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 مناقصه در شرکت دعوتنامه : موضوع

 
 

  ،سالم با
،  تهیه مصالح عملیاتارد در نظر د بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)در راستاي قرارداد اصلی با شرکت پترو شر کت دانیال     .1

ه مناقصه ب  احداث سازه هاي کارخانه احیاء فوالد مکراندر پروژه  راو نصب اسکلت فلزي  ، بارندازيحمل ،ساخت 
ول را طبق جد ادي خودبگذارد. لذا از شما دعوت می شود تا ضمن بازدید از محل پروژه و مطالعه اسناد مناقصه، قیمت پیشنه

  پیوست و شرایط زیر ارائه نمائید.
انیال پترو واقع در خیابان به شرکت د      15/05/99   مورخ  چهارشنبه روز از نامه معرفی و دعوتنامه این داشتن دست در با . 2

 مدارك و اسناد از نسخه یک و مراجعهدبیر کمیسیون معامالت ، 39شهید بهشتی، خیابان صابونچی(مهناز)، کوچه پنجم، پالك 
 میگردد.شماره فاکس ویا ایمیل شما ارسال ه ویا ب نمایید دریافت را مناقصه

 میلیون) رد و هشتصددو میلیا(2،800،000،000 یا چک، شرکت در مناقصه به مبلغضمانت نامه بانکی  بایست می دهنده پیشنهاد . 3
 قرار دهد. ماه و قابل تمدید تهیه نماید و در پاکت الف پیشنهاديسه با اعتبار  یال در وجه شرکت دانیال پترور

 دانیال شرکت یا هوازا میثاق نصر شرکت از الذکر فوق میزان به شده قطعی مطالبات داشتن صورت در است ذکر به تبصره: الزم . 4
 .کند می کفایت نامه ضمانت جهت مالی امور نامه، پترو

 ل شده باشدامه عماین دعوتن هايبند کلیه پیشنهاد آن شرکت با ضمیمه بودن تضمین شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج در . 5
پترو تسلیم و رسید  شرکت دانیال دبیر کمیسیون معامالتبه   22/05/99  مورخ   چهارشنبهروز  14بایستی حداکثر تا ساعت 

 دریافت گردد.

شرح  مطابق حاوي تضمین، "الف"پیشنهاد هاي آن شرکت می بایستی در سه پاکت جداگانه الك و مهر شده شامل پاکت   . 6
ار داده د قیمت قرپیشنها "ج"حاوي مدارك ارزیابی کیفی پیمانکاران و پاکت  "ب"این دعوتنامه، پاکت  هايمندرج در بند 

 دد.شود. شایان ذکر است که همه پاکت ها بایستی در یک بسته با لفافی مناسب الك و مهر شده و تحویل گر

  مهر و امضاء گردیده عودت داده شود.کلیه اسناد و مدارك مناقصه، اصالحیه ها که تماماً  . 7
 5ر بند دقرر مذکور ز مدت مبه پیشنهاد هاي مالی ناقص، مبهم و مشروط که با شرایط ایم مناقصه مغایرت داشته باشدد و یا بعد ا . 8

 این دعوتنامه تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 رکت دانیالشه وسیله بپیشنهاد قیمت ر آنکه اعالم کتبی قبولی قبول تلقی نخواهد شد مگ مورد هیچ یک از پیشنهادهاي واصله . 9
 پترو فرستاده شده باشد.
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عوتنامه) متعلق به او به داین  4چنانچه برنده مناقصه از امضاي پیمان خودداري نماید، تضمین شرکت در مناقصه (مندرج در بند  .10
 سود شرکت دانیال پترو ضبط خواهد شد.

لقی بالغ شده تاال شود است که در این دعوتنامه ذکر شده. هر مکاتبه اي که به نشانی مذکور ارس نشانی پیشنهاد دهنده همان .11
 باشد. اده شدهخواهد گردید مگر آنکه هر گونه تغییري در نشانی قبالً به صورت کتبی به شرکت دانیال پترو اطالع د

 د.امضاء گرد وده، مهر آن شرکت و آخرین تغییرات ثبت شکلیه اوراق اسناد مناقصه میبایست مطابق شرایط مندرج در اساسنامه  .12

 .تماس حاصل نمائید  مهندس شاهقلیآقاي   09122104753جهت بازدید از محل پروژه با تلفن شماره  .13

 با تلفن شماره  ایرسال ا  021- 88744440پرسش مراتب بصورت مکتوب به نمابر شماره  ایدر صورت وجود هرگونه ابهام  .14
 .دیاس حاصل نمائتم )یانیمهندس هم يآقا (پترو  الیشرکت دان واحد امور قراردادهاي  303داخلی   021-  43984000
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 قیمت پیشنهاد برگ موضوع:
  و نصب اسکلت فلزي ، باراندازيحمل ،تهیه مصالح ، ساخت 

 
  

  شرکت دانیال پترو :کارفرما
  39 پالك، صابونچی، کوچه پنجم خیابانتهران ـ آدرس: 

  
 به منضم مدارك و دسایر اسنا و مناقصه شرایط، مشخصات و ها نقشه کلیۀ دقیق مطالعۀ و بررسی از پس میرساند باستحضار

 کامل آشنایی و دیدباز از پس و فوق اسناد در مذکور شرایط قبول با و گردد می محسوب پیشنهاد این الینفک جزء که، آن
  :نماید می قبول و این پیمانکار حاضراست ،کار اجراي محل از
 هر از طوریکه هب و وجه بهترین به  الذکر فوق مدارك در مندرج مشخصات و مناقصه شرایط طبق را مشروحه کارهاي کلیه
مبلغ زاء و در ا ندگانبه پیشنهاد ده شرکت دانیال پترو باشد و مطابق دستورالعمل هاي ابالغی موافقت و رضایت مورد حیث

 انجام دهد: جداول پیوست کل زیر و مطابق

  
  ریال.......................................................................................  به عدد
  ل.........ریا.......................................................................... به حروف

  
  مهر و امضاء پیشنهاد دهنده   
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  جدول پیشنهاد قیمت
  

  ردیف
  قیمت کل (ریال)  مبلغ واحد (ریال)  تقریبی  مقدار  واحد  شرح کار

تهیه مصالح و ساخت اسکلت فلزي سبک و   1
سنگین( از ورق یا پروفیل و..) با تمام 

مصالح جوشکاري یا پیچ و مهره، واشر و 
اتصاالت و جزئیات(شامل سندبالست و 

رنگ آمیزي و تست ها و..) مطابق نقشه در 
 و باراندازي  محل کارگاه ساخت و حمل

اسکلت فلزي ساخته شده تا پاي کار و 
نصب آنها در هر ارتفاع و شکل با تمام 
اتصاالت و جوشکاري و جزئیات مطابق 

  نقشه. 

      400،000  کیلوگرم

    جمع کل(ریال)
تعلق می  ی قرارداد به آنشرایط خصوصمطابق تعدیل  تنها و و هچگونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد  قیمت هاي اعالم شده مقطوع بوده       

   و پیمانکار  هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.  گیرد.
د و ر وزن الکترو(با کس مبناي محاسبه وزن در جدول فوق، کمترین عدد بدست آمده ناشی از وزن تئوریک بر اساس نقشه هاي مصوب کارفرما و وزن باسکول

    می باشد.رنگ)

  پرداخت درصد  شرح مرحله کار  ردیف
  درصد در قبال ضمانتنامه  20  تهیه مصالح ورق، پروفیل و...  1
  درصد در قبال ضمانتنامه 15  تهیه نقشه هاي شاپ و برشکاري طبق نقشه  2
  درصد در قبال ضمانتنامه 15  جوشکاري کامل اسکلت فلزي بخش مربوطه  3
  درصد در قبال ضمانتنامه 5  سندبالست و رنگ آمیزي تجهیزات با مشخصات اعالمی  4
  5  حمل تجهیزات ساخته شده به سایت مکران  5
  40  نصب تجهیزات ساخته شده در محل  6

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده                 
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 شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان : موضوع

  نصب اسکلت فلزي باراندازي و تهیه مصالح ، ساخت و حمل و
 

  
  

  
 بررسی اسناد و  مدارك مناقصه . 1

  
واملی که ی و کلیه عایط محلشر بازدید و نسبت بهپیشنهاد دهندگان بایستی قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادي از محل کار مورد پیمان 

ك ناد و مدارنهاد اسممکن است به نحوي در محاسبه مبلغ پیشنهادي موثر باشد آگاهی کامل حاصل نموده و قبل از تسلیم پیش
  رسی و از مفهوم جزء به جزء آن ها مطلع گردند.مناقصه را دقیقاً مطالعه و بر

ادها سلیم پیشنهتزم جهت شرکت دانیال پترو حق تغییر یا اصالح، تجدید نظر در مشخصات یا نقشه ها را قبل از انقضاي مهلت ال
گان در براي خود محفوظ می دارد و اگر چنین مواردي پیش آید اصالحات فوق طی یک اصالحیه جهت کلیه دعوت شد

  مناقصه ارسال خواهد شد.
ایط هنده به شردیشنهاد پهیچگونه استنادي از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعاي بعدي به دلیل اینکه 
به نارسا  یا استناد شه ها وو اوضاع و احوال کلی و محلی واقف نبوده است و هیچگونه تعذر به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و نق

  ودن مطالب مندرج در آنها از طرف پیشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود.ب
  

 تکمیل نمودن مدارك مناقصه . 2

 
 " 1وش بند ررا طبق  نجام بررسی و تحقیقات الزم مندرج در بند یک فوق مبلغ پیشنهادي خوداپیشنهاد دهندگان باید پس از 

غییري تنه تصرف و  هیچگودر این دستورالعمل تسلیم نمایند.ضمناً محاسبه و به همراه سایر مدارك ذکر شده "برگه پیشنهاد قیمت
بول قاصله مورد شنهاد ونباید در اسناد مناقصه انجام پذیرد در غیر اینصورت و یا در صورت عدم اجراي کامل این دستورات پی

  ردود بداند.نهادي را مین پیشی باشد چننخواهد بود و دستگاه مناقصه گزار حق دارد بدون اینکه نیازي به هر نوع توضیح با استدالل
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 تضمین شرکت در مناقصه . 3
 

دو میلیارد و هشتصد (2،800،000،000دعوتنامه شرکت در مناقصه معادل   "4"پیشنهاد دهندگان باید طبق شرح مندرج در بند 
  .د نمایدنهاد خوریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک  به عنوان تضمین شرکت در مناقصه پیوست پیشمیلیون) 

  
 تسلیم پیشنهادات . 4

 
که به  "ج"و  "ب"، "الف"اسناد و مدارك مناقصه، پس از تکمیل توسط پیشنهاد دهنده باید در سه پاکت الك و مهر شده 

  د:و رسید دریافت گرد مناقصه، نام و مهر شرکت روي هر سه پاکت قید شده باشد به شرح زیر تسلیمعنوان 
 :قرار داده شوند عبارتند از» الف«در پاکت  اسناد و مدارکی که باید . 4,1

  دعوتنامه شرکت در مناقصه 4تضمین شرکت در مناقصه طبق مندرجات بند 
  

 به ترتیب زیر قرار داده شوند عبارتند از: "ب"اسناد و مدارکی که باید در پاکت  . 4,2

  اسناد و مدارك تاسیس شرکت.   . 4,2,1
 اد ، نام وی قراردپیمانکار انجام شده  به همراه کپاطالعات و تجربیات قبلی پروژه هاي مشابه که توسط  . 4,2,2

 تلفن کارفرما.

  رزومه و سوابق نیروهاي کلیدي. . 4,2,3
  گواهی هاي حسن انجام کار و تائیدیه کارفرمایان قبلی. . 4,2,4
  گواهی هاي رتبه بندي و تائیدیه هاي انجمنها و مراجع ذیصالح. . 4,2,5
 .فهرست ماشین آالت پیمانکار به همراه کپی سند مربوطه . 4,2,6

 موارد و اطالعات موثر و مفید در ارزیابی کیفی. سایر . 4,2,7

 فرم خوداظهاري اعالم کارهاي در دست اجراء و ظرفیت آماده به کار . 4,2,8

 کلیه اسناد و مدارك مناقصه،اصالحیه ها و نقشه ها که تماماً مهر و امضاء گردیده. . 4,2,9

  
 از:به ترتیب زیر قرار داده شوند عبارتند  "ج"اسناد و مدارکی که باید در پاکت  . 4,3

 تکمیل شده است. 5پیشنهاد قیمت که براساس بند  . 4,3,1
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 پیشنهاد قیمت . 5
 اقدام نماید. پیشنهاد قیمت بر اساس جدول پیوست دوپیمانکار بایستی نسبت به  . 5,1

یمه تامین الیات، ب( صعوبت، باالسري، مستقیم و غیر مستقیم  قیمت هاي پیشنهادي، شامل تمام هزینه ها اعم از م . 5,2
 باشد.اجتماعی، عوارض، شب کاري، اضافه کاري ،منطقه، سود، تجهیز و غیره) 

 قیمت پیشنهادي با در نظر گرفتن تمامی صعوبت هاي مربوطه می باشد. . 5,3

 به قیمت پیشنهادي هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح و... تعلق نمی گیرد. . 5,4

آن مبنا  مقدار ون حاصلضرب مقدار و بهاي واحد هر قلم با قیمت کل آن قلم، قیمت کل آن قلم در صورت تناقض بی . 5,5
اهد اد مبنا خوپیشنه خواهد بود. همچنین در صورت تناقض بین حاثل جمع قیمت هاي کل اقالم با مبلغ پیشنهاد ، مبلغ

 بود.

 بوجود آورد. ییر در عبارتها با ارقام،مناقصه گر حق ندارد در مدارك مناقصه پاك شدگی، قلم خوردگی یا تغ . 5,6

 اید.حاظ نمپیشنهاد دهنده بایستی در قیمت هاي پیشنهادي، مالحظه مربوط به غیر عمرانی بودن پروژه را ل . 5,7

 
 اعتبار پیشنهاد . 6

  
حداکثر رما این مدت ) روز معتبر بوده و در صورت درخواست کارف90مبلغ پیشنهادي از تاریخ تسلیم پیشنهادات به مدت نود(

اشد و به اد دهنده براي پیشنهبروز دیگر قابل تمدید می باشد و دراین فاصله ایجاد هر نوع عواملی نمی تواند زمینه ادعا  90براي 
  هر حال مبلغ پیشنهادي مالك عمل خواهد بود.

  
 هزینه هاي مناقصه . 7

  
  د.شرکت دانیال پترو هزینه اي بابت تهیه و تسلیم پیشنهادات پرداخت نمی نمای

 انعقاد پیمان . 8
نامه اد، ضمانتنل پیشنهبرنده مناقصه ملزم است به منظور تضمین انجام تعهدات ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغیه کتبی قبو

یر قابل غدون قید و شرط و ) بدانیال پترو) درصد مبلغ پیشنهادي خود را به نام کارفرما(شرکت 5بانکی انجام تعهدات معادل پنج(
یل قطعی کار تهیه و تسلیم ماه پس از تحو 2بل تمدید نزد یکی از بانک هاي مورد تایید کارفرما و داراي اعتبار تا برگشت و قا

  کارفرما نماید.
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 قانون کار، بیمه و مالیات .9
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  موافقتنامه
  

ه پروژموضوع با ..…………مورخ  ..……………لی به شماره اصقرارداد بخشی از اجراي راستاي در این قرارداد 
، در )یران(ایریتکابین المللی مهندسی شرکت و  دانیال پتروبین شرکت   احداث سازه هاي کارخانه احیاء فوالد مکران

  گردد.  میبین طرفین قرارداد منعقد  تهران در شهر .................................تاریخ 
یک قابل تفکحاضر به همراه شرایط خصوصی پیوست و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیر قرارداد :1تبصره 

  باشد.معتبر می این قرارداد درج شده است ات و شرایطی که در اسناد و مداركطبق مقرر ،است
  

 طرفین قرارداد )1 ماده

سه ملی تهران و شنا هايدر اداره ثبت شرکت 370309(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  شرکت دانیال پترو •
به نمایندگی آقاي مهندس مهدي کاري به کد ملی  411366841713و کد اقتصادي  10320200763

ملی  (عضو هیات مدیره و مدیر عامل) و آقاي مهندس احمد مجید (عضو هیات مدیره) به کد 0381230627
اره در روزنامه رسمی شم و صاحبان امضاي مجاز طبق آخرین تغییرات هیات مدیره منتشره 0039121046

کوچه  به آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، 22/08/1396مورخ  139630400901091857
که از این  021- 88744440و نمابر  021- 43984000تلفن ثابت:  1533698814، کدپستی 39پنجم، پالك 

 و از یک طرف ود نامیده می ش »کارفرما«پس 

متولد /. مورخ................ یو کد مل شناسنامه/به شماره ثبت........................................... ...شرکت/آقاي  •
..... .....................................ادي ....صت. و با کد اق............ملی .......................... و شناسه/شماره ................................ در شهر 

.... .............با کد ملی  ............................شود و به نمایندگی آقاي .نامیده می »پیمانکار« که در این قرارداد به اختصار
ی شده طی فرعم ........................به سمت .... ......................کد ملی ................با..و آقاي ................به سمت ....................

 انونیروزنامه رسمی شماره .................... مورخ ................. از طرف دیگر به نشانی ق
.. کد .................................................................................................................................... .................................................................

  ....... ................................................. .... و نمابر....................، تلفن .............................................پستی ........

 به اجراي عهد و مکلفطرفین متاطالق گردیده و  "طرفین"پیمانکار  مجموعاً  ارفرما ودر این قرارداد به ک :2تبصره 
  کلیه شرایط آن می باشند

هریک از طرفین  ،در صورت تغییر نشانی و نشانی طرفین همان است که در این قرارداد درج شده است: 3تبصره 
  ییر کتباً به اطالع طرف مقابل برسانند.از تغپس  راروز  15حداکثر ظرف مدت  را خودموظفند نشانی جدید 

در صورت عدم اعالم تغییر نشانی، صدور ابالغیه فوق الذکر به نشانیهاي قبلی، قانونی تلقی شده و کلیه ابالغها، 
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مکاتبات و اخطاریه هاي ارسالی به نشانیهاي قبلی خواه  توسط پست سفارشی و خواه نامه رسان، دریافت 
   ادعاي عدم وصول آنها پذیرفتنی نیست.شده تلقی خواهد شد و 

  احداث سازه هاي کارخانه احیاء فوالد مکران پیمان اصلی عبارت است از :4تبصره 
  بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)شرکت کارفرماي اصلی عبارت است از : 5تبصره 

   گردد. طرف کارفرماي اصلی به کارفرما معرفی می پیمان اصلی ازدستگاه نظارت  :6تبصره 
  

  موضوع قرارداد )2 ماده
آنچه در و  و نصب اسکلت فلزي ، بارندازيحمل، تهیه مصالح ، ساخت است عبارت است قرارداد موضوع این   )1-2

یمان و دارك پبدون قائل شدن هرگونه محدودیتی چه از نظر شرح کار، چه از نظر م اسناد مناقصه ذکر گردیده
 غیره. 

راساس و نقص ب و عملیات اجرایی پروژه را بدون کم و کاست و یا عیبکلیه کارهاي الزم موظف است  پیمانکار )2-2
 و ي اصلیکارفرماو  دستگاه نظارتبه نحو مطلوب و مورد قبول  کارفرماي اصلیاستانداردهاي مورد تائید 

و  لیکارفرماي اصهاي تائید شده ها و دستورالعملهاي اجرایی، روشمشخصات فنی، نقشههمچنین براساس 
فرماي کارطبق مشخصات فنی استاندارد پیمان اصلی و پیمان فوق الذکر و سایر مدارك مربوطه  مندرجات

یناً به عك مربوط لذا مندرجات قراردادي و شرایط عمومی پیمان و سایر مدارانجام رساند. به طور کامل به اصلی
 رویت پیمانکار رسیده و از مفاد آن کامالً علم واطالع حاصل نموده است.

و  تابچه پیمانکموضوع قرارداد را طبق تجهیزات مورد نیاز و ماشین آالت،  ،کلیه مصالح موظف استانکار پیم )3-2
 کارفرمايا بصلی ي موضوع این قرارداد در پیمان اپیوست قراردادهاي اصلی انجام دهد، به طوري که کلیه کارها

فنی  و دفتر دستگاه نظارت، رماي اصلیکارفرا دربرگیرد و در نهایت تحویل موقت و قطعی مورد تایید  اصلی
 قرار گیرد. کارفرما

ر به اجراي کا ت بهموضوع نسب نیصعوبت هاي اجراي کار را در نظر گرفته و با علم به ا یتمام ،موظف است مانکاریپ )4-2
 نهگوچیناي هو مب دارد یینقشه هاي ارائه شده در اسناد مناقصه تنها جنبه راهنما . ضمناًدیاقدام نمانحو احسن 

  نخواهد بود. ندهیدر آ ییادعا
  

  محل اجراي قرارداد  )3 ماده
کانهاي ممراه کلیه هبه قه لذا محل اجراي موضوع قرارداد واقع در این منط قرار داردکارخانه فوالد مکران واقع در چابهار 

 ،ستهابو کارگاه هاي و موارد زیر ولی نه محدود به سایتهاي اجرایی، محل تجهیز کارگاه، مربوط به اجراي پروژه از جمله
  می باشد. براي اجراي موضوع قراردادو غیره معادن الزم  انبارها،
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  اسناد و مدارك قرارداد )4 ماده
  ): ن مدارك(درصورت وجود دوگانگی بیباشد میاین قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر و با اولویت مشروحه ذیل 

  حاضر موافقتنامه )1-4
 د به شرح پیوست یکبهاي این قراردا آحاد مقادیر و فهرست )2-4
 قرارداد حاضر خصوصیشرایط  )3-4
 قرارداد حاضر  عمومیشرایط  )4-4
 و نقشه ها مشخصات فنی و اختصاصی قرارداد )5-4
 ) دو) (پیوست شماره  H.S.Eالزامات سالمت، ایمنی و محیط زیست ( )6-4
به  رفرماکاف طر که در طی اجراي کار ازتوافقات و اسناد تکمیلی و کلیه  کارهاییو دستور ، مداركهانقشه )7-4

 گردد.در چهارچوب این قرارداد ابالغ می پیمانکار

در  3/3/78 مورخ1088/102-842/54سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزي کشور به شماره  پیمان شرایط عمومی )8-4
 خصوص مواردي که در مدارك فوق الذکر مسکوت مانده باشد.

د ک از اسنامواد هر ی وباال تناقضی وجود داشته باشد، مفاد هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارك :  7تبصره 
به  4-7مستتدات بند الك عمل خواهد بود.م )4-7( به جز بند و مدارك پیوست با اولویت مندرج در بندهاي این ماده

  سایر مدارك، الویت دارد.
  

  مبلغ قرارداد )5 ماده
، اضافه رض، شب کاريبیمه تامین اجتماعی، عوا مالیات،با کلیه ضرایب ( صعوبت، باالسري،  قرارداداین کل مبلغ  )1-5

  باشد:ه مبلغ زیر میب) تجهیز و غیره منطقه، سود،کاري ،
.....................................................  

 می باشد.پیوست یک بهاي این قرارداد به شرح  آحاد مقادیر و فهرست )2-5

   
 ق می گیرد.مطابق شرایط خصوصی تعدیل تعلبه این قرارداد  )3-5
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ی نمایندگان رسم شده توسطو صورتجلسه برداشت مقادیر ها بر اساس پرداختاست و  یتقریب مقادیربرآورد   : 8تبصره 
اشی گونه ضریبی نخواهد بود و هیچ کارفرماي اصلی، دستگاه نظارت پیمان اصلیپس از تائید  پیمانکارو  کارفرما

  قابل پرداخت نخواهد بود. به صراحت ذکر شده به جز آنچه در قرارداد  غیرهاز تورم و 
ي مراجـع  رارداد از سو) پیمانکار اقرار و اعالم می دارد داراي کلیه مجوزهاي الزم و قانونی جهت انجام موضوع ق :9تبصره 

 شـخاص ثالـث  اذیصالح بوده و در صورت اثبات خالف، مسئول کلیه خسارات وارده به کارفرماي اصلی و قـرارداد حاضـر و   
  خواهد بود.

  

  نحوه پرداخت )6 ماده
 گیرد. نمیتعلق پرداخت به این قرارداد، پیش )1-6

 صورت می گیرد.و مقادیر واقعی اجراي کار پرداخت بر اساس پیوست شماره یک  )2-6

لی و ارفرماي اصروز پس از دریافت مبلغ صورت وضعیت کار انجام شده توسط پیمانکار از ک 15کارفرما طی مدت  )3-6
  7ند طبق ب شده، نسبت به پرداخت صورت وضعیت پیمانکار پس از کسر کسور قانونیبر اساس مقادیر تایید 

 اقدام خواهد نمود.

 پرداخت نخواهد شد. مانکاریکارگاه به پ زیبابت تجه ياهزینه  )4-6

 تعدیل بر اساس شرایط خصوصی قرارداد اعمال خواهد شد. )5-6

ماي ه کارفرمطابق صورت جلسات تایید شدپیمانکار متعهد می گردد نسبت به تهیه صورت وضعیت هاي ماهانه  )6-6
 ستگاه نظارتد دییتا عدم در صورت است یهیبد نمایدنسخه به شرکت دانیال پترو ارائه  4اصلی اقدام و در 

ر را کا داترایوجه نداشته و مکلف است ا افتیبه در یاستحقاق مانکاریپ، کارفرماي اصلییا  پیمان اصلی
 .دینما رفع شیخو نهیو به هز پیمان اصلیرت دستگاه نظابطور کامل مطابق نظر 

 

  قانونی  کسور )7 ماده
  :دشرایط عمومی اقدام می گرد 6و مطابق ماده  شدهپیمانکار  مبالغی به شرح زیر کسر  کارکرداز هر 

  .به عنوان سپرده حسن انجام کار کارکردهامبلغ ناخالص (ده درصد)   10% )1-7
  بابت علی الحساب حق بیمه.درصد)  پنج( 5% )2-7
   .الحسابهاي علیتپرداخ )3-7

  .ره خوابگاه، ماشین آالت و غذاي تحویلی و غیره)اخدمات ارائه شده به پیمانکار (اج )4-7
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  .خسارات و جرائم احتمالی (در صورت وجود) )5-7

  است. قرارداد این رایط عمومیش 6-3ماده تابع ،  1-7موضوع بند  حسن انجام کارآزاد سازي سپرده  :10تبصره 
یمانکار پماعی به لحساب حق بیمه در پایان کار و پس از تسلیم مفاصا حساب سازمان تأمین اجتکسور علی ا: 11تبصره 

درصد (سه  3پرداخت صورت وضعیت نهایی و یا آخرین مطالبات پیمانکار که نبایستی از ضمناً  مسترد خواهد شد.
رما ن به کارفآرائه اسازمان مذکور و  درصد) مبلغ اولیه پیمان کمتر باشد، منوط به اخذ مفاصاحساب توسط پیمانکار از

  خواهد بود.
  

  تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار )8 ماده
 این قرارداد از تاریخ ابالغ نافذ است.  )1-8

 باشد. می.............................. تاریخ شروع کار  )2-8

 یخ شروع کار،ز تارمتعهد است پس ا پیمانکاراز تاریخ شروع به کار است و  شمسیماه  سه  قرارداداین مدت  )3-8
ه چچنان نسبت به تجهیز و آغاز عملیات اجرایی موضوع قرارداد اقدام کند. تقویمی روز هفتظرف مدت 

تواند یمرفرما کااز تحویل کارگاه عملیات اجرایی موضوع قرارداد را آغاز ننماید، فوق ظرف مدت  پیمانکار
 مانکارپیهاي در صورت وجود) از تضمین(اخت شده را پردمبلغ پیش ،جانبه فسخ نمایدطور یکه قرارداد را ب

پرداخت یشضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین پخود، بهبرداشت نماید و براي جبران خسارات وارده به
حل ماز  ،باتو در صورت نبود تضامین و مطال و یا از سایر مطالبات احتمالی،(در صورت وجود)  پیمانکار

 اقدام نماید.از طریق قانونی هاي پیمانکار و دارایی

 زیر تغییر خواهد کرد: شرایط مدت قرارداد در )4-8

 در صورت توافق هر دو طرف )1-4-8

 پایان یابد 2ماده که پیش از پایان مدت قرارداد، اجراي عملیات مذکور در درصورتی )2-4-8

، رفرماکاایید تارائه گردد و در صورت بررسی و  پیمانکارالیحه تاخیرات باید توسط  تاخیر،در صورت  )3-4-8
ضوع جام موموظف به ان پیمانکارهر صورت ، مجاز خواهد شد. بهکارفرمامیزان مورد تایید قرارداد به

مجاز  و در صورت کاهدنمی پیمانکارهاي قرارداد است و غیرمجاز بودن مدت تمدید قرارداد، از مسؤلیت
ل یر از تعدیغبه ر ریبی به پیمانکاشدن مدت قرارداد و تمدید ناشی از آن، هیچ گونه وجه اضافه اي و یا ض

 تعلق نمی گیرد.مطابق شرایط خصوصی قرارداد، 
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  دوره تضمین )9 ماده
ن تضمی یمانکارپسوي از قرارداد، موضوع  ماه پس از تحویل موقتشش  مدته ب قراردادحسن انجام عملیات موضوع این 

 ن دورهطی ای درصورت وجود معایب و نقایص  گردد. درتسویه حساب نهایی پس از پایان دوره تضمین انجام می شده و
ت ها به صورکر محل آناین معایب و نقایص را با ذ کارفرماباشد،  پیمانکارکه مربوط به  قرارداداین در عملیات موضوع 

غ، شروع به رفع آنها روز پس از این ابال 15موظف است ظرف مدت حداکثر  پیمانکارنماید و ابالغ می پیمانکارکتبی به 
ین و هزینه ا نمایدیمآن معایب را رأساً و یا به هر نحو دیگر که مقتضی بداند رفع  کارفرماصورت  نماید. در غیر این

ایان ب نهایی پس از پنماید. تسویه حساکسر می پیمانکارهاي آن از محل مطالبات و یا تضمین %15عملیات را به عالوه 
  گردد.انجام میارزش افزوده و مالیات  اعیاجتم بیمه حساب تسویه ارائهدوره تضمین و 

  

  نظارت بر اجراي کار  ) 10 ماده
و م شده ار انجاکاز لحاظ کیفیت، مقدار  پیمانکارو تطبیق کار انجام شده توسط  پیمانکارنظارت بر اجراي تعهدات 

ابل قکارها تورا و دسهبیش از نقشه باشد. مقادیر کار انجام شدهمی کارفرماعهده بق با اسناد و مدارك قرارداد، برتطا
ي رفرمااک، رماکارفباید مورد تایید  پیمانکارکارهاي انجام شده توسط  و کیفیت مقادیر باشد. همچنینپرداخت نمی

  باشد.نمی پیمانکارهاي باشد. تایید کار توسط مراجع ذکر شده نافی مسؤلیت پیمان اصلیدستگاه نظارت و ، اصلی
  

 قرارداد یا خاتمه  فسخ ) 11 ماده

  
  راردادفسخ ق )1-11

ع حکم مراج از به اخذجانبه و بدون نی یک قرارداد را ،کتبی ابالغزیر کارفرما مجاز است طی  موارددر هر یک از 
ا ب پیمانکار و نماید وصولپیمانکار مطالبات و تضامین از را وارده به خود  هاي خسارت و فسخ نماید ذیصالح

  :و ساقط می نماید ا از خود سلبرگونه اعتراض یا ادعایی ره امضاي این قرارداد حق
  پیمانکاراز عملکرد، پیشرفت و یا کیفیت کار  کارفرماعدم رضایت  )1-1-11

  کارفرماتعطیل و یا رها کردن کارگاه بدون مجوز   )2-1-11

  کارفرماانتقال قرارداد به غیر بدون موافقت کتبی   )3-1-11
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  پیمانکارورشکستگی   )4-1-11

 یمانجهت انجام کارهاي موضوع پ پیمانکارعدم توانائی مالی   )5-1-11

 پیمانکارانحالل شرکت   )6-1-11

از طرف 22/10/1337مفاد قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مورخ عدم رعایت  )7-1-11
 پیمانکار

  
  خاتمه قرارداد )2-11

ه مصلحت ، بنا بباشد پیمانکاربدون آنکه تقصیري متوجه  کارفرماهر گاه پیش از اتمام کارهاي موضوع قرارداد، 
راجع مه اخذ حکم بجانبه و بدون نیاز  میم به خاتمه دادن قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد را یکخود یا علل دیگر، تص

ساقط می  ود سلب ورا از خگونه اعتراض یا ادعایی ره با امضاي این قرارداد حق پیمانکار ابالغ می کند و ذیصالح
  نماید

کتبی الغ با ابمجاز است  کارفرما، صلیکارفرماي اتوسط  پیمان اصلییا فسخ  هتمادر صورت خ:  12تبصره 
 پیمانکارز این بابت خاتمه دهد و ا، قصوري متوجه پیمانکار نباشد، 1-11در صورتیکه بر اساس ماده قرارداد را 

  گونه اعتراض یا ادعایی نخواهد داشت. هیچ
ار هایی از کبخش ن آن،نموده و ضماعالم  پیمانکاررا به  قراردادخاتمه یا فسخ  مراتب کارفرما :  13تبصره 

ا کمیل شود رهایی که باید اجراي آنها تا حدي ادامه یابد یا تکه باید عملیات اجرایی آن متوقف شود و بخش
فارشات داد و یا دادن ساز انجام کارهاي موضوع قرار بایدپیمانکار نماید. ابالغ می پیمانکارمشخص و به 

ها و هدستگا زاآن دسته  تواندمی پیمانکارنماید. در این صورت  خودداري کارفرما خارج از ابالغیهمربوطه 
رت ( در صوبراي تکمیل کارهاي نیمه تمام ضرورت ندارد کارفرمارا که به تشخیص تجهیزات و اموال خود 
 .از کارگاه خارج نماید عدم بدهکاري پیمانکار)

 وتهیه نموده  ورت کارکرد نهایی خود راموظف است ص پیمانکار، ردادقرا خاتمهیا  درصورت فسخ : 14تبصره 
ایید تي مورد با در نظر گرفتن کلیه کارکردها پیمانکارتحویل نماید. تسویه حساب نهایی با  کارفرمابه 

انونی، ق پس از کسر کسور  قرارداد، ویا خاتمه  فسختا تاریخ  اصلی دستگاه نظارت پیمانو  کارفرما
  ، انجام خواهد شد.لیهاي احتماها، خسارات و جریمهبدهی
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  قراردادنسخه هاي  ) 12 ماده
 چهار سید که هررنسخه تهیه گردیده و به امضاي طرفین  4تبصره و در  14ماده و  ه)دازدوا( 12در  موافقتنامهاین 

  . دارند حکم واحدنسخه 

  شرکت دانیال پترو کارفرما:
  مهدي کاري (عضو هیات مدیره و مدیر عامل) 

  ره)احمد مجید (عضو هیات مدی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ............................................  پیمانکار  
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  شرایط عمومی قرارداد

  

  نایی انجام کارتوا )1 ماده
رارداد را موضوع  ق ملیاتدارد که کامالً توانایی مالی، فنی، تخصصی، پرسنلی و تجهیزاتی براي انجام عاعالم می پیمانکار

یه باشد که کلتعهد میم پیمانکاراختیار دارد.  و اسناد و مدارك قرارداد در قانونی کشورمطابق با ضوابط معتبر فنی و 
   ، به مورد اجراء بگذارد.شودنحوي از انحاء مربوط به قرارداد میهرا که ب کارفرمادستورات صادره از سوي نمایندگان 

  

  واگذاري کار به غیر )2 ماده
وان ي دیگر عناه گونه که در شرایط خصوصی ب مگر آن ،را به دیگري نداردا بخشی از کار اري تمام یذپیمانکار اجازه واگ

  گردیده باشد.
  

  تضمین انجام تعهدات )3 ماده
ابالغیه کتبی  (هفت) روز تقویمی از تاریخ 7ظرف مدت برنده مناقصه ملزم است به منظور تضمین انجام تعهدات 

 نجام تعهداتعنوان تضمین اه ب رایط خصوصیدر شبه شرح و مبلغ مندرج ضمینی ت، قبول پیشنهاد توسط کارفرما
یا  و گرددندهد. چنانچه ظرف مدت مذکور در این بند تضمین مذکور به کارفرما تحویل به کارفرما تحویل می

ود ضبط خا به نفع انکار رضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار پیم، کارفرما پیمانکار از امضاي قرارداد امتناع ورزد
  خواهد نمود.

 صویب صورتضمانتنامه انجام تعهدات، تا یک سال پس از صدور گواهی تحویل موقت و ت مدت اعتبار :1تبصره 
وضوع ممجلس تحویل موقت عملیات تصویب صورتپس از وضعیت قطعی خواهد بود و پیمانکار حداکثر یک ماه 

نماید. اگر بر اساس این میبدون منظور نمودن مصالح پایکار تنظیم  وضعیت قطعی خود راقرارداد، صورت
انجام  وضعیت، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور حسن انجام کار کمتر باشد، تضمینصورت

هاي پیمانکار شود. در غیر این صورت آزادسازي تضمین انجام تعهدات منوط به پرداخت بدهیتعهدات آزاد می
  باشد.می
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 تحویل کارگاه )4 ماده

ها مطابق یتقرارداد، زمین کارگاه را براي شروع فعال در شرایط خصوصیکثر پس از مدت تعیین شده حدا کارفرما
ه را الذکر، هیچ بخشی از کارگادت فوقمیلی ظرف دلبه هر  کارفرمانماید. چنانچه تحویل می پیمانکاربرنامه زمانبندي به 

ت تاخیر نماید، مد هاي الزم را براي اجراي قرارداد آغازالیتنتواند فع پیمانکارتحویل ننماید، به نحوي که  پیمانکاربه 
صورت  نکه در ای توانند قرارداد را فسخ نمایندیوافق یکدیگر مکه طرفین با تتواند به مدت پیمان اضافه شده و یا آنمی
ر مدت مقر ظرف ارپیمانکچه دیگر نخواهند داشت. چنانادعایی علیه طرف گونه از این بابت هیچیک از طرفین هیچ

 پرداخت شده راشمبلغ پی ،جانبه فسخ نمایدطور یکهتواند قرارداد را بمی کارفرماجهت تحویل زمین حاضر نشود نیز 
ن انجام بط تضمیبرداشت نماید و براي جبران خسارات وارده به خود، به ض پیمانکارهاي در صورت وجود) از تضمین(

  .(در صورت وجود) اقدام نمایدنکار پیما پرداختتعهدات و تضمین پیش
 

  نحوه پرداخت  )5 ماده
رماي کارف پیمانکار متعهد می گردد نسبت به تهیه صورت وضعیت هاي ماهانه مطابق صورت جلسات تایید شده )1-5

 د مدیر پروژهدهد که پس از تایید ایشان، تاییکارگاه کارفرما تحویل می رییسنسخه به  4اصلی اقدام و در 
ریافت وجه دروز از  15بعد از تایید کار انجام شده توسط دستگاه نظارت پیمان اصلی، کارفرما و همچنین 

 یهیبد گردد.به پیمانکار پرداخت میبا احتساب کسور قانونی،  کارفرماي اصلی وضعیت همان دوره از صورت
 افتیردبه  یاستحقاق مانکاریپ، کارفرماي اصلییا  پیمان اصلی دستگاه نظارت دییتا عدم در صورت است

 شیوخ نهیهز و به پیمان اصلیدستگاه نظارت کار را بطور کامل مطابق نظر  راداتیوجه نداشته و مکلف است ا
 .دینما رفع

 دیرس میسلتمنوط به  مانکار،یبه پ تیاست صدور دستور پرداخت توسط کارفرما و پرداخت هر صورت وضع یهیبد )2-5
 ود.خواهد ب ،یاجتماع نیتوسط سازمان تام مانکاریپهاي قبل کارکنان شاغل  ماه مهیب ستیل افتیدر

که  رداخت استابل پمقادیر بیش از پیش بینی قرارداد براي کارهایی که در قرارداد قیمت دارد، تنها در صورتی ق )3-5
 اشد.بنمی  دستور اجراي کار آن توسط مدیرعامل کارفرما ابالغ شده باشد. در غیر این صورت قابل پرداخت

  

  دکسور قراردا )6 ماده
قانون تامین  39مطابق ماده کد کارگاهی قرارداد اصلی با اخذ زیر گرددمتعهد می پیمانکار بیمه تامین اجتماعی: )1-6

صورت جداگانه، هر ماهه و حداکثر تا هصورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد را ب ،نامه مربوطهاجتماعی و آیین
اجتماعی نظارت به شعبه مربوطه تامین دستگاه و  کارپیمانپس از تایید  نموده و ماه بعد تهیهبیست و پنجم 

 به عنوان علی الحساب حق بیمهقرارداد درج شده در مبلغ  ،پیمانکاروضعیت و تعدیل تسلیم نماید. از هر صورت
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حساب سازمان تامین  موظف است مفاصا پیمانکار ،یا تعلیق و یا فسخ قرارداد گردد. در پایان قراردادکسر می
  نماید. تسلیم  کارفرماا دریافت نموده و به اجتماعی ر

امین تف سازمان طر ا پیمانکار ازبوان در رابطه با قرارداد منعقده اي تحت هر عنچنانچه وجه یا جریمه : 2تبصره 
بدهکاري  به حساب باشد، وجه یا جریمه مربوطه پیمانکارمطالبه گردد که ناشی از قصور  کارفرمااجتماعی از 

  خواهد شد.و از محل هرگونه مطالبات و تضامین وي وصول شده ظور من پیمانکار

اي همسئولیت ایی، رافعو یا  نظارت  یا دستگاه اجر کارفرمامزد کارکنان شاغل در قرارداد توسط  تایید صورت : 3تبصره 
  .هد بودپیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ دستمزد روزهاي کارکرد نخوا

هاي ت وضعیتاز صورمبلغی بابت مالیات  ،مالیاتهاي مستقیمقانون  104ماده  25بند مطابق  :مالیات تکلیفی )2-6
نونی عواقب قا ذا کلیههاي ذیربط بوده و لملزم به پرداخت مالیات به سازمان پیمانکارولی  ،گرددکسر نمی پیمانکار

 باشد.می پیمانکارناشی از عدم پرداخت مالیات متوجه 

و نموده  جام کار کسرعنوان حسن انه ب پیمانکار کارکرداز هر  مندرج در قرارداد رامبلغ کارفرما  حسن انجام کار: )3-6
  دارد. صورت سپرده نزد خود نگه میه ب

ین وضوع امنواقصی که ناشی از قصور پیمانکار باشد در کارهاي  ،در صورتی که در زمان تحویل موقت )1-3-6
رفرماي ، کارتدستگاه نظارتی که ناشی از عمل پیمانکار باشد به کارفرما، قرارداد مشاهده نشود و خسا

حساب  مفاصا ، پس از تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار و ارائهلی یا اشخاص ثالث وارد نشده باشداص
به  با عنایت وفزوده ابابت مالیات هاي متعلقه (از جمله ارزش  سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی

 .سپرده حسن انجام کار آزاد می گردد %50به درخواست پیمانکار  ،)4تبصره 

ی که فع نواقصو پس از تحویل قطعی، رحسن انجام کار نیز در پایان دوره تضمین باقیمانده سپرده  50% )2-3-6
 اهد شد.به وي مسترد خو جرایمکسر  قصور پیمانکار باشد و در دوره تضمین  حادث شده و ناشی از

جوه وز نمودن آزادسازي سپرده حسن انجام کار منوط به ارائه مدارك مستند در خصوص اظهار و واری: 4تبصره 
ورت، صر این پرداخت شده تحت عنوان مالیات ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی کشور است. در غی

سازمان  رما بهکارفمعادل مبلغ ارزش افزوده پرداختی، از مبلغ حسن انجام کار کسر شده و راساً توسط 
مانکار مین پیامور مالیاتی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم کفایت حسن انجام کار، از محل سایر تضا

 برداشت خواهد شد.

درصد  15با احتساب  ،پیمانکاربه کارفرما از سوي هزینه خدمات ارائه شده  : هزینه خدمات ارائه شده )4-6
 گردد.باالسري از مطالبات او کسر می
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 لیات بر ارزش افزودهما )7 ماده

ین ت. براي ااخت اسقابل پرد پیمانکاردر چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده به  پیمانکارمالیات بر ارزش افزوده 
حساب صورت وفزوده در سامانه سازمان مالیات بر ارزش ا هنگام و معتبرهب موظف است مدارك ثبت نام پیمانکارمنظور 
پس  ود.ب نخواهد رداختپ قابل مالیات بر ارزش افزوده ،ون مذکور ارائه نماید. در غیر این صورتقان با لحاظ کردنخود را 
گواهی  تواند با ارائهمیپیمانکار ن ،وضعیت قطعی در اسناد مالی کارفرماثبت صورت موضوع این قرارداد وتعهدات از اتمام 

  مطالبه نماید.را آن  ،ثبت نام مالیاتی
  

  هاي کارهاي جدیدتتغییر مقادیر، قیم )8 ماده
یچ گونه هسبب مر یا کاهش دهد و این ا افزایشکارفرما مخیر است مقادیر کار را به صالحدید خود به هر میزان  )1-8

 ادعایی از سوي پیمانکار نخواهد شد.

امل مدیرع با ابالغ تنها هرگونه افزایش مازاد بر رقم قرارداد ناشی از افزایش مقادیر کار، اضافه کاري و قیمت جدید )2-8
 کارفرما سندیت دارد.

آن تعلق  یی بهگونه ضریب یا اضافه بهاگونه شرایطی تغییر نخواهد نمود و هیچهاي این قرارداد تحت هیچقیمت )3-8
 نخواهد گرفت. 

را بینی نشده است کارهاي جدیدي که قبالً در این قرارداد پیشانجام در حین اجراي کار،  فرماکار کهصورتی در )4-8
 موظف پیمانکار ،ردیف قیمتی براي آن پیش بینی نشده باشد قراردادر فهرست بهاي منضم به که د الزم بداند

نماید و به بهانه مشخص نبودن قیمت ها  اقدام کارفرما دستور مطابق اضافی کارهاي انجام به نسبت بالفاصله است
 مرتبط منتشرهفهرست بهاي ین آخربهاي واحد براي این کارها  .و مبلغ کار حق به تاخیر انداختن آن را ندارد

اعمال بدون در زمان پیشنهاد قیمت پیمانکار صنعت نفت و گاز یا سازمان برنامه و بودجه(به تشخیص کارفرما) 
 نشده بینی فهارس بها پیش و در صورتیکه در مالك عمل قرار خواهد گرفت منطقه اي و ضریب باالسري، تجهیز 

 و ریزي معاونت برنامه بهاي تجزیه جداول آخرین اساس بر را جدید کار یمتق آنالیز می بایست پیمانکار باشد،
 قیمت آنالیز نماید. کارفرما ارائه کارفرما به تصویب بررسی و جهت الزم مستندات با همراه و تهیه راهبردي نظارت

 ماید.ن ابالغ می پیمانکار به را جدید قیمت تصویب، از پس و بررسی را پیمانکار توسط شده ارائه

دستور و  طه بادر ارتباط با کسري کاري هایی که در حین اجراي عملیات بوجود می آید، چنانچه کسرکاري مربو )6-8
عمال ه و اخواست کارفرما انجام پذیرد، قیمت کسرکاري مربوطه طبق قیمت مندرج در پیمان فیمابین محاسب

ار ز اجراي کامتناع او یا عدم انجام صحیح کار و خواهد شد. اما چنانچه کسرکاري مربوطه ناشی از قصور پیمانکار 
ورت وضعیت هاي درصد باالسري از محل تضامین و یا ص 30باشد، کلیه هزینه هاي مرتبط با آن به همراه حداقل 

  پیمانکار کسر خواهد شد.
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   پیمانکارکارکنان  )9 ماده
ت نماید. ن تبعیري اسالمی ایرااجتماعی کشور دولت جمهو تامینن کار و یانوملزم است که از مفاد ق پیمانکار )1-9

ن میزاسایل ایمنی، از جمله ماجتماعی و تامین نماید که با آگاهی کامل از قوانین کار اقرار می پیمانکار ضمناً
وانین قسایر  کارگیري کارگران خارجی وهب یا محدودیت ، عدمحداقل دستمزد و سایر مزایاي قانونی کارگران

قابل  ععدم اطال مبنی براز سوي وي  اء نموده و به این ترتیب هرگونه ادعاي بعديرا امضقرارداد این موضوعه، 
  .نمایدی را در این خصوص از خود سلب مییقبول نبوده و حق هرگونه ادعا

 هر یک از ز عملکردا کارفرماباشند. چنانچه اي و اخالقی میموظف به رعایت شئونات حرفهپیمانکار کلیه کارکنان  )2-9
وظف است ممانکار پینماید، ناي و اخالقی را رعایت راضی نباشد یا آنکه آن فرد شئونات حرفهمانکار پی کارکنان

طح ساقل همان با حد را فرد دیگري وارد شود ايکه به روند اجراي کار صدمهسریعاً و بدون آن، کارفرماپیرو ابالغ 
  خواهد بود. رفرماکا تشخیص توانایی و دانش فنی با جایگزین نماید.مهارت دانش و 

کنان فی به کاردادن آموزش الزم و کاهمچنین  گماردن افراد متخصص و داراي تجربه کافی وموظف به پیمانکار  )3-9
مانکار پیکنان هرگونه اشتباهی از طرف کارجبران لیت ئوباشد و مسخود براي انجام عملیات موضوع قرارداد می

  باشد.میپیمانکار  برعهده
ابل کل و در مق کارفرما در قبال کارکنان را براي کلیه کارکنان خودمدنی لیت ئوبیمه مس موظف استپیمانکار  )4-9

 ،شورکاجتماعی  نتامی حوادث محتمل در کارگاه برقرار نماید وکلیه اقدامات و لوازم ایمنی را مطابق قوانین کار و
ي اعم از دت مالیت جبران خساراحقوقی و جزایی و نیز مسو بهداشت کار تامین نماید. مسؤلیت حفاظت، ایمنی و

 شخاص ثالثده به ایا خسارت وار پیمانکار وکارکنان وارده به  غیره ، هزینه هاي درمان ودیه نقص عضو، دیه فوت
 و کارکنان کارفرماباشد و میپیمانکار بر عهده  که در محدوده فعالیت پیمانکار رخ دهد ايهرگونه حادثه ناشی از
 ندارند. مورددر این گونه مسؤلیتی وي هیچ

گردد که یتعهد مان و نمایندگان خود مسئولیت کامل داشته و مرکارگ ،در قبال اعمال خود و کارکنانپیمانکار  )5-9
و  می ایرانوري اسالقوانین و مقررات نظام جمهکلیه خود یا کارکنان و یا نمایندگان وي در حین اجراي قرارداد، 

 ارغیره و  سوزي و بهداشتدر مورد حمل و نقل، ایمنی، آتشو مقررات  قرارداد و پیمان اصلیمقررات جاري 
الذکر از ققررات فومهاي حاصل از عدم رعایت قوانین و زیان را در قبال ضرر و کارفرماپیمانکار، ت نمایند. یرعا

 .داردمیالذمه طرف خود و یا کارکنان خود بري

و ر پیمانکان گونه ارتباطی بین کارکناهیچ بوده و اصوالًخود ان کنپاسخگوي مسائل و مشکالت کارپیمانکار  )6-9
 .از هرگونه مسئولیتی در قبال این قبیل کارکنان مبرا خواهد بود کارفرمانبوده و  کارفرما
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  پیمانکارکارگاه  یسئر ) 10 ماده
فت حداکثر ها ر اکارفرم و مورد تاییدکافی و تخصص االختیار با توانایی و تجربه موظف است یک نفر نماینده تامپیمانکار 

رد موظف این ف .معرفی نماید کارفرماجهت سرپرستی کارهاي موضوع قرارداد و تماس با روز پس از تاریخ شروع کار، 
  است در تمام اوقات اجراي کار در کارگاه حضور داشته باشد.

  

  آگاهی از محل کار ) 11 ماده
 واملیعکار و تمام  ط و عملیاتیشراو ارتباطی،  تسهیالت محلی ،یت و چگونگی محل کارعنماید از موقاعالم میپیمانکار 

 ورایط ش، وقعیتماز پیمانکار آگاهی کامل دارد. عدم آگاهی  ،موقع خدمات مؤثر استهنحوي در اجراي صحیح و بهکه ب
جز ه(ب اشدبط کار و عملیات مؤثر یجمله شراورد نظر منمدمات خچگونگی محل کار و هرگونه عاملی که در اجراي 

ونه وجوه طالبه هرگم .نخواهد بود پیمانکار جه رافع مسئولیتو یچه ذکر گردیده است) به صریحاًقرارداد دي که در موار
 ضمناً ست.تبار ادر این خصوص فاقد اع پیمانکاراضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هرگونه اعتراضی از سوي 

  فته نیست.پذیر داشته و در انجام قرارداد هیچ عذري از وي از موضوع و سایر مفاد قرارداد آگاهی کامل پیمانکار
ی عملیات مکانات اجرایاکه از شرایط آب و هوا و نزوالت جوي و موقعیت جغرافیایی منطقه و نیز نماید اعالم میپیمانکار 

د در نظر خو متدر فصول مختلف با توجه به مدت اجراي کار و عوامل باز دارنده طبیعی و جوي اطالع دارد و در قی
 گرفته است.

  

  محدوده کارگاه  ) 12 ماده
وادث حز هرگونه رت بروگذارد و در صودر اختیارش می کارفرمااي از کارگاه است که مجاز به استفاده از محدوده پیمانکار

  نباشد، با توافق طرفین صورتجلسه خواهد شد. پیمانکارانگاري از جانب بینی نشده، اگر سهلپیش
  
  

  یام تعطیل کار شبانه و در ا ) 13 ماده
دودیتی یچ محه، کارفرماکار در ایام تعطیل و یا شب در صورت اخذ مجوز از سوي مشاور پیمان اصلی و با هماهنگی 

  اضافه بهایی بابت آن پرداخت نخواهد شد.  گونهلی هیچندارد و
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   پیمانکارهاي کار اولویت ) 14 ماده
م شود انجام میاعال کارفرماهایی که توسط اولویت پیمانکار موظف است عملیات اجرایی موضوع این قرارداد را مطابق

  دهد.
  

  پیگیري اجراي کار  ) 15 ماده
تا ر این راسدیرد و گنماید تا تمامی عملیات اجرائی مطابق مشخصات فنی و نظر دستگاه نظارت انجام تعهد می پیمانکار

ارد را مشاور، مو هاي الزم از سوياسخپس از دریافت پ کارفرمامنتقل نموده و  کارفرماکلیه موارد فنی و مالی خود را به 
- می ، داشتن صورتجلسات تأیید شده نظارت پیمانکارهاي وضعیتنماید. شرط پرداخت صورت منعکس می پیمانکاربه 

  باشد. 
  

  پیمانکارگزارش کار  ) 16 ماده
و نماید  ئهارا ذکر شده در شرایط خصوصی و سایر گزارشات مورد نیاز اعالمی بعدي راموظف است گزارشات  پیمانکار

  گردد.ها پرداخت نمیاي بابت تهیه این گزارشهزینه جداگانه
  

  در حین انجام عملیات تکمیلی یا اصالحی هاي نقشه ) 17 ماده
یج و بر ه تدربهائی در حین پیشرفت عملیات امکان دارد تهیه نقشه هاي تکمیلی یا اصالحی ضرورت یابد چنین نقشه

  د. ه خواهد شارائ پیمانکارلیات اجرائی هر قسمت از کار تهیه و در اختیار اساس برنامه زمانبندي و قبل از شروع عم
  

  ) Shop Drawingهاي اجرائی (نقشه ) 18 ماده
ظف است مو پیمانکارده باشد، هاي اجرایی در شرایط خصوصی برعهده پیمانکار قرار داده شکه تهیه نقشهدر صورتی

در حین ، واهد بود)نیز خهایی از کار طعات و قسمتقساخت  هاي جزئیاتنقشهشامل که (هاي اجرایی کارگاهی را نقشه
 کار تهیه سمت ازبه تدریج و بر اساس برنامه زمانبندي و قبل از شروع عملیات اجرائی هر ق اجراییپیشرفت عملیات 

  .و دستگاه نظارت پیمان اصلی برساند کارفرمابه تصویب و نموده 
  

  هاآزمایش ) 19 ماده
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اهد ورد قبول خوم پیمانکارو نتیجه آن براي  گاه کارفرماي اصلی در کارگاه انجام گرفتههاي معمول توسط آزمایشآزمایش
کسر  مانکارپیعیناً از صورت وضعیت  ،کسر شود کارفرمام احتمالی که در این رابطه از صورت وضعیت بود و جرای

  گردد. می
  

  و ...شات ، گزارشناسیهاي زمین)، لوگAs Built Drawingهاي همچون ساخت (نقشه ) 20 ماده
اشد، بقرار داده شده ر مانکاپیهاي همچون ساخت در شرایط خصوصی برعهده نقشهمستنداتی مانند که تهیه در صورتی

هاي عدي، نقشهبهاي کارگاهی مصوب و هرگونه تجدید نظر و دستور کارهاي باید با توجه به نقشه پیمانکاردر خاتمه کار 
سخه ابل تکثیر و دو نقرا تهیه نموده و یک نسخه  غیرهشناسی و زمینهاي نمودارهمچون ساخت کارهاي اجرا شده، 

ها پس از نقشه ردد. اینگنماید تا به دستگاه نظارت ارائه  کارفرماکامپیوتري از آنها را تحویل فایل اوزالید و یک سري 
حویل ه پس از تک مایاین امر تا  تأیید دستگاه نظارت در پایان کار در اختیار کارفرماي اصلی قرار خواهد گرفت. زمان

ها و سایر اطالعات مربوطه باید قبل از تحویل صورت وضعیت قطعی جهت باشد. به هر حال این نقشهموقت کارها می
مومی قرارداد، شرایط ع 6بق ماده مطا پیمانکارانجام کار  تسلیم شده باشد و آزادسازي بخش اول حسن کارفرمابررسی به 

اي از گونه وجه جداگانهچدر قالب این قرارداد بوده و هی پیمانکارها جزو تعهدات باشد. ارائه این نقشهآنها میمنوط به ارائه 
  این بابت به پبمانکار پرداخت نخواهد شد. 

  

 رابطه استخدامی ) 21 ماده

  .پیمانکار هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارندکارکنان 
 

   پیمانکاردستمزد کارکنان  ) 22 ماده
گونه ورد هیچدر این م کارفرماموقع پرداخت نماید و هموظف است دستمزد کارکنان و کارگران خود را ب پیمانکار

  مسؤولیتی نخواهد داشت.

ن خود زایاي کارکناحقوق و مقرارداد، حداقل موضوع این ماهانه هاي موظف است متناسب با دریافت پیمانکار : 5تبصره 
- می ماکارفرت چه ثابت شود حقوق و مزایاي مذکور پرداخت نشده اسرا بپردازد و چنانمربوط به همان ماه 

  نماید. ن وي کسرو یا تضامی پیمانکارو مبالغ پرداختی را از مطالبات نموده تواند حسب مورد راساً اقدام 
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  پیمانکارایاب و ذهاب پرسنل  ) 23 ماده
یالتی در رائه تسهمبنی بر ا پیمانکارست درخوادر صورت برعهده و به هزینه خود اوست.  پیمانکارایاب و ذهاب پرسنل 

هاي باالسري ینهبه انضمام کلیه هز، هزینه تمام شده مقدور باشد کارفرمااین خصوص و در صورتی که این امر براي 
ب بدهکاري به حسا از سوي کارفرما به پیمانکار ابالغ خواهد شد اي کتباًبر اساس مبالغی که به صورت دوره مربوطه

  .گرددمنظور میپیمانکار 
  

  پیمانکارغذاي  ) 24 ماده
 می مانکارپیرعهده ب ،پیمانکار کلیه کارکنان و کارگرانبراي مناسب مورد تایید کارفرما  تأمین غذايمسؤلیت و هزینه 

   باشد، مگر آن که در شرایط خصوصی به گونه دیگري مقرر شده باشد.
  

  تجهیزات ، ماشین آالت ، ابزار و وسایل ، اموال  ) 25 ماده
ه به د به کارگااموال خود را هنگام ورو ، مصالح وآالت، ابزار و وسایلوظف است کلیه تجهیزات، ماشینپیمانکار م )1-25

یط ر دیگر شرابوه عال ،جلسه نماید. خروج هر یک از اموال مذکوریت نماینده کارفرما رسانده و مراتب را صورتؤر
ورتجلسه صی که ایی. بدیهی است اموال و اش منوط به ارائه صورتجلسه ورود آن خواهد بود ،قراردادي و قانونی

  ماید.تواند نسبت به آن ادعاي مالکیت نورود نداشته باشد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار نمی

ه ابزار) ک ن آالت و(اعم از مصالح، تجهیزات و ماشی کارفرماو آن بخش از اموال  پیمانکارحفظ و نگهداري اموال  )2-25
ه بر باشد. چنانچمی رپیمانکاقرار داده شده است، بر عهده  پیمانکاروع قرارداد در اختیار براي اجراي عملیات موض

باشد و یمموظف به جبران خسارات وارده  پیمانکارخسارتی به این اموال وارد آید،  پیمانکاراثر هرگونه قصور 
 .جبران نماید پیمانکارها و مطالبات ل تضمینخسارات وارده را از محکه الزم بداند، تواند درصورتیمی کارفرما

  

  حفاظت، ایمنی و بهداشت فردي و کارگاهی ) 26 ماده
ط ه توسکموظف به رعایت تمامی قوانین و ملزومات حفاظت، ایمنی و بهداشت فردي و کارگاهی  پیمانکار )1-26

 رماکارفاگر  باشد. در همین راستا،گردد، با هزینه و مسئولیت خود میاعالم می کارفرماکارفرماي اصلی پروژه و 
ي خود در پروژهسایر استانداردهاي مرتبط و  ISO ، HSE  ،OHSASاستانداردهاي مربوطه مانند داراي 
ده و به خود بو ي کاري مربوطنیز به تبع آن، موظف به رعایت الزامات این استانداردها در دامنه پیمانکارباشد، 

 خواهد بود.در صورت عدم رعایت موازین این استانداردها مسئول 
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یمانکار پایید ت) مورد این قراردادتمامی موارد مندرج در دستورالعمل ایمنی و بهداشت و محیط زیست (پیوست  )2-26
 شت و محیطبهدا باشد و پیمانکار متعهد است کلیه مقررات کار و تأمین اجتماعی و باالخص مقررات ایمنی ومی

و  طول مدت و مسیر و محل کار رعایت نمودهرا در خصوص خود و پرسنل تحت امر و در  (HSE)زیست 
ربوط به بسه مضمن تهیه و تحویل ابزار و لوازم ایمنی مربوط به اجراي قرارداد و وسایل حفاظت فردي و ال

د و ظارت نمایمور نکارکنان، موظف است آموزش الزم را به پرسنل خود در ارتباط با امور محوله بدهد و بر آن ا
نی خود را به وایم HSEپیمانکار موظف است قبل از شروع کار مسئول  مسئولیتی ندارد.کارفرما از این بابت 

رکت کرده و دفتر کارگاه ش HSEکارفرما معرفی نماید، مسئول ایمنی پیمانکار موظف است در جلسات هفتگی 
بت غی سهنکات ایمنی و دستورالعملها را صد درصد بموقع اجراء نماید در غیر اینصورت در صورت هر جل

د و شواهد خنامبرده، در جلسه ایمنی مبلغ یک میلیون ریال بعنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر 
ع سبت به رفساً نپیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت و در صورت خودداري از انجام اصالحات مذکور، کارفرما رأ

نکار حق اعتراض مانکار کسر خواهد شد و پیماباالسري از پی %15نواقص اقدام و هزینه هاي مربوطه به اضافه 
 نخواهد داشت.

یـرادات  ابدیهی است در صورت بازدید نماینده ایمنی و بهداشت کارفرما، پیمانکار مکلف است ظـرف یـک هفتـه     )27  ماده
 سـایل حفاظـت  مطروحه را برطرف نماید و در صورت تشخیص نقصان و ... و عدم همکاري پیمانکار، ابـزار و لـوازم و و  

انکـار حـق   هزینه هـاي باالسـري از پیمانکـار کسـر خواهـد گردیـد. و پیم       %30ز طرف کارفرما تهیه و باضافه فردي ا
 هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

مر خود ي تحت اکارفرما در قبال کارکنان را براي کلیه نیروهامدنی پیمانکار موظف است پوشش بیمه مسؤلیت  )1-27
 خریداري نماید

ین نامه بق آیطداردهاي ایمنی و بهداشت توسط پیمانکار یا کارکنان وي، کارفرما در صورت عدم رعایت استان )2-27
 داخلی خود نسبت به اخطار و جریمه پیمانکار اقدام می نماید.

حق رما مدر صورت اعمال هرگونه جریمه اي توسط کارفرماي اصلی در خصوص موارد ایمنی و بهداشت، کارف )3-27
به لحاظ  ودیتیرهاي پیمانکار باشد را به حساب بدهی او گذارد و محداست آن بخش از جریمه که مرتبط با کا

 مبلغ در این خصوص وجود نخواهد داشت

  

  خسارات و جرائم  ) 28 ماده
یا  را از مطالباتگیرد قرار می پیمانکاربرعهده ی که و خساراتمتعلقه به پیمانکار مجاز است کلیه جرایم  کارفرما  )1-28

  .نماید برداشتبدون راي دادگاه  وي هايتضمین
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 رهانکار یا پیم انبجآن از یا غیرمرتبط با کار پیمانکار  در اثر عملکردکه هرگونه خسارت مستقیم یا غیرمستقیم  )2-28
فرما باشد و کارر میلیت جبران خسارات وارده بر عهده پیمانکائویک از کارکنان او به اشخاص ثالث وارد آید، مس

  .ندارد آن لیتی در قبالئوگونه مسهیچ
هاي ، بخشماکارفر کارها، اموال و مصالح و تجهیزاتگونه خسارت مستقیم یا غیرمستقیم به در قبال هر کارپیمان )3-28

 ،وارد آیدي و کارکنان و پیمانکارعملکرد به دلیل که دستگاه نظارت  وي اصلی پیمان اصلی، کارفرمادیگر 
   است. لئومس

زمانبندي  ماندگی وي از برنامهو عقب پیمانکاراسب درصورت بروز وقفه، تاخیر یا رکود ناشی از عملکرد نامن  )4-28
ن ف به جبراموظ پیمانکار، یا اشخاص ثالث و کارفرماناشی از این امر به خسارت اجراي کار و وارد آمدن 

  باشد.میخسارات وارده 
امه برنابق در انجام هر بخش از کار قصور ورزد یا آن را با کیفیت خواسته شده یا مط پیمانکارچه چنان )5-28

جام ح بداند انتواند آن بخش از کار را هرطور صالخود راساً می کارفرماانجام ندهد،  کارفرمامورد نظر بندي زمان
 ید.منظور نما پیمانکار) به حساب بدهکاري ٪15داده و هزینه مربوطه را به عالوه پانزده درصد (

 

 نسبت به اشخاص ثالث پیمانکارحدود مسؤلیت  ) 29 ماده

اصلی اي کارفرم و، دستگاه نظارت کارفرماپاسخگوي هرگونه دعاوي اشخاص ثالث (از جمله کارکنان مسئول و  پیمانکار
که ممکن باشد می، جرح و صدمات وارده، هرنوع فقدان، اتالف و خسارات وارده به اموال آنان ت) در خصوص فوپیمان

د کنانش باشو کار نکارپیماتوسط قرارداد اجراي رکنانش پیش آید و یا ناشی از و کا پیمانکاراست در اثر قصور و مسامحه 
پیمانکار  ،در نمایند حکمی صا جمله قانون دیاتاز و یا سایر قوانین جزائی اسالمی  »مدنی نقانو«مطابق محاکم و  ه،بود

  .مبراست یقسئولیتی اعم از کیفري و حقومگونه از هردر این زمینه  کارفرماو در این خصوص مسولیت تام دارد 
  

 وادث قهريح ) 30 ماده

نکار می ا پیماهمان است که در شرایط عمومی قرارداد اصلی ذکر شده و همان برخوردي بحوادث قهري (فورس ماژور) 
  .)ولی در چارچوب قرارداد حاضر(شود می شود که با کارفرما

  

 و سرویس و نگهداري آالت، تجهیزات و مصالح تأمین ماشین ) 31 ماده

(به است  پیمانکار، برعهده و هزینه نیاز براي اجراي عملیاتمورد  ابزارآالت ،جهیزاتها، تآالت، دستگاهکلیه ماشینتامین 
ماشین آالت، تجهیزات و امکاناتی در اختیار  کارفرماجز مواردي که در شرایط خصوصی آمده است). در صورتی که 
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انکار موظف است نگهداري الزم را باالسري از پیمانکار کسر میگردد. پیم %15پیمانکار قرار دهد، هزینه آن با احتساب 
شرحی است که در  بهرات تجهیزات و ابزار آالت و تدارکات فنی هزینه هاي سرویس، نگهداري، تعمی بعمل آورده و تمامی

و یا دستگاه نظارت صالح بداند جهت انجام کار در مدت قرارداد، تعداد  کارفرماچه چنان .شودشرایط خصوصی معین می
  تامین نماید. کارفرماآالت مورد نیاز را مطابق فهرست اعالمی بایست ماشینید افزایش یابد، پیمانکار میباماشین آالت 

  

  تأمین آب، سوخت و برق ) 32 ماده
ورد نیاز مکارهاي  تجهیزکارگاه پیمانکار وماشین آالت  ،کلیه تجهیزاتبراي  ، آب و برقتامین سوختمسؤلیت و هزینه 

ر شرایط اي مندرج دهبه قیمت ، کارفرماتوسط این موارد در صورت تامین . باشدکار میعهده پیمانراجراي این قرارداد ب
، از رفرماکااین موارد توسط تامین به هر صورت تاخیر یا عدم گردد. از صورت وضعیت پیمانکار کسر میخصوصی 

  مسؤلیت پیمانکار کم نکرده و نباید موجب تاخیر و یا ادعاي پیمانکار گردد.
 

  ابالغ مکاتبه و ) 33 ماده
تدا از ا در ابرطرفین هرگونه مکاتبه  ،سهولت و تسریع در کاربراي در صورت معرفی پست الکترونیکی توسط طرفین، 

اعت از س 24رف و پس از آن نهایتاً ظنموده به پست الکترونیکی طرف مقابل ارسال  ،طریق پست الکترونیکی اعالمی
راي طرف اکت بپطه را توسط پست پیشتاز با ذکر محتویات بر روي زمان ارسال مرقومه الکترونیکی، اصل مدارك مربو

از  رونیکی پسمه الکتدارند. بدیهی است با رعایت شرایط فوق، رسید پستی به انضمام پرینت ارسال مرقومی مقابل ارسال 
  فارغ از نتیجه ابالغ دلیل ابالغ قانونی به طرف مقابل خواهد بود. ،ساعت 48

 

  و حل اختالفات ردادقوانین حاکم بر قرا ) 34 ماده
  قوانین جاري کشور جمهوري اسالمی ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود.

 

  حل اختالفات ) 35 ماده
ره اتی سه نفهی ،صورتین حل و فصل گردیده و در غیر ایندر صورت بروز اختالف ابتدا موضوع از طریق مذاکرات فی ماب

به  رفینطمذکور  دو داور و داور سوم به انتخابکارفرما وي متشکل از یک داور به انتخاب پیمانکار و یک داور از س
  نمایند. موضوع رسیدگی می

که به  تعهداتی طرفین قرارداد تا حل اختالف و صدور راي نهایی توسط هیات داوري، نسبت به انجام کلیه: 6 تبصره
  موجب این قرارداد به عهده آنها قرار گرفته ملزم خواهند بود.
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وري ر شرط دادوري مستقل از قرارداد اصلی بوده و ابطال، فسخ و خاتمه قرارداد اصلی تاثیري شرط دا : 7 تبصره
  نخواهد داشت.

  
ین رسید که هر نسخه تهیه گردیده و به امضاي طرف چهارتبصره و در  هفتماده و  34شرایط عمومی این قرارداد در 

  باشند.حکم واحد را دارا می نسخه چهار
  

  یال پتروشرکت دان کارفرما:
  

  مهدي کاري (عضو هیات مدیره و مدیر عامل) 
  

  احمد مجید (عضو هیات مدیره)

  ............................................  پیمانکار  
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  رایط خصوصی قراردادش
  

  کارفرمانوع تضمین انجام تعهدات مورد قبول  )1 ماده
ات به صورت کارفرما جهت تضمین انجام تعهدمورد قبول تضمین نوع  شرایط عمومی قرارداد، 3در تکمیل ماده 

د خواهرداد لغ قراضمانتنامه بانکی معادل پنج درصد مبلغ قرارداد  و یا چک و سفته هر کدام معادل پنج درصد مب
  بود. (شرایط ارائه چک و سفته براساس نظرات کارفرما می باشد).

  

  تحویل کارگاه )2 ماده
ات، اولین ن انجام تعهدروز از تاریخ ارائه تضمیدو حداکثر پس از مدت  ماکارفرشرایط عمومی قرارداد،  4در تکمیل ماده 

مین، طبق حویل زتدر صورت تاخیر در نماید. بخش زمین کارگاه را براي تجهیز و آغاز عملیات به پیمانکار تحویل می
 نکار تحویلبندي به پیماها مطابق برنامه زمانمابقی زمین کارگاه براي انجام فعالیتشرایط عمومی عمل خواهد شد. 

  خواهد شد.
تایید  مورد پیمانکار موظف به تامین محل کارگاه ساخت با تجهیزات و ماشین االت مناسب جهت موضوع قرارداد و

راي محل اجها ما تنکارفرما، می باشد و تمامی هزینه هاي مربوطه در قیمت پیشنهادي پیمانکار لحاظ شده است و کارفر
  ر پیمانکار قرار می دهد.را در اختیاپروژه 

  

 تعدیل  )3 ماده

می باشد و  1399سال  دومبه این قرارداد تعدیل تعلق می گیرد. الزم به توضیح است شاخص مبناي تعدیل، سه ماهه 
   ه.یابن) فهرست بهاي نهم (کارهاي فوالدي سنگینبراساس شاخص هاي فصل 

  
 هزینه توقف یا خسارت )4 ماده

  نماید.  رداخت نمیپانکار قف و یا اتالف نیروي انسانی و یا ماشین آالت به پیمکارفرما هیچگونه هزینه اي به عنوان تو
  
  

  کار شبانه و در ایام تعطیل  )5 ماده
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به  ن بندي منضمبه منظور جبران عقب ماندگی و تحقق برنامه زماشرایط عمومی پیمان، پیمانکار  13در تکمیل ماده 
  د. شخواهد اشد و از این بابت اضافه بهایی پرداخت نبملزم به اجراي کار در شب و ایام تعطیل هم می پیمان

  

  گزارشات )6 ماده
شده  قالب خواسته روزانه و هفتگی خود را درموظف است گزارشات پیمانکار شرایط عمومی قرارداد،  16در تکمیل ماده 

هیه نماید. ماه را ت ندر آ ارائه کند. به عالوه، حداکثر تا پایان هر ماه گزارش کاملی از کارهاي انجام شده کارفرماتوسط 
م و شود این گزارش شامل احجاها به دستگاه نظارت ارائه میبه همراه گزارش بقیه قسمت کارفرماگزارش پیمانکار توسط 

 وآالت موجود، نوع تخصص هاي انجام شده در هر بخش و میزان و نوع مصالح وارده و نوع و تعداد ماشیندرصد فعالیت
ها به همراه فیلم و باشد. گزارشهاي روز و شب و مواد الزم دیگر میاد روزهاي کار در شیفتتعداد پرسنل موجود، تعد

  عکس خواهد بود
  

  هاي اجرائی نقشه )7 ماده
 راردادق نیا ریناپذ ییباشد جزء جدا یم ایریتکشرکت  دییکه مورد تا یاصل مانیپ ینقشه ها و مشخصات فن هیکل

) بر Shop Drawingو تهیه نقشه هاي اجرایی( ردیتوجه و اجرا قرار گمورد  ستیبا یکار م ياجرا نیبوده و در ح
ه است و ظ گردیدهرگونه پرت، دوریز و.. مصالح در قیمت پیشنهادي پیمانکار لحاعهده و هزینه پیمانکار است و 

  پرداخت جداگانه اي انجام نمی گیرد.
  

  و ...شناسی هاي زمین)، لوگAs Built Drawingهاي همچون ساخت (نقشه )8 ماده
ستگاه نظارت پیمان اصلی و د)، باید توسط پیمانکار مطابق نظر As Built Drawingهاي همچون ساخت (نقشه

تصویب  اپ شدهکارفرماي اصلی باید تهیه شده و به تصویب آنها برسد و یک نسخه فایل کامپیوتري و سه نسخه چ
  شده تحویل کارفرما گردد.

  

  تأمین غذا )9 ماده
سط توتهیه شده  می توانند از غذايکارکنان پیمانکار  در صورت موافقت،عمومی قرارداد،  شرایط 24در تکمیل ماده 

بالغ یمانکار اه به پدر هر دور آن بر اساس محاسبات کارفرما که کتباً و در این صورت، هزینهاستفاده نمایند  کارفرما
  .کسر خواهد شدپیمانکار باالسري از مطالبات  %30ه وبه عال میگردد

  

   پیمانکاراسکان و دفتر کار پرسنل  محل ) 10 ماده



 ٢٦صفحه 
  کلت فلزيتهیه مصالح ، ساخت ، حمل، باراندازي و نصب اس

    
 

 پیمانکار    کارفرما
 

شرکت دانیال پترو

 سکان، ایاباهمچنین  د.و هزینه پیمانکار میباشعهده ه ب پیمانکارکارکنان (مورد تایید کارفرما) جهت  محل اسکان نیتأم
  .ر استو ذهاب و غذاي ناظر کنترل کیفیت(که از سوي کارفرما معرفی خواهد شد) بر عهده و هزینه پیمانکا

  

 و سرویس و نگهداري ، تجهیزات و مصالح آالتتأمین ماشین ) 11 ماده

  شرایط عمومی قرارداد: 31میل ماده در تک
ز قبیل م مصرفی الواز تهیه تجهیزات، ابزار و لوازم اجراي کار و تهیه داربست و جرثقیل و.. و همچنین تهیه کلیه )1-11

 .است حاظ شدهصفحه سنگ، الکترود، سوخت و.. بر عهده و هزینه پیمانکار است و در قیمت پیشنهادي ل

ه پیچ و مهرالت (هزینه تهیه تمامی مصالح موضوع قرارداد از قبیل مقاطع فلزي، تسمه، پروفیل و همچنین اتصا )2-11
د ارداد مورضوع قرو به طورکلی هر آنچه که براي اجراي موو بولت ها و.. ) و رنگ و مصالح سندبالستپرمقاومت 

 برعهده و هزینه پیمانکار است. نیاز می باشد،

 می باشد و مشخصاتمصالح طبق نقشه ها الزم االجرا می باشد.  ST37وع ورق ن )3-11

سرویس  الت ،کارفرما در خصوص تامین ماشین آالت و تجهیزات مسئولیتی ندارد و تامین تجهیزات و ماشین آ )4-11
  پیمانکار است:و هزینه و نگهداري آنها برعهده 

 پیمانکار و نمود خواهد ینتأم آورده،جزء تعهدات خود  در این ماده صراحتاً که را مواردي صرفاً کارفرما پیمان، این در  
 نظر در را الزم تتمهیدا تمامی کارفرماي اصلی هاي دستورالعمل و استانداردها و فنی به مشخصات توجه با است الزم

 در تکمیلی یاتلعم برخی درج صرف عدم دیگر، نماید. به عبارت لحاظ خود قیمت پیشنهادي در را آن هزینه و گرفته
 پیمانکار تمامی د. لذاباش داشته کاري اضافه ادعاي به آن نسبت که شد نخواهد قائل پیمانکار براي را حق این قرارداد،

  شد. نخواهد واقع قبول در این خصوص مورد ادعایی هرگونه بعداً و نموده مطالعه به دقت فنی را اسناد
  

  و.. تأمین آب، سوخت و برق ) 12 ماده
ن آالت هزینه تامین سوخت، آب و برق براي کلیه تجهیزات، ماشی شرایط عمومی قرارداد، 32ه ماددر تکمیل 

 یا هماهنگرفرما تنهو کا باشدتجهیزکارگاه پیمانکار و کارهاي مورد نیاز اجراي این قرارداد برعهده و هزینه پیمانکار می
  ام خواهد داد.سوخت را انج هیمجوزات الزم جهت ته هیجهت ته يمکاتبات ضرور ها و

  

  هاي دسترسی  راه ) 13 ماده
 ت تحصیل ،ي باباپیمانکار ملزم به اصالح و نگهداري راه هاي دسترسی به محل کار خود می باشد. . کارفرما هزینه 

    احداث و یا اصالح راه هاي دسترسی پرداخت نخواهد نمود 
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 جریمه تاخیر ) 14 ماده

هزار در  75 ،ریروز تاخ ء هربه ازا مانکار،یدر اثر قصور پ مان،یپ هیاز زمان اول شیب یدر اتمام کار در زمان ریدر صورت تاخ
 .تعلق خواهد گرفت مانکاریبه پ مهیجرکه در اجراي آن تاخیر شده است،  باقی مانده مبلغ کار 

 

  (تعهدات پیمانکار) عملیات اجراییتعهدات  ) 15 ماده
 اشد.ب یم مانکاریده پموضوع قرارداد طبق نقشه ها و دستور کارها بعه اتیدادن عمل لینظارت و تحو )1-15

که  را یمشکل انع ومناسب و ارائه آن به کارفرما، هرگونه م يبرنامه زمان بند میموظف است، ضمن تنظ مانکاریپ )2-15
ر به اطالع ت شیپ يروز کار 7 قلاست، ظرف حدا یی در محدوده تعهدات پیمانکاراجرا اتیادامه عمل يرو شیپ

  کارفرما برساند.

بلغ موجهی به  بابت انجام شده، پیمانکار مکلف به اصالح و اخذ تائیدیه بوده و از این در صورت عدم تائید کار )3-15
اري از خودد قرارداد اضافه نمی گردد و هرگونه ادعایی در اینصورت ساقط و  غیر قابل قبول است.در صورت

اي وهزینه ه قدامااقص انجام اصالحات مذکور یا قصور در انجام کارهاي قرارداد ،کارفرما راسا نسبت به رفع نو
 واهد داشت.باالسري از پیمانکارکسر خواهد کرد وپیمانکار حق هیچ اعتراضی را نخ %15مربوطه به اضافه 

   ارد.دي ندکارفرما نسبت به تامین آب شرب و آب عملیات ساختمانی و یا آبپاشی مسیر کار پیمانکار تعه )4-15

ل می ارد ذیموکار ملزم به اجراي دقیق آن می باشد، که پیماندر تکمیل مشخصات فنی منضم به پیمان اصلی  )5-15
ضروریست  نکته بایست توسط پیمانکار و در حین عملیات اجرایی مورد توجه و رعایت قرار گیرد، اما ذکر این

عایت ا و رکه محدود به این موارد نبوده و می بایست سایر تمهیدات طبق عرف، مشخصات فنی، استاندارده
هزینه  طالبهکار از سوي پیمانکار بعمل آید و این مهم نیز هیچگونه حقی را براي م کیفیت و سرعت اجراي

 اضافه اي از سوي پیمانکار برقرار نخواهد ساخت:
  

 ورد تایید..) مو ، رنگ، سندبالستپیمانکار موظف به تهیه مصالح(ورق، پروفیل، پیچ و مهره، الکترود– )1-5-15
  کارفرما می باشد.

 هاي نقشه فنی، مشخصات براساس و نظارت دستگاه تایید مورد فنی مشخصات با مطابق ست،بای می فوق مراحل کلیه -

 آن مفاد از و رسیده پیمانکار رویت به عینا که قراردادي مندرجات و کارفرما شده تایید و دستورالعملهاي روشها اجرایی،

اصلی  کارفرماي و پترو) مشاور دانیال تکارفرما (شرک تایید مورد که نحوي به نموده است حاصل اطالع و علم کامال
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و تمامی هزینه هاي فوق الذکر را در سرجمع قیمت پیشنهادي خود  باشد شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک))(

  لحاظ نموده است.

رداد را ین قراکلیه اسناد کلیه اسناد و مدارك و نقشه ها و دستورالعمهاي مربوط به اپیمانکار موظف است  )6-15
ئید شده ائی تاعه و از مفاد آن علم و اطالع کامل حاصل نموده و بطور اخص از مشخصات فنی و روش اجرمطال

ت و مشخصا واین پروژه آگاهی کامل داشته و از محل پروژه بازدید کامل نموده است و از کم و کیف کار 
ه فاد و کلیع و مجهل به موضو عوارض و محل اجراي عملیات اطالع کافی دارد و بعداً جاي هیچ گونه ادعا و یا

 شرایط قرارداد وجود ندارد.

شد و می با محدوده پروژهاجراي عملیات و تردد دستگاه هها در موظف به  مانیپ یطبق مشخصات فن مانکاریپ )7-15
 یگر گردد،وارد دمچنانچه در خارج از این محدوده به هر دلیلی موجب خسارت به زمین ها و اراضی اطراف و یا 

  .جبران خسارت خواهد بودموظف به 

تها، قنا ،ینیرزمیبه موانع ز یاحتمال بیاز آس يریو جهت جلوگ اتیاز شروع عمل قبلپیمانکار موظف است  )8-15
ل آمده و بعم رمانکایپ يالزم از سو داتیتمه ستیبا یم ینیو رو زم ینیرزمیز ساتیتاس ،يخطوط انتقال انرژ

از با ت مورد نیمکاتبا کار مراتب به کارفرما سریعاً اعالم گردد تادر صورت وجود معارض یا تاسیسات مانع انجام 
  سازمانها و ارگانهاي ذیربط از طریق کارفرما صورت پذیرفته و رفع معارض گردد.

زي و شاوري کنهایآبروها و زم هیکل میآبروهاي موقت کشاورزي و ترم جادیموظف است نسبت به ا مانکاریپ )9-15
و به  نبوده رماکارف فیآنها جزء وظا لیکه تحص یو حقوق یقیحق اشخاص ساتیتاسو  هیابن هیکل میترمی بطورکل

 .دیاقدام نما دهید بینحوي آس

رش، جرثقیل، دستگاههاي بمنجمله  یمصرف ریو غ یو مصالح مصرف زاتیدستگاه ها و تجه هیکل نیتأم )10-15
 نیدر ا کارفرما و است مانکاریپ نهیاجراي کار به عهده و هز جهت یبه تعداد کاف سندبالست، رنگ آمیزي و...

 آالت نیو ماش تزایتجه مصالح، هیته ایو  نیمگر آنکه به صراحت تأم ردیپذ یرا نم یتیمسئول چگونهیه نهیزم
 .باشد دهیکارفرما ذکر گرد در تعهدات

 ریسم آبروهاي مخصوصا و وارهایراهها، حصارها، د هی،کل اتیاز اجراء عمل ضمن کار و پس است موظف مانکاریپ )11-15
ابجا ج اتیعمل جهت انجام ایاند و  دهیصدمه د ایخراب شده  ییاجرا اتیعمل که در اثر یمحدثات یبطور کل و

 اول برگردانند به حالت نایشده اند ع

دستورات  ووده بانجام کار  زانیکارفرما در خصوص نحوه و م يصادره از سو يملزم به انجام دستورها مانکاریپ )12-15
 .دینما یخود تلق يبعنوان تعهدات قرارداد دیرفرما در چارچوب قرارداد را باکا يصادره از سو یکتب

کلیه عملیات موضوع این قرارداد را طبق مشخصات و نقشه هاي کلی و تفصیلی اجرایی با بهترین روشهاي فنی  )13-15
شین طبق آنچه که در مشخصات فنی و سایر مدارك پیمان و دستورالعملها و روشها ذکر گردیده است، با ما
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آالت، کادر اجرایی مناسب و متخصص طبق نظر کارفرما و دستگاه نظارت به هزینه خود به انجام برساند و هیچ 
 گونه هزینه اي بایت تغییر روش اجرا و صعوبت هاي احتمالی قابل پرداخت نمی باشد.

 یا ایجاد بنديه زمانجبران خسارت و هزینه هاي ناشی از قصور پیمانکار مانند عدم رعایت کیفیت کار، برنام )14-15
 هزینه هاي مازاد مانند تعمیرات ناشی از قصور پیمانکار، جزء تعهدات پیمانکار می باشد.

 ي اسـت الزم انجام کلیه مواردي را که در این قرارداد در تعهد پیمانکار می باشد و جهت اجـراي عملیـات ضـرور    )15-15
یـن بابـت   وده و از امکانات به هزینه خود را تأمین نماست پیمانکار به تعداد و میزان کافی و قابل قبول پرسنل و ا

 هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد. 

ماینـدگان  در حین اجراي عملیات مربوط به قرارداد هر نـوع اطالعـات و مـدارکی کـه مـورد نیـاز کارفرمـا یـا ن          )16-15
نانچـه  م آورد و چي انجـام بازرسـی فـراه   کارفرماي اصلی باشد را در اختیارآنها  قرار داده و تسهیالت الزم را بـرا 

فاهی شـ عیب و نقصی در کار مشاهده شود شخصاً مسئول است و تعهد می نماید به محض دریافت اولین اخطـار  
 اشد.یا کتبی در رفع معایب احتمالی اقدام نماید، در هر حال کلیه مسئولیت ها متوجه پیمانکار می ب

کـه بـه    کان اجراي سریع سایر عملیات اجرائی فـراهم نمـوده بنحـوي   ضمن اجراي کار تسهیالت الزم را جهت ام )17-15
ـ هیچ عذري کار سایر پیمانکاران و عملیات اجرائی دچار رکود و توقف نگردد و  همزمان و هماهنـگ   ا پیشـرفت  ب

و  یجـاد نگـردد  سایر عملیات، تعهدات خویش را  به انجام رساند تا هیچ گونه وقفه اي در اجراي عملیـات پـروژه ا  
انبی در جـ هت جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم انجام بموقع عملیات مورد تعهد پیمانکار و سـایر عملیـات   ج

% هزینـه  15این ارتباط، هزینه هاي مربوط به خسارات و توقف عملیات اجرائی به تشخیص کارفرمـا بـا حـداقل    
نچـه  هد بود وچناموارد قطعی و نافذ خواباالسري محاسبه و از محل مطالبات پیمانکار کسر و نظر کارفرما در این 

واهـد  خارفرما حق قصور در اجراء تعهدات پیمانکار باعث توقف سایر عملیات اجرائی و یا سایر پیمانکاران گردد، ک
ام داده و دیگـري انجـ   داشت که با یک اخطار  راساً کار پیمانکار را تعطیل و ادامه کار را راسا و یا توسط پیمانکـار 

 مانکـار دوم آمـاده  روز موانع را برطرف و یا زمینه اجراء کار را توسط کارفرما و یـا پی  4ی بایست ظرف پیمانکار م
 نموده و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.  

...  ونماینـدگی   پیمانکار حق واگذاري تمام یا بخشی از موضوع پیمان به غیر را تحت هیچ عنوان اعم از وکالت و  )18-15
 فرما ندارد.  بدون مجوز کتبی کار

پـس   وگاه معرفـی  پیمانکار متعهد است که فرد با تجربه و با صالحیت و مورد تائید کارفرما را بعنوان رئیس کار  )19-15
ر حـال  هـ از تائید بکار گمارد و عملیات اجرائـی قـرارداد تحـت نظـارت و کنتـرل و هـدایت وي انجـام شـود. در         

 د.و ماشین آالت و پرسنل با مشارالیه می باش مسئولیت کلیه عملیات اجرائی و حفظ و حراست کارگاه

با توجه به حساسیت اجراي عملیات، رییس کارگاه پیمانکار می بایست داراي سوابق کافی و مـرتبط بـا موضـوع     )20-15
قرارداد باشد. ضمناً نسبت به استانداردها و نقشه هاي اجرایی احاطه کامل داشته باشد. بـدیهی اسـت در صـورت    
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گاه، تا زمان معرفی رییس کارگاه مورد تایید کارفرما عملیات متوقف و هزینه خسارت هـاي  عدم تایید رییس کار
 یاد شده بعهده پیمانکار خواهد بود.

ا و هـ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجراي کلیه کارهاي موضـوع ایـن قـرارداد را براسـاس مشخصـات و نقشـه         )21-15
ه از طـرف  کـ ت و یـا نماینـده آن بعهـده دارد و نظـارتی     مدارك پیمان و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظار

 . کارفرما و یا نمایندگان او در اجراي کارها میشود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد

در  ورت کتبـی و پیمانکار می تواند نیازهاي خود را که کارفرما بموجب این قرارداد متعهد به تأمین آن است بصـ   )22-15
 فرما ارائه دهد.  زمان مناسب به کار

و شـد  مـی با  تحـویلی  از سـوي کارفرمـا   مصـالح   تجهیزات وآالت،  نیماش يحفظ و نگهدار تیمسئول مانکاریپ  )23-15
اص ثالـث  به امـوال اشـخ   بیاز وارد شدن خسارت و آس يریجلوگ يالزم را برا ریتداب هیمتعهد است کل نیهمچن

ول آنهـا و  محص ایر و به امالك مجاو یاو خسارت ير سهل انگارو اگر در اث دی(اعم از امالك، خودرو و ...) اتخاذ نما
و  رادیـ ا و بیـ مسئول جبـران آن خواهـد بـود. ودر صـورت ورود هـر گونـه ع       مانکاریپ دیموارد به وجود آ ریسا ای

ـ    متیق ایمثل  هیته ایو  بیو رفع ع ریسرقت مکلف به تعم ایخسارت و  ود. انجـام  حسب االمر کارفرمـا خواهـد ب
 نیمچنـ ه است. مانکاریپ نهیاز طرف کارفرما بعهده و هز یلیتحو يوسوخت دستگاهها سیو سرو یجزئ ترایتعم

 مـه یا (برآالت خـود   نینامـه ماشـ   مهیب ستیبا یباشد و م یآالت خود م نینمودن ماش مهیمتعهد به ب مانکاریپ
 .دی) به کارفرما ارائه نماآالت نینامه ماش مهینامه شخص ثالث و ب

بلـغ  مت وجهـی بـه   دم تائید کار انجام شده، پیمانکار مکلف به اصالح و اخذ تائیدیه بوده و از این بابدر صورت ع )24-15
داري از قرارداد اضافه نمی گردد و هرگونه ادعایی در اینصورت ساقط و  غیـر قابـل قبـول اسـت.در صـورت خـود      

اي هـ ام وهزینـه  بت به رفع نـواقص اقـد  انجام اصالحات مذکور یا قصور در انجام کارهاي قرارداد ،کارفرما راسا نس
 داشت. باالسري از پیمانکارکسر خواهد کرد وپیمانکار حق هیچ اعتراضی را نخواهد %30مربوطه به اضافه 

ل خـود  پیمانکار موظف است کارفرما را از جمیع دعاوي حقوقی، قضائی و انتظـامی ناشـی از فعـل یـا تـرك فعـ       )25-15
 بدارد.مطروحه از سوي اشخاص ثالث مصون و بري 

طـه (مجـوز   مربو يهـا  تیپرم دییو پس از تا دهیگرد یقبل یاطالع رسان ستیبا یکار م يهر مرحله از اجرا يبرا )26-15
 کار) نسبت به شروع کار اقدام گردد.

ه کارگاه بل از ورود الزم را داشته باشند و قب یسالم بوده و حداکثر کارائ دیآالت ورودي به کارگاه با نیماش هیکل )27-15
 .رندیکارفرما قرار گ ندهینما دیتائ مورد و عملکرد یمنی، ا یاز لحاظ فن

 ایـ و  یفنـ  شیبـه برگـه آزمـا    ازیـ کـه ن  مانکـار یپ يمـورد اسـتفاده از سـو    زاتیـ آالت و تجه نیدسته از ماش آن )28-15
certificate نموده و بـا   یمراحل الزم را ط یقبل از ورود به کارگاه تمام ستیبا یکارفرما) م صیدارند (به تشخ

 یفنـ  هیدییتا يکه دارا یزاتیبا تجه اتیعمل امهاد ایاز شروع و  نصورتیا ریمعتبر وارد کارگاه گردند در غ هیدییتا
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بوده که توسـط کارفرمـا    مانکاریآن بعهده پ يخسارات و عواقب بعد یبعمل آمده و تمام يریمعتبر نباشند جلوگ
 .دیکسر خواهد گرد مانکاریپ نیتضام ایمحاسبه و از مطالبات 

 يارادو  ژهیـ و امـه نیگواه يدارا دیباجرثقیل، تریلی و...  لیاز قب نیسنگ يدستگاه ها يرانندگان و اپراتورها هیکل )29-15
 د.بعمل خواهد آم يریشده جلوگ ادیدستگاه  تیاز فعال نصورتیا ریاعتبار دستگاه مذکور باشند در غ

 زینه وي استپیمانکار به عهده و ه جهت تردد پرسنل تحت امر هینقل لهیوس نیتأم )30-15

 برنامـه  سـت یبا یبرنامه زمانبندي پروژه خواهد بود. ضـمن آنکـه قبـل از شـروع بکـار مـ       تیملزم به رعا مانکاریپ )31-15
 .دینفرات به کارفرما اعالم نما و زاتیو تجه آالت نیماش ستیزمانبندي اجراي کار را به همراه ل

د، قـرار دهـ   انکـار میپ اریدر اخت تعهدات قراردادي  خارج ازرا  یامکانات ای زاتیکه کارفرما هر نوع تجه یدر صورت )32-15
 گردد. یمنظور م مانکاریحساب پ باالسري به نهیهز %15 آن به نرخ روز محاسبه و با احتساب نهیهز

 باشد. یکارفرما م دییمورد تا طبق فرمت ییاجرا اتیروزانه عمل و ارائه گزارش لیبه تکم موظف مانکاریپ )33-15

 تیورت وضعصانجام گرفته در  ياز کارها چکدامیه د،یبه موقع گزارشات نما لیتحودر  يقصور مانکاریچنانچه پ
 ریـ در غ دیـ امـورد عمـل نم   نیـ در ا تیالزم است با جـد  مانکاریامر پ نیلحاظ نخواهد شد. با توجه به ا مانکاریپ
و  يریـ گ میتصـم بـه هرگونـه    ریمخ زین رفرماخواهد بود و کا شانیمتوجه ا ماًیمستق يبعد انیضرر و ز نصورتیا

 خواهد بود. مهیاعمال جر

  

  سایر تعهدات قانونی و قراردادي ) 16 ماده
افی و کعداد تپیمانکار موظف است نسبت به امکان بکارگیري کارگران ساده و نیمه ماهر و پرسنل متخصص به  )1-16

صل ان حاطمینیگر ادتهیه و تأمین امکانات اجرایی کار موضوع قرارداد در حد تعهدات خود در محل و یا از نقاط 
 ا توجه بهبد را نموده است و همچنین میزان دستمزدها و هزینه هاي جانبی و تدارکاتی و ..... مورد تعهد خو

ر دنه ها را یارا مقررات قانونی و مصوبات مراجع ذیصالح و روند ترقی قیمتها خصوصا تغییرات ناشی ازهدفمندي
 ت در محاسبات خود منظور نموده است.مدت قرارداد و تا خاتمه کار موضوع قرارداد از هر جه

مانکار و نی پیپیمانکار تعهد می نماید کلیه کسورات قانونی و هزینه بیمه هاي عمر و حادثه و مسئولیت مد )2-16
به  ست و ملزموده اقوانین کار و امور اجتماعی و سایر هزینه هاي حوادث غیر مترقبه را در قیمت خود منظور نم

 رعایت آنها خواهد بود .

 ه کارفرماب ن را آیمانکار موظف است که ماهیانه لیست پرسنل شاغل در قرارداد را به بیمه ارسال و تاییدیه پ )3-16
 ارائه دهد .
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 ماًیتقردد مسدر اجراي پروژه گ ریو تأخ انیکه سبب ضرر و ز مانکاریترك فعل پ ایهرگونه فعل و  تیمسئول )4-16
 نهیهز هیا کلراست نیباشد در ا یم یساس نظر کارفرماي اصلآن برا نمودن بوده و ملزم به برطرف مانکاریبعهده پ
 مانکارینکاف پ. در صورت استگرددی کسر م مانکاریهاي مطرح شده از سوي کارفرما از مطالبات پ مهیها و جر

ز مطالبات اباالسري  نهی% هز 15تمام شده بعالوه  نهیتوسط کارفرما هز میپس از اقدام مستق از رفع نقص
 .گردد یم رمانکارکسیپ

ود رکفعل خت ایاز فعل و  یناش یو انتظام ییقضا ،یدعاوي حقوق عیکارفرما را از جم است موظف مانکاریپ )5-16
 بدارد. بري مصون و ثالث مطروحه از سوي اشخاص

 ر کدام حکم واحدنسخه تهیه گردیده و به امضاي طرفین رسید که ه چهارماده و در  16شرایط خصوصی این قرارداد در 
  باشند.ارا میرا د

  

  شرکت دانیال پترو کارفرما:
  مهدي کاري (عضو هیات مدیره و مدیر عامل) 

  احمد مجید (عضو هیات مدیره)

  ............................................  پیمانکار  
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 ّدف: -1

 ثذلیل ایٌِْرضء اّذاه اكلی ؿشّت هی ثبؿذ  ؿشّت HSEثِ ٍػیلِ پیوبًْبساى ٍ پیشٍی آًْب اص ثشًبهِ ّبی  HSEسفبیت الضاهبت 

داسای فولْشد ایوٌی ضقیو تشی هی ثبؿنٌذ، پیبهنذ ّنبی ىشٌّگنی ٍ      اًیبل پتشٍد ؿشّتًؼجت ثِ  پشٍطُ ّبپیوبًْبساى ثْبسگشىتِ ؿذُ دس 

ِّ دس ؿشّت احش هی گزاسد ثِ ّوبى اًذاصُ ًیض ایي پیوبًْبساى سا تحت تبحیش ٍشاس هی دّذ. لنزا سفبینت ایوٌنی    سٍاًی حَادث ثِ ّوبى اًذاصُ 

بل ّوِ ربًجِ اص ػَی پیوبًْبساى ثبیذ ثِ فٌَاى تقْذ دس ٍشاسداد لحبػ ؿَد. سیـِ حَادث ثش احش افوبل ٍ ؿشایظ ًبایوي هی ثبؿذ لزا ثنب افون  

 ي دٍ هََلِ ثؼیبسی اص حَادث ٌّتشل خَاّذ ؿذ.دس رلَگیشی اص ایHSE  هذیشیت دسػت

 

 وبرثرد: -2

( تْیِ گشدیذُ ٍدس ّلیِ پشٍطُ ّبی داًیبل پتشٍ ٍپیوبًْبساى هشثَط ّبسثشد IMSایي دػتَسالقول دس چبسچَة ػیؼتن هذیشیت یْپبسچِ )

 ؿَد( هلضم ثِ ارشای ایي دػتَسالقول ّؼتٌذ.توبم پیوبًْبساى ؿشّت )حتی پیوبًْبساًی ِّ  ٍشاسداد آًْب دس ّبسگبُ تٌؾین هی  داسد ٍ

 

 هسئَلیت ّب: -3

 هؼئَلیت سفبیت هيبد ایي دػتَس القول ثب ّلیِ پشػٌل ؿشّت داًیبل پتشٍ ٍ پیوبًْبساى ىقبل هی ثبؿذ. -1-3
 
 پیوبًْبس ثبیذ هتَرِ ثبؿذ اگش حبدحِ ای دس ًتیزِ ىقبلیت ّبسٌّبًؾ سخ دّذ هؼئَل هیجبؿذ .-2-3

 ؿشّت پیشٍی ًوبیذ. HSEپیوبًْبس هَؽو اػت تب اص -3-3

 سا سفبیت ًوبیذ HSEؿشّت ًیض ثقٌَاى ّبسىشهب هؼئَلیت داسد تب پیوبًْبس سا هتقْذ ًوبیذ ِّ  ٍَاًیي ٍ اػتبًذاسدّبی -4-3

 -HSE –FOس ثنِ ّنذ   پیوبًْبس هَؽو هی ثبؿذ ٍجل اص ؿشٍؿ ثِ ىقبلیت تبئیذیِ الصم سا عجٌ ىشم هزَص ؿشٍؿ ثِ ّنبس پیوبًْنب   -5-3

 دسیبىت ًوبیذ. 09-01

 ( HSE PLANطرح ایوٌی،ثْداشت ٍ هحیط زیست ) – 4

 -HSE) عشح ایوٌی،ثْذاؿت ٍ هحیظ صیؼت HSEپیوبًْبس هَؽو اػت ٍجل اص ؿشٍؿ ثِ ّبس دس كَست ًیبص ثِ تـخیق ٍاحذ  

plan.خَد سا ثِ پشٍطُ اسائِ ًوبیذ ) 
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 آهَزش -5

 

  ،ّلیِ ّبسٌّبى تبصُ ٍاسد كشه ًؾش اص خذهبت آًْب ثبیذ آهَصؿْبی تَریْی الصم سا دس صهیٌِ اٍذاهبت اضغشاسی، خظ هـی ّب 

  ،فولیبت رذاػبصی ٍ دػتَسالقول ّبی هشثَعِ ىشا گیشًذ .  خغشات ٍیظُ هحل ّبس، هزَصّبی ّبسی 

 ثبؿٌذ ٍاحذ داؿتِ آهَصؽ ثِ ًیبص ٍ ًجَدُ آؿٌب ًؾش هَسد ّبس خغشات ثِ ًؼجت پیوبًْبس ّبسٌّبى ِّ كَستی دسHSE  ّبس 

 ًٍُؼجت ثِ آهَصؽ آًْب اٍذام ًوبیذ ّشدُ رلَگیشی ّبس اداهِ اص اػت هَؽو گب. 

  ّلیِ پیوبًْبساى هَؽو ّؼٌتذ تب ًیشٍ ّبی خَد سا رْت آهَصؽ، عجٌ ثشًبهِ آهَصؿی دس اختیبس هؼئَلHSE .ّبسگبُ ٍشاس دٌّذ 

  دس كَست تـخیق ٍاحذHSE       پشٍطُ رْت ثشگضاسی آهَصؿْبی تخللی ثشای ًیشٍّنبی پیوبًْنبس خنبسد اص ػیؼنتن آهَصؿنی

 ّبسىشهب ثِ فْذُ پیوبًْبس خَاّذ ثَد ٍ دس كَست ٍضقیت پیوبًْبس افوبل خَاّذ ؿذ.

  ٍاحنذ  پیوبًْبس هَؽو اػت ٍجل اص ؿشٍؿ ثِ ىقبلیت، پشًٍذُ هقبیٌبت پضؿْی ثذٍ اػتخذام  پشػٌل صیش هزوَفِ خَد سا ثن ِHSE 

ؿشّت داًیبل پتشٍ اسائِ دّذ ٍ دس كَست اخز هزَص ؿشٍؿ ثِ ىقبلیت اص ایي ٍاحذ ىقبلیت خَد سا دس ّبسگبُ ؿشٍؿ ًوبینذ ٍ دس مینش   

 ایٌلَست اص ىقبلیت ٍی دس پشٍطُ رلَگیشی خَاّذ ؿذ.

 ى ثِ ٍاحذ پیوبًْبس  پغ اص ؿشٍؿ ىقبلیت هَؽو ثِ اًزبم هقبیٌبت دٍسُ ای ػبالًِ ٍ اسائِ ًتبیذ آHSE    ؿشّت داًیبل پتنشٍ هنی

% ثبالػنشی اص  15ثبؿذ ٍ دس كَست فذم اًزبم آى ؿشّت داًیبل پتشٍ اٍذام ثِ اًزبم ایي هقبیٌبت ًوَدُ ٍ ّضیٌِ آى سا ثب احتؼنبة  

 حؼبة پیوبًْبس ّؼش خَاّذ ًوَد.

  پیوبًْبس هَؽو ثِ پیشٍی اص هَشسات آهَصؽ ٍاحذHSE .پشٍطُ هی ثبؿذ 

 

 (Safety )ایوٌی  -5-1

 . تحت ّیچ ؿشایغی ًجبیذ ثِ ّبسٌّبى ّبسی ٍاگزاس ؿَد ِّ ثشای اًزبم هَحش آى آهَصؽ ّبىی سا ىشا ًگشىتِ ثبؿٌذ 

 .دس تْیِ هَاد ٍ هلبلح ٍ تزْیضات تشتیجی اتخبر ؿَد تب ًیشٍ ّب ثشای ّبسثشد ایوي آى تقلیوبت الصم سا ثجیٌٌذ 
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  ِّ ّنِ داسای  ًيش پشػٌل داؿتِ ثبؿٌذ هَؽو ثِ رنزة ینِ ًينش ّبسؿنٌبع ایوٌنی ٍ ثْذاؿنت        25حذاٍل توبم پیوبًْبساًی

 ٍ پغ اص اخز تبئیذیِ ایي ٍاحذ، رزة ًوبینذ.  هقشىی پشٍطُ HSEػشپشػت  ِثسا  تحلیالت یب ػبثَِ ّبىی دس ایي صهیٌِ ثبؿذ

 ثبؿذ. ّبسگبُ داؿتِپشٍطُ /  HSE ػشپشػتًیشٍی ىًَ ثبیذ ّوْبسی الصم سا ثب 

  ًيش ثبؿذ هَؽو ثِ رزة یِ ًيش اىؼش ایوٌی هَسد تبئیذ ٍاحنذ   25دس كَستی ِّ پشػٌل پیوبًْبس ّوتش اصHSE    پنشٍطُ هنی

 ثبؿذ.

  ًيش ًیشٍ یِ اىؼش ایوٌی هَسد تبئیذ ٍاحذ  25پیوبًْبس هَؽو اػت ثِ اصاء اىضایؾ ّشHSE .پشٍصُ رزة ًوبیذ 

 ٍؿ ثِ ىقبلیت یِ ًيش ثقٌنَاى هؼنئَل ىیضینِ ثْذاؿنت داسای گنَاّی هقتینش اص       پیوبًْبس سادیَگشاىی هَؽو اػت ٍجل اص ؿش

 ّبسگبُ هقشىی ًوبیذ. HSEػبصهبى اًشطی اتوی ِّ دس هحل ارشای ىقبلیت هؼتَش هی ثبؿذ سا رزة ٍ ثِ ٍاحذ 

  پیوبًْبس سادیَگشاىی هَؽو اػت ًتبیذ ىیلن ثذ اص ػبصهبى اًشطی اتوی سا ثِ ٍاحذHSE .ّبسگبُ اسائِ دّذ 

      پیوبًْبس سادیَگشاىی ثبیذ اص تزْیضات ّبلیجشُ ؿذُ تَػظ ػبصهبى اًشطی اتوی اػتيبدُ ًوبیذ ٍ لیؼنت تزْینضات ٍ ثشگنِ ّنبی

 پشٍطُ اسائِ دّذ. HSEّبلیجشاػیَى سا ثِ ٍاحذ 

  هنی ثبؿنٌذ. ایني پیوبًْنبساى ثبینذ      پیوبًْبس ػٌذ ثالػت هلضم ثِ پَؿؾ ٍ اػتيبدُ اص تزْیضات تٌيؼی اػتبًذاسد دس ٌّگبم ّبس

فولْشد خَد سا ثب الضاهبت ّبسىشهب دس خلَف اًتخبة هحل هٌبػت ػٌذ ثالػت رْت ثنِ حنذاٍل سػنبًذى آلنَدگی صیؼنت      

 هحیغی عجٌ دػتَسالقول ایوٌی دس ثالػتیٌگ تغبثٌ دّذ.

 ،ِهتش یب حينبسی   2حيبسی ثب فوٌ ثیؾ اص  پیوبًْبساًی ِّ ىقبلیت آًْب ؿبهل ّبسّبی خغشًبُ) پشتًَگبسی ، ّبس دس ىضبی ثؼت

دس هْبًْبی خغشًبُ، ّبس دس استيبؿ،ّبس ثب تزْیضات الْتشیْی ٍلتبط ثبال،ّبسّبی گشم) رَؿْبسی،ثشؿْبسی ٍ ...( ٍ...( هی ثبؿذ 

 ّبسىشهب هزَص دسیبىت ٌٌّذ.  HSEالصم اػت اص ٍاحذ

 تْیِ لَاصم حيبؽت ىشدی ثب ّیيیت،ثنِ   ثِ ًؼجت ؿشٍؿ ثِ ّبسّبسٌّبى ٍجل اص  تقذاد ٍ ّبس ًَؿ اػت ثشاػبع هَؽو پیوبًْبس

 ّبسگبُ تبئیذ ؿَد. HSEاًذاصُ ّبىی ٍ الصم اٍذام ًوبئیذ ِّ ّیيیت آى ٍجل اص خشیذ ثبیذ ثِ ٍػیلِ ٍاحذ 

   ًوبینذ ٍ ثنب   دس كَستی ِّ پیوبًْبس لَاصم حيبؽت ىشدی هَسد ًیبص ٍ ثب ّیيیت هٌبػت سا تْیِ ًٌوبیذ ّبسىشهب اٍذام ثِ تْیِ هنی

 % ثبالػشی اص كَست ٍضقیت پیوبًْبس ّؼش خَاّذ ّشد.15احتؼبة 

 اػتيبدُ ًوبیذ دیذُ ٍ ػبلن هَصؽآ ٍ ّبىی تزشثِ ٍ داًؾ ثب كالحیت، ثب اىشاد اص ّبس اًزبم رْت اػت هَؽو پیوبًْبس. 
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  ًوبیذ. دس میشُ ایي كَست ّبس تقغیل پیوبًْبس هَؽو اػت ٍجل اص اًزبم ّبس ؿشایظ ًبایوي سا ثشعشه ّشدُ ػپغ اٍذام ثِ ّبس

 ؿذُ تب ًؼجت ثِ ثشعشه ّشدى ؿشایظ ًبایوي اٍذام ؿَد.

 ِثبؿٌذ. ثشخَسداس ّبهل ػالهت اص ٍ ثَدُ اػتبًذاسد ثبیؼت هی پیوبًْبس اػتيبدُ هَسد تزْیضات ٍ ٍػبیل ّلی 

 ثبیذ گضاسؽ ّبی الصم ِّ اص ػَی ٍاحذ  ًیشٍی ایوٌی پیوبًْبسHSE /ُعشح هی ؿَد سا ثِ هٍَنـ اسائنِ دّنذ. دس    ّبسگبُ پشٍط

 میش ایي كَست ایي ٍؽیيِ ثِ فْذُ هؼئَل یب ًوبیٌذُ پیوبًْبس خَاّذ ثَد.

 ِدس میشُ ایني كنَست ىنشد خنبعی اص ػنَی       .ًوبیٌذ سفبیت سا ّبسگبُ دس حبّن ایوٌی هَشسات هَؽيٌذ پیوبًْبس ّبسٌّبى ّلی

خَاّذ ّشد ٍ دس كَست تْشاس افوبل خَد ثِ كَست ًَذی رشیوِ ؿذُ ّنِ  ّبسگبُ تزّش ّتجی دسیبىت پشٍطُ/ HSE ػشپشػت

هجلل آى دس كَست ٍضقیت پیوبًْبس لحبػ خَاّذ ؿذ . دس كَستی ِّ هَاسد ىًَ ثبفج اكالح سىتبس ىشد هنزَّس ٍنشاس ًگینشد ،    

 پیوبًْبس هَؽو اػت تب ىشد دیگشی سا ربیگضیي ًیشٍی ىًَ ًوبیذ.

 ٍاحذ  ثِ سا خَد ًيشات لیؼت ثْبس شٍؿؿ اص ٍجل اػت هَؽو پیوبًْبسHSE ُّشگًَنِ تنیینش دس لیؼنت     ذًوبی اسائِ ّبسگب ٍ

 ّبسگبُ ثشػبًذ. HSEًیشٍ ّب سا دس اداهِ ّبس، ثِ اعالؿ ٍاحذ 

 ؿذ خَاّذ رلَگیشی ،اًذاصد خغش ثِ سا ّبسٌّبى ایوٌی تَاًذ هی ٍ ثَدُ ىٌی ًَق داسای ِّ تزْیضاتی ٍ ٍػبیل ٍسٍد اص. 

 ثنِ حبلنت   آى ثبصگشداًنذى  ٍ ّبس هحیظ ثْؼبصی ٍ پبّؼبصی ثِ ًؼجت ّبس اًزبم اص پغ اػت هَؽو پیوبًْبس  ِ  اٍنذام  اٍلین

 .ًوبیذ

 ًِْؼنجت  ثْنبس  ؿنشٍؿ  اص ٍجل هَؽيٌذ داسًذ ًَلیِ ٍػبیظ ثِ ًیبص خَد ىقبلیت اًزبم ثشای پیوبًْبساًی  ِ هقشىنی ساًٌنذُ ثنب     ثن

 .ًوبیٌذ ّؼت سا الصم هزَصّبی ٍ اٍذام خَدسٍ، ٍ گَاّیٌبهِ هشثَعِ

 ِاسائِ هقبیٌِ ىٌی ٍ ثیوِ ؿخق حبلج الضاهی هی ثبؿذ.ٍ ىٌی ثبؿذ ًَق ثذٍى ٍ ػبلن ثبیؼتی ًَلیِ، ٍػبئظ ّلی 

  اص ؿنشّت  ٍجل اص ؿشٍؿ سا  گَاّی ػالهت دػتگبُ پیوبًْبس دس كَست اػتيبدُ اص هبؿیي آالت ػٌگیي ٍ ثبال ثشّب هَؽو اػت

اسائِ ًوبیذ. دس میشُ ایي كَست اص اداهِ ّبس هبؿیي آالت هزَّس رلَگیشی  HSEٍ ثِ ٍاحذ اخز  ّبی هقتجش ٍ داسای كالحیت

   خَاّذ ؿذ.

 پیشٍی ًوبیذ ّبهل عَس ثِ ؿشّت اػتبًذاسدّبی ٍ دػتَسالقولْب ّب، هـی خظ ٍَاًیي، اص اػت هَؽو پیوبًْبس. 
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 تحنَیلی  ٍػنبیل اػنتحيبؽی   اص اٍ ػشپشػنتی  تحنت  ّبسٌّنبى  ّلیِ ِّ ًوبیذ ثشًبهِ سیضی ًحَی ثِ اػت هَؽو پیوبًْبس 

 . .ذًوبیٌ اػتيبدُ

 عجٌ ثشًبهِ ی هذٍى ٍاحذ  ؼئَلیي پیوبًْبسهHSE  ثلَست هٌؾن دس رلؼبتّبسىشهب ثبیذ HSE ؿشّت ًوبیٌذ. 

 10  دسكذ اص پشداخت ّشكَست ٍضقیت پیوبًْبس هٌَط ثِ تبئیذ هذیشHSE     ؿشّت ثش عجنٌ ىقبلیتْنبی پیوبًْنبس دس ثخنؾ 

HSE   عجٌ چِ لیؼت  اسصیبثی فولْشد (.هی ثبؿذHSE  پیوبًْبساى ثِ ّذHSE-CH-03-01 ) 

 سا ٍدیگشاى خَد ایوٌی ٍ ًٌوَدُ تجقیت ّبسگبُ  ایوٌی هَشسات اص پیوبًْبس ّبسٌّبى اص اىشادی یب ىشد كَستیِْ دس  ِ  خغنش  ثن

 پنشٍطُ/  HSEٍاحنذ   ایٌلنَست  مینش  دس .اٍذام ًوبیٌنذ  ایـبى اخشاد ثِ ًؼجت اػت هَؽو پیوبًْبس ، ًؾش ّبسگبُ ثب اًذاصد

 ًوَد ٍ پیوبًْبس حٌ ّیچگًَِ افتشاضی سا ًذاسد. خَاّذ اٍذام اهش ایي ثِ ّبسگبُ ساػبً

  الصم ثِ رّش هی ثبؿذ ِّ دس كَست ّؼش اص كَست ٍضقیت پیوبًْبس اص ربًت ٍاحذHSE  هجلل ّؼش ؿذُ ثِ ّیچ فٌَاى ٍبثل

 ثبصگـت ًوی ثبؿذ.

 تخلو پشػٌل پیوبًْبس، ىشد خبعی رشیوِ ؿذُ ٍ هجلل آى دس كَست ٍضقیت لحبػ خَاّذ ؿذ. دس كَست 

  تیپ  آهجَالًغ یِ دػتگبُرْت اٍذام دس ؿشایظ اضغشاسی پیوبًْبس هَؽو اػتB     ثب توبم تزْیضات اػنتبًذاسد هنَسد تبئینذ

ْیبس ٍ ساًٌذُ تحَیل پشٍطُ ًوبیذ. الصم ثِ رّش اػت آهجنَالًغ تْینِ ؿنذُ ثبینذ     ٍصاست ثْذاؿت تْیِ ًوَدُ ٍ ثِ ّوشاُ یِ ث

 كبدس خَاّذ ؿذ. HSEتَاًبئی حشّت دس عَل پشٍطُ سا داؿتِ ثبؿذ.ّوچٌیي هزَص ّبس آهجَالًغ دس پشٍطُ ثِ ٍػیلِ ٍاحذ 

 ( Health ثْداشت ) -5-2

 اسای گَاّی ػالهت خَد احذاث ًوبیذ ٍ آة آؿبهیذًی ػبلن دسا ثشای پشػٌل ثبؿذ، هحل مزا خَسی هٌبػجی هی  پیوبًْبسهَؽو

ٍشاسدّذ. ّوچٌیي اگش پیوبًْبسخَد اٍذام ثِ تْیِ مزا ًوبیذ ثبیذ توبم هَاسد ثْذاؿتی ٍنبًًَی   پشػٌلؾاختیبس دس  هشّض ثْذاؿت سا

پنشٍطُ سكنذ    HSEًْبس دس ایي صهیٌِ اص ػَی ٍاحذ توبهی اٍذاهبت پیوبسا سفبیت ًوبیذ ٍ اًجبس هَاد مزائی هٌبػت ایزبد ًوبیذ.

 ؿذُ ٍ دس كَست تخلو ٍ فذم سفبیت ثْذاؿت ثب پیوبًْبس هشثَعِ ثشخَسد خَاّذ ؿذ.

  دس كَستی ِّ پیوبًْبس ثشای تْیِ مزا خبسد اص ػیؼتن خَد اٍذام ًوبیذ ثبیذ هحل تبهیي مزا ثِ تبئیذ ٍاحذHSE .پشٍطُ ثشػذ 
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 اهْبًبت ثْذاؿتی افن اص دٍؽ سختْي تَالت ، دػتـَئی ثشای ًیشٍ ّبی خَد ایزبد ًوبیذ ثبیذ توبم  ثبؿذ تب هی پیوبًْبس هَؽو

تقذاد ػشٍیؼْبی ثْذاؿتی هغبثٌ هَشسات حيبؽت ىٌنی اداسُ   اػتبًذاسد ّبی ثْذاؿتی سا ثشای ػبخت ٍ ًگْذاسی سفبیت ًوبیذ.

 ّبس آهبدُ ًوبیذ.

 ٌَاى خَاثگبُ یب هحل اػتشاحت سا ثشای پشػٌل خَد تبهیي ًوبیذ.پیوبًْبس ثبیذ هْبًی هٌبػت ٍ ثْذاؿتی ثق 

  هحل اػْبى ًیشٍ ّبی پیوبًْبس تَػظHSE      پشٍطُ ثبصدیذ خَاّذ ؿذ. لزا پیوبًْبس هَؽو اػنت تونبهی اهْبًنبت الصم ثنشای

 تبهیي ثْذاؿت ّبسٌّبى دس خَاثگبُ ثِ فول آٍسد.

    پیوبًْبس هَؽو اػت ّبست ثْذاؿت توبهی ًیشٍ ّبیی ِّ دس اؿپضخبًِ ، آثذاسخبًِ ، ٍ هحل تَصیـ مزا اؿتنبل داسًذ سا ثنِ ٍاحنذ

HSE .پشٍطُ اسائِ دّذ. دس میشُ ایٌلَست اص اداهِ ّبس اىشاد هزَّس رلَگیشی ثِ فول خَاّذ آهذ 

 آصهبیـبت ّلشػٌزی،هیْشٍثی ٍ ؿیویبیی آة ؿنشة ّبسگنبُ سا ثنِ تشتینت آصهبیـنبت ثنِ كنَست         ًتبیذ پیوبًْبس هَؽو اػت

افالم ًوبیذ.آصهبیـبت هیْشٍثی ٍ ؿیویبیی ثبیذ تَػظ هشاّض ریلالح هشّنض ثْذاؿنت   ّيتگی،ػِ هبِّ ٍ ؿؾ هبِّ ثِ ّبسىشهب 

 اًزبم ؿَد.

 الهت توبهی ًیشٍ ّبی خَد سا دس ثنذٍ ٍسٍد ثنِ ّبسگنبُ ثنِ ٍاحنذ      پیوبًْبس هَؽو اػت پشًٍذُ هقبیٌبت ثذٍ اػتخذام ٍ ّبست ػ

HSE .پشٍطُ اسائِ ًوبیذ 

        دس كَست فذم اسائِ پشًٍذُ هقبیٌبت ثذٍ اػتخذام ٍ ّبست ػالهت ، ّبسىشهب اٍذام ثِ ایني ّنبس ًونَدُ ٍ ّضیٌنِ ّنبی آى سا ثنب

 % ثبالػشی اص كَست ٍضقیت پیوبًْبس ّؼش خَاّذ ًوَد.15احتؼبة 

 ًْبس هَؽو اػت فالٍُ ثش سفبیت هيبد ایي دػتَسالقول ، ثِ دػتَسالقول ّبسىشهبی اكلی ًیض هتقْذ خَاّذ ثَد.پیوب 

      دس كَستی ِّ پیوبًْبس اهْبًبت ثْذاؿتی ٍ سىبّی سا ثشای پشػٌل خَد دس خَاثگبُ تْیِ ًٌوبیذ ّبسىشهنب ایني اهْبًنبت سا ثنشای

 % ثبالػشی اص كَست ٍضقیت ّؼش خَاّذ ًوَد.15تؼبة پشػٌل پیوبًْبس تْیِ ّشدُ ٍ ّضیٌِ آى سا ثب اح
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 (Environment هحیط زیست )  -5-3

 ّلیبت -1

 كنشه  تقویشاتی ىقبلیتْبی خذهبتی، ٍ ػبص ٍ ػبخت اص ًبؿی صائذات تَلیذ ّبّؾ ثشای سا خَد تالؽ حذاّخش ثبیذ پیوبًْبس 

ِ  خنَد  صائنذات  هذیشیت دس ثبیذ پیوبًْبس.ًوبیذ ِ  هنذیشیت  سثنظ،  ٍ ضنجظ  ، ّنبّؾ صائنذات   ثن  خنبلی،  ؽنشٍه  ٍ ّنب  ثـنْ

 اؿتِ ثبؿذ.د هجزٍل ُ ای ٍیظ تَرِ صائذ خغشًبُ هَاد ٍ صائذ ّیذسٍّشثٌْبی

 داؿتِ ثبؿذ.تليیِ ٍ دىـ پؼوبًذّب ثش عجٌ ٍَاًیي هَرَد  روـ آٍسی ،یوبًْبس هَؽو اػت تذاسُ الصم ثشای پ 

 

 حيؼ رْت سا خَد حذاّخش تالؽ ثبیذ پیوبًْبس ؿَد، هٌغَِ صهیٌی صیش ٍ ػغحی آثْبی آلَدگی ثبفج ًجبیذ پیوبًْبس ىقبلیت 

 .ًوبیذ افوبل آى آلَدگی اص پیـگیشی ٍ

 سٍاى  آلنَدگی  ثبسًذگی ثبفنج  هَاٍـ دس ِّ ٌّذ ًگْذاسی ثگًَِ ای سا خَد ىقبلیت تحت ػبیت ٍ هلشىی هَاد ثبیذ پیوبًْبس

 .ًـَد ثبسًذگی اص ًبؿی آة

 ّبس، هحیظ ثَدى فلت خبّی ثِ ِّ هْبًْبیی دس.ذثبؿ هی ٍی فْذُ ثش پیوبًْبس ىقبلیت اص ًبؿی مجبس ٍ گشد ٍ رسات ٌّتشل 

 .گیشد كَست ّبسگبُ HSEٍاحذ ّوبٌّگی ّبهل ثب هشتت پبؿی آة ثشًبهِ ثبیذ داسد ٍرَد مجبس ٍ گشد ایزبد پتبًؼیل

 

 :پسوبًدّب هدیریت -6

 اًزبم سا الصم اٍذاهبت ضبیقبت كحیح دىـ ًْبیتًب ٍ دسهجذاء تيْیِ ًَل، ٍ حول آٍسی، روـ فولیبت رْت : پیوبًْبس ثبیذ 1  -6

 ثزّش اػت الصم .ثبؿذ داؿتِ ًؾبست آى ثشحؼي ارشای ٍ خَد ٍشاس دّذ هؼئَلیي دساختیبس ٍ تْیِ سا هَسدًیبص سٍؿْبی ارشائی ٍ دادُ

 پشٍطُ اسػبل ٌّذ. HSEًوًَِ سٍؿْبی خَد سا رْت تبئیذ ثبیذ ثِ ٍاحذ 

  .پشٍطُ هی ثبؿذ HSEثب پیوبًْبس ثَدُ ٍ ًؾبست ثشاًزبم كحیح ّبس ثب ٍاحذ  پؼوبًذ هذیشیت عشح ارشای : هؼئَلیت 2  -6

 روـ ٍ ًگْذاسی ؽشٍه ٍتش، خـِ ّبی صثبلِ تيْیِ ثِ ّبسی رجِْ ّبی ٍ ّبسگبُ دسهحل ِّ اػت پیوبًْبسی هَؽو : ؿشّت 3  -6

 ؽشٍه ّوچٌیي ایي .ثبؿٌذ هـخق ٍ هزضا ّبی تيْیْی سًگ دس صثبلِ ّیؼِ داسای ثبیؼتیحتوًب  هزَّس ؽشٍه ٍ دیذُ تذاسُ سا آٍسی

 .ؿَد اػتيبدُ داس ىلضی دسة یب پالػتیْی ؽشٍه اص ّب ّوپ ٍ اداسی ّبی هحیظ دس ٍ ثَدُ داس دسة ثبیؼتی
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رْت دىـ آى اٍذام  ٍ ّشدُ آٍسی روـ سا صثبلِ ّیؼِ ّبی خَد اختیبس تحت دسهحذٍدُ ؿیيت ّش دسپبیبى اػت هَؽو :پیوبًْبس 6-4

  ًوبیذ.

 تيْیِ اكل ثِ تَرِ فذم یب ٍ هنبیشت ّشگًَِ هـبّذُ دسكَست ٍ داؿتِ سا دسهجذا خـِ ٍ تش صثبلِ ّبی تيْیِ ثبیذ پیوبًْبس :  6-5

 آییي ثشاػبع پیـگیشاًِ ٍ تٌجیْی اٍذاهبت ثقذ هشحلِ دس تَریِ، ٍ ٍ آهَصؽ رْت سا الصم ّبی سیضی ثشًبهِپشٍطُ  HSEٍاحذ  دسهجذا

 .ثقول خَاّذ آٍسد تٌجیْبت ٍ تـَیَبت ًبهِ

 اػت ثذیْی ؿَد، ؿؼتـَی ٍضذفيًَی پشٍطُ تقییي ؿذُ ٍ هـخق ّبی دسهحل یْجبس ّشّيتِ ثبیذ صثبلِ روـ آٍسی ؽشٍه :  6-6

 .هی ثبؿذ ایـبى ثشفْذُ پیوبًْبس، دسهحذٍدُ ؽشٍه ؿؼتـَی

 ّش دسپبیبى ٍ تذاسُ دیذُ خـِ ٍ صثبلِ ّبی تش حول رْت اػتبًذاسد ٍ هٌبػت هبؿیي دػتگبُ یِ ِّ اػت هَؽو پیوبًْبس :  6-7

 .ًوبیذ ّذایت دىـ صثبلِ هحل ثِ ٍ ّشدُ آٍسی هٍَت،روـ دپَی هحذٍدُ یب ػبیت اصػغح سا ّب صثبلِ ؿیيت ّبسی

 .ؿَد گشىتِ دسًؾش ثبیذ حیَاًبت ػبیش ٍ رًَذگبى ٍسٍد اص رلَگیشی رْت الصم توْیذات خـِ، ضبیقبت ًگْذاسی دسهحل : 6-8

 پشٍطُ ًَبط ػبیش ثِ آى ٍگؼتشؽ ػَصی اصآتؾ رلَگیشی رْت الصم توْیذات ثبیؼتی خـِ، ضبیقبت ًگْذاسی دسهحل : 6-9

 .ؿَد دسًؾشگشىتِ

 پیوبًْبساى ٍ ثبؿذ داؿتِ سا پیوبى هحذٍدُ تحت دس الصم ًؾبست ّبسگبّی، ضجظ ٍسثظ دسخلَف ِّ اػت هَؽو : پیوبًْبس 6-10

 فوشاًی، ّبی ىقبلیت اص ًبؿی ضبیقبت ّلیِ ٍ ّشدُ پبّؼبصی یْجبس ّيتِ ّش حذاّخش سا خَد پیوبى تحت هحذٍدُ ِّ ّؼتٌذ هَؽو

 .ًوبیٌذ آٍسی ساروـ ...ٍ تنزیِ ػبخت ٍػبص، خذهبتی،

 :فبضالة ٍ آة هدیریت  -7

 ٍ صیشصهیٌی ػغحی، آثْبی آلَدگی ٍ ثْب ىبضال ًـت اص رلَگیشی رْت سا الصم ّبی عشح اػت دس كَست ًیبص هَؽو پیوبًْبس  : 7-1

 .ارشا ًوبیذ الصم افتجبسات تبهیي ٍ تلَیت پغ اص ٍ دادُ اسائِ ثِ ّبسىشهب خبُ

 حذاّخشثبصدّی داسای ٍ ًوَدُ آة اػتيبدُ اص پبییٌی حزن اص ِّ ىـبس تحت پبؽ آة ّبی ػیؼتن اص ِّ اػت هَؽو پیوبًْبس : 7-2

 .ًوبیذ اػتيبدُ ...ٍ ثْذاؿتی تزْیضات ٍ آالت هبؿیي ًگْذاسی،ؿؼتـَی ٍ تقویشات هخل ٍاحذّبیی دس ثبؿذ، هی دسؿؼتـَ

 ٍ ت ىیضیْی آصهبیـب یْجبس حذاٍل ّشػبل ِّ اػت اػبع الصم ثشایي .ًوبیذ تبهیي سا ٍ خَد هَسدًیبص آة ؿشة ثبیؼتی پیوبًْبس : 7-3

 .آیذ ثِ فول هلشىی ؿشة اصآة هیْشٍثی یْجبسآصهبیـبت ّشهبُ ٍ ؿیویبیی



پترو شرکت دانیال  

 هَشسات ایوٌی،ثْذاؿت ٍ هحیظ صیؼت پیوبًْبساى دػتَسالقول        

HSE-WI-10-01    

 

 

 رْت كشىًب ؿذُ آة تليیِ ٍ گشىتِ اًزبم ًـذُ ة تليیِ آ ثب ؿؼتـَّب ثبیؼتی ,آة هٌبثـ ثْیٌِ هلشه هذیشیت رْت : 7-4

 .ٍشاسگیشد هَسد اػتيبدُ مزا ؽشٍه ؿؼتـَی ٍ اػتحوبم پض، ٍ پخت آؿبهیذى،

 

 :َّا ٍ خبن آة، آلَدگی از پیشگیري هدیریت  -8

 اتخبر سا ریل توْیذات سٍمي ٍ گبصٍئیل، ُ ّب، ثخلَف آالیٌذ ثِ خبُ ٍ آة آلَدگی اص پیـگیشی دسخلَف ثبیؼتی ، پیوبًْبس : 8-1

 .ًوبیذ

 رْت هخبصى ٍپبیذاسػبصی آالت هبؿیي تَػظ سیضی سٍمي ٍ ًـت اص رلَگیشی ٍ آالت هبؿیي هٍَـ ثِ ًگْذاسی ٍ الو :تقویش

 .سٍمي ًـت اص رلَگیشی

 ّبی دسثـِْ اػتيبدُ میشٍبثل ّبی سٍمي آٍسی روـ پشٍطُ ٍ HSEهَسد تبییذ ٍاحذ  دسهحل ّبی ًگْذاسی ٍ تقویش ّشگًَِ ة: اًزبم

 .پشٍطُ   HSEتبییذ ٍاحذ  ثب میشآالیٌذُ ّبسثشی ّشگًَِ یب هزذد ػَخت رْت اػتقوبل ٍ داس دسة هٌبػت

 .هی ثبؿذسٍدخبًِ هوٌَؿ  ٍ ػغحی آثْبی ثِ سٍمي پبؽ سیخت ٍ د: ّشگًَِ

 .َّا آلَدگی اص رْت پیـگیشی حول ًٍَل هبؿیٌْبی هقبیٌبت ىٌی اًزبم ٍ طًشاتَسّب دیضل هٍَـ ثِ ًگْذاسی ٍ تقویش د: 

 خـِ صثبلِ ّبی ٍ ضبیقبت هَسد ثی ػَصاًذى اص رلَگیشی اص افن َّا آلَدگی اص پیـگیشی دسخلَف الصم توْیذات ثبیذ پیوبًْبس  8-2

 آٍسد. ثقول پشٍطُ سا ػغح دس فوذی ّبی آتـؼَصی ایزبد اص هوبًقت ٍ

اگش ػیؼتن تَصیـ مزای پشػٌل پیوبًْبس تَػظ ؽشٍه یْجبس هلشه ثبؿذ ایي اهش ثبیذ ثِ ٍػیلِ ؽشٍه یْجبس هلشه گیبّی كَست گیشد 

 دس میشُ ایي كَست پیوبًْبس حٌ اػتيبدُ اص ؽشٍه یْجبس هلشه سا ًذاسد.

 

 :ًحَُ ارزیبثی ػولىرد پیوبًىبر  -9

پیوبًْبس هَؽو اػت ّلیِ ىقبلیتْبی هؼتَین ٍ میش هؼتَین خَد سا هغبثٌ ثب هَشسات ایي دػتَسالقول، اػتبًذاسدّب ٍ دػتَسالقول ّبی 

ربسی ّـَس ٍ ؿشّت اًزبم دّذ ٍ ّضیٌِ ّبی آى سا دس پیـٌْبد ٍیوت خَد لحبػ ًوبیذ.ثذیي  یوٌی،ثْذاؿتی ٍ صیؼت هحیغی هَضَؿا

 دس عَل پشٍطُ ثِ ؿشح ریل هَسد اسصیبثی ٍشاس خَاّذ گشىت. HSEهٌؾَس فولْشد پیوبًْبس اص دیگبُ 
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ریحب هبّیبًِ( ثش اػبع چِ لیؼت دس ایي حبلت فولْشد پیوبًْبس دس دٍسُ ّبیی هتٌبؽش ثب اسػبل كَست ٍضقیت پیوبًْبس )تش -9-1

پیوبًْبس  HSEؿشّت داًیبل پتشٍ اسصیبثی ٍ اهتیبص فولْشد  HSEاص عشیٌ ٍاحذ   HSE- CH- 03-01اسصیبثی پیوبًْبساى ثِ ؿوبسُ

دس  خَد سا دس صهبى اسصیبثی آهبدُ ٍ ثِ ٌّگبم ًگبّذاؿتِ ٍ HSEهحبػجِ هی گشدد. پیوبًْبس هَؽو اػت هذاسُ ٍ هؼتٌذات فولْشد 

اسائِ ًوبیذ.دس كَست ٍرَد ّش گًَِ ًَق / ّوجَد هؼتٌذات، پیوبًْبس هی تَاًذ تب یِ ّيتِ پغ اص اثالك  HSE كَست دسخَاػت ثِ ٍاحذ

دس كَست تبئیذ سىـ ًَق / ّوجَد هؼتٌذات اسائِ  HSEًتیزِ اسصیبثی ًؼجت ثِ سىـ آًْب ٍ اسائِ هؼتٌذات تْویلی اٍذام ًوبیذ ٍ ٍاحذ 

پبیبى یِ ّيتِ اص صهبى اسصیبثی، ٍغقی تلَی یش ایٌلَست اهتیبص اسصیبثی پغ اص تزذیذ ًؾش دس اهتیبص، اٍذام هی ًوبیٌذ.دس م ؿذُ ًؼجت ثِ

( ًؼجت ثِ ّؼش اص كَست 1ٌ ىشهَل )ثشاػبع اهتیبص ٍغقی فولْشد، ٍ عج ًوی گشدد. هجلل ّؼش ؿذُ ثِ ّیچ فٌَاى هؼتشد ؿذُ ٍ

 هی گشدد.ٍضقیت دٍسُ هَسد اسصیبثی اٍذام 

 ىشهَل ّؼش اص كَست ٍضقیت ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ :

0 ≤ N ≤ 30                         S = 0.1 M 

30 ≤ N ≤ 80                        S = [0.1 M {1 – (N – 30 / 50)}] 

80 ≤ N ≤ 100                      S = 0 

 ِّ دس ایي ىشهَلْب :

N  اهتیبص اسصیبثی فولْشد :HSE  ِاهتیبص 100پیوبًْبس اص هزوَف 

M  هجلل كَست ٍضقیت دٍسُ هَسد اسصیبثی ، سیبل : 

S هیضاى ّؼش اص كَست ٍضقیت ، سیبل : 

 تؼییي اهتیبز ول : -9-2

 ثش اػبع چِ لیؼت اسصیبثی فولْشد پیوبًْبساى  اهتیبص ّل ثب تَرِ ثِ هَاسد ریل تقییي هی گشدد.

 ش هَسد ثبیؼتی ثب هؼتٌذات هَرَد هغبثَت داؿتِ  ثبؿذ.اهتیبصات اختلبف دادُ ؿذُ دس ّ .1

رذٍل ریل ( ثشای ّش یِ اص رذاٍل ؿؾ گبًِ ٍجلی اص عشیٌ حبكل ضشة فذد  3حذاّخش اهتیبص هوْي) هخشد ّؼش دس ىشهَل ػتَى  .2

 دس تقذاد ػغشّبی داسای ّبسثشد تقییي هی گشدد. 4
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فالهت صدُ ؿذُ ٍ اهتیبص آى هَسد عجقب دس حذاّخش اهتیبص هوْي )  "ذٍى ّبسثشدث "ثشای ّش هَسدی ِّ دس پیوبى ّبسثشد ًذاسد ، ػتَى  .3

 ( لحبػ ًوی گشدد. 1رذٍل ؿوبسُ  3هخشد ّؼش ىشهَل ػتَى 

ٍصى ّش یِ اص ؿبخق ّب ثش اػبع ًَؿ پیوبى ٍ اهتیبص ّل ّش ؿبخق ثش اػبع رذٍل ریل تقییي هی گشدد. ًتیزِ اسصیبثی ثشاثش  .4

 اص ؿبخق ّب تقییي هی گشدد.هزوَؿ اهتیبصات ّش یِ 

دس كَست ًیبص ثِ اىضایؾ هقیبسّبی رذیذ ثِ ّش یِ اص رذاٍل ؿبخق ّبی چِ لیؼت اسصیبثی فولْشد پیوبًْبساى ثبؿذ، ایي هقیبسّب  .5

 ثب پیـٌْبد هذیشیت اسؿذ ؿشّت ثِ چِ لیؼت اىضٍدُ ؿذُ ٍ ثِ پیوبًْبس اثالك هی گشدد ٍ پیوبًْبس هلضم ثِ سفبیت آى هی ثبؿذ.

 خص ّبي ارزیبثی ٍ تؼییي اهتیبز ول : ضریت ٍ اهتیبز دّی ّر یه از شب 1خدٍل شوبرُ 

 (1ضریت ٍزًی )   شوبرُ صَرت ٍضؼیت :

(2) 

اهتیبز طجك خدٍل 

 هرثَطِ

(3) 

 اهتیبز ول ّر شبخص

) حبصلضرة ستَى 

تمسین ثر  2ٍ 1ّبي 

 شرح حداوثر اهتیبز هوىي(
 پیوبى ّبي  

 اخرایی

 ارزیبثی ایوٌیشبخص ّبي 
55 

 
  

 شبخص ّبي ارزیبثی ثْداشت
35 

 
  

شبخص ّبي ارزیبثی هحیط 

 زیست
25   

 155 خوغ ول
هدوَع اهتیبزات ول 

 شبخص ّب
 

 هحل اهضب :

 
 ستبد : HSEهدیر  هدیر پرٍژُ : پرٍژُ : HSEسرپرست 
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 هحبسجِ اهتیبز در صَرت ٍلَع حبدثِ در پرٍژُ : -9-3

حبدحِ هٌزش ثِ آػیت ًبتَاى ٌٌّذُ ًبؿی اص ّبس اص ٍجیل ىَت، اًيزبس، آتؾ ػَصی، تلبده، ٍ ... یب حَادث دس كَست ٍٍَؿ ّش گًَِ 

( Nصیؼت هحیغی ًبؿی اص ٍلَس پیوبًْبس، فالٍُ ثش رجشاى ّضیٌِ ّبی هتجبدس تَػظ پیوبًْبس هغبثٌ هيبد پیوبى، اهتیبص اسصیبثی پیوبًْبس )

دس ایي دٍسُ عجٌ ىشهَل   HSE- CH- 03-01 بدحِ پغ اص تْویل چِ لیؼت اسصیبثی ثِ ؿوبسُ ( ٍ دس دٍسُ هٌتْی ثِ ح1دس ىشهَل )

 ( تلحیح هی گشدد.2)

دس ىشهَل ّؼش اص كَست ٍضقیت ثشاثش هیبًگیي هزوَؿ كَست ٍضقیت دٍسُ هٌتْی ثِ حبدحِ ٍ دٍ كَست  (M)دس ایي كَست هجلل 

 ٍضقیت ٍجلی آى هی ثبؿذ.

N 
        اهتیبص اّتؼبثی ثش اػبع چِ لیؼتْبی اسصیبثی

   (2         )                                      

  

 ثِ ؿشح ریل هحبػجِ هی گشدد: A( ثشای حَادث هختلو ، 2ِّ دس ىشهَل )

 ثبؿذ.سٍص  6000الو( دس حَادث ایوٌی ٍ ثْذاؿتی ِّ هقبدل سٍص اص دػت سىتِ آى ّوتش یب ثشاثش 

  (3  )                                                                                         
   تقذاد سٍصّبی اص دػت سىتِ

    
 

ة( دس حَادث صیؼت هحیغی هْن ) عجٌ دػتَسالقول اسػبل گضاسؽ ىَسی حَادث هْن( ٍ حَادث دیگش ایوٌی ٍ ثْذاؿتی ِّ هـوَل 

تب  30( ثیي 2دس ىشهَل ؿوبسُ ) Aدػتگبُ ًؾبست ٍ تبئیذ ًوبیٌذُ ّبسىشهب هیضاى  HSEسٍص اص دػت سىتِ ًوی ثبؿذ، ثب تـخیق هؼئَل 

 اهتیبص هی ثبؿذ. 60

 

 الداهبت اًضجبطی 9-4

( ٍ هغبثٌ ثب اسصیبثی ّبی هبّیبًِ ٍ حَادث تَػظ ًوبیٌذُ ّبسىشهب افوبل 2ّوچٌیي اٍذاهبت اًضجبعی ًیض ثش اػبع رذٍل ریل ) ؿوبسُ 

 هی گشدد.
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 : الداهبت اًضجبطی 2خدٍل شوبرُ 

ًورُ ثر حست 

 درصد
 55پبییي تر از  55 – 64 65- 79 85 – 155

 

 

الداهبت اًضجبطی 

ثراي ولیِ پیوبى ّبي 

 خبري  ٍ آتی

 

 

درخَاست 

 خْت رفغ ًَالص

اثالؽ  –الف 

 35وتجی ٍ هْلت 

رٍزُ ثِ هٌظَر رفغ 

 ًَالص

اخطبر  -ة

وتجی ثدٍى درج در 

پرًٍدُ در صَرت 

 ػدم رفغ ًَالص

اخطبر وتجی ثب 

درج در پرًٍدُ ٍ 

رٍزُ ثِ  15هْلت 

هٌظَر رفغ ًَالص 

ٍ تؼطیلی وبرگبُ ) 

هدبز( تبخیر غیر 

در صَرت ػدم 

 رفغ ًَالص

اخطبر  –الف 

وتجی درج در 

پرًٍدُ ٍ تؼطیلی 

وبرگبُ تب رفغ 

ًَالص )تبخیر غیر 

 هدبز(

فسخ  -ة

پیوبى هطبثك هفبد 

پیوبى در صَرت 

 ػدم رفغ ًَالص

 

 هٌبلصبت آتی  -9-5

اسصیبثی سا پغ اص تبئیذ، حذاّخش ؽشه یِ ّيتِ ثِ ّوشاُ  ًوبیٌذُ ّبسىشهب هَؽو اػت یِ ًؼخِ اص چِ لیؼت تْویل ؿذُ ًْبیی ّش

هَسدی ٍ ثشحؼت ّبسىشهب عی هویضی ّبی دٍسُ ای اص پشٍطُ ٍ ثِ كَست  HSEّبسىشهب اسػبل ًوبیذ.  HSEهؼتٌذات هشثَعِ ثشای 

َرَد اٍذام ٍثش ایي ػی كحت تْویل چِ لیؼت ّبی اسػبلی تَػظ ًوبیٌذُ ّبىشهب ٍ تغجیٌ آى ثب ٍضقیت هاٍلَیت ًؼجت ثِ ثشس 

 گضاسؽ هی ًوبیذ. HSE اػبع هَاسد فذم اًغجبً سا ثِ هذیش پشٍطُ /
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اهتیبصات ّؼت ؿذُ دس عَل پشٍطُ ٍ ثب تَرِ  ًتبیذ بًْبس عجٌ رذٍلّبسىشهب ضوي ثشسػی فولْشد پیوHSEّوچٌیي دس پبیبى ّش پیوبى، 

اهتیبصات ًْبیی پیوبًْبس سا هحبػجِ ٍ رْت هلحَػ ًوَدى دس اسصیبثی ّیيی اسصیبثی ّبی ًوبیٌذُ ّبسىشهب ٍ اسصیبثی ّبی ٍجلی خَد ثِ 

 هٌبٍلبت آتی دس خلَف پیوبًْبس ثِ هذیش / هذیش فبهل هٌقْغ تب اص عشیٌ ّویتِ ىٌی ٍ ثبصسگبًی افوبل گشدد.

 

 ًتبیح اهتیبزات وست شدُ در پرٍژُ

ًورُ ثر حست 

 درصد

79 -65 64 – 55 55-  45 
 45پبییي تر از 

شرایط ػدم 

شروت در 

هٌبلصبت ثراي 

 پیوبى ّبي آتی

در صَرت تىرار 

 4اهتیبز فَق ثراي

 ثبر 

در صَرت تىرار 

 3اهتیبز فَق ثراي 

 ثبر

در صَرت تىرار اهتیبز 

 ثبر  2فَق ثراي 

 

شروت در 

هٌبلصِ هدبز 

 ًوی ثبشد.

 ارزیبثی ثِ صَرت هبّبًِ اًدبم خَاّد گرفت.

 

 

 پیَست : -15

 HSE-CH-03-01       پیوبًْبساى ثِ ّذ  :  HSEچِ لیؼت اسصیبثی فولْشد  -1-9

 :                         HSE –FO -09-01ىشم هزَص ؿشٍؿ ثِ ىقبلیت پیوبًْبساى  -2-9
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  فهرست بهاي منضم به قرارداد
  ردیف

  قیمت کل (ریال)  مبلغ واحد (ریال)  تقریبی  مقدار  واحد  شرح کار

تهیه مصالح و ساخت اسکلت فلزي سبک و   1
سنگین( از ورق یا پروفیل و..) با تمام 

مصالح جوشکاري یا پیچ و مهره، واشر و 
اتصاالت و جزئیات(شامل سندبالست و 

رنگ آمیزي و تست ها و..) مطابق نقشه در 
و باراندازي محل کارگاه ساخت و حمل 

اسکلت فلزي ساخته شده تا پاي کار و 
نصب آنها در هر ارتفاع و شکل با تمام 
اتصاالت و جوشکاري و جزئیات مطابق 

  نقشه. 

      400،000  کیلوگرم

    جمع کل(ریال)
ارداد به آن تعلق می گیرد. مطابق شرایط خصوصی قرتعدیل  تنها و و هچگونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد  قیمت هاي اعالم شده مقطوع بوده       

   و پیمانکار  هیچگونه ادعایی نخواهد داشت. 
(با کسر وزن کول مبناي محاسبه وزن در جدول فوق، کمترین عدد بدست آمده ناشی از وزن تئوریک بر اساس نقشه هاي مصوب کارفرما و وزن باس

    می باشد.الکترود و رنگ)

  درصد پرداخت  رشرح مرحله کا  ردیف
  درصد در قبال ضمانتنامه  20  تهیه مصالح ورق، پروفیل و...  1
  درصد در قبال ضمانتنامه 15  تهیه نقشه هاي شاپ و برشکاري طبق نقشه  2
  درصد در قبال ضمانتنامه 15  جوشکاري کامل اسکلت فلزي بخش مربوطه  3
  درصد در قبال ضمانتنامه 5  سندبالست و رنگ آمیزي تجهیزات با مشخصات اعالمی  4
  5  حمل تجهیزات ساخته شده به سایت مکران  5
  40  نصب تجهیزات ساخته شده در محل  6

 پیمانکارمهر و امضاء                  
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T I T L E :  G E N E R A L  Q C P  F O R  S T E E L  S T R U C T U R E  W O R K  S A B A  S T E E L  C O .  

  

  

 

  

 

 N A M E  D A T E  C L I E N T  D O C .  N o .  

P R E P A R E D  
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9 4 / 0 3 / 1 8  
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Q.C.T.M. NO :  

Q  .  C  .  T  .  M 

1-GENERAL INFORMATION  
 

Sheet…….of..…. 

Contract No.: Project :  

Sub supplier: Supplier: Client: 

Address /  Tel. No.-E-Mail Name of Person entrusted Place of Inspection NO. 
   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 
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2- DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS 

 

DEFINITIONS: 

In this manual following definition are applied: 
 

  PRODUCT: 
 
The term " product " shall be applied to the parts, equipment , or the structure 
which are made from welded plates, assemblies, and sub – assemblies, 
indicated on reference drawings or part list. 
 
  CLIENT: 

 
Means.."Persian gulf saba steel Co." 
 
  SUPPLIER: 

 
Means the person or persons firm or company whose proposal has been 
accepted. 
 
  SUB-SUPPLIER : 

 
Means any person (other than the supplier) named in the contract for any of 
the works. 
 
  Works : 

 
Means all equipments and technical services to be provided by the Supplier 
under the contract. 
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ABBREVIATIONS: 

Q.C.P  Qual i t y Contro l  P lan (*10)  

ACC:  Accord ing 

ASS/Y:  Assembly ( ing)  

CA:  Chemical  Analys is  Test ing 

CAT:  Category 

CERTF:  Cer t i f i ca te  

DC:  Dimens ional  Contro l  

DT:  Dest ruct ive Test ing 

DWG:  Drawing  

HT:  Hardness Test ing 

INSP. :  Inspect ion 

MAT:  Mater ia l  Test ing 

MP:  Mechan ica l  Proper t ies 

MT:  Magnet ic  Par t ic le  Test ing 

N .C .R  Non Conformi ty Repor t  

N .D .T  Non Destruc t ive Test ing 

P:  Work Shop 

PT:  L iqu id Penetrat ion Test ing 

PA:  Preassembly  

P I :  Rust  Prevent ion & Pain t ing 

PQR:  Procedure Qual i f icat ion Record 

Q.C.T .M:  Qual i t y Contro l  and Test ing Manual

RT:  Radiography Test ing  

S:  S i te  

STD:  Standard 

UT:  Ul t rasonic  Test ing 

UTS:  Ul t imate  Tensi le  St rength  

VT :  V isual  Test ing 

WPQ:  Welder  Per formance qual i f icat ion  

WPS:  Weld ing Procedure Speci f icat ion 
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3-INSPECTION CATEGORIES 

Inspection of Equipment and materials are classified in f ive categories A,B,C,D, 
and E as specified below: 
 

CAT. A: Inspection or testing shall be witnessed by the sub-supplier .  The test reports 

shall be prepared, but need not be submitted to IRITEC.  

  This category applies to mass-production, standard parts (e.g. low tensile strength 

bolts,  nuts, etc.). 

 

CAT. B: Inspection and testing shall be witnessed by the supplier and Sub-supplier. 

In addition to the requirements listed in CAT. A The following shall be mentioned in the test report. 

Test report need not be submitted to IRITEC. In case of inspector requisition test reports shall be 

submitted to IRITEC 

  Purchasing order number of the supplier.  
 Results of test run (if required). 
 Consumption figures (if required).  
 Completeness. 
 All information required to the Inspection and Testing item list. 

 

CAT. C:  In addition to the requirements listed in CAT.  B, the Inspection and Test report shall be 

submitted to IRITEC. 

CAT. D:   In addition to the requirements listed in CAT.  C, Sampling, testing and Inspection shall be 

witnessed by the IRITEC inspector. 

CAT. E:  Inspection, testing and sampling shall be witnessed by client/ and or his 

representative. Other requirements are same as CAT.  D. 
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 4-INSPECTION ITEMS 

 Insp. 

Item  
Group Description 

0 

Documents, 

certif icates, 

procedure 

- Mater ial Certf. 

- High Tensile Bolt , Nut & Washer     

Certif . 

- WPQ , WPS , PQR     (
*
9) 

- Supply List Verif ication  (
*
9) 

- Qual ity and Quantity Certif icat ion 

- Preassembl ing Records 

- Packing List Confirmation 

- Periodic Progression Confirmation  

- Final Book (
*
8) 

- Cal ibrat ion Records 

- Time Schedule 

1 
Structural Main 

Parts 

Columns, Girders, Beams, Bracings, 

Main Connections, Truss, . . . 

2 

Secondary Parts  Ladder, Stairs, Gratings, Claddings, Cover 

Plates , Shim Plates, Fil ler Plates, Hand 

Rails, Anchor Bolts, Girts , Purl ins, . . . 

3 
Completeness -Contract Balancing 

-Inspection Certif icate Issuance 
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5-INSPECTION AND TESTING PROCEDURE / ACCEPTANCE CRITERIA REFERENCES TABLE 

 

 

Insp. 
Item 

INSPECTION / TEST 
DESCRIPTION 

Sample 
% 

Insp. 
CAT 

PROCEDURE ACCEPTANCE CRITERIA PLACE REMARKS 

0 

Incoming Material  Certification 100 C EN10025 EN10021 and/or EN10204 P 
See  (*1) and (*2) , Check completeness of all material 
certificate as detailed in inspection group  

WPS Issuing 100 D AWS D 1.1  Sec. 4 AWS D1.1  Sec 3 , 4 P See  (*9) 

PQR Investigation 100 D AWS D 1.1  Sec. 4 AWS D1.1  Sec 3 , 4 P See  (*9)  
WPQ 100 D AWS D 1.1  Sec. 4 AWS D1.1 Sec 3 , 4 P See  (*9)  
Product Qualification 
Confirmation 

100 C Common Practice Q.C.T.M & DWG P See (*9) 

1 

Material Testing 100 D EN-10025 EN10021 and/or EN10204 P  See  (*1) (*2)  

Welding Visual Inspection 100 D AWS D 1.1 Sec. 6.9 AWS D1.1, Sec 5.24, Fig. 5-4 P   

Visual & Dimensional Inspection 100 D Common Practice DWG & AWS D1.1 Sec 5  P 
Acc. To ISO 13920 or Class B & F ( If tolerances are not 
specified on the drawings ) 

Welding 
Inspection 

(N.D.T) 

RT   - D AWS D1.1 Sec 6.16 Part E      AWS D1.1     Sec 6.12 

P+S See  (*3) (*4) 
UT   - D AWS D1.1 Sec 6.20 Part F      AWS D1.1     Sec 6.13 

MT - D 
AWS D1.1 Part D Sec. 
6.14.4 

AWS D1.1 Part C Sec. 6 

PT - D 
AWS D1.1 Part D Sec. 
6.14.5 

AWS D1.1 Part C Sec. 6 

Stress Relieving 100 D AWS D1.1 Sec 5.8 - P Where required by the DWG or specifications. 

Preassembly  testing 100 C Common Practice 
DWG, DIN-ISO 13920 

Class B & F 
P 

Preassembling dimensional and marking records shall be 
prepared and submitted to IRITEC (only for bolted members 
and connections) 

Match Marking Insp. 100 D Common Practice Marking and Ass/y DWG P Proper Match Marking shall apply on joint points 

Rust Prevention and Painting 100 D Acc. IRITEC Doc. - P+S 
Surface preparation grade shall be specified acc. To 
technical data sheet. See .(*5) 

Tagging & Packing Insp. 100 D IRITEC Spec. IRITEC Spec / Supply list P See (*7) 
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5-INSPECTION AND TESTING PROCEDURE / ACCEPTANCE CRITERIA REFERENCES TABLE 

Insp. 
Item 

INSPECTION / TEST 
DESCRIPTION 

Sample
% 

INSP. 
CAT 

PROCEDURE ACCEPTANCE CRITERIA PLACE  REMARKS 

 

 

 

 

2 

Material Testing 100 C EN10025 EN10021 and/or EN10204 P  See  (*1) (*2)  

Welding Visual Inspection 100 D AWS D 1.1 Sec. 6.9 AWS D1.1  Sec 5-24, Fig. 5-4 P   

Visual & Dimensional Inspection 100 D COMMON PRACTICE DWG & AWS D1.1 Sec 5  P 
Acc. To ISO 13920 Class B & F ( If tolerances are not 
specified on the drawings ) 

Bolt, nut & Washer Insp. -  EN20898 ISO 3269 P 
Those mentioned std.s may apply for threaded 
fasteners. But now shall be applied only for High Tensile 
grade as 8.8 and above. 

Anchor Bolts Insp. (*6)  (*6)  (*6)  (*6)  P See (*6) 

Rust Prevention and Painting 100 D Acc. IRITEC Doc. - P+S  See (*5) 

Galvanized Part Insp. - D ASTM A123 ASTM A90 P 
Galvanized Fasteners Insp. Has stipulated on related 
Std.s 

Grating 
(Diagonal,Flatness,Coating,Visual  
Dimensional) 

100 D COMMON PRACTICE DWG/ COMMON PRACTICE P 
 
 

Tagging & Packing Insp. 100 D IRITEC Spec. IRITEC Spec / Supply list P See (*7) 

3 Completeness 100 D COMMON PRACTICE Insp. Responsibility P See (*8) – Inspection Certificate Issuance 
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6-NOTES: 

General: 

-In Case of any major  discrepancies N.C.R shall  be issued.  
 
-The supplier  is responsible for providing the test  bench,  equipment ,  tools 
and insp.  Facil i t ies ,  which shall  be of sufficient  accuracy and calibrated,  to 
perform the required tests  in accordance with stated standards in QCP. 

Specific:  

(*1) –  Mater ial  cert i f ica te ,  i f  provided by sat isfactory document .  
  Mill  cer t i f ica te  for  mater ial  with  330 ≤  UTS < 400 MPa  
  Mill  cer t i f ica te  & Mechanical  Propert ies  for  mater ial  with  UTS ≥  400 MPa 

 
(*2) –  Laminat ion test ing on compressed and tensioned plates  shal l  be applied where  

designer  indicated in  DWG's and or in  enquiry  Doc's  
 (*3)-  

  100% UT or RT test  for  bevel-groove weld  in  tensi le  f langes & plates   
( I f  inspector  is  convinced volume of  UT or RT test  could  be reduced to 50% and 
consequently  may be less . )  

  20% UT or  RT test  for  bevel-groove weld  in  compressed f langes & plate .  
  10% MT or  PT test  for  f i l le t  weld 
  MT or  PT test  shal l  be  used to  complete  test  resul ts  ( i f  required) for  groove and 

f i l let  weld  
  I f  the  behavior  of  a  member is  so  complex to  define i t ' s  f lange/plate  is  in  

compression or  tension put  i t   in  tensi le  member .  
(*4)-  Type of  test  have to  be  def ined by inspector  based on welding posi t ion. 
 
(*5)-  In  case  of  non speci f ied  s td .  IRITEC sandblast ing & paint ing guidel ine (IISG-05) 

May be applicable.  
 
(*6)-  Individual  QCTM is  avai lable for  anchor bol t .  (I f  required) 
 
(*7)-  IRITEC  tagging & packing execution might  be conducted with  project  qual i ty  

pol icy .  In  the  case  of  non specif ied s tyle   
 
(*8)-  Equipment / I tem qual i ty  and quanti ty  evidences  shal l  be  submit ted  to  IRITEC  

inspector  conformed wi th  QCTM  and SUPPLY LIST  s tatements .  (Final  Book)  
 
(*9)-  Supply  l i s t  and WPS and … shal l  be submit ted  to  IRITEC in  order  to  verif ica t ion,  

prior  to  product ion act ivi t ies .  
 
(*10)-  This  document  prepared by IRITEC ,and providing general  features  and   

requi rements  for  qual i ty  and test ing of  purchased i tems ,i s  named as  
QCP .Manufacturer  shal l  prepare the  f inal  QCTM ,  based on this  QCP .and shal l  
receive IRITEC  confi rmat ion,  before  the s tar t ing date  of  inspect ion schedule 
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7-REFERENCES: 

7-1- STANDARDS 

AWS           D1.1              American welding standard 

ISO             13920            non specified dimensions 

EN              10021-10204 Material testing acceptance 

EN              10025            Material testing procedure 

EN              20898            Bolt and nut testing procedure 

ISO             3269              Bolt and nut acceptance criteria 

SIS             55900             Rust prevention & Painting 

7-2- INSPECTION PROCEDURES AND MANUALS 

Marking and packing specification     

Painting specification                        

Supply list preparation                      

Packing list  complying guideline        

7-3- TECHNICAL REFERENCES, NECESSARY DWG AND 

CATALOGUE 

. 

. 

. 
7-4- TIME SCHEDULE 
. 
. 
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Saba Steel Company 
HBI Plant 

Field of application 

Instruction which will be used for local supply  define our standard for corrosion 
protection of machines , pipes and pipelines , vessels and structural steel components 
unless otherwise specified in drawings or other manufacturing documents .  

 
 
Table of Content 
 
1.      Principles 
1.1.   Fundamental Definitions 
1.2.   Indication Drawing and Other Manufacturing Documents 
 
2.      Surface Condition 
2.1.   Surface Preparation 
2.2.   Standard Preparation grades of Steel Surface Prepared By Blasting 
2.3.   Standard Preparation grades of Steel Surface Prepared By Manual De-rusting 
 
3.       Coating 
3.1.    Basic Specifications 
3.2.    Painting Application 
3.3.    Equipment and Application 
3.4.    Painting Specification 
3.5     Paint Product Specifications 
 
4.       Color Coding 
 
 
5.       Inspection and Testing 
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1. PRINCIPLES 
1.1   FUNDAMENTAL DEFINITIONS 
• All surfaces in steel (except high-grade steel) of machine or structural steel 
elements shall be provided with a coat of paint. For contact surface only one layer 
primer coat shall be applied. All other unpainted components in steel (except high-grade 
steel) shall be provided with preserving agent. 

• All colors shall be the glossy type. 

• All parts which have to remain without coat shall be preserved with Tectyl 502-C or 
equivalent products, with the same specification, after surface cleaning; drawing 
indication is required. 

Exceptions: 

Unless otherwise specified the following surface are not to be coated: 

• Anchor plates and anchor bolts for casting in concrete are blasted only to remove 
rolling skin and annealing scale from the surface. These parts are neither coated nor 
preserved to achieve better adhesion to the foundation. Unless those sections, be out of 
the foundation and exposed, which will be provided with a coat of "ZINGA". 

• All parts in stainless and acid-resistant steels are neither coated nor preserved. 

• Structure made of aluminum, brass, bronze, copper, stainless, and galvanized steel, 
other metallic materials corrosion resistant, rubber components and insulating items in 
general, threads of screws, tie— rods, mechanical items, etc., lubricated components, 
sliding and rolling parts, lubricators, insulated areas, etc. 

1.2   INDICATION IN DRAWINGS AND OTHER MANUFACTURING DOCUMENTS 
Apart from the basic exceptions described under item 1.1, indications in drawings and 
other manufacturing documents are required when deviations from the standard 
specifications given in Painting specification No.1 to 3, specification of painting for 
each layer, are required for functional reasons. 
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Only the top coating is indicated, for example: 

* Corrosive-resistant coating:        According to "Painting specification No.1" 

* Heat-resistant coating:                 According to "Painting specification No.2 and 
No.3" 

* No. coating, only preservation:     According to section 4 

2.      SURFACE CONDITION 
2.1   SURFACE PREPARATION 
All surfaces to be provided with coat or preserving agent shall be cleared of annealing 
colors, rust, slag, rolling skin, mill scale, dirt, dust, oil, grease, old paint, cooling 
lubricants etc. Blasting operation should be done at a surface temperature above dew 
point. 

2.2   STANDARD PREPARATION GRADES OF STEEL SURFACES PREPARED BY BLASTING 
Preparation grade Sa 2½ is required for parts which are subject to normal corrosion 
attack, in case of very heavy corrosion attack or heat- resistant, when functioning of the 
machine, e.g. gear unit or vessel, can be hampered by corrosion, preparation grade Sa 3 
is required. 

This abbreviate used, should be clean and free of oil, grease and salt. 

The following conditions are required according to DIN EN ISO 12944-4: 

Sa 2½ =        Scale , rust and coats have been removed to such an extent that remainders 
on the steel surface are visible only as spots of slight shading due to discoloring of 
pores. 

Sa 3   =             Scale, rust and coats have been completely removed (viewed without 
magnification). 

2.3     STANDARD PREPARATION GRADE OF STEEL SURFACES PREPARED BY MANUAL 
DE-RUSTING 
Preparation grade St 3 is required for machine components which cannot be blasted due 
to their sizes or weights, for example mill housings. 

The following conditions are required according to DIN EN ISO 12944-4: 

St 3 =           loose coats or scale have been removed; rust has been removed to such an 
extent that the steel surface after subsequent cleaning shows a clear luster given by the 
metal itself. 
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3.  COATING 
3.1   BASIC SPECIFICATIONS 
Upon preparation of the steel substrate, the first coat shall be applied within 6 hours to 
prevent new formation of rust (as per paint manufacturer spec.).  

This first coat prevents of cooling lubricants during machining. 

Depending on the degree of damage to the primer by finish-machining or welding, the 
first coat is either touched up or newly applied. 

The weld seam area shall be cleaned with particular care to remove the alkaline or acid 
filler metal constituents and to avoid their destructive effects. 

Areas, which are not accessible after assembling, shall be provided with first and top 
coats prior to the final assembling. 

The second coat is applied upon completion of workshop assembly or functional or 
acceptance testing, immediately before application of the final coat. It shall be ensured 
that the surfaces to be coated are free of grease, oil, dirt and dust.  

As a rule, the top coat is applied only upon proper application on the first and second 
coats stated in painting specifications and on completion of assembling or functional 
or acceptance testing of the machine.  

3.2     PAINTING APPLICATION 

3.2.1 GENERAL  

 
Usually the paint shall be applied by complying with the painting specification shown 
in section 3.4. 

 3.2.2   Paint to be applied by brush, roller, air spray or airless spray or by a combination 
of all these methods in order to obtain an evenly coating on 100% of the surfaces to be 
painted.  

3.2.3   As a general rule paint application shall be stopped in the following events. 
 

 

By ambient temperature less than +5°c or more than + 45°C. 
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• By a support temperature of more than +55° C (it stands to reason that 
resistance to temperature of the paint is to be considered as well) 

•  By a humidity of more than 80% 

• In case of rain, fog, smog 

• When substrate is wet or humid. Any case when the “DEW POINT’ doesn’t 
exceed the substrate temperature of at least 3°C. 

3.2.4 Measures shall be taken for the wet paint freshly applied to be set to dry in case 
of inclement weather. The areas damaged because of the weather inclemency to 
be removed, surface to be prepared once again and then re-painted identical to 
the undamaged areas.  

3.2.5 Each coat to be applied as a continuous film, evenly thick and with no pores.  

3.2.6      Each coat of paint to be enough dry and/or hardened before applying the 
subsequent coats, so as the coat will be evenly. It is also to understand that the 
thickness indicated for each coat of every cycle are minimum values to be kept 
with, and therefore the Applier shall take Care to keep thickness within 
maximum values so as to guarantee a complete drying of the coat also deeply as 
well as the full evaporation of the solvents. For all what above said the 
instructions of the manufacturer shall be respected and looking jointly at the 
weather as well.  

3.2.7       Angles and corners should be coated carefully with the same coating system. 

 

3.3   EQUIPMENT AND APPLICATION  

3.3.1   The Orderer reserves the right to describe the equipment for paint application, 
however, the Applier shall Adopt the most suitable painting equipment depending on 
the paint to be applied, on the coat thickness and on the support on which paint will be 
applied.  
Applier shall take care of this equipment so as it is always in good operating conditions, 
either by cleaning or maintenance, and shall immediately replace the equipment that 
doesn’t guarantee a perfect application or painting time schedule. 

3.3.2    For any other rust preventing paint spray application allowed only on a bare 
sand- blasted support (SA 2 1/2 / SA 3). On a support sandblasted to a lower degree or 
brushed application usually made by paintbrush.  
For all priming products application by paint roller strictly not allowed. 
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 3.3.3   It is understood that the Applier shall employ skilled labor familiar with any 
application methods being used. 

All other considerations for coating, storage, handling, suitable environmental 
condition, safety and hazardous comments and… are stated in the paint manufacturer's 
specification.  

 

3.4   PAINTING SPECIFICATION 

 
The following painting specification No.1 to No.3 shall be applied for coating of all 
machinery, structural steel components, pipe lines and steel vessels. 

The thickness of each layer of first, second and top coat as well as type of paint material 
and application method are specified in the paint specifications. 

 

 

3.5. Paint Product Specification 

The specification of various layers that consist of chemical composition, physical 
properties, mechanical resistance properties, corrosion chemical resistance properties 
and application data are according to the following specifications: 
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Remarks:  
               * This cycle can be use for marine and heavy industrial atmospheres and irregular immersion in fresh water  
                  & exposure to vapor & dripping .It permits heat resistance up to 120ºC.  
               ** Painting method is stated in the paint manufacturer's specification. 

Interval Dry film 
thickness 
per coat 

Painting 
method 

No. of 
coat 

Paint name and 
treatment 

 
Process  

  
Max 

(Days) 
Min 

(HRS) 

Blast Cleaning  ( SIS SA 2 1/2) Surface 
Preparation

  
A

t s
ho

p 

90 16 50-70 
 microns ** 1 PIE 14 D 

Zinc rich epoxy primer 
1st 

Coat 

30 16 80-100 
 microns ** 1 PIE 27 D 

Epoxy Mio Mid-Coat 
2nd 

Coat 

-- 16 50 microns ** 1 PIE 31 D 
Epoxy Finish Coat Interior 

3 rd 
Coat 

-- 16 50 microns ** 1 PIU 31 
PU Finish Coat Exterior 

200±20 Total 
D.F.T.       

Painting Specification.No.1 
 
This coating system (Cycle) can be used for following items: 

• All machinery and structural steel components, pipelines and vessels in steel. 
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            Painting Specification.No.2 
 
           This coating system (Cycle) can be used for following items: 

• Machines or parts thereof which are exposed to high temperatures up to 250ºC. 
 

             
 

Remarks:  
               * This cycle can be used for protection of steel surface subjected to high temperature up to 250ºC, as well as industrial 

marine atmospheres. 
           ** Painting method is stated in the paint manufacturer's specification. 

 

Interval Dry film 
thickness per 

coat 

Painting 
method 

No. of 
coat 

Paint name and 
treatment 

 
Process  

  
  

Max 
(Days) 

Min 
(HRS) 

Blast Cleaning  ( SIS SA 3 ) Surface 
Preparation 

  
A

t s
ho

p 

-- 48 75 microns ** 1 
PII 14  

Inorganic Zinc Rich 
Primer 

1st 
Coat 

7 16 20+5 microns ** 1 
PISM 39 

Aluminum Silicon  
Modified Top Coat 

2nd 
Coat 

  95+5 Total 
DFT       
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     Painting Specification.No.3 
 
 
            This coating system (Cycle) can be used for following items: 

• Machines or parts thereof which are exposed to high temperatures up to 600ºC. 
 

 
 
Remarks:   

         *This cycle can be used for protection of steel surface subjected to expose to high temperature up to 600ºC as well as 
industrial marine atmospheres. 

     ** Painting method is stated in the paint manufacturer's specification.

Interval Dry film 
thickness per 

coat 

Painting 
method 

No. of 
coat 

Paint name and 
treatment 

 
Process  Max 

(Days) 
Min 

(HRS) 

Blast Cleaning  ( SIS SA 3 ) Surface 
Preparation 

  
A

t s
ho

p 

-- 48 20 microns ** 1 
PIS 39 

Aluminum Pure Silicon  
Primer 

1st 
Coat 

7 16 20 microns ** 1 
PIS 39 

Aluminum Pure Silicon  
Top Coat 

2nd 
Coat 

  40-5% Total 
DFT       
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PIE 31 D  

Epoxy Top Coat 

 1-Recommended Use         

This paint can be used for protection of the steel surfaces subject. To: Exposed to heavy 
industrial and marine atmospheres and exposure to Acid Resistance. Continuous and 
irregular immersion in fresh water and exposure to vapor and dripping. It permits a heat 
resistance up to 120 °C. 

2- Paint Product Specification 

2.1. Chemical Composition 

Component A:       - Pigment                   25-30% by weight/Titanium dioxide 
(min.50%), Aluminum and  
magnesium  
                            - Resin                         25-35% by weight I Pure epoxy resin  
Component B:    - Hardener                   Polyamide Base  

2.2. Physical Properties 

Component (s)                                          2  
Color                                                        Upon Request  
Density (gr/cm3)                                      1.1-1.3  
Viscosity (ford Cup #4)                            ≥1 20”  
Solid by Volume (%)                                ≥50  
Solid by Weight (%)                                 ≥60  
Dry Film Thickness 4,)                            50-60  
Spreading Rate (m2/I)                             5-8.5  

2.3. Mechanical Resistance Properties  

Impact Resistance (in.lb)                         ≥ 30  
Flexibility (Mandrel)                               3/4  
Hardness (Konig, s)                                 ≥1 50  
Adhesion (Cross-Cut)                              5B  
Abrasion (Taber, Cycle)                          5000 

 

 2.4. Corrosion Chemical Resistance Properties  
SaIt-Spray Resistance (hr)                        250  
Humidity Resistance (hr)                         250  
Immersion Resistance (hr)                       Up to application use 
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3- Application Data  
Substrate                                                   Steel  
Surface Preparation                                 Sa 2 %  
Application Method                                  Air spray / Airless spray  
4- Labeling Each container of individual containers shall be legibly marked with 
following information: Name, Component, Color, batch number, date of production, 
quantity, shelf life, manufacture name, customer name, application data, warning and 
hazardous information.  
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                                PIU 31  

Poly4irethane Top Coat 

 1-Recommended Use  

This paint can be used as a top coat exposed to UV radiation, and have a good abrasion 
Resistance and Flexibility. This paint should not be applied on a Alkaline Surface or 
coat. It permits a heat resistance up to 180 °C. 

2- Paint Product Specification 

2.2. Chemical Composition  
Component A:     -    Pigment                    30% by weight/Titanium dioxide 
(min.70%for light colors),  
Aluminum and Magnesium Silicates (max.5%) and Tinting  
                           - Resin                             70% by weight (with polyurethane Resin)  
Component B:   - Hardener                          Isocyanorate Type 

2.2. Physical Properties  
Component (s)                                             2  
Color                                                           Upon request  
Density (gr/cm3)                                         1-1.3  
Viscosity (ford Cup #4)                               80-100”  
Solid by Volume (%)                                   50  
Solid by Weight (%)                                    60  
Dry Film Thickness 4,)                               50-60  
Spreading Rate (m2/I)                                9-11 

2.3. Mechanical Resistance Properties  
Impact Resistance (in.lb)                           80  
Flexibility (Mandrel)                                 1/4  
Hardness (Konig, s)                                   ≥ 160  
Adhesion (Cross-Cut)                               5B  
Abrasion (Taber, Cycle)                           5000 

2.4. Corrosion Chemical Resistance Properties  
SaIt-Spray Resistance (hr)                         300  
Humidity Resistance (hr)                          300  
Immersion Resistance (hr)                        Up to application use  

 

 



 

 

 

 

CORROSION PROTECTION BY PROTECTIVE COATING        Page 15  of 27  

Saba Steel Company 
HBI Plant 

3- Application Data  
Substrate                                                   Steel  
Surface Preparation                                  -  
Application Method                                  Air spray / Airless spray  

4- Labeling   Each container of individual containers shall be legibly marked with 
following information: Name, Component, Color, batch number, date of production, 
quantity, shelf life, manufacture name, customer name, application data, warning and 
hazardous information. 
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P I I  14 

Inorganic Zinc Rich Priming Coat  
1-Recommended Use  

This paint can be used for heavy duty Service in Corrosive industrial and marine 
atmospheres over Properly Prepared and Primed Steel when exposed to Alkaline, Mild 
to medium acid and chemical environments at Normal temperature. Continuous and 
irregular immersion in fresh water and exposure to vapor and dripping. This Primer 
should be only coated with an Alkaline Resistance Coating material it permits a heat 
resistance Max.450ºC. 

2- Paint Product Specification  

2.1. Chemical Composition  
Component A:    - Pigment                       ≥80% by weight! Consisting of zinc dust 
(metal titer not less  
than 97% by weight).  
                          - Resin                            ≤20% by weight (with Organic Silicate 
Solution base)  
Component B: - Hardener                   Polyamide Base 

2.2. Physical Properties  
Component (s)                                          2 or 3  
Color                                                        Gray  
Density (gr/cm3)                                      2.7-2.9  
Viscosity (ford Cup #4)                            ≤40  
Solid by Volume (%)                               ~50  
Solid by Weight (%)                                ~ 85  
Dry Film Thickness 4,)                            50-70  
Spreading Rate (m2/I)                             7-9  

2.3. Mechanical Resistance Properties  
Impact Resistance (in.lb)                         ≤ 20  
Flexibility (Mandrel)                               1  
Hardness (Konig, s)                                 ≥1 80  
Adhesion (Cross-Cut)                             4B  
Abrasion (Taber, Cycle)                         5000 
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2.4. Corrosion Chemical Resistance Properties  
Salt-Spray Resistance (hr)                        700  
Humidity Resistance (hr)                         700  
Immersion Resistance (hr)                       Up to application use 

3- Application Data  
Substrate                                                   Steel  
Surface Preparation                                 Sa 3  
Application Method                                  Air spray! Airless spray 

4- Labeling Each container of individual containers shall be legibly marked with 
following information: Name, Component, Color, batch number, date of production, 
quantity, shelf life, manufacture  
name, customer name, application data, warning and hazardous information. 
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PISM 39  
 
Aluminum Silicon (Modified) Top Coat  
 
1-Recommended Use  
This paint can be used for high Temperature condition and Service in industrial and 
medium corrosive condition It permits a heat resistance up to 450 °C. 
  
2- Paint Product Specification 
  
2.1. Chemical Composition  
Component A:    - Pigment                         20% by weight! Aluminum Paste.  
                         - Resin                               80% by weight (with Silicon Modified resin)  
Component B:  -Hardener                        - 
 
2.2. Physical Properties  
Component (s)                                           1  
Color                                                         Metallic (RAL 9006)  
Density (gr/cm3)                                       1-1.1  
Viscosity (ford Cup #4)                             ≥1 00”  
Solid by Volume (% )                                ≥35  
Solid by Weight (%)                                  ≥50  
Dry Film Thickness 4,)                             25-35  
Spreading Rate (m2/I)                              14-16 
 
2.3. Mechanical Resistance Properties  
Impact Resistance (in.lb)                           ≥80  
Flexibility (Mandrel)                                 1 !4  
Hardness (Konig, s)                                   ≥1 80  
Adhesion (Cross-Cut)                                5B  
Abrasion (Taber, Cycle)                            5000  
 
2.4. Corrosion Chemical Resistance Properties 
SaIt-Spray Resistance (hr)                         300  
Humidity Resistance (hr)                          300  
Immersion Resistance (hr)                        Up to application use 
  
3- Application Data  
Substrate                                                    Steel  
Surface Preparation                                  Sa 3  
Application Method                                   Air spray ! Airless spray 
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4- Labeling Each container of individual containers shall be legibly marked with 
following information: Name, Component, Color, batch number, date of production, 
quantity, shelf life, manufacture name, customer name, application data, warning and 
hazardous information. 
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PIS 39  
 
Aluminum Silicon (Pure) Top Coat 
 
1-Recommended Use  
 
This paint can be used for high Temperature condition and Service in industrial and 
medium corrosive condition. It  
permits a heat resistance up to 600 °C  
 
2- Paint Product Specification 
  
2.1. Chemical Composition  
Component A:     - Pigment                          25% by weight, Aluminum Paste.  
                             - Resin                              75% by weight (with pure Silicon resin)  
Component B:     - Hardener                         –  
 
2.2. Physical Properties  
Component (s)                                                1  
Color                                                               Metallic (RAL 9006)  
Density (gr/cm3)                                             1-1.1  
Viscosity (ford Cup #4)                                   ≥1 00”  
Solid by Volume (%)                                       ≥35  
Solid by Weight (%)                                        ≥50  
Dry Film Thickness 4,)                                   20-25  
Spreading Rate (m2/I) 15-17 
  
2.3. Mechanical Resistance Properties  
Impact Resistance (in.lb)                                 ≥ 80  
Flexibility (Mandrel)                                       1/4  
Hardness (Konig, s)                                         ≥180  
Adhesion (Cross-Cut)                                      5B  
Abrasion (Taber, Cycle)                                  5000 
 
2.4. Corrosion Chemical Resistance Properties  
SaIt-SprayResistance (hr)                               300  
Humidity Resistance (hr)                                300  
Immersion Resistance (hr)                             Up to application use 
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3- Application Data  
Substrate                                                         Steel  
Surface Preparation                                       Sa 3  
Application Method                                        Air spray / Airless spray 
  
4- Labeling Each container of individual containers shall be legibly marked with 
following information: Name, Component, Color, batch number, date of production, 
quantity, shelf life, manufacture name, customer name, application data, warning and 
hazardous information 
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4- Color Coding 

TABLE 1 

MACHINERY 

Description of the items to be Color-  
Painted 

Color  No. of color code 
according to RAL 840 HR

Framework and Operating Zones  Light green 6021 

Process machinery and equipment (inside 
buildings) 

Reseda-green 6011 

Process equipment under exposure of sun 
beams (e.g. external belt conveyor) 

Grey white 9002 

Machine tools (lathe and milling machines, 
column drilling machines, etc.) Suppliers' standard  

Protective guards for exposed moving items Single red 3001 

Dangerous parts 
Black and yellow 

stripes with a 45◦  slope
9005 
1007 

Hoisting and handling equipment (cranes, 
traveling cranes, hoists, ore handling 
machines etc., tracked tried, or rail) 

Yellow 1021 

Buffers and ends of traveling carriages (for 
about 1 meter long) 

Black 

yellow 
9005 
1021 

Lifting hooks and blocks 
Black 

yellow 
9005 
1021 

Main outdoor tanks for liquid and gasses Light gray-green 9002 

Main outdoors storage bins for solid 
materials Light gray-green 9002 
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TABLE- 2 

STRUCTURES 

Description of the items to be Color- 
Painted  

Color  No. of color code according 
to RAL 840 HR 

Structural steel works, halls

 Auxiliary steel works

Light grey-green 
 

Gray white 

9002 

9002 
Walking decks Black 9005 
Handrails and Toe boards Orange 2004 

Rail posts, stanchions and jambs Single yellow 1003 

Overhead lifting equipment Single yellow 1003 

Ventilation ducts Sky- blue 5015 

All parts exposed to radiation heat White-
Aluminum 

9006 
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TABLE- 3  

FLUIDS 

Description of the items to be colour 
painted Colour 

No. of colour code 
according to RAL 

840HR 
Industrial and service water  Light grey 7035 

Drinking water Light grey with sky-blue 
and band 

7035 

5015 

Water for fire-fighting  Light grey with signal 
red band 

7035 

3001 

 Chilled water Light grey with white 
band 

7035 

9010 

Demineralised water Light grey with beige 
band 

7035 

1000 

Hot and superheated water-condense 
water feed water to boiler 

Light grey with silver 
grey band 

7035 

7001 

Water with suspended solids Light grey with black 
band 

7035 

9005 
Lubricating oil Brown 8001 

Fuel oil Brown with yellow band 
8001 

1021 
Air Sky blue 5015 
Combustible gas Yellow 1021 

Oxygen Yellow with white band 
1021 

9010 

All toxic gad (ammonia chlorine) Yellow with violet bands 
1021 

4004 
Feed gas high temp 

Natural gas 
White Aluminum 9006 

Seal gas Pastal green 6019 

Insert gas (nitrogen, Hnx, carbon dioxide) Yellow with red band 
1021 

3001 
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Superheated steam Silver grey 7001 

Saturates steam Silver grey with green 
band 

7001 

6011 
Acids and bases Violet (with fluid code) 4004 
Heavy slurry Black 9005 

Light slurry  Black with green band 
9005 

6011 
Other kinds if fluids Black (with fluid code) 9005 
Equipment, machinery etc. Light-Grey 7035 
Main pumps Suppliers' standard  
Air compressors Suppliers' standard  
Heat exchangers Suppliers' standard  
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TABLE- 4 

ELECTRICAL EQUIPMENT 

Description of the items to be Color- 
Painted 

Color No. of color code 
according to RAL 840 HR 

Power panels: 

Outer / inner 

Pebble-Grey 7032 

Control panels: outer/inner  
local control boxes 

Pebble-Grey 7032 

DC/AC motors, generators, gear motors Supplier's standard 

 

Transformers 

Supplier's standard  

Pull boxes 

Silver-Grey 7001 

Control desks Pebble-Grey 7032 
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5- Inspection and Testing 

• The sub-contractor shall ensure that the surface treatment and 
painting carried   out meets the requirements of the relevant 
painting system specified (IRITEC Paint Specification). The sub-
contractor shall furnish to the Purchaser test certificates, 
inspection and test report to confirm compliance to the standards 
specified such as profile , film painting measurement  and 
adhesion test (if necessary). 

• Paint manufacturer's lab test certificates to show the quality of 
materials used in the paint shall (mechanical, physical, chemical 
and corrosion resistivity) are furnished. 

• The inspection and test reports shall include but grade of surface 
preparation, paint system adopted, name of paint manufacturer, 
dry film thickness of each coat as measured.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

)3 (پیوست شماره  
 
 

 

 

 

 نقشه ها
  در قالب لوح فشرده پیوست

)مناقصه گران مهر و امضا گرددکه بایستی توسط (  
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