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 دستگاه نظارت  فروشندهمهر و امضاء 

 ادارة تداركات / قراردادها و تداركات داخلي

      1 صفحة:    شركت مديرييت توليد برق شازند                  

6مشخصات فني تيوب شيت هيتر شماره   

 ملزم به رعايت نكات و كامنتهاي ارائه شده از سوي دستگاه نظارت مي باشد.  توليد و ساخت تجهيز،پيمانكار در حين فرايند  -1

 مي باشد. ITPقبل از شروع پروژه پيمانكار موظف به ارائه مدارك فني نظير گانچارت و  -2

 تحويل وگواهينامه محصول صادر نمايد. EN 10204-3.1بايستي قطعات را مطابق با استاندارد سازنده مي -3

و اناليز  يكيپيمانكار موظف است از محصول ريختگي و فورج نهايي نمونه هاي جهت انجام تست هاي خواص مكان -4

 تهيه و تست هاي مذكور را در حضور ناظر به انجام برساند. تركيب شيميايي

 پاس نمايد. SA 788-ASMEفوالد انتخاب شده جهت فورجينگ مي بايست نيازمنديهاي كلي استاندارد  -5

 .مطابقت داشته باشد SA-370تست هاي مكانيكي انجام شونده بر روي قطعه مي بايست با استاندارد  -6

 -تست ضربه  –سختي  –خواص مكانيكي  –از نظر آناليز شيميايي  SA-105 بايستي مطابق با استاندارد مواد اوليه مي -7

 ، در تمامي مقطع و ضخامت منطبق باشد.UT -دانه بندي ميكرو –عمليات حرارتي 

ذرات  و تست آلتراسونيكبايستي تحت قطعه فورج شده، ميقبل از فرايند سوراخكاري و پس از عمليات ماشينكاري  -8

 قرارگيرد و الزامات آن را پاس نمايد. A-275و  SA388و   SA788مطابق با استاندارد،  مغناطيسي

 تحويل وگواهينامه محصول صادر نمايد. EN 10204-3.1بايستي قطعات را مطابق با استاندارد سازنده مي -9

باشد. الزم است چك ليست كنترل ابعادي )مخصوصًا از  F4378-1  Rev:02بايستي مطابق با نقشه از نظر ابعادي مي -10

 محل سوراخها( ارائه گردد بطوريكه هيچگونه انحرافي در گام سوراخها و انحرافات طولي وجود نداشته باشد.

 با ميز كارگير مناسب اقدام نمايد. CNCپيمانكار موظف است جهت سوراخكاري تيوب شيت با دستگاه دريل يا فرز   -11

 ايجاد شده بر روي تيوب شيت بايستي از صافي سطح بااليي برخوردار بوده و عاري از هر گونه براده يا پليسه باشد. سوراخ هاي -12

 ANSIميكرون خشن تر باشد. يا مطابق استاندارد  6.3سطح پرداخت سوراخ ها نبايد از  BS 1134مطابق استاندارد  -13

B 46.1  اينچ بيشتر باشد.ميكرو  300 -200زبري سطح سوراخ ها نبايد از 

 محصول نهايي آماده شده بايستي بر روي يك پالت چوبي مناسب بسته بندي و ارسال گردد. -14

 پيمانكار موظف است تجهيز مورد قرارداد را جلوي درب شركت مدبريت توليد برق شازند تحويل نمايد. -15

 تحويل نيروگاه نمايد. Final Bookالب پيمانكار موظف است كليه مستندات تهيه و ساخت تجهيز مورد قرارداد را در ق  -16

 پاس نمايد. را close fitدر حالت  TEMAتلرانس ابعادي سوراخهاي تيوب شيت بايستي الزامات استاندارد  -17

شركت سازنده تجهيز بايستي تجهيزات اندازه گيري متناسب با تيوب شيت نظير ميكرومتر سه فكه داخل سنج، كوليس با  -18

 باشد.طول هاي مختلف و .... 

 



                   

  پیمانکارهر و امضاء م                                                                                                                                            دستگاه نظارت
 

 داخلي ادارة تداركات / قراردادها و تداركات       

1صفحة                                                                     شركت مديريت توليد برق شازند )سهامي خاص                                                                                                          

 100/98/......د شماره  قراردا

« فرماكار»كه در اين قرارداد)سهامي خاص(بين شركت مديريت توليد برق شازند ..…………………………درتاريخ  اين قرارداد

 مارهش هب (...................)...............................از يك طرف و شركت  سيد جواد يعقوبيو شهرام ايرانپاک  شود به نمايندگي آقايانناميده مي

 و كد..........................................................داراي شناسه ملي  ...................ثبت شده دراداره ثبت شركتهاي  .............................ثبت 

امه و آگهي اساسن بكه بموج ........................ يشود به نمايندگي آقايناميده م« پيمانكار»كه در اين قرارداد .................................اقتصادي 

منعقد  از طرف ديگر ،دارد  ا ر قرارداد ضاي ايناختيار ام ...............................مورخ  .......................منتشره در روزنامه رسمي شمارة 

 گردد.مي

 ماده يك ( موضوع قرارداد 

نقشه  و فني  مشخصاتمطابق  6هيتر فشار ضعيف شماره براي تيوب شيت يك عدد  ساخت و تحويلاز  استقرارداد عبارت موضوع

  .شماره يك( پيوست)

 ماده دو ( مدت قرارداد

 .گردديين ميعتماه  ......................بمدت  .................. لغايت.......................مدت انجام كار موضوع قرارداد از تاريخ    

 ماده سه ( مبلغ قرارداد 

مندرج در  د كه براساس قيمتشاب ( مي ..............................................................................)  ................................ مبلغ قرارداد

 .ده استاعالم ش ....................استعالم بها شماره 

. به مبلغ فوق افزوده خواهد شد %9در صورت ارائه گواهينامه معتبرماليات ارزش افزوده،   

 ماده چهار ( شرايط پرداخت 

ه ب  بانكي مانتنامهپرداخت در مقابل ارائه يك فقره ضمبلغ قرارداد بعنوان پيش %25حداكثر پيمانكارالف( در صورت درخواست 

 كارپيمانت به ه نظارمين پيش پرداخت يك ماه پس از تحويل كاالي موضوع قرارداد، با تائيد دستگاشود. تضپرداخت مي پيمانكار

 گردد.عودت مي

پرداخت  ه پيمانكاراردادي ببا تاييد دستگاه نظارت و كسر كسور قانوني و قر شده قطعه فورجاز مبلغ قرارداد  پس از تحويل  %25ب( 

 خواهد شد.

م ارت و تنظيتگاه نظز اتمام عمليات ماشين كاري و سوراخ كاري كاالي موضوع قرارداد  با تاييد دسمبلغ قرارداد پس ا %50ج(

 صورتجلسه تحويل موقت و كسر كسور قانوني و قراردادي به پيمانكار پرداخت خواهد شد.

نوني و سر كسور قاكارت و تگاه نظمابقي مبلغ قرارداد پس از گذشت دو ماه از زمان تحويل كاالي موضوع قرارداد با تاييد دس %25د(

 قراردادي به پيمانكار پرداخت خواهد شد .

 واهد شد.خستهلك تبصره : پيش پرداخت موضوع بند الف اين ماده در هر مرحله از پرداخت هاي بعدي به نسبت درصد پرداخت م

 ماده پنج ( محل تحويل

 باشد.يد برق شازند ميموضوع قرارداد در انبار شركت مديريت تول كاالي محل تحويل 

 ماده شش ( دستگاه نظارت 

 /برناموه ريوزي وبوه عهودة معاونوت مهندسوي  كارفرمواطبق قرارداد تقبل نمووده اسوت از طورف  پيمانكارنظارت بر اجراي تعهداتي كه 

 واگذارگرديده است.شود، ناميده مي«دستگاه نظارت»كه در اين قراردادامورمهندسي
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 ن انجام تعهدات ماده هفت ( تضمين حس

معادل  بول كارفرما،مورد قضمانت نامه موظف است همزمان با امضاء قرارداد يك فقره  پيمانكاربه منظور تضمين حسن انجام تعهدات، 

را رسويد آن نمايد واريوز ون ميتعيي كارفرماتسليم نموده يا معادل مبلغ مذكور را نقداً به حسابي كه  كارفرمامبلغ قرارداد به ( %10)ده درصد 

دسوتگاه  وقت با تأئيودمحداكثر يك ماه پس از تحويل  پيمانكاراز انجام كليه تعهدات يا سپرده مذكور حسب مورد، پس تضمينارائه نمايد .

 گردد.مينظارت آزاد 

زند و صودور شوا ويل كاالي موضوع قرارداد در محل انبار شركت مديريت توليود بورقحصورتجلسه تحويل موقت همزمان با تتبصره: 

 رسيد انبار تنظيم خواهد شد. 

 ماده هشت( سپرده حسن انجام كار

ه عنووان تضومين سوپرده بودرصد از مطالبات  %10به ميزان  ( 4هر پرداخت به پيمانكار )به غير از پيش پرداخت موضوع بند الف ماده از 

ضومين و بوا تائيود پوس از اتموام دورة ت موابقي نيوز  %5وقت و آن پس از تنظيم صورتجلسه تحويل م %5كه  حسن انجام كار كسر خواهد شد

حول واهدداشوت از محق خكارفرما از اجراي تعهدات خود تخلف نمايد  پيمانكارمسترد خواهد شد.در صورتيكه  پيمانكاردستگاه نظارت به 

 مايد.نالح برداشت مراجعه به مراجع ذيص هاي انجام تعهدات ، عدم اجراي تعهدات و خدمات را بدوناين تضمينها كلية خسارات و هزينه

ان( در كسوور وجوه الضوممي تواند مبلغ سپرده حسن انجام كار را )كارفرما و تاييد دستگاه نظارت  پيمانكاردر صورت تقاضاي  تبصره :

 به وي مسترد نمايد.كارفرمامقابل ضمانتنامه قابل قبول 

 ماده نه ( شرايط تحويل

ات اداري و غيور بايد در اوقو نمايد، تحويل كاالاعالم مي كارفرماوعد تحويل، ساعت و روز تحويل را دقيقاً معين و به يك هفته قبل از م پيمانكار

كوه  توه و در صوورتيموورد بازديود قرارگرف پيمانكوارو  كارفرمواتعطيل صورت گيرد. در هنگام تحويل، كاالي موضوع قرارداد بوا حضوور نماينودگان 

امضواي  ده و مراتوب بواباشد و همچنين آثار خسارت يا عيب و نقصي در آن مشاهده نشود، تحويل انجام گردي كارفرماتأئيد مشخصات فني كاال مورد 

 نكوارپيماد نموود و با ذكر معايب و نقائص از تحويل كاال خودداري خواهو كارفرماالذكر صورت مجلس خواهد شد. در غير اينصورت نمايندگان فوق

 د. اقدام نمايو در مدت تعيين شده توسط دستگاه نظارت نسبت به رفع معايب يا نقائص موجود يا تعويض كاال ارفرماكمكلف است مطابق نظر 

 ماده ده ( دورة تضمين كاال

گوردد و تضومين مي پيمانكاركيفيت و كارائي كاالي موضوع قرارداد از تاريخ تحويل دستگاه، بمدت دو سال بعنوان گارانتي از طرف 

 شود. نام دوره تضمين ناميده ميهاين مدت ب

بايد آن معايب را بوه هزينوه خوود رفوع يوا  پيمانكارنباشد،  كارفرمااگر در دوره تضمين معايب و نقائصي در كاال مشهود شود كه ناشي از عملكرد 

بايود حوداكثر ظورف مودت ده روز  پيمانكاركند و مي ابالغ پيمانكاربه  مراتب را با ذكر معايب يا نقائص كتباً كارفرماجايگزين نمايد. براي اين منظور 

شود رفع و يا جايگزين نمايود. هرگواه معين مي كارفرماپس از ابالغ مراتب، شروع به رفع معايب يا نقائص مذكور نموده و آنها را طي مدتي كه توسط 

معايب يا نقائص را رأساً و به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و حق دارد آن  كارفرمادر انجام اين تعهد خود قصور ورزيده يا مسامحه كند  پيمانكار

و يوا سواير مطالبوات وي برداشوت نمايود.  پيمانكاربدون انجام تشريفات قضايي و اداري از محل تضمين حسن انجام تعهدات  %15هزينه آن را به اضافه 
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 پيمانكوارمده را نخواهد داشت. در صورتي كه مبلغ تضومين حسون انجوام تعهودات هاي به عمل آگونه اعتراضي نسبت به ميزان هزينهحق هيچ پيمانكار

 باشد.مكلف به پرداخت آن مي  پيمانكارهاي فوق را ننمايد، تكافوي جبران هزينه

 ماده يازده ( نو بودن كاال

نورا تعوويض متعهد اسوت آ پيمانكارغير اينصورت  كاالي موضوع قرارداد بايد از مواد اوليه مرغوب و اصلي  مطابق استاندارد ساخته شده باشد در

 باشد.مي پيمانكاره هاي به عمل آمده در اين رابطه به عهدنمايد. كليه هزينه كارفرماكند تحويل معين مي كارفرمانموده و در مدت زماني كه 

 ماده دوازده ( بسته بندي كاال

مول حساد در حوين بندي نمايد كه از آسيب و فنحوي بستهني متعارف بهموظف است كاالي موضوع قرارداد را مطابق اصول ف پيمانكار

وارد لوزوم موبندي شووند. در هاي مناسوب بسوتهبايسوت در جعبوهها و لوازمي كه ممكن اسوت مفقوود شووند ميو تخليه مصون بماند. قسمت

حوا  است كه بوه ل ضامن هرگونه خسارتي پيمانكار. گذاري نمايد كه در حين حمل آسيب نبيندها را طوري عالمتبايست بستهمي پيمانكار

 عدم رعايت موارد فوق به كاال وارد شود.

 ماده سيزده ( تغيير مدت قرارداد

 در موارد زير مدت قرارداد قابل تغيير خواهد بود:

 در صورتي كه مقدار كاال طبق ماده چهارده تغيير كند. .1

 در موارد بروز حوادث قهريه. .2

 هايي  ايجاد شود كه در مدت تحويل مؤثر باشد.و مقررات جديدي وضع و يا محدوديت در صورتي كه قوانين .3

ز آن كسور خواهود ااضوافه و يوا  تغييرات مدت را تعيين و به مدت قرارداد پيمانكارموضوع را مورد مطالعه قرار داده و با توافق  كارفرمادر موارد فوق 

 نمود.

 ماده چهارده ( تغيير مقدار كاال

وع قورارداد اضوافه و يوا ازآن قرارداد بوه كواالي موضومبلغ %25تا ميزان  پيمانكاركتبي به  تواند پس از مبادله قرارداد بااطالعمي كارفرما

مقودار  ش و يا كاهشبه قبول آن است.در صورت افزاي ملزمپيمانكارشود وقرارداد تغييري حاصلدر واحد بها و شرايطآنكهكسر نمايد بدون

 كاال ، مدت  قرارداد با توافق طرفين متناسباً اصالح خواهد گرديد. 

 ماده پانزده ( جريمه تأخير 

از مبلوغ  دهوم درصود سوهدل تواند به ازاء هر روز تأخير مبلغي معامي كارفرماتعهدات موضوع قرارداد، تأخير نمايد، در پيمانكارچنانچه 

 به نمايند.مطال پيمانكاركل قرارداد به عنوان جريمه از 

 ماده شانزده( قوانين كارو بيمه هاي تامين اجتماعي و حفاظت فني و عوارض و مالياتها

ن مربووط بوه مچنين قووانيتائيد مي كند كه از جمع قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه هاي تامين اجتماعي ،حفاظت فني و ه پيمانكار

 اجراي آنها مي باشد.مالياتها و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد به 

در اجوراي قووانين موذكور نسوبت بوه كارفرموانخواهد بود .كارفرمادر هرحال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه 

قررات اقدام خواهد نمود هرگاه پس از تاريخ امضاء قرارداد در نتيجه تغيير قوانين و م پيمانكاراعمال كسور پيش بيني شده و صورتحسابهاي 
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،نرخ ماليات،بيمه و يا ساير كسور قانوني مربوط به اين قرارداد تغيير نمايد به نحووي كوه ايون تغييور موجوب افوزايش يوا كواهش هزينوه هواي 

 حسب مورد ذيحق به دريافت يا مكلف به پرداخت وجوه افزايش يا كاهش مي باشد. پيمانكارقرارداد گردد 

 ماده هفده ( حوادث قهريه

اوالً غيرقابول ونوه حووادث از مسؤليت مبراست مشروط بر آنكه اينگ پيمانكارگردد ،  پيمانكارقهريه كه مانع ايفاي تعهدات وز حوادث در مورد بر

نوين حوالتي باشود. در چ ن موثر نبودهدر بروز آ پيمانكارخارج بوده ، ثالثاً فعل يا ترک  فعل  پيمانكاربيني بوده و ثانياً جلوگيري يا رفع آن از عهده پيش

 را از بروز اينگونه حوادث مطلع نموده و تمديد مدت را درخواست نمايد. كارفرمامكلف است در اسرع وقت  پيمانكار

اسوبي در نظور حسوب موورد يوا تمديود من پيمانكوارپس از حصول اطالع ، موضوع را بررسي نموده و در صورت احراز ادعواي  كارفرما

 دهد.اند و يا قرارداد را خاتمه ميرسمي پيمانكارگرفته و به اطالع 

 و محل انعقاد قرارداد اختالفحل ( هجده ماده 

عقد گرديوده اسوت و در جاده اراک بروجرد، محور فرعي ازنا من 15كيلومتر  –اين قرارداد در محل شركت مديريت توليد برق شازند       

تعبيور و تفسوير ربووط بوه قورارداد يوا م موضووعاجراي عملياتاينكه مربووط بوهبروز نمايد اعم از  پيمانكارو كارفرماصورتيكه اختالفاتي بين 

عوه بوه مراجوع نمايند از طريوق مراجباشد، چنانچه طرفين نتواند اختالف را از راه توافق رفعپيوست آنهريك از مفادقرارداد و امضاء مدارک

موجب قورارداد اختالف تعهوداتي را كوه بوهاسوت توا حولموظف انكارپيموفصل خواهدشد. صالحه )دادگستري شهرستان شازند( حلقانوني

 .عمل خواهدنمود پيمانكاربه تشخيص خود طبق قرارداد نسبت به كارفرمادارد اجرا نمايد و در غير اين صورت عهدهبه

بوه تشوخيص اكارفرمورت غير اين ص ملزم است كه تا حل اختالفات تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد در پيمانكار

 عمل خواهد نمود. پيمانكارخود طبق قرارداد نسبت به 

 پيمانکار( تعهدات  نوزدهماده 

 بايست كليه مراحل اجراي قرارداد را با هماهنگي دستگاه نظارت انجام دهد.مي پيمانكار

 ( فسخ  قرارداد   ماده بيست

 فسخ است : قابل كارفرمادر موارد ذيل قرارداد از طرف 

 روز از زمان مقرر براي تحويل كل موضوع قرارداد. 10تأخير غير موجه بيش از  .1

 قرارداد. يك ، موضوع ماده بيست وكارفرماواگذاري قرارداد به غير بدون اجازه كتبي  .2

 ورشكستگي/ انحالل شركت. .3

 قرارداد. دو، موضوع ماده بيست و پيمانكارشمول ممنوعيت قانوني  .4

نجوام دادن رسواند و بودون احتيواج بوه امي پيمانكوار،مراتب را كتبواً بوه اطوالع دقرارداد را به يكي از علل مشروحه فوق فسوخ نمايو كارفرماهرگاه 

 نمايد. اب ميتسويه حس پيمانكارتشريفات قضايي و اداري مبلغ ضمانتنامه يا سپرده حسن انجام تعهدات را به سود خود وصول و ضبط و با 

 ( عدم واگذاري  يكماده بيست و 

خص حقيقوي شارداد را به حق واگذاري يا انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قر كارفرمابدون موافقت و اجازه كتبي  پيمانكار

 يا حقوقي ديگر ندارد.

 هاي قانوني( ممنوعيت دوماده بيست و 

 باشد.هاي بعدي نميواصالحيه 1337ديماه سال22له مصوبمداخمنعدرقانونمندرجممنوعيتمشمولكهنمايدمياعالمپيمانكار
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 (آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه  سهماده بيست و 

 1/9/83صووب مهاي اجرائي پيمانكار رسماً اعالم مي نمايد كه نسبت به مفاد ماده هفت آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه

 هيئت وزيران اطالع دارد. 

 ( تعهد نامه عدم افشاء اطالعات  چهاريست و ماده ب

عايوت مفواد رو ملوزم بوه  پيمانكار رسماً اعالم مي نمايد كه نسبت به اجراي  مفاد تعهد نامه عدم افشواء اطالعوات آگواهي كامول دارد   

 تعهدنامه فوق مي باشد. 

 ( تعهد نامه مبارزه با پولشويي   پنجماده بيست و  

لزم به رعايت ل دارد و مگاهي كامم مي نمايد كه نسبت به اجراي  مفاد تعهد نامه مبارزه با پولشويي  اطالعات آپيمانكار رسماً اعال   

 مفاد تعهدنامه فوق مي باشد.

 ( ماليات و عوارض ششو ماده بيست 

اجوراي  بوا بواط(در ارتاسوت كارفرمواپرداخت كليه مالياتها وعوارض)به جزء ماليات ارزش افزوده وعوارض كه پرداخت آن بوه عهوده 

 آن نخواهدداشت.پرداخت  درتكليفي كارفرماباشد ومي پيمانكاربعهده  قرارداد

 ( ضمائم قرارداد هفتو مادة بيست 

 ضمائم اين قرارداد كه جزءالينفك آن مي باشد عبارتند از:
 پيشنهاد قيمت  پيوست شماره يك قرارداد -1

 دپيوست شماره دو قرارداو نقشه ها شرح كار  -2

 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه  -3

 فرم تعهد نامه مبارزه با پولشويي -4

 منع مداخله كاركنان در معامالت دولتي  -5

 12/12/1375صوب تعهد  نامه رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي ، توليدي ، صنعتي و اجرايي كشور  م -6

 و بهداشت شغلي  فرم رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي،ايمني -7

 قرارداد هفتفرم تعهد نامه عدم افشاي اطالعات پيوست شماره  -8

 ( نشاني طرفينهشتو  ماده بيست

و نموابر  08638262000تلفون جواده اراک بروجرد،محوور فرعوي ازنوا ، نيروگواه حرارتوي شوازند  15نشواني خوود را كيلوومتر  كارفرما

از  يكوهرگواه ي  .........................................................................................................................خود رانشواني پيمانكارو 08638262222

 قرارداد تغييردهد بايد موضوع را كتباً به طرف ديگر اطالع دهد.طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت 

 ( نسخ قرارداد نهوماده بيست

ست كه يوك نسوخه از آن تنظيم گرديده است ،كليه نسخ به امضاء طرفين رسيده اتبصره  3و ماده   نهونسخه و بيست پنجين قرارداد در ا

 گردد و كليه نسخ آن حكم واحد دارند.مي پيمانكارپس از امضاء تحويل 

 

 يمانکارپ                                                                                                             كارفرما                                                 
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