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 دستورالعمل و شرایط مناقصه

 کلیات  -1

و ادعایی منتخب با رعایت صرفه و صالح خود مختار خواهد بود و هیچ اعتراضی  پیمانکارکارفرما در انتخاب  -1-1

 مسموع نخواهد بود.

انین و مقررات جمهوری اسالمی ایران از جمله قوانین پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را با توجه به قو -1-2

 مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تهیه و تسلیم نمایند. تأمین اجتماعی، 

قیمت پیشنهادی باید شامل کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انجام کار و سود و غیره باشد، مگر در  -1-3

 ناد مناقصه تعیین شده باشد.مواردی که صراحتاً روش دیگری در اس

پیشنهاد دهندگان باید سعی نمایند قیمت هایی راکه ارائه می نمایند مطابق با قیمت های عادله و متعارف  -1-4

 باشد.

هیچگونه دخل و تصرفی نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای  -1-5

اصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون نیاز به توضیح و کامل مفاد و شرایط مناقصه، پیشنهاد و

 استدالل، چنین پیشنهادی را مردود بداند.

از پیشنهاد دهندگان تبانی کرده اند، پیشنهاد های واصله از  برخیکه  کارفرما تشخیص دهدهرگاه در مناقصه  -1-6

مذکور بر اساس قوانین و مقررات  متخلف ناین شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و پیشنهاد دهندگا

 کشور مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

های واصله بعد از مهلت تسلیم پیشنهاد و پیشنهاد های مشروط، ناقص، مخدوش، مبهم، فاقد امضا به پیشنهاد -1-7

 و یا نوشته شده با مداد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

، تمام یا تعدادی خود ود محفوظ می دارد که در چارچوب قانون برگزاری مناقصاتکارفرما این حق را برای خ -1-8

با  قرارداداز پیشنهاد ها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر انعقاد 
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جمیع جهات تعیین پیشنهاد دهنده کمترین قیمت را ندارد و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به 

 و اعالم خواهد شد.

کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان برای تهیه و تسلیم پیشنهاد های خود متحمل شده اند  -1-9

 می باشد.ن مسموعپرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی از کارفرما در این زمینه 

ناقصه منصرف شود، در این صورت برنده مناقصه با برنده م قراردادچنانچه کارفرما به هر علت از انعقاد  -1-10

 حق هیچ گونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

هر پیشنهاد دهنده تنها حق ارسال یك پیشنهاد را دارد و هر گونه تغییر، جایگزینی و یا پس گرفتن  -1-11

پس گرفتن پیشنهادها، تنها تا  پیشنهاد باید به صورت رسمی و در چارچوب زمان های اعالم شده باشد. امکان

 پیش از موعد مقرر برای تسلیم پاکتهای پیشنهاد دهندگان وجود دارد. 

پیشنهاد خود، این و در زمان ارائه ان باید با شرایط محلی انجام پروژه آشنایی داشته پیشنهاد دهندگ -1-12

 شرایط را در نظر بگیرند. 

اسناد مناقصه را که شامل دعوتنامه، دستورالعمل و پیشنهاد دهندگان اعالم و تأیید می نمایند کلیه  -1-13

شرایط مناقصه، شرح خدمات انجام کار، برگ پیشنهاد قیمت و اسناد فنی مناقصه و سایر ضمائم می باشد و با 

 انجام کار موضوع مناقصه ارتباط دارد مطالعه نموده و از مفاد آن ها کالً و جزاً اطالع حاصل کرده اند.

ارک تکمیل شده به جز تضمین شرکت در مناقصه، باید به مهر و امضاء صاحبان کلیه اسناد و مد -1-14

 امضای مجاز پیشنهاد دهنده برسد. 

 پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را به زبان فارسی و به صورت کتبی ارائه دهند.  -1-15

قلم خورده و  پیشنهاد ارائه شده می بایست بدون قید و شرط باشد و به پیشنهادات مشروط، مبهم و -1-16

 الک و مهر نشده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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تواند به هر دلیل، چه با صالحدید قبلی کارفرما در هر زمانی پیش از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد، می -1-17

خودش و چه هنگام پاسخ به سوال های رفع ابهام، اسناد را اصالح نماید. هر نوع اصالحی، به صورت کتبی و 

گردد. یه اسناد صادر می شود و از طریق نامه یا فاکس برای تمامی پیشنهاد دهندگان ارسال میدر قالب الحاق

تواند به صالحدید خود، آخرین مهلت باشند. کارفرما میپیشنهاد دهندگان ملزم به رعایت موارد اصالحی می

 تحویل پیشنهاد را تمدید نماید. 

 

 نحوه تسلیم و بازگشايی پیشنهادها  -2

پاکت "پاکت به نام های  3پیشنهاد  دهندگان  می بایست  اسناد  تکمیل شده و مدارک پیشنهاد را در   -2-1

، "نام و نشانی پیشنهاد دهنده"پاکت در یك بسته جداگانه که باید  2تهیه نمایند. این  "پاکت ب"، "الف

آن درج شده باشد، قرار  به نحو خوانا بر روی "نشانی محل تحویل پیشنهاد"و  "شماره و عنوان مناقصه"

گانه به قرار زیر می  دوگرفته و مهر و موم شده به کارفرما تسلیم و رسید دریافت گردد. محتویات پاکت های 

 باشند: 

 : حاوی تضمین شرکت در مناقصه و اسناد ثبتی، شامل: "الف"پاکت  -2-1-1

ونه یك(، به نام تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی به صورت فرم پیوست )نم -1

 میلیون صدیک) ریال1.000.000.000به مبلغ  خدمات دریایی و کشتی رانی خط دریا بندرشرکت 

)تضامین می بایست مطابق با فرمت کارفرما و به صورت غیر .ماه و قابل تمدید 4با اعتبار ( تومان

 مشروط باشد(

به  )یکصد میلیون تومان(الری1.000.000.000مبلغ  سپرده شرکت در مناقصه و یا فیش واریزی

شرکت خدمات دریایی به نام  (248آرژانتین الوند)کد شعبه  شهربانك  100171133 حساب شماره

 رانی خط دریا بندرو کشتی
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تصویر مصدق )کپی برابر اصل( اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی ثبت و آخرین تغییرات شرکت  -2

 نحوه رسمیت یافتن اسناد تعهد آور( پیشنهاد دهنده )حاوی تعیین نمایندگان مجاز و 

 

 حاوی:   و مالی : پیشنهاد فنی"ب"پاکت  -2-1-2

پیشنهاد دهندگان باید تصویر قیمت برگ پیشنهاد قیمت و همچنین سایر مدارک مناقصه )دعوت  -1

بی و فنی مناقصه و سایر ضمائم ( نامه شرکت در مناقصه، دستورالعمل و شرایط مناقصه، اسناد ارزیا

 تحویل نمایند. "ب"مهر و امضا نموده و در پاکت  "خوانده شد و مورد قبول است"را با قید عبارت 

پیشنهاد گواهی امضای ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مربوط به صاحبان امضاء مجاز شرکت  -2

 ، که پیشنهاد قیمت را امضاء نموده اند.دهنده

 اعتبار باشد. یکه دارا تیصالح یگواهینامه ها -3

 تاکنون 1395پروژه های انجام داده شده توسط پیمانکار از سال -4

شده باید به نشانی مقرر و قبل از ساعت و تاریخ مشخص شده تحویل گردد. هر پیشنهادی که لاسناد تکمی -2-2

نشده به پس از مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهاد، دریافت شود، مردود شده تلقی شده و به صورت باز

 کننده عودت داده خواهد شد. ارسال

هندگان به روش زیر توسط کمیسیون معامالت پس از مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهاد، پاکات پیشنهاد د -2-3

 کارفرما گشوده خواهد شد : 

باز خواهد  "ب"باز شده و درصورتیکه تضمین شرکت در مناقصه مورد قبول واقع شود، پاکت  "الف"ابتدا پاکت 

مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل مناقصه باشد، ارزیابی فنی  "ب"شد. در صورتیکه محتویات پاکت 

 پیشنهادات بررسی خواهد شد.سط کارفرما انجام شده و تو

ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندگان نفرات اول و دوم تا انعقاد قرارداد و ارائه تضامین قراردادی  -2-4

 منتخب نزد کارفرما باقی خواهد ماند.   پیمانکارمربوطه توسط 
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د حاضر را کتباً اعالم نماید ولی این شرکت حاضر چنانچه ظرف مدت اعتبار پیشنهاد، کارفرما قبول پیشنها -2-5

و یا انجام کارهای موضوع پیمان نشود، کارفرما حق دارد تضمین شرکت در مناقصه را به نفع  قراردادبه انعقاد 

خود ضبط نماید و شرکت دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می گردد. و اگر شرکت دوم حاضر به انعقاد 

م کارهای موضوع پیمان نشود، کارفرما حق دارد تضمین شرکت در مناقصه آن شرکت را به و یا انجا قرارداد

 نفع خود ضبط نماید و مناقصه ابطال می گردد.

 برنامه زمانی  -3

 18/07/1400مورخ  15الی  10از ساعت  :بازدید از محل پروژهتاریخ انجام  -3-1

  12/07/1400 مورخروز دوشنبه  یتا آخر وقت ادار یانتشار آگه خیاز تار :اسناد مناقصه افتیدر -2 -3

 24/07/1400 مورخ یآخر وقت ادار تیالغ ینشر آگه خیاز تارآخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:  3-3

  1400تا پایان سال مدت اعتبار پیشنهادها:  -3-3

که می  روز پس از ابالغ نامه پذیرش وی توسط کارفرما 7منتخب برای انعقاد قرارداد :  پیمانکارحداکثر مهلت -3-4

اقدام گردد در غیر اینصورت تضمین بایست ظرف مدت مقرر فوق نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد 

 شرکت در مناقصه وی توسط کارفرما ضبط خواهد شد.

 اطالعات تماس  -4

 نشانی کارفرما و محل تسلیم پیشنهادها:  -4-1

 واحد حقوقی و قراردادها 3طبقه  8پالک -خیابان گرمسار غربی -شیخ بهایی جنوبی -مالصدرا-ونكتهران ـ 

 308-307: داخلی    87700047شماره تلفن :  -4-2

 

 



 

  

 هایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنارالیروبی بخشقرارداد 

: پیمانكار عام(   یبندر )سهام ایخط در یرانیو کشت ییایخدمات درشرکت کارفرما:   

  قرارداد: تنظیم  تاریخ شماره قرارداد: 
 

 کارفرما  امضاء

 
1 

 

 رپیمانكا امضاء

 

 

 بسمه تعالي

 ي، شناسه مل171133عام(  به شماره ثبت  يبندر )سهام ایخط در يرانیو کشت یيایشرکت خدمات درفیمابین این قرارداد در تهران 

 یو آقا رهیمد أتیو عضو ه رعاملیهان رهبر سعادت به عنوان مد یآ یآقا يندگینما اب 411331131145 یو کد اقتصاد  10102135979

کد پستي و  80پالک  يگرمسار غرب يجنوب یيبها خیمالصدرا ش ان،: تهر يبه نشان رهیمد أتیه نایب رئیسبه عنوان  رضا گلستاني احمد

شرکت و از یک سو،  ، شودیم دهیقرارداد کارفرما نام نیبه بعد در ا نیکه از ا spl@spl.ir: يکیپست الکترون ينشان 1435855713

با نمایندگي کد اقتصادی.....................  و ..............................و شناسه ملي  ........................به شماره ثبت  ........................

که از این پس پیمانکار نامیده  ..............................................................به نشاني ....................................................................... با سمت 

 درج شده است، منعقد میگردد. قرارداد، طبق مقررات و شرایطي که در اسناد و مدارک این از طرف دیگر مي شود

 

 موضوع قرارداد:  1ماده 

 هر با و مکعبهزار متر 80 يبیکنار به حجم تقر دونیبندر فر یاز حوضچه و دهانه ورود هایيبخش يروبیالموضوع قرارداد عبارتست از 

(، 1200کاترساکشن مناسب )حداقل  روبیدستگاه ال کیمتر با استفاده از حداقل  1500درفاصله حداکثر  هیبستر، انتقال به محل تخل سختي

 پیوست های قرارداد.با مطابق و  کارفرما ندهینما رتحت نظ  هیمحل تخل حیو تسط کیاحداث دا

 

 راردادق ت: مد 2ماده 

 ؛روز و به تفکیک ذیل مي باشد 115مجموعاً   مدت قرارداد

  نماید. اخذروز از تاریخ ابالغ قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه اقدام و تایید کارفرما  25پیمانکار موظف است ظرف  -1

 موضوع قرارداد اقدام نماید.و اتمام روز از تاریخ تجهیز کارگاه نسبت به انجام  90پیمانکار موظف است ظرف  -2

قبول کارفرما نیست و پیمانکار موظف است مراحل انجام شرح کار را انجام کار مورد تجهیز کارگاه و هیچگونه تأخیری در :1تبصره

طوری تنظیم نماید که از هرگونه توقفي جلوگیری بعمل آورد. بدیهي است که هرگونه ناهماهنگي که ناشي از پیمانکار باشد و منجر به 

  تأخیر در تحویل کار شود مشمول جریمه خواهد بود.

 

 داد: اسناد و مدارک قرار 3ماده 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

 قرارداد حاضر -1

 (یکشرح کار)پیوست شماره  -2



 

  

 هایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنارالیروبی بخشقرارداد 

: پیمانكار عام(   یبندر )سهام ایخط در یرانیو کشت ییایخدمات درشرکت کارفرما:   

  قرارداد: تنظیم  تاریخ شماره قرارداد: 
 

 کارفرما  امضاء

 
2 

 

 رپیمانكا امضاء

 

 

 ( دو) پیوست شماره  نرخ خدمات -3

 نقشه محدوده الیروبي)پیوست شماره سه( -4

 نقشه هیدروگرافي اولیه)پیوست شماره چهار( -5

 تجهیزات پیمانکار)پیوست شماره پنج( -6

7- HSE)پیوست شماره شش( 

سه -8 صورتجل ستور کارها،  صات با امور دیگر در ها و الحاقیهها و موافقت نامهد شخ سند دیگری که در مورد کارها، تغییر م ها و هر نوع 

 مدت قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین برسد.

صره  اد و مدارک قرارداد حائزوجود داشووته باشوود بشوورح زیر اسوون اختالفيفصووول بعضووي از اسووناد و مدارک باال  مفاد وهرگاه بین  :1تب

 .باشداولویت مي

وب، کلیه توافقات مکتدر مورد کارهای جدید و یا تغییرات در قسوومتي از کارها و  هاو کلیه ابالغیههای قرارداد ها و الحاقیهاصووالحیه -1

بترتیب آخرین تاریخ ، در مدت قرارداد تنظیم و به امضووواء طرفین برسووود وهر نوع سوووند دیگری که طبق شووورایط و  هاصوووورت مجلس

 رسد. که به امضاء دو طرف مي.صدور

 قرارداد حاضر -2

 هادیگر پیوست -3

 استانداردهای مورد نیاز موضوع قرارداد  -4

ها، تنها کلیه مدارک منضووم به قرارداد برای شوورح اهداف و شوورایط کارفرما بوده و مکمل یکدیگر اسووت. رعایت اولویت: 2تبصررره

ستفاده قرار ميصحیحدرجهت انجام  سمتهایيگیرد. متنکارها مورد ا ضي از ق سمتکه احیاناً در بع شده و در ق  هایهای قرارداد درج 

وارد گونه مشووود و ادعای وجود تناقس از طرف پیمانکار در ایندیگر تکرار و یا تأکید مجدد نشووده اسووت موارد تناقس محسوووب نمي

سموع نخواهد بود؛ پیمانکار حد اکث سار از کارفرما جهت رفع ابهام و تناقضات خواهد بود،  10ر م ستف روز پس از عقد قرارداد موظف به ا

 تصمیم گیری نهائي با کارفرما است.

 

 : مبلغ قرارداد 4ماده 

ریال  ..............................................موضوع قرارداد انجام  بابت مطابق با نرخ خدمات)پیوست شماره دو( مبلغ قراردادسقف 

 قانوني و قراردادی، مطابق ماده پنج پرداخت خواهد شد. س از کسر کسورکه پ مي باشد ناخالصومان( ت ...............................................)

اولیه افزایش یا کاهش دهد و  مبلغدرصد  25کارفرما مي تواند در طول مدت قرارداد مقادیر کار درخواست شده را تا میزان : 1تبصره 

  پیمانکار مکلف به انجام آن مي باشد. در این صورت بنا به درخواست مکتوب کارفرما و طبق شرایط قرارداد عمل خواهد شد.
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 گیرد.ثابت و مقطوع بوده و به آن هیچگونه تعدیلي تعلق نميدر طول مدت قرارداد مبلغ قرارداد : 2تبصره 

مبلغ مندرج در این ماده بیانگر حداکثر تعهدات مالي کارفرما در برابر پیمانکار بوده و بمعنای مبلغي مقطوع قابل پرداخت به  :3تبصره 

 پیمانکار نمي باشد. مبالغ پرداختي به پیمانکار بر اساس صورت وضعیت های تایید شده و تا سقف مبلغ فوق مي باشد.

گاه و همچنین هزینه نقل و انتقاالت ماشین آالت در قیمت قرارداد پیش بیني شده است و پیمانکار هزینه تجهیز و برچیدن کار  :4تبصره 

 حق هرگونه ادعا در این خصوص را از خود ساقط نمود.

 

 : نحوه پرداخت 5ماده 

ندر( و کارفرما)شرکت خط دریا بپس از تایید و ماهانه  بر مبنای هیدروگرافي اولیه و ثانویه مبلغ قرارداد در قبال ارائه صورت وضعیت 

 خواهد شد. پرداخت( و کسر کسور قانوني و قراردادی ........................................کارفرمای اصلي)

روز صورت وضعیت را اصالح و  5عدم تایید صورت وضعیت ها توسط کارفرما، پیمانکار موظف است ظرف در صورت : 1تبصره 

 .مجددا ارسال نماید

 

 : و قراردادی کسور قانونی – 6ماده 

 گردد: کسور ذیل کسر ميپیمانکار لغ ناخالص هر صورت وضعیت از مب

بعنوان سپرده قانون تامین اجتماعي کسر و تا  درصد 5قانون تامین اجتماعي از هر پرداخت به پیمانکار معادل  38حسب ماده  کارفرما -1

پایان کار نزد خود نگه مي دارد؛ استرداد مبلغ مذکور که از پیمانکار کسر گردیده و کل مبلغ آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به 

 تسلیم مفاصا حساب نهائي پیمانکار از سازمان تامین اجتماعي مي باشد. 

حسن انجام کار کسر و در اختیار کارفرما باقي خواهد ماند. پس  سپردهدرصد، بعنوان  10از کلیه صورت وضعیت های پیمانکار معادل  -2

 مذکور به پیمانکار عودت داده خواهد شد. سپرده و ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعي، تایید کارفرمااز تحویل قطعي و 

بطور کلي هر نوع کسور قانوني که به هر بخش از موضوع این قرارداد تعلق گیرد به عهده و به هزینه پیمانکار است و پیمانکار موظف  -3

های مرتبط به کارفرما خواهد بود و پیمانکار در مورد موضوع این ماده کارفرما را از هر نوع مسئولیت به پرداخت آنها و ارائه مفاصاحساب

 دارد. هزینه )جز آنچه در این سند تصریح شده باشد( مصون و مبرا مي و پرداخت
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 تضمین انجام تعهدات -7ماده 

به کارفرما  انجام تعهداتعنوان ضمانت ه ب مبلغ قرارداد کل درصد 10 به میزان سفته یک فقره   عقد قرارداد مکلف است همزمان بامانکار یپ

خسارت یافت عالوه بر در توانديل از اجرای مفاد قرارداد استنکاف ورزد کارفرما میخاتمه قرارداد به هر دلتا پیمانکار چنانچه  . نمایدم یتسل

 .مایدوصول نبدون ارسال هرگونه اخطار و مراجعه به مراجع رسمي و قضایي ناشي از عدم انجام تعهدات پیمانکار مبلغ تضمین فوق را 

سه تحویل )تنظیم صورت جلو کارفرمای اصلي کار و در صورت تایید کار توسط کارفرماپایان پس از  موضوع این مادهتضمین : 1تبصره 

  و در صورتي که موجباتي برای ضبط و برداشت آن نباشد، به پیمانکار عودت داده خواهد شد. قطعي(

 

 : تعهدات عمومی پیمانكار  8ماده 

 ماید . ارائه خدمات نو مطابق با شرح خدمات پیوست، های زمانبندی اعالم شده توسط کارفرما پیمانکار موظف است بر اساس برنامه -1

پیمانکار مسئول جبران خسارات و صدمات وارده به کارگران و کارکنان تحت پوشش خود و اشخاص ثالث اعم از حقیقي یا حقوقي  -2

موضوع قرارداد یا خسارت به افراد است در کلیه مراجع قضائي ، انتظامي و  بوده و متعهد است تا به کلیه دعاوی مطروحه که ناشي از انجام

 اداری پاسخگو بوده و کارفرما در این موارد هیچگونه مسئولیتي ندارد . 

 .به عمل آورد یرساندن به اسکله و محوطه بندر بیاز آس یریالزم را به منظور جلوگ داتیتمه هیمتعهد است کل مانکاریپ -3

ار حق واگذاری و یا انتقال هیچ یک از حقوق و تعهدات ناشي از این قرارداد را بدون موافقت کتبي کارفرما به اشخاص ثالث پیمانک -4

 اعم از حقیقي یا حقوقي  ندارد .                    

 گردد از کارکنان یا کارگران اخراجي کارفرما به دلیل عدم رعایت مسائل انضباطي و اخالقي استفاده ننماید . پیمانکار متعهد مي -5

 پیمانکار موظف است حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش خود را به موقع پرداخت نموده و از اختالل در کار جلوگیری نماید .  -6

پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های دولتي و کارکنان خارجي فاقد پروانه کار را بدون اجازه  -7

 مسئوالن ذیربط استخدام نماید. همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصي که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومي مجاز نیست،

 ی کند؛ در غیر این صورت پاسخگوئي به مراجع ذیصالح مربوطه بر عهده و به هزینه پیمانکار است. خوددار

 کلیه مراحل اجرایي مي بایست طبق نقشه و تاییدیه کارفرما صورت گیرد. -8

خش نامه های مطابق با قوانین و و بمطالبات پرسنل خود  هیمسئول پرداخت کلو  پیمانکار موظف به تأمین نیروی انساني مجرب میباشد -9

 .ندارند يتیمسئول چیخصوص ه نیبوده و کارفرما در اجمعوری اسالمي ایران 

به منظور ایجاد پل ارتباطي ما بین پیمانکار و واحدهای اجرایي، پیمانکار موظف است نماینده با صالحیت فني و اختیار مکفي را به   -10

 معرفي نماید. نماینده کارفرما

بندر فریدون کارفرما و کلیه شرایط ایمني، بهداشت و قوانین و مقررات منطقه   HSEپیمانکار متعهد است دستورالعمل و ضوابط  -11

 را رعایت نماید. کنار



 

  

 هایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنارالیروبی بخشقرارداد 

: پیمانكار عام(   یبندر )سهام ایخط در یرانیو کشت ییایخدمات درشرکت کارفرما:   

  قرارداد: تنظیم  تاریخ شماره قرارداد: 
 

 کارفرما  امضاء

 
5 

 

 رپیمانكا امضاء

 

 

 خواهد بود که از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. HSEعدم رعایت الزامات فوق موجب تعلق جریمه مطابق پیوست  -12

پیمانکار متعهد به تهیه و تامین کلیه پوششهای بیمه ای پرسنل خود از قبیل تامین اجتماعي و حوادث، مسئولیت مدني و غیره به هزینه  -13

خود بوده و تصویر بیمه نامه ها را جهت تایید کارفرما ارائه خواند نمود. بدیهي است در صورت بروز هرگونه حادثه ای برای کارکنان 

 مانکار کارفرما را از کلیه دعاوی و خسارتهای مربوطه مبرا نمود.پیمانکار ، پی

... جهت  پرسنل  و پیمانکار موظف به تامین کلیه لوازم و تجهیزات حفاظت فردی و ایمني از قبیل کفش ، لباس ، دستکش ، عینک -14

 تحت امر خود مي باشد. 

 یه در محدوده کارک ياصل یمتعلق به کارفرما و کارفرما هیمستحدثات و ابن هیکل یموظف است نسبت به حفظ و نگهدار مانکاریپ -15

قدام ا مانکاریپ کهیو در صورت بروز هر گونه خسارت وارده نسبت به جبران آن مبادرت ورزدو در صورت دیاقدام نما باشديم مانکاریپ

 نیاز محل مطالبات و تضام ایپرداخت و  مانکاریتوسط پ یباالسر % 20به عالوه  هانهیهز هیبه انجام آن اقدام و کل نسبتکارفرما راسأ  دیننما

 خواهد شد، نینزد کارفرما تأم

 ، برای انجام عملیات موضوع قرارداد بر عهده و هزینه پیمانکارو تجهیزات مطابق با پیوست شماره پنج تهیه و تأمین کلیه ابزارکار  -16

 باشد،مي

را کسب  (.........................)کارفرما و کارفرمای اصليدستگاه نظارت پیمانکارموظف است در قبال کلیه کارهای انجام شده تائیدیه    -17

 .نماید

 روز 5پروژه را بمنظور اخذ مجوزات الزم حداقل  نیآالت مورد استفاده در ا نیماش هیموظف است مشخصات کامل کل مانکارپی -18

  .دیکارفرما اعالم نما ندهیاز ورود ،کتبا به نما پیش کاری

سارت ناشي بدیهي است هر گونه خ ردیپروژه بکارگ نیدر ا ياتیسالم و عمل زاتیتجه ،پیوست شماره پنجمطابق  موظف است مانکارپی-19

 تضامین پیمانکار کسر نماید.بوده و کارفرما مي تواند از مطالبات و از عدم استفاده از تجهیزات سالم، بر عهد پیمانکار 

و  دباش يم مانکاری، عوارض و... بر عهده پ مهیب رات،یآالت ، تعم نیماش يسوخت ، روغن ، آب ، غذا ، اسکان ، لوازم مصرف نههزی -20

 پیمانکار کلیه هزینه ها را در مبلغ قرارداد پیش بیني نموده است.

 باشد. يکارفرما م ندهیکارفرما به نما دییگزارشات روزانه خود مطابق فرمت مورد تا ارائهملزم به  مانکارپی -21

 تیصالح عدم اد،ی،اعتيچون فساد اخالق،فحاش یمشمول موارد مانکاریاز پرسنل بکارگرفته شده توسط پ کیهر  کهصورتی در -22

افراد  ایفرد  ينیزگیمکلف به جا مانکاریکارفرما ، پ يبا اعالم کتب يمرحله تذکر شفاه کیو... گردد و پس از  ي،نداشتن مارت کافیکار

 باشد. يم يخاط
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 تاییدات پیمانكار -9ماده 

 کند که:پیمانکار تایید و اقرار مي

ای، جذب پرسنل کارآمد، متخصص، دارای تجربیات و دانش کافي، منابع مالي الزم، امکانات برای ارائه دارای قابلیت و توانائي حرفه -1

 خدمات موضوع قرارداد و مدیریت اثر بخش و با کیفیت باالی موضوع قرارداد را دارد.  

روز( و در زمووان دارای امکانووات، تجهیووزات مووورد لووزوم جهووت اجوورای سووریع کووار )در صووورت لووزوم دو نوبووت کوواری در  -2

تعیووین شووده طبووق قوورارداد اسووت. در صووورت نیوواز و یووا درخواسووت کارفرمووا، پیمانکووار موظووف اسووت پرسوونل فنووي خووود را افووزایش 

هووای مربوووط بووه ایوون بنوود را در قیمووت پیشوونهادی خووود لحوواا نموووده اسووت؛ بنووابراین از ایوون بابووت حووق دهوود. پیمانکووار هزینووه

 ا نخواهد داشت.های اضافي ردرخواست پرداخت هزینه

ها، عوارض، حقوق دولتي و حق بیمه تأمین اجتماعي و سایر کسور قانوني مرتبط با موضوع این قرارداد و هرگونه هزینه از کلیه مالیات -3

 ها و قوانین ابالغي پرداخت نماید.این قبیل را در صورت تعلق بر اساس آخرین بخشنامه

ها، قرارداد از جمله قوانین و مقررات تجارت، سوواخت و نصووب، حقوق مالکیت معنوی، مالیات از قوانین و مقررات مربوط به موضوووع -4

سرعت  ست در قیمت،  ضوع قرارداد که ممکن ا سایر قوانین و مقررات مرتبط با مو عوارض، بیمه، کار، تأمین اجتماعي و حفاظت فني و 

 بووه رعووایووت همووه آنهووا اسووووت. پیمووانکووار بووایوود پیشووورفووت کووار و کیفیووت آن م،ثر بوواشووونوود، آگوواهي کووافي دارد و متعهوود 

سئولیت  ستگي برآورده نماید. در هر حال م شای ست، به  شده ا شخص  صراحتاً یا تلویحاً م هدف هائي را که مورد انتظار بوده و در قرارداد 

مورد این بند از هر مسووئولیت و  قوانین و مقررات فوق الذکر بر عهده کارفرما نخواهد بود و پیمانکار، کارفرما را در عدم اجرای ضوووابط،

 دارد.. ای مبرا ميهزینه

ضافه از  -5 ست ا ست که بدون هیچگونه در خوا مبلغ قرارداد برای اجرای کامل تعهدات پیمانکار کافي بوده و پیمانکار به این امر آگاه ا

 متعهوود پیمووانکووار ف کووارفرمووا، در ازاء قیمووت قبول شووووده از طرکووارفرمووا بووه کلیووه تعهوودات منوودرج در قرارداد عموول نمووایوود. 

 این قرارداد انجام داده و به اتمام برساند.دو گردد که کارهای موضوع قرارداد را با رعایت کلیه شرایط در مدت مذکور در ماده مي

 .یرفته نخواهد بودبت پذاز این باای با کارفرما ندارند و هیچگونه ادعایي کارکنان پیمانکار هیچگونه رابطه استخدامي و کاری و یا بیمه  -6

   

 وجه التزام قراردادی تأخیر در انجام تعهد -10ماده 

ن یچنانچه پیمانکار نتواند در زمان مقرر در قرارداد به تعهدات خود عمل نماید و انجام تعهدات موضوع قرارداد با تأخیر مواجه گردد، در ا

از مبلغ قرارداد بعنوان وجه التزام قراردادی از محل تضمین و مطالبات پیمانکارکسر  یک درصدتأخیر معادل روزصورت به ازای هر 

)که ناشي یک هفتهنماید و در صورت تأخیر بیش از ( کل قرارداد تجاوز نمي%15درصد ) پانزدهگردد. مجموع مبلغ وجه التزام فوق از مي
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من به و بدون نیاز به اخطار کتبي به پیمانکار نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ض، کارفرما حق دارد به طور یکجاناز تصمیمات کارفرما نباشد(

 .پیمانکار کسر نماید و تضامین دریافت وجه التزام قراردادی، سایر خسارات را نیز از محل مطالبات

 
 

  دستگاه نظارت -11 ماده

قرارداد تقبل نموده است بر عهده کارفرما )شرکت خط دریا بندر( نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد و تعهداتي که پیمانکار بر طبق این 

شود. بدیهي است نظارت کارفرما رافع (  بوده که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده مي..............................و همچنین کارفرمای اصلي )

 باشد.های پیمانکار نميمس،ولیت

 

 هاابالغیه -12ماده 

وجود آید طرفین ب .. با آدرس ذکر شده در مقدمه قرارداد انجام گرفته و چنانچه تغییری در آدرس هر یک از..ها ومکاتبات ، ابالغیهکلیه 

کور ابالغ به آدرس مذو... ها روز قبل کتبًا به اطالع طرف دیگر رسانیده شود، در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و ابالغیه 5 مراتب بایستي

 گردد.ميشده تلقي 

بیر خانه هر دو د معتبر است. رسید تبيگونه اطالعیه، اعالم نظر، دستورات، موافقت، تصویب، اخطار و اقدامهای مشابه تنها به صورت ک هر

 ها است.مکاتبه لیممالک تس پیشتاز طرف یا رسید تحویل پست

 

  قراردادیحقوق  حفظ -13 ماده

ا هاعمال نکند به معنای انصراف از آن حق نبوده، و از مسئولیت پیمانکارچنانچه تحت هر عنوان کارفرما بعضي از حقوق خود را در مورد 

 تواند در چارچوب  قرارداد آن حق را اعمال نماید.کاهد؛ بلکه هر موقعي که اراده کند مينمي پیمانکارو تعهدات 

 

 تعلیق -14ماده 

معلق نماید، در این صورت باید مراتب را شمسي ماه  دوبرای مدت  جمعاًبرای دو بار و تواند در مدت قرارداد، اجرای کار را کارفرما مي

وع قرارداد را به انجام موضتعلیق، در زمان مقرر  نامهبا دریافت مکلف است با تعیین تاریخ شروع تعلیق، به پیمانکار اطالع دهد. پیمانکار 

 بیاورد. تعلیق در حالت 

 تواند از پیمانکار بخواهد ارائه خدمات را از سر بگیرد.مي تقویمي روز 5در پایان دوره تعلیق، کارفرما با یک اعالم قبلي 
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 حوادث غیر مترقبه  -15ماده 

توانند با توافق ماه، طرفین مي 2در صورت بروز حوادثي مثل: سیل، زلزله، جنگ و امثال آن که منجر به توقف کار گردد، حد اکثر تا 

یکدیگر نسبت به توقف قرارداد اقدام نمایند؛ در صورت افزایش زمان توقف قرارداد طرفین حق خاتمه و یا تمدید قرارداد را خواهند 

 داشت. 

اضافه خواهد شد. قراردادمدت  به دوره آن زمان ی،از رفع حادثه قهر پس :1تبصره   

یر اجرای خأخاتمه و یا ت توقف، یلدریافت خسارت به دل منجملهدر مورد این ماده نمیتوانند ادعایي  قرارداداز طرفین  هیچیک :2تبصره 

 گیرد.هیچگونه تعدیلي ناشي از حادثه قهریه به قرارداد تعلق نمي علیه دیگری داشته باشند. برتعهدات 

 بیماری کرونا مشمول موارد حوادث غیر مترقبه نمي باشد. :3تبصره 

 

 موارد فسخ قرارداد -16ماده 

و یا هر نوع مطالبات  تضامینو خسارات وارده را از محل   یدرا فسخ نما قرارداد یر،از موارد ز یکتواند در صورت تحقق هرميکارفرما 

 دیگر پیمانکار کسر نماید:

 .پیمانکارو یا انحالل ورشکستگي  -1

 و پیوست های آن. و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد حاضر تأخیر در انجام تعهدات  -2

در صورت قصور و مسامحه در اجرای قرارداد و در نتیجه احراز عدم توانایي پیمانکار جهت ایفای تعهدات مندرج در قرارداد بنا به     -3

 تشخیص کارفرما.

 غیر بدون مجوز کتبي کارفرما. انتقال یا واگذاری تمام یا بخشي از موضوع قرارداد به -4

 وجود واسطه و ارتشاء و یا تسری و شمول هرگونه ممنوعیت قانوني به پیمانکار. -5

و هزینه  ودهقرارداد، بنابه تشخیص خود مي تواند قرارداد را فسخ نم یکارفرما در صورت عدم توانایي یا عدم تمایل خود به ادامه اجرا -6

 به پیمانکار را طبق توافق طرفین محاسبه و به پیمانکار پرداخت نماید. فسخ عالماهای ناشي از این امر تا زمان 

)ده درصد(  % 10کارفرما اختیار دارد ضمن فسخ قرارداد ناشي از بندهای یک تا پنج نسبت به جبران خسارت وارده به اضافه  تبصره:

 و مطالبات پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت. امینجریمه از محل تض

 

 قانون حاکم بر قرارداد -17 ماده

 .جمهوری اسالمي ایران است منحصراً قوانین و مقرراتقانون حاکم بر این قرارداد 
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 حل اختالف -18ماده 

از طریق مذاکره با حضور روز  30ظرف در صورت بروز هر گونه اختالفي فیمابین طرفین در تفسیر یا اجرای این قرارداد، موضوع ابتداء 

 نمایندگان طرفین بررسي و حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، موضوع مورد اختالف به مراجع صالحه قضایي

السابق به تعهدات خود عمل نماید، در غیر ه در این صورت پیمانکار موظف است تا حل نهایي اختالف کمافيارجاع خواهد شد ک تهران

 . نمودهای موجود اقدام خواهد تضمینمطالبات و اینصورت کارفرما نسبت به جبران خسارت وارده از محل 

 نسخ قرارداد -19 ماده

 است. یکساناعتبار  ینسخ آن دارا یهکل ید،و مبادله گرد یهته نسخه سهدر  و ماده 19در  قرارداد این

 خط یرانیو کشت ییایخدمات درشرکت کارفرما : 

 عام(   یبندر )سهام ایدر

 پیمانکار : 

 نام:  آی هان رهبر سعادتنام : 

 سمت:  مدیر عامل:  سمت

 امضا: : امضاء

 مهر شرکت: رضا گلستاني احمد : نام

 هیات مدیره عضو:  سمت

 امضاء :

 شرکت: مهر

 



 )پیوست شماره یکشرح کار(
 
 
 لیکن (باشد می ايماسه عمدتاً  که دریا بستر مصالح نوع به توجه با است مکلف پیمانکار :الیروبی روش )1

 مدت در پیشنهادي اجرایی روش ارائه به نسبت ،)باشد نموده بررسی را آن قیمت، پیشنهاد ارائه از قبل میبایست
 هاي الیه به برخورد جهت به الیروبی هزینه بهاء اضافه گونه هیچ .نماید اقدام کارفرما به کارگاه تجهیز زمان

 .شد نخواهد پرداخت الیروبی به پیمانکار خاص جهت انجام تجهیزات از استفاده لرزوم یا و مغروق اشیاء سخت،
 هايبه سازه تا از ایجاد هر گونه خسارت پیمانکار مکلف است ، انجام الیروبی جهت روش هر از استفاده صورت در

هاي سازه به خسارت صورت در نماید، جلوگیري بندر در موجود سازه هر و اسکله موجشکن، از جمله موجود
مورد  الیروبی روش تغییر به نسبت خود، هزینه با موجود خسارات کلیه رفع بر عالوه است مکلف پیمانکار موجود،

 پیمانکار اسکله مجاورت در حوضچه بستر الیروبی لزوم به توجه با .نماید اقدام کارفرما و تایید دستگاه نظارت
 جرثقیل از استفاده خشکی( از کمکی تجهیزات یا ویژه و هايپمپ بارج، و بیل الیروب، کمک به که است مکلف

 هزینه گونه هیچ مذکور موارد درخصوص اقدام نماید. الیروبی محوراسکله به نسبت  )الیروبی مخصوص گراپ و
 محوطه در الیروبی از حاصل مواد پخش تسطیح، رگالژ، اینکه ضمن .شد نخواهد پرداخت پیمانکار به اي جداگانه
 .باشد می پیمانکار هزینه و عهده بر شده مشخص

روز از تاریخ ابالغ  5زمان بندي تفصیلـی اجراي کار به کارفـرما آخرین مهلت پیمانکـار براي ارائـه برنامۀ  - )2
 پیمانکار بر اساس زمانبندي تفصیلی اطالعات ذیل را نیز تهیه و به کارفرما تحویل خواهد نمود :. قرارداد است

 دستگاهفنی آالت مورد نیاز در طول اجراي پروژه با ذکر مشخصات فهرست ماشین •
 تعداد پرسنل مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف •
 تاریخ شروع و پایان عملیات •
 هاي برنامه زمانیک ردیفاحجام عملیات اجرایی به تفکی •

چنانچه کارفرما و دستگاه نظارت در زمان اجراي کار ، انجام تغییراتی را در برنامۀ مذکور جهت پیشرفت کار  -
 باشد .ضروري تشخیص بدهند ، پیمانکار موظف به رعایت آن می

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید داراي جزئیات زیر باشد : )3
 پایان هر ماه شمسی گزارش ماهیانه پیشرفت کار تهیه نموده و به کارفرما تحویل دهد .پیمانکار موظف است در 

هاي انجام شده زمانبندي اولیه و به روز شده ، شرح فعالیت اي پروژه ، پالن پروژه ، برنامهاطالعات شناسنامه -
 به همراه احجام کاري ، گزارش تحلیلی از وضعیت پروژه و وقایع کلیدي پروژه .

گزارش روزانه هر روز باید در صبح روز بعد و گزارش ماهانه حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم هر ماه با دوره  -
 .  کارکرد بیستم تا بیستم ارائه شود

 کند :پیمانکار زمین مورد نیاز براي تجهیز کارگاه را به شرح زیر ، تأمین می )4



بندر و مستحدثات موجود ، توسط کارفرما در اختیار زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه با توجه طرح جامع 
 پیمانکار قرار خواهد گرفت . 

اي نسبت به انجام عملیات پروژه اقدام نماید که موجبات جلوگیري از عملیات پیمانکار موظف است به گونه )5
نجام دهد که در هیچ اي اپیمانکار موظف است عملیات اجرایی را به گونه تخلیه و بارگیري شناورها فراهم نیاید .

ایجاد ننماید  فریدونکنار هاي بعمل آمده توسط بندرریزيصورت خللی در روند انجام عملیات بندري مطابق برنامه
هاي الزم در این خصوص را بعمل آورده و در برنامۀ شود که پیمانکار تمامی پیش بینیو چنین استنباط می

 زمانبندي پیشنهادي خود لحاظ نموده است .
 باشد.خطاي الیروبی مطابق زیر می )6

 شد . بامی -50cmو  10cm+خطاي عمودي:                             
  باشد.می ±  100cm خطاي افقی: حداکثر                           

ولیکن تحت هیچ شرایطی،   باشد+) می (100cm) و افقی مجاز 50cm-اگر چه خطاي برداشت اضافی عمودي (تا 
 باشد .مقدار اضافۀ الیروبی به هر میزان قابل پرداخت نمی

از شروع عملیات الیروبی پیمانکار موظف است نسبت به شناسایی و ثبت موقعیت اجسام مغروق احتمالی  پیش )7
و اجسامی از  آالتآهن، در محدودة الیروبی اقدام نماید . این اجسام شامل : تخته ، الستیک ، نخاله ها ، طناب

باشد که هزینۀ خارج نمودن آنها در برآورد قیمتها دیده شده است و از این بابت هیچ گونه پرداختی این قبیل می
 به پیمانکار صورت نمی پذیرد .

ل اعم از وسایموظف است در صورت درخواست ناظر مقیم ، امکانات کنترلـی مورد نیاز نظارت مقیم ،  پیمانکار )8
 . ، کارگر و ... در اختیار وي قرار دهد ، گروه غواصی ، شناور برداري و هیدروگرافینقشه

 آالت مورد نیاز جهت انجام پروژه عبارتند از:حداقل ماشین )9
 کیلومتر 5/1  حداقل پمپاژ قدرتبا  و یا مشابه1200یکدستگاه الیروب کاترساکشن حداقل مدل  −
   بازوبلند بیل مکانیکی یکدستگاه −
 بلدوزر یکدستگاه −
 دایک خشکی به مقدار مورد نیاز محل به الیروبی از حاصل مواد پمپاژ جهت مربوطه هايپانتون و لوله −
 برداري به تعداد مورد نیازتجهیزات هیدروگرافی و نقشه −

یچگونه هآالت و ارتقاء کمی و کیفی آنها بدون بدیهی است در صورت نیاز ، پیمانکار نسبت به افزایش تعداد ماشین
 ادعایی اقدام خواهد نمود.

تنظیم صورت وضعیت هاي موقت و دریافت وجه ، تحت نظارت دستگاه نظارت و به روش هاي مورد  جهت )10
 گردد .قبول دستگاه نظارت میزان الیروبی برآورد و در صورت وضعیت موقت قید می

(اداره کل بنادر و دریانوردي بندر  اصلیاي (در صورت نیاز) و نهایی توسط کارفرماي هیدروگرافی اولیه، دوره )11
 باشد.گیرد و مورد پذیرش پیمانکار میانجام می )فریدونکنار



هاي هیدروگرافی اولیه از کل محدودة اجراي کار ، نقشه :هیدرو گرافی و توپوگرافی اولیه وضعیت موجود −
. این نقشـه ها باشدو ضمیمه قرارداد می تهیه شده 1400سال  اردیبهشتتوسط کارفرماي اصلی در 

 بدیهی است در صورت انجام هیدروگرافی و مورد تأیید پیمانکار می باشد.ه مالك تعیین احجـام بود
هاي الیروبی توسط کارفرماي اصلی قبل از شروع عملیات الیروبی توسط پیمانکار، از محدوده جدیدتر

 گیرد.قرار میبعنوان هیدروگرافی اولیه مالك ، هاي هیدروگرافی جدیدنقشه
ها توسط کارفرما اصلی انجام با توجه به اینکه هیدروگرافی: اي در حین عملیات الیروبیهیدروگرافی دوره −

 هاي موقتگیرد، این نقشه ها مبناي پرداخت صورت وضعیتگیرد و معموال در اواخر هر ماه انجام میمی
چنانچه  اي توسط کارفرماي اصلی،هیدروگرافی دورهدر صورت عدم انجام پیمانکار خواهد بود. بهرحال 

ستی پیمانکار بایباشد ،برداري و هیدروگرافی مجدد میهاي نقشهناظر مقیم تشخیص دهد نیاز به برداشت
اي در پایان هر ماه، آخرین وضعیت الیروبی را به هزینۀ خود تهیه نموده و به با انجام هیدروگرافی دوره

بدیهی است این امر هیچگونه حقی براي پیمانکار در خصوص افزایش مدت دهد . دستگاه نظارت تحویل 
ها می بایست با دستگاه اکوساندر مناسب و مورد تایید این نقشه و قیمت پیمان ایجاد نخواهد کرد .

هادي ها را در قیمت پیشنها در تعهد پیمانکار بوده و هزینۀ تهیۀ این نقشهتهیه گردد . تهیۀ نقشه کارفرما 
حجم الیروبـی ، civil 3Dافزار در نرماست . همچنین پیمانکـار با ترسیم مقاطع عرضـی خود لحاظ کرده 

  سبه و در مدت فـوق ارائـه نماید.را محا
گیري انجام کار تنها در صورتی انجام  : تحویلگیري حجم عملیات الیروبیکار و روش اندازه قطعیتحویل   )12

خواهد پذیرفت که کل عملیات الیروبی به طور کامل انجام شده باشد . همچنین با توجه به ماهیت کار ، موضوع 
 قرارداد دوره تضمین نداشته و پس از اعالم اتمام کامل عملیات از سوي پیمانکار و تأیید آن از سوي دستگاه نظارت

ات پیمانکار یک هفته قبل از خاتمه عملی .، اقدام به تشکیل کمسیون تحویل قطعی خواهد گردید و کارفرماي اصلی
و پس از حصول اطمینان از اجراي کامل کار و در زمان مقرر آمادگی خود را جهت تحویل پروژه به نماینده کارفرما 

گیرد. پس از انجام عملیات می جامت هیدروگرافی نهایی توسط کارفرماي اصلی انانجام عملیا .نماینداعالم می
اساس  ،نهایی با نقشه هیدروگرافی اولیه ، تفاوت نقشه برداشت شدههایی توسط کارفرماي اصلیهیدروگرافی ن

 هصورتیکدر  ضمنا باشد.تحویل کار از پیمانکار و مالك محاسبه احجام کار و پرداخت صورت وضعیت قطعی می
برداري و هیدروگرافی مشخص شود که قسمت هایی از محل مورد قراداد ، فاقد مشخصات تعیین شده پس از نقشه

باشند ، پیمانکار موظف به خاکبرداري و یا الیروبی مجدد آن نقاط تا احراز مشخصات مورد از جمله عمق الزم می
 به محل بدان تعلق نخواهد گرفت .نظر بوده و هیچگونه هزینۀ اضافی بابت نقل و انتقال تجهیزات 

، ردگیمعموال در اواخر هر ماه انجام میگیرد و انجام میتوسط کارفرما اصلی  هاهیدروگرافیبا توجه به اینکه  )13
 عایی نخواهد داشت.ز بابت تاخیرات زمانی هیچگونه ادپیمانکار ا

 ، با یکدیگر تفاوت نماید ، روشی هاي محاسبۀ حجمدر صورتی که حجم عملیات الیروبی به دلیل تفاوت روش )14
 ها قرار خواهد گرفت .وضعیت آورد ، مالك پرداخت صورتکه کمترین حجم را به دست می



 زیست محیط و دریا آب آلودگی از عملیاتی مراحل کلیه در که است مکلف پیمانکار :زیست محیط حفظ )15
نماید.  اقدام خود هزینه با آن سازيپاك به نسبت بایستی دریا، پیمانکار آب آلودگی صورت در و جلوگیري
 گونه هیچ و آورد عمل به ممانعت دریا داخل به الیروبی حاصل مواد بازگشت از است مکلف پیمانکار همچنین

 .شد نخواهد پرداخت آن بابت بهایی اضافه
 اراضی شرقی محدوده (خشکی در الیروبی از حاصل مواد تخلیه محل :الیروبی از حاصل مواد تخلیهمحل  )16

سازي محل تخلیه مواد الیروبی (دایک) و حفظ و نگهداري از آن در طول مدت آماده باشد.می) فریدونکنار بندر
 باشد.پروژه بصورت ایمن بعهده و هزسنه و مسئولیت پیمانکار می

 هزینه گونه هیچدریافت  بدون تواندمی پیمانکار کارفرما، تائید و پیمانکار پیشنهاد و بررسی صورت در :1 تبصره
هاي مربوطه پیگیري کلیه است بدیهی .نماید اقدام دریا در آن تخلیه و الیروبی از حاصل مواد حمل نسبت به مازاد،
 .باشد می پیمانکار هزینه و عهده بر زیست در صورت نیاز، محیط حفاظت سازمان از الزم مجوزهاي اخذ جهت

 محل دسترسی، حوضچه،کانال شامل پیمانکار به تحویل هاي محل نهایی سازي پاك :نهایی سازي پاك )17
 پیمانکار هزینه و عهده بر شده تعریف هاي محل و کارگاهبرچیدن  ،دپوي مصالح (دایک) محوطه تسطیح تخلیه،

 .پذیرفت نخواهد صورت پرداختی گونه هیچ خصوص این در و باشدمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )پیوست شماره دو( نرخ خدمات
 

 فریدونکنارپروژه عملیات الیروبی پاي اسکله هاي بندر 
 

 کلیات
 

گردد . فهرست مقادیر و بهاء به منظور این فهرست مقادیر و بهاي واحد جزء الینفک اسناد پیمان محسوب می -1
 عملیات حجممحاسبۀ اولیه بهاي کل عملیات تنظیم گردیده و مآخذ محاسبۀ بهاي صورت کارکردهاي موقت ، قطعی ، 

 انجام شده طبق نقشه و مشخصات و مفاد پیمان مربوطه خواهد بود .
فوق ، پیمانکار نمی تواند بعداً نسبت به شرح قیمت ها یا صحت قیمت هاي مندرج در این  1با توجه به بند  -2

یر قیمت ها و یا نرخ فهرست بهاء طرح بحث یا ادعا و یا اظهار بی اطالعی نماید و هر گونه اقدامی در این مورد براي تغی
 قیمت ها پذیرفته نخواهد شد .

هزار متر مکعب برآورد گردیده است ،  80000بر اساس برآورد اولیۀ انجام شده حجم عملیات الیروبی در حدود  -3
 تعیین خواهد گشت . نهاییلیکن حجم دقیق عملیات الیروبی با توجه به مفاد قرارداد و نقشه هیدروگرافی اولیه و 

هیچگونه ضریب  ضمنا .استدر آن پیش بینی شده ها بهاي پیشنهادي، قیمت کاملی است که کلیه هزینهواحد  -4
 اي محاسبه و منظور نخواهد شد .منطقه

گیري ها براساس باشد . تمام اندازهها میواحد پرداخت هزینۀ عملیات الیروبی ، مترمکعب پروفیل اسمی نقشه -5
 مجاز و معتبر میباشد .  کارفرماهاي ها و دستورالعملمان از جمله نقشهابعاد مشخصه در اسناد و مدارك پی

بهاي واحد این فهرست بها تعیین کننده مشخصات نیستند ، بلکه این قیمت ها در صورتی قابل اعمال و پرداخت  -6
 ها و مشخصات باشند .هستند که کارهاي انجام شده مربوطه به طور کامل بر طبق نقشه

خش و تخلیه و پ احداث دایک، انتقال،  الیروبیهاي مورد نیاز براي قیمت واحد عملیات الیروبی شامل کلیۀ هزینه -7
هاي مربوط به تجیهز و برچیدن کارگاه ، تأمین باشد . در بهاي واحد کلیۀ هزینهمواد الیروبی شده در محل تخلیه می

نس هر نوع جی ، قطعات یدکی مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه ، وسایل و تجهیزات کار ، نیروي انسانی ، مواد مصرف
هزینه هاي مربوط باالسري از جمله بیمه ، مالیات بر درآمد ، سود ، دفتر مرکزي و ... و به  ،SPTبستر و با هر میزان 

زش افزوده ) لحاظ شده هایی که براي انجام عملیات الیروبی مورد نیاز است ( به جز مالیات بر ارطور کلی تمامی هزینه
 اي ، سود، صعوبت ، باالسري و ... تعلق نخواهد گرفت .است لذا به قیمت نهایی هیچگونه ضریب دیگري اعم از منطقه

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به هر پرداخت به پیمانکار بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و در صورت ارائه  -8
 تی قابل پرداخت خواهد بود .گواهینامه ثبت نام مودیان مالیا

ها در باشد و همچنین تأثیرات تورمی هزینهبهاي واحد عملیات الیروبی قیمت متوسط انجام عملیات الیروبی می -9
 طول مدت عملیات در ردیف قیمت لحاظ شده است. از این جهت تعدیلی به آن تعلق نخواهد گرفت . 



ي و جابجایی ادوات و تجهیزات که براي اجراي عملیات در داخل هاي تجهیز ، بهره برداري و نگهدارکلیۀ هزینه -10
اي انجام گیرند در فهرست بهاي مربوطه لحاظ شده و هیچگونه پرداخت جداگانهآب یا خشکی مورد استفاده قرار می

 نخواهد شد .
ا توسط کارفرمتهیه شده  نهاییمالك تسویه حساب پیمانکار ، احجام حاصل از نقشه هاي هیدروگرافی اولیه و   -11

 .می باشد 
هزینه مرتبط با تأمین سوخت ، آب ، قطعات یدکی ، برق ، ارتباطات و نظایر آن در قیمت ها لحاظ گردیده و  -12

 کارفرما هیچگونه تعهدي در خصوص تأمین موارد فوق الذکر ندارد .
 در الزم هاي بررسی است مکلف )، قیمت پیشنهاد ارائه از قبل ( پروژه اجراي محل از پیمانکار بازدید به توجه با -13
 ايبهانه عذر و هیچگونه و آمده بعمل پیمان عقد از قبل پیمانکار توسط الیروبی بر حاکم شرایط و موثر عوامل کلیه مورد

 منطقه، مانند هیدرودینامیکی و جوي شرایط خصوص جنس بستر،  در .شد نخواهد پذیرفته پیمانکار از زمینه این در
 مسئولیت و نیز ... و دریایی عملیات ، بستر حرکت و جنس ، گذاري رسوب نرخ ، دریایی جریانات و امواج بادها، وضعیت

 محلی شرایط بدلیل روزهاي تعطیل نمودن لحاظ با زمانبندي برنامه مطابق عملیات کلیه اجراي امکان از اطمینان احراز
 .باشد می پیمانکار عهده بر زمانبندي برنامه در

جنس بستر محدوده الیروبی انجام داده نوع هاي مورد نظر را در خصوص پیمانکار قبل از ارایه قیمت،کلیه بررسی  -14
و  هااسکله مجاورت در مغروق اشیاء وجود یا سخت و هاي زمین در الیروبی جهت به بهایی اضافه گونه هیچاست. لذا 

 پیشنهادي قیمت در را الزم تمهیدات کلیه است مکلف پیمانکار و شد نخواهد پرداخت پیمانکاربه  هاي الیروبیمحدوده
 .نماید لحاظ خود
درصد مبلغ قرارداد و در قبال ارائه ضمانت  20پرداخت منوط به درخواست برنده مناقصه و تا سقف  شیپرداخت پ -15

 کارفرما) خواهد بود. دیی(در فرمت مورد تاینامه بانک
 



 

 
 شرکت خط دریا بندر
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 پیوست

 

 شماره
 

 

 

 

 نامه شركت در مناقصهضمانت                                        

 )نمونه يك(

مايل است در مناقصه ****                 به نشاني:    نظر به اينكه * 

،در      از*    شركت نمايد، اين**    

 نمايد چنانچه*** ريال تضمين و تعهد مي   ، براي مبلغ     مقابل***

طالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از ا   به اين**  

ريال هر مبلغي را   امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است، تا ميزان 

بدون     مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي***   كه*** 

درنگ در نكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد، بياي

 بپردازد.     وجه يا حواله كرد ***

ه درخواست باشد. اين مدت بنا بمعتبر مي             مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز 

نتواند يا    براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه **   كتبي ***

 موجب اين تمديد را فراهم نسازد و **    نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا *

غ متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبل   را موافق با تمديد ننمايد، ** 

 پرداخت كند.   نامه را در وجه يا حواله كرد ***درج شده در اين ضمانت

مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود به خود باطل   چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي ***

 و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد. 

  پيمانكار* عنوان 

 عنوان بانك** 

  خدمات دريايي و كشتي راني خط دريا بندر*** شركت 

 KDB-01-1400به شماره مناقصه  هايي از حوضچه و دهانه ورودي بندر فريدون كناراليروبي بخشخدمات **** 

 

 


