

 

 

 

 واحد شرح ردیف ردیف
تیداد/ 

 مقدار

 قیمت واحد 

 )ریال(

  کل قیمت

 )ریال(

کیلو ولت از پست  33هوایی  خ  طراحی 1

به تجهیز کارگاه کارخانه احیاء  3شماره 

 متر( 2500مگامدول )متراژ
 2500 متر

  

کیلو ولت از شمال سالن  20هوایی طراحی خ  2

به محل اجرای سایت مگامدول ) شرق  1ذوب

 " متر 1000ادتیو یارد ( بمتراژ 

 1000 متر
  

  جمع کل
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 P - )قیمت مقطوع( اتهیزتج تأمین  خرید و :1-2شماره  جدول   

ف
دی
ر

 

 واحد شرح ردیف
تیداد/ 

 مقدار

قیمت 

 واحد 

 )ریال(

  کل قیمت

 )ریال(

   17 ارله (12-600تیر برق بتنی عبوری ) حمل ،تهیه ، تامین  1

   42 ارله (12-800تیر برق بتنی  زاویه ای) حمل ،تهیه ، تامین  2

   6 ارله (12-1000تیر برق بتنی  زاویه ای) حمل ،تهیه ، تامین  3

   2 دستگاه تهیه ،تامین،حمل، ترانس روغنی)ایران ترانساور( 4

   75000 متر روکشدار ACSRمغز فوالدیmm²120*1تهیه کابل آلومینیومی نمره  5

   3000 متر روکشدار ACSRمغز فوالدیmm²120*1تهیه کابل آلومینیومی نمره  6

   160 عدد kv 20تهیه و تامین مقره سوزنی سیلیکونی  7

 7با ضخامت  7تهیه و تامین کراس آرم )کنسولهای عبوری( نبشی  8

 متر 1.5میلی متری با طول 
   120 عدد

 8با ضخامت  8تهیه و تامین کراس آرم )کنسولهای عبوری( نبشی  9

 متر 1.5با طول  میلی متری
   50 عدد

   10 متر mm²300*3*1تهیه کابل خروجی ترانس به تابلو زیر ترانس با سایز  10

   80 متر تهیه و تامین بریس یا بازو زیر کنسول 11

   1 عدد  kv Cat Out 20تهیه و تامین  فیوز  12

   set 5 متری 2500 تهیه و تامین  برق گیر 13



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  39صفحه 

 

 

 

 C - )قیمت مقطوع( یراه اندازو تست و  نصب و اجرا : حفاری، 1-3جدول شماره 

 kva-630 315و   kva-500 A 200تهیه و تامین تابلو زیر ترانس  14

A  با شمش ،مقره و بریکر 
 عدد

2   

   4 حلقه تهیه ، تامین تجهیزات و اجرای چاه ارت  15

   100 متر از جنس مس mm²50*1تهیه ، تامین کابل ارت 16

   مجموع

ف
دی
ر

 

 مقدار واحد شرح ردیف
 قیمت واحد 

 )ریال(

  کل قیمت

 )ریال(

   17 ارله (12-600تیر برق بتنی عبوری ) نصبحااری و  1

   42 ارله (12-800تیر برق بتنی  زاویه ای) نصبحااری و  2

   6 ارله (12-1000تیر برق بتنی  زاویه ای) نصبحااری و  3

   2 دستگاه نصب، تست و راه اندازی ترانس روغنی)ایران ترانساور( 4

 ACSRمغز فوالدی mm²120*1آلومینیومی با نمرهاجرای کابل  5

 روکشدار
 75000 متر

  

6 
 ACSRمغز فوالدی mm²120*1اجرای کابل آلومینیومی با نمره

 روکشدار
 3000 متر

  

   160 عدد kv 20اجرا و نصب مقره سوزنی سیلیکونی  7

8 
با  7ساخت و نصب کراس آرم )کنسولهای عبوری( نبشی برشکاری و 

 متر 1.5میلی متری با طول  7ضخامت 
 عدد

120   

9 
با  8برشکاری و ساخت و نصب کراس آرم )کنسولهای عبوری( نبشی 

 متر 1.5با طول  میلی متری 8ضخامت 
   50 متر

   10 متر mm²300*3*1اجرای کابل خروجی ترانس به تابلو زیر ترانس با سایز  10



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  40صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   80 متر بازو زیر کنسولبرشکاری و ساخت و نصب بریس یا  11

   1 عدد  kv Cat Out 20نصب فیوز  12

   set 5 متری 2500 اجرای  برق گیر 13

   2 عدد kva-630 A 315و   kva-500 A 200نصب تابلو زیر ترانس  14

   4 حلقه اجرای کلیه تجهیزات چاه ارت  15

   100 متر از جنس مس mm²50*1اجرای کابل ارت 16
   مجموع



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  41صفحه 

 

 

 شماره چهار: پیوست
 زمانبندی اجرای کار مهبرنا

 

 

 

 
 



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  42صفحه 

ف
دی

ر
 

 شرح عمليات
 ()ماهانهزمان بندی  برنامه پیش بینی

 ماه سوم ماه دوم ماه اول

1 
 

متر خ  برقرسانی سایت فرآوری قراضه ، تجهیزکارگاه احیاء مگامدول 2500طراحی

 کیلو ولت 33بر اساس سطح ولتاژ 

     

    (12-600تیر برق بتنی عبوری ) حمل ،تهیه ، تامین  2

    (12-800تیر برق بتنی  زاویه ای) حمل ،تهیه ، تامین  3

    تهیه ،تامین،حمل، ترانس روغنی)ایران ترانساور( 4

    روکشدار ACSRمغز فوالدیmm²120*1تهیه کابل آلومینیومی نمره  5

    kv 20تهیه و تامین مقره سوزنی سیلیکونی  6

7 
میلی متری با  7با ضخامت  7تهیه و تامین کراس آرم )کنسولهای عبوری( نبشی 

 متر 1.5طول 

   

8 
با  میلی متری 8با ضخامت  8تهیه و تامین کراس آرم )کنسولهای عبوری( نبشی 

 متر 1.5طول 

   

    mm²300*3*1تهیه کابل خروجی ترانس به تابلو زیر ترانس با سایز  9

    تهیه و تامین بریس یا بازو زیر کنسول 10

     kv Cat Out 20تهیه و تامین  فیوز  11

    متری 2500 تهیه و تامین  برق گیر 12

13 
 با شمش ، kva-630 A 315و   kva-500 A 200تهیه و تامین تابلو زیر ترانس 

 مقره و بریکر 

   

    تهیه ، تامین تجهیزات و اجرای چاه ارت  14

    از جنس مس mm²50*1تهیه ، تامین کابل ارت 15

    (12-600تیر برق بتنی عبوری ) حمل ،تهیه ، تامین  16

    (12-800تیر برق بتنی  زاویه ای) حمل ،تهیه ، تامین  17

    ،تامین،حمل، ترانس روغنی)ایران ترانساور(تهیه  18

    روکشدار ACSRمغز فوالدیmm²120*1تهیه کابل آلومینیومی نمره  19



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  43صفحه 

    (12-600تیر برق بتنی عبوری ) نصبحااری و  20

    (12-800تیر برق بتنی  زاویه ای) نصبحااری و  21

    ترانساور()ایران  نصب، تست و راه اندازی ترانس روغنی 22

    روکشدار ACSRمغز فوالدی mm²120*1اجرای کابل آلومینیومی با نمره 23

    kv 20اجرا و نصب مقره سوزنی سیلیکونی  24

     

ف
دی

ر
 

 شرح عمليات
()ماهانهپیش بینی برنامه زمان بندی   

 ماه سوم ماه دوم ماه اول

 7با ضخامت  7)کنسولهای عبوری( نبشی برشکاری و ساخت و نصب کراس آرم  25

 متر 1.5میلی متری با طول 

   

 8با ضخامت  8برشکاری و ساخت و نصب کراس آرم )کنسولهای عبوری( نبشی  26

 متر 1.5با طول  میلی متری

   

    mm²300*3*1اجرای کابل خروجی ترانس به تابلو زیر ترانس با سایز  27

    برشکاری و ساخت و نصب بریس یا بازو زیر کنسول 28

     kv Cat Out 20نصب فیوز  29

    متری 2500 اجرای  برق گیر 30

    kva-630 A 315و   kva-500 A 200نصب تابلو زیر ترانس  31

    اجرای کلیه تجهیزات چاه ارت  32

    از جنس مس mm²50*1اجرای کابل ارت 33

    (12-600تیر برق بتنی عبوری ) نصبو  حمل ،تهیه ، تامین  34

    (12-800تیر برق بتنی  زاویه ای) نصبو  حمل ،تهیه ، تامین  35

    روغنی)ایران ترانساور(تهیه ،تامین،حمل، تست و راه اندازی ترانس  36

تاصیلی خود را پس از ابالغ قرارداد و طی مدت و شرای   زمانیظف است برنامه ؤپیمانکار م شرکت تذکر:

از  و پس کرده ارائه ،گرددابالغ میو مشاور پروژه  در این قرارداد یا مواردی که متعاقباً توس  کارفرما مشخص

حق دارد  کارفرما و مشاور پروژهاقدام نماید.  ، نسبت به ارائه خدماتمدیریت طرح پروژه ارالح و تأیید توس  

 .است ظف به اجراؤدر طول مدت قرارداد تغییراتی را به پیمانکار ابالغ نماید و پیمانکار م



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  44صفحه 

 شماره پنج: پیوست
 وندور لیست مورد تایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  45صفحه 

 

Country of Origin Supplier Equipment Row 
Germany 
Germany 

Switzerland/Germany 

Germany 
Germany 
Germany 

SIEMENS 
WEG 
ABB 
VEM 
SEW 

Gem co 

Electro Motor 

 

 
1 

Germany 
Switzerland/Germany 

France 

SIEMENS 
ABB 

SCHNEIDER ELECTRIC 
VFD/Soft Starter 2 

 

 
IRAN 

Abhar Cable 
Tak 

Alborz 
Yazd 
Simco 

Kerman 

Cable 3 

 
IRAN 

Hattel 
Dosena 

Satha 
Cable Tray / Ladders 4 

 

 
IRAN 

Electrokavir 
Parsian 

Iran Tablo 
Tamin Tablo 

Kerman Tablo 
KiyanIsatis 

Iran Seabock 

MCC 5 

Germany Moller LED Light 6 

Frence / Italy-PES Schneider/Bremas/TRS Selector Switch 7 
France Schneider Switches 8 

France/ABB Frence/ Italy/ 

Germany / Schneider/Omron/Finder Relays 9 

France/Germany/American Schneider/MAG Electric 

Wiska/Honywell CT / VT 10 

France Schneider Signal Lamp 11 

France Schneider Push Button 12 

Germany / France / SouthKorea Schneider/ Siemens / ABB 

/Hyundai Air Circuit Breaker 13 
Germany / France Siemens / ABB / Unelec MCB 14 



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  46صفحه 

Country of Origin Supplier Equipment Row 

Germany / France / SouthKorea Schneider/ Siemens / ABB 

/Hyundai 

Molded Case Circuit 

Breaker& Motor 16 

Protection Circuit 

Breaker 

15 

Germany / France Schneider/Siemens/abb Contactor 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  )پیمانکار(--------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 

 مدیر طرح مشاور: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 : قرارداد شماره

 :  تاريخ

  EPC قرارداد

 مگامدول  اءیکارگاه کارخانه اح زیبه تجه 3ولت از پست شماره  لویک 33 ییخط  هوا

 مگاه مدول  تیسا یبه محل اجرا 1ولت از شمال سالن ذوب لویک 20ییخط هوا 

 جهان فوالد سیرجانمجتمع 

 

 47از  47صفحه 

 ضمیمه شماره شش:
 HSEدستور الیملهای 
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