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ماده  - 1موضوع مناقصه :
عبارت است از تهيه تجهيزات و اجراي عمليات مربوط به واريانت خط انتقال  230كيلوولت دو مداره شركت توسعه عمران و مديريت
منطقه گل گهر به طول تقريبي 1.2كيلومتر و به شرح ذكر شده در جدول مقادير و قيمت ها و شامل:
الف -تهيه تجهيزات:
-

تهيه آهن آالت و ساخت برج هاي تلسكوپي فلزي  230كيلولت دومداره

-

تهيه سيستم اتصال زمين برج ها

-

تهيه سيم هادي )CANARY(ACSR,G.A.

-

تهيه سيم محافظ )OPGW (10.5mm,24 fiber

-

تهيه يراق آالت سيم هادي و محافظ

-

تهيه مقره كامپوزيتي

ب -عمليات اجرايي:
-

انجام كامل عمليات فونداسيون برج هاي تلسكوپي فلزي 230كيلوولت دو مداره

-

انجام كامل عمليات نصب برج هاي تلسكوپي فلزي  230كيلوولت دو مداره

-

اجراي كامل عمليات سيم كشي دو مداره تك سيمه سيم هادي كاناري و سيم كشي يك رشته سيم محافظ حاوي فيبر نوري

-

جمع آوري بخشي از خط انتقال  230كيلوولت دومداره موجود (مربوط به قطعه واريانت)

-

تخريب فونداسيون برجهاي موجود تا عمق يك متر زير سطح زمين

ماده  -2محل اجراي كار
محل اجراي كار منطقه گل گهر واقع در محدوده شهرستان سيرجان مي باشد.

ماده  3مناقصه گزار
شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر مي باشد.
ماده  – 4مهندس مشاور
شركت مهندسي قدس نيروبه آدرس تهران – خيابان مطهري – بعد از چهارراه سهروردي – شماره  – 82شماره تلفن 82404132
ماده -5تعداد مناقصه گران
حداقل تعداد مناقصه گران جهت شركت در اين مناقصه ( 3سه) مناقصه گر مي باشد.
ماده  6مدت انجام عمليات
مدت انجام عمليات موضوع مناقصه فوق مطابق اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مدت ( 75هفتاد و پنج ) روز از تاريخ مبادله قرارداد
مي باشد .
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ماده -7تسليم پيشنهادها
سيرجان كيلومتر  50جاده شيراز مجتمع معدني و صنعتي گل گهر -شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر
ماده  8تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
شركت كننده درمناق صه بايد مبلغ (به عدد)  3،381،798،000ريال به عنوان سپرده شركت در فرايند ارجاع كار ب صورت ضمانتنامه
بانكي برا ساس آيين نامه ت ضمين براي معامالت دولتي به شماره /123402ت  50659هــــ مور  94/02/02و مطابق فرم ضمانتنامه
شماره  1ضميمه ا سناد مناق صه كه تو سط يكي از بانك هاي مجاز ايراني صادر و ام ضا و تأييد شده و براي مدت  90روز از تاريخي كه
براي گ شودن پي شنهادات مناق صه تعيين گرديده اعتبار دا شته و در هر سرر سيد بدون نياز به درخوا ست كتبي اداره كل بمدت سه ماه
قابل تمديد باشد تهيه و به همراه پيشنهاد خود تسليم نمايد
توجه :چک و سفته و ساير اوراق جز ضمانت نامه بانکي مورد قبول كارفرما نمي باشد.

شماره شبا( 100220280101112350801001 :جهت واريز وجه)
شناسه ملي شركت 14004856874 :
شماره اقتصادي شركت 411478576577:
كد پستي شركت 7817817938

 -1آخرين مهلت تسليم پيشنهادها:
آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ،ساعت  13:30مورخ  1401 / 02 / 18مي باشد.
-1شماره تماس جهت هماهنگي ورود 09132457402:آقاي شامحمدي
 -09131420642آقاي بلوردي سواالت حقوقي
 09132782825آقاي مهندس نوروزي نژاد (سواالت فني)
ماده  -9تضمين هاي ديگر
-9-1تضمين انجام تعهدات

برنده مناقصه كه پس از امضاء قرارداد پيمانكار ناميده ميشود  ،بايد ظرف مدت  7روز كاري از تاريخ اعالم برنده شدن
پيمانكارتوسط كارفرما يك فقره ضمانتنامه بانكي بعنوان تضمين انجام تعهدات معادل حداقل ( 10ده) درصد مبلغ قرارداد به
ريال مطابق فرمي كه ضميمه اسناد مناقصه است از يكي از بانكهاي ايراني تحصيل و به كارفرما تسليم نمايد
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-9-2تضمين پيش پرداختها

هر گاه برنده مناق صه پس از ام ضاء پيمان و با ا ستفاده از پيش بيني مندرج در ا سناد پيمان درخوا ست پيش پرداخت نمايد،
مطابق با مفاد پيمان در مقابل تسليم ضمانتنامه هاي بانكي معادل همان مبالغ در وجه او پرداخت مي گردد.

-10اختيار در رد يا قبول پيشنهادها:
دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس قانون برگزاري
مناقصات به شماره  130890مور  83/11/17و ديگر مقررات تعيين مي شوند.
چنانچه شركت مرتكب يكي از اعمال مندرج دربندهاي ماده ( )1آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي
موضوع تصويب نامه شماره/73377ت30374هـ مور  1383/12/22و اصالحيه هاي بعدي آن شود ،سازمان در رد پيشنهادهاي
مرتبط مختار است.

ماده  -11بازديد از پروژه
ساعت  9تاريخ  1401 /2 / 10روز شنبه
شماره تماس جهت بازديد ازپروژه  09132782825آقاي مهندس نوروزي نژاد

 -1ماده  -12امضاء اسناد:
تمام اسناد مناقصه ،از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد قيمت
تسليم شود.
توجه:
هر گونه اصالح ،تغيير ،انصراف پس از تحويل پاكت ها امکان پذير نمي باشد و منجر به ضبط ضمانت نامه بانکي
مي شود).
پاكت هاي فاقد الک و مهر تحويل آن ها امکان پذير نمي باشد.
پاكت هاي حتما بايد حضوري و توسط نماينده تحويل دبيرخانه اين شركت گردد

ماده  13اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه
در صورتيكه خريدار اسناد پس از خريد اسناد مناقصه به هر علت مايل به شركت در مناقصه نباشد بايد حداكثر تا ( 2دو) روز قبل از
تسليم پيشنهـاد مراتب را كتباً به مناقصه گزار و مشاور اعـالم كند  .قصور دراجراي مراتب فوق در شرايط تشخيص صالحيت دعوت شده
به مناقصات بعدي تاثير خواهد گذاشت .
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ماده -14پاسخگوئي به سواالت مناقصه گران
-1مناقصه گر بايد ،قبل از تسليم پي شنهاد مناقصه ،اسناد مناقصه را به دقت بررسي كرده و تمام اطالعات الزم ،مانند حمل و نقل ،وضع
راههاي د ستر سي ،بنادر ،محل و موقعيت كارگاه و حوالي آن ،شرايط محلي ،قوانين و مقررات نافذ و جاري آن ،به د ست آورد .مناق صه
گر ،پس از تسليم پيشنهاد ،نمي تواند استناد به ناآگاهي يا اشتباه خود كند.
-2هر يك از مناقصه گران كه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ،ابهام يا سوالي داشته باشد ،مي تواند بصورت كتبي مناقصه گزار
را مطلع ساخته و تقا ضاي دريافت تو ضيح كتبي بنمايد .اگر به نظر مناق صه گر ق سمتي از مفاد ا سناد مناق صه ا شتباه يا ا شكالي از نظر
مشخصات و يا محاسبات و غيره داشته باشد ،مناقصه گر بايد اين اشتباه و اشكال را قبل از تسليم پي شنهاد ،منعكس كند و در صورت
اقت ضاء پي شنهاد ا صالحي خود را ارائه نمايد .مناق صه گزار به درخوا ستهاي اوليه تو ضيح يا ا صالح ا سناد مناق صه ،كه در مهلت مقرر
دريافت كند ،كتباً پا سخ خواهد داد .پا سخ مناق صه گزار و شرح پر سش يا ا شكالها ،براي تمام شركت كنندگان در مناق صه كه ا سناد
مناق صه را دريافت نموده و اعالم ان صراف نكرده اند ،بطور يك سان ار سال خواهد شد .عدم اظهارنظر مناق صه گر ،به منزله بدون ا شكال و
واضح بودن اسناد مناقصه ،از نظر وي تلقي خواهد شد.
ماده- 15پيشنهاد جايگزين و همسان(مصداق ندارد)
ماده-16تفاوت بهاي فلزات
(در اين پيمان مصداق ندارد)
ماده-17تعديل نرخ ارز
(مصداق ندارد)

-18عوارض و ماليات ها:
پروژه تابع ضوابط و مقررات حاكم بر طرحهاي غير عمراني مي باشد .كسور قانوني براساس ضوابط مربوطه از صورت وضعيت
هاي كاركرد كسر خواهد شد.
-19تسهيالت و امکانات ويژه:
كارفرما فقط امكانات و تسهيالت پيش بيني شده در شرايط خصوصي پيمان را در اختيار مناقصه گر قرار خواهد داد.
-20ساير شرايط:
ساير شرايط تابع مقررات دولت جمهوري اسالمي ايران و شرايط مناقصه ،عمومي و خصوصي پيمان مي باشد.
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-21ارائه پيشنهادات:
كليه پيشنهادهاي ارائه شده به شرطي مورد بررسي قرار مي گيرند كه جداول تكميل شده بخشنامه شماره 96/1232579
مور  1396/03/31و جداول پيوست بخشنامه شماره  100/76574مورخه  1387/8/19با عنوان دستورالعمل نحوه ارائه
پيشنهاد قيمت از سوي مناقصه گران به تفكيك فصلهاي فهرست بهاء را داشته باشد .ضمن ًا كليه پيشنهاددهندگان مي بايست
جدول هاي تكميل شده فوق را به همراه برگ پيشنهاد قيمت در پاكت «ج» مناقصه ارائه نمايند.
پيشنهادها بايد تا ( 3سه ) ماه پس از آخرين موعد تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد و براي سه ماه ديگر به درخواست
مناقصه گزار قابل تمديد باشد.
 -22ظرفيت ارجاع كار:
در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به
سازمان برنامه و بودجه اعالم نشده ،از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد .مراتب را كتباً به دستگاه
مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و مناقصه گران سازمان برنامه و بودجه كشور اطالع دهيد .مشاركت شما در اين مناقصه
موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد .در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد ،پيشنهاد
شما از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و براي بار دوم تا شش ماه در صورت تكرار تا يك سال از
فهرست هاي سازمان برنامه و بودجه كشور حذف و از ارجاع كارها محروم خواهيد گرديد.
-23نوع ،نحوه و ميزان اخذ تضمين:
نوع ،نحوه و ميزان اخذ تضمين و پرداخت پيش پرداخت و حسن انجام كار بر اساس مصوبه شماره /123402ت 50659ه مور
 1394/09/22هيأت وزيران مي باشد.

-24كارفرما:
شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر
-25دستگاه نظارت:
متعاقب ًا اعالم مي گردد.
-26دستگاه مناقصه گزار:
شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر

-27اعتبار طرح :
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اعتبار طرح از محل طرح هاي غير عمراني مي باشد.

-28محل اجراي كار:
استان كرمان ،شهرستان سيرجان ،منطقه معدني و صنعتي گل گهر
-29مبلغ برآورد كار:
برآورد عمليات اجرايي عبارت است از 67.635.960.000ريال(شصت و هفت ميليارد و ششصد و سي و پنج ميليون و نهصد و شصت
هزار ريال )

 -30تعديل آحاد بهاء:
مبلغ اين پروژه قطعي بوده است و شامل تعديل آحاد بها نمي گردد.
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فهرست مندرجات

ماده  - 1اسناد مناقصه
ماده  -2مدارک پيشنهاد
ماده  - 3تحويل اسناد مناقصه و مدارک پيشنهاد
ماده  - 4طرز تهيه پيشنهاد ها
ماده  - 5گشايش پيشنهاد ها
ماده  -6اعتبار پيشنهاد ها
ماده -7توضيح يا تشريح اسناد مناقصه
ماده  -8تجديدنظر در اسناد مناقصه
ماده  -9توضيح پيشنهاد ها
ماده  -10پيش پرداخت
ماده  -11تغييرات در مقادير كار
ماده  -12امضاي قرارداد
ماده  -13قيمتها
ماده  -14هزينه هاي پيشنهاد
ماده  -15حق قبول يا رد پيشنهادها
ماده  -16مصالحه به زيان دولت
ماده  -17واگذاري
ماده  -18ماليات،بيمه تامين اجتماعي و ساير عوارض و كسورات
ماده  -19تجهيزات ساخت داخل
ماده  -20نو بودن تجهيزات
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ماده  -1اسناد مناقصه
اسناد مناقصه شامل اجزاي زير است:
- 1- 1آگهي مناقصه/دعوتنامه شركت در مناقصه و شرايط شركت در مناقصه
 -2-1دستورالعمل به مناقصه گران
 -3-1موافقتنامه  ،شرايط عمومي و خصوصي پيمان،مشخصات فني و فهرست مقادير
 -4-1الحاقيه (ها)(در صورت صدور از طرف مناقصه گزار)
 -5-1فرمهاي ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار  ،ضمانتنامه اجراي تعهدات  ،ضمانتنامه پيش پرداخت ،ا سترداد ك سور وجه
الضمان  ،خود اظهاري  ،پيشنهاد قيمت
-6-1
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ماده  -2مدارک پيشنهاد
 -1-2مشخصات و وضعيت حقوقي و سوابق كاري مناقصه گر و شركاي وابسته در اين مناقصه
 -2-2تصوير اساسنامه و روزنامه رسمي با آخرين تغييرات
 -3-2دارا بودن گواهي صالحيت پيمانكاري رتبه يك از سازمان برنامه و بودجه در رشته نيرو
 -6-2در صورتيكه قيمت پيشنهادي مازاد بر مبلغ ده ب رابر نصاب معامالت متوسط موضوع قانون برگزاري مناقصات

مصوب سال

 1383باشد  ،آخرين گزارش حسابرسي صورتهاي مالي شركت كه به تائيد ”سازمان حسابرسي“يا ”اعضاي جامعه حسابداران رسمي“
رسيده باشد
 -7-2مشخصات فني
 -8-2كليه نقشه هاي مربوط به تهيه پيشنهاد و خروجي نرم افزارهاي طراحي
 -9-2فهرست مقادير وقيمتهاي خام
 -10-2برنامه زماني اجراي كارها
 -2-11فرم خود اظهاري تكميل شده
 -2-12نامه محضري "گواهي تاييد امضاي صاحبان امضاي مجاز" پيمانكار
-2-13كپي كارت ملي و شناسنامه صاحبان امضاي مجاز
ماده  -3تحويل اسناد مناقصه ومدارک پيشنهاد
اسناد مناقصه ومدارك پيشنهاد بايد به ترتيب زير تهيه و تحويل گردند:
الف) پاكت "الف" محتوي تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مي باشد كه مي بايست اصل آن را به آدرس مناقصه گزار در زمان مقرر
تحويل نمايند
ب )پاكت "ب " مربوط به اسناد مناقصه و پيشنهاد فني
پــاكــت ديگري ك ـه بــا حرف "ب" مشـــخص مي گردد حــاوي كليــه اســـنــاد منــاقصــــه(مــاده )1و مــدارك پيشـــنهــاد
(ماده )2مي باشد.
تذكر :1فهرست مقاديرو برگ پيشنهاد قيمت دار شده نبايد در اين پاكت قرارگيرد.
تذكر :2پاكت «ج» مناقصه گراني كه مدت تكميل كارهاي پيشنهادي آنها بيشتر از مدت تعيين شده در اسناد مناقصه باشد توسط
كميسيون مناقصه عودت داده ومناقصه گر از روند برگزاري منـاقصه حـذف خواهد شد.
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تذكر :3مدارك پيشنهاد مي بايست براساس چك ليست و با رعايت ترتيب ،به صورت جداگانه در پاكت "ب" قرار داده شود.
ج )پاكت" ج" مربوط به پيشنهاد مالي
پاكت ديگري كه با حرف "ج" مشخص مي شود حاوي پيشنهاد قيمت خواهد بودكه بايد طبق فرم پيشنهاد قيمت ( پيوست يك) و
مقادير واحادبهاي (پيوست دو) اسناد مناقصه تهيه و به مهر مشاور ممهور وارائه گردد.
 توضيح مهم  :سه پاكت فوق در يك پاكت اصلي الك و مهر شده قرارداده شود و تا ساعت  ........صبح روز  ..................مور ...........................
در مقابل اخذ رسيد به نشاني ............................................................................................................تسليم نمايند.
روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع و شماره مناقصه  ،نام و نشاني پيشنهاددهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود .به پيشنهاداتي كه
خارج از موعد مقرر تسليم شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 -1-4پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارک مناقصه را كه در ماده ( )3ذكر شده  ،بدون تغيير  ،حذف و يا قرار دادن
شرط ،تکميل  ،تنظيم  ،مهر وبه امضاء مجاز رسانده و در غير اينصورت پيشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد.
 -2-4مناقصه گر بايد قيمتهاي پيشنهادي خود را در جداول مقادير و قيمتها به تفكيك قيد شده در جداول مذكور و ساير كارهاي موضوع
مناقصه به تفكيك براي هر بخش بصورت جداگانه درج نمايد.
 -3-4هر گونه پاك شدگي ،قلم خوردگي يا تغيير در عبارتها يا ارقام بايد با امضاي مجاز و مهر مناقصه گر ،مورد تاييد قرار گيرد.
 -4-4پيشنهاد و تمام مكاتبه ها و مدارك مربوط به آن بايد به زبان فارسي باشد  ،مدارك فني ميتواند به زبان انگليسي ارائه گردد.
 -5-4پيشنهاد ها بايد صريح و بدون قيد و ابهام و شرايط تهيه و تسليم گردد.
 -6-4مناقصه گر بايد كليه اسناد و مدارك مناقصه را كه از مناقصه گزار دريافت ميدارد بدون تغيير يا حذف قسمتي از آنها ضميمه
پيشنهاد خود نموده و كليه مدار ك پيشنهادها و اسناد و مدارك مناقصه را به امضاء مجاز رسانده و به مهر شركت خود ممهور
نمايند.
تذكر  :امضاء اصل صاحبان امضاء مجاز شركت مناقصه گر در ذيل كليه صفحات نسخه اسناد بازرگاني و همچنين درصورت
دارابودن اصالحيه و الحاقيه ،الزامي است .
 -7-4در مواردي كه پيشنهاد از سوي يک مشاركت تسليم شده باشد (در اين پيمان مصداق ندارد)
 -8-4مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال مسايل ارزي و واردات اقالم مذكور نخواهد داشت و كليه پرداختها بصورت ريالي خواهد
بود.
 -9-4هيچ يك از مناقصه گران جز در مواردي كه در ماده " 15شرايط شركت در مناقصه" پيش بيني گرديده ،نمي توانند بيش از يك
پيشنهاد تسليم كنند.
 -1-5كميســيون مناقصــه ي مناقصــه گزار ،پيشــنهادها را در حضــور نمايندگان مناقصــه گران ،كه براي شــركت در جلســه گشــايش
پيشنهادها در ساعت  ،تاريخ و محل درج شده در شرايط مناقصه يا در نامه هاي بعدي دعوت شده اند ،باز ميكند.
 -2-5پس از تهيه فهرست اسامي مناقصه گران و شركت كنندگان در جلسه ،پاكت هاي پيشنهاد از سوي كميسيون مناقصه به ترتيب
زير يكي پس از ديگري باز ميگردد:
-1-2-5پاكت "الف" محتوي تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مي باشد كه مي بايست مطابق شرايط مندرج در ماده ( 3الف) تهيه
و اصل آن را به آدرس مناقصه گزار در ساعات مقرر تحويل نمايند.
الف :ابتدا پاكت "الف" مفتوح مي گردد .هرگاه محتواي اين پاكت به ترتيب تعيين شده در شرايط مناقصه كامل نباشد و يا فاقد تضمين
و يا با كسري ميزان تضمين با شد .پيشنهاد مردود تلقي و نسبت به افتتاح پاكت هاي ديگر اقدامي به عمل نخواهد آمد و عيناً به پيشنهاد
دهنده مسترد خواهد شد.
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ب  :هرگاه سپرده شركت در مناقصه مورد تائيد كميسيون مناقصه قرار گيرد ،فايل پاكت "ب" باز خواهد شد ،هيچ گونه صورت قيمتي
نبايد در پاكت "ب" قرار داده شود .در صورت مشاهده قيمت در پاكت "ب" ،پيشنهاد قيمت مناقصه گر باطل اعالم مي گردد.
در صورتي كه پاكت "ب" كامل نباشد پيشنهاد مردود اعالم و پاكت "ج" براي آن مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
ج :هرگاه محتواي پاكت "ب" كامل و مورد تائيد كميسيون مناقصه قرارگيرد نسبت به افتتاح پاكات "ج" حاوي پيشنهاد قيمت اقدام
مي گردد.
تذكر :در هنگام گشايش پيشنهادات مالي صرف ًا حضور نمايندگاني كه پيشنهاد آن ها (پاكات الف و ب) مورد قبول قرار گرفته است ،مجاز
خواهد بود.
 -2-2-5هر گاه محتواي پاكت« الف» به شرحي كه در باال بيان شد كامل باشد به شرح زير عمل مي گردد:
 در مناقصه هاي دو مرحله اي پاكت« ب» باز خواهد شد و پس از ارزيابي شكلي آنها توسط كميسيون مناقصه محتواي آن برايبررسي به كميته فني-بازرگاني تسليم مي شود.
در صورتي كه پاكت «ب» كامل و منطبق با اسناد مناقصه نباشد پيشنهاد رد مي شود.
 در مناقصــه هاي يك مرحله اي پاكت هاي «ب» و«ج» باز خواهد شــد و كميســيون مناقصــه با توجه به ارزيابي مالي در موردمناسبترين پيشنهاد تصميم خواهد گرفت.
 -3-2-5در پايان جل سه گ شايش پاكتهاي« الف» و« ب» زمان و مكان ت شكيل جل سه گ شايش پاكت هاي «ج» اعالم خواهد شد .اين
زمان تنها براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پي شنهادها قابل تمديد ا ست پاكت هاي« ج» در يك لفاف الك و مهر شده تو سط
مناقصه گزار صيانت مي شود.
در جلســه افتتاح پاكت هاي «ج» ابتدا نتيجه بررســي پاكت هاي «ب» اعالم خواهد شــد و پاكت هاي« ج» پيشــنهادهايي را كه
مورد قبول كميته فني-بازرگاني واقع ن شده ا ست عيناً م سترد دا شته و پاكتهاي« ج» مناق صه گراني كه پي شنهاد فني-بازرگاني
آنان مورد قبول واقع شده است گشوده مي شود .هرگاه بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن الزم باشد كميسيون مناقصه
ميتواند برر سي آن را به كميته فني  -بازرگاني ارجاع كند .در اين صورت كميته فني -بازرگاني ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را
به كميسيون مناقصه گزارش و كميسيون مذكور براساس قانون برگزاري مناقصات و آييننامه هاي ذيربط برنده مناقصه را اعالم
مينمايد.
 -3-5حداكثر دو نفر نماينده هر يك از مناق صه گران با ارائه معرفي نامه مي توانند در جل سه گ شايش پي شنهاد هاي فني -بازرگاني و
مالي حضور يابند .در جلسه مربوط به افتتاح پيشنهادهاي مالي نمايندگان مجاز مناقصه گراني شركت خواهند كرد كه پيشنهاد
فني-بازرگاني آنها مورد قبول واقع شده باشد.
-4-5پيشنهادهايي كه در جلسه هاي گشايش پيشنهادها گشوده نشده و خوانده نشده اند تحت هيچ شرايطي مورد ارزيابي مجدد قرار
نخواهد گرفت.
 -5-5كمي سيون مناق صه ،ميتواند از بي نظميهاي جزئي عدم اجراي هر يك از ت شريفات ر سمي در پي شنهاد ،كه انحراف هاي عمده اي
را شامل نشود ،صرفنظر كند ،به شرط اينكه در نتيجه ارزيابي فني -بازرگاني و مالي اثري نگذارد.
ماده  -6اعتبار پيشنهادها
پيشنهادها  ،با يد از هر حيث از آخرين موعد تسليم پيشنهادها براي مدت يكصدو هشتاد ( )180روز معتبر باشند.پيشنهادهايي كه
براي مدت كمتري اعتبار داشته باشند،از سوي مناقصه گزار رد خواهند شد.
ماده  -7توضيح يا تشريح اسناد مناقصه
مناقصه گران بايد به دقت اسناد مناقصه را بررسي كرده و از تمام شرايط و موضوعاتي كه مي تواند به هر صورت در كار يا در هزينه
آن مؤثر باشد اطالع حاصل نماي د و خود را ملزم به رعايت آنها بداند..هرگاه مناقصه گران نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات و اسناد
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مناقصه سوالي داشته باشد بايد 5روزكاري قبل از تسليم پيشنهاد دستگاه مناقصه گزارو مشاور طرح را كتبا" مطلع نموده و قبل از تسليم
پيشنهاد توضيح آنها را كتبا" دريافت دارند .مناقصه گران نمي تواند پس از تسليم پيشنهاد تحت هيچ عنواني استناد به جهل يا اشتباه
خود نمايند.

ماده  -8تجديدنظر در اسناد مناقصه
مناقصه گزار ،مي تواند  72ساعت پيش از آخرين روز تعيين شده براي تسليم پيشنهادها،در پاسخ به توضيحات درخواست شده از
سوي مناقصه گران ،يا به هر دليل ديگر و يا به صالحــــديد خود ،با صدور الحاقيه هايي در اسناد مناقصه تجديد نظربه عمل آورده و يا
موعـد تسليم يا گشايش پيشنهادها را به تعويق بياندازد .الحاقيه ها ،اجزاي جدا نشدني اسناد مناقصه محسوب مي گردند.
ماده -9توضيح پيشنهاد ها
هنگام ارزيابي پيشنهادها،مناقصه گزار ممكن است به تشخيص خود،از مناقصه گران درخواست ارايه توضيح در مورد پيشنهادهايشان
بنمايد.درخواست ارايه توضيحات و پاسخ آن،به صورت مكتوب بوده و نبايد هيچگونه تغييري در قيمت يا اصل پيشنهاد خواسته و يا داده
شود.توضيحات يا اطالعات فراهم شده به صورت مكتوب،جزء جدا نشدني پيشنهاد محسوب مي شود.
ماده  -10پيش پرداخت

ماده -11تغييرات در مقادير كار
كارفرما مي تواند در طول مدت قرارداد با ابالغ كتبي به پيمانكار مقادير كار را تا ميزان %25مبلغ اوليه قرارداد و براســـاس فهرســـت
مقادير و قيمتها كه ضميمه اس ناد قرارداد خواهد شد افزايش يا كاهش دهد ،بدون آنكه ريز قيمتهاي قرارداد تغيير يابد.
ماده  -12امضاي قرارداد
برنده مناقصه بايد ظرف مدت  7روز كاري پس از اعالم مناقصه گزار قرارداد را طبق نمونه اي كه پيوست اسناد مناقصه است امضاء
نمايد .ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار از اين بابت تا تاريخ امضاي قرارداد و تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات توسط مناقصه گزار
نگهداري وبه هنگام نياز به هزينه برنده مناقصه تمديد خواهد شد .امتناع برنده مناقصه يا تاخير غير موجه او در امضاي قرارداد يا عدم
تسليم بموقع ضمانتنامه انجام تعهدات به دستگاه مناقصه گزار حق مي دهد كه وجوه مربوط به تضمين شركت در مناقصه را به نفع خود
ضبط نمايد و در چنين شرايطي قرارداد موضوع مناقصه به مناقصه گري كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد بشرطي كه تفاوت بهاي
پيشنهادي او با برنده مناقصه بيش از مبلغ سپرده نباشد ابالغ مي گردد.
چنانچه اين مناقصه گر نيز نتواند به تعهدات خود عمل نمايد ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار او عينا" به شرح باال توسط مناقصه
گزارضبط خواهد گرديد و مناقصه تجديد خواهد گرديد.
مهلت مناقصهگزار در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها (مطابق با ماده  )6است.
ماده  -13قيمتــها
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 -1-13قيمتهاي پيشنهاد،بايد به ترتيب تعيين شده در جدول مقادير و قيمتها يا طبق نحوه ي مشخص شده در اسناد مناقصه،ارايه
شوند.
 -2-13قيمت هر يك از اقالم جدول مقادير و قيمتها،بايد در مقابل آن ن وشته شود.هرگاه قيمت قلمي در مقابل آن نوشته نشده
باشد،فرض بر اين خواهد بود كه قيمت آن قلم،در ساير اقالم جدول مقادير و قيمتها،منظور گرديده است.
 -3-13قيمتهاي پيش نهاد،شامل قيمتهاي كامل كارهاي مشروحه،از جمله سود مناقصه گر ،هزينه هاي باالسري ،ماليات،ساير
پرداختهاي قانوني و قراردادي ،بيمه تأمين اجتماعي،مزاياي قانوني كاركنان ،و  ...است،مگر اين كه در اسناد مناقصه،به روشني
مستثني شده باشند.همچنين،اين قيمتها،شامل تمام هزينه هايي است كه ممكن است در جريان اجراي كارها و براي آنها واقع
شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها،مسئوليتها و تعهدهايي است كه در اسنادمناقصه،به صراحت يا به صورت ضمني،بيان
شده و شركت در مناقصه،برمبناي آنها صورت مي گيرد.
 -4-13در صورت تناقض بين حاصل ضرب مقدار و واحد بهاي هر قلم با قيمت كل آن قلم،قيمت كل آن قلم،مبنا خواهد
بود.همچنين،در صورت تناقض بين حاصل جمع قيمتهاي كل اقالم با مبلغ پيشنهاد(قيمت ذكر شده در فرم پيشنهاد قيمت)
مبلغ پيشنهاد مبنا خواهد بود.
 -5-13مبالغ اعالم شده در پيشنهاده قيمت بايد به حروف و عدد مشخص گردند درصورت اختالف بين حروف و عدد ،مبالغ تعيين
شده به حروف معتبر خواهند بود.
ماده  -14هزينه هاي پيشنهاد
مناقصه گزار هيچگونه هزينه اي را كه مناقصه گر براي تهيه پيشنهاد متحمل شده است به او پرداخت نخواهد كرد .مناقصه گر تحت
هيچ شرايطي حق اعتراض و يا ادعا نداشته و با امضاء وارائه پيشنهاد اين حق را ازخودساقط نموده است.
ماده  -15حق قبول يا رد پيشنهادها
 -1-15مناقصه گزار،حق دارد هريك از پيشنهادها را قبول يا رد كرده يا فرايند مناقصه را لغو نمايد و تمام پيشنهادها را در هر زمان
،پيش از ابالغ نامه پذيرش  ،رد كند و از اين بابت،هيچ مسئوليت و تعهدي را در برابر مناقصه گران ،نخواهد داشت.
 -2-15در صورت لغو مناقصه،مناقصه گزار بي درنگ مناقصه گران را از تصميم خود مطلع مي سازد.
ماده  -16مصالحه به زيان دولت
هرگاه دراين مناقصه اطمينان حاصل شود كه مناقصه گراني به زيان منافع دولت جمهوري اسالمي ايران مصالحه كرده اند ومراتب به
د ستگاه مناق صه گزار گزارش شود وچنانچه به ت شخيص د ستگاه مناق صه گزار اين امر صورت گرفته با شد مناق صه ابطال خواهد شد
ود ستگاه مناق صه گزار گزارش امر رابا ذكرنام مناق صه گراني كه دراين جريان شركت دا شته اند به مراجع ذي صالح جهت اقدام قانوني
ارسال خواهد نمود .
ماده  -17واگــذاري
برنده مناقصه پس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور دستگاه مناقصه گزار دائر بر امضاء قرارداد و ارائه ضمانتنامه اجراي تعهدات
 ،حق انتقال تعهدات ناشي از معامله را به شخص و يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر را ندارد و در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده،
به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط خواهدگرديد واقدامات قانوني به منظور درج نام
پيمانكاردر ليست سياه از طريق مراجع ذيصالح بعمل خواهد آمد.
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ماده  -18ماليات،بيمه تامين اجتماعي و سايرعوارض وكسورات
كسورات بر اساس آخرين بخشنامه هاي مربوطه در زمان عقد قرارداد از هر صورت وضعيت توسط كارفرما كسر ودر وجه ادارات ذينفع
واريز ميشود .
تبصره  :تسويه حساب قطعي با پيمانكار منوط به ارائه مفاصاحساب بيمه تامين اجتماعي خواهد بود.
پرداخت كليه ماليات ها و عوارض و ساير حقوق دولتي در ارتباط با انجام موضوع قرارداد به عهده پيمانکار ميباشد.
تبصره  :مبلغ پيشنهادي مي بايست بدون در نظر گرفتن ماليات بر ارزش افزوده ارائه گردد .بديهي است در صورت مشمول
بودن شركت مذكور ،مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در صورت وضعيت آن شركت قابل پرداخت مي باشد.

ماده  -20نو بودن تجهيزات
كليه تجهيزات بايد نو و غير مستعمل و اصلي بوده و از كارخانه توليد كننده براي دستگاه مناقصه گزار تهيه و ارسال گردد  .پيشنهاد
هايي كه شامل تجهيزات مستعمل يا دوباره ساخته يا تعمير شده باشند پذيرفته نخواهد شد .
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موافقتنامه
اين موافقتنامه ،در تاريخ  ، ..............................بين شــركت ……………….با كد اقتصــادي  ...........................................و شــماره ثبت
 ...................................كه در اين پيمان ،كارفرما ناميده مي شود ،از يك سو و شركت ..................................................................كه در اداره ثبت
شــركتها ي و با شــماره  ،..............................در شــهر ، ..............................كشــور  ................................به ثبت رســيده اســت و در اين پيمان ،
پيمانكار ناميده مي شود  ،به نشاني  ، ..........................................................................................................از سوي ديگر ،طبق مقررات و شرايطي
كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است ،منعقد مي گردد .
در اين موافقتنامه ،كلمات و عبارتها ،داراي معاني هستند كه در شرايط عمومي و خصوصي پيمان ،به آنها اطالق شده است.
ماده  -1موضوع پيمان
عبارت است از تهيه تجهيزات و اجراي عمليات مربوط به واريانت خط انتقال  230كيلوولت دو مداره شركت توسعه عمران و مديريت
منطقه گل گهر به طول تقريبي  .............كيلومتر و به شرح ذكر شده در جدول مقادير و قيمت ها و شامل:
الف -تهيه تجهيزات:
-

تهيه آهن آالت و ساخت برج هاي تلسكوپي فلزي  230كيلولت دومداره

-

تهيه سيستم اتصال زمين برج ها

-

تهيه سيم هادي )CANARY(ACSR,G.A.

-

تهيه سيم محافظ )OPGW (10.5mm,24 fiber

-

تهيه يراق آالت سيم هادي و محافظ

-

تهيه مقره كامپوزيتي

ب -عمليات اجرايي:
-

انجام كامل عمليات فونداسيون برج هاي تلسكوپي فلزي 230كيلوولت دو مداره

-

انجام كامل عمليات نصب برج هاي تلسكوپي فلزي  230كيلوولت دو مداره

-

اجراي كامل عمليات سيم كشي دو مداره تك سيمه سيم هادي كاناري و سيم كشي يك رشته سيم محافظ حاوي فيبر نوري

-

جمع آوري بخشي از خط انتقال  230كيلوولت دومداره موجود(مربوط به قطعه واريانت)

 تخريب فونداسيون برجهاي موجود تا عمق يك متر زير سطح زمينشرايط واگذاري حق استفاده از ليسانس از سوي پيمانكار به كارفرما ،در موارد لزوم ،طبق پيوست  16است.
ماده  -2اسناد و مدارک پيمان
اســناد و مدارك زير در مجموع ،پيمان بين كارفرما و پيمانكار را تشــكيل مي دهند و هر يك ،به عنوان جزوي از پيمان محســوب مي
بشود.
 موافقتنامه پيوستها شرايط عمومي شرايط خصوصي -ساير اسناد و مداركي كه بر اساس مفاد پيمان ،در مدت اجراي كار تنظيم مي شود و به تأييد دو طرف پيمان مي رسد.
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ماده  -3مبلغ پيمان
 -3-1كارفرما در برابر انجام تعهدات پيمانكار ،مبلغ پيمان را كه شامل بخشهاي زير است ،به پيمانكار مي پردازد:
 مبلغ ريالي تجهيزات . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ ريالي خدمات . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ ريالي كل . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ ارزي (در اين پيمان مصداق ندارد)تفكيك مبلغ پيمان ،طبق پيوست  ،1است.
 -3-2مبلغ پيمان جز در ارتباط با موارد زير ،مقطوع است.
 -3-2-1تغيير كار موضوع ماده  49شرايط عمومي.
هزينه تغييرات كارها ،طبق فهرست بهاي درج شده در پيوست  ،3و اندازه گيري تغييرات ،محاسبه مي شود.
 -3-2-2كارهاي فهرست بهايي.
در مواردي كه بخشــي از مبلغ پيمان به صــورت اقالم فهرســت بهايي باشــد ،مبلغ پيمان در اين بخش از كارها ،مبلغ اوليه بوده و
مبلغ نهايي آن براساس اندازه گيري كارهاي انجام شده طبق پيمان و فهرست بهاي واحد كارها (پيوست  ،)2محاسبه مي شود.
 -3-2-3تعديل.
هرگاه طبق شرايط خصوصي پيمان ،تمام يا بخشي از مبلغ پيمان مشمول تعديل باشد.
 -3-2-4مبلغ (مبالغ) به شرح زير ،كه به عنوان مبلغ مشروط (موضوع ماده  54شرايط عمومي) ،براي تأمين مصالح و تجهيزات و
انجام خدمات ،به شرح پيوست  17در نظر گرفته شده است.
 مبلغ ريالي .............................. مبلغ ارزي  -3-3..............................مبلغ پي مان ،شـــامل تأمين لوازم يدكي دوره هاي پيش راه اندازي و يك ســـاله بهرهبرداري ،به شرح پيوست  ،11به وسيله پيمانكار است.
ماده  -4نحوه پرداخت
 -4-1پرداختها به پيمانكار ،طبق پيوست  5انجام مي شود.
 -4-2در مواردي كه نياز به گشايش اعتبار ارزي است ،نحوه گشايش اعتبار و كاربرگهاي مربوط ،طبق پيوست  7است.
ماده  -5تاريخ تنفيذ -شروع كار و مدت پيمان
 -5-1تاريخ نافذ شدن پيمان ،پس از امضاء و مبادله پيمان و تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات ،و بعد از تحقق شرايط زير است
(شرايط اضافي وجود ندارد).
در صورت عدم ح صول شرايط تعيين شده ظرف حداكثر  90روز پس از ام ضاء و مبادله پيمان و ت سليم ضمانتنامه انجام تعهدات ،دو
طرف مي توانند در مورد تاريخ نافذ شـــدن پيمان ،توافق كنند .هرگاه پيمانكار در مورد تاريخ نافذ شـــدن پيمان با كارفرما توافق نكند،
تضمينهاي تسليم شده از سوي پيمانكار به وي بازگردانده مي شود و با او تسويه حساب مي گردد.
 -5-2تاريخ شروع كار
كارفرما حداكثر ظرف  30روز از تاريخ تنفيذ پيمان ،شروع كار را به پيمانكار ابالغ مي كند .در غير اين صورت ،پيمانكار در پايان مهلت
30روز ،كار را شروع مي نمايد.
 -5-3مدت پيمان
مدت تكميل كار و تحويل موقت آن از زمان شروع كار ( 75هفتاد و پنج) روز است.
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جزئيات مقاطع زماني قسمتهاي اصلي كار ( ،)MILESTONEدر پيوست  14مشخص شده است.
تغييرات مدت اجراي كار ،تابع ماده  64شرايط عمومي خواهد بود.
 -5-4خسارت تأخير در تكميل به موقع كار
هرگاه به دليل قصور پيمانكار (ماده  66شرايط عمومي) ،در اتمام طبق برنامه كار يا قسمتهاي اصلي آن ،تأخير پيش آيد ،خسارت تأخير
در تكميل به موقع كار ،به ميزان تعيين شده در شرايط خصوصي ،از پيمانكار وصول مي شود .مجموع مبلغ مربوط به اين نوع تأخيرها،
از يك دهم مبلغ پيمان بيشتر نمي شود.
 -5-5هزينه تسريع كار
هر گاه پيش از سپري شدن مدت تكميل كار ،پيمانكار كارهاي موضوع پيمان را تكميل كند ،به ازاي هر روز تسريع كار ،به ميزان تعيين
شده در شرايط خصوصي ،هزينه تسريع كار به پيمانكار پرداخت مي شود( .مصداق ندارد)
ماده  -6حد مسئوليت مالي پيمانکار ()MAXIMUM LIABLITY
حداكثر م سئوليت مالي پيمانكار در برابر كارفرما در اين پيمان و دورهي آن (مو ضوع ماده  74شرايط عمومي) ،معادل  125در صد از
مبلغ پيمان است .
ماده  -7مهندس مشاور
مهندس م شاور ،در ارتباط با ماده  50شرايط عمومي شركت تو سعه عمران و مديريت منطقه گل گهر و يا شركت م شاوري كه كارفرما
معرفي مي نمايد.
حدود اختيارات مشاور كارفرما ،در پيوست  8بيان شده است.

نمايندگان كارفرما

نماينده/نمايندگان پيمانکار

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

سمت

سمت

امضاء

امضاء

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

سمت

سمت

امضاء

امضاء
مهر شركت
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برگ پيشنهاد قيمت
امضــاء كنندگان زير پس از مطالعه  ،بررســي  ،بازديد از محل كار و اگاهي كامل در مورد مطالب و مندرجات شــرايط اســناد مناقصــه
( شرايط و د ستورالمل شركت در مناق صه  ،موافقتنامه  ،شرايط عمومي و خ صو صي پيمان  ،برنامه زمانبندي  ،م شخ صات فني ،
نقشه هاي اجرايي  ،فهرست مقادير  ،فرمها و الحاقيه ها ) و قوانين وضوابط حاكم بر مناقصات متعهد ميگرديم كه مناقصه تهيه تجهيزات
و اجراي عمليات واريانت خط انتقال  230كيلوولت دومداره شــركت توســعه عمران و مديريت منطقه گل گهر را با پيشــنهاد زير انجام
دهيم :
 -1موضوع قرارداد را بدون احتساب مبلغ ماليات بر ارزش افزوده با مبلغ كل ذيل انجام دهيم :
مبلغ تهيه تجهيزات بعدد  .......................................................................................................ريال
1-1
مبلغ تهيه تجهيزات بحروف  ...................................................................................................ريال
2-1
مبلغ عمليات اجرايي بعدد  .....................................................................................................................ريال
3-1
مبلغ عمليات اجرايي بحروف  ................................................................................................................ريال
4-1
مبلغ كل بعدد  ................................................................................................................ريال
5-1
مبلغ كل بحروف  ................................................................................................................ريال
6-1
 -2 7-1قرارداد را بر اساس فرم منضم به اسناد و مدارك مناقصه امضاء و همراه تضمين حسن اجراي تعهدات  ،طبق مفاد شرايط
عمومي قرارداد حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ ( به استثناي روزهاي تعطيل ) تسليم نماييم.
 -3براساس برنامه زمانبندي  ،قرارداد را حداكثر در مدت ( 75هفتاد و پنج) روز به اتمام برسانيم.
 -4تائيد ميكنيم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك قرارداد جز الينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود.
 -5مناقصه گزار ملزم به پذيرش هيچ يك از پيشنهادهايي كه دريافت كرده است از جمله پيشنهاد با كمترين مبلغ  ،نيست .
 -6تا زمان مبادله موافقتنامه ر سمي بين دو طرف  ،اين برگ پي شنهاد مناق صه همراه با نامه پذيرش صادره از سوي مناق صه گزار ( در
صورت صدور از سوي مناقصه گزار ) براي دو طرف تعهدآور است .
 -7پيشنهاد ارائه شده به مدت  6ماه از تاريخ برگزاري مناقصه معتبر است.
نام مناقصه گر( پيشنهاد دهنده) :
نام و نام خانوادگي و عنوان امضا كننده(گان)مجاز :
امضاي ( هاي) مجاز :
مهر مناقصه گر
تاريخ :

:
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فهرست
 -1پيوست يك :جدول تفكيك مبلغ پيمان ،براي بخشهاي مختلف كار
 -1پيوست دو :فهرست مقادير و بهاي واحد كارها و نر عوامل
 -2پيوست سه :فهرست بهاي واحد كارهاي اضافي و نقصاني و نر عوامل ،در پيمانهاي مبلغ مقطوع
 -4پيوست چهار :روش تعديل
 -5پيوست پنج :پرداختها
 -6پيوست شش :بيمه
 -7پيوست هفت :كاربرگ ضمانتنامهها و اعتبار اسنادي
 -1-7كاربرگ ضمانتنامه پيش پرداخت
-2-7كاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات
 -3-7كاربرگ ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار
 -4-7كاربرگ اعتبار اسنادي و ترتيب گشايش اعتبار
 -8پيوست هشت :وظايف و اختيارات مشاور كارفرما
 -9پيوست نه :راه اندازي و آزمايش عملكردي)( COMMISSIONING & PERFORMANCE TEST
 -10پيوست ده :شرح كارهايي در تعهد پيمانكار
 -11پيوست يازده :فهرست عمومي لوازم يدكي و مواد مصرفي ،براي دوران راه اندازي و  5ساله دوران بهره برداري
 -12پيوست دوازده :انتقال تكنولوژي و آموزش كاركنان كارفرما ،به وسيله پيمانكار
 -13پيوست سيزده :تعهدات كارفرما در تحويل محل اجراي كار ،تامين مصالح و تجهيزات و انجام كارها
 -14پيوست چهارده :برنامه زماني كلي اجراي كار
 -15پيوست پانزده :فهرست فروشندگان و پيمانكاران دست دوم )(list of vendors & subcontractors
 -16پيوست شانزده :ليسانس و شرايط واگذاري حق ليسانس (در موارد خاصي كه دانش فني برخي كارها و يا تجهيزات تحت ليسانس
باشد)
 -17پيو ست هفده :اقالمي از كارها ،خدمات ،تامين م صالح و تجهيزات ،كه از محل مبالغ م شروط) ، (Provisional sumبو سيله
پيمانكار تامين ميشود.
 -18پيوست هجده :اسناد و مدارك فني پيمان
 -19پيوست نوزده :مراكز بار گيري و تخليه ،حمل مصالح وتجهيزات نحوه ارزشيابي محموله و مشخصات بسته بندي
 -20پيوست بيست :نحوه گردش كارها
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فهرســت مقادير و بهاي واحد كارها و نرخ عوامل ،براي پيمانهايي كه بخشــي از مبلغ آنها بر مبناي
فهرست بها محاسبه مي شود ،شامل:
 -2-1فهرست مقادير و بهاي واحد كارها.
 -2-2فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آالت) (.در اين پيمان مصداق ندارد)

شركت توسعه ،عمران و مديريت
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شماره

شرح

واحد

ته يه مقطع (پروف يل) طولي به مق ياس  1/2000وارت فاعي
010201

 1/500وپالن  50متر از طرفين عرض مسير دردشت و تپه

كيلومتر

ماهور
010401
010406
010502
*010601

كنترل نق شه برداري پالن وپروفيل طولي و جانبي و ميخ
كوبي مراكز برجها در مسير دشت و تپه ماهور
جابجاكردن ميخ نشان دهنده مراكز برجها با نظر مهندس
مشاور در هر نوع مسير
پ ياده كردن م حل پا يه هاي هربرج درهرنوع زمين ودر
مسير دشت و تپه ماهور
تهيه اسناد  GISبر اساس آخرين ويرايش شركت توانير

جمع قيمت فصل اول

كيلومتر
برج
برج
مجموعه

بهاء واحد

مقدار

بهاي كل (ريال)
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 عمران و مديريت،شركت توسعه
منطقه گل گهر

 خم كردن و كارگذاشتن،  بريدن، تهيه
AIII

TOWER TYPE

UNIT WEIGHT(kg)

QUANTITY

WEIGHT

G2TP60(18M)

16750

1

16750

G2TP60(22M)

20540

1

20540

G2TP30(18M)

12500

1

12500

G2SP3(16M)

6830

3

20490

TOTAL WEIGHT

70280

:توجه

U-BOLT

شركت توسعه ،عمران و مديريت
منطقه گل گهر

080106

تهيه سيم هادي  CANARYبا هسته فوالدي گالوانيزه

كيلوگرم

12800

تهيه سيم محافظ هوايي حاوي فيبر نوري به قطر  10.5ميليمتر،
080303

با قدرت تحمل جريان ات صال كوتاه حداقل  6/5كيلوآمپر ،حاوي

مترطول

1300

 24رشته فيبر نوري از نوع . NZDSF
080403
080405
080407
080718
080721
080924
080929
080930
081004
081005
081102
081106
081305
081401
081407
081501

تهيه سيم زمين مسي با سطح مقطع  35ميلي متر مربع
تهيه ميله زمين با قطر  20ميلي متر و به طول  2متر با كلمپ
اتصال ميله به سيم با رو كش مسي.
تهيه كلمپ اتصال سيم زمين به برج(يا سيم به سيم)با رو كش
مسي.
تهيه مقره كامپوزيتي  120كيلونيوتن براي ولتاژ  230كيلوولت با
فاصله خزشي حداقل  9800ميلي متر.
تهيه مقره كامپوزيتي  160كيلونيوتن براي ولتاژ  230كيلوولت با
فاصله خزشي حداقل  9800ميلي متر.
زنجيره مقره آويزي تک( 120 )Iكيلونيوتن براي خطوط 230
كيلوولت تک سيمه كاناري
زنجيره مقره كشــشــي تک( 160 )Iكيلونيوتن براي خطوط 230
كيلوولت تک سيمه كاناري
زنجيره مقره كششي دوبل( 160 )IIكيلونيوتن براي خطوط 230
كيلوولت تک سيمه كاناري
ته يه زنجيره آويزي ســيم م حافظ هوايي حاوي فيبر نوري 80
كيلونيوتن
تهيه زنجيره ك ش شي سيم محافظ هوايي حاوي فيبر نوري 120
كيلونيوتن(يکطرفه)
تهيه جعبه ات صال فلزي دو راهي سيم  OPGWمنا سب براي
انواع سيم
ته يه كل مپ نگ هدار نده ) (fastening clampســيم م حافظ
هوايي حاوي فيبر نوري
تهيه ارتعاش گير براي هر نوع سيم محافظ
تهيه آرمورراد براي قطرهاي مختلف ســيم محافظ حاوي فيبر
نوري
تهيه آرمورراد براي سيم هادي CANARY
تهيه تابلو خطر،شماره و ترتيب فاز

كيلوگرم

50

عدد

1

عدد

8

شاخه

18

شاخه

72

مجموعه

30

مجموعه

24

مجموعه

24

مجموعه

3

مجموعه

8

دستگاه

2

مجموعه

4

مجموعه

14

مجموعه

18

مجموعه

18

عدد

6
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081602

تهيه گوي رنگي اعالم خطر براي ســيمهاي محافظ هوايي حاوي

مجموعه

3

081802

تهيه غالف تعميري براي سيم هادي كاناري

مجموعه

2

081903

تهيه مفصل مياني براي سيم هادي كاناري

مجموعه

3

فيبر نوري با آرمورراد

جمع قيمت فصل هشتم(ريال)
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 -3پيوست سه :فهرست بهاي واحد كارهاي اضافي و نقصاني و نر عوامل ،در پيمانهاي مبلغ مقطوع.
 -3-1فهرست بهاي واحد كارهاي اضافي و يا نقصاني.
 -3-2فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آالت).
(مصداق ندارد)
*********************************************************************
 -4پيوست چهار :روش تعديل.

-1-4
*********************************************************************
 پيوست پنج :پرداختها. -5-1نحوه پرداخت.
 -1-1-5حداكثر شصت درصد ( )%60مبلغ اوليه بخش تهيه تجهيزات

 -5-1-2حداكثر بيست درصد( )%20مبلغ بخش عمليات اجرايي را به عنوان پيش پرداخت پس از امضاء و مبادله پيمان در مقابل
ضمانتنامه معتبر بانكي به همان مبلغ مطابق با مصوبه ذكر شده هيئت محترم وزيران (در سه قسط) به پيمانكار پرداخت نمايد.
 -3-1-5صورت وضعيتهاي موقت و قطعي پيمانكار مطابق ماده  53و  57شرايط عمومي پرداخت مي گردد .
 -5-1-4تسويه حساب قطعي با پيمانكار منوط به ارائه مفاصاحساب بيمه تامين اجتماعي خواهد بود .
پرداخت كليه ماليات ها و عوارض و ساير حقوق دولتي در ارتباط با انجام موضوع قرارداد به عهده پيمانكار ميباشد.
تبصره  :مبلغ پيشنهادي مي بايست بدون در نظر گرفتن ماليات بر ارزش افزوده ارائه گردد .بديهي است در صورت مشمول بودن شركت
مذكور ،مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در صورت وضعيت آن شركت قابل پرداخت مي باشد.
 -5-1-5كليه پرداختها بابت تامين تجهيزات و اجراي كامل عمليات موضوع پيمان بصورت ريالي و براساس صورت وضعيت هاي ارائه شده
توسط پيمانكار كه متناسب با روند پيشرفت كار تهيه مي گردد پس از بررسي و كسر كسورات قانوني و قراردادي و  ( 10ده ) درصد كسور
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حسن انجام كار از صورت وضعيت هاي مربوط به كاركرد بخش تامين تجهيزات و عمليات اجرايي قرارداد  ،توسط كارفرما قابل پرداخت
خواهد بود.
 -2-5برنامه زماني پرداختها
 مطابق ماده  53و  57شرايط عمومي خواهد بود .*********************************************************************
 -6پيوست شش :بيمه.
-1-6انواع بيمه نامه هاي در تعهد پيمانکار
 كليه موارد ذكر شده در بند  1-15شرايط عمومي پيمان پيمانكار موظف است طي هماهنگي با كارفرما بيمه نامههايي را براي مصون نگهداشتن كارفرما از زمان تحويل موقت كار به مدتيكسال بنفع كارفرما و به هزينه خود براي كارفرما تهيه نمايد.
 -2-6انواع بيمه نامه هاي در تعهدكارفرما
مصداق ندارد
*********************************************************************
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فرم خوداظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بکار
مطابق ماده  18آييننامه ارجاع در جهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي ،امضاكننده زير متعهد ميگردد ،در تاريخ  ..............................براي
مشاركت در مناقصه پروژه  .....................................................كارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است ،به شرح زير
مي باشد و با آگاهي از ظرفيتهاي اجرايي پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا ،ظرفيت آماده به كار الزم شركت
در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا ميباشم.
رديف

نام

رشته

پروژه

كار

نام
اجرايي

دستگاه
طرف مبلغ قرارداد

قرارداد

مبلغ

كاركرد ظرفيت پايه در

قرارداد

رشته

مانده ظرفيت

چنانچه سازمان مديريت و برنامه ريزي ظرفيت آماده به كار مذكور را تاًييد ننمايد ،مسؤوليت تأخير در اجراي پروژه بعهده پيمانكار بوده
و مطابق با دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار ميگردد.
تاريخ:

امضاي مجاز و تعهدآور:

اين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ،به پيمانكار تحويل گردد و پس از تكميل شدن آن توسط
پيمانكار پيشنهاددهنده ،در پاكت "الف" قرار گيرد
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فرم صورتمجلس تحويل تجهيزات
نام پيمان:
شماره پيمان:

رديف

شماره
وتاريخ نامه
حمل

موضوع پيمان:
نام پيمانكار:

مشخصات حمل
وسيله
حمل

مشخصات صورت
وضعيت

مشخصات محموله

شماره و تاريخ
بارنامه

تعداد

وزن
ناخالص به
كيلوگرم

نوع تجهيزات

شماره و
تاريخ

محل بازديد

مبلغ

امضاي اين فرم پيمانكار را از مسئوليتهايي كه بموجب پيمان و مدارك و ضمائم آن بعهده دارد مبرا نمينمايد.

نماينده پيمانكار

نماينده مشاور

نماينده كارفرما

شركت توسعه ،عمران و مديريت
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بسمه تعالي
تاريخ .................. :
شماره ................ :

فرم مخصوص تحويل پاكات اسناد مناقصه شماره...........................
به  :شركت  – .................................................................دبيرخانه محترم
از  :شركت /موسسه...........................
باسالم واحترام
بدينوســي له به پيوســـت  ................پا كات اســ ناد م ناقصـــه شــ ماره  ................مربوط به .....................
 ............................................................................توسط آقاي /خانم  .......................................ارسال مي گردد.
خواهشمنداست دستورفرمائيد اقدام الزم دراين خصوص معمول گردد.

امضاء ومهر
نماينده ومقام مجاز شركت /موسسه

بدينوسيله اعالم مي دارد مدارک فوق طي شماره  ....................مورخ .................ساعت ...............دراين اداره ثبت وجهت
اقدامات بعدي حضورتان ارسال مي گردد.

اداره دبيرخانه
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براساس مواد  51و  52شرايط عمومي پيمان و موارد زير
 -8-1كنترل مشخصات و نظارت بر آزمايشات تجهيزات
▪ بررسي مشخصات فني كامل تجهيزات و مقايسه آن با اسناد قرارداد و اعالم مغايرتها به وي تا حصول تائيد
▪ بررسي ومقايسه دستورالعمل آزمايش ( )Test Procedureتجهيزات موضوع پيمان ارائه شده توسط پيمانكار با مشخصات فني
و استانداردها و اعالم نواقص و مغايرت ها تا تائيد نهايي آنها.
▪ نظارت و تائيد تست كارخانه اي تجهيزات
 -8-2نظارت بر بسته بندي و بيمه حمل وحمل
▪ نظارت بر رعايت دستورالعملهاي بسته بندي تجهيزات قبل از حمل
▪ كنترل بيمه نامه ها حمل
 8-3نظارت بر عمليات نصب
▪ نظارت بر رعايت موارد ايمني در نصب تجهيزات
▪ نظارت بر رعايت دستورالعملهاي نصب مطابق دستورالعملهاي سازنده و مفاد قرارداد
 -8-4نظارت بر آزمايشات سايت تجهيزات و مدارها
▪ بررسي و مقايسه فرمهاي آزمايش ارائه شده توسط پيمانكار با دستورالعملهاي سازنده تجهيزات و استانداردها
▪ كنترل تجهيزات تست
▪ نظارت بر ازمايشات و بررسي نتايج و ارائه گزارش نهايي به كارفرما
 -8-5كنترل قرارداد
▪ كنترل فعاليتهاي قرارداد مطابق برنامه WBS
▪ تنظيم گزارشات دوره اي براساس نظرات كارفرما
▪ تنظيم گزارشات افزايش و كاهش قرارداد
▪ تنظيم گزارشات تمديد قرارداد
▪ كنترل و تاييد صورتمجالس ،صورت وضعيتها ،صورتحسابهاي مستقل
▪ كنترل كاالهاي وارده و خارج شده از كارگاه
▪ كنترل و هماهنگي در تحويل و تحول تجهيزات توسط كارفرما به پيمانكار
 -8-6نقشه هاي مطابق ساخت
▪ كنترل بروز رساني نقشه هاي مطابق ساخت در زمان اجراي كار
▪ تاييد و ارسال نقشه هاي مطابق ساخت قبل از تحويل موقت براي كارفرما به تعداد اعالم شده
 -8-7تحويل موقت  ،كنترل اقدامات دوره گارانتي و تحويل دائم
▪ هماهنگي و برگزاري جلسه تحويل موقت براساس مفاد قرارداد
▪ كنترل معايب دوره گارانتي و برنامه ريزي مناسب جهت رفع آنها
▪ هماهنگي برگزاري جلسه تحويل دائم
 -8-8كنترل و تاييد صورت وضعيتها
▪ تنظيم صورتمجلسهاي كارگاهي براي تحويل تجهيزات و خدمات
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▪ بررسي و تاييدصورت وضعيتهاي پيمانكار در زمانهاي قانوني و ارسال ان براي كارفرما
 -8-9رسيدگي به ادعاي پيمانكار
▪ بررسي ادعاهاي پيمانكار وتنظيم گزارش مرتبط با آن براي كارفرما
▪ بررسي تاخيرات قرارداد و ارسال گزارش مربوطه براي كارفرما
 -8-10خاتمه قرارداد
▪ كنترل انجام كليه اقدامات الزم جهت خاتمه قرارداد
*********************************************************************
 -9پيوست نه :راه اندازي و آزمايش عملكردي )(COMMISSIONING & PERFORMANCE TEST
 -9-1تفكيك وظايف و مسئوليتهاي كارفرما و پيمانكار.
پيمانكار موظف اســت برنامه تفصــيلي راه اندازي و آزمايش عملكردي ( كارخانه اي و كارگاهي(ســايت)) را درزمان مناســب با
تفكيك وظائف كارفرما  ،م شاور و پيمانكارمنطبق با مفاد قرارداد را ب صورت كتبي به م شاور اعالم و م شاور بايد در زمان منا سب
كه باعث تاخير قرارداد نگردد  ،اصالحات مورد نياز و در نهايت تاييديه آنرا را به پيمانكار كتبا اعالم نمايد
 -9-2ضوابط دستيابي به شرايط قابل قبول عملكردي و ميزان مصارف.
م ستندات مربوط به د ستورالعملها  ،فرمهاي آزمايش و م شخ صات تجهيزات آزمايش مي باي ست قبل از شروع عمليات تو سط
پيمانكار به مشاور تحويل و تاييديه الزم را دريافت نمايد  ،عملكرد تجهيزات و مدارها بصورت مستقل و در كنار يكديگر منطبق
با دستورالعملها و استاندارها توسط مشاوركنترل مي گردد .
 -9-3تعهدات پيمانکار و اختيارات كارفرما  ،در موارديکه عدم د ستيابي كامل به ضوابط عملکردي و ميزان م صارف نا شي
از طراحي و مهندسي كارفرما نباشد .
در صــورتيكه نتايج عملكردي منطبق با بند  2-9نباشــد پيمانكار بايد براســاس نظر مشــاور نســبت به انجام اقدامات الزم براي
رسيدن به نتايج مطلوب عملكردي اقدام نمايد  ،هزينه و تاخيرات مربوطه به عهده پيمانكار خواهد بود و در صورت عدم اقدامات
الزم براي رسيدن به نتايج مطلوب عملكردي توسط پيمانكار طبق مفاد قرارداد عمل خواهد شد .
*********************************************************************
 -10پيوست ده :شرح كارهاي در تعهد پيمانكار
 -10-1شرح كارهاي و تامين مصالح و تجهيزات در تعهد پيمانکار .
-10-1-1كليه موارد اعالم شده در پيوست شماره دو  ،شش  ،نه  ،دوازده ،چهارده  ،شانزده  ،هيجده  ،نوزده و بيست  ،مفاد
موافقتنامه  ،شرايط عمومي و خصوصي پيمان و مشخصات فني درخواست شده
 -10-1-2موارد زير كه امكان لحاظ نمودن آنها در موارد پيوستها و شرايط خصوصي ومشخصات فني نبوده است:
عمليات م وضوع پيمان حاضر شامل انجام كليه كارهاي اصلي و فرعي و احتمالي الزم براي تامين برجهاي تلسكوپي،سيم هادي و سيم
محافظ ،يراق آالت و مقره و همچنين عمليات اجرايي احداث فونداســيون  ،نصــب برج و ســيم كشــي پروژه تهيه تجهيزات و اجراي
عمليات خط انتقال  230كيلوولت دومداره شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر ميباشد كه از جمله اين كارها عبارتند از :
 -1تهيه دستگاه مگر جهت سنجش مقاومت زمين،دوربين نقشه برداري،دوربين كنترل تنشن و حصار كشي دور انبار
 -2تهيه فضاي مناسب جهت انبار قطعات برجها و تجهيزات،انبار مذكور ميبايست داراي فضاي كافي و مناسب جهت انجام عمليات
ســورتينگ برجها باشــد.انبار قطعات و تجهيزات بايســتي تســطيح و شــن ريزي گردد و از قطعات چوب چهار تراش جهت انبار
نمودن برجها وساير تجهيزات استفاده شود.هزينه هاي تهيه انبار مذكور در قيمتهاي نصب مستتر است و از اين بابت وجهي به
پيمانكار تعلق نمي گيرد.
انتخاب محل دپو اصلي و فرعي در طول خط بايد با تصويب قبلي مهندس مشاور باشد .
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تهيه و بارگيري برجها ،انواع سيم محافظ ،يراق آالت سيم هادي و محافظ و مقره و نيز بارگيري سيم هادي مورد نياز پروژه از
درب كارخانه يا انبار كارفرما و حمل و تخليه تمامي اقالم در محل انبار و پاي كار
تهيه ،بارگيري تجهيزات سيستم اتصال زمين پاي برجها و تخليه در محل انبار و پاي كار
پياده كردن محل دقيق برجها بر روي محور مســير خط از روي پالن و پروفيل كه توســط دســتگاه نظارت به پيمانكار تحويل
ميشود .نحوه پياده كردن محل برجها و تهيه گزارش كار بايد قبال" تهيه و به تصويب مهندس مشاور برسد.
كنترل پالن و پروفيل مسير خط در هر دو جهت طولي و عرضي مطابق فرم ضميمه و تهيه گزارش
اندازه گيري مقاومت الكتريكي زمين در نقاطي كه بوسيله دستگاه نظارت تعيين مي شود .اندازه گيري مقاومت الكتريكي زمين
براي كليه پايه ها اجباري بوده و بايد در شناسنامه فونداسيون پايه ها لحاظ گردد.
تهيه تجهيزات و اتصال سيستم زمين به برج
عايق بندي كليه فونداسيون برجها ،بر طبق مشخصات فني
ايجاد آبرو ،بلوكاژ ،براي نقاطي كه بوسيله دستگاه نظارت تعيين مي گردد.
تهيه و اجراي سيستم اتصال زمين برج شامل كليه عمليات خاكي اعم از كندن و پر كردن  ،سيم زمين با اتصاالت مربوطه طبق
مشخصات فني قرارداد
پيمانكار موظف به تعيين مخت صات جغرافيايي و ارتفاع مركز برجها بو سيله د ستگاه  GPSميبا شد،اطالعات مربوطه باي ستي
بصورت منظم تهيه و بصورت مكتوب برروي لوح فشرده در سه نسخه تحويل كارفرما و مشاورگردد
تبصـــره:تامين ســـيمان و آهن آالت بطور قانوني (اعم از داخلي و وارداتي)بعهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچ گونه تعهدي در
خصوص تامين و تهيه مصالح ندارد.
 -10-1-28ن صب انواع برجهاي آويزي و ك ش شي تل سكوپي  230كيلوولت دومداره و همراه با و سايل ا ضافي و ملحقات بر طبق
نقشه ها و مشخصات فني
تبصره :نصب برج شامل نصب وسايل اضافي از قبيل خارهاي ضد صعود،شماره برج،عالئم خطر و  ...نيز ميباشد
حفظ و نگهداري قطعات نصب شده و يا نصب نشده به عهده پيمانكار بوده و در صورت وقوع هرگونه خسارت ناشي از سرقت يا
ســـقوط برج تمامي تبعات مالي و تامين مجدد آن به عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين زمينه هيچگونه مســـئوليتي نخواهد
داشت.
ترميم جاده دسترسي موجود در مسير خط انتقال مطابق مشخصات فني
پيمانكار موظف است حداقل يك هفته قبل از شروع عمليات سيم كشي فاصله دقيق اسپنهاي فونداسيونهاي اجرا شده  ،نوع و
ارتفاع برجها را جهت تهيه جدول سيمك شي در اختيار د ستگاه نظارت قرار دهد .هزينه اين عمليات در جداول مقادير و قيمتها
مستتر است و بابت آن هزينه اضافي پرداخت نخواهد شد.
سيم كشي سيم هادي طبق مشخصات فني .
نصب آرموراد سيم هادي طبق مشخصات فني.
نصب دمپر براي سيم هادي بر طبق مشخصات فني.
نصب جامپر همراه با كليه اتصاالت و غيره براي هادي  ،بر طبق مشخصات فني قرارداد.
نصب زنجيره كامل مقره آويزي شامل مقره ،كليه يراق آالت و اتصاالت همراه با تعداد الزم برقگير بر طبق نقشه ها و مشخصات
فني.
نصب زن جيره كامل مقره كششي و كليه يراق آالت و اتصاالت همراه با تعداد الزم برقگير بر طبق نقشه ها و مشخصات فني
نصب زنجيره مقره جامپر و كليه يراق آالت و اتصاالت بر طبق نقشه ها و مشخصات فني.
سيم كشي سيم محافظ حاوي فيبر نوري و بدون فيبر نوري بر طبق مشخصات فني.
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تب صره  :سيم ك شي ياد شده در رديفهاي فوق شامل ك شيدن سيم،ن صب ات صاالت مياني و انتهايي،اتصال تعميري ،تنظيم فلش،
نصب آرمورراد و كلمپينگ ،همچنين اتصال ترمينال تاورها خواهد بود.
نصب اتصاالت كامل آويزي انواع سيم محافظ به برج شامل كليه يراق آالت و اتصاالت الزم بر طبق نقشه و مشخصات فني.
نصب اتصال كامل كششي انواع سيم محافظ به برج شامل كليه يراق آالت و اتصاالت الزم بر طبق نقشه و مشخصات فني.
نصب آرمورراد براي انواع سيم محافظ در نقاط تعليق  ،بر طبق نقشه ها و مشخصات فني.
نصب دمپر براي انواع سيم محافظ بر طبق مشخصات فني.
نصب گويهاي اخطار هوايي بر روي سيم محافظ در نقاطي كه بوسيله دستگاه نظارت تعيين خواهد شد.
پيمانكار موظف است جهت عبور از تقاطع جاده ها ،خطوط  20كيلوولت و خطوط انتقال موجود در مسير كه با مسير خطوط 63
كيلوولت تقاطع دارند از داربست فلزي مناسب با هر ارتفاع كه مورد نياز باشد استفاده نمايد.
پيگيري الزم جهت اخذ دستورالعمل هاي مربوطه و مجوز هاي مورد نياز از ارگان هاي ذيربط
به منظور انجام عمليات سيم ك شي در مواقع ضروري و با ت شخيص د ستگاه نظارت  ،پيمانكار موظف ا ست ن سبت به هماهنگي
جهت استفاده از جرثقيل با تناژ مورد نظر اقدام نمايد و از اين بابت هزينه اضافي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.
پيمانكار موظف است در نقاطي كه بنا به ضرورت و توسط دستگاه نظارت تعيين مي شود يك گروه سيم كشي مستقل تدارك
ديده و عمليات مربوطه را در اسرع وقت و به محض نصب برجهاي مربوطه انجام دهد .در اين رابطه انجام اين عمليات به صورت
مســتقل بوده و پيمانكار نمي تواند بابت به كار گماردن گروه ســيم كشــي به دليل پيش گفته هزينه اضــافي درخواســت نمايد.
يادآور مي شود موارد مرتبط با توضيحات اين بند به صورت موردي و پس از انجام هماهنگي با بهره بردار و اخذ مجوز خاموشي
از طرف كارفرما به پيمانكار ابالغ و عمليات اجرايي انجام خواهد شــد .همچنين در اين زمينه پيمانكار نمي تواند به دليل جدا از
هم بودن عمليات ادعايي در خصوص توقف گروههاي سيم كشي داشته باشد.
بعد از اتمام عمليات ســيم كشــي هر ســكشــن ،پيمانكار مكلف به كنترل تنشــن مجدد تك تك ســيمهاي فاز و گارد با حضــور
نمايندگان دسـتگاه نظارت مي باشـد تا در صـورت وجود مغايرت با جداول تنشـن،سـريعا اقدامات اصـالحي انجام گردد در غير
اينصورت پيمانكار حق شروع عمليات سيم كشي سكشن هاي ديگر را نخواهد داشت.
پيمانكار موظف است كليه تابلوهاي شماره ،خطر ،و آرايش برجها را تهيه و به شرح زير بر روي برجها نصب نمايد.
تابلو خطر،شماره و آرايش فاز براي كليه برجها تهيه و نصب خواهد شد.
مشخصات تابلو بايد به تاييد مهندس مشاور برسد و مي بايست يك نمونه از تابلو پيش از توليد انبوه جهت اخذ تاييديه مشاور و
كارفرما توليد گردد.
پيمانكار موظف به سي م ك شي همزمان سيمهاي فاز و محافظ فيبرنوري مي با شد و در صورت ق صور در انجام همزمان عمليات
فوق  ،كليه عواقب آن از جمله رفع مشكالت مجدد معارضين وپرداخت هزينه خسارت كشاورزان به عهده پيمانكار خواهد بود.
در صــورت نياز به باز نمودن آن بخش از خطوط فشــار ضــعيف و يا 20كيلوولت كه متقاطع با مســير خط انتقال در زمان ســيم
ك شي مي با شد ،پيمانكار مي باي ست پس ازاتمام عمليات سيم ك شي شبكه موجود(خطوط ف شار ضعيف يا  20كيلوولت) را به
حالت اوليه بازگرداند،كه از اين بابت هيچگونه هزينه اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.
چنانچه به هر دليل امكان اجراي عمليات در محل مورد نظر وجود نداشـــته باشـــد  ،بمنظور جلوگيري از توقف كار  ،پيمانكار
موظف ا ست در صورت وجود جبهه كاري در هر نقطه ديگر از م سير خط با نظر د ستگاه نظارت ن سبت به جابجايي و م شغول
شدن در جبهه كاري ديگر اقدام نمايد و از بابت تبعات تغيير جبهه كاري هيچگونه هزينه اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.
پيمانكار موظف به تامين نفرات فني مورد نياز جهت تحويل پروژه به بهره برداري براي انجام بازديدهاي الزم و كنترل تنشن مي
باشد.
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پيمانكار موظف ا ست در كليه مراحل اجرايي پروژه اعم از احداث فوندا سيون،دكل بندي و سيم ك شي نهايت دقت خود را در
خصوص رعايت مسائل زيست محيطي به عمل آورد تا حداقل خسارت به اراضي ديم،آبي و باغات وارد شود در غير اينصورت و
در صورت تشخيص نماينده كارفرما مبني بر ايجاد خسارت خارج از عرف به اراضي اطراف محل كار پيمانكار خود راسا جوابگوي
معارضين و صاحبان ا راضي بوده و پرداخت كليه خسارتهاي مربوطه نيز بدون هيچ عذر و بهانه اي به عهده پيمانكار خواهد بود.
ارائه برنامه مديريت پروژه بر اساس استانداردهاي معتبر در زمان شروع پروژه.
اخذ و ارائه گواهي ايمني پيمانكاران صادره از سوي اداره كار،تعاون و رفاه اجتماعي و رعايت مفاد آن كه پيمانكار در حين مبادله
قرارداد نسبت به ارائه گواهينامه فوق به كارفرما اقدام نمايد.
 -10-1-60پيمانكار موظف است به هنگام حمل و جابجايي قطعات برج با استفاده از جرثقيل از تسمه مناسب استفاده نموده تا
آسيبي به قطعات بدنه برج وارد نگردد .جرثقيل مربوطه مي بايست از لحاظ فني واجد شرايط الزم بوده و گواهينامه هاي الزم را
اخذ نمايد.
پييمانكار موظف به رعايت كليه نكات ايمني در تمامي مراحل انجام پروژه بوده و ميبايست يك نفر نماينده  HSEبه طور تمام
وقت در كارگاه به هزينه خود مستقر نمايد.
جمع آوري بخشي از خط انتقال  230كيلوولت دومداره موجود شامل :جمع آوري برجهاي تلسكوپي،سيم هادي و محافظ،يراق
آالت و مقره و دسته بندي و تحويل به انبار كارفرما
تخريب فونداسيون برج هاي موجود تا عمق مورد نظر دستگاه نظارت

-46
-47
-48

-49
-50
-51

 -10-2رعايت بخ شنامه ها و د ستورالعملها مطابق تعهدنامه اجرا و پذيرش م سئوليت هاي نا شي از قوانين و مقررات
پيمان
دستورالعملGIS
دستورالعملOHSAS
*********************************************************************
 -11پيوست يازده :فهرست عمومي لوازم يدكي و مواد مصرفي ،براي دوران راه اندازي و يك ساله دوران بهره برداري.
 -1براساس پيوست يك جدول دو مقاديربخش تجهيزات يدكي(در اين پيمان مصداق ندارد)
*********************************************************************
 -12پيوست دوازده :انتقال تكنولوژي و آموزش كاركنان كارفرما ،به وسيله پيمانكار.
 -12-1انتقال تكنولوژي مصداق ندارد .
 -12-2آموزش كاركنان كارفرما.
▪ نفر روز آموزش  :هزينه در جدول مقادير خدمات اعالم شده است
▪ تعداد نفرات با توجه به پيوست يك و نوع آموزش :
برنامه آموزش :
▪
▪ مشخصات اساتيد :
▪ جزوات آموزش :
▪ مشخصات مكان و امكانات كمك اموزشي :
(در اين پيمان مصداق ندارد)
*********************************************************************

شركت توسعه ،عمران و مديريت
منطقه گل گهر

 -13پيوست سيزده :تعهدات كارفرما در تحويل محل اجراي كار ،تأمين مصالح و تجهيزات و انجام كارها.
 -13-1شرح كارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد كارفرما ،تا مرحله پيش راه اندازي . . . . . . .
 -13-2شـــرح كار ها و تعهدات كارفرما در مرحله راه اندازي (تأمين خوراك ،امكاناتي مانند آب ،برق ،گاز و ( ، )Utilityمواد
شيميايي

(مصداق ندارد)

 -13-3برنامه زماني تعهدات كارفرما ،موضوع بندهاي  1-13و .2-13
(در اين پيمان مصداق ندارد)
*********************************************************************
 -14پيوست چهارده :برنامه زماني كلي اجراي كار.
 -14-1برنامه زماني تحويل نقشــه ها و اســناد و مدارك مورد نياز از ســوي كارفرما .كليه نقشــه هاي اجرايي اوليه كار حد اكثر  15روز
پس از مبادله قرارداد از طرف كارفرما در اختيار پيمانكار ق رار مي گيرد .پيمانكار موظف است نقشه هاي تحويلي را بطور كامل مطالعه و
نقطه نظرات خود را به كارفرما اعالم نمايد .م سئوليت هر گونه ا شتباه در اجراي كار نا شي از عدم آگاهي از نق شه ها و مدارك فني به
عهده پيمانكار خواهد بود.
-14-2برنامه زماني كلي اجراي كار.
برنامه زمان بندي تهيه تجهيزات و اجراي عمليات واريانت خط انتقال  230كيلوولت دو مداره شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر
رديف

ماه اول

تجهيز كارگاه

2

تهيه،بارگيري وحمل آرماتور مورد نياز پروژه و تخليه در محل انبار

3

تهيه،بارگيري وحمل شابلون و انكربولت مورد نياز پروژه و تخليه در محل انبار

4

تهيه ،بارگيري و حمل تجهيزات سيستم اتصال زمين برجها و تخليه در محل انبار

5

ماه دوم

شرح فعاليت
1

1

ماه سوم

تامين،بارگيري وحمل برجهاي پروژه و تخليه در محل انبار و پاي كار

6

تامين ،بارگيري و حمل انواع سيم هادي و محافظ مورد نياز پروژه و تخليه در محل انبار و پاي كار

7

تامين،بارگيري و حمل يراق آالت سيم هادي و محافظ و تخليه در محل انبار و پاي كار

8

تامين ،بارگيري و حمل مقره مورد نياز پروژه و تخليه در محل انبار و پاي كار

9

عمليات كنترل نقشه برداري

10

حفاري فونداسيونها

11

آرماتور بندي و بتن ريزي و....

12

نصب كامل انواع برجها

13

سيم كشي سيم هادي و محافظ

14

تخريب فونداسيون برج هاي موجود و جمع آوري تجهيزات خط انتقال موجود و تحويل به انبار كارفرما

2

3

4

1

2

3

4

1

2

شركت توسعه ،عمران و مديريت
منطقه گل گهر

*********************************************************************
 -15پيوست پانزده :فهرست فروشندگان و پيمانكاران دست دوم
)(LIST OF VENDORS & SUBCONTRACTORS
(در اين پيمان مصداق ندارد)
*********************************************************************
 -16پيو ست شانزده :لي سانس و شرايط واگذاري حق لي سانس( .در موارد خا صي كه بر دانش فني برخي كارها و يا تجهيزات
تحت ليسانس باشد)
(در اين پيمان مصداق ندارد)
*********************************************************************
 -17پيوســت هفده :اقالمي از كارها ،خدمات ،تأمين مصـــالح و تجهيزات ،كه از محل مبالغ مشـــروط ( PROVISIONAL
 ،)SUMبه وسيله پيمانكار تأمين مي شود.
(در اين پيمان مصداق ندارد)
*********************************************************************
 -18پيوست هجده :اسناد و مدارك فني.
 -18-1كدها و استانداردها.
با الويت استفاده از استانداردهاي وزارت نيرو  ،ايران و بين المللي خواهد بود كه برخي از آن ها به شرح زير مي باشند:
ستاندارد شماره  ASTM B230مشخصات براي سيم آلومينيومي  1350-H19براي كاربردهاي الكتريكي
مشخصات هادي آلومينيومي به هسته فوالدي )(ACSR
استاندارد ASTM B232M
استاندارد شماره  ASTM B341مشخصات براي رشته هاي فوالدي با پوشش آلومينيوم ،مورد استفاده در هسته فوالدي
هاديهاي آلومينيوم -فوالد )(ASTM/AZ
استاندارد شماره  ASTM B354هادي هاي فلزي بدون پوشش عايقي
استاندارد شماره  ASTM B354-70اصطالحات مربوط به سيم محافظ فنري بدون عايق
مشــخصــات براي رشــته هاي فوالدي با پوشــش روي ،مورد اســتفاده در هاديهاي
اســتاندارد شــماره ASTM B498
آلومينيوم – فوالد)(ASTM
مشـــخصـــات هادي هاي رشـــ ته اي با هســـ ته فوالدي داراي پوشـــش
اســـ تا ندارد شـــ ماره ASTM B549
آلومينيوم)(ASTM/AW
هاديهاي استاندارد با اندازه متريك
استاندارد شماره ASTM 682
هاديهاي رشته اي آلومينيومي
استاندارد شماره IEC 207
هاديهاي رشتهاي با مغزي فوالد
استاندارد شماره IEC 209
مشخصات براي رشته فوالدي با استحكام باال مورد استفاده در هادي هاي آلومينيومي
استاندارد شماره ASTM B606
آلياژ آلومينيوم مجهز به هسته فوالدي
استاندارد شماره  ASTM B609Mمشخصات فني سيم آلومينيومي  1350با مقطع دايره اي براي كاربردهاي الكتريكي
استاندارد شماره  55يه شماره مجلد  302عنوان :استانداردهاي هادي خطوط انتقال نيرو ( دستورالعمل نصب يا راه اندازي
و بهره برداري)

 عمران و مديريت،شركت توسعه
منطقه گل گهر

 رنگ و پو شش تجهيزات برق ( شناخت مهند سي رنگ آميزي و پو شش:عنوان

1  به شماره مجلد63 ا ستاندارد شماره
)تجهيزات صنعت برق
 رنگ و پو شش تجهيزات صنعت برق ( عوامل موثر در انتخاب رنگ و:عنوان
203  به شماره مجلد63 ا ستاندارد شماره
)پوشش
 استانداردهاي هادي خطوط انتقال نيرو(دستورالعمل نصب يا راه اندازي و:  عنوان302  به شماره مجلد55 استاندارد شماره
)بهرهبرداري
 رنگ و پو شش تجهيزات صنعت برق( شناخت مهند سي رنگآميزي و پو شش:عنوان1  به شماره مجلد63 ا ستاندارد شماره
)تجهيزات صنعت برق
) رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق (عوامل موثر در انتخاب رنگ و پوشش:عنوان203  به شماره مجلد63 استاندارد شماره
يا معادل آن
BS3288
 يا معادل آنIEC61284
 يا معادل آنASTM A 123
 يا معادل آنASTM A239
 يا معادل آنASTM A370
 يا معادل آنASTM A394
 يا معادل آنNEMA 107
ASTM CC3-1973 (ANCI C 292)
َ(CISPR PUB 1 and 2 edition 1972,PUB 7B,1975)

IEC 120 :
IEC 305:
IEC 372:

Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units.
Characteristics of string insulator units of cap and pin type.
Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units dimensions
and tests.

IEC 383:
Part 1 :

Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000V
Ceramic or glass insulator units for ac systems - Definitions, test methods and
acceptance criteria.
Insulator string and insulator sets for ac systems-Definitions, test methods and
acceptance criteria.

Part 2 :
IEC 437:
IEC 507:
IEC 572:

Radio interference tests on high voltage insulators.
Artificial pollution tests on high - voltage insulators to be used on ac. systems.
Specification for ceramic and glass insulating materials.
Part 1 :
Definitions and classifications.
Part 2 :
Method of test
Part 3:
Individual materials

IEC 797:

Residual strength of string insulator units of glass or ceramic materials for overhead
lines after mechanical damage of the dielectric.

IEC 815:

Guide for selection of insulators in respect of polluted conditions.

شركت توسعه ،عمران و مديريت
منطقه گل گهر

Insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a nominal voltage
greater than 1000V.
Specification for ingot zinc.

BS 137:
BS 3436:

ASTM A153 Specification for Zinc coating ( Hot Dip ) of iron and steel hardware.
Standard specification for ferritic malleable iron casting.

ASTM A47M

Standard specification for pearlitic malleable iron casting.

ASTM A220

Standard specification for ductile malleable iron casting.

ASTM A536

Standard test method for Autoclave Expansion of Portland
Cement.

ASTM C151

CISPR Publication 1 : Specification for CISPR radio interference measuring
apparatus for the frequency range 0.15 to 30 MHz
ساخت و عملكرد و آزمايش تمام تجهيزات مو ضوع مناق صه در م شخ صات فني از هر لحاظ بايد بر ا ساس آخرين تجديد نظرهاي قابل
قبول و جاري استاندارهاي فوق الذكر و يا معادل آنها باشد.
اســـ تانداردهاي ملي و بين المللي د يگر نيز به شـــرط تاي يد كارفرما و در صـــورتيكه جزئ يات آن ها با اســـ تانداردهاي قابل قبول
" "ANSI","NEMA","ASTMبرابر باشد پذيرفته خواهد شد.
 -18-2مشخصات فني.
مشخصات فني تهيه تجهيزات موضوع پيمان و نيز عمليات اجرايي مطابق جلد دو از دو( اسناد فني) خواهد بود.
 -18-3نقشه ها و ساير اسناد فني پيمان.
نقشه ها مطابق جلد دو از دو( اسناد فني) خواهد بود
 -18-4اسناد و مدارك فني كه در طول اجراي كار به وسيله كارفرما تهيه و به پيمانكار ابالغ مي شود.
در صــورت تغيير طرح در طول اجراي كار و يا ســاخت تجهيزات  ،اســناد و مدارك فني مورد از طرف كارفرما و يا نماينده
قانوني به پيمانكار ابالغ مي گردد  ،و جزو اسناد فني پيمان محسوب مي شود .
 -18-5اسناد و مدارك فني كه در طول اجراي كار به وسيله پيمانكار تهيه و به تصويب يا اطالع كارفرما مي رسد.
كليه اســناد و مدارك فني مطابق با اجراي كار و تغييرات مربوطه مي بايســت در طول اجراي پيمان از طرف پيمانكار تهيه و
به تاييد كارفرما برسد .
 -18-6شمار نسخه و زبان مدارك فني.
شمار ن سخه هاي برا ساس د ستورالعمل توزيع ا سناد فني و با فرمت ا صلي (  Word-Excel-Auto cadو  .....و به ح سب مورد به
زبان فارسي و انگليسي بايد تحويل گردد  .كليه كاتالوگها و دستورالعملها بايد در ديسكتها بصورت  Pdfوجود داشته باشند .
 -18-7فهرست برنامه هاي كامپيوتري مورد نظر كارفرما.
▪ برنامه هاي نرم افزاري براي تنظيم  ،ورود دادها  ،دريافت دادها  ،تغيير الگوريتمها  ،اضـــافه وكم نمودن ســـخت افزارها و
بصورت اصل (  )originalبايد براساس برنامه زماني و قبل از بهره برداري تحويل گردند .
▪ سخت افزار اخت صا صي ارتباط كامپيوتر  ،د ستگاهاي آزمايش و  . .كه براي تجهيز پيش بيني شده بايد حداقل به تعداد دو
عدد تحويل گردند مگر در بخشهاي فني و جدول مقادير تعداد درخواست ذكر شده باشد
*********************************************************************

شركت توسعه ،عمران و مديريت
منطقه گل گهر

 -19پيوست نوزده :مراكز بارگيري و تخليه ،حمل مصالح و تجهيزات ،نحوه ارزشيابي محموله ،و مشخصات بسته بندي.
محل تحويل و تخليه تجهيزات
-1-19
 محل تحويل تجهيزات از درب كارخانه يا انبار كارفرما بوده و ميبايست در محل انبار كارگاهي و پاي كار تخليه گردند. پيمانكار موظف به حمل تجهيزات به محل ن صب آنها ميبا شد مگر اينكه در مواردي كارگاهي تحويل ن شده با شد كه دراينصــورت پيمانكار با درخواســت كتبي تعيين محل تخليه و تحويل را  3هفته قبل از حمل از كارفرما اســتعالم مينمايد.
كارفرما محل تخليه و تحويل تجهيزات را حداكثر پنج ( )5روز قبل از تاريخ حمل بصورت كتبي اعالم خواهد كرد.
 كارفرما هيچگونه م سئوليتي در قبال تجهيزات تخليه شده در محلهاي قيد شده ندارد و اين تجهيزات ميباي ست به نحومناسبي توسط پيمانكار و به مسئوليت و هزينه وي در انبار محافظت و نگهداري گردند.
تبصره :تهيه ماشين آالت الزم جهت بارگيري ،حمل و تخليه بر عهده پيمانكار بوده و از اين بابت هزينه اي به وي پرداخت
نخواهد شد.
 -2-19نحوه ارزشيابي محموله و مشخصات بستهبندي
 -1-2-19نو بودن تجهيزات
كليه تجهيزات بايد نو ،غير مستعمل و اصلي بوده و مستقيماً ،از كارخانه توليدكننده به انبار كارفرما تحويل گردد .تجهيزات
مستعمل يا دوباره ساخته شده يا تعمير شده و نمونههاي غيرصنعتي تجهيزات ) (Prototypeپذيرفته نخواهد شد .در
صورت مستعمل بودن تجهيزات و يا در صورتيكه مطابق با مشخصات فني مورد درخواست كارفرما نباشد ،پيمانكار متعهد
است به دستور كارفرما اين نوع تجهيزات را تعويض نموده و در مدت زماني كه كارفرما معين ميكند در محل اجراي كار
تحويل نمايد .كليه هزينههاي ايجاد شده در اين رابطه به عهده پيمانكار خواهد بود.
همچنين درصورتيكه در مراحل نصب و راهاندازي ،تحويل موقت و دوره تضمين  12ماهه به هر دليل تجهيزات موضوع
پيمان دچار خرابي يا عيب شوند نيز مشمول اين ماده بوده و پيمانكار موظف است آنها را به هزينه خود تعويض نموده و
تعمير شده اين تجهيزات قابل قبول نخواهد بود.
 -2-2-19اسناد حمل
پيمانكار موظف ا ست پس از ار سال هر محموله از تجهيزات به محل بالفا صله ا سناد و مدارك زير را به رو شي كه ذيال"
ذكر ميشود تهيه و ارائه نمايد.
الف :صورت وضعيت در سه ( )3نسخه با مهر و امضاء اصل ،صورت وضعيت صادره بايد معادل قيمت تجهيزات و
شرايط پرداخت مربوطه باشد.
ب :گواهي بيمه در  3نسخه م بني بر تاييد بيمه ارزش كامل تجهيزات مورد حمل بر اساس ماده بيمه قرارداد منضم
به رسيد حق بيمه صادره توسط شركت بيمه كننده مربوط به اين گواهي.
ج :صورت بسته بندي در سه ( )3نسخه حاوي وزن ،ابعاد و محتويات هر بسته كه نام و نشاني كارفرما ،شماره
پروژه و پيمان و بسته به طور صحيح ،روي آن ذكر شده باشد.
د :فهرست مقادير تجهيزات در پنج ( ) 5نسخه با مهر و امضاء اصل كه مطابق قيمت تجهيزات و شرايط پرداخت
مربوطه باشد.
هـ :گواهي آزمايش كارخانه صادره توسط كارخانه سازنده در سه ( )3نسخه همراه تائيديه كارفرما (چنانچه آزمايش
در حضور نماينده او انجام شده باشد).
و :يك نسخه اصل بارنامه
ز :گواهي تايپ تست كه به تاييد كارفرما رسيده باشد.
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 -3-2-19مشخصات محموله
پيمانكار بايســتي بالفاصــله پس از انجام اقدامات الزم براي حمل هر محموله از تجهيزات موضــوع پيمان مشــخصــات كامل آن
محموله را به شرح زير به كارفرما ارائه دهد
الف) شماره و تاريخ بارنامه
ب) نوع وسيله نقليه (نام كشتي و يا شماره كاميون)
ج) قيمت محموله
د) نوع تجهيزات ،تعداد بستهها ،وزن خالص و ناخالص محموله
هـ) مبداء و مقصد محموله
و) تاريخ پيشبيني شده ورود محموله به محل تعيين شده در پيمان
 -4-2-19صحت بسته بندي
پيمانكار كليه تجهيزات را براي تحويل به نحوي آماده خواهد كرد كه از آسيب و فساد ضمن حمل مصون باشند و پيمانكار
مسئول جبران كليه خسارات و فساد ناشي از هرگونه نقص در طرز صحيح بستهبندي و حمل و انبار كردن و نگهداري از قبيل
جلوگيري از نفوذ رطوبت و زنگ زدگي و تاثيرات هوا و گازهاي ديگر و امثال آنها خواهد بود و جبران خسارت كارفرما از طريق
تغيير يا تعويض يا پرداخت خسارت به نحوي كه مورد رضايت كارفرما باشد بر عهده پيمانكار خواهد بود .در موارد لزوم براي
سهولت در حمل بعضي از تجهيزات بايستي آنها را روي چر يا شاسي مناسبي نصب نمود و قسمتها و لوازمي كه ممكن است
در اثناي حمل مفقود شوند در صندوقهاي چوبي يا بستهبندي مطمئن ديگري حمل كرد.
در هر حال بستهبندي بايد به صورتي باشد كه عالمت گذاري به نحو روشن و معلومي انجام پذيرد.
كليه صندوقها يا بستههايي كه وزن غير خالص آنها از يكصد ( )100كيلوگرم بيشتر باشد بايد به نحوي تهيه شوند كه به آساني بتوان
چنگك جرثقيل را به آنها متصل نمود و در مواردي كه اتصال چنگك جرثقيل به صندوقها و بستهها به علل فني براي محتواي آنها زيان
بخش باشد بايد روي تجهيزات وسائلي تعبيه شود كه بتوان به آساني آنها را به چنگك جرثقيل متصل نمود بطوريكه بدون خطر حمل
و نقل آنها ميسر گردد.
بسته بندي بايد به نحو روشن و معلومي مطابق با مشخصات فني عالمت گذاري شده باشند و به نحوي بستهبندي بايد به صورتي باشد
كه با هرگونه مقررات مورد لزوم حمل تطبيق نمايند.
 -5-2-19عالمت گذاري بستهها
دو گوشــه متقابل هريك از صــندوقها و بطوركلي هر محمولهاي بايد به رنگ قرمز به شــكل مثلث با رنگ بادوامي رنگ شــده و
بطور صحيح و خوانا روي آنها نشاني زير نوشته شود.
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پروژه خط انتقال 230كيلوولت دومداره شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر
شماره قرارداد
موضوع پيمان
نام پيمانكار
مقصد
شماره صندوق يا بسته
وزن خالص(كيلوگرم)
وزن ناخالص(كيلوگرم)
ابعاد طول ،عرض و ارتفاع (با واحدهاي متريك)
محتويات محموله

 -6-2-19اسناد منضم به بستهها و مسئوليت تخلف از بستهبندي
با هر محموله بايد دو ( )2نسخه صورت بستهبندي كه در هر يك از آنها شماره صندوق يا بسته و مشخصات ديگري كه محموله
را معرفي نمايد ،همراه باشد .يك نسخه از صورت بستهبندي مذكور در داخل صندوق يا بسته و نسخه ديگر در پاكتي كه آب و
رطوبت در آن نفوذ نكند در خارج صندوق يا ب سته به نحوي بايد ملحق گردد كه در اثناي حمل قابل جدا شدن يا مفقود شدن
نبا شد .عالوه بر اين پيمانكار موظف به ار سال دو ن سخه از فهر ست ب ستهبندي هر صندوق يا ب سته به كارفرما (بهمراه ا سناد
حمل) ميباشد.
هرگاه در اثر تخلف پيمانكار يا هرگونه قصور او در بستهبندي و مشخص كردن صندوقها (طبق شرح فوق) هزينه اضافي يا خسارتي به
كارفرما تحميل گردد ،پيمانكار مسئول پرداخت آن خواهد بود.
 -3-19حمل و تخليه
پيمانكار متعهد مي گردد كليه تجهيزات موضوع پيمان را در محلهاي تعيين شده و بر اساس مقدار تجهيزات موضوع پيمان و جدول
زمانبندي به خريدار تحويل نمايد .مسئوليت بيمه ،بارگيري ،حمل ،تخليه از نقطه مبدأ (كارخانه سازنده يا انبار كارفرما) تا محل
تخليه آنها (انبار كارفرما و يا پاي كار) به عهده پيمانكار است.
در صورتي كه حمل تجهيزات توسط وسائط ترابري جادهاي انجام گيرد ،پيمانكار بايستي عمليات را به نحوي انجام دهد كه به طور
غير ضروري مزاحم شوارع عمومي يا خصوصي يا رودخانهها و شبكههاي آبياري و لولهكشي و كابلهاي برق و تلفن و تلگراف و ساير
تاسيسات نگردد و اقدامات احتياطي و مقدماتي الزم را به عمل آورد تا راههاي شوسه و پلهايي كه جهت حمل مورد استفاده قرار
مي گيرند از آسيب ناشي از عبور و مرور مصون بماند و با توجه به مرز يا بندر ورودي كه براي ورود تجهيزات موضوع پيمان در نظر
ميگيرد ،اطالعات كامل و دقيقي از وضع راه ها ،مقاومت و عرض پلها و ارتفاع تونلهاي بين مرز ورودي تا محل تخليه تجهيزات به
دست آورده و آرايش و بستهبندي تجهيزات موضوع پيمان را به نحوي انجام دهد و راههايي را انتخاب كند و وسايل نقليهاي را به كار
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برد و مقدار بار وسايل نقليه را به قسمي محدود نمايد كه در رابطه با حمل آنها مواجه با مشكالتي نشود و خطر خرابي و آسيب تا
حدودي كه طبق مقررات يا در صورتي كه مقرراتي وجود نداشته باشد تا حدودي كه به طور معقول امكانپذير است محدود گردد.
در صورت تخلف و عدم رعايت مفاد اين ماده هرگاه از اين حيث ادعايي عليه كارفرما مطرح شود پيمانكار مسئول آن بوده و كليه
تاخيرات و هزينههاي ايجاد شده در اين رابطه به عهده او خواهد بود.
بارگيري ،حمل و تخليه تجهيزات از انبارهاي كارفرما يا از كارخانه سازنده به عهده پيمانكار است .در صورت حمل و تخليه آنها توسط
كارفرما ،هزينه آن از مبلغ مندرج در پيمان كسر خواهد شد.
پيمانكار الزم است تجهيزات را به تفكيك هر مركز بستهبندي و به آنها حمل نمايد.
 -4-19چگونگي تحويل تجهيزات
تجهيزاتي كه در محلهاي ذكر شده تو سط پيمانكار تخليه ميگردد ،تو سط كارفرما و در ح ضور نماينده پيمانكار مورد بازر سي و
شمارش قرار خواهند گرفت و در صورتيكه تجهيزات ظاهراً سالم و آثار خسارت در آنها ديده نشود ،صورتمجلس تحويل كاال منضم
به صورت وضعيت مربوطه براي تقليل متناسب ضمانتنامه پيشپرداخت تنظيم و امضاء خواهد شد (امضاء صورتمجلس تحويل كاال
براي تقليل ضمانتنامه پيش پرداخت بوده به هيچ وجه به منزله تحويل قطعي تجهيزات نبوده و فقط به منظور تقليل ضمانتنامههاي
پيشپرداخت پيمانكار بكار گرفته خواهد شــد و تحويل قطعي تجهيزات پس از پايان دوره تضــمين و صــدور صــورتمجلس تحويل
قطعي انجام خواهد گرفت) و چنانچه مشهود باشد كه تجهيزات خسارت ديده و يا در شرايط مطلوب نيستند كارفرما مجاز است كه
تجهيزات تخليه شده را قبول ننموده و تعويض و يا اصالح آنها را طي مدت معين بخواهد و در صورت امتناع پيمانكار از تعويض و يا
اصـــالح تجهيزات به تشـــخيص كارفرما و طي مدت مورد توافق طرفين ،كارفرما مجاز اســـت به هر طريق كه صـــالح ميداند اين
تجهيزات را تعويض و يا ا صالح نموده و براي جبران خ سارت وارده بر ا ساس مواد ديگر پيمان عمل نمايد و يا پيمان را بدليل ق صور
پيمانكار فسخ نمايد .هزينه باز كردن و بستهبندي مجدد تجهيزات جهت بازرسي بعهده پيمانكار ميباشد.
كاالي موضوع قرارداد در دوره ساخت و يا قبل از تحويل هر قسمت قابل تحويل از كاال طبق مشخصات ودستورالعمل هاي
فن ي توسط دستگاه نظارت و حضور نمايندگان كارفرما مورد بازرسي و آزمايش قرار خواهد گرفت.پيمانكار بايد ده روز قبل
از شروع آزمايش برنامه قطعي آزمايش را به كارفرما كتب ًا اطالع دهد تا كارفرما بتواند نماينده يا نمايندگان خود را جهت
نظارت به محلي كه آزمايش در آن انجام مي شود اعزام دارد .پيمانكار موظف است تسهيالت الزم و مناسب جهت انجام
بازرسي و آزمايشات مربوطه را فراهم نمايد .و عالوه بر هزينه هاي مربوط به آزمايشات و تامين امكانات وكادر و محل مورد
نياز جهت انجام آن و هماهنگي و برنامه ريزي مناسب در اين خصوص  ،كليه هزينه هاي رفت و برگشت و اقامت و پذيرايي
از نمايندگان كارفرما و مشاور در كليه مراحل و دفعات بازديد و نمونه برداري و تست بر عهده پيمانكار مي باشد  .درصورتي
كه در موقع بازرسي  ،تمام و يا قسمتي از كاالي موضوع قرارداد از لحاظ جنس و يا ساخت معيوب بوده و يا طبق مشخصات
مندرج در قرارداد نباشد كارفرما مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننموده و اصالح و يا تعويض آنها را از پيمانكار بخواهد.
در صورتيكه پيمانكار از رفع عيوب تجهيزاتي كه كارفرما درخواست تعويض يا تعمير آنها را نموده است امتناع نمايد كارفرما
مي تواند به يكي از دو طريق ذيل عمل نمايد :
 - 1 -5 – 19به هر طريقي كه صالح ميداند اين تجهيزات را تعويض و يا تعمير نموده و كليه هزينه ها و خسارات وارده را
باضافه ( 15پانزده) درصد از محل ضمانتنامه هاي پيمانكار و يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد و يا هر
گونه اموال و دارايي پيمانكار مستقيماً و بدون نياز به اقدامات اداري و قضايي وصول نمايد .
 - 2 -5 -19طبق مفاد ماده مربوط به فسخ  ،قرارداد را بدليل قصور پيمانكار و عدم توانايي فني ومالي وي در انجام كارها
فسخ نمايد.
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هرگونه بازر سي و آزمايش ،ت صويب و يا تائيد نتايج آزماي شات تو سط كارفرما ،پيمانكار را از م سئوليت او در مقابل عيوب يا
نقائ صي كه تا قبل از پايان دوره ت ضمين معلوم گردد مبرا نمينمايد .هزينه هاي نا شي از انجام بازر سي و آزماي شات مذكور
دراين ماده بعهده پيمانكار خواهد بود
 -3-5-19پيمانکار موظف ا ست بالفا صله پس از انعقاد قرارداد ن سبت به ارائه گواهي تايپ ت ست كليه تجهيزات
مورد نياز پروژه اقدام نمايد .چنانچه گواهي تايپ ت ست ارائه شده مورد تاييد كارفرما نبا شد پيمانکار موظف به
انجام فرايند تايپ تســت با هزينه خود بوده و از اين بابت هيچگونه هزينه اضــافي به پيمانکار پرداخت نخواهد
شد.
*********************************************************************
 -20پيوست بيست :نحوه گردش كارها.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

پيمانكار موظف است كليه مكاتبات مرتبط با موضوع پيمان را از طريق مشاور طرح انجام و رونوشت به كارفرما دهد.
در حالتهاي ويژه كه بسيار محدود مي باشد  ،مكاتبه مستقيم با كارفرما صورت پذيرد .
كليه مكاتبات مي تواند بصورت دورنگار و اصل تحويل دبيرخانه هاي مربوطه گردد .
از ارسال اسناد و مدارك مهم بصورت اينترنتي بدليل موارد امنيتي خودداري گردد .
به منظور ثبت و پيگيري و كنترل  ،از تحويل اسناد بصورت دستي خودداري گردد .
با توجه به سيستم اتوماسيون اداري مكاتبات از طريق دبيرخانه مركزي صورت پذيرد .
كليه مكاتبات با مدير واحد مربوطه صورت مي پذيرد مگر بصورت كتبي موارد غير ابالغ شده باشد .
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مطابق مفاد بخشنامه
شماره  101/183406مورخ 1383/10/05
سازمان برنامه و بودجه و پيوستهاي آن ميباشد.
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شرايط خصوصي پيمان
اين شرايط خ صو صي  ،در تو ضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي ا ست كه تعيين تكليف برخي از مواد در آنها به شرايط خ صو صي
موكول شده است .از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي  ،به تنهايي و بدون توجه به ماده مربوط در
شرايط عمومي  ،فاقد اعتبار است .شماره مواد درج شده در اين شرايط خصوصي ،همان شماره مواد و بندهاي مربوط در شرايط عمومي
است.
ماده  .2-3-7فهرست مراجع فني به شرح زير است:
در كليه رشته ها شركت توانير و سازمان برنامه و بودجه مي باشد.
ماده .10
زبان مدارك فني كار  ،انگليسي  ،فارسي است.
زبان مكاتبه ها و اسناد ديگر  ،فارسي است.
ماده .1-13
مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات معادل ده درصد است.
مدت اعتبار ضمانتنامه انجام تعهدات يكسال پس از تحويل موقت است.
ماده  .3-14شرايط آزادسازي ضمانتنامه انجام تعهدات  ،به شرح زير است:

مطابق شرايط عمومي پيمان
ماده  .3-15مسؤوليت تامين هزينه بيمه نامه ها ،به شرح زير است:

هزينه بيمه نامه هاي قرارداد كال به عهده پيمانكار مي باشد.
ماده  .3-16مدت اعتبار بيمه نامه ها  ،به شرح زير است:
مطابق شرايط عمومي پيمان و پيوست . 6
ماده  .1-18ترتيب دريافت خسارتهاي بيمه  ،به شرح زير است:

مطابق شرايط عمومي پيمان
ماده  .3-25موعد تحويل نقشه هاي طبق ساخت از سوي پيمانکار به كارفرما مطابق شرايط عمومي پيمان است.
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ماده  .2-28در شرايط زير  ،پيمانکار مجاز به كار در خارج از ساعتهاي عادي روز و يا شب است.

حسب نوع كار و با اخذ تاييديه از مشاور و كارفرما.
ماده  . 1-38نحوه هماهنگي پيمانکار با ساير پيمانکاران  ،يا گروههاي اجرايي كارفرما و وظايف وي در قبال آنان ،به شرح
زير است :
پيمانكار موظف است قبل از شروع كار و نيز در مدت اجراي پيمان بطور مستمر با ساير عوامل اجرايي مشغول به كار در محل هماهنگي
الزم را به عمل آورد و در صورت نياز و به منظور اجتناب از هر گونه دوباره كاري جهت ايجاد هماهنگي درخوا ست جل سه نمايد .ح ضور
نمايندگان كارفرما در چنين جلساتي الزامي مي باشد.
همچنين پيمانکار موظف به در نظر گرفتن موارد زير ميباشد:

-1كليه هزينه هاي مربوط به اياب و ذهاب نمايندگان مشاور به جلسات كارگاهي
-2كليه هزينه هاي مربوط به ايمني،بهداشت و محيط زيست( ) HSEو حفاظت كار
-3كليه هزينه هاي مربوط به استقرار يک نفر نماينده  HSEبطور دائم در كارگاه
-4تهيه سه وعده غذاي گرم در روز جهت پرسنل مشاور و كارفرما
 -5تهيه واحد م سکوني منا سب جهت اقامت دايم ناظر مقيم در طول مدت پروژه (كليه هزينه هاي مربوطه شامل اجاره ،
تجهيز كامل و پرداخت قبوض آب،برق و ....بر عهده پيمانکار مي باشد)
 -6تهيه يک د ستگاه خودرو دو ديفران سيل (مدل  97به باال) جهت تردد ناظر مقيم در طول مدت پروژه .كليه هزينه هاي
مربوط به اجاره ،تهيه سوخت و تعمير و نگهداري و .....به عهده پيمانکار مي باشد.
الزم به ذكر اســت كه كليه هزينه هاي مرتبط با موارد فوق به عهده پيمانکار بوده و اين هزينه ها در قيمت پيشــنهادي
پيمانکار مستتر است و از اين بابت هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهد شد.
ماده  .2-38ساير هماهنگي هاي مورد نياز خارج از موارد قيد شده در ماده  ،1-38به روشهاي زير صورت ميگيرد:
كليه هماهنگي هاي مورد نياز ذكر شده در ماده  1-38با اعالم قبلي به نماينده كارفرما انجام خواهد شد.
ماده  . 3-38ساير پيمانکاران طرف پيمان با كارفرما  ،و يا گروههاي اجرايي كارفرما در محدوده كار پيمانکار ،عبارتند از :
ساير عوامل اجرايي شاغل در كارگاه در صورت نياز در زمان شروع عمليات اجرايي از طرف كارفرما به پيمانكار معرفي خواهند شد.
ماده . 47
حداكثر مسؤوليت مالي پيمانكار و دوره آن به شرح زير است.

مطابق با قرارداد و با در نظر گرفتن ساير خسارت هاي مستقيم تا پايان دوره تضمين انجام تعهدات
ماده . 48
مســؤوليت هريك از دو طرف پيمان در پرداخت حقوق و عوارض گمركي براي واردات مصــالح و تجهيزات موضــوع پيمان به شــرح زير
است:

كال به عهده پيمانكار مي باشد.
نحوه پرداخت حقوق و عوارض گمركي ماشين آالت ساختماني و ابزار پيمانكار  ،به شرح زير است:

كالبه عهده پيمانكار مي باشد.
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ماده  .8-8-52مبلغ پيمان ،ازجمله شامل جبران هزينه هاي زير ،عالوه بر هزينه هاي درج شده در ماده  52است.

(در اين پيمان مصداق ندارد)
ماده  .1-7-53ميزان كسور حسن انجام كار براي بخشهاي مختلف كار  ،به شرح زير است:

ده درصد ( )%10مبلغ هر صورت وضعيت
ماده  .8-53به ازاي هر  30روز تاخير ن سبت به مدت مقرر در بند  4-53شرايط عمومي در پرداخت صورت و ضعيت هاي پيمانكار ،
مبلغ مطابق شرايط زير به عنوان جبران هزينه هاي اضافي پيمانكار در مدت تاخير ،به وي پرداخت مي شود.

در صورتي كه در پرداخت تمام و يا بخشي از هريك از صورت وضعيتهاي تاييد شده پيمانكار ،بيش از يك ماه از تاريخ سر رسيد آن
تاخير شود ،براي جبران خسارت مازاد بر يك ماه ،كارفرما درشرايط خاص وبه صالحديد خود اختيار دارد ،اضافه بر اصل مبلغ تاخير
شده ،مبلغي معادل حاصلضرب نرخي كه ساالنه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي تسهيالت كوتاه مدت اعطايي در
بخش مربوطه اعالم مي شود در مبلغي كه پرداخت آن به تاخير افتاده براي مدت تاخير ،به پيمانكار پرداخت نمايد.
چنانچه تاخير در پرداخت مبالغ مربوط به صورت و ضعيت ها  /صورت ح سابهاي مذكور به ترتيب فوق از شش ماه تجاوز نمايد براي
مدت مازاد بر شش ماه عالوه بر مبلغ فوق معادل نرخي كه بانكهاي دولتي در هنگام تاخير در پرداخت اق ساط ت سهيالت وفق ضوابط
مربوطه افزون بر نر سود تسهيالت بعنوان خسارت تاخير تاديه دريافت مينمايد به نر ساالنه مزبور افزوده و مبلغ حاصله به پيمانكار
 /فروشنده پرداخت خواهد شد.
ماده  .2-3-54به عنوان جبران هزينه هاي باالسري پيمانكار ،براي تهيه و تامين مصالح و تجهيزات از محل مبالغ مشروط  ،صفر ()0
درصد قيمت واقعي پرداخت شده توسط پيمانكار  ،به وي پرداخت مي شود.
ماده  .55نر تسعير بخش ارز خارجي و ساير ضوابط مربوط به پرداخت آن  ،به شرح زير است :

(در اين پيمان مصداق ندارد)
ماده  . 4-1-56درصــورت تکميل پيش از موعود كار ،كارفرما هزينه تســريع كار را به نحو تعيين شــده در زير به پيمانکار
پرداخت مي كند.

(در اين پيمان مصداق ندراد)
ماده  ( .5-1-56عدم شمول تعديل به پيمان  ،يا نحوه مشمول تعديل شدن پيمان درج شود )
 تفاوت بهاي فلزات (در اين پيمان مصداق ندارد) تعديل عمليات اجرايي (هيچ بخشي از عمليات اجرايي شامل تعديل نخواهد شد)ماده  . 1-1-57پيمانکار ،موظف اســت بيمه نامه هاي زير را براي مصــون نگهداشــتن كارفرما از زمان تحويل موقت كار به
كارفرما ،به هزينه خود و به نام كارفرما  ،دريافت و تسليم كند:
پيمانكار متعهد است هرگونه بيمه نامه مورد نياز پروژه و بيمه نامه هاي مربوطه براي مصون نگاه داشتن كارفرما از ادعاي اشخاص ثالث
را طي هماهنگي با كارفرما از زمان تحويل موقت كار به مدت يكسال به هزينه خود و به نام و با تاييد كارفرما تهيه و ارائه نمايد.
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ماده  . 5-60شرايط واگذاري تاسيسات موقت و تجهيزات ايجاد شده به وسيله پيمانکار و مصالح مازاد به كارفرما  ،به شرح
زير است :
پيمانكار موظف ا ست تا سي سات و تجهيزات موقت راه اندازي شده در محل كارگاه را در صورت نياز كارفرما به او واگذار نمايد .هزينه
هاي اين تاسيسات يا تجهيزات با توافق طرفين از طرف كارفرما پرداخت خواهد شد.

ماده  .1-61دوره مسؤوليت رفع نقص كارهاي موضوع اين پيمان  ،پس از تحويل موقت كارها براساس صورتجلسه تحويل موقت حداقل
 365روز است.
ماده  .3-65براي جبران هزينه هاي نا شي از نگهداري كارها در دوران تعليق و ساير هزينه هاي نا شي از آن  ،مبالغ زير ،
به وسيله كارفرما به پيمانکار پرداخت مي شود:

مبلغي معادل ده درصد (  ) %10متوسط كاركرد فرضي ماهانه به تناسب مبلغ كار متوقف شده .
متوسط كاركرد فرضي ماهانه عبارتست از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان در بخش اجرا به مدت اوليه پيمان در بخش اجرا.
ماده  . 66در صورت تاخير پيمانکار در تکميل طبق برنامه كار  ،يا ق سمتهاي ا صلي آن  ،خ سارت تاخير  ،به شرح زير از
پيمانکار وصول مي شود.

الف هرگاه جمع مدت تاخير غيرمجاز از يك دهم (  ) 0/1مدت قرارداد تجاوز ننمايد جريمه متعلقه براي هر روز تاخير معادل يك دو
هزارم مبلغ كارهاي غيرقابل بهره برداري خواهد بود.
ب هرگاه جمع مدت تاخير از يك دهم (  ) 0/1مدت قرارداد تجاوز كند تا  0/1مدت قرارداد طبق بند (الف) باال و براي مازاد آن براي
هر روز تاخير دوبرابر ميزان تعيين شده در بند (الف) باال.
به هرحال جريمه تاخير از ميزان ده در صد (  ) %10مبلغ قرارداد تجاوز نمي نمايد ،در صورت تجاوز مدت تاخير از  %25مدت قرارداد يا
جريمه تاخير معادل ده درصــد مبلغ قرارداد  ،هركدام زودتر باشــد ،كارفرما مي تواند عالوه بر دريافت جرايم فوق الذكر پيمانكار را نيز
مطابق ماده  68شرايط عمومي پيمان بركنار نمايد.

نمايندگان كارفرما
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امضاء
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مهر شركت
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GIS
مطابق با استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع ابالغ شده از سوي شركت توانير
ويرايش چهارم
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OHSAS
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-

-
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HSE/HF/017
-

HSE/HF/016
-

-

-

-

HSE/HF/019
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-

 -HSE/HF/006

 -- -

 -- -

 -- -

 - --

HSE/HF/008

 عمران و مديريت،شركت توسعه
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-

- HSE/HF/009

HSE/HF/012

-

- SAFETY PLAN
HSE/HF/010

HSE/HF/011

•
•
•
•
- HSE/HF/014

-
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 -HSE/HF/014

-

 -HSE/HF/015
-

-

 عمران و مديريت،شركت توسعه
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-

OHSAS 18001-2007

-

HSE/HF/018
HSE/HF/006
HSE/HF/007
HSE/HF/008
HSE/HF/009
HSE/HF/010
HSE/HF/011
HSE/HF/012
HSE/HF/013
HSE/HF/014
HSE/HF/015
HSE/HF/016
HSE/HF/017
HSE/HF/019
HSE/HF/020
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52,756,460,000
13,691,500,000
1,188,000,000

67,635,960,000

166,000,000

1,139,000,000

4,246,000,000

32,207,560,000

20,548,900,000

7,600,500,000

540,000,000

