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 بسمه تعالی

 به همراه ارزیابی فنی بازرگانی ایمرحله  یکنامه شرکت در مناقصه عمومی دعوت

 موضوع مناقصه: -1

هکتاری یبیاری قطره ای  250)شااامل   هکتار  260انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سااامانه یبیاری تحت فشااار در م اااحت  -

یک دستگاه کنترل مرکزی، یک دستگاه ای تگاه ای تگاه پمپاژ، یک دستگاه هکتار یبیاری قطره ای نهال تان،  10درختان جنگلی، 

ستخر ذخیره شیده،  ا شیرهوا،  11سرپو ضچه  ستگاه حو ضچه تخلیه یب و  10د ستگاه حو شیر قطع و  114د ضچه  ستگاه حو د

 و انجام عملیات بهره برداری و نگهداری به مدت یک ال شم ی وماسیون یبیاری، ات وصل(

 

 محل اجرای کار: -2

 منطقه معدنی و صنعتی گل گهرکرمان، شهرستان سیرجان، استان 

 مبلغ برآورد کار: -3

سامانه یب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر عملیات اجرایی بریورد شار در م احت  یاریاحداث  ستهکتار  260تحت ف ساس فهر های بهاء برا

ته کانیکیرشااا حت فشاااار، توزیع یب، تجهیزات الکتریکی و تجهیزات م یاری ت یه، یب به مبل  1401ساااال  های ابن یه    با اعمال ضااارا

سی و به حروف: ) یالر 335,337,031,075 صد و  صدمیلیارد و  پنجسی و  سیمیلیون و  هفتو  سیو  سی

 ( ریال  پنجو  هفتادهزار و  یک

 اجرای کار:مدت  -4

 ماه شمسی 12  

 کارفرما: -5

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 دستگاه نظارت: -6

سناد و قرارداد این مفاد طبق بر پیمانکار که تعهداتی در اجرای نظارت ست مدارک و ا ست نموده تقبل ین پیو  طرف کارفرما از ا

 که مشاوری شرکت و عمران و مدیریت منطقه گل گهرشرکت توسعه , انرژی  معاونت مهندسی و توسعه مدیریت برعهده

  شود، می نامیده نظارت پیمان دستگاه این در

 :گزارمناقصهدستگاه   -7

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 اعتبار طرح : -8

 .عمرانی می باشدغیر اعتبار طرح از محل طرح های       
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 تضمین شرکت در مناقصه: -9

صه باید مبل  )به عدد(  ضمانتنامه   ریال 16,766,851,554 شرکت کننده درمناق صورت  شرکت در فرایند ارجاع کار ب سپرده  به عنوان 

و مطابق فرم ضمانتنامه شماره  02/02/94هااا مور   50659ت /123402بانکی براساس ییین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 

روز از تاریخی که برای گشودن  90های مجاز ایرانی صادر و امضا و تأیید شده و برای مدت ه توسط یکی از بانکضمیمه اسناد مناقصه ک 1

شد  سه ماه قابل تمدید با ست کتبی اداره کل بمدت  سید بدون نیاز به درخوا سرر شته و در هر  صه تعیین گردیده اعتبار دا شنهادات مناق پی

 نمایدهمراه پیشنهاد خود ت لیم تهیه و به

 مورد قبول کارفرما نمی باشدسایر اوراق  سفته و توجه: چک و

   100220280101112350801001شماره شبا: 

 14004856874شناسه ملی شرکت :      

 411478576577شماره اقتصادی شرکت :     

 7817817938کد پ تی شرکت       

 

  حداقل رتبه -10

با  ،ازمان مدیریت و برنامه ریزی ه تنداز س یب( 3تجهیزات توام با و تاسی ات 3رشته یب یا )رتبه  3 رتبهحداقل کلیه شرکتها/ که دارای 

 می توانند در این مناقصه شرکت نمایند. مربوطهارائه م تندات 

 معرفی نامه دریافت اسناد مناقصه: -11

 با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر 

 بررسی موضوع و اسناد مناقصه:  -12

مناقصه گر باید، قبل از ت لیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم، مانند حمل و  -16-1

نقل، وضع راههای دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی ین، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری ین، 

 یشنهاد، نمی تواند استناد به نایگاهی یا اشتباه خود کند. به دست یورد. مناقصه گر، پس از ت لیم پ

هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم ق متی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند بصورت کتبی تا  -16-2

ز مفاد اسناد مناقصه مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. اگر به نظر مناقصه گر ق متی ا

اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از ت لیم 

پیشنهاد، منعکس کند و در صورت اقتضاء پیشنهاد اصالحی خود را ارائه نماید. مناقصه گزار به درخواستهای اولیه توضیح 

سناد صالح ا سش یا  یا ا شرح پر صه گزار و  سخ مناق سخ خواهد داد. پا صه، که در مهلت مقرر دریافت کند، کتباً پا مناق

اشکالها، برای تمام شرکت کنندگان در مناقصه که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعالم انصراف نکرده اند، بطور یک ان 

صه گر، به منزله بدون ا شد. عدم اظهارنظر مناق سال خواهد  صه، از نظر وی تلقی خواهد ار سناد مناق ضح بودن ا شکال و وا

 .شد
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 در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه: تجدیدنظر-13 

صه گزار، می تواند تا هفت ) -17-1 ضیحات 7مناق سخ به تو شنهادها، در پا شده برای ت لیم پی ( روز پیش از یخرین روز تعیین 

به هر دلیل دیگر و یا به صالحدید خود، با صدور الحاقیه هایی، درخواست شده از سوی شرکت کنندگان در مناقصه، یا 

 در اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل یورده و یا موعد ت لیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد. 

شد، باید مراته طی الحاقیه ای به  -17-2 صه با صه م تلزم تغییر کارهای موضوع مناق سناد مناق شرکت هر گاه تجدید نظر در ا

شرکت کنندگان در  شود.  شان داده  صالح و تغییر، به ای صت کافی برای اعمال ا صه اعالم گردد و فر کنندگان در مناق

مناقصه باید بی درنگ وصول الحاقیه را اعالم کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج شده در ین، از سوی ینها 

 مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 ی جدانشدنی اسناد مناقصه مح وب می گردند. الحاقیه ها، اجزا -17-3

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:-14

 می باشد. 1401/  9/  12  مور  30:13ساعت یخرین مهلت ت لیم پیشنهادها، 

 

 نشانی محل تسلیم پیشنهادها: -15

 منطقه گل گهرشرکت توسعه، عمران و مدیریت  -گهره شیراز مجتمع معدنی و صنعتی گل جاد 50سیرجان کیلومتر 

 شماره تماس ها جهت پاسخگویی سواالت فنی:

 خانم مهندس پورمختار 09137694474

 یقای مهندس ایوبی نیا 09124269969

 شماره تماس جهت پاسخگویی سواالت حقوقی )بازرگانی(

 یقای بلوردی 09131420642

 شماره تماس جهت هماهنگی تحویل پاکت ها:

 یقای شامحمدی 09132457402

ص) شنهادات باید به  ست پی شرکت الزم به ذکر ا ضوری به دبیرخانه این  صورت  ورت ح تحویل گردد در غیر این 

 .مسئولیت اعمال خالف این ماده با خود شرکت کننده می باشد

 امضاء اسناد: -16

د و همراه با پیشنهاد قیمت تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدیور پیشنهاد دهنده برس

الزم به ذکر است هر گونه انصراف ,تغیر یا اصالح پس از تاریخ دریافت پیشنهادات امکان پذیر نمی باشد ت لیم شود. 

 و اگر شرکت پس از برنده شدن انصراف یا تغییر در قیمت دهد منجر به ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه می گردد.
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 اختیار در رد یا قبول پیشنهادها: -17

دسااتگاه مناقصااه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشاانهادها مختار اساات. برندگان اول و دوم مناقصااه بر اساااس قانون برگزاری 

 و دیگر مقررات تعیین می شوند.  17/11/83مور   130890مناقصات به شماره 

 

 نحوه انجام مناقصه: -18

 ای با ارزیابی فنی بازرگانی برگزار می شود.  مناقصه بصورت یک مرحله

مناقصه گر  "ج"دست پیدا ننماید پاکت  65می باشد و در صورتی که مناقصه گر به نمره  65حداقل امتیاز مورد نیاز ارزیابی فنی 

 باز نخواهد شد. 

مورخ  صبح 10راس ساعت  یزیتوحضور نماینده مناقصه گر با معرفی نامه رسمی در سایت ویزیت الزامی بوده و سایت 

واهد شد, حضور نماینده قانونی مناقصه گر در سایت ویزیت, هیچگونه حقی را برای وی در پی برگزار خ 1401/  9/  6

با منطقه و محل اجرای پروژه تلقی خواهد  مناقصه گر  نخواهد داشت و عدم حضور در سایت ویزیت به معنای آشنایی

 . شد

 پورمختارخانم مهندس  09137694474

 یقای مهندس ایوبی نیا 09124269969

 

 ارائه پیشنهادات:-19

به شرطی مورد بررسی قرار می گیرند که  )برگ پیشنهاد قیمت در برگه پیشنهاد قیمت ارائه میشود( ارائه شده کلیه پیشنهادهای

مورخه  76574/100و جداول پیوست بخشنامه شماره  31/03/1396مور   1232579/96جداول تکمیل شده بخشنامه شماره 

صه گران  19/8/1387 سوی مناق شنهاد قیمت از  ستورالعمل نحوه ارائه پی شته   با عنوان د ست بهاء را دا صلهای فهر به تفکیک ف

«  ج»مناً کلیه پیشاانهاددهندگان می بای اات جدول های تکمیل شااده فوه را به همراه برگ پیشاانهاد قیمت در پاکت باشااد. ضاا

 مناقصه ارائه نمایند. 

شنهادها باید تا  ست  3پی سه ماه دیگر به درخوا شد و برای  شته با شنهادها اعتبار دا سه ( ماه پس از یخرین موعد ت لیم پی  (

 قابل تمدید باشد. مناقصه گزار

 ظرفیت ارجاع کار: -20

در صاااورتی که مبل  کار مورد مناقصاااه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شاااده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به 

کتباً به دسااتگاه  سااازمان برنامه و بودجه اعالم نشااده، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شااما تجاوز می نماید. مراته را

صه گران  سازندگان و مناق صه گزار و دفتر امور  شورمناق صه  سازمان برنامه و بودجه ک شما در این مناق شارکت  اطالع دهید. م

موکول به تایید دفتر مزبور می باشد. در صورتی که مراته فوه را رعایت نکرده و به ت لیم پیشنهاد مبادرت نمایید، پیشنهاد شما 
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تبار ساقط است و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای بار دوم تا شش ماه در صورت تکرار تا یک سال از فهرست از درجه اع

 حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید.  سازمان برنامه و بودجه کشورهای 

 

 نوع, نحوه و میزان اخذ تضمین: -21

ساس نوع، نحوه و میزان اخذ تضمین و پرداخت پیش پردا مور    ه50659ت /123402مصوبه شماره خت و ح ن انجام کار بر ا

 می باشد.  هیأت وزیران 22/09/1394
 

 یل آحاد بهاء: تعد-22

سازمان برنامه و بودجه کشور و با شاخص مبنای یک دوره سه  15/09/82مور   173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره 

 محاسبه و پرداخت می گردد. ماهه قبل از پیشنهاد قیمت پیمانکار

 

 عوارض و مالیات ها: -23

پروژه تابع ضوابط و مقررات حاکم بر طرحهای غیر عمرانی می باشد. ک ور قانونی براساس ضوابط مربوطه از صورت وضعیت های 

 کارکرد ک ر خواهد شد.

 تسهیالت و امکانات ویژه:-24

 شرایط خصوصی پیمان را در اختیار مناقصه گر قرار خواهد داد.کارفرما فقط امکانات و ت هیالت پیش بینی شده در 

 سایر شرایط:-25

 سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران و شرایط مناقصه، عمومی و خصوصی پیمان می باشد. 

 مهر و امضای مجاز مناقصه گر امضای دستگاه مناقصه گزار

 :     /     /تاریخ                                                                                     :     /     /تاریخ                  
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 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شرایط مناقصه

 

 شرایط مناقصه-1-2

 تعهد نامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی -2-2

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد ومدارک عمومی مناقصه و پیمان   -3-2

 برگ پیشنهاد قیمت   -4-2

 فرم خود اظهاری ) ظرفیت آماده به کار ( -5-2
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 هکتار  260احت انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار در مساحداث  موضوع مناقصه: 

شروح زیر نیز مورد عمل قرار  واردیعالوه بر م شرایط م ست  شده ا صه ذکر  شرکت در این مناق شرایط عمومی  صه و  که در مشخصات مناق

 خواهد گرفت.

شنهاددهنده -1 صه در شرکت جهت نیاز مورد م تندات و مدارک میبای ت پی ستورالعمل بند همین مفاد با مطابق را مناق  در که از د

 .دهد قرار ،گردندمشخص می "ج"و "ب" ، " الف" حروف با که ییپاکتها در شد خواهد اشاره ین به ادامه

صل حاوی باشدمی مناقصه در شرکت ضمانتنامه به مربوط که پاکت این:  "الف" پاکت -1-1 سپرده قبض ا صل یا نقدی رسید   ا

صه در شرکت ضمانتنامه ضمین" ماده در شده تعیین مبل  و شرح به مناق صه در شرکت ت ستورالعمل این " مناق  خواهد د

 .بود

 بای تمی شرح ذیل به م تندات و مدارک و بوده "پیشنهاددهنده  ارزیابی فنی بازرگانی " به مربوط پاکت این:  "ب" پاکت -1-2

ضاء و مهر از پس صل ام شنهاددهنده تعهدیور مجاز ا صل کاغذی ن خه یک در پی سکن یک و ا صل ن خه شدهن خه ا  بر ا

 :گردند گزارمناقصه ت لیم و شده داده قرار مذکور پاکت در CD روی

 .نقصان و کمبود هیچگونه بدون مناقصه اسناد .1-2-1

 گواهینامه تائید صالحیت صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  .1-2-2

 کد اقتصادی .1-2-3

نهاد دهنده برای اسناد شدر مورد دارندگان امضای مجازپی یخرین یگهی تغییرات رونوشت مصده اساسنامه و .1-2-4

 مالی وتعهد یور

نامه ها،تعهدنامه فرمها، .1-2-5 بازرگانی ارزیابی" به مربوط شاااده تکمیل زمانبندی برنامه و هاپرساااشااا  فنی 

 .نیاز مورد همراه ضمائم به " پیشنهاددهنده

 .کارفرما توسط شده صادر های الحاقیه .1-2-6

 . یمنیا تیرونوشت برابر با اصل صالح .1-2-7

 اصل امضاء و از مهر پس میبای ت ذیل شرح به م تندات و مدارک و بوده مالی پیشنهاد به مربوط پاکت این:  "ج" پاکت -1-3

 :گردند گزارت لیم مناقصه و شده داده قرار مذکور پاکت در پیشنهاددهنده تعهدیور مجاز

 .شده تکمیل قیمت پیشنهاد فرم .1-3-1

تجزیه بها که میبای اات مطابق فرمهای برگ های  همراه به شااده تکمیل قیمتهای و مقادیر فهرساات جداول .1-3-2

 دستور العمل نحوه ارائه تجزیه بها  تکمیل گردد.

تحویل  دیگری شده مهر و الک یا پاکت یک لفاف در و جمعاً شده مهر و الک جداگانه باید "ج" و "ب" ، "الف" پاکت سه از یک هر -2

صه گزار گردند. روی شانی و نام ینها لفاف و مذکور هایپاکت از یک هر مناق شنهاددهنده، ن ضوع و شماره پی صه مو ضوح به مناق  و

 .گردند اصل امضاء و مهر پیشنهاددهنده توسط میبای ت ینها لفاف و پاکتها از یک هر. باشد شده نوشته

شنهاد هیچگونه شود دقت -3 شدن صورت رعایت در. شود گذارده نباید " ب" و "الف" های پاکت در قیمتی پی ضوع این ن سط مو  تو

 .شد حذف خواهد مناقصه از پیشنهاددهنده و بوده مردود مذکور پیشنهاد پیشنهاددهنده،

شیدگی یا و خوردگی قلم پیشنهادها متن در صورتیکه در -4 شد باید ارقام و عبارات در تغییر یا شدگی پاک یا ترا  و مهر به ین محل با

 .شد خواهد تلقی و مردود ناقص پیشنهاد صورت این غیر در. باشد رسیده پیشنهاددهنده تعهدیور و اصل امضاء

سناد از ق مت چند یا یک که صورتی در -5  قبول منزله به ت لیم پیشنهاد باشد، نرسیده پیشنهاددهنده امضاء به مناقصه مدارک و ا

 .شد خواهد تلقی پیشنهاددهنده طرف از مناقصه مدارک و اسناد مشخصات و شرایط تمام
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 نحوه گشایش پیشنهادها -6

های بعد ین( گشااوده نامه و الحاقیه)ضاامانت "الف"تاریخ گشااایش پیشاانهادها ابتدا پاکت  " 21مندرج در بند  در تاریخ -6-1

کامل نباشد پیشنهاد  "تضمین شرکت در مناقصه"شده در بند به ترتیه تعیین "الف"شود. در صورتی که محتوای پاکت می

 گر باز گردانده خواهد شد.ه به مناقصهعیناً به صورت ناگشود "ج"و  "ب"مردود تلقی شده و پاکت 

سی اولیه مدارک تحویل کمیته  مربوط به ارزیابی فنی بازرگانی "ب"در مرحله بعد پاکت  6-2 شوده و پس از برر شنهاددهنده گ پی

 "ج"شده در اسناد ارزیابی فنی بازرگانی تکمیل نگردد پاکتفنی بازرگانی خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیه تعیین

شود به پیشنهاد شود. پس از اعالم امتیازات ک ه شده مناقصه گران توسط کمیته دهنده برگشت داده می بدون که گشوده 

 ترین پیشنهاد تصمیم خواهد گرفت.باز خواهد شد و کمی یون مناقصه در مورد مناسه "ج"فنی و بازرگانی پاکت 

سناد و م -7 شدگان که ن بت به مفهوم ا سه روز پس از دریافت هر یک از دعوت  شند باید حداکثر تا  شته با صه ابهامی دا دارک مناق

 اسناد و مدارک مناقصه، مراته را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید.

صه و نحوه تغییر و ت لیم ینه -8 سناد و مدارک مناق ضافه نمودن ا ضیح یا تجدید نظر یا حذف و ا ستگاه هر گونه تو سوی د ا، کتباً از 

 مناقصه گزار اعالم و جزو اسناد و مدارک قرارداد منظور خواهد شد.

صه -9 ضای مهلت ت مناق صات را قبل از انق شخ سناد و م صالح یا تغییر نظر در ا شنهادها برای خود محفوظ میگزار حق تغییر، ا دارد و اگر لیم پی

شدهمیشدگان ابالغ چنین موردی پیش یید مراته به دعوت شنهادی قبل از ابالغ مراته مزبور ت لیم  صورتی که پی شنهاد شود و در  شد، پی با

است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات، م تلزم تغییر مقادیر یا قیمتها دهنده حق دارد تقاضای استرداد ین را بنماید. از ینجا که ممکن

صه ستگاه مناق صورت د شد، در این  شنهاد دهندگان به تعویق اندازد به گزار می تواند با شنهادها را با اعالم کتبی به پی یخرین مهلت دریافت پی

 نحوی که ینها فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

شته  -10 شنهاد نو شرح خدمات مرتبط، به عدد و حروف در برگ پی شنهاد قیمت باید برای کل کار، مطابق با  شود. برای تعیین رقم پی

شد، مردود  شته با شده مالک عمل خواهد بود. و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را ندا صه ارقامی که به حروف نوشته  برنده مناق

 است.

شنهادی خود،  -11 ساس قیمت پی ضمین اجرای تعهدات برا سپردن ت صه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به او، با  برنده مناق

ضبط به ان ضایی به نفع کارفرما  شریفات ق صه، بدون هیچ ت شرکت او در مناق ضمین  صورت ت عقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر این 

شود، نفر  ضر به انعقاد قرارداد ن ضی ندارد. در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده، حا می شود و حق هیچ گونه اعترا

صه اعال ضمین دوم به عنوان برنده مناق شود، ت ضر به انعقاد قرارداد ن شده باال، حا شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد  م می 

 شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط می شود مناقصه تجدید خواهد شد.

 مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی، بالفاصله م ترد می شود.پس از تعیین نفرات اول و دوم  -12

شانی پیشنهاد -13 شود ابالغ  ن شانی مذکور ارسال  ست که در پشت پاکت مناقصه ذکر شده و هر گونه مکاتبه ای که به ن دهنده همان ا

 شده تلقی خواهد گردید مگر ینکه هر گونه تغییری در نشانی قبالً و به صورت کتبی به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده شده باشد.

 مندرج است.سایر اطالعات و شرایط مناقصه در اسناد  -14

 پیشنهاد دهنده باید در کلیه مکاتبات خود به موضوع مناقصه اشاره نماید. -15
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 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز                        نام و امضای دستگاه مناقصه گزار              

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                                                                                                                  

 تاریخ:         /        /          :          /      /                                                               تاریخ                            
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 بسمه تعالی

        دولتي تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت

 22/10/1337مورخ 

 هکتار  260انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار در مساحت  مربوط به مناقصه:

داخله کارمندان اااع مااون منااذکور در قاناابدینوسیله تائید می نماید که مشمول ممنوعیت ماین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه 

صوب دی ماه  صه گزار حق دارد که  1337دولت در معامالت دولتی م سد، کارفرما یا مناق ضوع به اثبات بر شد و چنانچه خالف این مو نمیبا

 شرکت در مناقصه را ضبط نماید . پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوه را مردود و تضمین

اهمچنین قب اول و تا اأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوه تشخیص داده شود و بعنوان پیما انکار پیمان ا

را که مشمول  ارات فوه در خالل مدت پیمان ) تا تحویل موقت ( باثبات برسد یا چنانچه افرادیااااااالف اظهاااااامربوط را امضاء نماید و خ

وعیت مذکور در قانون فوه ه تند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا ق متی از کار را به ینها محول کند کارفرما حق خواهد ااااااممن

ضبط و خ ارات وارده در اثر ف خ پیمان و تأخیر اجرای کار را از ا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را  شت که قرارداد را ف خ و  موال او دا

شود چنانچه در حین اجرای پیمان  شنهاد دهنده متعهد می  شد . این پی شخیص کارفرما می با اخذ نماید. تعیین میزان خ ارات وارده به ت

ابه دلیل تغییرات و یا انتص اابات در دستگاه دولت مشما رما ول قانون مزبور گردد و مراته را بالفاصله به اطالع کارفرما نرساند نه تنها کارفا

ارات ناشی از ف خ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز ااوط را ضبط نماید، بلکه خ احق دارد پیمان را ف خ نموده و ضمانتنامه های مرب

ابن اا به تشخیا اص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود . مضافاً این پیشنها ااد دهنا ده اعالم میدارد که بر مجازاتهای ا

 ترته بر متخلفین از قانون فوه یگاهی کامل دارد و در صورت تخلف م تحق مجازاتهای مربوطه می باشد.م

 نام پیشنهاد دهنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . .           تاریخ :     /    /                                     

 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . مهر پیشنهاد دهنده : .نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدیور و 
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 بسمه تعالی

 مناقصه  و پيمانتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي 

 

 هکتار  260انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار در مساحت  مربوط به مناقصه :

ابدین -الف ااز این پیشنهاااء مجاار و امضاای نماید که مهااأیید مااوسیله تا ده اطالع ااان دهناانش ،رین اوراهااده در یخاااد دهنا

وبات، یئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک ااوانین، مصاااان قااده از متاادهن اداان پیشنهاال ایااکام

 نامبرده شده در بند ج ذیل میباشد .

متن ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و « ج»همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند  -ب

شنهاد دهنده بوده، تمامی م ئولیتهای الزم و  صه و پیمان، مورد قبول این پی شده در ینها در ارتباط با این مناق نیز و مفاد و ترتیبات مقرر 

 اجرای کامل ینها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود .

 مطابق جدول پیوست بوده است. فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -ج

 

 

    نام پیشنهاد دهنده :

 تاریخ:      /     /

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد یور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

ااته مشروح در این فاارم قبول اط با تکالیف و وظایف و اختیارات و م ئولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه ، مورد تأیید و اارم در ارتبا

 این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد .

 

 نام و امضای کارفرما ) در پیمان (                              نام و امضای مناقصه گزار ) در مناقصه (    
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 ردیف
شماره 

 نشریه
 عنوان ضابطه

شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط

مهر و محل 

 امضا

 شرایط عمومی پیمانها 4311 1
842-54/1088-102 

3/3/1378 
✓  

 شرایط عمومی هم ان قراردادهای خدمات مشاوره 3418 2
2460-54/842-105 

29/4/1379 
 

 شرایط عمومی هم ان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی 3419 3

2753-54/1670-

105 

24/5/1379 

 

 قراردادهای خدمات مدیریت طرحشرایط عمومی هم ان  ا 4
201-54/735-105 

28/1/1380 
 

 ا 5
دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی 

 که در بریورد پیمان از ینها استفاده شده است.

 

 ا
✓  

  ✓ ا جوشکاری در ساختمانهای فوالدی 20 6

  ✓ ا تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری 21 7

  ✓ ا پذیری فوالد ساختمانیجوش 22 8

  ✓ ا بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فوالدی 23 9

  ✓ ا ایمنی در جوشکاری 24 10

  ا جوشکاری در درجات حرارت پایین 26 11

 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی )تجدید نظر اول( 55 12

3897-56-5/1178-

102 

28/3/1373 

✓  

  ✓ ا بردارینقشهشرح خدمات  79 13

 های تیرچه و بلوکراهنمای اجرای سقف 82 14
2061-56/18080-1 

12/11/1371 
 

  ا متر 8های هم ان پلها و یبروها تا دهانه نقشه 83 15

 مشخصات فنی تأسی ات بره بیمارستان 89 16
333-56/4539-1 

27/3/1370 
 

 دیوارهای سنگی 90 17
380-56/4450-1 

11/4/1363 
 

 برداریمشخصات فنی نقشه 95 18
1448-56/13850-1 

7/9/1369 
✓  

 تجدید نظر دوم -مشخصات فنی عمومی راه  101 19
41203/92 

13/5/1392 
✓  

  ا متر 20های هم ان عرشه پلها تا دهانه مجموعه نقشه 102 20

  ا های یبیاری و زهکشیهای هم ان شبکهنقشه 107 21

  ا های یبیاری و زهکشیشبکهمشخصات فنی عمومی  108 22



 

 اسناد مناقصه

 هکتار  260انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار در مساحت   

 268 از   16صفحه

16 

 

 ردیف
شماره 

 نشریه
 عنوان ضابطه

شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط

مهر و محل 

 امضا

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسی ات برقی کارهای ساختمانی 110 23
28-54/100-105 

8/1/1380 
✓  

  ✓ ا محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش اول( 111 24

 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش دوم( 112 25
2178-56/19047-1 

26/11/1371 
✓  

 ضوابط طراحی طرحهای یبرسانی شهریمبانی و  117 26
2177-56/19045-1 

3/11/1371 
 

 برداری )چهار جلد(های هم ان نقشهدستورالعمل 119 27
2009-56/17549-1 

3/11/1371 
✓  

 نامه بتن ایران )تجدیدنظر اول(ییین 120 28

4855-54/6437-

105 

29/9/1379 

✓  

 گوسفندداری های هم ان اجرایی ساختمانهایمجموعه نقشه 122 29
786-56/7424-1 

31/4/1371 
 

 مشخصات فنی عمومی مخازن یب زمینی 124 30

18217-56-

5/19661-1 

15/10/1372 

 

 های هم ان اجرایی مخازن یب زمینیمجموعه نقشه 125 31

23237-56-

5/23097-102 

25/12/1372 

 

 مشخصات فنی عمومی تأسی ات مکانیکی ساختمانها )دوجلد( 128 32
964-54/1093-102 

9/3/1377 
✓  

 موازین فنی ورزشگاههای کشور )چهارجلد( 132 33

15671-56-5/5198-

102 

7/12/1373 

 

 نامه بارگذاری پلها )تجدیدنظر اول(ییین 139 34
2203-54/162-105 

7/4/1379 
 

 های هم ان کلینیکها و یزمایشگاههای دامپزشکی )سه جلد(نقشه 140 35
 

 ا
 

  ا راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم یبی 141 36

 ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم یبی 142 37

1338-56/6324-

102 

25/11/1374 

 

  ا ریزی و طراحی هتلبرنامه 143 38

  ا روی )سه جلد(ت هیالت پیاده 144 39

  54/1410/102-895 های هم طح شهری )سه جلد(تقاطع 145 40



 

 اسناد مناقصه

 هکتار  260انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار در مساحت   

 268 از   17صفحه

17 

 

 ردیف
شماره 

 نشریه
 عنوان ضابطه

شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط

مهر و محل 

 امضا

19/3/1376 

 ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری 147 41
560-56/2042-102 

20/4/1375 
 

  ا های هم ان ساختمانهای پرورش گاو شیرینقشه 151 42

  ✓ ا راهنمای اجرای بتن در مناطق گرم یری 152 43

 نامه طرح هندسی راههاییین 415 44
65466/100  

10/08/1391 
 

 معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات هم ان ساختمانی مقررات و 167 45

6325-54/6840-

102 

15/11/1376 

 

 ضوابط طراحی ساختمانهای اداری 178 46

1917-54/2206-

102 

4/5/1377 

 

  ا مبانی طراحی کلینیکها و یزمایشگاههای دامپزشکی 183 47

 بتن در مناطق گرم یر 184 48

5093-54/6019-

102 

27/9/1378 

✓  

 بر زیرزمینی بتنیای مجاری یبضوابط طراحی سازه 185 49

4312-54/4854-

102 

10/8/1378 

 

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری 195 50
995-54/1311-102 

11/3/1379 
 

 نامه طرح هندسی راه روستاییییین 196 51
5455-54/651-102 

15/10/1378 
 

 زمینی فرودگاههامحوطهنامه طراحی ییین 197 52

5454-54/6509-

102 

15/10/1378 

 

 ای بندهای انحرافضوابط طراحی سازه 198 53

7110-54/8403-

102 

18/12/1378 

 

 ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری 203 54
203-54/736-105 

28/1/1380 
 

  ✓ ا دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قیری در راه ازی 207 55

 هاراهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره 214 56

5898-54/8053-

105 

11/11/1379 

 



 

 اسناد مناقصه

 هکتار  260انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار در مساحت   

 268 از   18صفحه

18 

 

 ردیف
شماره 

 نشریه
 عنوان ضابطه

شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط

مهر و محل 

 امضا

  ا خاکچالهای زباله شهری 217 57

  ا بر زیرزمینی بتنیهای هم ان مجاری یبنقشه 218 58

59 227 
ستورالعمل ارزیابی زی ت سی رودخانه )مراحل د محیطی طرحهای مهند

 شناسایی، توجیهی و تفصیلی(

1665/54-4416/105 

18/4/1380 
 

  ✓ ا نامه جوشکاری ساختمانی ایرانییین 228 60

 ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستانها ا 61

20581-56-

5/21361-102 

18/11/1372 

 

62 - 
صات  شنهادی در مناق سه پی ستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متنا د

  سومیک مرحله ای و دومرحله ای ویرایش 

158764/94      

13/07/1394 
 

 محاسبه ک ر بهای عملیات راه ازی  63
19597/11 

27/10/84 
 

 سال 5افزایش دوره تضمین پروژه ها به   64
132423 

23/4/86 
✓  

 دستور العمل تحویل موقت راهها  65
19981/11 

01/10/82 
 

66  
تفکیک فصلهای دستور العمل نحوه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به 

 فهرست بها

76574/100 

19/8/1387 
✓  

 دستور العمل ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن وزارت راه و شهرسازی  67
6043/11 

31/3/83 
✓  

68  
دساااتورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشااانهاد قیمت توساااط 

 پیمانکاران

1232579/96 

31/03/1396 
✓  

  تجدید نظر اول -راه های ایران ییین نامه روسازی یسفالتی  234 69
88497/101 

11/04/1390 
 

 متر 10نقشه های هم ان یبروهای راه تا دهانه  292-1 70
121750/94 

16/06/1394 
✓  

 ییین نامه تضمین معامالت دولتی  71
 ه50659/ت123402

22/09/1394 
✓  

  ✓  1401 ابنیه سال شتهر پایه حدوا یبهافهرست   72

  ✓  1401تاسی ات برقی سال  شتهر پایه حدوا یبهافهرست   73

  ✓  1401تاسی ات مکانیکی سال  شتهر پایه حدوا یبهافهرست   74

  ✓  1401یبیاری تحت فشار سال  شتهر پایه حدوا یبهافهرست   75

  ✓  1401توزیع یب سال  شتهر پایه حدوا یبهافهرست   76

  ✓  1401توزیع بره سال  شتهر پایه حدوا یبهافهرست   77

78  
ییین نامه های ایمنی و دستورالعملهای تشویق و جرائم پیمانکاران منطقه 

 گل گهر
 ✓  



 

 اسناد مناقصه

 هکتار  260انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار در مساحت   

 268 از   19صفحه
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 بسمه تعالی

 برگ پيشنهاد قيمت

 

اامضاء کننده زیر پس از بررسی و یگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و م ئولیت در مورد مطاله و من ادرجات دعا وتنامه شرکت در ا

ای ااادیر و قیمتهارست مقارائی، فهای اجاامناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی نقشه های کلی و تفصیلرایط خصوصی اامناقصه، ش

ومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان ابریوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عم

صه در معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدا سناد مناق شار در رک و ا سامانه آبیاری تحت ف انجام خرید و عملیات اجرایی احداث 

ساحت  و پس از بازدید از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شاارایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصااه  هکتار  260م

 پیشنهاد می نمایم که :

  به مبل مان پیمناقصه ودارک ااد و مارایط و مشخصات مندرج در اسناااس شااس رااوه را باااقصه فاوع مناوضاات مااعملی -1

 
 )به حروف(

 .ریال انجام دهم
 )به عدد(

 این پیشااانهاااد مورد قبول قرارگیرد و بعنوان برنااده مناااقصااااه انتخاااب شاااود تعهااد می نمااایم کااه :  چنااانچااه -2

ام اامین انجااراه تضااوده و همادارک مناقصه امضاء نماااد و مادرج در اسناامن راتهاراساس مااان را باااد و مدارک پیمااالف ا اسن 

 خ ابالغ بعنوان برنده مناقصه ) باستثنای روزهای تعطیل ( ت لیم نمایم .ااداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریااتعهدات ح

شین یالت و تجهیزات الزم را در محل کار م تقر شروع بکار نمایم و کلیه کارهای  ب ااااا ظرف مدت مقرر در پیمان، ما ساخته و 

 را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه باتمام برسانم . از جمله جابجایی تاسی ات و رفع معارض موضوع پیمان

 ائم اسناد و مدارک مناقصه جزو الینفک این پیشنهاد مح وب می شود .اایم که کلیه ضمااأیید می نماات -3

 ندارد . م که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادهااطالع کامل دار -4

ان و ت لیم تضمین اجرای ااااه پیماادلاااء و مبااد به امضااور تعهااااه و به منظاااقصاارکت در مناش رااوان ضمیاات عناتح -5

 الف تقدیم داشته ام .دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت  10تعهد، تضمین موضوع بند 

 

 تاریخ :       /   /                                                     نام پیشنهاد دهنده :

 نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهدیور و مهر پیشنهاد دهنده .
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 ظرفيت آماده بکار و اظهاري اعالم كارهاي دردست اجرافرم خود  -2پيوست شماره 

 یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خرییین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضاء کننده زیر متعهد میگردد در تاریخ                     برای مشارکت در  18مطابق ماده   

شد وهکتار 260تحت فشار در مساحت  شرح زیر می با ست به   شده ا شته مربوط از نظر مبل  و تعداد کار مجاز  ، کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا برنده  با یگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و ر

 می باشم. وژه مذکور را با مبل  تعیین شده دارادسات اجرا، ظرفیت یمااده به کار الزم برای شرکت در مناقصه وعقد قرارداد پر در

 مبال  به میلیون ریا ل

 مانده ظرفیت
یه در  پا یت  ظرف

 رشته
 ردیف نام پروژه رشته کا ر نام دستگاه اجرایی طرف قرداد مبلغ قرارداد مبلغ کارکرد قرارداد

        

        

        

ضوابط  ازعدم رعایت یماده بکار مذکور را تایید ننمایید، م ولیت تاخیردراجرای پروژه بعهده پیمانکار بوده است و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشیظرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور  چنانچه

 ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 تاریخ 

 امضاء مجازوتعهد یور  

مورد بررسی  قبل از افتتاح پیشنهاد بباید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد وپس از تکمیل شدن ین توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده، در پاکت  این برگ جزءالینفک اسناد مناقصه بوده و

 ارسال گردد برنامه و بودجهنیاز به سازمان  قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدارک مورد



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 موافقتنامه

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   22صفحه
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 موافقتنامه

 

 

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خرعنوان طرح :  

 شماره طرح :  

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریآب  اتیعمل یو اجرا دیانجام خر عنوان پروژه : 

 منطقه گل گهر تیریشرکت توسعه عمران و مد عنوان دستگاه اجرایی: 

 نام واحد خدمات مشاوره برای نظارت : 

 نام پیمانکار:

 سایر منابع               درآمد عمومی                         غیرعمرانی               اعتبار :نوع 

 تاریخ پیمان :                        شماره پیمان:

 سیرجانشهرستان :                کرماناستان محل اجرا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   23صفحه
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ایان موافقتناامه باه هماراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی ین یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شاود، 

و شرکت که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو  شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهربین  ...........................در تاریخ 

........ و کد اقتصادی ...................................  با نمایندگی ............................................ به شماره ثبت ....................................... و شناسه ملی  ...................

، ازسوی دیگر طبق مقررات .....................که از این پس که در این پیمان پیمانکار خوانده می شود ............................................. به یدرس ......

 گردد.می وشرایطی که دراسناد ومدارک این پیمان درج شده است، منعقد

 . موضوع 1ماده

تحت فشار  یاریآب  سامانه تحویل ساخت و همچنین و ، خریدجابجایی تاسی ات رفع معارض،عملیات : موضوع پیمان، عبارت ت از 

ساحت  تصاویه برای "بر اسااس مدارک، مشاخصاات فنی و نقشاه های منظم به این پیمان که دارای مهر با نقش  هکتار 260در م

 توسط کارفرما بوده و کالٌ به رویت، مهر و امضای مهندس مشاور و پیمانکار نیز رسیده است و جزء الینفک ین تلقی می شود. "ساخت

 

 . اسناد و مدارک                                                         2ماده

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است :

 الف( موافقتنامه.

 ب( شرایط عمومی.

 ج( شرایط خصوصی.

ریال رسته تاسی ات  04/1با ضریه منطقه ای  1401سال  ابنیهرشته  هیواحد پا یبها ر بر اساس فهارسفهرست بها و مقادیرکا د(

ضریه منطقه ای  1401برقی و مکانیکی  شار ، 13/1با  شته یبیاری تحت ف ضریه منطقه ای  1401سال  ر شته یبیاری توزیع 02/1با   و ر

اجرا  برای  41/1 ضریه باالسری. همچنین 13/1با ضریه منطقه ای   1401سال  رشته شبکه توزیع بره 03/1 با ضریه منطقه ای 1401

 (در تمامی فهارس بهای یاد شده برای خرید 14/1و 

 دومتجدید نظر  - کارهای ساختمانی عمومی مشخصات فنیخصوصی(،  فنی عمومی، مشخصات فنی ه( مشخصات فنی )مشخصات

درج  23/4/1380مور   105-4617-1753/54که پیوسات بخشانامه شاماره  دساتورالعملها و  اساتانداردهای فنی(، 55) نشاریه شاماره 

 گردیده و به امضاء پیمانکار رسیده است.

 ی اجرایی.نقشه هاو( 

 ز(  برگ پیشنهاد مناقصه، جداول فهرست مقایر و قیمت ها، جدول فواصل حمل.

می شودیابیااان طرفین پیااامان مبادله میگردد نیز جز اسااانادتکمیلی که حین اجرای کاروبه منظوراجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ 

امان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت   ادارک پی اناد و م اارچوب اس اسناد و مدارک پیمان به شمار می یید. این اسناد باید درچ

 مشخصات  فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

سناد و مدارک  صورت وجود دوگانگی بین ا سناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه  دوگانگی در  پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر ا

ست و اگر  صات فنی عمومی ا شخ شه های اجرایی و م صی، نق صو صات فنی خ شخ شد، اولویت به ترتیه با م صات فنی با شخ مربوط به م

  ک پیمان اولویت دارد.دوگاانگی مرباوط به بهاای کار باشاد، فهرست بها بار دیگر اسناد و مادار
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 . مبلغ 3ماده

ریال اسااات. مبل  .................................................. و   ) به عدد ( ............................ ................................................مبل  پیمان )به حروف (  -3-1

  کند.پیمان، تغییر میپیمان، با توجه به اسناد و مدارک 

 ......................برابر است با برای بخش عملیات اجرایی  ضریه پیمان -3-2

 مقطوعاً.................................................. ریال است. کل عملیات موضوع پیمان، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه -3-3

 کیسازمان برنامه و بودجه کشور و با شاخص مبنای  15/09/82مورخ  173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره  -3-4

 محاسبه و پرداخت می گردد. مانکاریپ متیق شنهادیدوره سه ماهه قبل از پ

 . تاریخ تنفیذ , مدت, تاریخ شروع کار 4ماده

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله ین ) ابالغ از سوی کارفرما( نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30است. این مادت، تابع تغیایرات ماوضوع مااده ماه(  12شمسی ) ماه دوازده پیمانب( مدت 

است که شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود (  28) که طبق ماده کارگاه ج( تاریخ شروع کار، تااااریخ نخااا تین صورتمجلس تحویل

 پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. 

ات از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت  اعهد اس اروع  روز )پانزده روز( 15 پیمانکار مت اور ش ن بت به تجهیز کارگاه به منظ

 عمالیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 . دوره تضمین 5ماده

 شود، برایشرایط عمومی تعیین می 39ح ن اناااجام عمااالیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقااات یا تاریخ دیگری که طبق ماده 

سال  سال یک ابنیه سی ات برقی و مکانیکی دو  ضمین میو تا سوی پیمانکار، ت شرایط عمومی عمل  42گردد و طی ین به ترتیه ماده از 

 می شود.

 .  نظارت بر اجرای کار 6ماده

سناد و قرارداد این مفاد طبق بر پیمانکار که تعهداتی در اجرای نظارت ست مدارک و ا ست نموده تقبل ین پیو  طرف کارفرما از ا

 این در که مشاوری شرکت و شرکت توسعه , عمران و مدیریت منطقه گل گهری و توسعه مدیریت انرژی معاونت مهندس برعهده

ستگاه ست. پیمانکار گردیده واگذار شود، می نامیده نظارت پیمان د ست موظف ا صول و قرارداد طبق بر را کارها ا  همچنین بر و فنی ا

 .اجراء کند دهد می قرارداد مدارک و اسناد مشخصات حدود در ین نماینده یا نظارت دستگاه که تعلیماتی و دستورات طبق

 . نشانی  دو طرف 7 ماده

 گل گهرجاده شیراز، مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه  50سیرجان، کیلومتر  نشانی کارفرما :

 ............................................................................................................................................نشانی پیمانکار : 

 نماينده  پيمانکار نماينده كارفرما

 نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي

 امضاء امضاء
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 بسمه تعالی

 هانمونه فرم بيمه نامه ها، كار

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خرموضوع مناقصه : 

وقع اااده مناقصه فوه انتخاب گردد در مااااین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که چنانچه بعنوان برن

شرایط عمومی پیمان پیش بینی  21و ماده وضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوریکه در شرایط مناقصه اات ماعقد قرارداد، ین ق مت ازعملی

 ر بیمه نماید .اول کارفرما بشرح زیاه مورد قبازدیکی از شرکتهای بیمااشده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات، ن

 هزینه بیمه   مبلغ کل مورد بیمه  حوادث موضوع بیمه  عملیات موضوع بیمه

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 نماید که جدول فوه الذکر با اطالع کامل از نر  بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل ودر پاکت ب ت لیم شده است .ضمناً تأیید می 

ااهمچنین ت اأیید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نا اامه مربا ه بعلت تشریفات بیمه یا هر اوط تنظیم و ت لیم گردد و چنانچا

أخیر ینگاه ااورت تااامه مرباوط بوده و در صااسه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به ت لیم بیمه نعلت دیگر این امر می ر نشود تا حداکثر 

ستگاه اجرائی مطابق ماده  ساً در این مورد اقدام خ 22د سویی اااااشرایط عمومی پیمان را واهد نمود و البته چنانچه در این خالل حوادث 

 د .شم ئول خ ارات ناشیه می با دنمایداین پایاشنهاد دهاندهنمایدکه به عملیات انجام شده یسایه وار پیشامد

 نام پیشنهاد دهنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            تاریخ :     /   /        

نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضا پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد یور.
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ینهااااا، به شرایط  مااااوارد در از تکلیف برخی که تعیین شرایط عمومی پیمان است تکمیل مواردی از و شرایط خصااااوصی، درتوضیح این

این رو، هرگونه نتیجه گیری و تف یر مواد  از کند.تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقضو هیچگاه نمی خصوصی پیمان موکول شده است

مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به ین در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف 

 بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به ین در شرایط عمومی پیمان است.

سازمان برنامه و بودجه هم شرایط عمومی مصوب  شرایط عمومی ابالغ شده از سویاگر  شد،  سناد و مدارک پیمان نبا سازمان برنامه و  راه ا

 بر این پیمان حاکم است. 3/3/78 مور  1088/102-842/54بودجه به شماره 

شناس خارجی  الف( -17 ماده ضوع پیمان، تعداد  . . . . . . . . . نفر/ ماه کار ست که برای اجرای مو صهای تعیین با پیمانکار متعهد ا ص تخ

 شده در زیر، به کار گمارد.

 . ندارد

 روز از تاریخ مبادله پیمان است. 15 یخرین مهلت پیمانکار، برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کارب(  -18 ماده

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن ین، به شرح زیر است.

دی دقیق عملیات قرارداد را به صورت کامال اجرائی و با توجه به ضوابط و شرایط  پیمانکار بایستی برنامه زمان بن -

بایست شامل کلیه منابع منجمله قرارداد و با هماهنگی با مهندسین مشاور تهیه نماید. ضمنا برنامه مدون می

 مورد نیاز باشد.لیست پرسنل با مهارت های مختلف و ماشین آالت)تعداد, نوع و قدرت ماشین(ومصالح ماهیانه 

 خیو با تار یفارس به زبان انپای و شروع زمان درج با اصلی و فرعی هایای برنامه شامل کلیه فعالیتنمودار میله -

 .ارائه گردد ,یشمس یها

 در برنامه زمان بندی می باید احجام, هزینه و وزن ریالی فعالیت ها محاسبه و درج شود. -

روش محاسبه پیشرفت بوده و این دستورالعمل به همراه برنامه زمانبندی ارائه برنامه زمانبندی می بایست شامل  -

 گردد.

( تهیه و Cash Flow( و جریان نقدینگی پروژه            )Curve-Sنمودارهای پیش بینی پیشرفت کار ماهیانه ) -

 ارائه شوند.

در صــورت لزوم اصالحات احتمالی را مهندسین مشــاور پس از بررسی , برنامه زمانبندی را تائید نموده و یا   -

 با توجه به مفاد قرارداد و واقعیتهای موجود به اطالع پیمانکار می رساند.

سه نسخه از برنامه زمان بندی با مهر و امضاء مهندسین مشاور و پیمانکار جهت بررسی و تائید کارفرما از طریق   -

 گردد.مهندسین مشاور  ارسال می

ئید دو نسخه از آن را به مهندسین مشاور و پیمانکار ابالغ می نماید که مالک کنترل پیشرفت کارفرما در صورت تا  -

عملیات اجرائی و مقایسه با عملکرد در گزارشات پیمانکار و مهندسین مشاور که برای کارفرما ارسال می نماید 

روز شده تا شتاب و نیازمندیهای خواهد بود. الزم است برنامه زمانبندی در فواصل زمانی مناسب نیز برنامه به 

پروژه در مدت باقیمانده بصورت دقیق روشن شود. ضمناً پس از تائید برنامه زمانبندی پیمانکار می بایست نسبت 

 از برنامه اقدام نماید.   Baselineبه تهیه 

 برنامه اضافه نماید. پیمانکار می بایست در هنگام بروز رسانی برنامه زمانبندی ستونی با عنوان دالیل تاخیر به -

ارتباط برنامه زمانبندی مدون و سیستماتیک تنظیم و  MS PROJECTعالوه بر این بایستی به کمک نرم افزار  -

 پروژه مشخص گردد. یبحران ریها و مس تیفعال یو شناور ازهایو پس ن ازهاین شیشامل پ هاتیفعال

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزییات زیر باشد. هـ( -18 ماده

 به همراه نمودارهای مختلف. MS PROJECTارائه برنامه زمانبندی پیشرفت پروژه با استفاده از نرم افزار  -

 آمار نیروی انسانی با ذکر مهارتهای مختلف و مقایسه با برنامه زمانبندی -

 یسه با برنامه زمانبندیآمار ماشین آالت موجود در کارگاه و مقا -

 درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی عملیات فصول مختلف کارها به تفصیل از جمله تجهیز کارگاه -
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شرح کارهای انجام شده در ماه و ارائه درصد کل پیشرفت کارها تا پایان ماه نسبت به پیشرفت به ماه قبل و ارائه  -

 اجراییدالیل تاخیر در اجرای کارها و ارائه عکس از مراحل 

تعیین و گزارش تاخیرات احتمالی در مقایسه با برنامه زمانبندی پیش بینی شده قرارداد با ذکر علتها و پیشنهادات  -

 برای اصالح روند کار در انطباق با برنامه

 جدول احجام کل و احجام انجام شده تاکنون در طی ماه -

 جدول مکاتبات فنی انجام شده در طی دوره گزارش -

 رویدادها و بازدید ها و جلساتثبت  -

 وضعیت آب و هوایی پروژه -

 تهیه عکس و فیلم از عملیات اجرایی ماهیانه و ارائه به پیوست گزارشات ماهیانه. -

تواند تبصره: بدیهی است گزارشهای مزبور فقط برای اطالع بوده و مالکی برای ادعاهای مالی و قراردادی پیمانکار نمی

 باشد. 

کارفرما امکانات و ت هیالت تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، یب، بره، مخابرات و سوخت را کااااه در زیر تعیین شده  الف( -20 ماده

 است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

 کارفرما هیچگونه امکانات و تسهیالت در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد.

 ، مصالح، تجهیزات و ماشین یالت را تامین می کند.کاارفرما، باه شرح زیرز(  -20ب و  -20 ماده

کارفرما هیچ تعهدی برای تامین مصالح و ماشین آالت و تجهیزات ندارد. کارفرما در خصوص سیمان, آهن آالت و ... صرفاً در 

 حد معرفی به ارگانهای ذیربط هماهنگی الزم را به عمل خواهد آورد.

سریع در رون سب با امکانات خود وجوه پیش فاکتورهای کارفرما میتواند در جهت ت صالحدید متنا صورت  د اجرای کار و در 

ارائه شده از سوی پیمانکار را مستقیماً در وجه فروشندگان و سازندگان بصورت علی الحساب پرداخت نموده و وجوه مربوطه 

 را به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

 

 

 تعیین شده در زیر را در تامین ماشین یالت رعایت کند.پیمانکار باید مشخصات  هـ( – 20 ماده

ش هیکل مصوب  یکار و منطبق بر برنامه زمانبند ریمتناسب با احجام و مقاد دیپروژه با یاجرا ازیمورد ن زاتیآالت  و تجه نیما

 مانیپ یخصوص طیشرا مهیآالت الزم در جدول ضم نیباشند. حداقل ماش منیکارکرد کامال سالم و ا ثیو از ح دهیگرد نیتام

سب ن یهیو بد دهیگرد ذکر ست ح ش نیامت ازیا ست یبرا گرید زاتیتجه ایالت آ نیهرگونه ما  یو زمان یفیبه اهداف ک یابید

 است.  مانکاریپ نهیپروژه بر عهده و به هز

 

 تامین لوازم یدکی و تعمیرات ماشین آالت اعم از داخل و خارج از کارگاه به عهده پیمانکار می باشد. – 1تبصره 

در صورت تشخیص دستگاه نظارت مبنی بر تامین و افزایش تعداد ماشین آالت مورد نیاز کارگاه, پیمانکار موظف  -2تبصره 

 ین آالت در کارگاه اقدام نماید.است بدون ادعای خسارت یا هزینه اضافی, نسبت به تامین ماش

استقرار ماشین آالت جدول ضمیمه در محل پروژه برای اجرای عملیات موضوع پیمان براساس برنامه زمانبندی  – 3تبصره 

تفصیلی مصوب صورت می پذیرد. بدیهی است در صورتیکه حسب شرایط اجرایی در برخی از مقاطع زمانی بخشی از تجهیزات 

کارگاه مورد نیاز نباشد, با تقاضای پیمانکار خروج ماشین آالت از کارگاه پس از اخذ تائید دستگاه نظارت  و ماشین آالت در

آالت به کارگاه به محض ضرورت اجرایی و دستور دستگاه نظارت پروژه( میسر می باشد. در )منوط به تعهد بر بازگشت ماشین

زاد بر قرارداد بابت حضور و یا توقف ماشین آالت در پروژه را از خود سلب هر حال پیمانکار حق ادعای دریافت هرگونه هزینه ما

 می نماید.
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 شرح ماشین آالت و یا تجهیزات ردیف
حداقل مورد 

 نیاز
 واحد

1 
اساااه  150چر  الساااتیکی با قدرت بکهو بیل مکانیکی 

 بخار 
 دستگاه 2

 دستگاه 3 اسه بخار  150بیل مکانیکی چر  زنجیری با قدرت  2

 دستگاه 2 اسه بخار 120لودر با قدرت  3

 دستگاه 3 مترمکعبی 6تراک میک ر حداقل  4

 دستگاه 3 تن 10جرثقیل  5

 دستگاه 2 تریلی با کفی 6

 دستگاه 4 تن 10کامیون  7

 دستگاه 1 تانکر سوخت سیار 8

 دستگاه 2 چکش بادی قابل نصه بر روی بیل مکانیکی 9

 دستگاه 4 موتور جوش 10

 دستگاه 2 کمپرسور 11

 دستگاه 2 اینچ 4پمپ یب  12

 دستگاه 1 ویبراتور دیزلی یا بنزینی 13

 دستگاه 3 کیلو وات 100مجموعا  دیزل ژنراتور با قدرت مناسه 14

 دستگاه 1 باب کت 15

 دستگاه 3 دستگاه جوش لوله پلی اتیلن  16

 دستگاه 1 پمپ بتن  17

 مربعمتر  200 تجهیزات قاله بندی 18

 دستگاه 2 یب پاش 19

 دستگاه 2 خودرو وانت)نی ان( 20

 دستگاه 2 خودرو سواری 21

22 
شن، ترازیاب همراه با  ستی شه برداری)توتال ا تجهیزات نق

 کلیه متعلقات(
 دستگاه 2

 

 

پیمانکار متعهد اساات که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاااور و یزمایشااگاه، به شاامار افراد  زیر، دفتر کارگاهی، م ااکن  ح( - 20 ماده

 کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند:

سالن جلسات و با پیمانکار موظف است برای پرسنل کارفرما,مشاور  و آزمایشگاه در کارگاه دفتر کارگاهی  به همراه  -1

ساحت هر یک از دفاتر  ستگاه نظارت تهیه و تامین نماید. م ساس نظر کارفرما و د کلیه امکانات و لوازم مورد نیاز بر ا

در ســایت  با نظر مدیر پروژه کارفرما یا دســتگاه نظارت تعیین خواهد شــد. تجهیز کامل  ســاختمان های مذکور , 

ه های بهره برداری و نگ نه  ند در همچنین هزی های این ب نه  خت هزی ــد) پردا باش کار می  مان هده پی ها بع داری آن

 تجهیزکارگاه دیده شده است و متناسب با آماده سازی و تامین آنها پرداخت میشود( 
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پیمانکار موظف است در شهر سیرجان عالوه بر کارگاه های اجرایی, طبق لیست زیر برای کارفرما, مشاور دفتر کار و  -2

سکونت با ک ستگاه نظارت تامین و تجهیز محل  ساس نظر مدیر پروژه کارفرما و د لیه امکانات و لوازم مورد نیاز بر ا

ها بعهده پیمانکار می  ــاختمان های مذکور, همچنین هزینه های بهره برداری و نگهداری آن نماید. تجهیز کامل س

 با تامین, پرداخت می شود( باشد)پرداخت هزینه های این بند در تجهیز کارگاه دیده شده است و متناسب

 متر مربع 150-120دفتر کار و مسکونی کارفرما در شهر سیرجان با متراژ --

 متر مربع 120دفتر کار و مسکونی مشاور در شهر سیرجان با متراژ --

ــط روزانه  -3 ــب و با کیفیت به مقدار متوس ــبت به تامین غذای مناس ــت نس ــنل  10پیمانکار موظف اس نفر برای پرس

ا,دستگاه نظارت و آزمایشگاه ,بازدید کنندگان و افراد اعالمی کارفرما سه وعده غذا شامل یک وعده صبحانه کارفرم

ــتگاه نظارت اقدام نماید.) پرداخت هزینه های این بند در تجهیز  و دو وعده غذای گرم مورد تایید مدیر پروژه دس

 پرداخت میشود( کارگاه دیده شده است و متناسب با آماده سازی و تامین آنها,

 

خط تلفن ثابت با کلیه امکانات  و تجهیزات برای دفاتر کارفرما و دستگاه نظارت تهیه و  4پیمانکار موظف است  -4

 ریال(  1.000.000تامین نماید.هزینه ماهیانه کل خطوط تلفن به عهده پیمانکار می باشد.)تا سقف ماهانه هر خط تلفن 

اداری مورد نیاز در دفاتر کارفرما و مشاور نسبت به تامین و تحویل موارد ذیل  پیمانکار موظف است عالوه بر لوازم -5

مطابق با مشخصات مورد نظر مدیر پروژه دستگاه نظارت اقدام نماید .الزم به ذکر است هزینه تجهیزات زیر در 

ی پرداخت نمی قیمت ردیف های فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور شده است و از این بابت هزینه جداگانه ا

 گردد.

 

 

دستگاه در اختیار مهندس مشاور  2دستگاه جهت کارفرما و  1دستگاه کامپیوتر با تمامی متعلقات مورد نیاز )  3 -

 جهت استفاده در دفاتر کارگاه ها(

 123عدد قفل نرم افزار تکسا جامع + 1

 ) در اختیار دستگاه نظارت(   3Aدستگاه پرینتر لیزری حرفه ای  1و    4Aدستگاه پرینتر لیزری   2 -

 با رزولوشن باال 4Aدستگاه اسکنر  1 -

 با تکثیر باال SHARP)در اختیار دستگاه نظارت(  4Aدستگاه فتو کپی  -

 دستگاه فاکس )در اختیار دستگاه نظارت( 1 -

افزار بر الزم به توضیح است که انجام تمامی خدمات فنی, تعمیرات, تامین قطعات مصرفی, کاتریج, کاغذ, نوشت  -

 عهده پیمانکار میباشد.

در صورتی که پیمانکار به هر دلیلی از فراهم نمودن تجهیزات و لوازم فوق الذکر قصور نماید, کارفرما می تواند  -

(  هزینه باالسری از %15درصد ) 15نسبت به تامین و انجام موارد مذکور اقدام و هزینه های تمام شده را به همراه 

 ار کسر نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی  را نخواهد داشت.صورت وضعیت پیمانک

تامین , انتقال و توزیع آب مورد نیاز هرکارگاه برای آب شرب, مصارف بهداشتی, ساخت بتن و برای سایر مصارف و  -6

 همچنین ایجاد مخازن ذخیره در کارگاه بعهده پیمانکار می باشد.
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ی عملیات اجرایی  از طریق شبکه برق سراسری کشوری یا با نصب تعداد مناسب تامین برق مورد نیاز هر کارگاه برا-7

دیزل ژنراتور )متناسب با نیازهای کارگاه( بعهده پیمانکار  می باشد ضمنا پیمانکار موظف است برای موارد قطع برق به 

 هزینه خود برق اضطراری کارگاه را تامین نماید.
 

 فی از هر نوع برای اجرای کار در داخل و خارج کارگاه ها بعهده پیمانکار میباشد.هزینه آب, برق, تلفن و سوخت مصر-8

جهت اینترنت , برای کارفرما و مشاور    DISHتهیه و تامین اینترنت پرسرعت بی سیم با کلیه ملزومات و نصب آنتن و -9

 در دفاتر اداری و محل سکونت بر عهده پیمانکار میباشد.

 ن بند در تجهیز کارگاه دیده شده است و متناسب با انجام کار پرداخت میشود()پرداخت هزینه های ای

 

پیمانکار  موظف است برای مستند سازی پروژه نسبت به بکار گیری یک متخصص به همراه دوربین فیلم برداری -10

FULL HD  اری در تمام مدت و دوربین  هلی شات به صورت هوایی با کلیه ملزومات الزم جهت فیلمبرداری و عکسبرد

دقیقه ای از فعالیتهای کارگاه به  45فیلم   DVDپروژه از کلیه عملیات اقدام نماید و ماهانه نسبت به ارائه یک حلقه

 دستگاه نظارت و کارفرما اقدام نماید.

رگاه  پیمانکار موظف است حداقل یک نفر نیروی خدماتی مناسب در هر یک از ساختمان های سکونت مشاور و در کا-11

برای مدت پیمان تامین نماید. کلیه هزینه های این ردیف در هزینه های تجهیزکارگاه  دیده شده و هیچگونه هزینه اضافی  

 از این بابت به پیمانکار پرداخت نمی شود.

ــواری پژو -12 ــتگاه س ــتگاه خودرو پیکا  دو کابین و دو دس ــت دو دس ( با 98) حداقل مدل  پارسپیمانکار موظف اس

 هماهنگی کارفرما در اختیار نمایندگان مشاور یا آزمایشگاه قرار دهد.

 

تامین, بهره برداری )آب, برق, تلفن, ســرایدار( و نگهداری کلیه وســایل دفاتر کار کارفرما, مشــاور و آزمایشــگاه که -13

 تامین آن به پیمانکار واگذار شده  بعهده پیمانکار می باشد.

 

 .باشد می پیمانکار ی عهده بر باشد نیاز که تعداد هر به آزمایشگاه نیاز مورد کارگر امینت-14

 

 

اه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر  ج( -21 ماده ق متهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیم

 است:

در مقابل عوامل جوی شامل سیل و آب گرفتگی, سرقت و حریق )انبار مصالح پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را 

ستعالم الزم تحت پای کار متعلق کارفرما(  شروع عملیات اجرایی تا تاریخ تحویل موقت پیمان, با اخذ ا از روز تحویل زمین و 

سه معتبر و مورد قبول کارفرما بیمه تمام خطر نماید و بیمه نام س شاور نزد مو سلیم, و هزینه آن را نظر م ه ها را به کارفرما ت

شد به حساب بدهی پیمانکار منظور می  دریافت نماید آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار با

سه  نفر شود. همچنین پیمانکارموظف است پرسنل مشغول در کارگاه به همراه نمایندگان کارفرما و عوامل دستگاه نظارت  و 

بی نام را با هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی نموده و تصویر بیمه نامه را تسلیم کارفرما نماید. انجام اقدامات و پیگیریهای الزم 

 باشد.تا مرحله اخذ بیمه نامه و دریافت حق بیمه از کارفرما بر عهده پیمانکار می

 .باشد می پیمانکار برعهده رگاهکا در موجود پیمانکار به متعلق تجهیزات و آالت ماشین بیمه

 گیرد، به شرح زیر است:شمار نا خه های ناقشه ها و ماشخصات فنی که بدون دریافت هزینه دراختیار پیمانکار قرار می ( الف -22 ماده

 یک نسخه قرارداد و یک نسخه کامل نقشه های اجرایی 
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زی، تعمیر، نگهداری و راهبری نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه شمار ن خه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندا ح(- 22 ماده

 میکند، به شرح زیر است:

شده با درج   شه های اجرا  سری کامل چا  از نق شاور, یک  ست در ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم م پیمانکار موظف ا

نسخه در قطع  3ررسی و تایید نقشه های فوق در تغییرات )نقشه های چون ساخت( تهیه و تسلیم مشاور نماید و نیز پس از ب

1A  3یاA  کارفرما  ( حاوی نقشه های مورد اشاره بهبه انضمام یک عدد لوح فشرده )با فرمت مورد تایید مرکز اسناد کارفرما

 تسلیم خواهد نمود. نقشه های چون ساخت مورد تایید مشاور در زمان تحویل موقت مالک اقدامات بعدی خواهد بود.

 پیماانکار ماوظف است کاه در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند. ب( -24 ماده

 ارجاع کار به پیمانکار جزء منوط به تایید کتبی کارفرما و به ترتیب زیر می باشد. 

 .ارت برسدصالحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی, مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید کارفرما و دستگاه نظ -1

 می بایستی به رویت و تایید نماینده کارفرما و دستگاه نظارت برسد. نمونه کار اجرا شده پیمانکاران جزء -2

صلی نخواهد بود و  -3 سئولیت پیمانکار ا ستگاه نظارت رافع م سط کارفرما و د در هر حال انتخاب پیمانکار جزء و تایید آن تو

صورت عدم تایید کار پیمانکاران  شاور پیمانکار میدر  سط کارفرما و م سریعاً و بدون جزء تو سبت به جاگزینی آن  ست ن بای

 تحمیل هزینه اضافی به کارفرما اقدام نماید.

 شرایط عمومی پیمان مطابقت کامل داشته باشد. 24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده  -4

  ی ن بت به رفع معارض موارد زیر را رعایت کند.پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرای-28 ماده

پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات موضوع پیمان, نسبت به شناسایی محل تاسیسات و معارض آشکار و پنهان در 

به  مسیر اجرای عملیات اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی آن به نحوی که هیچ یک از بخشهای اجرایی

 دلیل رفع معارض و یا نیاز به جابجایی تاسیسات دچار تاخیر نگردد را انجام دهد.

هزینه مربوط به رفع معارض و یا جابجایی تاسیسات که توسط پیمانکار جزء ذی صالح یا پیمانکار اصلی) با تعهد و مسئولیت 

ساس هزینه های واقعی اجرای کار که ب شود, برا صلی( انجام می  سیده پیمانکار ا صویب کارفرما ر ستگاه نظارت و ت ه تایید د

 در وجه پیمانکار قابل پرداخت است.  3/1باشد, پس از انجام و تحویل با اعمال ضریب باالسری 

 خسارت ناشی از آسیبهای احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار برعهده پیمانکار است.

 ی جابجایی تاسیسات و رفع معارض ضریب پیمان و تعدیل تعلق نمی گیرد.الزم به ذکر است به هزینه ها 

 پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند.الف(  -28 ماده

ــده از طرف پیمانکار محوطه مورد نیاز جهت تجهیزکارگاه را در اخ تیار کارفرما پس از تایید جانمایی تجهیز کارگاه ارائه ش

 دهد.پیمانکار قرار می

 تعدیل نر  پیمان به شرح زیر است: ه( -29 ماده

دوره سه  کیسازمان برنامه و بودجه کشور و با شاخص مبنای  15/09/82مورخ  173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره 

 گردد.می محاسبه و پرداخت مانکاریپ متیق شنهادیماهه قبل از پ

 در خصوص عملیات اجرایی پیش بینی نشده در بریورد منضم به پیمان، به شرح زیر عمل می شود: ج(-29ماده 

در پرداخت هزینه انجام عملیات احتمالی که در برآورد اولیه منضــم به پیمان دیده نشــده اند و در جریان انجام کار پیش می 

 خواهد بود. آیند, فهرست بهای پایه منضم به پیمان مالک محاسبه قیمت مربوطه

شاره,  ست بهای مورد ا صل مربوطه فهر شنهادی پیمانکار که در ف ضریب پی ضریب اعمالی بر ردیف های فوق الذکر,  ضمناً 

سبه قیمت مالک عمل  ضریب کل در محا ضم به پیمان  صل مربوطه در برآورد من صورت عدم پیش بینی ف خواهد بود و در 

 خواهد بود.
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 هزینه انجام یزمایشهای زیر، بعهده پیمانکار است: ج(- 32 ماده

ــد و در صــورت عدم اخذ  الف( هزینه انجام آزمایشــات کنترل کیفی عملیات اجرایی برای نوبت اول برعهده کارفرما می باش

 پاسخ مناسب و نیاز به تکرار آزمایش هزینه برعهده پیمانکار می باشد.

ــات مربوط به کیفی ــفالت )به هر ب( هزینه انجام آزمایش ــالح و همچنین طرح اختالط بتن و آس ــالح منابع تامین مص ت مص

صورت تعداد(که می شاور ژئوتکنیک مورد تایید کارفرما  شگاه فنی و مکانیک خاک یا م شعبات آزمای سط یکی از  ست تو بای

 باشد.پذیرد برعهده پیمانکار می

 22/09/1394مور    ه50659ت /123402یمان ، طبااق مصوباه شماااره دریافت وجوه سپاارده تضمیاان ح اان انجام کار پ .35 ماده

  هیأت وزیران، است.

اوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره.  .36 ادهم ا ارداخت و نح ا  22/09/1394مور    ه50659ت /123402میزان ، روش پ

 است لیهیأت وزیران ، به شرح ذ

صد 20 پرداخت معادل شیپ زانمی شرایط مندرج در آیین نامه فوق الذکر به پیمانکار پرداخت مبلغ  در ست که طبق  پیمان ا

 می گردد.

 میزان و ترتیه پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است: الف( -38 ماده

 .ندارد 

 کند.رج ازکشورتامین میازخا را کاارفرما ارز موردنیازبرای تامین مصالح و تجهیزات زیرب( -38 ماده

 .ندارد 

کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین یالت و اباااازار خاصی که در زیر نامبرده شده است را طبق شرایط زیر تامین می  هـــ( -38 ماده

 کند.

 .ندارد 

ریک از ینها به شارح زیر تعیین اارای هار را که باای زیال کل کار، ق متهاش از تکمیات که پیاااوظف اساانکار مااپایمب(  -39 ماده

 شده است، تکمیال کند و به کارفرما تحویل دهد.

 مطابق شرایط عمومی پیمان.

ورت اجاره در اختیار کارفرما قرار ااااام کار به صااااماشین یالت اختصاصی این پیمان که در صورت ف خ پیمان باید برای اتم د( -47ماده 

 گیرد، به شرح زیراست.

 .ندارد 

 ود.ای شارداخت مار، پازان و ترتیه تعیین شده در زیاهزینه باالسری پیمانکار در دوره تعلیق، به می ب( -49 ماده

 شرایط عمومی پیمان محاسبه و پرداخت می گردد 49هزینه باالسری پیمانکار در دوره تعلیق براساس بند ب ماده 

 هزینه ت ریع کار را به نحو تعیین شده در زیر،  به پیمانکار پرداخت می کند.در صاورت اتمام پیش از موعدکار،کارفرما الف(  -50 ماده

 ندارد.

 رتیه زیر، از پیمانکار وصول می شود.ازان و تاه میا، ب ( پیمانکار ناشی ازکار ان )ااز پیمار مجاخ ارت تااخیر غی (6-ب -50 ماده

 .مطابق شرایط عمومی پیمان 
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 نماینده پیمانکار ❖ نماینده کارفرما ❖
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 امضا امضا ❖

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
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 بخشنامه ها
 

  

 جه کشور جزء الینفک پیمان می باشد.دکلیه بخشنامه های سازمان برنامه و بو
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 مشخصات فنی و خصوصی
 

 
 

 عمران و مدیریت منطقه گل گهرشرکت توسعه 
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 پروژه مشخصات 

سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خرپروژه اجرای  ساحت  یاریاحداث  شار در م در فاز اول عملیات اجرایی هکتار  260تحت ف

این  مواردی از کهیدرصاورت .باشادیم االجراالزم زین ریموارد ز هادر نقشاهجزئیات درج شاده  و مشاخصااتبر مراحل احداث عالوه  در که

 .باشدیمبه انجام ین  ملزم مانکاریپدفترچه ارجحیت اجرایی داشته و  نیموارد ا مندرجات نقشه مغایرت داشته باشد، مواردی از دفترچه با

 مشخصات كلي طرحالف(

هکتار( مورد اجرا قرار  250حت هکتاری( و یبیاری درختان جنگلی )به م ااا 10در دو بخش یبیاری نهال ااتان )به م اااحت ناخالص  حطر

ش طرح به صورت متمرکز اجرا می شود ولی خروجی جداگانه ای برای ای تگاه پمپاژ در نظر گیرد. ای تگاه پمپاژ و استخر ذخیره دو بخمی

 گرفته شده است.

ض یریقرارگ محدوده شر ،ییایجغراف ماتیاز نظر تق  یارا س ییباد، بخش مرکز فیدر ده تان  ستان  ستان کرمان قرار  رجانیشهر و در ا

متر  345،817و  343،050 ییایطول جغراف نیو ماب WGS1984 UTM مختصااات  ااتمیساا 40واقع در زون  ییایدارد. از نظر جغراف

 23درجه و  55 ییایجفراف یهاطول نیماب یقرار دارد. از نظر مختصات جهان یشمال 3،222،275و  3،220،282 ییایو عرض جفراق یشرق

درجه و  29و  ثانیه 4و  قهیدق 6درجه و  29 ییایجغراف یهاعرض نیو ماب یشااارق هیثان 57و  قهیدق 24درجه و  55و  هیثان 13و  قهیدق

 .قرار دارد یشمال هیثان 14و  قهیهفت دق

 9.5حدود  ،یسبز به صورت درختکار یدر نظر گرفته شده جهت توسعه فضا یهکتار اراض 250محدوده مورد مطالعه شامل حدود  یاراض

 .باشدیدر نظر گرفته شده جهت احداث گلخانه م یهکتار فضا 0.5در نظر گرفته شده جهت احداث نهال تان و  یهکتار اراض

 جدول مشخصات عمومی طرح

 شرح مشخصات

 کرمان استان

 سیرجان شهرستان

 مرکزی بخش

 شریف یباد ده تان

 منطقه گل گهر تیریشرکت توسعه عمران و مد کارفرما

 هکتار فضای سبز )درختکاری( 250 م احت تحت پوشش )ناخالص(

 هکتار نهال تان 9.5

 هکتار گلخانه 0.5

 درصد 5.4 شیه متوسط

 درختکاری فضای سبز نوع کشت
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 موقعیت طرح
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 کروکی محدوده اراضی هدف

 

 مختصات حدود اراضی

No. X Y No. X Y 

1 345817 3221855 10 343050 3220282 

2 345581 3221774 11 345032 3221232 

3 345430 3221775 12 345349 3221434 
4 345317 3221800 13 345559 3221603 
5 345230 3221837 14 345588 3221673 
6 344659 3222084 15 345368 3221487 
7 343349 3222275 16 345007 3221647 
8 343336 3220952 17 345217 3221826 

9 343053 3220447       

 

معدن  یجاده اختصاص ز،یرین رجانیجاده س 40 لومتریک قیهدف طرح از طر یبه اراض یمشخص است، دسترسشکل زیر  همانگونه که در 

 رجانیباشد. فاصله محدوده از شهر س یم یقابل دسترس لومتریک 5.5حدود  ریم  یبا ط یانحراف ریم  قیشهدا و از طر دانیگل گهر، م

 فاصله دارد. لومتریک 6.6منطقه گل گهر حدود  تیریتوسعه عمران و مد تو از شرک لومتریک 55حدود 
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 های دسترسی طرحراه

 

 شرح کلی کار شامل اجزای زیر می باشد:

 مکشاحداث ايستگاه پمپاژ، كنترل مركزي و حوضچه  -1-الف
شار کاری پمپاژ در دو کالس  سه قطره چکانهای طرح، ف شار کارکرد منا ضی و ف متر در نظر گرفته  70و  50با توجه به اختالف ارتفاع ارا

ست. دبی طرح حداکثر  ست  25شده ا ساعت خواهد بود. الزم به ذکر ا ضچه لیتر بر  ابعاد پمپ و  یشدن قطع ییپس از نها مکشابعاد حو

 شده و پس از ین اجرا خواهد شد. قیتوسط دستگاه نظارت تدق ره،یاستخر ذخ یحدود کار

 

 مشخصات ایستگاه پمپاژ, کنترل مرکزی و حوضچه پمپاژ

 مشخصات عنوان ردیف

 لیتر بر ثانیه 25ظرفیت  ایستگاه پمپاژ 1

 متر 70متر و  50دو فشار کاری 

Wkl100/2  )دو دستگاه(  

 WKL 100/3 )دو دستگاه( 

 کیلو وات 37و  30توان کاری 

 یمپر 5/70و  5/58جریان 

 لیتر بر ثانیه 25ظرفیت کاری  ایستگاه کنترل مرکزی 2

 متر 10تحمل بار فشاری تا 

 متر مکعه 100ظرفیت حدود   مکشحوضچه  3
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 متر مکعب 5000ذخيره بتني سرپوشيده به حجم  مخزناحداث  -2-الف
 متر مکعه در نظر گرفته شده است. 5000استخر ذخیره طرح به صورت بتن م لح سرپوشیده با حجم 

  مشخصات فني اجراي ابنيه ❖

، حوضچه مکش و استخر ذخیره ارائه می شود. دراین بخش، مشخصات فنی خصوصی در رابطه با کارهای مربوط به ابنیة ای تگاه پمپاژ

الزم به توضیح است مشخصات فنی مذکور، ناقض مفاد پیمان و شرایط عمومی و خصوصی پیمان نبوده و از تعهدات پیمانکار در قبال 

های جزئیات نقشااه ارتباط با کارهای مکانیکی و برقی ای ااتگاه پمپاژ: این کارها که باید بر طبق پیمان و ضاامائم ین نخواهد کاساات.

 ها،ها و کابللوله شااامل برقی و مکانیکی تجهیزات عبور برای دیوارها داخل هایکارهای مکانیکی و برقی صااورت گیرد شااامل سااورا 

سط  وکابل لوله عبور هایکانال و شایریالت و هالوله گاهتکیه و بندپشات ها،الکتروپمپ نشایمنگاه اسات که مشاخصاات نهایی ینها تو

 گردد.پیمانکار تهیه می

صات فنی عمومی و یا ییین ✓ شخ شروح در این بخش با م صی م صو صات فنی خ شخ نامة بتن ایران )یبا( تعارض پیدا هرگاه م

 : کند، مالک اخذ تصمیم، به ترتیه رجوع به منابع زیر است

 نامة بتن ایران )یبا(؛ییین -

 ریزی(.سازمان مدیریت و برنامه 55کارهای ساختمانی )نشریة شمارة مشخصات فنی و عمومی  -

 نقشه های پیمان •

شه سری کامل نق سناد و مدارک پیمان، یک  سازهبه همراه ا ست که حدود کارهای مربوطه در ینها های  ای نیز منظور گردیده ا

 .نشان داده شده است

های اضافی دیگری الذکر، نقشههای فوهتواند به منظور تکمیل نقشهمیدستگاه نظارت در حین اجرای عملیات موضوع این پیمان 

 .جهت اجرا به پیمانکار ت لیم نماید و پیمانکار موظف است در اجرای ین عملیات بدون هیچگونه اعتراض یا ادعایی اقدام نماید

ضافی نیز جزئی از نقشهاین نقشه سهای ا های پیمان هیچگونه ناد و مدارک و نقشههای پیمان مح وب خواهند شد. دربارة این ا

شفاهی معتبر نمی ضیح و تف یر  ضیحات الزم را تو شد پیمانکار باید کتباً تو شته با سی در ینها وجود دا سا شد و چنانچه ابهام ا با

 خواستار شود که در اینصورت توضیح کتبی مهندس مشاور معتبر خواهد بود.

 گاه پمپاژمشخصات فني اجراي تجهيزات مکانيکي ايست ❖

 :باشدباره شامل موارد ذیل می خانهحدود کارهای مکانیکی تلمبه

و نصااه کلیه ملحقات مورد نیاز، تهیه و نصااه  هتهی و الکتروموتورها و هاپمپ اندازیحمل، نصااه، یزمایش و راهتهیه،  -

 .مربوطه ملحقات کلیه بانضمام یوریجمع کانال تا هاهای گالوانیزه تخلیه هرزیب پمپلوله

 .خانه تلمبه خارج و داخل متعلقات و یالت شیر کلیه اندازیتهیه، حمل، نصه، یزمایش و راه -

 .های مکش، رانش، کلکتور و محوطهلوله و اتصاالت کلیه اندازیتهیه، حمل، نصه، یزمایش و راه -

 .مربوطه ملحقات کلیه بانضمام سقفی جرثقیل اندازیتهیه، حمل، نصه، یزمایش و راه -

 .مربوطه شیریالت و کشیلوله بانضمام هرزیب تخلیه هایپمپ الکترو اندازیتهیه، حمل، نصه، یزمایش و راه -

-  
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 های طرحشرایط کار و مشخصات تلمبه •

 .باشداتصال م تقیم به الکتروموتور میبا  یها باید از نوع فشار قوتلمبه -

محور، پروانه با یببند مناسه بوده و بای تی روی شاسی مناسبی به ها باید شامل کلیه متعلقات الزم از قبیل بدنه، تلمبه -

 :باشدها به شرح زیر میبرداری باشند. جنس اجزاء اصلی تلمبهالکتروموتور متصل شوند و به طور کامل یماده بهره

 .باشدمی GG-25 بدنه تلمبه از جنس چدن خاک تری -

 .اومت مناسه در برابر سایشپروانه از جنس برنز ف فری یا چدن خاک تری با مق -

 .دار با مقاومت کششی باالمحور انتقال قدرت از جنس فوالد ضدزنگ کرم -

 .پیمانکار باید کارکرد مطمئن، بدون لرزش و عدم کاویتاسیون ینها را تضمین کند -

 متعلقات تلمبه ها •

 کانال به هاهای تخلیه هرزیب پمپنصاااه پمپ و ملحقات مورد نیاز نظیر لوله گیها شاااامل کلهمتعلقات مورد نیاز تلمبه

 .باشدمی پیمانکار عهده به غیره و فونداسیون به اتصال هایمهره و پیچ یوری،جمع

 مشخصات فني شيرآالت: ❖

شیریالت انتخابی در طرح  شیریالت بوده و برای  ضچه  شترک با بخش حو صورت م صات فنی به  شخ نیز همین این بخش م

 معیارها مطرح و الزم االجرا است.

مربوطه مطابق اسااتانداردهای معتبر و متریک و مطابق  هایمهره و پیچ و باشااند فلنجی نوع از بای ااتکلیه شاایریالت می

 .باشند فشارکار شیریالت مربوطه

شته و مجهز به کلیه لوازم  کلیه صات فنی زیر مطابقت دا شخ شیریالت مورد نیاز در جداول ریز اقالم ارائه گردیده و باید با م

صالی، فلنج شند. جنس پیچ و مهرهات ستیکی و غیره با شر ال  Hot) ها باید از جنس فوالد گالوانیزه گرمها، پیچ و مهره و وا

Deep Galvanized)  شاایریالت باید با شاارایط فنی مخصااوص انتقال یب طبق اسااتاندارد کلیهباشااد. همچنینDIN 

 .یا مشابه مورد تأیید مطابقت داشته باشند 3230

بندی شده و تحت فشار کار و یزمایش، هیچ نوع نشتی نداشته باشند. رنگ شیریالت یب کامالً باید شیریالت هاییاتاقان کلیه

 ده برای یب خام باشد.بای تی مطابق با استاندارد و قابل استفا

 شیر پروانه ای •

ساخته می شده یا چدن داکتیل  شار کار از جنس چدن، فوالد ریخته  ساس ف شیرها بر ا شوند و برای هر جهت این نوع 

شیرهای پروانه سه ه تند.  سر فلنج میجریان منا شند و دی ک ین در هر حدی از حالت کامالً باز تا کاماًل ای دو  با

 .ماندمی ثابت مکانیکی طورب ته به

 .ای باز و ب ته شوند که مدرج بوده و نقاط شاخص روی ین مشخص باشدتمامی شیرهای دستی باید به وسیله دسته

 .وضعیت باز و ب ت باشند یباید مجهز به کلید حد یدست ایشیریالت پروانه 

های ای در جهت عقربهرهای پروانهب ته شدن شیر باید روی دسته بصورت برج ته مشخص شده باشد. تمام شی جهت

 .باشند دستی روغنکاری قابل باید دارند نیاز روغنکاری به که هاییساعت ب ته شوند. کلیه ق مت

ستاندارد این ساس DIN 3354 شیرها باید با ا صله ابتدا تا انتها بر ا شد. فا شته با شابه  DIN 3202 مطابقت دا یا م

 .)بدون موتور( مورد تأیید باشد
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 (Fabricated Steel) اتم فر و وره فوالد سخت 16برای فشار کارهای تا  GGG-50 بدنه از چدن داکتیل جنس

دار، نشیمنگاه از جنس مقاوم در برابر خوردگی و سایش، با سطوح تراشکاری نوع پایه از هااتم فر، فلنج 25برای فشار 

 .شده یا مشابه مورد تأیید مشاور

( و از جنس وره فوالد یا فوالد ریخته شااده با 10و  16برای فشااار کار ) GGG-50 : از جنس چدن داکتیلدی ااک

شار کار  سه )برای ف ضدزنگ25تنش حد ت لیم منا صورت دوطرفه روی محور فوالد  ستیک  X20cr13 ( به  با ال

 .تأیید مشاور وردیا مشابه م GGG-50 با نگهدارنده از جنس چدن داکتیل EPDM بند از جنسیب

ضدزنگ: دندههادنده سایش و خورندگی با  X20cr1 ها از نوع مارپیچ از فوالد  سته از جنس چدن مقاوم در برابر  با پو

 .یا مشابه مورد تأیید IP 67 پوشش کامل از نوع

شد. قطعات  نگهدارنده ضافی وارده مقاوم با شخص و در مقابل نیروی ا سته ین م شیر باید روی د حد باز و ب ته بودن 

 .برداری نداشته باشندسالم باشند و احتیاج به تعویض یا تعمیر در هنگام بهرهشیر کامالً 

شابه مورد دنده محفظه سیله الکترولیز و یا م شش کامل نیکل به و شد پیچهای متحرک دارای پو ها از گریس مایع پر با

 .تأیید مشاور باشند. شیر باید به وسیله یک نفر قابل باز و ب ته شدن باشد

شش ستاتیکی با اپوک ی رزین با زمان کیورینگ  پو سیله فرییند الکتروا شیر باید به و سطوح داخلی و خارجی  سطح: 

درجه  50یمیزی سااطوح در برابر جریان یب با حداکثر دمای گراد پوشااش گردد. رنگدرجه سااانتی 200الزم در دمای 

 .گراد مقاوم باشدسانتی

 خواهد بود. میکرون مورد قبول 300پوشش اپوک ی ضخامت

 شیر یک طرفه •

  .باشدمی DIN 2634 ها طبق استانداردای بوده و فلنجشیرهای یکطرفه باید از نوع دو سر فلنج و ترجیحاً اهرم وزنه

یا مشابه باشد. دریچه و بدنه شیر از نوع چدن داکتیل بوده و  F1/S7 DIN 3354 استاندارد ساخت شیر باید مطابق

  .یا مشابه باشد X20 Cr13 دارس فوالد ضد زنگ کرممحور لوالی دریچه از جن

سرعت جریان یب حدود  صورت گیرد و برای  شوک  ضربه و  شیر باید با حداقل مقدار  سه  3عملکرد  متر بر ثانیه منا

شد. کلیه ق مت ضخامت -با سیله رنگ اپوک ی با حداقل  سطوح داخل و خارج بو شیر در  شیده  300های  میکرون پو

 .شود

شیره ستاتیک میکلیه  شار کار شوند این یزمایش برای یبای یکطرفه در کارخانه یزمایش هیدروا بند و دریچه برابر ف

 برابر فشار کار خواهد بود. 5/1بوده و برای بدنه 

 شیر کشویی •

  .باشند DIN شیرهای قطع و وصل کشوئی باید از نوع دو سر فلنج و زبانه الستیکی بوده و فلنجها طبق استاندار

 .باشدیا مشابه ین می DIN 3352 اندارد ساخت شیر باید مطابقاست

  .بدنه و تاج شیر از نوع چدن داکتیل یا مشابه باشد و اتصال تاج به بدنه بواسطه فلنج صورت گیرد

ضد زنگ  EPDM یا NBR دریچه باید از نوع چدن داکتیل و روکش الستیکی مخصوص شد محور از جنس فوالد  با

  .زده شود DIN 103 یا مشابه باشد و طبق استاندارد X 20 Cr 13 دارنوع کرم

  .مهره محور از نوع یلیاژ مس و روی باشد
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  .رینگ و مقاوم در برابر خوردگی باشد -یب بند محور از نوع او 

میکرون پوشیده  300کلیه ق متهای شیر در سطوح داخلی و خارجی بوسیله رنگ اپوک ی یا مشابه با حداقل ضخامت 

 .شودمی

شوند. این یزمایش برای یب بند برابر فشار کار بوده و برای کلیه شیرهای کشوئی در کارخانه یزمایش هیدروستاتیک می

 .برابر فشار کار خواهد بود 5/1بدنه 

 یا مشابه مورد تأیید باشد. DIN 2501 اساس بر هاابعاد فلنج

 شیر تخلیه هوا •

م تقیماً بوسیله جریان یب روی خطوط انتقال جهت وارد کردن و تخلیه حجم شیر هوای دو روزنه به طور اتوماتیک و 

ها و هنگام کار و همچنین تخلیه حجم هوای زیاد هوای محبوس در لوله در زمان شاااروع و پایان کار انتقال در لوله

 :کندمختصر تحت فشار پشت لوله بدون توقف درکار به کار می رود، این شیر در شرایط زیر کار می

 .تخلیه هوا در زمان پر بودن لوله-1

ها و تخلیه لوله بر اساس شرایط فشار کار، شیر شامل دو محفظه بزرگ و کوچک ورود هوا در زمان خالی بودن لوله -2

 .باشدهوا می

 .شودمقدار تخلیه و ورود هوا بوسیله یک گوی با وزن مخصوص و پوشش از جنس مناسه تنظیم می

شیر، سه اندازه گوی  در محفظه بزرگ  سوراخی که منا شده و  شکل داده  سیله الستیکی که مخصوصاً  شیمنگاه به و ن

 .بندی شده باشدباشد یب

شار کار می ساس ف شیر از جنس چدن داکتیل یا چدن بر ا شده و با یک سرپوش  سیله فلنج به بدنه پیچ  شد و به و با

 .است شده محکم( هاصفحه سوراخدار )در محل پیچ

های فشار در زمان یزمایش و تعمیراتی که شیر هوا باید به وسیله یک شیر پیچی کامل گردد و بنابراین محفظهبه عالوه 

 .کندگردد. از طرف دیگر شیر کشویی اضافی شیر هوا را از خط جدا میباید از خط جدا شوند از لوله اصلی جدا می

  یا مشابه مورد تأیید مشاور، Cast Iron GG-25 DIN 1691 از چدن 16و  10جنس بدنه برای فشار کار 

 محفظه بزرگ شیر -

 .یا مشابه مورد تأیید مشاور Cast Iron GG-25 از جنس چدن 16و  10سرپوش برای فشار کار 

شیمنگاه از جنسیب شابه مورد تأیید  DIN 1705 طبق G-Cusn 10 بند ن ست. یا م شده ا شرده  سته ف که در پو

 .بند میانی از جنس اولترامد یا مشابه مورد تأییدمشاور. یب

 .یا مشابه مورد تأیید DIN 3754 طبق استاندارد Perbunan گاسکت: از جنس

اگ اوالد ضدزن اس ف ادارد Stainless Steel X10 Cr Ni Ti 189 شناور: از جن اق استان یا  DIN 17440 طب

 .مشابه مورد تأیید مشاور

 محفظه کوچک شیر -

 .یا مشابه مورد تأیید مشاور Cast Iron GG-25 چدن 16و  10فشار کار  سرپوش برای

 .بندبا پوشش الستیک نرم یب 16و  10گلوله شناور برای فشار کار 

 Perbunan سرپوش: اورینگ از جنس
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 .یا مشابه مورد تأیید مشاور DIN 2501 فلنجها و اتصاالت: ابعاد فلنجها طبق

کلیه قطعات بوسیله رنگ اپوک ی به روش الکترواستاتیک با زمان کیورینگ الزم در کاری: سطوح داخلی و خارجی رنگ

 میکرون پوشانده شود. 300گراد به ضخامت حداقل درجه سانتی 200دمای 

 اتصال قابل پیاده کردن •

. باشد کار فشار با متناسه فوالد وره جنس از باید ین هایاتصال قابل باز و ب ت باید دارای انعطاف کافی باشد و فلنج

 Hot Deep) ها از فوالد گالوانیزه گرمیا مشاااابه مورد تأیید باشاااد. پیچ و مهره DIN 2501 طبق هافلنج ابعاد

Galvanized).  بند از نوعواشر یب Perbunan باشد. 

 200دمای میکرون به روش الکترواستاتیک و با زمان کیورینگ در  300یمیزی: از رنگ اپوک ی با ضخامت حداقل رنگ

 گراد.درجه سانتی

 

  مشخصات فني لوله ها واتصاالت فوالدي داخل تلمبه خانه ❖

   یلوله های فوالد •

و استاندارد تولید  B گرید API-5L  و یا ST37-2 گرید DIN 17100 وره فوالدی باید مطابق با استاندارد جنس

میلیمتر و یا پایین تر باید از  100قطر  باشاااد. لوله های به API-SL یا AWWA C 91-200ها باید مطابق لوله

لوله های فوالدی در جدول لی ت تجهیزات  خامتباشد. حداقل ض یمتر 12جنس گالوانیزه باشند. طول هر شاخه باید

  .مکانیکی مشخص شده است

 

    یفوالد یفلنج ها •

ستاندارد هافلنج ستاندارد DIN 2501باید از نوع جوشی تختمطابق ا ستاندارد ISO 7005/1و یا ا  DIN با ابعاد مطابق ا

 متریال با فوالدی نوع از باید هاکلیه فلنج  PN25برای PN 16. DIN 2634 برای DIN 2633 و PN 10 برای 2632

ST 37-2 دارلبه ی تیباشند. ق مت یببندی نیز یا Raised Face طبق استانداردDIN 2526  باشند. 

 

  یزانوهای فوالد •

 W.T. OR)با ضااخامت یا رده (Elbow B.W.RW) درز مخفی ST 37-2 باید جوشاای از نوع کربن اسااتیل زانوها

SCHEDULE  ) میلیمتر از نوع )فابریک( تولید شوند 600تعیین شده و یا فشار کار مورد درخواست تا اندازه. 

 ANSI B د طبقو ابعا ASTM A 234 و یا DIN 2605 PART1 TYPE3 بای ااتاسااتاندارد ساااخت ینها می 

 .شود ساخته ایقطعه (Fabricated) میلیمتر از نوع فابریکیتد 600باشد و باالتر از قطر  16.9

 .کلیه زانوها باید مطابق استاندارد ماشین کاری شوند (BEVEL) لبه

 

  یتبدیل های فوالد •

 Shaped و تیپ Eccentric( و یا) Concentric نوع Hot formed ، ساده و فابریکST 37-2 باید فوالدی هاتبدیل

  .باشند DIN 2616 مطابق
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 پیچ و مهره ها •

 DIN EN 24016 اسااتاندارد با مطابق فلنج هایاندازه ضااخامت با مناسااه ین طول و گرم گالوانیزه کالً هاو مهره پیچ

میلیمتر  30برای قطر ) DIN 558 جایگزین DIN EN 24018 میلیمتر و باالتر( و 33برای قطر ) DIN 601 جایگزین

 .شوند گرفته نظر در هابرای کلیه مهره DIN 934 و DIN 555 جایگزین DIN EN 24032 ، 24034 و( ترو پایین

 

   واشرها •

ملیمتر  4و ضااخامت حداقل  DIN 2690 مطابق هاو اندازه NBR باید از نوع السااتیکی و منجیددار با متریال واشاارها

 .باشند

 

 صافی ها •

 .اتم فر می باشد 6باشد. فشار کار اسمی بر اساس  DIN ها طبق استانداردباید از نوع دو سر فلنج بوده و فلنج هاصافی

و درپوش باید از جنس فوالدی، شیر قطع و وصل روی صافی از برنز و توری از جنس فوالد ضد زنگ باشند. الزم است  بدنه

خل دا سطوح کلیه در باید هاصافی. باشد شده تعبیه سنج فشار نصه حلم( صافی بدنه روی) هادر م یر قبل و بعد از صافی

 .میکرون پوشیده شوند 300 تو خارج به وسیله رنگ اپوک ی با حداقل ضخام

 

 

 آمیزی تجهیزات تلمبه خانهپوشش محافظ و رنگ •

 هایو اتصاااالت باید از داخل و خارج به وساایله رنگ و پوشااش مناسااه پوشاایده شااوند. سااطح در تماس با یب لوله هالوله

غیر م تغره با رنگ صنعتی  یلوله ها یمیکرون و سطوح خارج 300ضخامت حداقل  با خالص اپوک ی پوشش با خانهتلمبه

 .شودپوشش داده می

 : است ریحفاظت سطوح خارجی لوله ها به شرح ز روش

 طبق اسااتاندارد چشاامی سااوئدی Sa2.5 درجه تا( بالساات سااند) زنیابتدا سااطح خارجی کلیه لوله ها با روش ماسااه -

SIS0505900 گرددزنگ زدائی شده و از گرد و خاک و چربی و مواد زائد تمیز می. 

 اک ید سرببالفاصله بعد از تمیزکاری سطح خارجی لوله بایک الیه پرایمریلکیدی با رنگینه  -

 (Red Lead Alkyd Primer)  درصد مواد جامد طبق استاندارد 75با BS5493-1977 ضخامت. شودمی یمیزیرنگ 

 .یا چند دست اعمال گردد 2میکرون است. الیه پرایمر ممکن است در  70قل حدا شدن خشک از پس الیه این

شدن پرایمر، یک الیه رنگ میانی )رنگ خاک تری( ا - شک   Alkyd paint زنوع یلکید بارنگینه اک یدتیتانیومپس از خ

with titanium dioxide pigment  درصد مواد جامد طبق استاندارد 45با حداقل BS5493-1977 گردداعمال می .

 .یا چند دست اعمال شود 2بوده و باید در  نمیکرو 80 حداقل شدن خشک از پس میانی رنگ الیه این ضخامت

 میانی، یک الیه رنگ نهائی )رنگ سفید( از نوع یلکیاد با رنگیناه اک یاد تیتانیومپس از خشک شدن  -
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 (Alkyd paint with titanium dioxide pigment)  درصااد مواد جامد طبق اسااتاندارد 45با حداقل BS5493-

یا چند دست  2ر میکرون بوده و باید د 80شود. ضخامت این الیه رنگ نهائی پس ازخشک شدن حداقل -اعمال می 1977

 .اعمال شود

 :استاندارد الیه های مختلف به قرار ذیل می باشد -

 S5493-1977B  Red Lead Alkyd Primer :پرایمر

 BS5493-1977   Alkyd paint with titanium dioxide pigment :میانی

   pigment  BS5493-1977  Alkyd paint with titanium dioxide:نهایی رنگ

 

 خانهتخلیه آب کف تلمبه تجهیزات •

صه متحرک پیشتخلیه یب کف تلمبه برای ستگاه ذخیره( ن ستگاه پمپ م تغره اتوماتیک عمودی )یک د بینی خانه دو د

و کوپله شااده الکتروموتور، کامالً مناسااه برای یب یلوده دارای  (FREE FLOW) یزاد جریان نوع از پمپ این. شااودمی

س 10ذرات سخت تا اندازه  شدمی طحمیلیمتر همراه با کلید کنترل  شار و ساعت در مترمکعه 5 مذکور تلمبه دبی. با  کل ف

شدمی متر 10 ین صاالت،. با شیلوله و شیریالت ات  یوری،جمع چاهک از انتقال و هاهای تخلیه از لوله کلکتور رانش، پمپک

 .است کار این محدوده جزء مکش حوضچه

 

 

 

 

 جرثقیل سقفی •

تن  2خانه یک دسااتگاه جرثقیل سااقفی با ظرفیت حداقل ها و سااایر تجهیزات داخل تلمبهجابجایی و تعمیرات تلمبه جهت

بینی گردد. جرثقیل باید شااامل موتورالکتریکی، خانه باید پیشترین دسااتگاه، داخل ساااختمان تلمبهبرای جابجایی ساانگین

 ، واحد جابجاکننده(LOAD CARRIAGES) ، حمالهای بار(END CARRIAGES) حمالهای انتهایی

(HOISTING UNIT)ها، سااایم WIRE ROPES))یل بل(CRANE RAILS) ها، ر کا ، (CABLES) ها، 

 .و دیگر تجهیزات الزم باشد (ACCESS LADDER) و نردبان دسترسی (LIMIT SWITCHES) کلیدهای حد

اه را طی نماید. جرثقیل در راستای حرکت قائم و در باید قادر باشد که با سرعت قابل قبولی طول و عرض تلمبه جرثقیل خان

سرعته می ستانااااداردجهات طولی دو  ساس ا ساخت اجزاء جرثقیل باید بر ا شد، طراحی و   یا DIN 15018,15020 با

B.S.2573 و یا مشابه ین باشد. 

 :باشده قرار ذیل میجرثقیل مورد نیاز ب مشخصات

 (برقی)تک پل -سقفی  : نوع جرثقیل -

 تن 2ظرفیت:  -

 متر در دقیقه 1/1-7سرعت باالبری:  -

 متر در دقیقه 10-40سرعت طولی:  -
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 متر  6دهانه جرثقیل:  -

 متر 10طول ریل:  -

 متر  8ارتفاع باالبری:  -

 

 كنترل مركزيمشخصات فني مربوط به ايستگاه  ❖

سیف شبکه یب ونیلترا شامل  کیدر  اری،ییب ورودی به  سکر لتریف کیمرحله  س قیکامل تزر جیو پک کیاتومات نیا به  دیکود و ا

 هیدر ثان تریل 30 ونیلتراسیکه توان ف جیپک کی ارییجداگانه انجام خواهد شد . با توجه به مشخصات شبکه یب ونیلتراسیهمراه ف

 . نی شده استیب شییب ورودی را داشته باشند پ

سیکنترل ف  تمیس شامل  کیبه طور  ونیلترا شد. ا ریز کیپارچه بوده و  مجموعه  نیمجموعه کنترل مجزا برای کل واحد می با

  .قابل بازرسی و کنترل می باشند( Room Control( در اتاه فرمان

و فشار کارکرد  هیبر ثان تریل 30 تیبا ظرف نیاسکر لتریاز نوع ف ارییمناقصه شبکه یب ونیلتراسیف  تمیمهم : مشخصات س تذکر

های مندرج در جدول  فیرد هیکل متیق شاانهادیمی گردد مناقصااه گران ملزم بوه ارائه پ دی.لذا موکدا تاکباشاادیمتر م 50تا  40

 .جدول می باشد نیا متیق  هیمالی و مقا ابییارز اریباشند و مع یم اقصهدرخواستی اسناد من زاتیتجه متیق

 کیاتومات نیاسکر یلترهایف یو خروج یورود یکلکتورها •

 . باشد EN DIN 2440ضخامت کلکتورها براساس استاندارد  -

 (باشد. )فلنج لبه دار welding neck PN10 فلنج های استفاده شده حداقل -

 تمامی کلکتورها دو سر فلنج و بدون عدسی )گپ کور( باشد -

  CO2 (gas metal arc welding) . استفاده از جوش -

  SA 2 1/2ت شده با درجه سندسندبالس -

 منر کرونیم 150به ضخامت حداقل  کیپوشش رنگ داخلی و خارجی با رنگ کوره ای الکترواستات -

و مهره دو عدد واشر تخت در نظر گرفته  چیکروم باشد )برای هر پ 8.8ها و مهره ها و واشرهای تخت  چیتمامی پ دیگر -

 (.شود

 زراعی داشته باشند ریجهت خروج کامل یب در فصل غ هیتخل ریش  تییتمامی کلکتورهای با -

  .و سوراخدار باشد دداریمنج کییواشرهای یب بندی ال ت هیکل -

 داشته باشد. هیمجوز ارا اریییب نیسامانه های نو  تیدر وندور ل -

  کیاتومات نیاسکر یها لتریف •

  . باشد یعدد م کی  تمیاستفاده شده در کل س لتریتعداد ف -

  . باشد ندهیکامال اتومات و خودشو لتریف -

  8"ها  لتریف یو خروج یقطر ورود -

  هیدر ثان تریل 30هر دستگاه معادل  یدب -

  کند یکار م یکیاست که کنترلر ین با برد الکتر ندهیخودشو کالیعملکرد دستگاه به صورت الکتر -
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  . باشد 316L لیجنس بدنه از است -

 DC ولت 12با مبدل به بره  یولت شهر 380 هیمنبع تغد -

 . باشد 316L لیاستفاده شده در دستگاه است نیجنس اسکر -

 . باشد مترمربعیلیم 423900سطح تماس  یدارا نیاسکر -

  باشد 120:  نیدرجه مش اسکر -

سه روش امکان پذ اتیعمل - شو به  ست:  ریش ت شار ورود -1ا ساس زمان  -2 یو خروج یاختالف ف شو بر ا صورت  -3ش ت به 

  یدست

 هیثان 40-30زمان ش تشو معکوس :  -

  کنترل •

  . و شرط باشد دیبدون ق یو وارانت یدو سال گارانت یدارا -

  ( ی) دلتا پ  تمیافت فشار س یریاندازه گ یمجهز به سن ور اختالف فشار برا -

 ( بکواش یزمان برا میتنظ تی) قابل لتری( جهت بکواش ف ی) دلتا ت مریمجهز به تا -

  دو بکواش نیزمان ب میتنظ تیقابل -

  د(هم بکواش شو ی) به صورت دست یکنترل به صورت دست تیقابل -

  . ( جهت استقرار کنترلر باشد هیمجهز به استند ) پا ی تیحتما با -

  کود قیتزر جیپک •

  . باشد لیکود با پره است قیپمپ تزر -

  متر 28.5و هد  قهیدر دق تریل 80کود  قیپمپ تزر یدب -

 . باشد لیاز جنس است دیاس قیپمپ تزر -

  متر 40در ساعت و هد  تریل 150 دیاس قیپمپ تزر یدب -

 . باشد تریل 2000با حجم  لنیات یمخزن روباز پل -

  هیسه فاز جهت همزن مخزن کود به همراه پا ربکسیالکترو موتور و گ -

  لیشافت و پره همزن از جنس است -

 1450rpm = 1.5kwالکتروموتور سه فاز  -

 NMRV 1/7.5 ربکسیگ -

 

  کود قیتزر ونیلتراسیف •

  نچیدو ا یو خروج یبا ورود نچیبه اندازه سه ا ی کید  تریدو عدد ف -

  ش تشو  تمیجهت س یفرییالت و ریش -
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 احداث حوضچه هاي شيرآالت -3-الف
 حوضچه های شیریالت م یر به شرح زیر قابل ارائه می باشد:

 مشخصات حوضچه های شیرآالت

 

 

 مشخصات فني اجراي حوضچه شيرآالت ❖

است. ابتدا م ائل عمومی  دهیارائه گرد ریش یبخش، مشخصات فنی خصوصی در رابطه با کارهای مربوط به احداث حوضچه هادراین 

 .که پیمانکار باید ینها را رعایت نماید تعیین و مشخص شده است

به توضیح است مشخصات فنی مذکور، ناقض مفاد پیمان و شرایط عمومی و خصوصی پیمان نبوده و از تعهدات پیمانکار در قبال  الزم

 .پیمان و ضمائم ین نخواهد کاست

نامة موضوع این بخش، افزایش و تکمیل مشخصات فنی عمومی است. منظور از مشخصات فنی عمومی، همان ضوابط و معیارهای ییین

سازمان مدیریت  55باشد. در تهیة این مشخصات فنی از مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی )نشریة شمارة ایران )یبا( میبتن 

  .ریزی( نیز استفاده شده استو برنامه

صات فنی عمومی و یا ییین ✓ شخ شروح در این بخش با م صی م صو صات فنی خ شخ نامة بتن ایران )یبا( تعارض پیدا هرگاه م

 : مالک اخذ تصمیم، به ترتیه رجوع به منابع زیر استکند، 

 نامة بتن ایران )یبا(؛ییین -

 (ریزیسازمان مدیریت و برنامه 55مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی )نشریة شمارة  -

صالح کاتالوگ جامع و کامل شیریالت، اتصاالت و متعلقات ذکر شده در این مشخصات با ذکر جزئیات مبانی طراحی جنس م -

 .و همچنین لی تی که ابعاد، وزن، فشار کار، فشار یزمایش و غیره را مشخص کند

ارائه افت کلی بازاء تغییر جریان یب در م اایر، دیاگرام جریان به صااورت کلی، دیاگرام منحنی هیدرولیکی برای شاایریالت  ✓

 .ضروری است

مانکار برای معرفی شاایرهای پیشاانهادی و تجهیزات و هر نوع اطالعات دیگری که پی ایارائه دفترچه محاساابات هیدرولیکی  ✓

 .غیره الزم بداند

 تعداد شیرآالت قطر نوع حوضچه ردیف

، شیر بار 16 )حوضچه بلوکی شامل شیرهوای تک محفظه دو روزنه حوضچه شیر تخلیه هوا 1

 کشویی و دریچه کامپوزیتی(
"3 11 

، شیر کشویی و دریچه بار 16 )حوضچه بلوکی شامل دریچه تخلیهحوضچه  شیر تخلیه یب 2

 کامپوزیتی(
"3 10 

 مه اصلیحوضچه شیر قطع و وصل خطوط اصلی و نی 3

، اتصال قابل پیاده شدن و دریچه بار 16 )حوضچه بلوکی با دال بتنی شامل شیر قطع و وصل

 کامپوزیتی (

 34 8"تا  3"

 حوضچه شیر قطع و وصل خطوط اصلی و نیمه اصلی 4

 (GRPو دریچه بار  16شامل شیر قطع و صل  GRP)حوضچه 
"3 80 
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 .لی ت کامل قطعات یدکی نیز ضروری است ✓

های پیاده و سوار کردن برداری و نگهداری و نیز دستورالعملدر صورت برنده شاااادن در مناقصه، پیمانکار باید دفترچه بهره ✓

 ارائه دهد. CDدر دو ن خه کامل به همراه  شیریالت را به زبان فارسی به شرکت مهندسی مشاور

باشد. در   JISو  ISO  ،DIN  ،ASTM ،ANSI ،B.Sطارح، سااخت و مصالح تجهیزات مکانیکی باید براساس استانداردهای  ✓

 صورت، استانداردهای دیگر باید قبالً مورد تائید مهندس مشاور قرار گیرند.غیراین

گذاری شده و روی ینها پالک مشخصات متعلقات ذکر شده در این مشخصات باید عالمتها، شیریالت، اتصاالت و کلیه لوله ✓

سازنده، قطر ) شرکت  سم  شامل ا صات  شخ صه گردد. م شار کارmmن شماره  ی( ف صالح،  شخص کننده م شماره م )بار(، 

در کارخانه و به صورت  گذاری بایدشیر باشد. این عالمت دنسریال، جهت جریان برای بعضی از شیرها و جهت باز و ب ته ش

 خالصه باشد. تمام مشخصات باید روی بدنه دستگاه به صورت برج ته مشخص شوند.

یزمایش بازرسی مصالح قبل از ساخت باید براساس استانداردهای معتبر مربوطه انجام شود. بعد از ساخت، کلیه تجهیزات و  ✓

اید در حضااور و با دسااتور م ساا ااه بازرساای که کارفرما معرفی لوازم واب ااته، در کارخانه نیز باید یزمایش شااود. یزمایش ب

 .نماید انجام گیرد. پیمانکار باید کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای انجام یزمایش را فراهم کندمی

کار و پیمانکار م ئول هر نقص و خ ارتی است که در لوازم بوجود یید و وسایل و تجهیزات معیوب و ناقص باید بوسیله پیمان ✓

 با هزینه او تعویض گردد.

یک م س ه بازرسی مورد تائید کارفرما باید مصالح، خطوط طراحی و غیره را در مورد تجهیزات ذکر شده در این مشخصات  ✓

نوع مصااالح،  دییتائید کند و یزمایشااهائی که در مورد ینها انجام میگردد، شااامل یزمایش کشااش، یزمایش فشااار، یزمایش تأ

 .بودن و سایر یزمایشهای متعارفی است که پیمانکار فهرست ینها را در پیشنهاد خود ذکر خواهد کرد بندیزمایش یب

که باید ارائه گردد، شااامل : گزارش ینالیز شاایمیایی و مکانیکی و یزمایش خوردگی کلیه شاایریالت، اتصاااالت و  گزارشااهایی ✓

 بند، پیچ و مهره و رنگ خواهد بود.الستیک یب

المللی باشااد. کلیه تجهیزات بصااورت جداگانه در صااندوقهای چوبی و یا زات باید طبق اسااتانداردهای بینحمل و نقل تجهی ✓

ها نام کارفرما، نام بصاورتهای دیگر بطوری حمل گردد که حین نقل و انتقال و بارگیری و باراندازی صادمه نبیند. روی جعبه

 طرح، شماره طرح و نام فروشنده نوشته شود.

صات حقوقی و پیمانکار بای ✓ شخ شرایط و م صات ارائه دهد و هیچگونه تغییرات در  شخ شنهاد خود را دقیقاً برطبق این م د پی

 .بازرگانی پذیرفته نخواهد شد

شده را به بعد از تعیین برنده  ✓ سته  صریحاً اعالم دارد و هیچ ق مت از موارد خوا پیمانکار باید در کلیه موارد، نظرات خود را 

 .قبل از امضاء قرارداد موکول ننماید. در صورت ابهام در مشخصات، قبل از ارائه پیشنهاد کتباً پرسش نمایدمناقصه یا مذاکره 

نماید و اطالعات شفاهی و کتبی بعدی ارزیابی براساس مدارک و م تنداتی است که پیمانکار همراه پیشنهادات خود ارائه می ✓

 .پذیرفته نخواهد شد

و شرایط عمومی و خصوصی پیمان نبوده و از تعهدات پیمانکار در قبال پیمان و ضمائم ین این مشخصات ناقض مفاد پیمان  ✓

 .نخواهد کاست

سازنده ین به تایید  ✓ و در صورت عدم تایید از  بازرس کارفرماکلیه اجناس قبل از شروع خرید باید مشخصات فنی و کارخانه 

 پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت. کارفرما، طرف 
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 انجام عمليات لوله گذاري -4-الف
 لوله گذاری مورد نیاز برای طرح به شرح زیر می باشد:

 مشخصات لوله گذاری مورد نیاز برای طرح

 ردیف
 جنس

 اسمی قطر 

 )میلیمتر(
 طول )متر(مجموع 

1 PE100 – 10 bar –sf=1.25 200 4968 

2 PE100 – 6.3  bar–sf=1.25 160 2472 

3 PE100 – 6.3  bar–sf=1.25 125 2302 

4 PE100 – 6.3  bar–sf=1.25 110 6600 

5 PE100 – 6.3  bar–sf=1.25 90 2000 

6 PE100 – 6.3  bar–sf=1.25 75 16300 

7 LDPE – 4bar-sf=1.25 16 582،000 

درصد از خرید خود را به عنوان  5 حداقل به میزان 7درصد و برای ردیف  2، به میزان 6تا  1*پیمانکار موظف است در خرید ردیف های 

 کارفرما دهد.  انبار مقدار مازاد تحویل

 مشخصات فني انجام عمليات لوله گذاري ❖

 ترتیب اجرای کار •

گردد که عملیات اجرایی به ترتیه زیر حدوده عملیات اجرایی پروژه پیشنهاد میبا توجه به شرایط طبیعی منطقه و به منظور حفاظت م

 :صورت پذیرد

 .سازی محوطه ینتجهیز کارگاه و ایمن ✓

 .احداث شبکه مختصاتی و ارتفاعی بر اساس اطالعات دریافتی از کارفرما ✓

 .های ارائه شدهپیاده کردن م یر لوله ها ا طبق نقشه ✓

 .مارک( باتوجه به مشخصات لوله هااحداث نقاط مبنا )بنچ ✓

 .بندی پیشنهادیهای کارگاهی به تدریج و بر اساس اولویتتهیه نقشه ✓

 .تحویل گرفتن اراضی م یر عملیات با توجه به مشخصات ارائه شده ✓

 .هابری و رفع موانع در م یر لولهکنی، درختبوته ✓

هدایت ین به محلهای مناسه بطوری که برای ساکنین منطقه م دود نمودن ورود یبهای سطحی به محدوده عملیات اجرایی و  ✓

 .ایجاد مزاحمت نکند

 .خاکبرداری و خاکریزی م یر لوله ها ✓

 .هایماده سازی ب تر م یر لوله ✓

 .هاحفر ترانشه و محل حوضچه ✓

 .ها در محل کارگذاریحمل و ری ه کردن لوله  ✓
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 .بوطههای شیریالت و متعلقات مرلوله گذاری و اجرای حوضچه ✓

 .هایزمایش هیدرولیکی لوله ✓

 .هاپرکردن ترانشه لوله ✓

 .اجرای ابنیه فنی م یر ✓

 .تمیزکاری برای تحویل موقت ✓

 .تحویل موقت کارهای انجام شده ✓

 .های چون ساختتهیه نقشه ✓

 تحویل قطعی کارهای انجام شده. ✓

 منابع و مصالح ساختمانی •

 .باشدپیمان بشرح زیر قابل تأمین میمصالح مورد نیاز جهت عملیات ساختمانی ابنیه فنی 

است. یب مورد استفاده در بتن بای تی از  مانکاریبه طرح بر عهده پ یمحل قابل دسترس نیکتریاز نزد ازییب مورد ن نتامی: یب –الف 

را دارا  (108لحاظ فیزیکی و شیمیایی یزمایش شده و از لحاظ کیفیت مشخصات مندرج در فصل سوم مشخصات فنی عمومی )نشریه 

 .باشد

باشد.  یم مانکاریکارفرما و دستگاه نظارت بر عهده پ دییمحل مورد تا نیکتری( موردنیاز از نزد2سیمان معمولی )تیپ  هتهی: سیمان – ب

 .( را دارا باشد108سیمان مصرفی در بتن بای تی مشخصات مندرج در فصل سوم فنی عمومی )نشریه 

کارفرما و دستگاه نظارت بر عهده  دییمحل مورد تا یکتریمیلگرد مورد نیاز در عملیات اجرایی موضوع پیمان از نزد هتهی: میلگرد – ج

باشد. میلگردهای مورد استفاده در طرح بای تی مطابق مشخصات مندرج در فصل هشتم مشخصات فنی عمومی )نشریه می مانکاریپ

 .( باشد108

کارفرما و دستگاه نظارت بر عهده  دییمحل مورد تا نیکتریمصالح درشت دانه و توونان از نزد هیکل هیتهدانه و توونان: مصالح درشت - د

 نامة بتن ایران )یبا( باشد.. مصالح مورد استفاده در طرح بای تی مطابق مشخصات مندرج در ییینباشندیم مانکاریپ

 

 عملیات اجرایی •

 نیباید در ارتباط باعملیات اجرائی رعایت شوند، در این مشخصات فنی یمده است. عالوه بر ا کهیهایاز دستورالعمل یبخش

  .ابالغ خواهد شد یاجرائ اتیتوسط دستگاه نظارت در طول عمل یلیتکم هایدستورالعمل

 ( نقاط کنترل، نشانه و پیاده کردن کارهاالف

کار تحویل خواهد شد. پیمانکار موظف است پیمان به مشاور مهندس و کارفرما رفط از اصلی( ارتفاعی و بندیکنترل و نشانه )مثلث نقاط

 اجرای جهت و نموده پیاده مشاور مهندس طرف از شده داده تحویل هایهای مورد پیمان را دقیقاً مطالعه و با استفاده از بنچ مارکنقشه

  از تائید این. برساند مشاور مهندس تائید به شروع از قبل عملیات

-و محل ساختمان کلی پیمانکار نخواهد کاست. پیمانکار موظف است قبل از شروع کار محور تأسی ات مختلف پروژه هایم ئولیت

ایجاد نماید. این نقاط کنترل و نشانه  این منظور باید تعداد مناسبی نقاط کنترل و نشانهسازد و برای  های مختلف را روی زمین مشخص

 .کردن کارها قرار گیردشود و بتواند مبنای پیاده ی تحکیم و ثبتباید به نحو مناسب
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راهنمائی دارد ها فقط جنبه در روی نقشهشده است. اطالعات توپوگرافی نشان داده  امور فوه تنها و به طور کامل م ئول انجام پیمانکار

پیمانکار بین دهد چنانچه بداند انجام الزم برداری دیگری را که شههر نوع نقینها را مجدداً بررسی نموده کلیه  است و پیمانکار موظف

 یگاه اختالف وجود از کتباً را کارفرما و مشاور مهندس فوریت به باید کند برخورد اختالفی به اولیه هایبرداریبرداری جدید و نقشهنقشه

است مشخص  هرفت کار به ترازکردن و کردنتنظیم گذاری،عالمت برای که را کنترلی و نشانه نقاط تمام وضوح طور به باید پیمانکار. سازد

انجام شده به  است در جای خود حفظ نماید. کنترلای را که مهندس مشاور برای کنترل کارها ایجاد کرده نقاط نشانه سازد و تمام

 مانهر ز کارفرماکردن کارها نخواهد کاست. از اشتباه در پیادهاشی از م ئولیت اختصاصی پیمانکار ن وسیله مهندس مشاور به هیچ وجه

اشتباهًا پیاده شده باشد بدهد و پیمانکار بدون حق طرح دعوی دستور تخریه و تجدید بنای ق متی یا همه کاری را که  واندتمی

 .هد بودخ ارت یا تمدید مجاز مدت پیمان از این بابت، مکلف به اجرای فوری این دستور خوا

مورد  فنی را طبق روشی کهپیمانکار بای تی نقاط ضروری م یر و ابنیه از اجرای عملیات  قبل ( میخکوبی و مقاطع طولی و عرضیب

ضمن عمل از طرف مهندس مشاور در تصویه مهندس مشاور باشد میخکوبی و در سطح زمین با رنگ مناسه مشخص نماید. چنانچه 

یز بدون اینکه هیچگونه ادعائی داشته باشد همزمان با گزارش ن ریید پیمانکام یر و یا موقعیت و محل ابنیه فنی اصالحاتی به عمل

ین اصالح و یا تجدید نماید. برای ینکه کنترل و بررسی عملیات میخکوبی و موضوع به کارفرما بای تی میخکوبی خود را براساس 

از شروع میخکوبی مراته تعطیل قبل  غیر ساعت 48 الاقل بای تی پیمانکار باشد مقدور مشاور مهندس طرف از هاکردن ساختمانپیاده

 .را کتباً به مهندس مشاور اطالع دهد

 تائید به و داده انجام راساً باید که است پیمانکار خود عهده به امر گزارش ارسال و تهیه و هاابعاد ساختمان گیری دقیقهر حال اندازه در

 .برساند مشاور مهندس

 طبق کااه داریشماره هااایین را بدون دریافت هیچگونه وجهی به وسیله میخموظف است م یر خط لوله و پروفیل طولی پیمانکار

 .نماید مشخص شده برده فرو زمین در استوار و محکم طور به مقیم مشاور مهندس نظر

کار پیمان. باشد شده معین رپرها همچنین و بردارینقشه کثیراالضالع رئوس به ن بت پیمانکار توسط بای تی هاو رقوم این میخ موقعیت

ها به ین احتیاج دارد به کردن ابنیه و میخکوبیباید کلیه افراد و لوازم و وسایلی را که مهندس مشاور برای کنترل و بازرسی و پیاده

 مهندس مشاور و یا به شرح فوه به وسیله از طرفقبالً  و رپرهائی که رئوس و در اختیار مهندس مشاور بگذارد. کلیه فراهمهزینه خود 

از بین رفته باشد به وسیله عللی و اگر به است بای تی توسط پیمانکار با کمال مراقبت حفظ و نگهداری گردیده شده  خود پیمانکار نصه

 .پیمانکار و به هزینه خود او تجدید و سپس به تائید مهندس مشاور برسد

مورد رسیدگی فنی میخکوبی شده به عمل نیامده باشد و محور م یر و ابنیه از طرف مهندس مشاور کنترل الزم ینکه از  هرحال قبل در

 .گردد یغاااز نبای تی مذکور هایو تائید قرار نگرفته، عملیات ساختمانی در ق مت

اختالفی مشاهده شود در این صورت  اصلی هاینقشه و هاین بین هایپروفیلپیمانکار و برداشت از میخکوبی به وسیله  پس صورتی که در

 و تهیه نمود خواهد معین مشاور مهندس که ترتیبی به را خود محاسبات و عرضی و طولی هایاز نیمر پیمانکار بای تی سه ن خه 

 .مهندس مشاور نماید  لیمت بررسی جهت

 تواندمی تمایل درصورت ولی نماید برداشت مشاور مهندس وسیله به شده مشخص نقاط از را عرضی هاینیمر است  موظف پیمانکار

 بررسی و مطالعه از پس مشاور مهندس. نماید ارسال پرونده ضمیمه و انتخاب الذکرفوه نقاط بین نیز اضافی عرضی هاینیمر  تعدادی

های فوه احتیاج به اصالحاتی داشته نقشهخواهد داد و در صورتی که  از ین را گواهی و اعاده ن خه یک موافقت رتدرصو فوه هاینقشه

 برای و تجدید را مشاور مهندس طرف از شده اصالح عرضی هایپیمانکار مجدداً نیمر  باشند ین را اصالح خواهد نمود در این صورت
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 قطعی و موقت هایوضعیت صورت در محاسبه مالک شده تائید عرضی و طولی هایهر حال تنها نیمر  در. نمایدمی ت لیم مجدد تائید

 .باشدمی

و حدود خاکریزها و وضع کلی زمین و رقوم تعداد کافی میخکوبی که  میخکوبی را به وسیلهعملیات که استموظف  پیمانکار

سازد  را در روی زمین معین و مشخصها و غیره طبیعی و همچنین شانه زمین با را خاک هایشیروانی مشترک خط هایخاکبرداری

 10 از هاقوس در و متر 25 از م تقیم خطوط در نباید شده کوبیده م یر م طح هایدر ق متکه  هائیخبین میتکمیل نماید. فاصله 

  از ایدب رودمی کار به میخکوبی تکمیل برای که هائیمیخ. نماید تجاوز متر

 وصل شده رپرهای ثابتبه از نظر رقوم ارتفاع و فاصله و به عالوه  متمایز بوده شدهبه کار برده کردن نقشه که قبالً برای پیاده هائیمیخ

تا موقعی  ی تبای است شده کوبیده ترتیه این به که هائیپیمانکار خواهد بود. میخاز هر جهت تنها به عهده  میخکوبی باشد. م ئولیت

اگر بعضی از ینها  که به تشخیص مهندس مشاور برای اجرای کار الزم باشد توسط پیمانکار در محل خود حفظ و حراست شوند. بنابراین

ون وجود ینرا برای کنترل و بازرسی کار و تحویل موقت الزم بداند( بد کنده شده و یا جابجا شوند مهندس مشاور حق دارد )چنانچه

 نصه مشخصو رقوم خود و یا در محل دیگری با فاصله باشد به پیمانکار توضیح دهد دستور دهد که مجدداً در محل اولیه  زماینکه ال

میخواهد  ها پیمانکار در هر زمان و در هر جا کهارتفاع و تراز میخکوبی به کنترل و بازرسی ن بتانجامدر موقع  شوند. در صورت ضرورت

 حداقل در و بنماید را الزم هاینماید و بررسیاصلی را یماده تا بتواند خطوط و زوایای ار کند باید قباًل به مهندس مشاور اطالع داده ک

 .دهد انجام را الزم هاییماربرداری و هاگیریاندازه شود، کار در تاخیر باعث اینکه بدون و وقت

 جریان آبهای سطحیحفاظت عملیات موضوع پیمان از  •

ناپذیر است پیمانکار بای تی با اقدامات پیشگیرانه محوطه عملیات را از جریان یبهای سطحی و در مواردی که انجام کار در یب اجتناب

ئول بخصوص م یل محفوظ بدارد. در سایر موارد انجام کار باید دور از جریان یبهای سطحی انجام پذیرد. برای این منظور پیمانکار، م 

برداری و برچیدن سی تم حفاظت در مقابل جریان یبهای فصلی یا دائمی اعم از تهیه طرح، تهیه مصالح، ساخت، تعمیر، نگهداری، بهره

باشد. بندهای موقت، احداث زهکش و نصه پمپهای یبکشی و یا هرگونه اقدام پیشگیرانه دیگر با نظر مهندس مشاور میاحداث سیل

لی ناشی از جریان یبهای سطحی به کارهای اصلی، تجهیزات ساختمانی، کارهای موقتی و سایر تمهیدات برعهده کلیه خ ارتهای احتما

 باشد و باید مطابق نظر مهندس مشاور ن بت به تعمیر و تعویض کلیه ق متهای خ ارت دیده به هزینه خود اقدام نماید.پیمانکار می

 حفاظت و ایجاد راههای دستیابی •

باشد و چنانچه در طی عملیات اجرایی قطع راههای راههای روستایی موجود در محدوده اجرایی طرح برعهده پیمانکار میحفاظت از 

باشد، برقراری و ایجاد ارتباط بوسیله پل موقت برای راههای دستیابی موجود برعهده پیمانکار بوده و با تأیید مهندس موجود ضروری می

 .مشاور انجام خواهد شد

بر این درحین اجرای کار چنانچه به راههای دسترسی جدیدی احتیاج باشد، پیمانکار م ئول ساخت، تعمیر و نگهداری این راهها  عالوه

باشد. پیمانکار مکلف است درحین احداث یا استفاده از راههای موقتی پس از پایان کار به حالت اول و قابل قبول مهندس مشاور می

هرگونه خ ارت که از این بابت متوجه اراضی گردد م ئولیت جبران ین بعهده پیمانکار خواهد بود و چنانچه  برگردانده شود. بدیهی است

در این ارتباط از سوی مالکین اراضی ذینفع به هر شکل طرح دعوی در مراجع قضایی و یا به طره دیگر گردد، پیمانکار مکلف به 

 باشد.پاسخگویی و عمل به رأی صادره می
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 های اصلی و سایر تأسیساتهای آب, نفت, گاز, جادهلوله تقاطع با •

های یب، نفت، گاز و غیره را در محل پیاده در زمان عملیات اجرا، پیمانکار موظف است با همکاری مهندس مشاور م یر خطوط لوله

بل از شروع عملیات، بوسیله کند و در محل تالقی هر یک از تأسی ات عمومی با عملیات موضوع پیمان موضوع را حداقل ده روز ق

 مهندس مشاور به ارگانهای مربوطه جهت اعزام نماینده برای نظارت و یا ابالغ دستورالعمل و روش کار اطالع دهد.

 لنیات یلوله پل یاجرا یمشخصات فن •

و ری ه کردن، تخلیاه، رویهم انباشتن، انبارکردن، خشک  ییاز جمله بازرسی فنی، حمل و نقل، جابجا گذاریمربوط به لوله یکارها هیکل

 لوله، نصه گودبرداری، از حاصل خاک انتقال و استفاده گودبرداری، نفوذی، هایکاردن ترانشه، سپرکوبی، زهکشی و پمپاژ، سی تم چاه

و ... سازمان برنامه و  303و  261 اتنشری در موجود ضوابط طبق متعلقات و اتصاالت و شیریالت نصه ینها، تعمیر و هالوله بازرسی

 .بودجه کشور اجرا گردد

 

 ISIRI باشناد کاه بای تای مطاباق باا استانداردهایمتار میمیلی 315تا  16اتیلن مورد استفاده در این طرح از سایز پلی هایلوله

2178 ،ISIRI 1331 ،ISO 3607 ،ISO 161 ،ANSI/AWWA C906 ،DIN8074 ،Pr-EN12201  یا استانداردهای و

 :باشند و باید مشخصات فنی زیر را داشته باشندمی HD-PE100 موضوع پیمان از نوع تیلناهای پلیمشابه مورد تأیید باشد. کلیه لوله

 مقاومت در برابر انواع مواد شیمیایی و خورنده -

 مقاومت در برابر پوسیدگی و سایش -

 عدم خورندگی توسط جوندگان -

 سه در برابر ضربه و عدم بروز نشتی و تغییر شکل غیرمجازمقاومت منا -

 لرزه و رانش زمینمقاومت مناسه در برابر فشارهای ناشی از زمین -

 سطح داخلی کامالً صاف و صیقلی -

 پذیری مناسهخاصیت انعطاف -

 طول عمر مفید کاری پنجاه ساله -

 پذیر از طریق جوش له به لهعطافقابلیت اتصال ب یار محکم، بدون نشتی و در عین حال ان -

 متری 200الی  100متر در طولهای میلی 125ها تا سایز امکان حلقه کردن لوله -

 مقاومت در برابر اشعه ماورای بنفش نور خورشید -

نوع کربن، حداکثر اندازه ذرات ها باید با مواد اولیه مناسه، تولید گردند و عواملی نظیر دان یته، توزیع وزن مولکولی، میزان کربن، لوله کلیه

 هایبندی گرانولها و میزان رطوبت در ینها مطابق با استاندارد باشد. همچنین برای تولید لولهکربن، چگونگی پخش کربن، همگونی در دانه

 نوع تولید طراحی شده باشند. یالتی استفاده شود که طراحی و ساخت ینها بر اساس استاندارد بوده و صرفًا به منظور ایناتیلن از ماشینپلی

 لنیات یلوله پل یاجرا یمشخصات فن •

م س ه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران انجام پذیرد.  2178این یزمونها باید در محل کارخانه و در حضور نماینده کارفرما مطابق استاندارد 

 :یزمونهای مورد نیاز عبارتند از

 گیری ابعاداندازه ✓

 اتیلندوده در ترکیبات لوله پلیگیری میزان اندازه ✓
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 گیری توزیع یکنواختی دوده و میزان ینتی اک یژن در لولهاندازه ✓

 اثر بر روی یب ✓

 تغییرات طول لوله در اثر حرارت پس از سرد شدن ✓

 پایداری در مقابل حرارت ✓

 فشار هیدرواستاتیک ✓

 فشار ترکیدن ✓

 فشار در درجه حرارت باال ✓

 مقاومت  کششی و ازدیاد طول ✓

 دگی تنش محیطی لولهشکنن ✓

 تعیین وزن مخصوص ✓

 تعیین حد سیالن )شاخص ذوب(  ✓

✓  

✓  

 هانصب قطره چکانمشخصات فنی  -5-الف ✓

متر  8متر در  8هکتار درخت جنگلی(  250قطره چکانهای مورد استفاده در طرح به شرح زیر می باشد. فاصله درختکاری در اراضی هدف )

شد و برای هر درخت  ست که  4قطره چکان با دبی  6می با شده ا ساعت در نظر گرفته  نیمی از ین در زمان اجرای طرح بر  حداقللیتر بر 

 ها به شرح زیر می باشد.اری نصه خواهد شد. مشخصات قطره چکانهای  یبیروی لترال

 

 های مورد استفادهمشخصات قطره چکان

 تعداد دبی نوع قطره چکان ردیف

 460،000 لیتر بر ساعت PC 4خودتنظیم شونده  1

 اختیار کارفرما قرار دهد.های خریداری شده و نصه نشده را در *پیمانکار موظف است در انجام عملیات خرید، کلیه قطره چکان
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 كارهاي برقي -6-الف
ساخت، حمل، نصه، ت ت و  ه،یو مدارک و نقشه ها به منظور ته یمشخصات فن ریق مت به همراه سا نیارائه شده در ا یمشخصات فن

 ست. شده ا هیگهر تهتحت فشار گل یاریپمپاژ پروژه شبکه یب  تگاهیا قیبره و ابزار دق زاتیتجه یاندازراه

مدارک  ریمشخصات و اطالعات الزم در نقشه ها و سا ریطرح یورده شده است و سا یکل یازهایها و ن تیفیحداقل ک ،یمشخصات فن نیا در

  .شودیارائه م

 0.4/20دستگاه تران فورمر  کی لهیو به بوس لوولتیک 20شبکه  قیقرارداد از طر نیپمپاژ موضوع ا  تگاهیا  اتیتأس یبره اصل نیتأم

ین را دمونتاژ   تیبا یم مانکارییمپر موجود است که پ لوولتیک 315تران فورمر  کدستگاهیدر نظر گرفته شده است. در حال حاضر  لوولتیک

 وزیت اعم از کات اوت ف. الزم است تمام اتصاالدیین نما نیگزییمپر را جا لوولتیک 500تران فورمر  کدستگاهیو  دینما ارفرماک لینموده تحو

 برقرار گردد. مانکاریمجددا توسط پ ریت یپا فیارت تران فورمر و تابلو فشار ضع  تمیو س

 مشخصات فني كارهاي برق ❖

 حدود کار •

اندازی، حدود این ق مت از کار عبارت است از تهیه و ساخت، بارگیری، حمل و نصه، یزمایش )کارخانه ای، قبل از نصه و پس از نصه(، راه

 پمپاژ طرح شامل:  تگاهیا جیها و تجهیزات مختلف برقی پکتحویل کامل و قابل قبول و تضمین کارکرد صحیح دستگاه

 500تران فورمر  اندازیحمل، نصه، یزمایش و راه ساخت، تهیه،کیلوولت یمپر هوایی و تحویل به کارفرما. همچنین  315دمونتاژ تران فورمر  ✓

 راری تمام اتصاالت اعم از کات اوت فیوز، سی تم ارت، تابلو فشار ضعیف زیر تیر بصورت کامل.کیلوولت یمپر و برق

و  Variable Frequency Driveبا سی تم راه اندازی  MCCتابلوهای بره فشار ضعیف  اندازیحمل، نصه، یزمایش و راه ساخت، تهیه، ✓

 به همراه کلیه لوازم مورد نیاز هرتابلو.( مجزا برای هر الکتروپمپ LCBکنترل محلی )نیز تابلوهای 

 500شامل ارتباط از بوشینگ فشار ضعیف تران فورمر کشی اجرای کابلکابل های قدرت و  اندازیحمل، نصه، یزمایش و راه ساخت، تهیه، ✓

 MCC، از  MCCای بره فشار ضعیف تابلوهکیلوولت یمپر تا تابلو فشار ضعیف پای تیر، از تابلو فشار ضعیف پای تیر مجاور ای تگاه پمپاژ تا 

 به الکتروپمپ ها و همچنین تمامی کابل کشی های مربوط به تابلوهای مصارف داخلی و سی تم تأسی ات. 

 داخلی و خارجی.روشنایی ، تأسی ات داخلی و کلیه تابلوهای توزیع جهت مصارف عمومی اندازیحمل، نصه، یزمایش و راه ساخت، تهیه، ✓

ی کابل کشی داخلی، سینی کشی و نصه نردبان کابل، همچنین سی تم داکت بانک کانالها اندازینصه، یزمایش و راه حمل، ساخت، تهیه، ✓

 متر نباشد.  40ولت زیر تران فورمر تا ای تگاه پمپاژ که فاصله منهول ها بیش از  400مدفون از محل تابلو توزیع 

 داخلی. تأسی اتهای مربوط به کشیسیم اندازیحمل، نصه، یزمایش و راه ساخت، تهیه، ✓

سی تم ارت و حفاظت از صاعقه برای ای تگاه پمپاژ و انجام سی تم همبندی همچنین تمام  اندازیحمل، نصه، یزمایش و راه ساخت، تهیه، ✓

 کابل کشی های سی تم ارت.

 کلیه الکتروپمپ ها اندازیحمل، نصه، یزمایش و راه ساخت، تهیه، ✓

  MCCکلیه کابل های کنترل جهت اتصال تجهیزات ابزار دقیق و الکتروموتورها به  اندازییزمایش و راهحمل، نصه،  ساخت، تهیه، ✓

 کلیه تجهیزات ابزار دقیق. اندازیحمل، نصه، یزمایش و راه ساخت، تهیه، ✓

 های مدارب تهاندازی کلیه تجهیزات دوربینتهیه، ساخت، حمل، نصه، یزمایش و راه ✓

برداری نموده و ین را مورد بازرسی، تعمیر و نگهداری قرار داد. اجزاء ی طراحی شود که بتوان به راحتی از ین بهرهسی تم بره باید به نحو

المللی در مورد دستگاهها و تجهیزات مشابه در تجهیزات برقی مختلف باید درصورت لزوم قابل تعویض با یکدیگر باشند. استانداردهای بین

و   DIN ،VDE ،IEC ،BS ،NEMA،ISOن خه:  رعایت شوند. استانداردهای مورد قبول عبارتند از یخرینبرقی و طرز کار ینها باید 

 استانداردهای وزارت نیرو.

 اسناد و مدارک فنی •

 بندی مورد تأیید مشاور طرح ارائه نماید:پیمانکار موظف است مدارک زیر را طبق برنامه زمان
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بره، ابزار دقیق پیش از تأمین. الزم است این اسناد به تأیید مهندسین مشاور و کارفرما رسیده مشخصات فنی و کاتالوگ های تمام تجهیزات  ✓

 باشد.

 نقشه های جانمایی و نصه می بای تی پیش از اجرا جهت بررسی به مهندسین مشاور و کارفرما ارسال و تأیید نهایی اخذ گردد. ✓

( از سازنده تابلوها تهیه گردد و جهت بررسی به مهندسین مشاور و کارفرما schematic diagramالزم است نقشه های شماتیک تفصیلی ) ✓

 ارسال و تأیید نهایی اخذ گردد.

نهایی تمام تجهیزات بره و ابزار دقیق به مهندسین  as builtپس از تأمین و نصه و راه اندازی ای تگاه پمپاژ الزم است مدارک و نقشه های  ✓

 مشاور و کارفرما ارسال گردد.

 

، می ای تگاه پمپاژتمامی تجهیزات بره و ابزار دقیق یزمایش  و ر پایان هر مرحله از کارهای تهیه، ساخت، بارگیری و حمل و باراندازید

 های مربوطه ارائه گردد.کارهای انجام شده به همراه شرح فعالیتلی ت گزارش کاملی از  بای تی

 می بای تی تحویل کارفرما و مشاور گردد.و ابزار دقیق تجهیزات بره تمام های اصل کاتالوگ

 نصب و ها و عملیات خرید, تهیه, حمل و آزمایش تصویب نقشه •

تهیه شده توسط پیمانکار باید قبل از اجراء به تائید و تصویه  و ابزار دقیق های اجرائی تجهیزات برهکلیه نقشهمجددا تأکید می گردد که 

اندازی باید حداقل دو هفته قبل از شروع عملیات فوه به اطالع و تصویه عملیات نصه، یزمایش و راه برسد و همچنین برنامه و کارفرما مشاور

های معیوب باید با هزینه انجام خواهد شد و کلیه دستگاهمشاور اندازی ای تگاه پمپاژ با نظارت برسد. عملیات نصه، یزمایش و راهمشاور طرح 

رافع م ئولیت مشاور طرح توسط  و ابزار دقیق اندازی تجهیزات برهها و عملیات نصه، یزمایش و راهشهپیمانکار تعویض گردد. تصویه کلیه نق

باشد و جوابگوی اشکاالتی خواهد بود که به علت نقص کار وی پیمانکار مذکور نبوده و در هر صورت پیمانکار م ئول ح ن انجام کار می

  بوجود یید.

مشاور طرح باید قبل از هر گونه اقدام توسط پیمانکار به تصویه  و ابزار دقیق ش کارخانه ای تجهیزات برهکلیه خریدها، تهیه، حمل و یزمای

، لی ت کامل اجناس )با  و ابزار دقیق برسد و همچنین پیمانکار موظف است حداقل دو هفته قبل از شروع به تهیه و خرید تجهیزات بره

شناسایی، نحوه حمل و نوع یزمایشات( را طبق برنامه از قبل تعیین شده برای بررسی و تائید  ذکر تعداد، نام سازنده و کشور سازنده، کد

  ارسال نماید. مشاور طرح 

 بازرسی بر ساخت  •

ها و تجهیزات ساخت داخل و یا خارج کشور باید بر طبق مشخصات فنی مهندسین مشاور و همچنین مطابق با یخرین ن خه کلیه دستگاه

 Routine( مورد یزمایشات معمولی )مشاور طرحکر شده در این مشخصات فنی ، توسط نماینده کارفرما )بازرس ساخت و استانداردهای ذ

Tests( و یزمایشات نمونه )Type Tests در محل کارخانه قرار گیرند. پیمانکار م ئول تدارک تجهیزات الزم برای انجام یزمایشات فوه )

باشد و این وسایل و تجهیزات معیوب و ناقص باید توسط پیمانکار مصالح و تجهیزات معیوب و ناقص میباشد. همچنین پیمانکار م ئول می

ارسال مشاور طرح و با هزینه خود تعویض گردد. فهرست کامل یزمایشات و مدارک فنی ین باید حداقل یک ماه قبل از زمان یزمایش برای 

الزم جهت حضور نمایندگان مشاور طرح و بازرسان و نیز انجام وظایف و ایمنی ینان در  کننده باید کلیه ت هیالت و امکاناتمینأگردد. ت

 محل کار را به هزینه خود فراهم یورد.

 

 تجهیزات مرغوبیتتضمین  •

ص ناشی از گردند باید ن بت به هرگونه عیه و نقمورد این قرارداد که توسط پیمانکار تهیه می و ابزار دقیق ها و تجهیزات برهکلیه دستگاه

 و ابزار دقیق کننده مذکور ضمانت شده باشد. مدت زمان گارانتی برای کلیه تجهیزات و تاسی ات برهتهیه، ساخت و حمل توسط تامین

سال در نظر گرفته  10باید حداقل  مذکورباشد. مدت زمان وارانتی برای کلیه تجهیزات ماه پس از نصه و بدون قید و شرط می 12 حداقل

 شود.
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 خصات فني تجهيزات برقمش ❖

 تابلوهای برق فشار ضعیف •

 شرح کار  ➢

کشی، شماره و کشی، کابلگیرد عبارت است از: ساخت، یزمایش، تحویل، نصه، تراز نمودن، سیمکارهایی که طبق این مشخصات انجام می

 باشد. فشار ضعیف می اندازی کامل و قابل قبول و تضمین تابلوهای فلزی تمام ب ته برهگذاری، رنگ زدن و راهنام

 
 شرایط طراحی ➢

، IEC60439 ،IEC60947 ،IEC60157(1&2)کلیه تابلوهای بره فشار ضعیف باید در داخل پکیج نصه شود و طبق استاندارد 

IEC60269 ،IEC60044-1 ،VDE0201  وBS5493  .ساخته شده باشند 
 ولتاژ ➢

 ولتاژ نامی کار برابر خواهد بود با:

 هرتز چهار سیمه برای جریان متناوب 50ولت،  400/660

 های با جریان متناوبولت برای دستگاه 1000/600حداکثر ولتاژ نامی جهت طراحی برابر خواهد بود با: 

 ها باید قادر باشند در محدوده ولتاژهای زیر بخوبی کار کنند:تمام دستگاه

 ولت  231/400%10برای تجهیزات جریان متناوب:  
 ریان نامی و جریان اتصال کوتاه تجهیزات  ➢

ها و تجهیزات ها و تجهیزات باید قادر باشند بطور م تمر تا جریان کار رله حرارتی )بیمتال( بخوبی کار کنند. عالوه بر ین دستگاهتمام دستگاه

می شود باید یثار حرارتی و دینامیکی جریان اتصال کوتاه مشخص شده در نقشه تک خطی بره را بخوبی تحمل نمایند. همچنین متذکر می

 رسیده باشد.مشاور طرح هرگونه اقدامی به تایید و تصویه  نقشه های جزییات ساخت قبل ازتمامی تی بای 
 حفاظت موضعی ➢

ها و تجهیزات برقی جریان متناوب باید بطور موضعی و سلکتیو حفاظت شوند. این حفاظت ها باید در مقابل جریان اتصال کوتاه، تمام سی تم

های حفاظتی استفاده شده در تجهیزات برقی به نحوه مل یید. بنابراین الزم است زمان بندی و تنظیم رلهبار اضافی و جریان زیاد ینی بع

 مطلوب و بدرستی انجام شود.

 تابلوهای برق فشار ضعیفانواع  •

 :طرح درنظرگرفته شده است ای تگاه پمپاژ دربطور کلی تابلوهای زیر 
( vfdهای موتوری شامل راه انداز درایو فرکانس متغیر  )، سلول  یسلول ورود یکشامل ( MCCالکتروموتورها ) کنترل و حفاظتی هاتابلو ✓

 مطابق نقشه های منضم به پیمان. و فیوز MCCBاز جمله  همراه با کلیه تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری

 (LCBتابلوهای کنترل محلی الکتروپمپ ها ) ✓

 (MDPی بره مصارف عمومی )هاتابلو ✓

و قبل از هر گونه  های پایه ارائه گردیده استهای تک خطی تابلوهای برقی طرح مذکور، فقط بعنوان نقشهکلیه نقشه گرددیادیوری می

تحویل مشاور طرح تائید به  بررسی و تهیه و برای می بای ت توسط تابلوساز های اجرائی تابلوهای برقیاقدامی جهت ساخت تابلوها، نقشه

 داده شود.

 تابلوها ساختمان •

 رتیه قرارگرفتنت ➢

های الف(. تابلوها باید از نوع فلزی تمام ب ته و دارای قابلیت توسعه از طرفین باشند بدین منظور پوشش جداره های جانبی بوسیله پیچ ومهره

 باشند.کروم محکم شده و قابل تعویض می
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های اتفاقی که در اثر حمل و نقل و همچنین ب شوند تمام تنشای باشد تا بتوانند بدون اینکه خراهای مختلف تابلوها باید به اندازهب(. بخش

 یید و نیروی دینامیکی جریان اتصال کوتاه را بخوبی تحمل نمایند.نصه بوجود می

وجود ینها بخوبی کار کنند ثانیًا فاصله کافی برای تعمیرات و بررسی  اوال ها در داخل تابلو باید طوری باشد تاج(. ترتیه قرارگرفتن دستگاه

 داشته باشد.

های داخل تابلو از ریزش یب ها و دستگاهها باید طوری ساخته شوند که سیمد(. در تمام تابلوهای ب ته فلزی باید تهویه بوجود یید. هواکش

ها باید دارای فیلتر ضد گردوغبار و توری باشند تا از نفوذ گرد وخاک و حشرات به داخل تابلو ممانعت و چکه کردن یسیه نبینند. این تهویه

. بوسیله میکروسوییچ درب کنترل شده و با باز شدن درب تابلو چراغ روشن گرددبعمل یورند. بعالوه هر سلول باید دارای روشنایی باشد که 

 همچنین کلیه تابلوهای بره فشار ضعیف باید مجهز به قالب های جهت حمل و نقل باشند. 

و پوشش  بتابلو مربوطه باز گردد. جهت در بنمودن کلیدهای دستی معمولی درها(. تابلوها باید طوری ساخته شوند که برای قطع و وصل 

ها نیز از کالف مخصوص جهت ب متر ساخته شوند و در پشت درمیلی 2های اطراف تابلوهای ای تاده باید از وره فوالدی به ضخامت 

باشند و باید پیش از رنگ یمیزی در پنج مرحله باندرایت  ها باید صاف و همواراستحکام بخشیدن به ین استفاده شود. ضمنا کلیه سطوح سلول

شوند. اساس روش باندرایت به ترتیه مراحل چربی گیری قلیائی، مرحله ش تشو با یب ولرم، مرحله ف فات روی، مرحله سیلر و مرحله 

میکرون  120الی  80نگ باید بین های کافی از رنگ صنعتی مخصوص به ضخامت رها باید با الیهباشد. کلیه سطوح سلولخشک شدن می

باشد بنابراین مشخصات پوشش بدنه تابلوهای بره فشار ضعیف )جنس  های( رنگ یمیزی شد)به روش پودری الکترواستاتیکی پخت کوره

 ونوع رنگ( و اندازه ضخامت رنگ ین باید توسط سازنده در اسناد تابلوها ارائه گردد.

  .شود تعبیه تابلوها و با تعداد کامل در اسهمن تعریق ضد هیتر حتما است الزم ی(
 ساختمان فلزی تابلوها ➢

گردد که جهت تغییر در شوند. بنابراین این امکان فراهم میتابلوها از وره فوالدی که دارای استحکام دینامیکی باالیی است ساخته می

کاری نبوده و اینکار به سهولت انجام پذیرد. زات نیاز به سورا های نگهدارنده و صفحه های نصه تجهیها، پلوضعیت و یا اضافه نمودن براکت

های یلومینیومی مناسه و مقاوم درتابلوها استفاده شود. کالس حفاظتی تابلوها بایدحداقل باید برای استقرار تجهیزات نصه ریلی از پروفیل

IP54 .های فوالدی باید عاری از هرگونه وی زمین )کانال( قرارگیرند. ورهتابلوها باید طوری فرم گرفته باشند که بتوانند بطور یزاد ر باشند

گیرد کج نشود. اسکلت تابلوها باید دارای استحکام کافی برای ترک بوده و صلبیت ین طوری باشد که وقتی بطور یزاد روی زمین قرار می

ها باید ب کج شدن ین جلوگیری شود، مناسه باشد. در گردد تا ازتابلو نصه می بهایی که در پشت صفحه هر درنگهداشتن وسایل و کالف

ها باید فوالد گالوانیزه )ضد زنگ( و یا ف فر برنز را بخوبی تحمل نمایند. جنس فلز لوال بها وزن درروی دو لوال به راحتی حرکت کنند و لوال

 خود باشد. بباشد. هر تابلو باید دارای قفلی در وسط در

باید با بازکردن درب محافظ جلوی تابلو، یا برداشتن صفحه محافظ جلوی ین، دسترسی به کلیه لوازم و  ،از جلودر تابلوهای قابل دسترسی 

تجهیزات داخلی تابلو بدون تداخل با کار ق مت های مختلف امکان پذیر باشد ولی در تابلوهای قابل دسترسی از پشت این امکان باید با 

 بازکردن درب پشت تابلو حاصل شود. 

مناسه باشد. پیچ و مهره باید از جنس روی پایه یک متری باید طوری باشد که برای وصل کردن با پیچ و مهره  LCBهای اختمان تابلوس

 یلیاژی مقاوم در برابر خوردگی باشند.

ن نقشه و مدارک تابلوها، محلی برای قرارداد بگردد و در پشت درهای مخصوص حمل و نقل تعبیه میدر سقف تابلوهای ای تاده قالب

شود. تابلوها باید دارای فضای مناسه جهت سهولت در تعمیرات و تغییرات تجهیزات داخل ین را داشته مربوط به تابلوها در نظر گرفته می

 باشند.

 ها شینه •

لی ین باشد و بوسیله برابر جریان نامی کلید اص 5/1 حداقل ها باید( ساخته شده و مقدار جریان نامی شینهE-CUها از مس لخت )شینه

ای یا فلز مشابه نقره باشد. ها باید از نوع نقرههای اتصال باید با همدیگر پیچ شوند. سطح اتصال شینهایزوالتور نگهداری شوند. شینه و حلقه

  مین وصل شود.شینه زمین بصورت سرتاسری باید از بدنه تابلو ایزوله باشد و بوسیله یک اتصال قابل جداشدن به ترمینال سی تم ز
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( و مقاوم در برابر حرارت و به رنگ طوسی و یا صورتی و از جنس مرغوب اروپای غربی Heat Shrinkها باید دارای روکش حرارتی )شینه

 های بشرح زیر عالمتگذاری نماید:و با لیبل

 (L1)با لیبل   (R)فاز 

 (L2)با لیبل   (S)فاز 

 (L3)با لیبل   (T)فاز 

 اتصاالت داخل تابلوهاسیم کشی و  •

گیرد. هر سیم باید بدون اینکه های جداگانه و دارای عایق پالستیکی که سطح مقطع کافی داشته باشند انجام میاتصال داخلی تابلوها با سیم

 درجه حرارت ین باال رود شدت جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را تحمل نماید.

ها باید به اندازه کافی باشند تا هر د تا ارتعاشات و دیگر عوارض باعث شک تگی ینها نشود. ترمینالترمینال وصل شونها باید محکم بهسیم

هر سیم باید به یک ترمینال وصل شود اما در وسایل الکتریکی  هادی ورودی و خروجی به یک ترمینال وصل شود. در سیم کشی داخلی

هر ه نحوه مطلوب یرایش شده باشد حداکثر دو سیم را میتوان به یک ترمینال وصل نمود. درصورتیکه ابعاد ترمینال به اندازه کافی بوده و ب

ایزوالسیون کامل باید بین ترمینال ها با ولتاژهای مختلف و عملکرد متفاوت  مجموعه ترمینال باید دارای ده درصد ترمینال اضافی باشد.

  check Lampسیگنال روی درب تابلو باشند و تمام تابلوها باید دارای مدار  الزم است تمام وضعیت ها و خطاها دارای چراغبوجود یورد. 

 دیودی باشند.

 کلیدهای اتوماتیک برق فشار ضعیف  •

درصورت بروز خطای جریان اتصال کوتاه، . دنباشمیفیکس از نوع و اضطراری ( بره فشار ضعیف تابلو ورودی اصلی MCCBکلید اتوماتیک )

زمین و یا اضافه بار، مدار الکتریکی اصلی را بصورت اتوماتیک قطع خواهد نمود. کلید کمپکت اتوماتیک باید دارای جریان قطع ینی، خطای 

 کنترل یونیت کامل باشند.  

درصورت می باشد و با سی تم کنترلی و حفاظتی کامل )کنترل یونیت( وصل  MCCBکلیدهای اتوماتیک تغذیه کننده الکتروموتورها از نوع 

 1000خطای اتصال کوتاه و یا اضافه بار، مدار الکتریکی را بصورت اتوماتیک قطع خواهند نمود. حداکثر کالس عایقی کلیدهای اصلی بروز 

دهد باید برای دهنده مکانیکی که وضعیت ب ته و باز بودن کلید را نشان میها باید سریع قطع و وصل شوند. یک نشانباشد. کنتاکتولت می

های کمکی باشند تا بتوانند درمواقعی که کلید بوسیله رله حرارتی و مغناطی ی قطع ظرگرفته شود. کلیدها باید دارای کنتاکتهر کلید در ن

دهنده را بکار اندازد. عالوه بر ین باید سوئیچ کوچکی درمدار سیگنال قرارداده تا بتوان مدار سیگنال را در مواقعی های نشانشود دستگاهمی

های های کمکی قطع کلیدها در تابلو باید با هم موازی باشند. بطوریکه با یک فرمان چراغی از خط خارج است قطع نمود. کنتاکتکه کلید اصل

های کمکی جهت کنترل، عالمت دادن و های مختلف بصورت همزمان روشن شوند. هر کلید باید دارای تمام کنتاکتدهنده در محلنشان

 شد.( باInterlockقفل داخلی )

 یوزها ف •

ناگون فیوزها باید به یسانی قابل نصه در داخل تابلو و یا کلید فیوز باشد. فیوزها باید بگونه ای طراحی و انتخاب شده باشند که در حاالت گو

مدت  و شرایط کار طبیعی و غیر طبیعی، پایداری حرارتی در طول مدت اتصال کوتاه و همچنین در طول مدت برقراری جریان اسمی کوتاه

ترین نیروی تولید شده به وسیله حداکثر مقدار جریان تعیین شده بریورده نماید. همچنین فیوزها باید دارای پایداری دینامیکی در برابر قوی

 ای قوی که به وسیله قطع همان جریان تولید می گردد، باشند.اتصال کوتاه همانند فشار ضربه

 کلیدهای مینیاتوری  •

باید از نوع حرارتی ا مغناطی ی باشند و بدنه ینها استقامت حرارتی و مکانیکی کافی برای تحمل مداوم جریان نامی ین کلیدهای مینیاتوری 

باشد در شرایط کاری را داشته باشد. بدنه کلیدهای مینیاتوری باید بتواند جریان اضافه بار و اتصال کوتاهی را که کلید عامل حفاظتی ین می

اظت کلید باید با درجه حفاظت تابلو هم خوانی داشته و از درجه حفاظت تابلو نکاهد. محفظه در برگیرنده جز عمل تحمل نماید. درجه حف

 کننده حفاظتی، باید به منظور جلوگیری از تماس شخص با مکانیزم مزبور کامالً مهر و موم شده باشد. اجزای فلزی مکانیزم عمل کننده باید

های کلید باید به گونه ای باشد یط یب و هوایی مشخص شده در این مشخصات فنی فرسوده نگردد. ترمینالاز جنس مقاوم باشد تا در شرا

 که از پراکنده شدن سیم و یا کابل متصل به ین جلوگیری نماید. 
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 اسناد و مدارک •

 اسناد و مدارکی که باید جهت تصویه و تائید تحویل مشاور طرح قرار گیرد:
 جهت انتخاب صحیح لوازم برقی داخل تابلوها برقیمشخصات فنی تجهیزات  ✓

 های کفها و یا کانالابعاد خارجی، فواصل برای نصه، عملکرد و نگهداری و نیز ابعاد شکاف ✓

 های محل نصه وسایلها همراه با نقشهنقشه طرح ✓

 بطور کامل از هر سلول با فهرست وسایل ین و اسکماتیک ها دیاگرام مدارات ✓

 تابلوها شامل جانمایی، ابعاد داخلی و خارجی، پانچینگ ها، نمای طرفین، وزن بدنه و شمشنقشه های  ✓

 هاها و ترمینالها شامل مشخص کردن تمام سیمکشیجدول و نقشه کلیه سیم ✓

 و الجیک دیاگرام تشریح سی تم های اینترالک ✓

 کتابچه دستورالعمل های حمل و نقل، انبار کردن و نصه تابلوها  ✓

 برداری، نگهداری و عملکردهای بهرهدستورالعمل کتابچه ✓

 های داخل تابلوهاهای مربوط به دستگاهاطالعات فنی کامل و اصل کاتالوگ ✓

 گزارش یزمایشات نوعی ✓

 گزارش یزمایشات معمول ✓

 برنامه یزمایشات معمول و روش ینها ✓

انکار برای هر یک و هر نوع از تجهیزات برقی ای تگاه پمپاژ بصورت کلیه اطالعات درخواستی مندرج در برگه های اطالعاتی زیر باید بوسیله پیم ✓

های اطالعاتی و اسناد پیمان جداگانه، کامل و بطور دقیق تکمیل گردد. پیمانکار موظف است موارد مهم فنی بشرح زیر را بطور کامل در برگه

 :تکمیل و رعایت نماید

 پیوست اسناد Vendor Listت برقی طبق قید کامل نام شرکت و کشور سازنده لوازم و تجهیزا ▪

ها و ها و غیره طبق نقشهکابلسیم ها و قید کامل تعداد لوازم و تجهیزات برقی مورد نیاز تابلوهای بره فشار ضعیف، لی ت متراژ  ▪

 مشخصات فنی 

 قید کامل مشخصات فنی لوازم ، تجهیزات برقی و غیره  ▪

های اطالعاتی که توسط مشاور طرح تائید هیزات برقی را مطابق با مشخصات مندرج در برگهپیمانکار موظف است کلیه کارهای مربوط به تج

 گردیده است به پایان برساند. 

 آزمایشات •

جمعی در کارخانه سازنده یزمایش و برداری بطور جداگانه و سپس بطور دستهکلیه تابلوهای بره فشار ضعیف باید قبل از حمل، نصه و بهره

از یزمایشات همراه با نحوه یزمایش و باید لی تی  تابلوسازتأمین گردد.  تابلوسازهای یزمایش باید توسط ند. لذا کلیه دستگاهاندازی شوراه

د در استانداردهای مربوطه را حداقل یک ماه قبل از انجام کار تهیه و قبل از هرگونه اقدامی به تأیید مشاور طرح برساند. کلیه یزمایشات بای

 هایی که در هنگام یزمایش معیوب تشخیص داده شوند باید به هزینه پیمانکارر طرح و بازرس انجام و به تأیید وی برسد. دستگاهحضور مشاو

های تابلوهای بره فشار ضعیف انجام دهد چنانچه سازنده تابلو نتواند تعویض گردند. سازنده باید حداقل یزمایشات بشرح زیر را بر روی سلول

ی از یزمایشات زیر را در کارخانه خود انجام دهد بنابر تشخیص و تایید مشاور طرح کارخانه دیگری انتخاب و کلیه تابلوها با یکی و یا بعض

انگلی ی و یا فارسی شده باید به زبان به یزمایشات انجام هزینه پیمانکار باید در کارخانه فوه تحت یزمایش قرار گیرند و کلیه گزارشات مربوط

 و به مشاور طرح تحویل داده شود.تهیه 
 بررسی صحت وندور تجهیزات بکار رفته در تابلوها ✓

 بررسی ابعاد و اندازه ها، کیفیت رنگ، کیفیت سوراخکاری ها، کیفیت تجهیزات مکانیکال و... ✓

 تعیین مطابقت با مقررات مربوط به افزایش دما ✓
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 الکتریکتعیین مطابقت با مقررات مربوط به خواص دی ✓

 مطابقت با مقررات مربوط به ای تادگی در برابر اتصال کوتاه تعیین ✓

 تعیین مطابقت با مقررات مربوط به پیوستگی مدارهای حفاظتی ✓

 مطابقت با مقررات مربوط به فواصل هوایی و فواصل خزشی ✓

 تعیین مطابقت با مقررات مربوط به کارهای مکانیکی ✓

 تعیین مطابقت با مقررات مربوط به درجه حفاظت ✓

 الکتریکایش دییزم ✓

 کنترل اقدامات و مداومت الکتریکی مدارهای حفاظتی ✓

 ت ت کامل مدارات و ت ت عملکردی سایر تابلوهای فشار ضعیف ✓

گیری و تران فورمر های جریان و و مشخصه های کارکرد وسائل اندازه پیمانکار می بای تی یزمایشات مربوط به اندازه گیری کالس دقت ✓

با اختالف فاز مناسه )شبیه به شرایط واقعی کارکرد( به  ام دهد. برای انجام یزمایشات، باید جریان و ولتاژ سه فازمربوطه را انج ولتاژ

و مقادیر کمیات الکتریکی داده شده به  ها اعمال گردد تا جهت حرکت المان متحرک دستگاه مربوطه مشخصسرهای ورودی دستگاه

 دستگاه مشخص و اندازه گیری شود.

 شامل موارد زیر باشد:بازرسی و بازبینی حداقل 
  درجه حفاظت کل تابلو  ✓

  درجه حفاظت بین هر ق مت  ✓

 ها  Shutter قابلیت اطمینان صفحات جداکننده و ✓

  قابلیت اطمینان عملکرد عناصر و اینترالکها  ✓

  عایقبندی سی تم باسبار  ✓

 فواصل هوائی خزشی بین عناصر برقدار  ✓

 نصه مناسه اجزاء  ✓

 مکشی و کابلکشی قدرت و فرمان و کیفیت کابلشوها و سرسیمها سی ✓

 مناسه بودن سیمهای زمین و اتصاالت مربوطه  ✓

 ها مطابق نقشه  صحت برچ ه و پالک ها و صحیح بودن نوشته ✓

  موجود بودن سی تم زمین در کل طول تابلو  ✓

 قابلیت جابجائی تجهیزات با رنج مشابه  ✓

  ... ها لوازم اندازه گیری  و رابطسی تم کنترل حفاظت اینترالکها  ✓

 یزمایش دی الکتریک مدار اصلی و فرمان  ✓

 یزمایش عمکرد مکانیکی  •

 یزمایش عملکرد الکتریکی  ✓

  ... گیری، کنتاکتورها و کنترل تمام رله ها لوازم اندازه ✓

 مقاومت عایقی تمام تجهیزات ✓

ها، انداز مکانیکی، قفل و ب تن کار اجزای راهنحوه عملکرد الکتریکی م ثر بودها و درصورت لزوم یزمایش کشیبازرسی تابلو شامل: بازرسی سیم ✓

 های داخل تابلوها و نصه لوازم و دستگاهها و کابلها و غیره، صحت کشیده شدن هادیکلید، قفل

الزامی  final bookاز ساخت ارائه الزم است تابلوساز برگه های تأیید اصالت کاالهای وارداتی را پیش از ساخت ارایه نماید. همچنین پس 

 است.
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 .مطابقت و تبعیت از این موارد رافع م ئولیت پیمانکار در خصوص صحت عملکرد مجموعه کامل تجهیزات، نی ت

 انجام شود و هیچ تابلو برقی بدون اخذ تأیید از مهندسین IEEEیا  IECشایان ذکر است تمامی یزمایشات می بای ت بر اساس استانداردهای 

 مشاور و کارفرمای پروژه مجوز حمل و نصه در پروژه را ندارد.

 های برقکابل •

 کابل های بره فشار ضعیف ➢

کشی روی سینی و گیرد عبارت است از: طرح، ساخت، یزمایش، تحویل، نصه، تراز نمودن، کابلکارهائی که طبق این مشخصات انجام می

 .های بره فشار ضعیف و وسایل مورد نیاز در کابل کشیکامل و قابل قبول و تضمین کابلاندازی نردبان کابل با کابلشوهای مربوطه و راه

مشاور طرح جهت تائید و تصویه تحویل  پیش از خرید های بره فشار ضعیف را با توجه به طول کابلپیمانکار باید سطح مقطع مناسه کابل

 بدهد.

 
 مشخصات فنی  ➢

ها دارای ایزوالسیون دوبل ه تند. هر هادی باشند. این کابلهای مختلف میولت ساخته شده و دارای هادی 1000/600ها برای ولتاژ کابل

تطبیق  VED0273و  IEC60502ها باید با ها دارای غالف سراسری ه تند. مشخصات کابلباشد. کابلبطور مجزا دارای ایزوالسیون می

  گیرند.برای توزیع انرژی بره در ولتاژ ضعیف مورد استفاده قرار میها نماید. کابل
 مشخصات و مقادیر نامی ➢

 کیلوولت 6/0ولتاژ نامی در فرکانس صنعتی بین هادی و زمین: 

 کیلوولت 1ها در فرکانس صنعتی: ولتاژ نامی بین هادی

 سانتیگراد درجه 70ماکزیمم درجه حرارت هادی در حالت کار دائمی: 

 درجه سانتیگراد 160ثانیه(:  5حالت اتصال کوتاه )ماکزیمم در 
 جزئیات اصلی ساختمانی کابل ➢

 هاهادی

  باشند. IEC60288از مس خالص یا از مس دوباره پخته شده براساس  های کابل باید دارای کیفیت عالی وهادی

 بندیعایق

 باشد. IEC60502مروینیل کلراید مطابق با استاندارد نیل کلراید یا پلیویهای بره ولتاژ ضعیف باید از عایق جامد پلیایزوالسیون کابل

 لوازم اتصال

اند مطابقت ها که درعمل یزمایش شدههای نوع عایق، باید با استانداردهای سازندگان کابللوازم اتصال، رزین و ترکیبات ین، نوارها و جداکننده

 داشته باشد.
 یزمایشات ➢

 از اطمینان حصول جهت. گیرند قرار یزمایش مورد مربوطه، م یرهای در اجرا از پس و قرقره روی از شدن باز زا قبل باید هاکابل تمام

 میزان به که ولتاژی و Megger دستگاه توسط همچنین. کرد استفاده اُهم ت ت از باید کابل، شناسایی نیز و کابل هایهادی پیوستگی

.کلیه یزمایشات باید براساس نمود حاصل اطمینان کابل، عایق الکتریک دی سالمت از باید شود،می اعمال کابل نوع هر برای مشخص

 باشد. VED0273و  IEC60502استانداردهای 
  یزمایشات عادی .1

o اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادی کابل  

o یزمایشات تخلیه جزیی  

o یزمایشات مقاومت در مقابل ولتاژ حداکثر 

o هابررسی اندازه 
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 نمونه یزمایشات .2

a. الکتریکی 

o گیری مقاومت عایقی در درجه حرارت محیطاندازه 

o گیری مقاومت عایقی در ماکزیمم درجه حرارت محیطاندازه 

o یزمایش جریان متناوب فشار قوی 

o یزمایش تخلیه جزئی  

o یزمایش خمش، بعالوه تخلیه جزیی  

o  کابل.اندازه گیری تانژانت زاویه بعنوان تابعی از ولتاژ و ظرفیت خازنی 

o .اندازه گیری تانژانت زاویه بعنوان تابعی از درجه حرارت 

o .یزمایش سیکل حرارتی بعالوه یزمایش تخلیه جزیی 

o  یزمایش مقاومت در برابر ولتاژ لحظه ای، همراه با یزمایش ولتاژ   Power Frequency 

o یزمایش ولتاژ زیاد جریان متناوب  

b. غیرالکتریکی 

o اندازه گیری ضخامت عایق  

o زه گیری ضخامت پوشش غیرفلزی روی کابلاندا  

o تعیین مشخصات مکانیکی عایق قبل و بعد از بهره برداری  

o تعیین مشخصات مکانیکی پوشش غیرفلزی قبل و بعد از بهره برداری  

o  یزمایش پایداری حرارتی عایقPVC 

o یزمایش جذب یب در عایق  

o شوک حرارتی( یزمایش در مقابل شعله(  

o ( مطابق با استاندارد یزمایش خمش مخصوصIEC502) 

c.  ویژه 

o ها هادی بررسی 

o گیری ضخامت عایق و غالف غیر فلزی اندازه 

o بندیها و نوارهای زرهگیری سیماندازه 

o گیری قطر خارجی اندازه 

o گرمائی روی عایق  یزمایش تحمل 

 
  یزمایشات الکتریکی بعد از نصه .3

 گرفت. انجام خواهد  IEC502از استاندارد 18این یزمایشات مطابق با بند  

 انجام دهد.با حضور نمایندگان مشاور و بازرس الذکر را هزینه خود کلیه یزمایشات فوهمی بای ت با الزم به ذکر است پیمانکار 

 ار ارایه گردد. یزمایش قرارگیرند.گواهی یزمایشات باید توسط پیمانک تحت IEC 502 تمام کابل ها باید مطابق با استانداردهای قابل قبول یا
 زمین اتصال هایکابل ➢

 .باشد لخت زمین در دفن برای و داشته سبز یا زرد رنگ PVC پوشش باید روکار برای زمین اتصال هایکابل
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 هالوله در هاسیم ➢

 5/1 مقطع با هایکابل از توانمی روشنایی لوازم تا کلید محل از روشنایی هایکابل در. باشد مترمربعمیلی 5/2 باید هاسیم مقطع حداقل

 جریانشدت و مجاز ولتاژ افت حداکثر ،(کابل دهیجریان) صحیح ظرفیت به هاکابل انتخاب در باید همیشه اما. کرد استفاده مترمربعمیلی

 .داشت توجه کوتاه اتصال
 گذاری نشانه ➢

 بر روی غالف خارجی کابل، حداقل اطالعات زیر باید بطور پاک نشدنی یورده شود: 

 نام سازنده و یا عالمت تجاری ین 

 نشانه مشخص کننده نوع، جنس و سطح مقطع کابل 

 ولتاژ نامی 

 شماره استاندارد بکار رفته 

 سال ساخت 

 متراژ کابل از دو طرف و درج ین بر روی غالف خارجی کابل 

 این مشخصات بای تی بطور مناسه روی غالف کابل بطور پیوسته تکرار شود.
 حمل و نقل بندی، ب ته  ➢

کابل بای تی بر روی قرقره کابل مناسه پیچیده شده باشد. این وسیله باید کابل را کامالً در مقابل صدمات ناشی از حمل و نقل، ضربات 

ی ای باشد که حمل و نقل کابل بر روی وسیله نقلیه مشکلبندی باید به گونهناشی از بارگیری و باراندازی کابل محافظت کند. نحوه ب ته

ی ایجاد نکند. مشخصات فنی قرقره کابل از قبیل: وزن، ابعاد، طول کابل، اسم و یدرس سازنده بای تی بطور خوانا و غیر قابل پاک شدن بر رو

 قرقره کابل نوشته شود. برای باز کردن کابل از روی قرقره بای تی قرقره دارای عالمت مناسه باشد و همچنین باید از خرک استفاده نمود.
 کابل نصه هایروش و ولاص ➢

 مناسه شرایط دارای کشیکابل م یر و شده مشخص کامالً  کابل انتهای و ابتدا تجهیزات نصه موقعیت باید کشیکابل عملیات شروع از قبل

 .باشد

 کردنگرم بدون شده ذکر دمای از ترپایین دمای در کشیکابل. است گرادسانتی درجه PVC، 5 هایکابل برای کشیکابل محیط دمای حداقل

 .نی ت مجاز کابل

 شدن گرم از پس و داده گراد قرارسانتی درجه 25 دمای در ساعت 12 مدت به را کابل گرادسانتی درجه 5 از کمتر دمای در منظور بدین

 بین فاصله حداقل .شود استفاده کابل جوزاب از باید کشیکابل هنگام در .گردد اقدام سریع نصه و حمل به ن بت کابل هایق مت تمامی

 .باشد می متر سانتی 30 همگروه غیر های کابل

 رعایت کابل و م یر نوع به توجه با مربوط استاندارد مطابق هاکابل خمش شعاع باید مختلف م یرهای و کشیکابل هایروش تمامی در

 .گردد

 باید کابل رشته هر کشیدن از بعد .شود گرفته نظر در یدکی عنوان به کابل طول از مقداری م یر انتهای و ابتدا در باید هاکشیکابل همه در

 مکانیکی صدمات از باید م یر پوشش زمان تا هاکابل تمامی .شود درج کابل روی دائمی یا موقت صورت به نقشه مطابق شناسایی شماره

 .گردند محافظت احتمالی

 تاییسه هایگروه و شوند گروهی (Trefoli)  تاییسه صورت به باید گیرند،می قرار مدار یک در موازی صورت به که ایرشتهتک هایکابل

 .گیرند قرار هم کنار در م یر طول کل در باید
 . باشد می متر سانتی 30 همگروه غیر های کابل بین فاصله حداقل -

 قطر برابر 1.5 از بزرگتر لوله داخلی قطر است الزم  بوده ساده ین کشیدن که باشد ای بگونه باید لوله داخل های کابل تعداد حداکثر -

 .باشد ین داخل در شده کشیده های کابل دسته یا کابل

 .شود لحاظ(spare)  یدک بصورت لوله %20 حداقل است الزم -

 .باشد نمی تأیید مورد م یر به هیچ عنوان در مفصل کاربرد و بوده تکه یک باید کابل کلیه -
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 .MCC)جهت کابل کشی از تابلو زیر تیر تران فورمر تا  .شود اجرا استاندارد مطابق منهول یک متری 40فاصله  هر در حداکثر است الزم -

 گیرند، باید از صدمات مکانیکی به صورت زیر حفاظت شوند:ییند و روی دیوار قرار میها بیرون میهایی که از داکت یا ترانشهکابل

 قوی در هر انتهای لوله رزوه شده باشد.های حلیک لوله گالوانیزه با سایز مناسه با بوش

 در طول کابل، سینی کابل باید لبه برگشته، گالوانیزه و با سایز مناسه باشد.

 ها و متعلقات باید یک سی تم واحد و از یک کارخانه باشد.ها، براکتها، گرههمه مقاطع نگهداری کابل، زوایا، خم

ها عبور ها، دیوارها و یا سقفهایی که از کفمتر باالتر از کف زمین انجام شود. برای کابل 8/1ها، باید از زیر کف تا سطح محافظت از کابل

 بینی شود.( برای هر کابل پیشBush Conduitای )کنند، باید یک غالف لولهمی

 300ها از هم ند. فواصل نردبانهای کابل قرار گیرای روی نردبانهای کنترل، باید به شکل جداگانه( و کابلLVهای قدرت توزیع )کابل

 متری( بین سقف و نردبان کابل حفظ شود.میلی 300متر باید باشد. همین فاصله )میلی

های کوتاه و با ها باید روی نردبان مشترک اما فقط برای طولدر صورتی که امکان استفاده از دو یا چند نردبان کابل ممکن نباشد، کابل

 متری قرار داده شوند.میلی 300های مختلف کابلرعایت فواصل بین انواع 

شوند و همه ینهایی که داخل نصه شده اند و ممکن است از گرد و خاک، جوشکاری و یا افتادن اشیاء هایی که بیرون نصه مینردبان کابل

 ینها یسیه ببینند، باید با وره فلزی پوشش داده شوند. روی

 IECکشی های سیمنامهیا نشریه ییین ANSIشود، باید با ی که توسط پیمانکار در سایت انجام میکشهای موقت و هر سیمکشیسایر سیم

 مطابقت داشته باشد.

ها و سایر موارد مصرف مشابه سخت، باید از در اتصال نهائی همه موتورها و سایر تجهیزاتی که در معرض لرزش قرار دارند، به جای لوله

 متر استفاده کرد.میلی 300( با طول حداکثر Flexible Conduitمجاری قابل ارتجاع )

های دارای حفاظ و به صورت کامالً ثابت بوده وباید در جعبه تق یم نصه گردد. در های ترمینال باید از نوع تأیید شده با ترمینالبلوک

سطح ورودی به لوازم مختلف، های همته شوند. لولههای سقفی و غیره، باید در تنراز سقف تمام شده کار گذاشهای توکار، جعبه تق یملوله

 شوند.تراز و در موقعیت مناسه، قطع میدر جعبه های  تق یم هم

های تیز و برنده یگاهی کامل داشته و پس از ان اقدام به ها و عدم وجود لبهها بر روی سینی، باید از محکم شدن سینیقبل از نصه کابل 

کشی استفاده شود. ( جهت کابلRollerهای کابل )های با سایز باال، مطابق نظر مشاور باید از غلطکجود کابلکشی گردد. در صورت وکابل

 های مناسه محکم گردند.های نصه شده روی سینی، دیوار یا سقف باید توسط ب تتمامی کابل

 شوند به شرح زیر است:هایی که روی دیوار نصه میها برای کابلفاصله بین ب ت

 مترسانتی 30های بدون زره رای کابلب

 مترسانتی 50تا  30های با زره برای کابل

 ها یسیبی وارد نگردد.های مورد استفاده باید به صورتی باشد که به هیچ عنوان به پوشش کابلجنس ب ت

های برابر قطر کابل یا دسته کابل 5/1از شوند، الزم است که قطر داخلی مجرا، بیشتر هایی که از داخل لوله عبور داده میدر مورد کابل

 کشیده شده در داخل ین باشد.

های مناسه باشند تا از خراشیدگی کابل جلوگیری کند، در محل ورود و خروج، باید دارای بوشنتمامی مجاری که از داخل ینها کابل عبور می

کشی با کشش خارج از حد مجاز انجام نشود. بدین منظور کلیه به عمل یید. همچنین انحناهای م یر نیز، باید به شکلی باشد که کابل

 درجه کمتر باشد. 360های یک م یر بین دو تجهیز، باید از خم

ها به دیوار یا سقف تماس م تقیم نداشته باشند و در مورد ها بر روی دیوار یا سقف باید به طریقی عمل شود که کابلدر هنگام نصه کابل

 های ریلی و یا سینی کابل استفاده شود.رشته از ب تهای بیش از یک کابل

 توجه شود که همه قطعات )سینی و نردبان کابل و لوله فوالدی( بعد از ساخت باید گالوانیزه گرم شوند.

 متر به سطوح قائم نزدیک شد.میلی 20های کابل، نباید بیش از های کابل و نردباندر نصه سینی

 متر از سطوح افقی باید رعایت گردد.میلی 300متر از سطوح قائم و میلی 20های کابل حداقل فاصله دبانهای کابل و نردر نصه سینی
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سایز کابل مشابه و فضای نصه مربوط به ین، برای توسعه  30گذاری تا %های نگهدارنده کابل باید طوری طراحی شوند که امکان کابلسی تم

 در یینده وجود داشته باشد.

 

 کابلسطح مقطع 

 فواصل محکم نمودن و نگهداری کابل

 در راستای عمودی )متر( در راستای افقی )متر(

 5/1 5/1 مترمیلی 25کمتر از 

 1 1 مترمیلی 40تا  25بین 

 1 8/0 مترمیلی 40بیش از 

 

مقاطع کانال گالوانیزه گرم با ضخامت گاه خاص از های تکیهدر جاهایی که استفاده از سی تم سینی و نردبان عملی نباشد، باید از سی تم

 زیاد، بولت شده در ق مت محکم سازه استفاده شود.
 اسناد و مدارک فنی  ➢

 های الزم که دارای ابعاد و جزئیات مورد نیاز باشدمشخصات کابل با نقشه
 اصل و یا کپی استانداردهای بکار رفته  •

 سازی، نصه و نگهداری های ذخیرهدستورالعمل •

 ایشات مربوطه گزارش یزم •

 های یزمایشات الزم بعد از نصه دستورالعمل •

 های مناسه برای نصه ینها ها به همراه دستورالعملمشخصات فنی مربوطه برای سرکابل •

 اطالعات مربوط به هر گونه شرایطی که در کاربرد کابل منع شده است •

 و بازرس تحویل دهد.مشاور طرح سانتیمتر از هر نوع کابل بعنوان نمونه با دیگر وسایل جانبی را برای تائید به  50پیمانکار باید 

 

 سینی کابل و نردبان کابل و متعلقات •

ها های کابل و نگهدارندهبانها، نردها، سینیها روی دیوار، اسکلت های فلزی، بام و یا استفاده از ب تدر این ق مت طرز قرارگرفتن کابل

 گیرد.مورد بررسی قرار می
 ها و نردبان های کابلسینی ➢

های فوالدی روغنی که سپس بطریق گرم و عمقی گالوانیزه های فوالدی گالوانیزه با کیفیت باال و یا ورههای کابل از ورهها و نردبانسینی

متر میلی 600و  500، 400، 300، 200، 100های ها در عرضهای کابلو نردبان هاشوند. ابعاد استاندارد سینیخواهند شد، ساخته می

ها )زانویی، سه راهی، چهارراهی، درپوش، بازوی نگهدارنده، ها، متعلقات و نگهدارندهباشد. برای هر عرض مورد نیاز کلیه فیتینگموجود می

میلیمتر باشد. سینی ها و نردبان های استاندارد با 5/1مت وره باید حداقل شود و ضخااتصاالت م تقیم و یا خمشو و یا لوالیی( ساخته می

متر تحمل کنند. فاصله میلی 80ها باید چهارده کیلوگرم وزن کابل را در ها و نردبانپله خواهد بود. سینی 8طول دو متر و در هر طول دارای 

های کابل باید طوری انتخاب شوند که تحت ها و نردبانهای جانبی سینیو فلنجمیلیمتر باشد. لوالها  800بین دو نگهدارنده نباید بیشتر از 

های کابل را م تقیماً با پیچ کردن به اسکلت فوالدی که برای همین ها و نردبانالذکر انحنا در سینی ایجاد نگردد. سینیتاثیر بارهای فوه

هایی در ها و یا قابانی های کار گذاشته شده در داخل کانال های بره، دستکمنظور در ساختمان می سازند نگه می دارند و یا در روی ناود

های کابل باید از مواد مشابه ساخته شده باشند. مقاطع و ها و نردبانهای دیگر در سینیو خم Tنظر گرفته شده است، قرار میدهند. مقاطع 

شود از خمش مجاز کابل تجاوز ی که در انتهای م یر م تقیم ایجاد میهای کابل باید طوری باشد تا خمها و نردبانم یر م تقیم سینی

برای  PVCهای فوالدی ضدزنگ و یا نوارهای تائید شود. ب تمشاور طرح نکند. روش پیچ کردن یک بخش به بخش دیگر باید بوسیله 

های فوالدی در م یر عمودی، کابل بوسیله ب تگیرد. ها و نردبان های کابل در م یر افقی مورد استفاده قرار میب تن کابل به سینی

 ها باید مناسه با کابل باشند تا سبه یسیه رسیدن به کابل نگردند.شود. ب تضدزنگ به سینی محکم می
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 نگهدارنده و ب ت کابل  ➢

والد ساخته شده متصل این ق مت درباره نگهداری کابل چه ینهایی که بوسیله پیچ و مهره به ساختمان فلزی که برای همین منظور از ف

کند. ب ت و نگهدارنده شوند بحث میاند نگهداری میاند و چه ینهایی که بوسیله ب ت و قالب که از یلیاژ یلومینیومی درست شدهگردیده

هایی باشند که باید طوری ساخته شوند که بتوان ین را در عمق زیادی در داخل پیچ نصه شده در روی دیوار، قرارداد. ینها باید دارای شیار

ها باید طوری ساخته شوند که بتوان ین را ها و نگهدارندهکنند نصه نمود. ب تبتوان ین را در کانالی که درداخل یا روی سقف درست می

ب استفاده های از جنس مرغوها روی سقف و دیوار باید از پایه کابل، ب ت و نگهدارندهروی پیچ در عمق زیاد سوار نمود. برای نگهداری کابل

ها در م یر عمودی باید از ب ت هایی استفاده شود که از حرکت کابل ها جلوگیری نموده و فاصله بین دو ب ت از نمود. برای نگهداری کابل

 ها درتماس با کابل باید از جنس عالی باشد که باعث زخمی شدن و خرابی کابل نگردد.میلیمتر تجاوز ننماید. سطح نگهدارنده 500

 شوها کابل •

ها و غیره گیری، ترمینالهای بره فشار ضعیف به کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، الکتروموتورها، وسایل اندازههای کابلبرای اتصال هادی

های متر مربع به باال و کابلافشان از مقطع یک میلی هایباید از کابلشوهای استاندارد نوع مرغوب پرسی استفاده شود. برای اتصال کابل

متر مربع به باال باید از کابلشو استفاده شود. از نظر فنی و استقامت، استفاده از کابلشوهای پرسی ن بت به میلی 10مفتولی از مقطع 

 کابلشوهای پیچی و لحیمی ارحجیت دارد.

 های اتصال زمین سیستم •

 کلیات ➢

اندازی ضعیف طراحی، تهیه، اجراء، یزمایش، راهدن تجهیزات فشار ارت نموپیمانکار موظف است در ای تگاه پمپاژ یک شبکه زمین کامل جهت 

کامل و قابل قبول و تضمین نماید. به منظور کاهش مقاومت زمین و همچنین ولتاژ تماسی و گامی، الزم است اجزای مختلف سی تم اتصال 

های فلزی هیدرولیکی نظیر پاژ طرح، کلیه ق متپم زمین به یکدیگر متصل شوند. سی تم اتصال زمین در نظر گرفته شده برای ای تگاه

 گردد.ها را نیز شامل میهای یب و اسکلت فلزی ساختمانلوله

 . IEEE80-2000استاندارد قابل قبول برای سی تم زمین عبارت است از استاندارد 

از استانداردهای شناخته شده بین المللی استانداردهای ساخت و کاربرد انواع مختلف الکترودهای سی تم اتصال زمین باید براساس یکی 

 و یا مشابه ین باشد. IEC60364-5-54 ،BS1013 ،NEC ،VDEمانند 

 مبنای طراحی و محاسبات مورد نیاز سی تم اتصال زمین، مقاومت مخصوص خاک محل احداث ای تگاه پمپاژ خواهد بود.

گیری نموده و مقاومت سی تم اتصال زمین را با توجه به این مقدار ک اندازهالذکر را در فصل خشبنابراین پیمانکار باید مقاومت مخصوص فوه

 گرفته شده محاسبه و طراحی نماید. مقاومت مخصوص اندازه
 مشخصات طراحی ➢

 الف(. مقاومت مخصوص متوسط خاک

مت خاک که توسط متر. باید توجه داشت که مشخصات حقیقی سی تم زمین براساس مقاو -اهم  250مقاومت مخصوص متوسط خاک 

 باشد.گیری خواهدشد، میپیمانکار اندازه

 (. ولتاژ تماسی و گامیب

پیمانکار حداکثر ولتاژ تماسی و گامی شبکه زمین را به نحوی طراحی خواهد نمود که تغییرات ین براساس مطالعات انجام شده روی مقاومت 

 باشد. IEEE80-2000خاک مطابق با ضوابط توصیه شده در استاندارد 

 (. مقاومت شبکه زمینج

 د.اهم بیشتر باش 2کل مقاومت الکتریکی مجاز ن بت به جرم کلی زمین نباید از  TNدر سی تم 

الکترودهای عمودی و نوارهای افقی تشکیل یافته است. این شبکه بطور کلی بمنظور سی تم زمین چاه های زمین، (. شبکه زمین از ترکیه د

 حفاظتی خواهد بود. تجهیزات )سرویس( و زمین
 مشخصات مصالح بکاررفته ➢

 پیمانکار تمام الکترودها، نوارها، اتصاالت و سایر لوازم مورد نیاز برای شبکه زمین را تهیه خواهد نمود. -
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 خواهند بود.های م ی ها و سیمهای مربوطه، کالً از ب تهای ارتباطی، اتصاالت بین تجهیزات، شبکه زمین و دیگر ق متلوازم مصرفی و هادی -

 ای ببینند، تحمل نمایند.ها باید به نحوی انتخاب گردند که قادر باشند حداکثرجریان اتصال زمین را بدون ینکه صدمهمقطع هادی -

 700× 700×  3نوع صفحه م ی تخت از وره م ی با ابعاد زمین  الکترود اتصالجهت بهبود شرایط رسانایی سی تم زمین، چاه ارت در نصه  -

 متر خواهد بود.میلی

 اتصاالت باید از نوع جوش حرارتی باشند. -

 80متر که تاعمق  5/1میلیمتر و بطول  25و  20، 16های م ی مغز فوالدی به قطر از میله الکترودهای عمودی شبکه زمین ای تگاه پمپاژ -

دن الکترودها با استفاده از بوشن مخصوص کوبیده سانتیمتری بطور م تقیم در زمین و به کمک کالهک مخصوص و قابل امتداد بوسیله سر هم کر

 شوند تشکیل شده است. می

متری خواهدبود. همچنین جهت اتصال سی تم اتصال سانتی 80متر مربع و در همان عمق میلی 50های م ی لخت به مقطع نوارهای افقی از سیم -

متری از کف تمام شده روی سانتی 50باشد و در ارتفاع تعدادی سورا  میمیلیمتر که دارای  300×40×3زمین به تجهیزات از ت مه م ی به ابعاد 

 شوند، استفاده خواهد شد.دیوار در محل مناسبی نصه می

متر به انضمام صفحه فیبری با دو عدد پیچ و مهره خروسکی م ی میلی 70×100×160جعبه اتصال یزمون متشکل از جعبه فلزی با درب به ابعاد  -

 گردد.ه اتصال م ی به تعداد مورد نیاز نصه مییا برنجی و تیغ

باشد اند و حداقل عمق ینها از سطح زمین یک متر میبندی نشدههایی که ن بت به زمین عایقها و شالودهمیلگردهای فوالدی بتن م لح در پی -

تأیید ه تند نه سی تم ارت اصلی. لذا مقدار مقاومت این الکترودها جهت همبندی اضافی مورد  گیرند.بعنوان الکترود زمین مورد استفاده قرار می

 سی تم ارت باید قبل از همبندی ها اندازه گیری شده و در صورتی که در حدود مجاز باشد همبندی انجام خواهد شد.

 سین مشاور را اخذ نماید.موارد بیان شده تنها حداقل ها بوده و قطعا پیمانکار می بای ت محاسبات را ارائه نموده و بر اساس ین تأیید مهند
 اقالم کارهای نصه ➢

 کارهای نصه عبارت از اقالم زیر خواهد بود:
  با سیم لخت به سطح مقطع مورد نیاز بر اساس محاسبات سی تم رینگ پیرامونی ای تگاه پمپاژ -

 و نوارهای افقی ارتباطی ینهاو چاه ارت حفاری و چاله کنی درخاک برای دفن الکترودها  -

 به یکدیگرو چاه های زمین رودها اتصال الکت -

 الکترودهای اتصال زمین و حفاظت در برابر صاعقه و نوارهای افقی م ینصه  -

 های شبکه زمین جهت اتصال به تجهیزات و شبکه حفاظت در برابر صاعقه.اتصال الکترودها به سی تم زمین ونصه ترمینال -

 ن و یا هر محل مناسه دیگرها یا خروجی های شبکه زمین به بتمحکم کردن ترمینال -

با تمام تجهیزات فلزی و سازه ها، درب ها، سینی و نردبان کابل ها، لوله های فلزی، پله های فلزی و تمام  سی تم همبندی و همبندی اضافی -

 تجهیزات فلزی دیگر.

 یزمایشات ➢

 اییزمایشات کارخانه ➢

 ارائه شود.مشاور طرح گزارش کامل یزمایشات تجهیزات سی تم اتصال زمین درکارخانه باید جهت تصویه به 
 یزمایشات کارگاهی ➢

 پیمانکار موظف است یزمایشات زیر را درحین نصه شبکه زمین و همچنین بعداز اتمام ینها انجام دهد و به تائید مشاور طرح برساند: 
 ارائه گرددمشاور طرح مین که باید جزئیات انجام این یزمایش جهت تصویه به گیری مقاومت شبکه زاندازه -

 نقطه. 3توسط مشاور حداقل  گیری ولتاژ تماسی و گامی شبکه زمین در نقاط انتخاب شدهاندازه -
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 گیر( حفاظت در برابر صاعقه )برقسیستم  •

گیر حفاظتی، تهیه، مجموعه بره یککه نیاز به سی تم حفاظت در برابر صاعقه دارد،  ،پمپاژ طرح پیمانکار موظف است جهت اجرای ای تگاه

باشد. لذا اندازی کامل و قابل قبول و تضمین نماید. این سی تم به منظور حفاظت ای تگاه پمپاژ در برابر صاعقه میاجرا، یزمایش، راهحمل، 

ند که دور تا دور ای تگاه پمپاژ با پوشش حفاظتی درجه یک پوشانده شود. چتر باید تعداد واحدهای حفاظتی سی تم به نحوی انتخاب گرد

حفاظتی هر واحد و همچنین کل سی تم حفاظتی این پروژه بای تی در برگیرنده حفاظت پرسنل، حفاظت تجهیزات و حفاظت از حریق و 

شود به قرار زیر می بکار برده  ای تگاه پمپاژ این پروژه انکه برای محافظت خارجی ساختم یبطور کلی برقگیر  انفجار ناشی از صاعقه باشد.

 باشد: می

 ( موسوم به الکترونیکی ESEگیر مولد بره اولیه )بره

باشد که بر ح ه مورد ممکن است در گیر الکترونیکی شامل یک یا تعدادی پایانه هوائی الکترونیکی با ملحقات و اتصاالت مربوطه میبره

بام، برج، دودکش و دیگر تاسی ات مشابه و یا بر روی سطوح مرتفع ساختمان مورد حفاظت بر روی پایه مربوطه مت پشتمرکز بلندترین ق 

های زمینی )سی تم اتصال نصه و بوسیله ت مه یا سیم م ی لخت به یکدیگر مرتبط و سپس از یک یا چند نقطه مختلف به سی تم پایانه

 گیر الکترونیکی ب تگی به مدل، ساختمان، ارتفاع نصه و موارد کاربرد ین دارد.شده از مرکز برهزمین( متصل شود. شعاع فضای محافظت 

 ت مه م ی پایین رونده استفاده شود. 2جهت اتصال برقگیر به سی تم ارت مربوطه می بای ت حداقل از 
 نصه صاعقه گیر بر باالترین نقطه از بام ای تگاه پمپاژ گل گهر -

 spark gapنصه  -

 فاده از برقگیر ثانویه در تابلوهای توزیع بره و ابزار دقیقاست -

      لوازم و تجهیزات مورد استفاده در سی تم حفاظت در برابر صاعقه باید برابر یکی از استانداردهای شناخته شده و معتبر دنیا مانند

NFC17-102 , BS-6651, NFPA78 , IEC1024 روش نصه سی تم مذکور نیز باید طراحی، ساخته و مورد یزمایش قرار گیرد .

با ضوابط و معیارهای مندرج در یکی از استانداردهای نامبرده مطابقت نماید. هر سی تم حفاظت در برابر صاعقه بطور کلی بای تی دارای 

 ق متهای عمده بشرح زیر باشد: 
 گیر الکترونیکی ترمینال صاعقه -

 هوائی  هادی میانی یا پایانه -

 گیر کنتور صاعقه -

 سی تم اتصال زمین  -

باشد، سی تم اتصال زمین حفاظت در برابر صاعقه با پمپاژ موضوع پیمان که مجهز به سی تم حفاظت در برابر صاعقه می در ای تگاه

ومت ارت سی تم اما پیش از همبند کردن دو سی تم ارت الزم است مقا باشدمی های اتصال زمین تاسی ات برقی فشار ضعیف یکی سی تم

 متر باشد.-اهم 10زمین حفاظت از صاعقه حداکثر 

سال عملکرد صحیح سی تم و همچنین سالمتی ین تضمین گردد. براساس  1گیر باید حداقل برای مدت ضمناً تجهیزات و لوازم بره

( Surge Arresterصه برقگیرهای مناسه )المللی در انجام و تکمیل یک سی تم کاریمد حفاظت در برابر صاعقه، ناستانداردهای معتبر بین

باشد. پیمانکار موظف خواهد برای حفاظت و جلوگیری از برگشت ثانویه صاعقه )از طریق زمین( به درون تاسی ات و ساختمان ضروری می

ی م ی عمودی و افقی و هاگیر، دکل، مهار، کلیه اتصاالت و ت مههای برهبود کلیه اجزای سی تم حفاظت در برابر صاعقه شامل ترمینال

های الکترودها و سایر لوازم مورد نیاز شبکه را نصه کند و پس از نصه سی تم بصورت م تقل و مجزا، سی تم حفاظت در برابر صاعقه ب ت

 را به سی تم اتصال زمین وصل نماید.
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 روشنایی و تأسیسات •

  روشنایی محوطه ➢

الزم است حتما یکنواختی مطابق استاندارد برقرار . شد خواهد استفاده  IP65با  رژکتوریپ چراغهای پمپاژ از ای تگاه محوطه روشنایی جهت

 شود. 

 :باشند زیر خصوصیات دارای میبای ت بکار رفته چراغ های
 یک درجه کوره ای رنگ با دینامیک ییرو فرم و یلومینیوم تمام بدنه با مقاومت استحکام، •

 ساده سرویس و نگهداری امکان •

 حباب با رفلکتوری کاسه کامل یب بندی •

 زاویه تغییر امکان با نصه جهت افقی صورت به پایه ورود •

  روشنایی داخلی ➢

 از طرف نصه نقشاه هاای الزم است و نقشه های منضم به پیمان می باشد براساس ینها یرایش نحوه و نوع، مشخصات چراغ ها، تعداد

 شود. رسانیده کارفرما و مشاور و نظارت دستگاه تأیید به تهیه شده و پیمانکار

 جبران و خازن انداز راه به مجهز باید همگی و شوند تهیه کارفرما و مشاور و نظارت دستگاه تأیید مورد و معتبر سازندگان از باید چراغ ها

 .باشند فرعی بره تابلوهای در الزم حفاظتی و بی متال کلید دارای و بوده قدرت ضریه

 :باشند زیر خصوصیات دارای میبای ت فلورسنت چراغ های
 دقیق کیفیت کنترل تحت و اروپایی برتر استانداردهای براساس ساخت و طراحی •

 مرغوب الکتریکی قطعات از استفاده •

 :سوله چراغ های
 اروپایی برتر استانداردهای براساس ساخت و طراحی •

 تجهیزات الکتریکی دمای افزایش از جلوگیری برای الکترواستاتیک، پودری رنگ پوشش با یلومینیومی بدنه •

 یبندی تأمین برای اورینگ حاوی یلومینیوم جنس از الکتریکی محفظه درپوش •

 IP 54 حفاظت درجه •

 نصه هنگام به الکتریکی تجهیزات به دسترسی سهولت منظور به مطمئن ب ت •

 چراغ مطمئن و یسان نمودن یویز برای ویژه فرم با قالب •

توکار که داخل سقف کاذب نصه خواهند  ناوع از الماپ 2باا ساقفی فلورسنت نوع از میشوند اتاه ها نصه داخلی فضای در که چراغهایی

 دیواری چراغهای ،LED شده ینودایز یلومینیمی رفلکتور با صنعتی نوع از پمپاژ چاله وات و چراغهای 18المپ  4وات یا  36المپ  2شد با 

 .بود خواهد خارجی یا و ایرانی معتبر های فلزی ساخت کارخانه محافظ سبد شیشه ای، حباب با گرد تونلی چراغ نوع از ساختمان اطراف

 مرغاوبترین از باید لوازم برقی و ادوات تمام. شد خواهند تأمین و تعیین روشنایی ضوابط طبق ساختمان از خارج و داخل چراغهای قدرت

 .باشند ترمیم و تعویض قابل باید عیه و نقص درصاورت پیادا کردن ین مختلاف هاای ق مت کالیاه و باوده عملکارد بهترین دارای و ناوع
 تأسی ات الکتریکی ➢

 فشارضاعیف، جعبه های تابلو ها، کلیپس مقره ها، فوالدی، ،PVC های لوله پریزها، کلیدها، از متشکل ساختمان ها داخلی بره شبکه

 تمام چراغ هایی که از دو سمت امکان دسترسی دارند باید بوسیله کلید تبدیل کنترل شوند. .بود خواهد غیره و کابلشوها تق یم،

 مشاور مهندس شد، انجام ساختمانها بره کشی کارهای کلیه اینکه از بعد. بود با لوله فوالدی گالولنیزه گرم خواهد روکار بصورت سیمکشی

ن ذکر است پیش از نصه الز است مشخصات تجهیزات به تأیید مهندسین مشاور شایا .کرد خواهد یزمایش کیفی و کمی نظار از را ینها

 رسانیده شود.

 مهنادس تحویل تصاویه، جهت را نصه روش و اندازه ها و ابعاد شامل کارگاهی نقشه های است مکلف پیمانکار
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 مشاور مهندس یاا بوسیله و شاده داده نشان کارگاهی نقشه های روی در که محل هایی در باید روشنایی وسایل و ادوات تمام. نماید مشاور

 .شود گذارده کار و نصه میگردد مقرر

 50از مرکز به از مرکز ینها فاصله های کاه ای نگهدارنده گیره های با باایاد بیرونی برقی لاولاه های همچنین و روکاار برقی لاولاه های

 لوله جهت تغییر و سطح تغییر مواقع در شاوند و کشیده دیوار اجزاء بر عمود یا موازی باید لوله ها این. شوند محکم نباشد بیشتر متر سانتی

 که شوند نصه به طریقی باید لوله ها. قرارگیرد مورداستفاده یافتاه نباید شکل تغییر یا شک ته لوله های. گردد استفاده درجه 90زانوهای از

 داخل غبار یا اندود خاک نوع هیچ کار هنگام که یورد بعمل را الزم احتیاطی اقدامات است که موظف پیمانکار. نکند نفوذ ینها داخل به یب

بایاد  روکاار لولاه هاای. شاود تعویض یا و باز کامالً باید شده ین داخل اضافی مواد که لوله ای ق مت تمام. تق یم نشود های جعبه و لوله

 یکدیگر به اجزاء کلیاه این برقای نظر از بطوریکه. شوند پیچ پریز و کلید جعبه های و اتصال ها فلزی، تق یم جعبه های با بخوبی و حدیده

 .باشند جریان عبور قابل و متصل

ز نیز در تمام اتاه ها باید با فواصل مطابق استاندارد پریز تک فاز در نظر گرفته شود. در اتاه های صنعتی و چاله پمپاژ باید پریزهای سه فا

 گرفته شوند. )به نقشه مراجعه شود.( در نظر

هاا نباید مصرف شاود. در ماواقعی که کابلها از زیرزمین  درون لولهه هیچگونه روغن یا گریس برای چرب کردن هادی ها و کشیدن ینها ب

ثی در سی تم بره باید های خن کلیه لوله های بره و سیم .محوطه عبور میکند باید بخوبی در مقابل خطرات احتمالی فشار محافظت شوند

 از طریق تابلوی اصلی و یا فیاوز اصالی باه زماین منتقال شوند. شبکه و هادیهای اتصال به زمین باید بوسیله پیمانکار تهیه و نصه شود.

عمومی ساختمان را با  پیمانکار باید نقشهکلیه تجهیزات برقی اعم از کلید و پریزها و تمام تأسی ات الکتریکی باید دارای اتصال ارت باشند. 

نکار توجه به فضای اطراف هر یک از جعبه تق یم ها مورد بررسی قرار دهد بترتیبی که تعارضی با سایر کارها بوجود نیاید. در موارد لزوم پیما

 الت قرینهها را طباق دستور مهندس مشاور تعویض نماید تا هنگامی که سایر تجهیزات نصه شوند، ح مکلف است جاای جعباه تق ایم

محل دقیق و ارتفاع تجهیزات   .بودن ین ن بت به وضع کلی حفظ شود و با سایر چیزهایی که بعداً نصه میشوند تعارضی نداشته باشد

  :قرار زیر است به اتاهارتفاع کلید و غیره و محل ینها از کف  د.روشنایی باید باتوجه به محدودیتهای معماری ساختمان تعیین شو
 سانتیمتر باالی کف  30پریز  •

  سانتیمتر باالی کف 125کلید  •
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  Industrial Variable Frequency Driveسیستم کنترل فرکانس صنعتی  •

الکتروموتورهای یسنکرون قفس  دور( برای کنترل Industrial Model)مبدل فرکان ی نوع صنعتی  vfdدرایو فرکانس متغیر سی تم 

 فاز مورد استفاده قرار می گیرد.  3سنجابی 

های موجود در اندازی الکتروپمپ( مناسه برای راهIndustrial Variable Frequency Driveاندازی )پیمانکار موظف است سی تم راه

ها در انتخاب صحیح و کارکرد مناسه این سی تم به عهده تنصه نماید و کلیه م ئولی MCCای تگاه پمپاژ طرح را انتخاب و در تابلوهای 

 وی خواهد بود. 

و این سی تم کنترل  %98باشد. حداقل راندمان درایو باید می VAC400+ و % HZ 65-45 ،Ph 3% ،15-% ،10ولتاژ نامی در ورودی درایو 

سرعت  -ودی به الکتروموتور با توجه به مشخصه کامل گشتاورفرکانس باید به گونه ای طراحی گردد که در زمان تغذیه جریان و گشتاور ور

لحاظ شود. عملکرد درایو باید با مشخصه بار متناسه بوده بنابراین سی تم باید کلیه استرس های  ±5بار، حداکثر تغییرات ورودی حدود %

ای طراحی یید بخوبی تحمل نماید. درایو باید به گونه گرمایی و دینامیکی و همچنین گشتاور مکانیکی گذرا را که در اثر اتصال کوتاه پدید می

 شود که بتواند عملکرد مناسبی در هر یک از حاالت زیر را دارا باشد.

 ( Speed Squaredالف(. تغییرات در گشتاور متغیر بصورت یک پارامتر سرعتی )

 ب(. در یک محدوده معین سرعت، گشتاور ثابت باشد. 

 ش و سرعت افزایش می یابد ، در یک محدوده معین سرعت، توان ثابت بماند. ج(. در حالیکه گشتاور کاه

ریزی باشد. تنظیم کننده توان درایو باید درایو باید مجهز به یک سی تم میکرو پردازشگر با تنظیم کننده دیجیتالی با پارامترهای قابل برنامه

را فراهم نماید و همچنین کلیه تنظیمات بر روی درایو بدون خاموش های محدود شده جریانی بتواند افزایش و کاهش سرعت در منحنی

 ریزی باشد. ثانیه قابل برنامه 3600الی  5/0(. افزایش و کاهش سرعت خطی باید بصورت جداگانه بین In Fieldنمودن ین انجام پذیرد )

ن بت  ±10با دقت سرعت % 10:100د در محدوده( مناسه بوده و تغییرات سرعت بایSingle Quadrantسی تم باید برای عملکرد در )

 از فرکانس نامی انجام شود.  ±5/0به حداکثر فرکانس نامی و همچنین حالت دائمی تنظیم در محدوده %

دقیقه برای  10ثانیه در هر  60جریان نامی الکتروموتور برای مدت زمان  150( در خروجی باید %Overloadکنترل کننده مقدار اضافه بار )

 دقیقه برای کاربردهایی با گشتاور متغیر را تحمل نماید. 10ثانیه در هر  60جریان نامی برای مدت زمان  120اربردهایی با گشتاور ثابت و %ک

 است. Fو متغیر بصورت  D.T.Cروش کنترل گشتاور ثابت بصورت 

این درایو باید بصورت اتوماتیک فرکانس و ولتاژ الکتروموتور را اگر چنانچه مقدار بار الکتروموتور از محدوده مجاز خود افزایش پیدا کند بنابر

های ثانیه تجاوز نماید برای جلوگیری از افزایش دمای سیم پیچ 60کاهش دهد. ولی اگر مقدار تقاضای بار از محدوده جریانی به مدت زمان

 د.الکتروموتور و همچنین وارد نشدن خ ارت جدی به درایو ، سی تم باید خاموش گرد

ثانیه را دارا باشد. عملکرد  120الی  5درصد به مدت  20در زمان کارکرد درایو، سی تم باید قابلیت افزایش گشتاور در زیر بار به مقدار 

ثانیه است.  10صحیح در نقاط تنظیم حد باال و حد پایین باید بصورت م تقل انجام شود و کمترین زمان وقفه برای تنظیم نقاط فوه حدود 

حداقل سرعت  90حداکثر سرعت عملکرد، درایو باید خاموش گردد و کاهش سرعت به میزان % 105الت افزایش سرعت به میزان %در ح

 ثانیه انجام شود. 10عملکردی برای بیش از 

  تجاوز نماید. 70dBحداکثر سطح صدا در فاصله یک متری از درایو در حالت روشن بودن با بار نامی و روشن بودن کلیه فن ها نباید از 

ت با توجه به دمای تولید شده بوسیله درایوها و دمای باالی محیط الزم است پیمانکار تمهیداتی برای دفع حرارت در نظر بگیرد لذا می بای 

 در نظر بگیرد و هزینه ین را در بریورد خود لحاظ کرده باشد. 20000دو دستگاه اسپیلت 

( الکتروموتوری که جهت چرخش ین Smooth&Safeیه ته برای روشن کردن نرم و ایمن )درایو باید سی تم استارت کردن بصورت 

 اشتباه است را دارا باشد.

 را داشته باشد. Preset Frequency (Speed)عدد  8درایو باید قابلیت تنظیم حداقل 

 خطا را در خود ثبت نماید. 8کنترل یونیت درایو باید حداقل 

 ( را داشته باشد.Free Well( و یا )Vector Breakورت )درایو باید قابلیت ترمز بص
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( را داشته Communication Modbus/Profibusها و یا از طریق )ها، خروجی( با ورودیKeypadپذیری از )درایو باید قابلیت فرمان

 باشد.

( را در کاربردهای مختلف داشته Overload /Underload( را جهت تشخیص منحنی بار و تنظیم محدوده )Auto Setدرایو باید قابلیت )

 باشد.

 ( قابل جدا شدن از روی درایو و دارای کابل مخصوص باشد.Keypadدرایو باید دارای )

 را ساپورت نماید. Profibus ،Modbus ،RS232 ،RS485های ارتباطی فیلدباس مانند درایو باید پروتکل

 را داشته باشد.  Sleep Functionکنترل همراه با   PIDدرایو باید قابلیت

 گروه، تنظیمات را داشته باشند. 4افزار مخصوص خود را باشند و برای حداقل ریزی و تنظیم را از طریق نرمدرایو باید قابلیت برنامه

 های داخلی باشند.درایو باید مجهز به فن

 ن بت به سیگنال ورودی مرجع را داشته باشد. V 10-0و یا ولتاژ  mA 20-4درایو باید تنظیم کننده سرعت با استفاده از جریان 

ها باید توسط سازنده درایو بطور کامل محاسبه گردد تا دستگاه در زمان کارکرد دائم بیش از اندازه گرم نشود. در درایو ظرفیت هوادهی فن

ذخیره روشن شوند همچنین در صورتیکه کلیه های های اصلی، فنهایی بصورت ذخیره در نظر گرفته شود تا در زمان کارنکردن فنباید فن

 ها از مدار خارج شوند، درایو باید بصورت اتوماتیک خاموش گردد.فن

 HZ50 ،Phتجهیزات کنترلی و حفاظتی در داخل درایو مانند کنتاکتورها ، گرمکن الکتروموتور / درایو ، چراغهای سیگنال و غیره از ولتاژ 

 شود.رای حفاظت در این ولتاژ در ورودی از کلید فیوز و در خروجی از کلیدهای مینیاتوری استفاده میگردند. بتغذیه می VAC 230و  1

 کیلوهرتز(. 6الی  5/1کیلوهرتز است )قابل تنظیم بین  3فرکانس سوئیچینگ خروجی در حدود 

 در بار کامل و سرعت نامی باشد. جریان نامی تجهیزات 120مقدار جریان عبوری از تجهیزات نیمه هادی مبدل نباید کمتر از %

گونه افزایشی در دمای سیم شود که الکتروموتور با توان نامی خود بصورت دائمی و بدون هیچ انتخابمدار مبدل قدرتی درایو باید به گونه ای 

 یید، بتواند به کار خود ادامه دهد.های ین که بر اثر هارمونیک های جریانی بوجود میپیچ

گاه خ ارت جدی در اثر نده تجهیزات الکترونیکی داخل درایو باید دارای مدارات نشان دهنده و اعالم خطا باشد که هیچسی تم خنک کن

 کار نکردن سی تم فوه به درایو وارد نگردد.

نها ب یار پایین تجهیزات الکترونیکی داخل درایو باید از نوع و جنس مرغوب اروپای غربی انتخاب شوند که درصد خرابی و اشکاالت فنی ی

 باشد.

 در سرعت نامی باشد 5و مقدار هارمونیک جریان باید %  DC Chockداریو باید دارای

 (Low harmonics in full speed , THD% : 5%) 
 داشته باشد  Quadraticداریو باید امکان انتخاب منحنی راه اندازی پمپ را به صورت خطی و یا 

ثانیه را  3600توقف پمپ را به صورت کامال خطی جهت و جلوگیری از ضربه قوچ  و قابلیت تنظیم زمان  درایو باید امکان انتخاب منحنی

 داشته باشد.

 های خاص را داشته باشد.های مکانیکی در سرعترا جهت جلوگیری از لرزش Skip Speedداریو باید امکان 

 Pump( load Monitorرا از طریق )  Cavitation & Over Heatingدرایو باید قابلیت حفاظت پمپ را در قبال خشک کارکردن و

Curve Protection  و تنظیم مقادیرOver & under load warning margin  وOver & under load Stop margin را 

 داشته باشد.

های ها و سی تمرلی، نشان دهنده(، تجهیزات حفاظتی، راکتورها، مدارات کنترلی، تجهیزات کنتIGBTسی تم درایو باید مجهز به دیودها )

 اعالم خطا باشند.

 مشخصات عمومی اینورترها:

 +(10، % -15ولت باشد )% 480الی  230ولتاژ تغذیه باید مابین 

 هرتز 65الی  45فرکانس ورودی 

 هرتز 120فرکانس خروجی صفر الی 

  کیلوهرتز( 6الی  5/1کیلوهرتز ) قابل تنظیم  3فرکانس سوئیچینگ 
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  %98اندمان حداقل ر

 + درجه سانتیگراد 50الی  -5کارکرد در درجه حرارت 

 درصد  90رطوبت کارکرد صفر الی 

 

 کنترل پانل درایو باید دارای حداقل مشخصات فنی به شرح زیر را داشته باشد:

a) Front mounted operator control panel  
b) Backlit alphanumeric display 

c) Keypad with keys for Run L & R / Stop, Local / Remote, Increase / Decrease, menu navigation and 

parameter Select/ Save. 

d) All parameter names, fault messages, warnings and other information shall be displayed in complete 

English words. 

e) Keypad cable (Min. 1.5m cable) 

 ورودی / خروجی سی تم درایو و پارامترهای کنترلی و توابع الجیک می بای ت بدین شرح باشد:

a) Analogue input: 4–Programmable [4-20mA or user mA setting + 0-10V or user          V Setting] 
b) Digital in put: 8-Programmable 

c) Analogue output: 2 

d) Digital Output:3 

e) Out Put relay: 3 

f) Timer: 2 

g) Analogue comparator: 2 

h) Digital Comparator: 2 

i) Logic Function 

j) Motor Data Set: 4 

k) Pump control is required 

 بای ت حداقل خطاها را به شرح زیر به ثبت برساند:سی تم درایو می
a) Incoming line surge protection 

b) Under/ Over voltage protection 

c) Phase loss/ Phase reversal protection 

d) Programmable overcurrent protection 

e) Inverter fault 

f) Over frequency operation 

g) DC line over voltage  

h) Ventilation loss 

i) Over temperature of equipment 

j) Over speed of motor  

k) Specific motor protection 

l) Shaft power monitoring 

m) Locked rotor 

n) Over current 

o) Overload 

p) PTC / PT100 /  

 حداقل قابلیت های سی تم کنترلی درایو می بای ت به شرح زیر باشد: 
a) Start/ Stop 

b) Speed Control (Raise/Lower) 

c) Forward/ Reverse 

d) Auto/ Manual mode 

e) Local/ Remote 
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f) Emergency Stop 

 

 سی تم کنترلی درایو می بای ت حداقل موارد زیر را نمایش دهد:

a) Motor running 

b) Motor stopped 

c) Motor over speed 

d) AC Mains ON 

e) Rectifier output ON 

f) Systems ready to start 

g) Motor zero speed 

h) Remote breaker tripped 

i) Load Curve 

 

 باشد:گیری شود به شرح زیر میبای ت توسط سی تم کنترلی درایو اندازهحداقل پارامترهایی که می
a) Input AC voltmeters 

b) Input AC frequency meter 

c) Input AC ammeter 

d) Output Voltmeters 

e) Output Ammeter 

f) Output frequency 

g) Motor terminal state 

h) Drive thermal state 

i) Motor speed 

j) Motor energy meter 

k) DC volts 

l) Shaft power 

m) Torque 

n) Run Time 

o) Temperature (Cº) 

p) Pressure (bar , Pa) 

q) Torque (Nm) 

r) Speed (rpm) 

s) Flow (m³/hr) 

 گیری ین را داشته باشد.در صورت اضافه شدن هر پارامتر از طرف کارفرما و مشاور توانایی اندازهای باشد که سی تم کنترلی باید به گونه

 استانداردهای مورد استفاده در سی تم درایوها:
IEC 61800-3&5: Adjustable Speed electrical power drive systems 

IEC 60146: Semi Conductor Converters 

IEC 60747-6: Thyristors 

IEC 60326: Printed Circuit Boards 

IEC 60269: Cartridge fuses for voltages up to and including 1000 VAC and 1500 

VDC                                                                                                       

IEC 60079: Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres 

EN 60204-1: Safety of machinery - Electrical equipment of machines, General requirements  

IEC 60721-3-3: Classification of environmental conditions. Air quality chemical vapours, unit in 

operation. 
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 موتورهای الکتریکی •

راه اندازی کم و با  جریان، ب ته، با نیروی گشتاوری نرمال ، از نوع القائی، قفس سنجابی، کامالً  های جریان متناوب برای پمپکلیه موتورها

کنند بطوریکه افزایش هایی باشند که بوسیله این موتورها کار میخواهند بود. قدرت نامی موتورها باید متناسه با دستگاه طبیعیخنک کن 

موتورها حتی تحت بدترین شرایط بهره برداری از حد مجاز کالس عایقی مربوطه تجاوز نکند. یعنی بتوانند در باالترین درجه درجه حرارت 

در  S.F=1.1می بای ت در تعیین توان موتورها ضریه  برابر ولتاژ نامی کار کنند. 1/1تا  85/0حرارت محیط و تغییرات ولتاژ تغذیه مابین 

 را داشته باشند.  vfdبوده و قابلیت کار بصورت دایمی با  inverter dutyرها از نوع نظر گرفته شود. موتو

ولت  400باشد. تمام موتورها که با ولتاژ  IECقدرت خروجی و ابعاد نصه موتورها برای تضمین قابلیت جایگزینی باید مطابق استاندارد 

 باشند. Fیباید دارای کالس عایق IECمطابق استاندارد  ،شوندتغذیه می

ها و اندازه گیریهای الزم در کارخانه سازنده روی موتورها انجام خواهدشد. گواهینامه این اندازه گیریها بهمراه گواهینامه یزمایش کلیه یزمایش

 routineت روتین )الزم است تا یزمایشا نمونه تهیه خواهد شد. اگر گواهینامه یزمایش نمونه در دست نباشد، تمام یزمایشات باید انجام گیرد.

test مطابق )IEC .با حضور نمایندگان کارفرما و مشاور روی الکتروپمپ انجام گیرد 

ها یورده خواهند شد. نحوه استقرار ترمینالها باید سهولت اتصال به کابلهای تمام سیم کشیهای ضروری داخلی تکمیل و بر روی ترمینال

 خارجی را تامین کند.

 موتورها در نظر گرفته خواهند شد.ملحقات زیر برای 

 جعبه اتصال  -

 جعبه اتصال گرمکن و دتکتورهای حرارتی   -

 پالک مشخصات مطابق استاندارد   -

 اتصال زمین ) داخلی و بیرونی (  -

 ( برای حمل و نقل موتورEye Boltحلقه مخصوص )  -

 ( و ب تهای مربوطه Base Plateصفحه پایه )   -

 ن موتورابزار مخصوص برای پیاده کرد  -

 ی یموضوع قرارداد را طبق استاندارد مورد استفاده در تولید، به زبان انگل الکتروموتورهایتولیدی  یپیمانکار موظف است مشخصات فنتذکر: 

و خواندن باشد.  دنیقابل د یکه به یسان دینصه نما نحوی به خود محصول بدنه تر ق مت ثابت بروی را پالک ثبت نموده و ین کی یبرو

 ریین غ یحک شده برو های از جنس برنز باشد و رنگ نوشته ایمخصوص برنج و  اژیاز جنس فوالد ضد زنگ، جنس یل دیپالک مشخصات با

 قابل پاک شدن باشد. 

شامل: کارخانه سازنده، کشور سازنده،  دیبا IEC 60034-1از استاندارد  7مشخصات جهت حک بروی پالک الکتروموتورها طبق بند  حداقل

استاتور، راندمان  ی هایچپی مینوع اتصال س رات،ییبا محدوده تغ یفرکانس نام رات،ییبا درصد تغ یمحدوده ولتاژ نام ،یسال ساخت، توان نام

ع کارکرد، ارتفاع نصه ن بت به بدنه، نوع ساخت، نو زیسا ،یسرعت نام ،ینام انیجر ،یکالس حفاظت ،یقیکالس عا ،یتوان نام هیضر ،ینام

مشخص  د،یدرخواست نما داریکه خر یگریو هر نوع اطالعات د یالکتروموتور با توان نام حیجهت کارکرد صح طیدرجه حرارت مح ا،یسطح در

 شده باشد.
 

  دقيق ابزار كنترل و تجهيزات مشخصات فني سيستم ❖

 حدود کار  •

پمپاژ موضوع پیمان به  ای تگاه اندازی، یزمایش تجهیزات ابزار دقیقو ساخت، حمل و نصه و راه ، تأمینهاحدود کار عبارت ت از تهیه نقشه

 باشد.های مختلف میها و اطالع از کیفیت کار ق متبرداری مطمئن و حفاظت دستگاهمنظور بهره

الزم را به طور کامل تهیه و پس از نصه و یزمایش و پیمانکار باید تجهیزات ابزاردقیق، اجزاء و دستگاههای مربوطه، مواد، قطعات و وسائل 

 برداری تحویل کارفرما دهد.تأیید ناظر، جهت بهره
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 سیمای کلی سیستم کنترل •

الکترومکانیکای از تجهیازات است. توابع کنترلی و حفاظتی با استفااده  یکپارچهپمپاژ،  سی تم کنترل در نظر گرفته شده برای ای تگاه

(Conventional) شود.فشار و ... ساخته میدبی و سنجش سطح و از: سن ورهای  اعم 

( یا یماده ONها روشن )الکتروپمپ دو عدد از( و Standbyها به صورت ذخیره )از الکتروپمپ دو عدددر ای تگاه پمپاژ طرح همواره 

(Dutyمی )از استهالک غیرهمگون ینها جلوگیری شود.گردند تا های کاری متناوباً جایگزین میها در نوبتباشند. الکتروپمپ 

سازند، برداری بهینه از طرح را می ر می(، که عملیات حفاظت، کنترل و بهرهField Instrumentگیری و ابزاردقیق )های اندازهدستگاه

 عبارتند از:

 سن ورهای فشار

 سن ورهای کنترل سطح یب

 سن ورهای دبی

 گردد.گیری در ادامه ذکر میاندازهنوع، محل نصه و مشخصات دستگاههای 

 پیمانکار به همراه پیشنهاد خود، باید جزئیات کار ابزاردقیق را به طور کامل و به شرح ذیل، ارائه دهد تا پیشنهاد قابل ارزیابی باشد:

های طرح امل سایر فعالیتریزی،کالیبراسیون و غیره؛ با هماهنگی کاندازی، برنامهبندی )شامل: خرید، حمل، نصه، راهبرنامه زمان -

 های بره، مکانیک و ساختمان(نیاز بخش ابزاردقیق با بخشو رعایت پیش

 اصل کاتالوگ تجهیزات -

 لی ت تجهیزات خاص )مورد نیاز کالیبراسیون و غیره( -

 ای(لهای و مرحبرداری، دورهای، نصه، بهرهلی ت کامل یزمایشات )برای مراحل مختلف، از جمله: یزمایشات کارخانه -

 بردار برنامه یموزشی گروه بهره -

 های اطالعاتی برای هر پکیج، به طور کامل و مجزابرگه -

 دیگر موارد الزم -

 داخل در مطاله درج از و ارائاه شود هاا ق امت سایر از مجزا بخش یک بصورت دقیق ابزار و بره الزم ت بخش پیمانکار پیشنهاد در

 .نمیگیرند قرار ارزیابی مورد صورت این در زیرا شود پرهیز دیگر بخشهای

 :باشد داشته بر در باه تفکیک را زیار ماوارد حداقل باید دقیق ابزار  پیشنهاد فنی مناقصه گر در زمان مناقصه در بخش

 های نقشه ، Instrument Layout Location دقیاق ابازار تجهیازات نصه محل نقشه ، تجهیزات کامل مشخصات ، ID&P نقشه

 و جانبی وسایل و یناالیزرها و دقیق ابزار تجهیزات کابلهای ، لی ت تجهیازات لی ات ، Diagram Up-Hook دقیاق ابزار نصه یچگونگ

 .همراه

 .موارد سایر و یدکی و نگهداری و تعمیر وسایل لی ت کاتالوگها، شامل:  متفرقه

کلیه تأسی ات طرح در هر مرحله بطور هماهنگ از طریق کنتارل مرکازی قابال کنتارل باشد، پیمانکار  ممکن است در یینده از ینجا که

ای در نظر بگیرد که توسعه ین در یینده با اضافه کردن سخت افزار و نرم افزار  بای تی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری سی تم را بگونه

باید مشخص شوند و سی تم از کشورهای صانعتی معتبار  "ازنده های تجهیزات ارائه شده حتماس. سادگی امکان پذیر باشده مورد نیاز ب

باید انتخاب شده و در سطح یک انی از نظر فنی قرار داشته باشاند و از درج کلماه مشاابه خاودداری شاود. باین بخشهای مختلف نباید از 

 پی کاتالوگهاا خاودداری شاود و اصل این نوع مدارک ارسال شود. مدارکنظر فنی تناقضی وجود داشته باشد. الزم ت از ارسال ک

Certificate اطالعات فنی ، باید الاقل محتوی موارد ذیل باشد .ساخت و تائیدیه های فنی سازنده ها باید به ایان مادارک منظم باشد: · 

 جداول ویژگیهای فنی ✓

 لی ت قطعات یدکی ✓

 لی ت ابزار خاص ✓
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 توضیحات فنی ✓

 ها و اسناد نقشه ✓

پیمانکار قبل از اجرای پروژه و حداکثر در دو هفته، باید تمام اسناد و مدارک فنی را بررسی و با یکدیگر مطابقت دهد و در صورت وجود 

ابالغ شده با های هرگونه تناقض، ابهام و یا پیشنهاد اصولی، موارد را کتبا به مشاور طرح اعالم نماید. پس از رفع تمام ابهامات، براساس نقشه

کشی ابزاردقیق ، ( شامل: نقشه جانمائی و ابعادی تجهیزات و تابلوها، نقشه کابلShop Drawingsهای کارگاهی )، نقشه"برای اجرا"مهر 

 و غیره را تهیه و پس از تائید ینها توسط مشاور طرح، اقدام به اجرای عملیات نماید. 

 مدارک زیر را تهیه و به تأیید مشاور طرح برساند:  ابزاردقیق پیمانکار باید قبل از خرید )ساخت( تجهیزات

 اندازی، یزمایشهای مربوطه و سایر مدارک تکمیلی سازنده همراه دستورالعمل نصه و راه ابزاردقیق جزئیات نصه دستگاهها و تجهیزات ✓

 گیری و جزییات مربوطهنقاط تنظیم و کالیبره دستگاههای اندازه ✓

 و سایر مشخصات تکمیلی سازندگان تجهیزات اصل کاتالوگ، منویل ✓

 ( تجهیزاتCertificateنامه )اصل ضمانت ✓

اندازی ضروری است. لی ت کامل یزمایشات، باید حداقل یک اندازی و تحویل موقت، انجام کامل یزمایشات راهدر پایان طرح، به منظور راه

یج این یزمایشات به همراه سایر مدارک و م تندات تکمیلی طرح باید ارائه گردد. ماه قبل از انجام، جهت تأیید به مشاور طرح اعالم گردد. نتا

 این مدارک حداقل شامل:

برداری، نحوه کالیبراسیون و نقاط تنظیم به همراه ای، سرویس، نگهداری، بهرهای و مرحلهاندازی، یزمایش، تعمیرات دورههای راهدستورالعمل

 برداری الزم است.  مدارکی که در یینده برای عملیات خرید، نصه، نگهداری و بهرههای خاص مربوطه و سایر دستگاه

 (As builtهاي طبق ساخت )نقشه •

های اجرائی و مدارک فوه، باید از قبل به تأیید مشاور طرح رسیده باشد. این تأیید رافع م ئولیت پیمانکار نبوده و در هر صورت کلیه نقشه

 .باشدکار می مپیمانکار م ئول ح ن انجا

 استانداردها •

و  BS, DIN, VDE, IECالمللی: باید طبق استانداردهای تدوین شده ملی و یا الاقل یکی از استانداردهای معتبر بین ابزاردقیقتجهیزات 

JIS کارگیرد، ضمن ارائه مدارک و م تندات توجیهی، باید ین را به تصویه مشاور که پیمانکار بخواهد استاندارد دیگری بهباشند. درصورتی

  طرح برساند.

 نظارت بر ساخت و تضمین مرغوبیت تجهیزات •

امل یزمایشات و مدارک فنی مربوطه باید کلیه تجهیزات ساخت داخل کشور باید با حضور بازرس در محل کارخانه یزمایش شوند. فهرست ک

 حداقل یک ماه قبل برای مشاور طرح ارسال گردد.

کلیه تجهیزات اعم از ساخت داخل یا خارج، باید بدون عیه و نقص بوده و کارییی ینها ضمانت شده باشد. قطعات و تجهیزات معیوب به هیچ 

 وجه مجاز به تعمیر نبوده و باید تعویض شوند.

 یزات طرححفاظت تجه •

گیرد، در تمامی مراحل: خرید و تامین، برداری مطمئن و مطلوب از تجهیزات طرح صورت میهای الزم که به منظور بهرهرعایت حفاظت

 ها عبارتندبرداری؛ الزامی و م ئولیت ین تا زمان تحویل نهایی بر عهده تامبن کننده است. برخی از حفاظتحمل، انبار، جابجایی، نصه و بهره

 از:
شوند، داخل باکس یا پوشش اضافی )عالوه بر ینچه سازنده در نظر گرفته( قرار گیرند به ( نصه میOutdoorکه بیرون ) ابزاردقیقتجهیزاتی  -

 نحوی که از عوامل جوی به طور کامل محافظت شوند.

 یمیزی شوند.رنگ تجهیزات م تغره یا قرار گرفته در محیط مرطوب، حتماً از جنس مناسه بوده، به طور کامل -
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 افزاری پاسخ داده شوند.تمام خطاها به صورت سخت -

ها کالً ممنوع است. این وسایل باید با رله یا کنتاکت کمکی ایزوله های خروجی تجهیزات ابزاردقیق و میکروسوئیچعبور دادن جریان از کنتاکت -

 ر باشد.های تغذیه کمتشوند. ولتاژ ایزوله نباید از ولتاژ عایقی روکش کابل

 سطوح کنترل •

در یینده(  PLC)یا  MCCسی تم کنترلی  Remoteمی باشد که در حالت  Remoteو  Localسی تم کنترلی دستگاه در دو حالت 

دستگاه به صورت دستی راه اندازی  Localفعال بوده و دستگاه به صورت اتوماتیک عملیات راه اندازی و کنترل را انجام می دهد و در حالت 

 .قابل کنترل بدون حضور اپراتور نخواهد بود  شده و

 هااندازی و خاموش کردن الکتروپمپراه  •

 صورت خواهد گرفت. LCBاز طریق  و بصورت دستی MCCاز  اتوماتیکها به طریق اندازی و خاموش کردن الکتروپمپراه

 گیری و ارسال و دریافت سیگنال مشخصات کلی دستگاههای اندازه •

 Fieldگیری و ابزار دقیق )های اندازهبرداری مطمئن، از دستگاهبه منظور عملیات حفاظت، کنترل و بهرهگل گهر پمپاژ  در ای تگاه

Instrumentگیری مورد استفاده، متناسه با نیاز و های اندازههای مورد نیاز هر یک از دستگاهشود. نوع، محل نصه و ویژگی( استفاده می

 محیطی، تعیین گردیده است.شرایط 

باید به طرز مناسبی به سی تم زمین  تجهیزاتتجهیزات نصه شده باید از گرد و خاک، باد و باران و سایر عوامل جوی محافظت شوند. این 

 وصل گردند.

یب یا محیط مرطوب، باید از جنس  های قرارگرفته درها، گلندها و ق مت، پیچ، مهره، اتصاالت، نگهدارندهاجزاء مکانیکی و فلزی مانند لوله

 ضد زنگ و ضد خوردگی باشند و مناسه شرایط محیطی منطقه باشند. 

گیرهای فشار و غیره باید از نوع ساده و قابل اطمینان بوده و تماام ق متهای الکتریکی و  گیری مانند دبی سنجها، اندازه های اندازه دستگاه

وذ یب قرار داشته باشند . مقادیر انادازه گیاری شده باید ابتدا تبدیل به سیگنال الکتریکی شده اجزای ح اس مکانیکی ین در محفظه ضد نف

ها، پیچ و مهره و اتصاالت باید از جنس ضد زنگ و  کلیه اجزاء مکانیکی و فلزی مانند لوله .سپس توسط کابل به تابلوی مربوطه ارسال گردد

اجزاء هر دستگاه باید طوری نصه شود که بتوان به سادگی ینرا جهت . تحمل نمایند ضد خوردگی باشاند و شرایط محیط را به خوبی

های  گیری م تقلی استفاده شود. دستگاه تعمیرات یا بازرسای پیااده نماود و دوبااره نصه کرد. برای هر سیگنال باید از دستگاه اندازه

های الکترونیکای ینهاا  ی باشند باید بطاور مادوالر سااخته شاده و ق امتارسال و دریافت سیگنال که از نوع الکترونیکی یا مدارهای چاپ

پانل هائی که برای یزمایش مدارها به کار میرود باید از در جلو کابینت به راحتی قابل  .های ضد گرد و خاک قرارداده شود در کابینت

هر سیگنال اندازه  .اری شود تا به راحتی بتوان ینها را بازدید نمودگذاری و نام گذ دسترسی باوده و ق امتهای مختلف هر کابینت باید شماره

 سیگنال .ها باید به طرز مناسبی به سی تم زمین وصل گردند گیری شده و یا هر سیگنال فرمان باید دارای ماژول م تقل باشد و کابینت

 می باشد،    mA 20-4های ینالوگ

 گیری دبی یب خروجی بوسیله دبی سنج  اندازه

  سنج سطح بوسیله سطح اندازه گیری •

 بوردونی های نمایشگر بوسیله فشار نمایش •

 هیدرواستاتیکی های سنج فشار بوسیله فشار گیری اندازه •

 
 ((Ultrasonic Flow Meterاولتراسونیک  نوع دبی گیر اندازه دستگاه ➢

 (خط در کالیبره و تنظیم قابلیت) دور راه از تنظیم برای HART پروتکل دارای ✓

 باال الکترومغناطی ی سازگاری دارای ✓

 IP68 حفاظت درجه با Steel Stainlessجنس از سن ور ✓
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 متحرک بخش گونه هر فاقد ✓

 RS-232 سریال خروجی پورت و    mA 20-4 ینالوگ خروجی سیگنال ✓

 C - +60˚C˚20- سن ور کاری دمای محدوده ✓

 C - +50˚C˚20- مبدل کاری دمای محدوده ✓

 C - +60˚C˚20- ارتباطی های کابل کاری دمای محدوده ✓

 یکدیگر از گیری اندازه مدارات و تغذیه منبع گالوانیک ایزوالسیون ✓

 الزم تجهیزات کلیه با( توتاالیزر) حجمی گیر اندازه دارای ✓

 24V DC تغذیه ولتاژ ✓

  (تنظیم محدوده درصد )نیم  % 0.5 گیری اندازه دقت ✓

 الکتریکی شوک مقابل در مبدل و سن ور روی بر الزم های حفاظت دارای ✓

 IP67 حفاظت درجه با رطوبت و غبار و گرد برابر در مقاوم مبدل ✓

 و کل دبی و ای لحظه دبی همزمان نمایش جهت) کاراکتری 16 خط دو دارای LCD نمایش صفحه ✓

 (هرکدام گیری اندازه واحد نمایش ✓

 ین مانند و نوی ی برنامه وضعیت خرابی، خطا، پیامهای مشاهده امکان ✓

 contacting Ultrasonic Level Meter )-( Non ندازه گیر سطح التراسونیکا ➢

مشخصات  پیشانهاد میشاوددر ای تگاه پمپاژ این نوع اندازه گیر برای اندازه گیاری پیوساته و بادون تمااس باا یب ساطح حوضاچه مکاش 

 :فنی این نوع اندازه گیر به شرح زیر است

o محدوده اندازه گیری سطح(Level)  4 متر  

o مبدل ( (Converter محلی غیر دهنده نمایش و 

o گیری اندازه واحد نمایش و شده گیری اندازه مقدار برای رقم 4 حداقل دارای 

o تران میتر محفظه کامل چرخش امکان 

o مبدل روی بر وضعیت دهنده نمایش چراغهای وجود 

o بودن دارا PB مبدل  روی بر نمایشگر و 

o خط در کالیبراسیون برای الزم امکانات دارای ( (Field in 

o الکتریکی شوک مقابل در مبدل و سن ور روی بر الزم های حفاظت دارای 

o 20-4 ینالوگ خروجی سیگنال mA   232سریال  خروجی پورت و -RS 

o خروجی کنتاکت 4 الاقل ) SPDT 5 مشخصات با( گیری اندازه گ تره در تنظیم قابلA/220VAC 

o 24 تغذیه ولتاژV DC 

o (تنظیم محدوده درصد صدم پنج و )بی ت  %0.25 گیری اندازه دقت  

o 20- سن ور کاری دمای محدوده˚C - +60˚C 

o 20- مبدل کاری دمای محدوده˚C - +50˚C 

o (صفر زیر دمای برای) تنظیم قابل: مبدل در گرمکن دارای 

 فشار نمایش و اندازه گیری هیزاتجت   ➢

 :از عبارت ت فشار نمایش و اندازه گیری تجهیزات نصه محل
 پمپ هر از پس Pressure Switch): )فشار  حدی کلید •
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 پمپ هر از پس Pressure Gauge) :) فشار دهنده نمایش •

 پمپاژ ای تگاه خروجی هدر روی بر Pressure Transmitter ): ) فشار تران میتر •

 (Pressure Switchمشخصات كليد حدي فشار ) ❖

 :است زیر بشرح مشخصات دارای و بوده بردنی یا دیافراگمی نوع از
o نصه نقطه فشار حداکثر با متناسه گیری اندازه محدوده 

o هی ترزیس میزان و سوئیچ نقاط تنظیم قابلیت 

o حفاظت  درجهIP68 

o خروجی کنتاکت دو یا یکSPDT 5  کاری محدوده برایA/220VAC(اندازه گیری گ تره در تنظیم )قابل 

o 1% دقت 

 ressure Gauge(P)مشخصات نمایش دهنده فشار  ➢

 به کلی مشخصات دارای باوده و دیافراگمی یا بردنی نوع از و میگیرند قرار استفاده مورد پمپ از پس فشار گیری اندازه برای مزبور تجهیزات

 :میگردند پیشنهاد زیر شرح
 100mm قطر با گرد ای عقربه دهنده نمایش ✓

 DIN16005 استاندارد مطابق 1.6:  دقت کالس ✓

 DIN 16064:  طراحی استاندارد ✓

 DIN 16288 استاندارد مطابق شده رزوه:  اتصال ✓

 مس یلیاژ:  سن ور جنس ✓

 DIN 16109 استاندارد مطابق نوشتاری متون با سفید پالستیک:  نمایش صفحه ✓

 سیاه رنگ با یلومینیوم:  عقربه جنس ✓

 Steel Stainless:  محفظه جنس ✓

 نصه هنقط فشار حداکثر با متناسه گیری اندازه محدوده ✓

 IP 68 حفاظت درجه ✓

 آزمایشات  •

 .ای براساس استانداردهای مورد قبول باشندباید دارای گواهینامه معتبر یزمایشات کارخانه ابزاردقیق تجهیزات

 ها، لی ت کامل یزمایشات، مراحل مختلف، از جمله:های فنی و نیازهای خاص دستگاهپیمانکار باید در پیشنهاد خود، با توجه به ویژگی

های مربوطه را ارائه و به تصویه ای را مشخص و در ابتدای اجرای طرح، دستورالعملای و مرحلهبرداری، دورهای، نصه، بهرهیزمایشات کارخانه

 مشاور طرح برساند.

ل نصه تجهیزات در برداری، پس از تکمیبرخی از این یزمایشات، به عنوان حداقل نیازهای سی تم در طول دوره نصه، اجراء، تحویل و بهره

 شود:محل طرح، انجام می

 کار تجهیزات ابزاردقیقبازرسی نحوه -

 کردن تجهیزات ابزاردقیقو کالیبره هاتنظیم نمایشگر -

 اندازی، توقف و غیرهقطع و وصل تجهیزات در شرایط مختلف، راه -

 ها و مقادیر تنظیم شده نهائی و اطالعات مرتبط با ینهاهنگام نمودن برنامهبه -

 هابا نقشه بازرسی سیم کشی و اتصاالت به منظور انطباه -
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ای که توانند در هر مرحلهیزمایشات فوه، باید در حضور بازرس و طبق استاندارد ساخت وسیله، انجام شود. ضمناً بازرس و یا مشاور طرح می

 اندازی را خواستار شوند.الزم بداند تکرار یزمایشات راه

ها، به باشد. تعمیر تجهیزات و دستگاهها، پیمانکار موظف به تعویض ین میص و یا اشکال در تجهیزات و دستگاهدر صورت وجود هرگونه نق

 .هیچ وجه، مورد قبول نخواهد بود

ی شده، حاوها باید با توجه به مقادیر و روابط مشخصای از گزارش یزمایشات را فراهم نماید. گزارشهای تائید شدهپیمانکار باید ن خه

هنگام شده، فهرست مقادیر تنظیم شده نهائی، اطالعات الزم و نتایج یزمایشات بوده، فهرست بازرسی مرحله به مرحله، نمودارهای به

 .های ابزاردقیق و غیره را شامل شودکردن دستگاههای کالیبرهمنحنی
 گذاری و نصه پالک و برچ هعالمت ➢

ای که در حالت عادی و از فاصله حداقل یک متری قابل گونهتجهیزات ابزاردقیق باید دارای یک پالک مشخصات به صورت خوانا و دائمی به

ها باید حاوی برداری باید مختصر و ترجیحا به صورت دیاگرام نشان داده شوند. پالکهای بهرههای حاوی توصیهتشخیص و قرائت باشد. پالک

کامل وسیله و حداقل شامل: نام سازنده، شماره ساخت، تاریخ ساخت و هرگونه اطالعاتی که تعمیرات یا خرید قطعات یدکی در  اطالعات

 یینده را ت هیل نماید، باشند. 

ساخته  های نگهدارنده ینها برای فضای یزاد باید از نوع فوالد ضد زنگ و یا مواد ضد زنگ مناسه دیگرها و پیچپالک مشخصات، برچ ه

ها باید به نحوی تهیه و نصه گردند که در اثر تغییرات درجه حرارت و یا رطوبت تغییر شکل ندهند. ابزار ها و برچ هشوند. همچنین پالک

بینی شده دارای یک دقیق و تابلوهای کنترل باید در جلو، عقه و در محلی از سطوح داخلی و خارجی خود که دسترسی برای ینها پیش

 شخصات باشند. برچ ه م

ها باید روند باید از جنس پالستیک دو رنگ و از نوع مات و نیمه مات باشند. حروف برچ هکار میهائی که برای فضاهای داخلی بهبرچ ه

ی هاهای دستگاهبه رنگ سیاه روی زمینه سفید باشد مگر برای موارد اعالم خطر که به حروف قرمز روی زمینه سفید خواهد بود. برچ ه

ح مشابه باید از نظر شکل ظاهر و اندازه یکنواخت باشند. ابعاد هر برچ ه و حروف ین باید از طرف پیمانکار، پیشنهاد و به تائید مشاور طر

 برسد.

 سیستم نمایش و اعالم خطا •

 شود.(، نمایش داده میMCCهای خطا روی تابلوهای بره )پمپاژ کلیه سیگنال در ای تگاه

 های کنترلکابل •

 طبق NYYها باید از جنس مس با عایق ترموپالستیک، شیلددار با پوشش ترموپالستیک از جنس پلی وینیل کلراید )نوع ابلک

، به سرکابل یا اتصاالت نازک و عایق ترموپالستیک بوده هایها باید از جنس مس با رشتههمچنین سیم .( باشندVDE 0271استاندارد

گردد که حداقل ین برای با توجه به افت ولتاژ، ضریه همجواری و ضریه درجه حرارت محیط تعیین می هاشود. مقطع کابل انتهائی وصل

ولت است ولی  220های کنترل حداکثر مترمربع باید باشد. ولتاژ کابلای یک میلیهای چند رشتهمتر مربع و برای چند کابلمیلی 5/2تغذیه 

تهیه کلیه اقالم الزم جهت اجرا ، از قبیل: نوار، سرکابل، کابل شو، جعبه های  انتهائی،  .ت باشدول 600/1000حداقل ولتاژ عایقی ینها باید 

های روکار کابل .گذاری و غیره برعهده پیمانکار استکابل، وسائل و ابزار الزم برای شماره های فوالدی، سینیمواد چ بی و عایقی، لوله

های کنترل اند، نصه شود. کابللوله فوالدی محکم و گالوانیزه، که به سقف یا دیوار محکم شده )داخل ساختمان( باید توسط سینی کابل یا

شوند باید یک تکه و بدون اتصال در هائی که بین دو نقطه کشیده میبه هیچ وجه نباید به صورت دفن م تقیم در خاک نصه گردد. کابل

متر از طریق سینی مجزا سانتی 30های قدرت و تغذیه دیگر تجهیزات، با فاصله حداقل لهای کنترلی باید م تقل از کابکابل .باشد بین راه

تمامی مالحظات نظیر  .ها وصل گرددیا در داخل لوله فوالدی محکم و گالوانیزه، کشیده و از طریق تابلو یا جعبه های  انتهائی به دستگاه

دار، فواصل مناسه اتصال شیلد کابل به زمین و غیره باید مطابق استانداردهای هها در م یرهای غیرم تقیم و زاویحداکثر شعاع خمش کابل

 .مورد قبول باشد

 ابزارهای خاص •

ردقیق پیمانکار باید ابزار و وسایل خاصی که برای تجهیزات ابزاردقیق ، مورد نیاز است، مانند تجهیزاتی که برای کالیبراسیون دستگاههای ابزا

 پیشنهاد خود عنوان و در خاتمه تحویل دهد.رود، در به کار می
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 بردارآموزش گروه بهره •

بردار بردار باید در بر گیرنده تمامی نیازهای طرح باشد. این برنامه یموزشی باید طوری درنظر گرفته شود که تیم بهرهبرنامه یموزشی کادر بهره

گردد باید بینی میای که به این ترتیه در برنامه یموزشی پیشدورهبا حداقل تخصص و در کمترین زمان قادر به فراگیری ین باشند. هر 

دارای ینچنان برنامه کاری و زمانی باشد که افراد تحت یموزش را در م یر پیشرفت یموزش در مرحله مقدماتی تا مراحل عالی تعلیم داده و 

 های عملی سی تم تاکید ورزد.در این راه بر جنبه

بردار در مراحل اندازی مجموعه باشد تا تیم بهرهمه کامل یموزشی نیز باید ارائه گردد. اتمام دوره یموزش باید قبل از راهبه همراه پیشنهاد، برنا

گیری بردار همچنین باید در زمینه تهیه گزارش، ح اسیت دستگاههای اندازهاندازی نیز حضور و یگاهی کافی داشته باشند. تیم بهرهنصه و راه

ای انتخاب و یموزش داده شوند که به طور بردار به گونهاحتمالی مجموعه یگاهی کافی ک ه کنند. اجماالً، الزم است کادر بهرههای و خرابی

 کامل برای قبول این م ئولیت یمادگی داشته باشند.

مناسه سی تم های یبرسانی  ای و متخصص در رشته مربوطه، با برنامه زمانی مشخص و تجهیزاتهر دوره یموزشی باید توسط افراد حرفه

 برگزار گردد.

ها، دستورالعملهای نگهداری، وسایل توضیحی و توجیهی، وسایل سمعی و بصری ارائه گردد. هر دوره باید همراه با وسایل کلیدی نظیر نقشه

شود، دریافت نمایند. دوره های کارگرفته میها باید یک کپی اختصاصی و کامل از شرح وسایلی که در دوره بهشرکت کنندگان در این دوره

یموزشی ویژه در ارتباط با سی تم های فرعی و تجهیزات جانبی، باید در مراکز یموزشی مخصوص برگزار گردد. این نوع مراکز یموزشی باید 

دهنده واجد شرایط برداری کارگاهی در عین حال توسط وسایل کمک یموزشی موثر و کادر تعلیم ضمن برخورداری از حداکثر امکانات بهره

شود. هر دوره باید با یک یزمون خاتمه یافته، نتایج یزمون در و متخصص حمایت و هدایت گردند. دوره های یموزشی به زبان فارسی اجرا می

 گیرد.اختیار کارفرما قرار 

 ابزاردقیق های اطالعاتیبرگه •

ه وسیله پیمانکار برای هر یک و هر نوع از تجهیزات ابزاردقیق برای ای تگاه های اطالعاتی زیر باید بکلیه اطالعات درخواستی مندرج در برگه

های موجود درطرح به صورت جداگانه، کامل و به طور دقیق تکمیل گردد. همچنین پیمانکار موظف است کلیه کارهای مربوط به پمپاژ

 سط مشاور طرح تأیید شده است، به پایان رساند.های اطالعاتی که توتجهیزات ابزاردقیق را مطابق با مشخصات مندرج در برگه
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 برگه هاي اطالعاتي ❖

 (MCCولت ) 400برگه اطالعاتی تابلوهای برق فشار ضعیف  •

 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 استاندارد مورد استفاده ------ 

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 نوع ساخت تابلو ------ 

 تعداد سلول 

 نوع نصه ------ 

 نوع تابلوی ب ته فلزی ------ 

 درجه حفاظتی تابلو ------ 

 تعداد فازها ------ 

 ولتاژ نامی موثر -ولت 

 ولتاژ ای تادگی در فرکانس قدرت )یک دقیقه( موثر -کیلوولت 

 شینه م ی  

 الف( جریان نامی شینه یمپر 

 mm×mm ب(  ابعاد شینه های اصلی 

 mm×mm پ(  ابعاد شینه های نول و زمین 

 ت(  تعداد شینه ها در هر فاز ------ 

 ث(  تعداد شینه های نول و زمین ------ 

 ج( نحوه حفاظت شینه ها ------ 

 چ( جریان اتصال کوتاه نامی موثر -کیلویمپر 

 ح( مدت زمان نامی اتصال کوتاه ثانیه 

 حداقل فواصل ایمنی  

 الف( فاز به فاز میلیمتر 

 ب(  فاز به زمین میلیمتر 

 جنس و ضخامت اسکلت نگهدارنده تابلو ------ 

 جنس و ضخامت پوشش فلزی تابلو ------ 

 رنگ یمیزی  

 های رنگ یمیزیالف( تعداد الیه ------ 

 یمیزی       ب( ضخامت هر الیه رنگ میکرون 

 پ( نوع پوشش و شماره رنگ         ------ 

 یمیزی         ت( نحوه رنگ ------ 

 مشخصات فیزیکی تابلو  

 عرض تابلو       میلیمتر 
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 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 عمق تابلو       میلیمتر 

 ارتفاع تابلو       میلیمتر 

 وزن تابلو        کیلوگرم 

 کلیدهای اتوماتیک  

 استاندارد مورد استفاده       ------ 

 نام سازنده       ------ 

 کشور سازنده        ------ 

      MCCBتعداد کلیدهای  دستگاه 

 MCCBجریان نامی کلیدهای  یمپر 

 تعداد فازها        ------ 

 ولتاژ نامی         ولت 

 ولتاژ عایقی نامی          ولت 

 ولتاژ ضربه عایقی نامی          ولت 

 فرکانس نامی                 هرتز 

 جریان اتصال کوتاه نامی        کیلو یمپر 

 مدت زمان نامی اتصال کوتاه      ثانیه 

 روش شارژ کلید )دستی / موتوری(      ------ 

 یونیت کنترلی کلید       ------ 

 کنتاکتورهای فشار ضعیف  

 استاندارد مورد استفاده       ------ 

 نام سازنده       ------ 

 کشور سازنده        ------ 

 تعداد هر نوع از کنتاکتورها        دستگاه 

 توان نامی هر نوع از کنتاکتورها کیلووات 

 تعداد فازها        ------ 

 ولتاژ عملکرد نامی )متناوب / م تقیم(         ولت 

 ولتاژ عایقی نامی          ولت 

 فرکانس نامی          هرتز 

 نوع و کالس         ------ 

 های بیمتال، کنترل فاز رله  

 استاندارد مورد استفاده ------ 

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 های بیمتالتعداد رله دستگاه 

 جریان هر نوع از رله های بیمتال یمپر 

 ولتاژ نامی ولت 
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 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 فازهاتعداد  ------ 

 تنظیم جریان یمپر 

 محدوده تنظیم زمان ثانیه 

 نوع و کالس ------ 

 محل نصه ------ 

 های کنترل فاز ورودیرله  

 تعداد دستگاه 

 نام سازنده ------ 

 شاارح واحاد 

 کشور سازنده ------ 

 ولتاژ تغذیه ولت 

 فرکانس نامی هرتز 

 محدوده تنظیم زمان ثانیه 

 محدوده کنترل ولتاژ یستانه ولت 

 
------ 

های کمکی )نرمال ب ته / نرمال تعداد کنتاکت

 باز(

 هاتعداد چراغ ------ 

 محل نصه ------ 

 HRCکلید فیوزهای مینیاتوری و   

 استاندارد مورد استفاده ------ 

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 مینیاتوریتعداد کلید فیوزهای  دستگاه 

 HRCتعداد کلید فیوزهای  دستگاه 

 تعداد فازها ------ 

 ولتاژ عملکرد نامی )متناوب / م تقیم( ولت 

 ولتاژ عایقی نامی ولت 

 فرکانس نامی هرتز 

 نوع و کالس ------ 
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 ولت مصارف عمومی 400برگه اطالعاتی تابلوهای برق فشار ضعیف  •

  تابلوهای عمومی فشار ضعیف بصورت م تقل تکمیل شود. این جداول می بای تی برای تمام

 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 عنوان تابلو و محل استفاده ------ 

 استاندارد مورد استفاده ------ 

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 نوع ساخت تابلو     ------ 

 تعداد سلول 

 نوع نصه      ------ 

 نوع تابلوی ب ته فلزی     ------ 

 درجه حفاظتی تابلوها       ------ 

 تعداد فازها     ------ 

 ولتاژ نامی      موثر -ولت 

 ولتاژ ای تادگی در فرکانس قدرت )یک دقیقه(      موثر -کیلوولت 

 شینه م ی  

 الف( جریان نامی شینه     یمپر 

 mm×mm های اصلی      ب(  ابعاد شینه 

 mm×mm های نول و زمین       پ(  ابعاد شینه 

 ها در هر فاز      ت(  تعداد شینه ------ 

 های نول و زمین      ث(  تعداد شینه ------ 

 هاج( نحوه حفاظت شینه ------ 

 چ( جریان اتصال کوتاه نامی      موثر -کیلو یمپر 

 ح( مدت زمان نامی اتصال کوتاه      ثانیه 

 حداقل فواصل ایمنی  

 الف( فاز به فاز      مترمیلی 

 ب(  فاز به زمین       میلیمتر 

 جنس و ضخامت اسکلت نگهدارنده تابلو       ------ 

 جنس و ضخامت پوشش فلزی تابلو       ------ 

 عرض تابلو       میلیمتر 

 عمق تابلو       میلیمتر 

 ارتفاع تابلو       میلیمتر 

 وزن تابلو        کیلوگرم 

 یمیزیرنگ  

 الف( تعداد الیه های رنگ یمیزی        ------ 

 ب( ضخامت هر الیه رنگ یمیزی        میکرون 

 پ( نوع پوشش و شماره رنگ         ------ 



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 
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 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 ت( نحوه رنگ یمیزی          ------ 

 کلیدهای اتوماتیک با رله های کنترلی و حفاظتی  

 استاندارد مورد استفاده       ------ 

 نام سازنده       ------ 

 کشور سازنده        ------ 

       MCCBتعداد کلیدهای  دستگاه 

       MCCBجریان نامی هر نوع از کلیدهای  یمپر 

 تعداد فازها        ------ 

 ولتاژ نامی         ولت 

 ولتاژ عایقی نامی          ولت 

 ولتاژ ضربه عایقی نامی          ولت 

 فرکانس نامی                 هرتز 

 جریان اتصال کوتاه نامی        کیلو یمپر 

 مدت زمان نامی اتصال کوتاه      ثانیه 

 روش شارژ کلید )دستی / موتوری(      ------ 

 یونیت کنترلی کلید       ------ 

       MPCBتعداد کلیدهای حفاظت موتوری  دستگاه 

       MPCBجریان نامی هر نوع از کلیدهای  یمپر 

 تعداد فازها        ------ 

 ولتاژ نامی         ولت 

 ولتاژ عایقی نامی          ولت 

 ولتاژ ضربه عایقی نامی          ولت 

 فرکانس نامی                 هرتز 

 جریان اتصال کوتاه نامی        کیلو یمپر 

 مدت زمان نامی اتصال کوتاه      ثانیه 

 روش شارژ کلید )دستی / موتوری(      ------ 

 یونیت کنترلی کلید       ------ 

 کنتاکتورهای فشار ضعیف  

 استاندارد مورد استفاده       ------ 

 نام سازنده       ------ 

 کشور سازنده        ------ 

 تعداد هر نوع از کنتاکتورها        عدد 

 توان نامی هر نوع از کنتاکتورها کیلووات 

 ولتاژ عملکرد نامی )متناوب / م تقیم(         ولت 

 ولتاژ عایقی نامی          ولت 

 فرکانس نامی          هرتز 



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 
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 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 نوع و کالس         ------ 

 جریان عملکرد نامی        یمپر 

 جریان حرارتی نامی        یمپر 

 
------ 

های کمکی )نرمال ب ته / نرمال تعداد کنتاکت

 باز(       

 ولتاژ تغذیه بوبین )متناوب / م تقیم(        ولت 

 جریان اتصال کوتاه نامی        کیلو یمپر 

 مدت زمان نامی اتصال کوتاه      ثانیه 

 های بیمتال و حفاظتیرله  

 استاندارد مورد استفاده       ------ 

 نام سازنده       ------ 

 کشور سازنده        ------ 

 های بیمتال       تعداد رله عدد 

 های بیمتال       جریان هر نوع از رله یمپر 

 ولتاژ نامی         ولت 

 تعداد فازها        ------ 

 محدوده تنظیم جریان         یمپر 

 محدوده تنظیم زمان         ثانیه 

 نوع و کالس         ------ 

 محل نصه        ------ 

 های کنترل فاز ورودی       رله  

 تعداد         عدد 

 نام سازنده       ------ 

 کشور سازنده        ------ 

 ولتاژ تغذیه         ولت 

 فرکانس نامی          هرتز 

 محدوده تنظیم زمان         ثانیه 

 محدوده کنترل ولتاژ یستانه         ولت 

 
------ 

های کمکی )نرمال ب ته / نرمال تعداد کنتاکت

 باز(       

 ها      تعداد چراغ ------ 

 محل نصه        ------ 

 مینیاتوری فشار ضعیف تندکار و کندکارفیوزهای   

 استاندارد مورد استفاده       ------ 

 نام سازنده       ------ 

 کشور سازنده        ------ 



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 
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 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

       MCB فیوزتعداد  دستگاه 

       MCB فیوزهایجریان نامی هر نوع از  یمپر 

 تعداد فازها        ------ 

 ولتاژ نامی         ولت 

 جریان اتصال کوتاه نامی        کیلو یمپر 

 مدت زمان نامی اتصال کوتاه      ثانیه 

 هامدارک و نقشه  

 محاسبات برای کلیه لوازم و تجهیزات برقی ------ 

 دیاگرام کلیه اتصاالت داخلی هر سلول ------ 

 هادیاگرام تک خطی کلیه سیم کشی ------ 

 اجزاء و چیدمان لوازم داخل تابلولی ت کلیه  ------ 

 ها با ذکر نوع و سطح مقطعکلیه کابل ------ 

 های تابلوها و نحوه نصه تابلوهانقشه ------ 

 های نصه و فونداسیوننقشه ------ 

  



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 
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 های برق فشار ضعیف برگه اطالعاتی کابل •

 شود این اطالعات می بای تی برای تمام سطح مقطع های مورد استفاده پر

 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 کابل  

 استاندارد مورد استفاده ------ 

 نام سازنده ------ 

 سال ساخت  ------ 

 تعداد فاز )تکفاز/ سه فاز(     ------ 

 ولتاژ نامی سی تم     موثر -کیلوولت 

 حداکثر ولتاژ سی تم     موثر -کیلوولت 

 فرکانس نامی       هرتز 

 
------ 

 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙نوع کابل )تک رشته ای/ سه رشته ای / 

   ) 

 (    ∙ ∙ ∙نوع هادی )مفتولی/ مفتولی بهم تابیده /  ------ 

 جنس هادی )مس/ یلومینیوم (    ------ 

 تعداد و اندازه هادی ها    میلیمترمربع 

 سطح مقطع اصلی کابل      میلیمترمربع 

 نوع عایق اصلی کابل      ------ 

 ظرفیت جریان اتصال کوتاه کیلو یمپر 

 زمان جریان اتصال کوتاه ثانیه 

 جنس و ضخامت غالف خارجی کابل      ------ 

 حداقل شعاع خمش کابل      میلیمتر 

 متراژ هر نوع کابل مورد استفاده       متر 

 کابلشوها    

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 تعداد  ------ 

 (       ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙نوع )پرسی / لحیمی / پیچی /   ------ 

 تعداد فاز )تکفاز/ سه فاز(     ------ 

 ولتاژ نامی سی تم     موثر -کیلوولت  

 حداکثر ولتاژ سی تم     موثر -کیلوولت  

 
  



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 
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 های کنترلیبرگه اطالعاتی کابل •

 بای تی برای تمام سطح مقطع های مورد استفاده پر شوداین اطالعات می 

 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 استاندارد مورد استفاده ------ 

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 سال ساخت  ------ 

 ولتاژ نامی سی تم     موثر -کیلوولت 

 حداکثر ولتاژ سی تم     موثر -کیلوولت 

 فرکانس نامی       هرتز 

 تعداد رشته های کابل ------ 

 نوع هادی  ------ 

 جنس هادی  ------ 

 ها   اندازه هادی میلیمترمربع 

 سطح مقطع اصلی کابل      میلیمترمربع 

 نوع عایق اصلی کابل      ------ 

 جنس و ضخامت غالف خارجی کابل      ------ 

 متراژ هر نوع کابل مورد استفاده       متر 

 
  



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 
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 برگه اطالعاتی سینی و نردبان کابل •

 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 استاندارد مورد استفاده ------ 

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 سال ساخت  ------ 

 نوع و جنس وره     ------ 

 ضخامت وره سینی کابل     میلیمتر 

 ضخامت وره سه راهی سینی کابل     میلیمتر 

 ضخامت وره چهارراهی سینی کابل     میلیمتر 

 ضخامت وره نگهدارنده )ساپورت( سینی کابل     میلیمتر 

 ضخامت وره نردبان کابل     میلیمتر 

 ضخامت وره ناودانی     میلیمتر 

 سانتیمتر     60سینی کابل به عرض  تعداد 

 سانتیمتر     50سینی کابل به عرض  تعداد 

 سانتیمتر     40سینی کابل به عرض  تعداد 

 سانتیمتر     30سینی کابل به عرض  تعداد 

 سانتیمتر     20سینی کابل به عرض  تعداد 

 سانتیمتر     10سینی کابل به عرض  تعداد 

 
 تعداد

زانوی افقی سینی کابل به عرض های مورد 

 استفاده     

 
 تعداد

سه راهی سینی کابل به عرض های مورد 

 استفاده     

 
 تعداد

چهارراهی سینی کابل به عرض های مورد 

 استفاده     

 
 تعداد

نگهدارنده )ساپورت( افقی پرسی زیر سینی 

 های مورد استفاده     کابل به عرض

 سانتیمتر     60نردبان کابل به عرض  مترطول 

 سانتیمتر     50نردبان کابل به عرض  مترطول 

 سانتیمتر     40نردبان کابل به عرض  مترطول 

 سانتیمتر     30نردبان کابل به عرض  مترطول 

 سانتیمتر     20نردبان کابل به عرض  مترطول 

 
  



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 
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 برگه اطالعاتی سیستم اتصال زمین   •

 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 استفاده استاندارد مورد ------ 

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 های سی تم اتصال زمین هادی  

 نوع )ت مه م ی حلقه ای/ سیم م ی لخت(   ------ 

 جنس هادی   ------ 

 سطح مقطع هادی   میلیمتر مربع 

 حداکثر مقاومت مجاز اتصال زمین    

 سی تم حفاظت در بره فشار ضعیف و کنترل اهم 

 الکترود های سی تم اتصال زمین   

 نوع )میله م ی / صفحه م ی(   ------ 

 تعداد    ------ 

 ها، کابلشوها، ب ت های ت مه  تعداد ب ت ------ 

 نوع جوش )حرارتی / پیچی( ------ 

 الکترود میله م ی  

 الف( مقاومت گ ترده  اهم 

 ب( قطر میله   میلیمتر 

 ج( طول میله   میلیمتر 

 الکترود صفحه م ی   

 الف( مقاومت گ ترده  اهم 

 ب( ابعاد صفحه )طول، عرض، ضخامت(   میلیمتر 

 جعبه اتصال یزمون با درب  

 جنس   ------ 

 ابعاد )طول، عرض، ارتفاع(     میلیمتر 

 تعداد     عدد 

 لوازم جانبی     

 الف( صفحه فیبری    ------ 

 ب( پیچ و مهره خروسکی م ی یا برنجی    ------ 

 ج( تیغه اتصال م ی   ------ 

 های محاسبه سی تم اتصال زمین اصول و روش  

 محاسبه تعداد چاه اتصال زمین    ------ 

 محاسبه و نصه الکترودهای اتصال زمین    ------ 

 های اتصال زمین   محاسبه و نصه هادی ------ 

 محاسبه تعداد و نصه جعبه اتصال یزمون    ------ 



 

 اسناد مناقصه
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 یزمون سی تم اتصال زمین    ------ 

 
------ 

مشخصات مهم قابل ارائه توسط پیمانکار 

 درمورد سی تم اتصال زمین

 
------ 

اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت 

 مخصوص خاک   

 

------ 

اندازه گیری مقاومت الکترودها در زمین های 

مختلف و عمل یوردن خاک برای کم کردن 

 مقاومت الکترودها   



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 
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 برگه اطالعاتی سیستم حفاظت در برابر صاعقه )برقگیر( •

 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 استاندارد مورد استفاده ------ 

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 گیر یونیزاسیون الکترونیکی خازنی صاعقه دستگاه 

 متری گالوانیزه گرم  5پایه صاعقه گیر  عدد 

 گیره اتصال هادی میانی به برقگیر  عدد 

 گیره ت ت مدار برقگیر  عدد 

 گیره اتصال به برقگیر  عدد 

 گیره دوپارچه برنجی ویژه اتصال ت مه م ی  عدد 

 هادی میانی از ت مه م ی  مترطول 

  700×700×3صفحه م ی به ابعاد  عدد 

 گرمی 65پودر جوش  ب ته 

 
کی ه 

 کیلویی15
 مواد کاهنده مقاومت زمین  

 کنتور صاعقه گیر   عدد 

 هادی های سی تم اتصال زمین   

 نوع )ت مه م ی حلقه ای/ سیم م ی لخت(   ------ 

 جنس هادی   ------ 

 سطح مقطع هادی   میلیمترمربع 

 حداکثر مقاومت مجاز اتصال زمین    

 سی تم حفاظت در برابر صاعقه   اهم 

 
  



 

 اسناد مناقصه
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 (Level Switch) سنجش سطحهای اطالعاتی سنسور برگه •

 مشخصات پیشنهادی پیمانکار واحد شرح

   شرکت سازنده

   کشور سازنده

   تعداد

   مدل

   مدت گارانتی

   خدمات پس از فروش 

   دقت سی تم 

   حداکثر و حداقل دما )عملکرد( 

   درجه حفاظت

   جنس مکانیزم

   شیه زاویه کار

   تعداد کنتاکت خروجی

   نوع کنتاکت خروجی

   ولتاژ مجاز کنتاکت خروجی

   جریان مجاز کنتاکت خروجی

 
  



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 
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 (Pressure Switchاطالعاتی سنسور فشار ) برگه •

 مشخصات پیشنهادی پیمانکار واحد شرح

   شرکت سازنده

   کشور سازنده

   تعداد

   مدل

   تعداد کنتاکت خروجی

   نوع کنتاکت

   مدت گارانتی / خدمات پس از فروش 

   سایز کابل خروجی 

   نوع  سن ور

  بار محدوده اندازه گیری

  بار حداکثر فشار کار

  )%( دقت

  )%( سی تمخطای خطی 

  ( …نوع اتصال )فلنج ، رزوه و 

   سایز اتصال

  ( IP) درجه حفاظت

  سانتیگراد دمای کار

  )%( رطوبت ن بی محیط

   هاویژگیسایر مشخصات و

 

  



 

 اسناد مناقصه
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 VFD اطالعاتی سیستم کنترل فرکانس صنعتی برگه •

 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 
 

 صنعتیمشخصات کلی سی تم کنترل فرکانس 

Variable Ferequency Drive  
 استاندارد مورد استفاده ------ 

 نام سازنده ------ 

 کشور سازنده ------ 

 سال ساخت  ------ 

 تعداد  دستگاه 

 ارتفاع محل نصه ن بت به سطح دریا متر 

 Cº حداکثر و حداقل مطلق دمای محیط 

 تعداد فازها  ------ 

 ولتاژ نامی و محدوده تغییرات  ولت 

 فرکانس نامی ورودی و محدوده تغییرات   هرتز 

 فرکانس نامی خروجی و محدوده تغییرات   هرتز 

 فرکانس سوئیچینگ هرتز 

 های ارتباطیپروتکل ------ 

 تجهیزات درایو ------ 

 
------ 

مدارک مورد نیاز )جانمایی، نقشه تک خطی 

 و غیره( برقی، بلوک دیاگرام

 :مشخصات فنی   

 و مدل  VFDطراحی اصلی  ------ 

 فرکانس کنترلنوع سی تم  ------ 

 در شرایط محیطی محل نصه VFDتوان نامی  کیلووات 

 در شرایط محیطی محل نصه VFDنامی  جریان یمپر 

 RPM  سرعت نامی 

 %RPM کالس دقت سیگنال کنترل سرعت 

 ولتاژ نامی  ولت 

 سی تم کنترل )سرعت ، جریان ، گشتاور و غیره( ------ 

 (24VDC) تعداد ورودی های دیجیتالی ------ 

 (24VDC)تعداد خروجی های دیجیتالی ------ 

 میزان گشتاور خروجی درصد 

 

------ 

حداکثر هارمونیک جریان بصورت درصدی از 

بدون استفاده از فیلتر  (%THD)جریان اصلی

 خارجی

 زمان افزایش / کاهش سرعت ثانیه 

 حداکثر زمان توقف در عملکرد نامی  ------ 



 

 اسناد مناقصه
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 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 تنظیم سرعت از طریق کنترل پانل  ------ 

 
------ 

                                 VFDنحوه کنترل سی تم 

(V/F or DTC) 

    VFDنحوه کنترل سرعت سی تم  ------ 

   VFDاتصال مابین کنتاکتور / کلید در سی تم  ------ 

 : Converter پارامترهای حفاظتی کنورتر  

 ------ Incoming line surge protection 

 ------ Under/ Over voltage protection 

 ------ Phase loss/ Phase reversal 

protection 

 ------ Programmable overcurrent 

protection 

 ------ Inverter fault 

 ------ Over frequency operation - 

 ------ DC line over voltage 

 ------ Ventilation loss 

 ------ Over temperature of equipment 

 ------ Over speed of motor  

 ------ Specific motor protection  

 ------ Shaft power monitoring  

 ------ Locked rotor  

 ------ Over current  

 ------ Overload  
 ------ PTC / PT100 /  

 VFDپارامترهای کنترلی   

 ------ Start/ Stop  

 ------ Speed Control (Raise/Lower) 

 ------ Speed Control (Raise/Lower) 

 ------ Forward/ Reverse  

 ------ Auto/ Manual mode  

 

  



 

 اسناد مناقصه
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 اطالعاتی سیستم کنترل فرکانس صنعتی ادامه برگه •

 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 ------ Local/ Remote  

 ------ Emergency Stop  

 پارامترهای سیگنالینگ   

 ------ Motor running  

 ------ Motor stopped  

 ------ Motor over speed  

 ------ AC Mains ON  

 ------ Rectifier output ON  

 ------ Systems ready to start  

 ------ Motor zero speed  

 ------ Remote breaker tripped  

 ------ Load Curve  

 گیریپارامترهای اندازه  

 ------ Input AC voltmeters  

 ------ Input AC frequency meter  

 ------ Input AC ammeter  

 ------ Output Voltmeters  

 ------ Output Ammeter  

 ------ Output frequency  

 ------ Motor terminal state  

 ------ Drive thermal state  

 ------ Motor speed  

 ------ Motor energy meter  

 ------ DC volts  

 ------ Shaft power  

 ------ Torque  

 ------ Run Time  

 ------ Temperature (Cº)  

 ------ Pressure (bar , Pa)  

 ------ Torque (Nm)  

 ------ Speed (rpm)  

 ------ Flow (m³/hr)  

 مشخصات مکانیکی  

 dBA  سطح صدا در فاصله یک متری 

 IP  درجه حفاظتی سی تم 
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 شاارح واحاد پیشنهاد پیمانکار

 نوع سی تم خنک کنندگی درایو  ------ 

 m³/hr  مقدار هوای مورد نیاز سی تم 

 m  حداکثر فاصله مابین الکتروموتور با درایو 

 mm  ابعاد هندسی درایو 

 Kg  وزن درایو 

 
------ 

سایر مشخصات مهم قابل ارائه توسط 

 سازنده در مورد سی تم درایو و دیگر اجزاء

 ها مدارک و نقشه  

 محاسبات برای کلیه لوازم و تجهیزات برقی        ------ 

 دیاگرام کلیه اتصاالت داخلی هر سلول        ------ 

 ها       دیاگرام تک خطی کلیه سیم کشی ------ 

 
------ 

لی ت کلیه اجزاء و چیدمان لوازم داخل 

 تابلو       

 ها با ذکر نوع و سطح مقطع        کلیه کابل ------ 

 های تابلوها و نحوه نصه تابلوها        نقشه ------ 

 های نصه و فونداسیون       نقشه ------ 
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 های اطالعاتی الکتروموتوربرگه •

 پیشنهاد پیمانکار واحاد شاارح

 IEC60034 ------ استاندارد مورد استفاده

  ------ نام سازنده

  ------ کشور سازنده

  ------ سال ساخت

  دستگاه تعداد و کد شناسائی

 سه فاز قفس سنجابی ------ نوع الکتروموتور

 داخل ساختمان ------ محل نصه

 افقی ------ نوع قرارگرفتن الکتروموتور

توان خروجی نامی در شرایط محیطی محل 

 نصه
 کیلووات

 

  یمپر جریان نامی

 400±%10 ولت ولتاژ نامی و محدوده تغییرات ین

 50±%2 هرتز فرکانس نامی و محدوده تغییرات ین

 1500 دوردردقیقه سرعت نامی

 4 ------ هاتعداد قطه

 3 ------ تعداد فازها

 F ------ کالس عایقی

 IP55 ------ کالس حفاظتی
  ------ نوع کار الکتروموتور

 سنجابیقفس  ------ نوع روتور

 اندازیروش راه

اندازی م تقیم )طراحی سازنده باید براساس راه

 باشد(

------ Industrial Variable  Speed  Drive 

  نیوتن متر گشتاور نامی

  کیلوگرم متر مربع ممان اینرسی

 Drive & Non Drive)ها نوع یاتاقان

End) 
------  

 Drive & Non Drive)ها تعداد یاتاقان

End) 
------  

  متر ارتفاع محل نصه ن بت به سطح دریا

  درجه سانتیگراد حداکثر مطلق دمای محیط

  درجه سانتیگراد حداقل مطلق دمای محیط

  درصد متوسط حداکثر نم ن بی

  ------ محل قرارگیری جعبه ترمینال

  ------ جهت گردش

  ------ نوع سی تم خنک کنندگی
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 پیشنهاد پیمانکار واحاد شاارح

  dBA یک متری سطح صدا در فاصله

  کیلوگرم وزن الکتروموتور

  ------ ابعاد هندسی الکتروموتور

   تجهیزات حفاظتی موجود در الکتروموتور

 دارد دارد/ ندارد الف( حس کننده دمای سیم پیچ های استاتور

 دارد دارد/ ندارد ب( گرمکن الکتروموتور )نوع، ولتاژ، توان(

توان مقادیر تضمین شده برای ضریه 

 الکتروموتور
 

 

  ------ بار4/1الف( در 

  ------ بار4/2ب( در 

  ------ بار 4/3ج( در 

  ------ بار 4/4د( در 

   مقادیر تضمین شده برای راندمان الکتروموتور

  درصد بار4/1الف( در 

  درصد بار4/2ب( در 

  درصد بار 4/3ج( در 

  درصد بار 4/4د( در 

قابل ارائه توسط سازنده  سایر مشخصات مهم

 در مورد الکتروموتورها و دیگر اجزاء
------ 
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 اتوماسيون آبياري -7-الف
داده  یگهر، با توجه به انتخاب روش مدار باز با لحاظ حداقل ورودمنطقه گل یهکتار 260سبز  یفشار فضاتحت یارییب اتوماسیونر طرح د

 است: ریز یاجزا یدارا طیاز مح

 

 
 دیاگرام عمومی اتوماسیون

 واحد كنترل مركزي ❖

 نیا ی. براشودیالزم به عملگرها صادر م یهافرمان هیانجام و کل یاریعملکرد ساالنه شبکه یب یالزم برا یها یزیبرنامه ر هیواحد کل نیدر ا

استفاده  باشدیهوشمند که مجهز به پردازنده در داخل خود م یکه در اتاه کنترل قرار دارد از عملگر برق یاصل ریش یطرح برا نیمنظور در ا

 خواهد شد .

 مدار انتقال فرمان ❖

سیم پیش بینی شده است. در این طرح به به روش بدون (ی) عملگر برق افتی( تا محل در یانتقال فرمان از محل صدور ) واحد کنترل مرکز

در نظر گرفته شده  4Gو  GSM(، امکان استفاده از دو روش کیلومتر است 2.5فاصله دورترین نقاط طرح حدود دلیل گ تردگی طرح )

 است.

 واحد دريافت فرمان ❖

استفاده خواهد  PLC ای کروکنترلرهایطرح از م نیبه هنگام بروز مشکل در ا یرسانو اطالع نیفرام افتیدر یپردازنده برا کیبه  ازین لیبه دل

 در نظر گرفته شده است.  SIM808های . این واحدهاهای کنترل به همراه ماژولشد

 

 حسگرها ❖

 پیشنهاد شده است.  ESP32بر تراشه  یمبتن HiGrowماژول در این طرح استفاده از رطوبت سنج 
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 عملگرها ❖

  رهایب ته کردن ش ایکننده فرمان ، ن بت به باز و  افتیفرمان از در افتینصه شده و پس از در رهایش یه تند که بر رو یعملگرها ابزار

در مدار   یکش میطرح از س نیاست. در ا یبره به منظور عملکرد ینها ضرور نیباشند ، تأم یم یعملگرها برق نیکنند. از ینجا که ا یاقدام م

هر  یمنظور برا نیا یباشد . برایمطرح م نیگزیحل جاراه کیبه عنوان  یدیخورش یشده است و به منظور استفاده از انرژ زیپره نفرما

 .گرددیم نیمأعملگر از فتوسل ین ت ازیمورد ن یکیالکتریاست که انرژشدهدر نظر گرفته یدیسلول خورش کیعملگر 

 مشخصات فني تجهيزات ❖

 تجهیزات و لوازم مورد نیاز فنی مشخصات

 مقدار تعداد مشخصات عنوان ردیف

 عدد R3 30مدل  UNO برد یردوینو 1

 رایانه رومیزی 2

CPU: Intel Corei5-12400F 
MB: Asus H310M 
RAM: 8GB DDR4 

SSD: 240 GB Crucial 
HDD: Western 4TB 

Keyboard: Logitech MK120 
Monitor: GPlus 225LN 

Case: Green AVA 
Power: Green 500W 

 دستگاه 1

 ماژول رطوبت سنج 3
  LILYGO TTGO-T-HIGrowماژول 

 ESP32بر تراشه  یمبتن
 عدد 15

 عدد 14 توا 125 به همراه باطری مورد نیاز  خورشیدیسلول  4

 عدد 14 وات 25 به همراه باطری مورد نیاز  سلول خورشیدی 5

 عدد GSM SIMCOM SIM808 30ماژول  6

 عدد wifi ESP32 15ماژول  7

8 
 ای قطع و وصل جریان با عملگر برقیشیر پروانه

 میلیمتر 150

 با محرک الکترونیکی  (GG25شیر کنترل پروانه ای چدنی )

 (ISO7005-2نوع اتصال ویفری )

 kvs=1270 ضریه جریان 

 OM-2مدل محرک 

 سیگنال ورودی: قطع و وصلی

 درجه 90کورس حرکت 

 بار 16فشار کار 

به همراه با مبدل به  ACولت  220یا  DC  ولت  24تغذیه بره: 

 DCولت  24

 عدد 14

9 
 عملگر برقیای قطع و وصل جریان با شیر پروانه

 میلیمتر 200
 عدد 1

 مایعات فشار گیریاندازه تران میتر 10

 بار 10تا  0دامنه کارکرد قابل تنظیم 

 م تقیم 10تا  0سیگنال خروجی 

 جنس سلول اندازه گیری فشار: سرامیک

 IP65درجه حفاظت 

 DCولت  24تغذیه بره: 

 عدد 14

 تورسیمی 11
 3در  3متر و چشمه سانتی  3پیش جوش شده با قطر مفتول 

 سانتی متر
 کیلوگرم 1200

 کیلوگرم 700 میلیمتر 5و ضخامت  50در  50 (Lنبشی ) 12
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 معماري طرح ❖

مورد استفاده در  یابزارها است به سمت ازیشود ن یم یین که بصورت روزانه جمع یور میو حجم عظ یارسال داده بصورت لحظه ا لیبه دل

بصورت  نی. بنابرامیکن لیو تحل یساز رهیرا ذخ داده میحجم عظ میدهد که بتوان یرا به ما م ییتوانا نیابزارها ا نی. امیحوزه کالن داده برو

 .است یپردازش هیچهار ال یطرح دارا نیا یکل
 را اجرا کند.  یافتیدر یدستورها عملگر خود قیاز طر ایو ارسال کند و  یدارند اطالعات خود را جمع یور فهیح گرها وظ الیه اخذ داده: ✓

 .ردیگ یانجام م سرور ابزارها و نیو ارسال ماب افتیدر نیشود. ا یو ارسال م افتیدر  GSMو یا شبکه  نترنتیاطالعات در ب تر ا :الیه گذرگاه ✓

م ئول ارسال / زمان  ن،یبر ا است. عالوه یافتیدر یبودن ب ته ها یبه تکرار یدگیگذرگاه ها و رس تیریسرور شبکه م ئول مد الیه شبکه: ✓

 است. رهیداده ها و غ یبند

شامل  یها بصورت کل سیسرو نی. اردیگ یقرار م بخش نیاز داده ها در ا یریو گزارش گ لیتحل ع،یتجم ازیمورد ن یها سیسرو :الیه سرویس ✓

 :است ریموارد ز

 های مختلفیوری و ذخیره سازی الگجمع ✓

 ح گرهاشده از های ارسالسازی دادهذخیره ✓

 شناسایی شرایط خطرساز و هشدار ✓

 هاارسال دستورات و برنامه ✓

 تعریف دسترسی های جدید ✓

 … و تونیپا ،یفایاسپارک، نا رفلو،یا یکافکا، یپاچ یمورد استفاده: اپاچ یشنهادیپ یها یفناور

 نیمختلف در ا یها یدسترس انواع شود و یداده فراهم م نیپالیداده، پا یها گاهیپا س،یسرو هیبه ال ازیاتصاالت مورد ن هیال نیدر ا الیه بکند: ✓

 است: ریها مانند موارد ز یدسترس نیشود. ا یم فیتعر هیال

  تمیروشن و خاموش کردن س  تم،یکار س تیبه وضع یاپراتور: دسترس

 ثبت شده یو هشدارها اطالعاتمشاهده  ،یاریبرنامه یب ریی: تغزریسوپروا

 ثبت شده اطالعات هیمشاهده کل ،یسطوح کاربر ریی: تغریمد

 و ... . اس یمورد استفاده: دات نت، جنگو، نود ج یشنهادیپ یها یفناور

اطالعات  یکاربرد ی یبرنامه نو واسط قیاز طر هیال نیاست. در ا هیال نیمناسه برعهده ا یتجربه کاربر جادیبهتر و ا شینما فهیوظ الیه فرانت: ✓

و  یشخص وتریمختلف کامپ یدستگاه ها قیکاربران از طر شنیکیوب اپل کیشود. با ارائه  یداده م شیبکند اخذ و به کاربر نما هیاز سمت ال

 .شوند توانند به سرور متصل یم یگوش

 ... .اس و اسیام ال، س یاچ ت پت،یاسکر اکت، جاوایمورد استفاده: ر یشنهادیپ یها یفناور

 ونشرح خدمات عمومي اتوماسي ❖

 کارهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز طرح شامل موارد زیر است:
i. ازیو لوازم مورد ن زاتیمشخصات تجهشده در جدول تهیه، حمل و نصه تجهیزات اشاره. 

ii. یید مشاور( و انجام مشابه قابل کارکرد در طرح )ح ه تأها و ح گرها بر روی برد یردینو و یا هر برد گیری ماژولریزی و نصه و ارتباطبرنامه

 .ایجاد تبادل اطالعاتی الزم بین ح گر و ماژولجهت  الزمافزاری افزاری و سختکارهای نرم

iii. ح و تجمیع اطالعات در سرور مرکزیمابین اجزای طر مناسه ایجاد ساختار ارتباطی. 

iv. ف ارائه شده در معماری طرحتعریف سطوح مختلف کاربری ح ه تعاری. 

v. کاربردی مناسه در الیه های پردازشی اخذ داده، گذرگاه، شبکه، سرویس، بکند و فرانت طراحی و تهیه برنامه. 

vi. نصه و راه اندازی کلیه سخت افزارها و نرم افزارهای طرح. 

vii. راه اندازی و واسنجی اتوماسیون یبیاری. 
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 به مدت يکسال بهره برداري و نگهداري -8-الف
 داری به مدت یک سال شم ی است. و نگهبرداری انکار موظف به انجام عملیات بهرهپیم

 نياز انجام خدماتپيش ❖

. به منظور انجام این خدمات پیمانکار موظف است پیش از تحویل موقت طرح ن بت به معرفی و به کارگیری نیروی ان انی زیر اقدام نمایند  -

یای رفاهی و حق م کن نیروهای به کار گرفته شده را های عیدی، سنوات، مزابای ت بیمه تامین اجتماعی و هزینهبدیهی است پیمانکار می

 تامین نماید.

 تعداد ماه نفر ماه شرح ردیف

 12 1 )راهبر بهره برداری و نگهداری( تکنی ین فنی 1

 12 1 نیروی کارگری 4

 
 برداری ودر در دوره بهره نمایند. این اقالماقدام  اقالم زیر حداقل برداری بابای ت ن بت به تجهیز دفتر بهرهبرداری، میپیمانکار در دوره بهره -

  هزینه ای از بابت ین پرداخت نخواهد شد.باشد و به جز هزینه مربوط به خودرو، در مالکیت پیمانکار مینگهداری و پس از ین 

 واحد تعداد شرح ردیف

 دستگاه 1 ( به همراه راننده1395)حداقل وانت مزدا مدل  وانت 1

 دستگاه 1 اتیلنپلیدستگاه جوش  2

 ح ه نیاز متغیر ابزاریالت فنی مورد نیاز 3

4 GPS  دستگاه 1 دستی 

 دستگاه 1 فشار سنج روغنی دستی 5

 عدد 3 یک لیتری ظرف مدرج 6

 
سه وعده تغذیه  تامیندر صورت اخذ مشاور توسط کارفرما برای دوره بهره برداری و نگهداری، پیمانکار موظف به تامین و تجهیز محل اسکان و  -

 باشد. از این بابت هزینه اضافه ای پرداخت نخواهد شد.برای یک نفر در طول دوره فعالیت میروزانه 

 يارسرفصل خدمات بهره برداري و نگهد ❖

 .انجام عملیات یبیاری مورد نیاز بر اساس برنامه ریزی یبیاری تدوین شده -

حداقل سه نقطه برای فشار و حداقل  فشار و یبدهی در نقاط مختلف شبکه بنا به دستورالعمل ارائه شده توسط کارفرما یا مشاور ) گیریاندازه-

 .(های یبیاری و دورهای یبیاری مختلفبی در شیفتسه نقطه برای د

 له، اتصاالت و شیریالت مربوطه و انجام سایر های خطوط لوها و شک تگیسرکشی به خطوط لوله  و کنترل خطوط لوله و رفع نشتی انجام-

 .خطوط لوله شبکه یبیاری مورد نیاز عملیات تعمیرات و نگهداری

 نیاز انجام ش تشو به صورت دستی.کنترل ش تشوی خودکار فیلتراسیون به صورت منظم و ح ه -

برداری و نگهداری ها در دوره بهرهها و شک تگیو رفع نشتی ای تگاه پمپاژ الکتریکی، ابزار دقیق و مکانیکی کنترل منظم وضعیت تجهیزات-

 ای مورد نیاز تجهیزات ای تگاه پمپاژ و ای تگاه کنترل مرکزی.های دورهو  انجام سرویس

یره و و انجام یک مرتبه عملیات الیروبی مخزن ذخ از نظر ابزاردقیق، نشتی و نیاز به الیروبی کنترل وضعیت مخزن ذخیره و حوضچه مکش-

 حوضچه مکش. 

راهکار  اجرایگزارش خرابی به کارفرما به همراه راهکار رفع خرابی و پمپاژ و ارائه و ای تگاه شبکه یبیاری و خرابی در تشخیص عیه-

 پیشنهادی. 
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بای ت لی ت ، پیمانکار مییدکی موجود در انبار کارفرما و تجهیزات مازاد بر لوازم لوازم و تجهیزات انجام خریدبه در صورت لزوم : 1تبصره 

هزینه خرید لوازم و تجهیزات الزم به همراه لوازم مورد نیاز را به کارفرما ارائه نماید و در صورت موافقت کارفرما، ن بت به خرید اقدام نماید. 

 در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد. برای انجام خرید 14/1هزینه باالسری 

انگاری و یا سهل یا م ئله ایجاد شده در خط لوله خرابی تجهیزاتدلیل  و یا مشاور مورد تایید کارفرما، کارفرما  در صورتی که: 2تبصره

و یا  ، پیمانکار موظف به پرداخت هزینه جایگزینیتشخیص دهندو یا خرید تجهیزات نامرغوب توسط پیمانکار استفاده غیراصولی پیمانکار 

 مزبور خواهد بود.و  یا ترمیم شبکه یبیاری  و یا تعمیر تجهیزات خرید

 :هایسرفصل تدوین گزارشات ماهانه شامل - 
i. برنامه ریزی اعمال شده 

ii. میزان یب مصرفی 

iii. میزان بره مصرفی 

iv. فشارهای اندازه گیری شده 

v. یبدهی اندازه گیری شده 

vi. شود.(ا در ابتدای پروژه به پیمانکار ابالغ میو ای تگاه پمپاژ )این چک لی ته شده وضعیت ای تگاه کنترل مرکزی تکمیللی تهای چک 

vii. های انجام شدهصورت فعالیت 

viii. لوازم مصرف شده 

ix. گارانتی مورد استفاده 

x. هزینه انجام شده 

xi. تایم شیت نیروی ان انی به کارگیری شده 

xii. بندی در خصوص م ائل موجود شبکه و ای تگاه پمپاژ )ح ه نیاز(جمع 

 برداری و نگهداریبرداری( ن بت به تشکیل دوره بهرهاز زمان تحویل قطعی طرح )پس از پایان دوره بهرهپیمانکار موظف است ظرف یک ماه پیش  -

اسنادی  های دوره برگزار شده،سرفصلو  دستورالعمل ارائه شده توسط مشاوربر اساس  مورد نیاز اقدام نماید و جهت توجیه عوامل فنی مورد نیاز پروژه

تهیه نموده و در اختیار کارفرما قرار دهد. این  شده، ها و گارانتی لوازم خریداریکلیه دیتاشیت به انضمام  ای و نگهداریبردتحت عنوان راهنمای بهره

  شود.ای به پیمانکار پرداخت نمیاین دوره هزینه برگزاری . از بابت باشددوره شامل موارد زیر می
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 ساعات هاسرفصل شرح

نگهداری برداری و بهرهاصول 

 شبکه آبیاری

 توجیه اتوماسیون یبیاری-

 مشخصات فشار کاری در شبکه یبیاری-

 روابط فشار و دبی در شبکه یبیاری-

 ریزی یبیاری شبکه و نحوه به کارگیری ینمشخصات برنامه -

 مشخصات شیریالت و اتصاالت به کار رفته در شبکه-

 های به کار رفته در شبکهمشخصات لوله-

 گارانتی تجهیزاتمشخصات -

 یابی شبکه از نظر اشکال در فشار، دبی، یسیه به تجهیزات و غیرهعیه-

 رفع عیه شبکه-

8 

برداری و نگهداری اصول بهره

 تجهیزات مکانیکی ایستگاه پمپاژ

 مشخصات  تجهیزات مکانیکی ای تگاه پمپاژ-

با تجهیزات، تشریح منحنی توجیه نکات ایمنی، تشریح نحوه عملکرد تجهیزات، تشریح نحوه کار  -

های های تجهیزات به خصوص منحنی مشخصه پمپ و نقاط کار پمپ در فشار و دبیها و مشخصه

 مختلف

 یابی تجهیزات مکانیکی ای تگاه پمپاژعیه-

 رفع عیه تجهیزات مکانیکی ای تگاه پمپاژ-

4 

برداری و نگهداری اصول بهره

 تجهیزات الکتریکی ایستگاه پمپاژ

 مشخصات  تجهیزات الکتریکی ای تگاه پمپاژ-

ها و توجیه نکات ایمنی، نحوه عملکرد تجهیزات، نحوه کار با تجهیزات مختلف، تشریح منحنی-

 ثیر دبی و پمپ بر توان مصرفی الکتروموتورأهای تجهیزات از جمله تمشخصه

 یابی تجهیزات الکتریکی ای تگاه پمپاژعیه-

 کی ای تگاه پمپاژرفع عیه تجهیزات الکتری-

4 

برداری و نگهداری اصول بهره

 مخزن آبیاری

 مشخصات مخزن-

تشریح نکات مورد توجه ای یا الیروبی مخزن، ش تشوی دورهتشریح نحوه توجیه نکات ایمنی،  -

تشریح و توجیه رنگ یمیزی )ح ه نیاز(، شرایط بارگزاری روی سقف )ح ه ضرورت( و در 

 نحوه کارکرد عملگرها

 مشخصات گارانتی تجهیزات-

، اشکال در عملکرد و خلل در عایق بندی مخزن یابی مخزن از نظر وجود میزان نشتیعیه-

 عملگرها و غیره

 رفع عیه مخزن-

2 

برداری و نگهداری اصول بهره

 ایستگاه کنترل مرکزی

 مشخصات ای تگاه کنترل مرکزی-

روش ش تشوی فیلترها، روش تزریق و تشریح تشخیص زمان مناسه و نکات ایمنی،  توجیه-

 کنترل کود و غیره

 مشخصات گارانتی تجهیزات-

 یابی ای تگاه کنترل مرکزیعیه-

 رفع عیه ای تگاه کنترل مرکزی-

4 

 22 مجموع
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 عمومي ب( مالحظات
شه - شروع هر مرحله از کار کلیه نق ست قبل از  ستگاه نظارت های کارگاهی را با جزئیات کامل تهیه پیمانکار موظف ا و به تأیید د

 برساند.

زمین مطابقت داده و در صورت مشاهده  تیو موقعی معماری هانقشه با ی سازه راهانقشهساخت،  در هنگاماست  موظف مانکاریپ -

 هرگونه اختالف مراته را کتباً به دستگاه نظارت اطالع دهد.

 نماید. را کنترلقشه ی روی نهااندازهکلیه  هر مرحله از شروعقبل  دیبا مانکاریپ -

 ی با اشل مقدم است.ریگاندازهشده درروی نقشه بر  دیاعداد ق -

 .به جز چاههای موجود در نقشه ها باشدینمبنا مجاز  در محدوده حفر چاه -

ی منتشااره از سااوی سااازمان مدیریت و  اااتیتأسااعمومی کارهای ساااختمانی و  در مشااخصااات کلیه اصااول و موارد فنی مذکور -

 ی رعایت گردد. تیباریزی کشور برنامه

 کلیه نقاط میبای ت به دستگاه نظارت تحویل گردد  -

پیمانکار موظف است قبل از شروع هر یک از مراحل کار مجوز کتبی از دستگاه نظارت دریافت دارد . بدین منظور پیمانکار در ابتدای  -

مجوز کار تهیه و به تعداد الزم تکثیر خواهد کرد . سپس  عملیات موضوع پیمان برگ مخصوصی با نظر دستگاه نظارت به عنوان برگ

شروع مرحله  سید پیمانکار بعد از خاتمه هر ق مت و قبل از  ستگاه نظارت به توافق خواهد ر شی که بین رئیس کارگاه و د طبق رو

را تکمیل نموده و به  بعدی از کار )منظور از ق اامت بعدی ق اامتی اساات که انجامش م ااتلزم خاتمه کار قبلی باشااد( برگ مربوطه

ست . بازدید نظارت  ستگاه نظارت کار قبلی را بازدید نموده ا ست که د ساند منظور از این روش ین ا ستگاه نظارت خواهد ر ضاء د ام

مقیم و امضاااء برگه به هیچ وجه از تعهدات و یا م اائولیت پیمانکار ن اابت به کمیت و کیفیت کار و رفع نواقصاای که بعدا مشاااهده 

شد نخواهد کاست و به طور کلی ح ن اجرای کار بعهده پیمانکار خواهد بود و روند این مراته را در برنامه زمانبندی تفصیلی خواهد 

 ملحوظ نماید و هیچگونه تاخیری در صورت انجام به موقع توسط پیمانکار و مشاور در این مورد محاسبه نخواهد شد.

اسااات که دساااتگاه نظارت مقیم کار قبلی را بازدید ننموده و پیمانکار بدون مجوز  عدم دریافت برگ مجوز شاااروع کار به معنای ین -

صورت کلیه م ئولیتها و عواقه بعدی ین از جمله حذف این ییتم ها از  ست، که در این  شروع نموده ا ستگاه نظارت مقیم کار را  د

 د بود.کارکردهای پیمانکار به عهده پیمانکاربوده وهیچگونه ادعائی پذیرفته نخواه

شه - ست نق ستگاه نظارت  (SHOP DRAWINGS)های اجرایی کارگاهی پیمانکار موظف ا صویه به د سه ن خه تهیه و برای ت را در 
شه ست تهیه این نق صت کافی ارایه نماید. بدیهی ا صورت پذیرد تا فر سیدن مرحله اجرایی بای تی  سه و قبل از فرا ر ها در زمان منا

اه نظارت باشد. بنابراین هرگونه تاخیر از طرف پیمانکار که باعث تطویل کار گردد، پذیرفته نخواهد بود. برای بررسی و اظهارنظر دستگ
ها و نصااف ین برای پذیرد نصااف این مدت برای تهیه نقشااههفته خاتمه می 3های کارگاهی،ظرف کلیه جریان تهیه و تصااویه نقشااه

 نکار و جاری کردن نقشه کارگاهی به کارگاه برای اجرا.بررسی دستگاه نظارت و اعالم نظر و اصالح بعدی پیما

ستگاه نظارت و کارفرما در این پروژه  - شاور و د ضعیت و..... به منظور هماهنگی با مهندس م صورت و ستفاده از نرم افزار جهت تهیه  ا
سااری اقدام و  1( در 123ع الزامی اساات و پیمانکار موظف اساات با هماهنگی دسااتگاه نظارت ن اابت به تهیه نرم افزار تک ااا )جام

دراختیار دستگاه نظارت گذارد و ضمنا ن خه کامپیوتری)دیجیتال( هر صورت وضعیت نیز می بای ت هنگام ارسال صورت وضعیت به 
 کارفرما ارسال گردد. –دستگاه نظارت 

مصالح بر اساس فهرست مصالح ضمیمه پیمانکار موظف است ن بت به ارائه مشخصات فنی و بازرگانی مصالح و تجهیزات به همراه نمونه  -

صورت عدم  صالح مختار خواهد بود . در  پیمان )وندور لی ت( اقدام نماید و کارفرما در رد یا قبول هریک ازاقالم مندرج در فهرست م

ته قبل از معرفی مصالح در فهرست مصالح و یا هر تغییر مورد نیاز ن بت به فهرست مصالح ضمیمه پیمان ، پیمانکار حداقل یک هف

 یغاز عملیات فوه شرایط عمومی پیمان ن بت به معرفی و ارائه مشخصات و اخذ تاییدیه الزم اقدام خواهد نمود
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با توجه به حجم کار )انجام کامل موضوع قرارداد بصورت کامل( مدت زمان اجرای عملیات محدود بوده و پیمانکار موظف است در هرزمان  -

صالح بداند ن بت  سوم کاری اقدام نموده به نحوی که در مدت زمان مقرر عملیات مذکور که کارفرما  شیفت های دوم و  ستقرار  به ا

 پایان پذیرد . 

ستفاده از ردیف مذکور برای  - صوص ا صلی در خ ضافه بر متن ا ضیحاتی ا ضم به پیمان تو ست بها و مقادیر من ضی از ردیفهای فهر در بع

شده ویا مشخ شابه درج  ست که این موارد را پیمانکار باید زمان پرداخت انجام کاری م صات بیشتری برای مصالح مصرفی ذکرشده ا

 پیشنهاد قیمت مد نظر قرار داده و در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

ت با توجه به شرایط محل پروژه پیمانکار موظف است قبل از تجهیز کارگاه کلیه م یرهای منتهی به کارگاه را بررسی نموده و تمهیدا -

الزم را در مورد نحوه حمل تجهیزات و ماشااین یالت به کارگاه را فراهم یورد به طوری که به م ااتحدثات و م اایرهای اطراف پروژه 

 خ ارتی وارد ننماید. و پیمانکار با توجه به شرایط ترافیکی منطقه تمامی تمهیدات را اتخاذ نماید و در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید.

صو - سی پیش نویس  صریحا برر سط پیمانکار تهیه می گردد به جز در مواردی که  ضوع این قرارداد که تو شده مو رتمجلس کارهای انجام 

قید شده ، به عهده مهندس مشاور و دستگاه نظارت و صدور دستور کارهای کارگاهی )که بار مالی اضافی به پروژه تحمیل می نماید( 

ص شاور و ت ستگاه نظارت و تایید م شنهاد د ستگاه نظارت یا نماینده او به پی شاور و د شد. هنگامی که مهندس م ویه کارفرما می با

بخواهد در مورد عملیات انجام شده اقدام به بررسی پیش نویس صورتمجلس کار بنماید از پیمانکار یا نماینده صالحیت دار او خواهد 

وده و همکاری الزم را در مورد تنظیم مقدمات اولیه به خواساات که در موعد معین در محل حضااور یابد و اطالعات الزم را ت االیم نم

صورتمجلس اجرای کار که توسط دستگاه نظارت تنظیم و با تایید  عمل یورد. هرکاه پیمانکار یا نماینده او در موعد مقرر حضور نیابد 

 مهندس مشاور رسیده و توسط کارفرما تصویه شود معتبر خواهد بود.
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 پمپاژايستگاه و  تحت فشاروندور ليست آبياري 

 سازندگان مورد تأیید کاال ردیف

یوند - یبرسان کرمان – یب حیات –سل له یب حیات  –روداب پالست  –صنایع پلی اتیلن کرمان  *لوله پلی اتیلن 1

 پالست 

 پارس اتصال شره–تکاب اتصال  – پلی ران اتصال –پلی رود  –ورسک اتصال  پلی اتیلن اتصاالت 2

یالت اتصااالت و شیر 3

 چدنی

 مکانیک یب  –میریب --نهریب گ تر اشتهارد

 رایان -اتصال مکانیک  –پمپیران  پمپ 4

 رشد صنعت – ABB- SIEMENCE- SEW –جمکو  –موتوژن  الکتروموتور 5

 یبین گ تر شره گرم ار-بنیز تجهیز-یبانگان کرج –دریب کرمان  –کران کویر کرمانیب بی فیلتراسیون 6

 ورسک اتصال-ب پار قطعه ایپا  -یب یفرین سی تم، بنیز تجهیز   چکانقطره 8

لوله پلی اتیلن نرم  9

(LDPE) 

یب -سل له یب حیات کرمان –یبرسانان کرمان  -یوند پالست کرمان –صنایع پلی اتیلن کرمان  –

 حیات 

 زیمنس -  Honeywell محرک برقی 10

   S+S  - Honeywell تران میتر فشار 11

 LILYGO TTGO-T-HIGrow سن ور سنجش رطوبت 12

می بای ت مورد بازرسی،  بازرس فنی معرفی شده از   تیتمام محصوالت لحاظ شده در وندور ل باشدیم حیالزم به توض *
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 وندور ليست ابنيه 

 سازندگان مورد تایید کاال ردیف

 رنگ 1
 -رنگ سازی هاویلوکس  -گوهر فام -یزد رنگ  -نیلی فام  -الوان    -رنگهای صنعتی  ایران شرکت 

 شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین ، زرین فام ، مکث -رنگ افروز نام 

 ریزنی سیمان -سیمان سپاهان -سیمان کرمان  سیمان 2

3 
عایق رطوبتی 

 ایزوگام
 دلیجانبام گ تر  -هیمان دلیجان  -پشم شیشه ایران 

 مجمتع جهان فوالد سیرجان-فوالد  مبارکه  -کاویان  -فوالد اک ین  وره فلزی 4

 مجمتع جهان فوالد سیرجان  -فوالد هیربد  -لوله و پروفیل یزد  -لوله و پروفیل اصفهان  انواع قوطی 5

 میلگرد یزد -ذوب یهن اصفهان  -جهان فوالد سیرجان  میلگرد 6

7 
رنگ سازه های 

 فلزی

 -رنگ سازی هاویلوکس  -گوهر فام -یزد رنگ  -نیلی فام  -الوان    -شرکت رنگهای صنعتی  ایران 

 مکث -زرین فام -شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین  -رنگ افروز نام 

 میکا -یما  الکترود 8

 مرجان-تبریز-روکا سرام-پرسپولیس-شی مه راماک -کاشی تک رام  - کاشی 9
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 قيبرق، كنترل و ابزاردق زاتيكارخانجات سازنده تجهوندور ليست 

 نام سازنده نام دستگاه ردیف

 کنتاکتورهای خشک • 1
Schneider electric - فران ه 

• Siemen- یلمان 

ABB - یلمان 

 ای( رله های کمکی )شیشه • 2
Finder – ایتالیا 

Omron - ژاپن 

 رله کنترل فاز • 3

Schneider electric - فران ه 

• Siemens - یلمان 

Omron - ژاپن 

Schiele – یلمان 

 تایمرها )رله های زمانی( • 4

Schneider electric - فران ه 

• Siemens - یلمان 

ABB – سوئد و فنالند 

Omron - ژاپن 

 کلیدهای اتوماتیک  • 5
• Schneider electric - فران ه 

• Siemens - یلمان 

• ABB – ایتالیا 

 کلیدهای اتوماتیک مینیاتوری • 6
Siemens - یلمان 

Schneider electric - فران ه 

Moeller– یلمان 

 درایو فرکانس متغیر • 7

 Emotronسوئد 

 Schneiderفران ه 

 Danfossدانمارک 

 ABBایتالیا 

 Siemensیلمان 

 فیوز –کلید  • 8
• Siemens - یلمان 

• Linder - یلمان 

 ایران -پیچاز الکتریک 

 و فیوزهای سیلندری  (HRCفیوز چاقویی ) • 9

• Siemens - یلمان 

• ABB – سوئد و فنالند  

 ایران –پیچاز الکتریک  •

 ETI- اسلوونی 

 فیوز فشنگی • 10
• Siemens - یلمان 

• ABB – سوئد و فنالند  

• ETI- اسلوونی 

 المپ های سیگنال • 11
 

Schneider electric - فران ه 

• Siemens - یلمان 

• ABB – سوئد و فنالند  
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 استپ –کلیدهای استارت  • 12
Schneider electric - فران ه 

• Siemens - یلمان 

• ABB – سوئد و فنالند  

 کلیدهای گردان تابلویی • 13
• Bremas -  ایتالیا 

• Siemens - یلمان 

• ABB – سوئد و فنالند  

 سینی کابل • 14

 ایارن -ساتها

 ایران -تالیران

 ایران -یژینه

 ایران -پارس اخگر

 ایران -هاتل

 ایران -پنج تاش

 (POWER METER)رژی ان اندازه گیر • 15
• Siemens - یلمان 

Schneider electric - فران ه 

16 
)آمپرمتر, دستگاههای اندازه گیری تابلویی  •

 (, مولتی مترولتمتر, کسینوس فی متر

• Siemens - یلمان 

•  - BEWتایوان 

• IME- ایتالیا 

Iskra - اسلوونی 

 فشـار ضعیف  تـرانسهـای جـریـان و ولتـاژ • 17

• Siemens - یلمان 

• ABB - یلمان 

 ایران  –مگ الکتریک  •

 ایران –نیروترانس 

 ایران –رضا ترانس 

 ترمینال ریلی • 18

• Legrand – فران ه 

• ABB- یلمان 

Phoenix – یلمان 

 ایران –رعد  •

 سرکابل و مفصل • 19

• Siemens - یلمان 

• ABB- یلمان 

Raychem – یمریکا -یلمان 

 ایران -پارس مفصل

 ایران -شاهین مفصل

 کابلشو • 20
Klaute – یلمان 

 ایران -شاهین  •

 ایران –پارچین  •

 ایران -باهنر  • مس  • 21

 مقره فشار ضعیف  • 22
• Siemens - یلمان 

 ایران –پارس فیوز  •

 ایران –مقره سازی 



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 

 268 از   142هصفح    

142 

 

 ایران –صدف گ تر زنجان 

 ایران -پارس گ تر زنگان 

23 
 تابلوهای فشارضعیف  •

 )اسکلت و مونتاژ و وایرینگ تجهیزات الکتریکی(

 ایران -پارس تابلو 

 ایران –جابون 

 ایران -ایران تابلو

 ایران -الکترو کویر یزد

 ایران –تابش تابلو 

 ایران –کرمان تابلو 

 ایران -ایران سیبوک

 ایران -تأمین تابلو

 تجهیزات روشنایی • 24
 ایران -مازینور

 ایران -گلنور

 و کنترل کابل های فشار ضعیف • 25

 ایران –کابل البرز  •

 ایران -کابل ابهر  •

 ایران –سیمکو  •

 ایران –کابل کرمان 

 ایران –کابل خراسان 

 ایران -کابل همدان

 ترانسفورماتور توزیع • 26
 ایران -ایران تران فو

 ایران -یریا تران فو

 کلید سطح • 27

• E&H – یلمان 

• VEGA- یلمان 

• FLEXEM – یلمان 

• KOBOLD – یلمان 

• KROHNE - یلمان 

28 
 سرامیکی و نوع بوردنی-فشار سنج نوع خازنی •

 

E&H – یلمان 

KOBOLD - یلمان  

IFM -  یلمان 

Wika - یلمان 

VEGA- یلمان 

Schneider electric - فران ه 

 اینمایشگر فشار نوع عقربه • 29
E&H – یلمان 

Wika –یلمان 

 سیستم زمین • 30

 ایران -پتونیا

 ایران -نوین جوش

 ایران -تجهیزات سی تم زمین

 ایران -اسپاک

 دبی سنج اولتراسونیک • 31
E&H – یلمان 

VEGA- یلمان 

FLEXEM – یلمان 
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KOBOLD – یلمان 

KROHNE - یلمان 

 دوربین مدار بسته و متعلقات • 32

SAMSUNG – کره جنوبی 

PANASONIC - ژاپن 

SONY – ژاپن 

VIVOTEK – تایوان 

AXIS - سوئد  
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 چنانچه تجهیزاتی در طرح باشد که در این لی ت وجود نداشته باشد، بای تی سازنده ین، به تایید کارفرما و مشاور رسانیده شود. -

 

 نماينده پيمانکار كارفرمانماينده 

 نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي

 امضا امضا



 

 اسناد مناقصه

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر 

 268 از   145هصفح    

145 

 

 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
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  (HSE)زیست محیط و بهداشت ایمنی, الزامی و نظر مورد موازین خالصه

 قرارداد، مدت طول در و باشند ایمنی صالحیت تائید گواهینامه دارای باید پیمانکاران کلیه پیمانکاری امور ایمنی نامه ییین با مطابق .1

 .نمایند اقدام ین تمدید به ن بت گواهینامه مدت انقضای از قبل

 شود می داده فرصت قرارداد ابالغ از بعد ماه سه پیمانکار به باشد ایمنی صالحیت تایید فاقد پیمانکار دلیلی هر به •

 بر قانونی و حقوقی های م ئولیت کلیه اقدام، عدم صورت در. گردد اقدام ایمنی صالحیت تاییدیه اخذ به ن بت تا

 پرداخت از باشد می مجاز اطالع صورت در گهر گل HSE مدیریت یا و نظارت دستگاه و باشد می پیمانکار عهده

 .یورد عمل به جلوگیری وضعیت، تعیین تا پیمانکار وضعیت صورت

 مقررات، قوانین، کلیه نیز و کشوری موضوعه مقررات و قوانین کلیه رعایت با را قرارداد خدمات کلیه گردد می متعهد پیمانکار .2

 ییین یا و ملی قوانین تغییر گونه هر و  رساند انجام به کارفرما زی تی ومحیط ایمنی بهداشتی، های دستورالعمل و شرایط ضوابط،

 .باشد می ها ین اجرای و مطالعه اخذ، به ملزم پیمانکار و بوده قرارداد الینفک جزء کارفرما و کشوری جدید ابالغی های نامه

 زی ت محیط نیز و کاری های محیط در شرکت های دارایی و اموال از حفاظت جهت را کافی و مناسه اقدامات باید پیمانکار .3

 .یورد بعمل جلوگیری پیمانکاران سایر یا و عموم به ن بت ناراحتی هرگونه بروز از و داده انجام پیرامون

 صدمات یا و کارفرما به خ ارتی ینان کارکنان یا و وی فرعی پیمانکاران یا و پیمانکار توسط فوه موارد رعایت عدم علت به چنانچه .4

 موجبات یا و یید وارد( بود خواهد نیز پیمانکار و کارفرما ذینفع های طرف کارفرما، کارکنان شامل که) ثالث اشخاص به مالی و جانی

 کارفرما نمودن مبری ضمن است موظف پیمانکار گردد، فراهم زی تی محیط و ایمنی بهداشتی، م ائل با مرتبط های سازمان پیگرد

 .باشد پاسخگو مربوطه دعاوی به و نموده جبران رأساً را وارده خ ارات قانونی، تبعات پذیرش و م ئولیتی هرگونه از

 به باشد کارفرما تأیید مورد و الزم های صالحیت دارای که را خود کارکنان از نفر یک فعالیت، یغاز از قبل است موظف پیمانکار .5

 نماینده از متفاوت HSE نماینده. نماید معرفی کارفرما به کتباً و تعیین خود (HSE) زی ت محیط و ایمنی بهداشت، م ئول عنوان

 شرکت. )باشد رسیده کارفرما تأیید به امر این و ذکر قرارداد متن در ها م ئولیت حوزه که مواردی در مگر بود خواهد پیمانکار

 کارفرما HSE مدیریت تایید به که ای حرفه بهداشت یا ایمنی مدرک با کارشناس نفر یک باید بیشتر یا پرسنل نفر 25 دارای های

 93 ماده-نمایند اقدام کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته تشکیل به ن بت و نمایند معرفی ایمنی م ئول عنوان به را است رسیده

 (کار قانون

 م ئولین بگارگیری نامه ییین در ایمنی نفرات نیاز مورد مدرک و فعالیت نوع به توجه با شرکت هر ایمنی نفرات و بازرس تعداد .6

 .گردد اقدام ان با مطابق باید و شده تعیین ایمنی
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 و نموده ک ه ان با درگیر عملیات و فرییندها زی ت محیط و ایمنی شغلی، بهداشت زمینه در را الزم های هی یگا باید پیمانکار .7

 حین ،در HSE با نامنطبق موارد رفع برای و باشد یگاه باشد می تأثیرگذار وی کار بر که مجاور عملیاتی واحدهای خطرات از نیز

 .دهد کارفرما تحویل را مربوطه های ری ک ارزیابی قرارداد ابالغ

 مربوط سوابق همچنین شود می انجام پیمانکار HSE نماینده توسط که زی تی محیط و ایمنی بهداشتی، بازدیدهای کلیه سوابق .8

 سوابق و تجهیزات و ایمنی عملکرد ای دوره های ت ت و مانورها ها، تمرین ایمنی، یموزش های دوره برگزاری های تاریخ و نتایج به

 .باشد دسترس در همواره و گردد نگهداری و ثبت پیمانکار توسط باید حوادث

 به کار سپردن به مجاز کشور و کارفرما HSE الزامات کلیه رعایت و قرارداد مفاد و نظارت دستگاه موافقت صورت در تنها پیمانکار .9

 این در ایشان و باشد می اصلی پیمانکار عهده بر... و حوادث قانونی و حقوقی های م ئولیت کلیه و باشد می دوم دست پیمانکار

 .باشند قانونی مراجع پاسخگو باید خصوص

 سوابق یا تجهیزات فرییندها، پرسنل، کلیه بازرسی به مجاز قبلی اعالم بدون کارفرما کار، انجام حین در یا و قبل مواقع همه در .10

 یا شرایط مشاهده صورت در است مجاز کارفرما همچنین. باشد می زی ت محیط و ایمنی بهداشتی، زمینه در پیمانکار بازرسی

 یا اجرا حال در فرییند فرد، هر جابجایی به ن بت یا و نموده جلوگیری پیمانکار کار ادامه از ،HSE مقررات و قوانین با مغایر اعمال

 ناایمن شرایط رفع زمان تا پیمانکار اینصورت غیر در. نماید اقدام باشد، می HSE مقررات و قوانین با مغایر لحاظ هر از که تجهیزاتی

 .باشد می پیمانکار عهده بر کار توقف از ناشی م ئولیت و داشت نخواهد را خود کار ادامه اجازه عملیات، تصحیح یا و

 .شد خواهد اقدام پیمانکاران HSE تخلفات نامه ییین با مطابق ناایمن موارد رفع عدم صورت در: تبصره .11

 مطابق الزم امتیاز ک ه عدم صورت در و گرفته قرار ارزیابی مورد کارفرما HSE مدیریت توسط ای دوره صورت به پیمانکاران کلیه .12

 .شد خواهد اقدام کارفرما عملکرد ارزیابی العمل دستور با

 .باشد می وی عهده به پیمانکار، توسط HSE موارد رعایت عدم دلیل به کار انجام در تأخیر هرگونه م ئولیت .13

 کشوری قوانین و قرارداد HSE الزامات به تعهد عدم هرگونه یا کارفرما HSE کاری چارچوب از پیمانکار قصور هرگونه است بدیهی .14

  .گشت خواهد قرارداد جانبه یک ف خ و پیمانکار پذیرش عدم منجربه ارفاقی هیچ بدون زمینه این در

 بهداشتی ایمنی، های یموزش با متناسه HSE با مرتبط موضوعات خصوص در را خود نظر تحت کارکنان کلیه است موظف پیمانکار .15

. نماید نگهداری خود نزد و ثبت را ان سوابق و داده یموزش ای دوره صورت به و کار شروع از پیش زی ت محیط از حفاظت نحوه و

 باید ها یموزش کلیه.)شود رسانده کارفرما HSE نماینده تأیید به باید پیمانکار توسط HSE زمینه در شده انجام های یموزش کلیه

 و کار تعلیمات و تحقیقات مرکز از مجوز دارای حقوقی های شرکت کار، تعلیمات و تحقیقات مرکز:  ذیصالح مراجع طریق از

 (.گردد انجام مرکز این مشاوران
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 به بالقوه یسیه موجه همچنین داشته قرار ایمنی و بهداشتی مطلوب شرایط در باید پیمانکار توسط شده تأمین تجهیزات کلیه .16

 .نگردند زی ت محیط

 زی ت و ایمنی بهداشتی، زمینه در شده نصه هشداری و رسانی اطالع تابلوهای و عالئم رعایت به ملزم پیمانکار پرسنل کلیه .17

 و رفت ان در پیمانکار که کارفرما نظارت تحت های محوطه یا و پیمانکار نظارت تحت های محوطه کلیه و کار محل در محیطی

 .باشند می دارد یمد

 خواهد قرار انان به کار واگذاری و مناقصات در انان یتی دعوت مالک پیمانکاران، محیطی زی ت و ایمنی بهداشتی، عملکرد سوابق .18

 مناسبی و مثبت سوابق وارده،  خ ارات و حوادث بروز از جلوگیری ضمن تا نماید عمل نحوی به پیمانکار دارد انتظار کارفرما. گرفت

 .گذارد جای بر خود از را

 در است موظف پیمانکار و گردد لحاظ داد قرار متن در و محاسبه ایمنی امور به مربوط های هزینه کلیه باید قرارداد عقد هنگام در .19

-پیمانکاری، امور ایمنی نامه ییین 6 ماده. )ببیند کامل بطور را بهداشتی و نشانی یتش ایمنی، امکانات و تجهیزات کلیه کارگاه تجهیز

 (کار قانون 91 ماده

 افراد اختیار در و رسیده کارفرما HSE مدیریت تایید به تهیه، باید پرسنل فعالیت نوع اساس بر مناسه فردی حفاظت لوازم کلیه .20

 تحویل دوره زمان همچنین و گردند وسایل این از استفاده به ملزم افراد و شود داده یموزش انان به انها کاربرد چگونگی و گیرد قرار

 یک و کار لباس دست دو سالیانه مثال بعنوان. )شود رسانده کارفرما HSE مدیریت تایید به و شود رعایت قانون مطابق لوازم این

 (کار قانون 91 ماده-کارگاهها عمومی بهداشت نامه ییین 61 ماده-کار کفش جفت

 باشد می پیمانکار شرکت های واحد م ئولین و عامل مدیر عهده بر کار بهداشت و ایمنی ضوابط و مقررات کلیه اجرای م ئولیت .21

 و کیفری نظر از پیمانکار شرکت واحد م ئول و عامل مدیر شخص دهد، ر  ای حادثه مذکور، مقررات رعایت عدم اثر بر هرگاه و

  HSE یتی و فعلی های دستورالعمل کلیه رعایت)کار قانون 95 ماده. باشد می م ئول کار قانون در مندرج مجازاتهای و حقوقی

 (.باشد می ها ان رعایت به ملزم پیمانکار و باشد می قرارداد الینفک جزء کارفرما

 پیمانکاران HSE  های دستورالعمل و ضوابط کلیه و شده مح وب پیمانکار پرسنل و عملکرد منزله به فرعی پیمانکاران عملکرد .22

 فرعی پیمانکاران تمامی HSE عملکرد مورد در پاسخگویی م ئول اصلی پیمانکار خصوص این در لذا بوده، جاری نیز ها ان برای

 .باشد می

 انجام دانش– تجربی مهارت روانی و ج می سالمت. )باشد می افراد بکارگیری و جذب در HSE الزامات رعایت به ملزم پیمانکار .23

 (کار

 مدیریت طریق از پیمانکار وضعیت صورت از جریمه ک ر به ن بت تخلفات گزارش ارائه با تا بود خواهد مجاز کارفرما HSE مدیریت .24

 .یورد بعمل جلوگیری انطباه عدم موارد رفع تا وضعیت صورت پرداخت از یا و نماید اقدام مالی امور
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 ن بت نموده ارائه HSE Plan قاله در که خود محیطی زی ت و بهداشتی ایمنی، بازرسی های سی تم براساس است ملزم پیمانکار .25

 عهده به محیطی زی ت و بهداشتی ایمنی، موارد بر نظارت م ئولیت. نماید اقدام قرارداد موضوع های فعالیت بر کنترل و نظارت به

 باشد می پیمانکار

 سازنده،) قرارداد طرف الزامات...  و تکنولوژی یالت، ماشین و تجهیزات نصه یا خرید به مربوط قراردادهای در است موظف پیمانکار .26

 همچنین و مبدأ کشور و ایران ایمنی و بهداشتی محیطی، زی ت استانداردهای و مقررات و قوانین...( و پیمانکار دهنده، ارایه طراح،

 موظف کارفرما. نماید رعایت دقیق طور به را باشد می ها ان مشمول طرح و بوده ها ان عضو ایران که المللی بین های کنوان یون

 .نماید اخذ سازنده و طراح یا و پیمانکار از استانداردها این رعایت برای کافی های تضمین است

 تاییدیه بای ت می کار به شروع از قبل همچنین باشند، می کارفرما HSE مدیریت به خود HSE PLAN ارائه به موظف پیمانکاران .27

HSE PLAN  مدیریت از را خود HSE نماید اخذ کارفرما. 

 ماهیانه بصورت کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته برگزاری به موظف باشد می نفر 25 از بیش ها ان نیروهای تعداد که پیمانکارانی .28

 بهداشت و فنی حفاظت کمیته در پیمانکار HSE سرپرست و پیمانکار کارگاه سرپرست حضور همچنین و باشند می خود کارگاه در

 .باشد می الزامی گهر گل کار

 رویداد مدیریت دستورالعمل مطابق را پیوسته وقوع به رویدادهای با ارتباط در الزم اقدامات و ها فعالیت کلیه است موظف پیمانکار .29

 .دهد انجام کارفرما

 مدت در کارفرما مصوب اجرایی روش مطابق را خود های فعالیت ری ک ارزیابی و خطرات شناسایی فرییند است موظف پیمانکار .30

 .دهد انجام شده مشخص زمان

 :بهداشت و ایمنی الزامات

 وزارت کار، وزارت) ذیصالح سازمانهای و گهر گل HSE مدیریت یتی و فعلی های نامه ییین و ها دستورالعمل کلیه رعایت به ملزم پیمانکار *

 .باشد می...( و زی ت محیط سازمان تجارت، و معدن صنعت، وزارت پزشکی، یموزش و درمان بهداشت،

 م ائل با و کرده شرکت HSE واحد توجیهی جل ه در گهر گل مجموعه در کار به شروع از قبل و قرارداد عقد از پس است موظف پیمانکار *

 نامهییین کلیه ابالغ و تحویل بمنزله پیمانکار حضور عدم) (kick of meeting) .نماید دریافت را ان از ن خه یک و یشنا هادستورالعمل و

 (.باشد می ها

 (.باشدمی الزامی بیمه شماره دریافت.)نمایند بیمه روز یک برای حتی روزمزد و قراردادی از اعم را خود پرسنل کلیه است موظف پیمانکار *
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 عالوه تجهیزات این از کنندگان استفاده دارد، همراه به ایبالقوه خطرات که شرکت سطح در متعدد نقل و حمل وسایل وجود به توجه با *

 :دهند قرار توجه مورد نیز را ذیل موارد باید عمومی ایمنی مقررات رعایت بر

  .است الزامی مربوطه ایمنی های یموزش گذراندن از پس شرکت سطح در رانندگی مجوز دریافت

 .باشد می ممنوع مجوز دریافت بدون شرکت، سطح به شخصی نقلیه وسائط ورود

 .است الزامی رانندگی هنگام شرکت سطح در مجاز سرعت حداکثر رعایت

 خطوط های تقاطع تمامی در باشد می انان خود بعهده رانندگان عملکرد از ناشی خطرات و است الزامی رانندگی و راهنمائی عالئم به توجه

 باشد می ریلی نقلیه وسایل با عبور تقدم حق جاده، با یهن راه

 فراهم خود پرسنل کلیه برای کار نوع با متناسه را شغل به مربوط وسایل و فردی حفاظت وسایل کلیه خود، هزینه با است موظف پیمانکار *

 کارفرما مورد، این در ضعف صورت در همچنین. برسد کارفرما HSE نماینده تأیید به باید شده خریداری فردی حفاظت وسایل کیفیت. نماید

  .نماید جلوگیری کار محیط به باشندمی مناسه و الزم فردی حفاظت وسایل فاقد که پیمانکار کارکنان ورود از باشد می مجاز

 باشد می ممنوع کار هنگام ایمن نا و ناقص لوازم و ابزار از استفاده *

 باشند ویژه گواهینامه دارای باید غیره و لیفتراک جراثقال، مکانیکی، بیل لودر، مانند معدنی وسایل کلیه رانندگان *

 حوادثی سایر نیز و زی تی محیط و بهداشتی حوادث یا و انفجار یا سوزی یتش از اعم را حادثه  و حادثه شبه هرگونه است موظف پیمانکار *

 24 مدت ظرف گردد می تجهیزات یا ت هیالت کار، به یسیه و خ ارت زیان، و ضرر نیز و افراد سایر یا پیمانکار افراد جراحت به منجر که را

 .نماید گزارش مکتوب صورت به کارفرما به و ثبت ساعت

 گزارش اعالم همچنین و کارفرما HSE مدیریت به حوادث گزارش ارائه و کار از ناشی حوادث نگهداری و ثبت به ملزم پیمانکار شرکت *

 کار قانون 95 ماده. باشد می اجتماعی تامین سازمان و بهداشت مرکز کار، اداره به ساعت 72 مدت ظرف حداکثر حادثه

 یا و توجه قابل جانی یا مالی خ ارات ایجاد یا و عضو قطع فوت، به منجر که است حوادثی سریع رسانی اطالع به ملزم پیمانکار همچنین

 گردد مصدوم فوت یا عضو قطع به منجر وارده صدمه چنانچه همچنین. گرددمی بهداشتی حاد موارد یا و وسیع محیطی زی ت یلودگیهای

 .زند برهم را حادثه صحنه یا و داده حرکت را ج د کشور، قانونی مقامات از اجازه ک ه از قبل نباید پیمانکار

 مربوطه دار صالحیت مراجع به قانونی الزام داشتن صورت در را ای واقعه و رخداد هرگونه تأخیری گونه هیچ بدون است موظف پیمانکار *

 شرایط نظیر «حادثه شبه» رویداد هرگونه است موظف پیمانکار. نماید ارسال کارفرما برای را گزارش هر از کپی یک زمان هم و نموده گزارش
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 ولی) گردند زی ت محیط یا و اموال افراد، به خ ارت یا جراحت میر، و مرگ به منجر توان تند می که انفجار یا سوزی یتش حادثه، به منجر

 .نماید گزارش کارفرما به مکتوب صورت به را( است نشده اینگونه عمل در

 در های مکان در و تهیه را مناسه حریق اطفاء های کپ ول خود، عملیات یا نظارت تحت های محوطه کلیه در است موظف پیمانکار *

 مورد دار صالحیت شخص یا و پیمانکار HSE نماینده توسط مشخص زمانی های دوره طی باید ها کپ ول این همچنین. دهد قرار دسترس

 .گردد ثبت ها بازرسی این سوابق و گرفته قرار بازرسی

 در باید باشند می استفاده مورد پیمانکار توسط که( غیره و حریق اطفاء و فشرده هوای نیتروژن، استیلن، اک یژن،) گاز سیلندرهای همه *

 گواهینامه و باشند الزم شناسایی عالئم دارای و بوده...(  و صحیح نگهداری و نصه خوردگی، وجود عدم کالهک، و شیرها) مناسه شرایط

 .گردد اخذ معتبر مراکز از مشخص های دوره طی نیز سیلندرها فشار ت ت

 های ایزوتوپ منابع فشار، تحت گاز سیلندرهای شیمیایی، مواد مانند) باشند می خطرناک بالقوه بطور که اقالمی یا کاالها باید پیمانکار *

 مورد کار جهت کافی تعداد به فقط و تهیه مصوب و مناسه شرایط در تنها( غیره و پذیر واکنش اشتعال، قابل انفجار، قابل مواد رادیواکتیو،

 .ننماید انبار کارگاه در نیاز حد از بیش و نموده واقع محل در استفاده

 .کنند یمد و رفت دیگر های ق مت به خود، کار محل از غیر به نی تند مجاز عنوان هیچ به پیمانکار کارکنان *

 .شوند گرفته بکار مجوز دارای و دار صالحیت شرایط، واجد مجرب، دیده، یموزش مناسه، پرسنل توسط فقط باید پیمانکار تجهیزات کلیه *

 در و تهیه کامل طور به را خود های فعالیت محدوده در استفاده مورد (SDS) شیمیایی مواد ایمنی اطالعات برگه است موظف پیمانکار *

 .باشد دسترس در کارفرما بازرسین رویت جهت همواره ها SDS این از ن خه یک باید همچنین. دهد قرار مواد مصرف و انبارش محل

 جریمه وجه پرداخت به ملزم وی و مشخص پیمانکار جریمه گهر، گل تنبیه و تشویق نامه ییین مطابق پرسنل HSE تخلفات صورت در *

 می خاطی فرد اخراج به مجاز کارفرما پیمانکار، وضعیت صورت از 3 ضریه با جریمه ک ر ضمن پرداخت عدم یا و تکرار صورت در. باشد می

 .باشد

 داشتن و تجربه لحاظ از و بوده کار با متناسه ج می و فیزیکی نظر از کار انجام در درگیر پرسنل همه که نمود خواهد تضمین پیمانکار *

 .داشت نخواهد وجود مشکلی انها به محوله وظایف انجام جهت الزم های تأییدیه

 ارسال گهر گل HSE مدیریت به ماه هر سوم تا کارفرما فرمت طبق را حوادث و عملکرد گزارش ماهیانه صورت به است موظف پیمانکار *

 .نماید
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 ظرف قرارداد شروع زمان از  ایران اسالمی جمهوری کار قانون 92 و اجتماعی تامین قانون 90 ماده اساس بر گردد می متعهد پیمانکار *

 و بوده کارفرما تأیید مورد که دیگر بهداشتی مراکز طریق از یا و کارفرما ای حرفه بهداشت واحد هماهنگی با خود، هزینه با و یکماه مدت

 ن خه و نموده اخذ سالمتی گواهی و داده انجام را نیاز مورد پزشکی معاینات خود کارکنان برای باشند، کار طه معاینات انجام مجوز دارای

 قرارداد مدت چنانچه همچنین. باشد می پیمانکار پرسنل کلیه برای استخدام بدو معاینات شامل معاینات این. نماید نگهداری خود نزد را ان

 .نماید ایدوره معاینات انجام به اقدام خود کارکنان برای باید پیمانکار شود، گرفته نظر در یک ال از بیش

 .باشد دسترس در و موجود کارفرما HSE نماینده توسط بازرسی انجام برای باید پیمانکار پرسنل پزشکی معاینات سابقه *

 معاینات انجام و انها کار به شروع ابتدای در پرسنل کلیه جهت استخدام بدو معاینات انجام و پزشکی پرونده تشکیل به ملزم پیمانکار شرکت *

 کار قانون 92 ماده - باشد می انها بار یک سالی حداقل ای دوره

 .نماید عمل کار قانون 61 تا 51 مواد با مطابق قوانین، با خود پرسنل کاری ساعت انطباه خصوص در است موظف پیمانکار *

 سالمت کننده تهدید که... و روانی ارگونومیکی، شیمیایی، فیزیکی، یور زیان عوامل کلیه کنترل و پیشگیری با رابطه در باید پیمانکار *

 .گیرد بکار را الزم تمهیدات کلیه باشد می خود پرسنل

 حاصل اطمینان باید پیمانکار همچنین. باشد می ممنوع پیمانکار توسط عملیات محوطه در غیرمجاز داروهای و الکل مخدر، مواد استعمال *

 موافق کامل بطور و بوده یگاه مورد این از کارفرما یا پیمانکار نظارت تحت های محوطه سایر یا و کاری محوطه در وی پرسنل کلیه که نماید

 .نمایند می عمل ان با

 و فوری صورت به را موضوع باید گردد مطلع غذایی های م مومیت یا و عفونی م ری، بیماری هرگونه شیوع و بروز از پیمانکار چنانچه *

 مربوط سوابق باید همچنین. دهد انجام انها گ ترش از جلوگیری جهت را اولیه پزشکی اقدامات و داده اطالع کارفرما HSE نماینده به کتبی

 .نماید گزارش و ثبت را شده انجام اقدامات به

 از جلوگیری جهت پ ماند نگهداری های محیط نزدیکی در کار یا و پ ماندها دستی حمل زمان در را خود پرسنل بهداشت باید پیمانکار *

 .نماید تأمین خود هزینه به بیماری بروز

 های محل در باید اولیه های کمک های جعبه. نماید فراهم خود پرسنل تمامی برای را اولیه های کمک تجهیزات و ت هیالت باید پیمانکار *

. گردند نصه( پیمانکار نظارت تحت نقلیه وسایل و پرسنل اسکان مانند) دیگر نیاز مورد های مکان و عملیات محوطه در رویت قابل و مناسه

 نگه کامل جهت پیمانکار HSE نماینده توسط باید انها مداوم پایش و بوده خود هزینه به ها جعبه این تجهیزات تأمین به موظف پیمانکار

 .پذیرد صورت ینها داشتن
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 برای کارفرما سوی از غذا توزیع و طبخ تامین، نحوه و بهداشتی های دستورالعمل اساس بر را  مناسبی غذاخوری محل باید پیمانکار *

. گردد ممنوع خطرناک مواد نگهداری های محل و ساز و ساخت های محوطه عملیاتی، های محوطه در غذا سرو و کند فراهم خود کارکنان

 عدم موارد و بازرسی پیمانکار HSE نماینده توسط مداوم صورت به باید پیمانکار، استفاده مورد غذاخوری های سالن و ها یشپزخانه کلیه

 .گردد رفع سریعاً  انطباه

 اختیار در که( غیره و رختکن حمام، بهداشتی، سروی های شامل) را بهداشتی ت هیالت به مربوط بهداشتی، ضوابط است موظف پیمانکار *

 گرفته قرار پایش مورد مشخص زمانی های دوره در پیمانکار HSE نماینده توسط ت هیالت این و نماید رعایت کامل صورت به دارد قرار وی

 .گردد رفع سریعا ها انطباه عدم موارد هرگونه و ثبت ان سوابق و

 .باشد می گهر گل HSE مدیریت از  جاده موقت نمودن م دود و گرافی رادیو حفاری، پرمیت اخذ به موظف پیمانکار *

 سازی ایزوله جهت الزم هایهماهنگی بای ت می شود حریق اعالم سی تم کاذب اعالم باعث که باشد صورتی به پیمانکار کار شرایط اگر *

 .شود انجام نشانی یتش واحد با

 اداری هایساختمان پروژه مدیریت ساماندهی کمیته و گهر گل HSEمدیریت ار مجوز دریافت به منوط رستوران ساخت و احداث هرگونه *

 .باشد می گهر گل صنعتی و معدنی شرکت فرهنگی و

 .باشد می ممنوع گهر گل صنعتی و معدنی مجتمع از خارج های رستوران از گرم غذای تامین *

 .باشد می مجاز هاتعمیرگاه در فقط یالتماشین روی بر تعمیرات انجام *

 تایید مورد شرکت از را فنی سالمت گواهینامه باالبرها، سایر و ها لیفتراک و ها جرثقیل کلیه از استفاده از قبل است موظف پیمانکار *

 .نماید اخذ استاندارد سازمان

 .باشند معتبر فنی معاینه برچ ه دارای بای ت می پیمانکار اختیار در یالت ماشین و خودروها کلیه *

 .نماید فراهم را پیاده افراد عبور برای الزم شرایط و ترافیک روانی جهت الزم اقدامات فعالیت، هنگام است موظف پیمانکار *

 .نماید معین دهنده هشدار تابلوهای و عالئم نصه و حصارکشی با را عملیات محدوده فعالیت، هنگام است موظف پیمانکار *

 تاریخ یا و بوده فنی معاینه فاقد خودرویی چنانچه. است الزامی پیمانکاران و سازمان خودروهای تمامی برای فنی معاینه برچ ه داشتن *

 عمل به مربوطه برچ ه اخذ و فنی معاینه انجام و خودروها اعزام جهت الزم اقدامات ناظر سوی از باشد، اتمام به رو قبلی معاینه اعتبار

 .یمد خواهد
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 :زی ت محیط الزامات

. نماید پیشگیری خاک و هوا های یالینده فاضالب،  شامل طبیعت به یالینده مواد گونه هر کردن رها از گردد می متعهد پیمانکار .1

 زی ت محیط به یا حیات به زیان و ضرر و یلودگی باعث است ممکن که مواد سایر کنترل خصوص در را خاصی تمهیدات همچنین

  .نماید اعمال جوی های یالینده سایر یا رادیواکتیو محصوالت غبار، و گرد دود، نظیر گردند

 عملیاتی محوطه از را خود های فعالیت به متعلق قراضه مواد و نشده مصرف خطرناک مواد ها، یشغال و زائدات است موظف پیمانکار .2

 پ ماندهای است موظف پیمانکار همچنین. نماید دفع محیطی زی ت مقررات با مطابق مناسبی بطور و نموده خارج کارفرما

  الزامات انجام به موظف پیمانکار همچنین و حذف و جداسازی یوری، جمع خطر بدون های زباله از جداگانه صورت به را خطرناک

5Sباشد می خصوص این در تکلیف تعیین و کارگاه محوطه از ضایعات خروج و خود کارگاه سطح در.  

 که را هایی محوطه سایر یا و کارفرما خود، عملیات محوطه باید پیمانکار ان، پایان از پس و( موقت یا دائم) کاری هر انجام حین در .3

 دفع مانند) غیرضروری موانع از عاری منطقی بطور و داشته نگه پاکیزه و مرته باشد می کارفرما با وی قرارداد با مرتبط نوعی به

 قصور فوه الزامات نمودن بریورده از پیمانکار که صورتی در. نماید( باقیمانده زائدات و مواد و ساختمانی تجهیزات همه مطلوب

 مشخص جریمه همراه به را پاک ازی عملیات هزینه و نموده اقدام پاک ازی عملیات انجام به ن بت تا است مجاز کارفرما ورزد،

 .نماید ک ر پیمانکار از شده

 مشاهده صورت در. نماید پیشگیری کار محیط در...  و خام مواد و اب سوخت، شامل منابع رفت هدر هرگونه از است موظف پیمانکار .4

 چاه طریق از اب تأمین به نیاز پیمانکار که صورتی در. شد خواهد جریمه مشمول پیمانکار  کارفرما، ناظرین توسط شده یاد موارد

 .شود فرستاده پیمانکار ناظر برای ان سابقه و بوده برداری بهره پروانه دریافت به ملزم باشد داشته

 میزان ذکر با را مصرفی مواد فهرست خود، فعالیت یغاز از پیش خطرناک، یی شیمیا مواد از استفاده صورت در است موظف پیمانکار .5

 نحوه جهت ضوابط ارائه به ن بت تا رسانده ای حرفه بهداشت و زی ت محیط واحد اطالع به مربوطه واحد طریق از مصرف تقریبی

 اضطراری شرایط در واکنش و یمادگی خصوص در الزم تمهیدات همچنین و مواد این پاک ازی و نقل و حمل نگهداری، مصرف،

 .گردد اقدام

 مصرف های محل در زننده بوی ایجاد از تا گردند منتقل مجاز های محل به روزانه بصورت باید شدنی فاسد پ ماندهای و ضایعات .6

 .شود پیشگیری کار و

 در را الزم یمادگی خود، فعالیت از ناشی اضطراری شرایط یا و غیرمعمول فعالیت از ناشی های جنبه زمینه در موظفند پیمانکاران .7

 .باشند داشته پرسنل یموزش و تجهیزات ایمنی، بعد دو

 .باشد نمی گردد محیطی زی ت یلودگی منجربه که نامناسه مکانهای در روغن تعویض یا تعمیر گونه هر  انجام به مجاز پیمانکاران .8

 .باشد می خود هایکارگاه در م تقر کارکنان جهت کارفرما تایید مورد سالم یشامیدنی اب تامین به موظف پیمانکار .9
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 جایگاه احداث هایدستورالعمل رعایت به ملزم گیرند نظر در سوخت جایگاه خود کارگاهی محوطه در است الزم که نی پیمانکارا .10

 .باشند می محیطی زی ت های یلودگی از جلوگیری جهت کارفرما سوی از سوخت

 لزوم صورت در و کارگاهی محوطه به جوندگان و حشرات ورود از ممانعت جهت الزم راهکارهای نمودن فراهم به موظف پیمانکار .11

 .باشد می کارفرما به ان م تندات ارائه و پاشی سم

 .باشد می کارگاهی محوطه در کافی اندازه و تعداد به زباله های سطل تامین به موظف پیمانکار .12

 .نماید جلوگیری نامطلوب محیطی زی ت پیامدهای ایجاد از و بررسی م تمر طور به را خود فعالیتهای بای ت می پیمانکار .13

 .نماید کنترل را یالت ماشین تردد و خاکی عملیات از ناشی غبار و گرد بای ت می پیمانکار .14

 .نماید مازاد های نخاله و خاک ضایعات، از محل پاک ازی به اقدام بالفاصله بای تی پیمانکار فعالیت، انجام از بعد .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 نماينده پيمانکار نماينده كارفرما

 نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي
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 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
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مطابق شرایط عمومی و خصوصی پیمان، ن بت به ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی مورد تایید *پیمانکار موظف است پیش از تجهیز کارگاه، 

کارفرما  اقدام نماید.
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 کلیات  -الف

عالوه بر مراتبی که در فراخوان استعالم ارزیابی این طرح ذکر شده است شرایط مشروحه ذیل به استناد آیین نامه ارزیابی 

ه  37194ت /22225و اصالحیه شماره  16/7/85مورخ ه  33560ت /84136کیفی مناقصه گران موضوع تصویب نامه شماره 

 مورد عمل قرار خواهد گرفت. هیأت وزیران 17/2/86مورخ 

توان اجرای کار مناقصه گران داوطلب پس از دریافت اطالعات عمومی و بررسی های الزم و با توجه به امتیازات حاصله  -1

 براساس معیارهای ارائه شده در اسناد, تعیین شده شرکت های حایز شرایط برای دعوت به مناقصه اعالم می گردد.

 ح که جهت تکمیل اسناد ارزیابی در اختیار مناقصه گران قرار می گیرد به شرح زیر می باشد:اطالعات عمومی طر -2

 گزارش شناخت طرح  -

 معیارهای ارزیابی و ضریب وزنی معیارها -

 جداول ارزیابی  -

ا پایان وقت داوطلب شرکت در مناقصه باید اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت سربسته الک و مهر شده, تنظیم و ت -3

اداری تاریخ مندرج در فراخوان به نشانی مندرج در فراخوان تسلیم نماید. برروی پاکت فوق الذکر باید موضوع طرح, نام و 

نشانه مناقصه گر و تاریخ تسلیم اسناد ارزیابی نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول, تسلیم 

 گردد.

 ( می باشد.2د ارزیابی, تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند )منظور از اسنا -4

در صورتی که مناقصه گر به هر عنوان پس از دریافت اسناد ارزیابی, از تکمیل و تحویل آن انصراف حاصل نماید باید موضوع  -5

 ( به دستگاه مناقصه گزار , اطالع دهد.3را قبل از پایان مهلت ارسال اسناد مندرج در بند )

 ( ماه12مدت انجام عملیات اجرایی:  ) -6

 عمرانی غیر نوع اعتبار طرح:  -7

شرایط شرکت در مناقصه دارا بودن گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاری طبق شرایط ذیل می باشد. توان اجرای کار مناقصه  -8

 %65 بررسی شده و مناقصه گرانی که حداقلگرانی که اسناد خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند, توسط کمیته فنی بازرگانی 

( را کسب نموده باشند و از سایر 4% امتیاز ردیف  40و حداقل  1امتیاز ردیف  %60امتیاز کل از جدول  بخش ) ( )شامل حداقل 

 شرایط مندرج در اسناد حاضر برخوردار باشند به مناقصه دعوت می شوند.

 نامه احراز صالحیت پیمانکاری معتبر در پایه مورد نیاز به شرح زیر می باشد:شرایط شرکت در مناقصه دارا بودن گواهی -9
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تشخیص صالحیت شده   26/4/1389تاریخ  31395/100در صورتی که پیمانکار براساس بخشنامه شماره  -

 ( باشدآب 5تاسیسات, تجهیزات  توام با رتبه  5( و یا )رتبه آب 3)رتبه حداقل 

از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام, خدشه, عیب, نقص و قلم خوردگی نداشته اسناد ارزیابی باید  -10

باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک ارزیابی یا ارائه مدارک مشروط و مبهم, آن اسناد مردود است و عیناً 

نت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جهت اقدامات بعدی اعالم می به مناقصه گر مسترد می گردد. نام این مناقصه گران به معاو

 شود.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی, مناقصه گر باید دارای  25/8/1392مورخ  75873/92مطابق بخشنامه شماره  -11

 وطه باشد.میلیارد ریال و ظرفیت آزاد یک کار در رشته های فوق الذکر مرب 300حداقل مبلغ ظرفیت آزاد حدود 

هیأت  17/2/86مورخ ه  37194ت /22225و اصالحیه شماره  16/7/85مورخ ه  33560ب/84136تصویب نامه شماره -12

 وزیران به این اسناد منضم شده تلقی می گردد.

د ارزیابی کیفی مناقصه گران به روش وزنی می باشد. در این روش مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صد درصد می باش -13

و هر مناقصه گر در ازای هر معیار, امتیازی بین صفر تا صد کسب می کند. امتیاز کل هر مناقصه گر, معادل مجموع حاصلضرب 

 امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می باشد.

 برسی الزامی است.ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری و صورت های مالی حسابرسی شده مورد تأیید سازمان حسا -14

 تذکر خیلی مهم

 ارائه مدارک خواسته شده در جدول های ارزیابی جهت اخذ امتیاز ضروری می باشد. -الف

 کلیه اطالعات ارائه شده و نیز صفحات ارزیابی می بایست به مهر و امضای مجاز شرکت رسیده باشد. -ب

 رائه مستندات الزم پذیرفته نخواهد شد.مدارک فاقد مهر و امضای مجاز و مدارک ارائه شده بدون ا - 

 ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاران الزامی است. –ت 

 ارائه مدارک حقوقی شرکت شامل رونوشت اساسنامه, روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات شرکت الزامی است. –ث 

 ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابرسان رسمی الزامی است. –ج 

مناقصه گران موظف به رعایت موارد زیر در ارائه پیشنهاد می باشند و پیشنهادهایی که به ترتیب خواسته شده ارائه نشود,  –چ 

 مورد بررسی قرار نخواهند گرفت:



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر
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 یان پیشنهادهای خود را به ترتیب موجود در اسناد, به تفکیک و دقیقاً مطابقالزم است متقاض -1

 جدول های موجود ارائه نمایند و از ارسال مدارک اضافی و غیر مرتبط خودداری نمایند. 

زونکن  مدارک ارسالی برای ارزیابی کیفی باید حداکثر در دو جلد زونکن ارائه شود و مشخصات کامل مناقصه گران و شماره -2

 ها باید در رو و عطف زونکن درج شود. 

 مدارک و مستندات مربوط به هر ردیف در جدول ها باید مطابق شماره همان ردیف شماره گذاری و مشخص شود. -3
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 268 از   163هصفح

 

 

 

 

 گزارش شناخت طرح -ب

 

 

 

 

 عنوان, مشخصات کلی و اهداف کیفی و کمی پروژه -1

 عنوان -1-1

 

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خرعنوان پروژه: 

 مشخصات کلی -2-1

 محل و موقعیت طرح: 

  گهر واقع شده است.  گستره طرح در منطقه صنعتی گل

 

 اهداف کیفی و کمی -3-1

جنگل  هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر: هدف از این پروژه اهداف طرح

 می باشد..کاری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 

 کارهای اصلی:

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر
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 سازمان کارفرمایی  -2

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهرشرکت کارفرما:  -1-2

 جاده شیراز 50نشانی: سیرجان کیلومتر 

 

 واحد خدمات مشاوره  -2-2

  متعاقبا اعالم می گردد ...............................مشاور: 

 

  ............................................متعاقبا اعالم می گرددنشانی: 

 

 برنامه زمانی کل پروژه -3

 اشد.ماه میب 12برنامه زمانی کل پروژه 

 بودجه طرح  -4

 غیر عمرانی می باشدمحل تأمین اعتبار, 

 

 برنامه تدارکاتی پروژه -5

 کاالهایی که تأمین آنها بر عهده پیمانکار نخواهد بود -1-5

 لوله, اتصاالت, شیرآالت و کلیه تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد. کلیه  تهیه و خرید

 

 دهای اجراییروش ها, دستورالعمل ها و استاندار -6

 نشریات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری -1-6

 (4311موافقت نامه, شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان )نشریه شماره  -

 (120آیین نامه بتن ایران )نشریه شماره  -

 (290ساخت )نشریه شماره دستورالعمل تهیه, ارائه و بررسی پیشنهادی تغییر, با نگاه مهندسی ارزش در دوره  -

 

 (334اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار )نشریه شماره  –روش نامه مطالعات توجیه فنی, اقتصادی  -



 

   اسناد مناقصه
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 268 از   165هصفح

 

 (303مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضالب شهری )نشریه شماره  -

 (303)نشریه شماره  آب و فاضالبمشخصات فنی عمومی کارهای  -

 (286نشریه شماره مشخصات فنی عمومی آبیاری و زهکشی شماره ) -

 (55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی )نشریه شماره  -

 (128مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی )نشریه شماره  -

 (124مشخصات فنی عمومی مخازن آب زیرزمینی )نشریه شماره  -

 (110ه شماره )نشری تاسیسات برقیمشخصات فنی عمومی  -

 (117-3مبانی و ضوابط طراحی طرح ها, آبرسانی شهری )نشریه  -

 
 
 

 نقشه های کلی  -5-7

  موقعیت پروژه در نقشه پیوست ارائه شده است.
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 268 از   166هصفح

 

 معیارهای ارزیابی و ضریب وزنی معیارها - 

 

 

 جدول ضریب وزنی معیارهای ارجاع کار به مناقصه گر و امتیاز هر معیار 

 ضریب وزنی امتیاز معیار ارجاع کار ردیف

 20 100 سال گذشته 5سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار در  1

 20 100 سال گذشته  5حسن سابقه در کارهای قبلی در  2

 15 100 سال گذشته  5توان مالی در  3

 25 100 توان تجهیزاتی آماده به کار  4

 10 100 توان فنی و برنامه ریزی  5

 10 100 بومی بودن یا اجرای کار در محل مربوطه متناسب با مبلغ مناقصه 6

 100 جمع

 توسط مناقصه گر الزامیست "ج"جهت بازگشایی پاکتهای فنی  امتیاز  65کسب حداقل 
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 مبانی تعیین امتیاز معیارهای ارجاع کار

 

 سال گذشته: 5سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار در  -1

 معیار ارزیابی -1-1

سال گذشته با حجم معادل یا بیشتر از جدول زیر صورت می  5ارزیابی براساس کارهای مشابه یا قابل مقایسه انجام شده در 

 پذیرد. برای مقادیر کمتر امتیاز تجربه به تناسب کاهش می یابد.

 حداکثر امتیاز  حداکثر تعداد کار/ امتیاز شرح ردیف

1 

و اجرای پروژه های آبرسانی  حمل و هیته

 آبیاری با لوله های پلی اتیلن 

به مترمکعب بتنی  5000اجرای مخزن حداقل 

اجرا نصب و راه اندازی ایستگاه همراه خرید,

 پمپاژ مطابق با طرح 

  60 کار  2

2 

 و کالیالکتر زاتیتجه نصب و حمل و هیته

, اجرای شبکه های توزیع آب یا کالیمکان

 ری و زهکشی کارهای مشابه شبکه های آبیا

 

 40 کار  2

 100 حداکثر امتیاز قابل کسب 

 

 توضیح:

امتیاز برای این بخش الزامی است. در صورت عدم احراز حداقل امتیاز توسط مناقصه گر, سایر  60کسب امتیاز حداقل  -1

 معیارها مورد بررسی قرار نمی گیرد.
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قبلی, به صورت همکار یا عضو مشارکت یا پیمانکار دست دوم حضور داشته است, در صورتی که پیمانکار در پروژه های  -2

 از امتیاز مربوط, به نسبت میزان همکاری یا مشارکت اختصاص ی درصد

 می یابد. 

در صورت انجام کار با مبلغ کمتر از پروژه حاضر امتیاز به تناسب محاسبه خواهد شد. مبلغ به روز شده پیمان های منعقده  -3

 مالک امتیازدهی خواهد بود.

امتیاز کامل در صورت تحویل موقت یا قطعی کارهای اجرا شده تعلق خواهد گرفت. امتیاز برای کارهای در دست اجرا  -4

پیشرفت فیزیکی دارند, امتیاز  %60متناسب با پیشرفت فیزیکی یا ریالی پروژه تعلق خواهد گرفت. برای پروژه هایی که کمتر از 

 ایی در نظر گرفته نمی شود.سابقه اجر

 

 مدارک الزم -2-1

 پیمان های منعقده )صرفًا صفحاتی که نشان دهنده موضوع, مدت, مبلغ و تاریخ ابالغ کار است( -

 صورت جلسه های تحویل موقت و قطعی برای کارهای اجرا شده  -

 آخرین صورت وضعیت تأیید شده در مورد پیمان های شرکت -

 

 ارهای قبلی در پنج سال گذشتهحسن سابقه در ک -2

 معیار ارزیابی -1-2

در این ردیف, میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی در پنج سال گذشته )حداقل چهار پروژه(, مالک تعیین امتیاز می باشد. 

دی پروژه )مطابق فرم امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی نسبت به مواردی نظیر کیفیت کار, کفایت کادر فنی و زمان بن

 پیوست( تعیین می شود. امتیازهای مربوط به ارزشیابی

می تواند جایگزین امتیاز  11/12/81مورخ  23251ت/48013تصویب نامه شماره  10دوره ای مراجع معتبر, موضوع تبصره  

 ارزیابی کارفرمایان قبلی گردد.

سال گذشته با استفاده از تأییدیه  5سن اجرای پروژه های مشابه در در صورت عدم وجود موارد فوق الذکر, ارزیابی بر مبنای ح

کارفرمایان ذیربط مبنی بر حسن اجرای کار )از جمله رضایت نامه,تشویق نامه, تقدیرنامه, تأییدیه کارهای مهندسی ارزش و 

 ...( با ذکر مبلغ پیمان خواهد بود.
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 امتیاز تعداد مورد نیاز شرح ردیف

1 
امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی در پنج سال میانگین 

 گذشته
4 100 

 100 - شاخص ارزیابی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  2

 100 4 حسن انجام کار در کارهای انجام شده در پنج سال گذشته  3

 امتیاز منفی  25هر پروژه فسخ شده  پیمان فسخ شده )به دلیل قصور پیمانکار( 4

 

 امتیاز ردیف های فوق تعلق خواهد گرفت. 50توضیح: در صورت غیر مرتبط بودن تأییدیه مربوطه با موضوع مناقصه حداکثر 

 

 مدارک الزم -2-2

 امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی در پنج سال گذشته -

 23251ت /48013ه شماره تصویب نام 10گواهی شاخص ارزشیابی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موضوع تبصره  -

 هیأت وزیران 11/12/81مورخ 

تأییدیه های صادره از سوی کارفرمایان ذیربط )رضایت نامه, تقدیر نامه, تشویق نامه, تأییدیه های انجام کارهای مهندسی  -

 ارزش و ...(
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 توان مالی -3

 معیار ارزیابی  -1-3

 سال گذشته( که دارای بیشترین مقدار است ارائه نماید: 5به مناقصه گر باید یکی از موارد زیر را )مربوط 

 امتیاز مقدار  شرح ردیف

 پنجاه برابر میزان مالیات متوسط سالیانه پرداخت شده 1
مساوی یا بیشتر از مبلغ برآورد 

 مناقصه
100 

 هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده  2
مساوی یا بیشتر از مبلغ برآورد 

 مناقصه
100 

 سه برابر درآمد ناخالص سالیانه 3
مساوی یا بیشتر از مبلغ برآورد 

 مناقصه
100 

 پنج برابر دارایی های ثابت شرکت  4
مساوی یا بیشتر از مبلغ برآورد 

 مناقصه
100 

5 
میزان اعتبار اعالم شده از سوی بانک یا مؤسسات مالی 

 و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ برآورد 

بیشتر از مبلغ برآورد مساوی یا 

 مناقصه
100 

 

 توضیح:

معاون اول محترم رئیس جمهور فقط اسناد ارزیابی پیمانکارانی  9/2/88ک مورخ  39039ت /26510به استناد بخشنامه  -1

بررسی خواهد شد که دارای صورتهای مالی حسابرسی شده موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 

باشند. در غیر اینصورت به اسناد ارزیابی ترتیب اثری داده نمی شود و اعتراضات بعدی  20/11/72مورخ  14255ح شماره ذیصال

 مسموع نخواهد بود.

 در صورتی که باالترین عدد محاسبه شده مبالغ فوق, کمتر از مبلغ مناقصه باشد امتیاز مالی به تناسب کاهش می یابد. -2

سال اخیر مالک ارزیابی خواهد بود. لذا مناقصه گری که اطالعات  5میانگین مالیات پرداخت شده در , 1در مورد ردیف  -3

برخی سال های مورد نظر را ارائه ننماید و یا فعالیتی نداشته باشد, مالیات سال های فوق صفر در نظر گرفته شده و در نهایت 

 میانگین آن کاهش می یابد.
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سال گذشته مالک امتیاز دهی  5بیشترین مبلغ درآمد ناخالص سالیانه یا دارایی ثابت در یکی از  ,4و  3در مورد ردیف های  -4

 می باشد.

 

 مدارک و مستندات الزم -2-3

 ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامی است. -

 ذشته( که باالترین رقم را دارا می باشد ارائه گردد: سال گ 5یکی از موارد زیر )مربوط به  -

 اظهار نامه مالیاتی و برگه مالیات قطعی -الف

 مبالغ بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده  -ب

 تأیید اعتبار غیر مشروط از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر  - 
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 توان تجهیزاتی  -4

 معیار ارزیابی  -1-4

 به مناقصه گران براساس تجهیزات و ماشین آالت اختصاص یافته مطابق جدول زیر امتیاز تعلق خواهد گرفت.

امتیاز این بخش ضروری است. در صورت عدم احراز حداقل امتیاز توسط مناقصه گر, سایر معیارها مورد  40کسب حداقل 

 بررسی قرار نمی گیرد.

 

 آالت و یا تجهیزاتشرح ماشین  ردیف
 تعداد حداقل

 مورد نیاز
 امتیاز

1 
اساااه  150چر  الساااتیکی با قدرت بکهو بیل مکانیکی 

 بخار 
2 4 

 15 3 اسه بخار  150بیل مکانیکی چر  زنجیری با قدرت  2

 8 2 اسه بخار 120لودر با قدرت  3

 12 3 مترمکعبی 6تراک میک ر حداقل  4

 9 3 تن 10جرثقیل  5

 4 2 با کفیتریلی  6

 10 4 تن 10کامیون  7

 2 1 تانکر سوخت سیار 8

 3 2 چکش بادی قابل نصه بر روی بیل مکانیکی 9

 4 4 موتور جوش 10

 2 2 کمپرسور 11

 2 2 اینچ 4پمپ یب  12

 1 1 ویبراتور دیزلی یا بنزینی 13

 6 3 کیلو وات 100مجموعا  دیزل ژنراتور با قدرت مناسه 14

 1 1 باب کت 15

 3 3 دستگاه جوش لوله پلی اتیلن  16

 2 1 پمپ بتن  17

 2 200 تجهیزات قاله بندی 18

 2 2 یب پاش 19

 2 2 خودرو وانت)نی ان( 20

 2 2 خودرو سواری 21

22 
شن، ترازیاب همراه با  ستی شه برداری)توتال ا تجهیزات نق

 کلیه متعلقات(
2 4 

 100 جمع 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   173هصفح

 

 

 توضیح:

درصد امتیاز مربوطه تعلق خواهد گرفت. مشروط به این که پیش نویس  50استیجاری با ارائه موافقت نامه معتبر به ماشین آالت 

قراردادهای ماشین آالت استیجاری بایستی دارای مشخصات کامل دستگاه, نام اجاره دهنده, نام اجاره گیرنده و مبلغ اجاره 

 باشد.

 

 مدارک الزم -2-4

 ین آالت و یا موافقت نامه معتبر الزامی است.ارائه سند مالکیت ماش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   174هصفح

 

 

 توان فنی و برنامه ریزی -5

 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه -1-5

 معیار ارزیابی  -1-1-5

 هر مناقصه گر با داشتن عوامل زیر حداکثر امتیاز این بند را کسب می نماید:

 

 

 امتیاز تعداد  سابقه کار )سال( مدرک و رشته تحصیلی  سمت ردیف

 10 1 15 مکانیککارشناس عمران یا  مدیر پروژه 1

 7 1 10 مکانیککارشناس عمران یا  رئیس کارگاه 2

 7 1 10 مکانیککارشناس عمران یا  سرپرست دفتر فنی 3

 6 1 8 مکانیککارشناس عمران یا  مهندس اجرا 4

 6 2 5 مکانیککارشناس عمران یا  مهندس دفتر فنی 5

 6 2 9 مکانیککارشناس عمران یا  تکنسین اجرا 6

 4 1 5 مکانیککارشناس عمران یا  تکنسین دفتر فنی 7

 4 1 10 فوق دیپلم نقشه برداری  تکنسین نقشه برداری  8

 50 جمع

 

 

 مدارک و مستندات الزم -2-1-5

 با لیست بیمه تأمین اجتماعی جهت ارزیابی ضروری است.ارائه مدارک تحصیلی و سوابق کاری همراه  -

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   175هصفح

 

 توان فنی, برنامه ریزی و کنترل پروژه  -2-5

 معیار ارزیابی  -1-2-5

سال گذشته حداکثر امتیاز این بخش را کسب  5هر مناقصه گر با داشتن دو پروژه بدون تأخیر غیر مجاز تا تحویل موقت طی 

 می نماید.

 امتیاز  شرح ردیف

 25 توان برنامه ریزی و کنترل پروژه 1

 

 مدارک الزم -2-2-5

گواهی تحویل موقت یا قطعی, ابالغیه تأخیرات مناقصه گر از سوی کارفرمای مربوطه و پیمان های منعقده برای هر یک از  -

 پروژه های مورد نظر )صرفًا صفحاتی که نشان دهنده موضوع, مدت, مبلغ و تاریخ ابالغ کار است(

 

 توان مدیریتی  -3-5

 معیار ارزیابی  -1-3-5

 امتیاز این بخش با توجه به جدول ذیل تعیین می گردد:

 

 

 امتیاز  شرح ردیف

 5 نمودار سازمانی شرکت/مشارکت 1

2 
دارا بودن واحد کنترل کیفیت مصالح  در نمودار سازمانی کارگاه یا داشتن سیستم های مدیریت 

 کیفیت معتبر 
5 

 5 دارا بودن واحد کنترل پروژه در نمودار سازمانی کارگاه  3

 5 ( و یا داشتن گواهینامه های مربوطهHSEدارا بودن واحد کنترل ایمنی ) 4

 5 سوابق کاری هیأت مدیره و مدیرعامل 5

 25 جمع



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   176هصفح

 

 توضیحات:

 شرکت می باشد.مالک امتیاز دهی وجود ارتباطات مستقل و سریع در نمودار سازمانی  1در ردیف  -1

 مالک امتیازدهی داشتن سابقه مدیریتی در حداقل دو پروژه مشابه یا قابل مقایسه میباشد. 5در ردیف  -2

 

 مدارک الزم -2-3-5

نمودار سازمانی تشکیالت دفتر مرکزی و کارگاه برای انجام پروژه حاضر نشان دهنده گردش کار, نحوه ارتباطات و فعالیت  -

 کارگاه شامل مدیریت, مهندسی, نگهداری و خرید کاال, نحوه ارتباط اعضای مشارکت و ...دفتر مرکزی و 

 گواهی نامه های مدیریت کیفیت و معتبر  -

 مدارک و مستندات سیستم مدیریت بهداشت, ایمنی و محیط زیست -

  



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   177هصفح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول های ارزیابی  –ت

 

 

 

 

 

 

  



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   178هصفح

 

 اظهار نامه ارزیابی توان اجرای کار 

 

. در مورد پروژه فراخوان .....................................................در روزنامه ......................... مورخ ......................پیرو 

............... مدیرعامل/نماینده مجاز ............................................................................................, اینجانب/اینجانبان ...

شرکت/مشارکت .................... با آگاهی کامل از ضوابط آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران, تأیید می نمایم, اطالعات ارائه 

 شده در این اظهار نامه و مدارک منضم به آن, صحیح است.

از گزارش دستگاه اجرایی, نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت  هرگاه خالف موارد اعالم شده به اثبات برسد, پس

راهبردی, می تواند نسبت به هر گونه جریمه یا محرومیت اقدام کند و با امضای این تعهد نامه, حق هر گونه اعتراض را در این 

 باره از خود سلب می کنم.

 

 مدیرعامل

 رکت/مشارکت:..................................... ش

 نماینده مجاز

 امضاء:

 تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   179هصفح

 

 

 فرم اظهار نامه عدم محرومیت از شرکت در مناقصات

 

پیرو فراخوان ...................................................................................................... در خصوص 

....................... صاحبان امضای مجاز و پروژه................................................................................................... اینجانب/اینجانبان ..

ومیت از شرکت در مناقصه را نداشته تعهدآور شرکت .................... تأیید می نماییم که این شرکت تاکنون سابقه هیچ گونه محر

است. هرگاه خالف این موضوع اثبات شود؛ پس از گزارش دستگاه اجرایی, دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی 

 و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می تواند این شرکت را جریمه و از شرکت در مناقصه محروم نماید.

 هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید. با امضاء این نامه حق

 

 امضای مجاز و تعهدآور

 نام و نام خانوادگی:

 سمت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   180هصفح

 

 

 اطالعات کلی

 محل ثبت:        نام شرکت:

 تاریخ ثبت:        شماره ثبت:

 سرمایه پرداخت شده:       سرمایه ثبت شده:

 موضوع فعالیت شرکت )طبق اساسنامه(:

 آخرین گواهی احراز صالحیت:شماره و تاریخ 

 رشته و تخصص و آخرین پایه اکتسابی براساس آخرین گواهی احراز صالحیت:

 ظرفیت مجاز باقیمانده از نظر ریالی و تعداد کار در رشته موضوع کار:

 نشانی قانونی شرکت:

 کدپستی, شماره تلفن و شماره نمابر:

 مشخصات اعضای هیأت مدیره و سایر سهامداران:

 

 سمت ردیف
 نام و 
نام 

 خانوادگی

 مدرک و 
رشته 
 تحصیلی

تاریخ اخذ 
مدرک  
 تحصیلی

تاریخ ورود 
 به شرکت

 درصد سهام

      مدیرعامل 1

      رئیس هیأت مدیره 2

      نایت رئیس هیأت مدیره 3

      عضو هیأت مدیره 4

      عضو هیئت مدیره 5

 مربوط به تأسیس شرکت و تغییرات بعدی ضمیمه گردد.یک نسخه از اساسنامه و روزنامه رسمی  -1
 آخرین گواهینامه و امتیاز بندی احراز صالحیت ضمیمه گردد. -2
 آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیأت مدیره و سایر سهامداران ضمیمه گردد. -2

 
 
 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   181هصفح

 

 سال اخیر 5فرم ارزیابی کارفرمایان قبلی از پروژه های اجرا شده در 

 ...............................................به: 

 از: ...............................................

 .......موضوع: استعالم نحوه عملکرد این شرکت در پروژه ................................................................................

کمیته فنی بازرگانی مناقصه ......................................................... به احتراماً, نظر به آن که 

ر پروژه اجرا شده کارفرمایی.............................................................................. در نظر دارد نحوه عملکرد این شرکت را د

هیأت وزیران  16/7/85مورخ ه  33560ت /84136...................................................براساس تصویب نامه شماره ...........................

ارزیابی نمایید. خواهشمند است دستور فرمایید موارد زیر در خصوص عملکرد این شرکت در  12/2/1386و اصالحیه مورخ 

 پروژه یاد شده تکمیل و گواهی گردد.

 با تقدیم احترام  

 شرکت ...........  

 )مهر و امضاء(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   182هصفح

 

 

 

 ارزیابی کارفرما از پروژه اجرا شده:

 امتیاز

 40    کیفیت کار پیمانکار در اجرای عملیات           -1

 30  کفایت کادر فنی و تخصیص یافته و فعال در طول پروژه                  -2

 30  پایبندی و تعهد پیمانکار به برنامه زمانی و مدت پیمانمیزان  -3

 )مهر و امضای مجاز کارفرما(

 توضیحات:

پیمانکار موظف هستند برای پروژه های انجام شده مورد رضایت کارفرما فرم فوق را به تکمیل و گواهی کارفرمای  -1

 مربوط برساند.

 د.این فرم به عنوان بخشی از مستندات به شمار می آی -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   183هصفح

 

 

 سال گذشته: 5سابقه اجرای کار در رشته و زمینه کار در  -1

 ردیف
موضوع 

 پیمان

 مبلغ پیمان

 )میلیون ریال( 

تاریخ شروع 

 طبق قرارداد

تاریخ 

خاتمه طبق 

 قرارداد

درصد 

 پیشرفت

 تاریخ 

 تحویل موقت

نام 

 کارفرما

 نام

 مشاور 

         

         

         

         

         

         

         

 

 ارایه پیمان های منعقده به انضمام صورتجلسه تحویل زمین و تحویل موقت یا قطعی برای ارزشیابی ضروری می باشد.

سال گذشته از ضرایب جدول زیر برای سال های مختلف استفاده می  5جهت بروز کردن پیمان های انجام شده در  -

 شود.

 خاتمه پیمانسال ضریب

 ضریب  

1396 1397 1398 1399 1400 

843/2 995/1 429/1 147/1 1 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   184هصفح

 

 

 حسن سابقه در کارهای قبلی  -2

 ( تصویب نامه شماره10امتیازهای ارزشیابی دوره ای مراجع معتبر موضوع تبصره ماده )

 11/12/1381ه مورخ  23251ت  48013 

 ردیف
موضوع 

 پیمان

 مبلغ پیمان

 )میلیون ریال( 

تاریخ شروع 

 طبق قرارداد

تاریخ 

خاتمه طبق 

 قرارداد

نام 

 کارفرما

 نام

 مشاور 

امتیاز 

ارزشیابی 

 دوره ای

تاریخ 

تحویل 

 موقت

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   185هصفح

 

 سال گذشته 5تأییدیه های اخذ شده طی 

 ردیف
موضوع 

 پیمان

 پیمانمبلغ 

 )میلیون ریال( 

مقام مطلع 

 کارفرما
 نام کارفرما

نام 

مهندس 

 مشاور

نوع تأییدیه صادر 

شده )تقدیرنامه, 

گوهینامه, رضایت 

 نامه و ...(

مرجع 

صادر 

 کننده

        

        

        

        

        

        

        

 

 ارائه گردد.پیمان های منعقده به انضام تأییدیه های صادره 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   186هصفح

 

 توان مالی  -3

 )مبالغ به ریال(

 1387سال  1388سال  1389سال  1390سال  1391سال  شرح ردیف

1 
میزان مالیات متوسط سالیانه پرداخت 

 شده
     

2 
میزان بیمه تأمین اجتماعی پرداخت 

 شده
     

      میزان درآمد ناخالص سالیانه 3

      شرکتمیزان دارایی های ثابت  4

 

 ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامی است. -

 سال گذشته( که باالترین رقم را دارا می باشد ارائه گردد: 5یکی از موارد زیر )مربوط به  -

 اظهار نامه مالیاتی و برگه مالیات قطعی -الف

 مبالغ بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده  -ب

 تأیید اعتبار غیر مشروط از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   187هصفح

 

 

 توان تجهیزات -4

 ردیف
ماشین آالت و 

 تجهیزات
 سال ساخت مدل کارخانه سازنده

ظرفیت و 

 توان
 تعداد

 نحوه تأمین 

)استیجاری 

 تملکی(یا 

 مالحظات

         

         

         

         

         

         

         

 

 اسناد مالکیت )ماشین آالت و تجهیزات(برای ماشین آالت تملیکی ضمیمه این فرم گردد. 

 برای ماشین آالت استیجاری موافقت نامه های مربوطه ارائه گردد.

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   188هصفح

 

 

 

 

 ریزیتوان فنی و برنامه  -5

 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه -1-5

 سابقه مدرک و رشته تحصیلی  سمت و مسئولیت در کارهای اجرائی نام و نام خانوادگی

    

    

    

    

    

    

    

 

 ارائه مدارک تحصیلی و سوابق کاری جهت ارزیابی ضروری است.

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   189هصفح

 

 

 

 

 

 اعضای هیئت مدیرهخالصه سوابق کاری 

 نام کارفرما نوع فعالیت کاری سمت تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام و نام خانوادگی ردیف

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   190هصفح

 

 

 

 

 

 

 توان برنامه ریزی و کنترل پروژه  -2-5

 پیمان های خاتمه یافته بدون تأخیر غیر مجاز

 موضوع پیمان ردیف

مبلغ پیمان 

)میلیون 

 ریال(

تاریخ شروع 

 طبق قرارداد

تاریخ خاتمه 

 طبق قرارداد

تاریخ تحویل 

 موقت
 نام مشاور نام کارفرما

        

        

        

        

        

        

 

جلسه تأخیرات برای ارایه پیمان های منعقده به انضمام صورت جلسه تحویل زمین و تحویل موقت یا قطعی و نیز صورت 

 ارزشیابی ضروری می باشد.

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   191هصفح

 

 

 بومی بودن با اجرای کار در محل مربوطه متناسب با مبلغ مناقصه -6

 پیمانکاری که شرکت خود را در استان مورد مناقصه به ثبت رسانده باشد بومی تلقی می گردد. -6-1

گذشته با موفقیت به اتمام رسانده باشد)تحویل  سال 5پیمانکاری که حداقل یک پروژه را در منطقه گل گهر طی  -6-2

 )ارائه مدارک و م تندات الزامی ت(موقت شده باشد( بومی تلقی می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   192هصفح

 

 

 فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار 

قصات در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی, امضاء ( قانون برگزاری منا12ماده ) "ج"آیین نامه اجرایی بند 23مطابق ماده 

کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ ............... برای مشارکت در مناقصه 

ت به شرح خیراً برنده شده اس........................................................................................, کارهای در دست اجرا  یا کارهایی که ا

زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی پایه و رشته مربوطه از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا, ظرفیت 

 آماده به کار الزم برای مشارکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم.

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رشته کار پروژهنام  ردیف

نام دستگاه 

اجرایی طرف 

 قرارداد

 مبلغ

 قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه 

 در رشته

مانده 

 ظرفیت

        

        

        

        

 چنانچه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ظرفیت آماده بکار مذکور را تأیید ننماید, مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه

به عهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این 

 شرکت رفتار می گردد.

 تاریخ:

 امضای مجاز و تعهدآور:

 

 

 فهرست مندرجات:

 
 الف: کلیات

 ب: گزارش شناخت طرح

  : معیارهای ارزیابی و ضریب وزنی معیار



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   193هصفح

 

 جداول ارزیابی  -ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   194هصفح

 

 

 فرم بازديد از محل پروژه

 

 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خرمربوط به مناقصه 

رعایت تمام جوانه احتراماً، امضاااکنندگان زیر پس از بررساای و یگاهی و بازدید از محل پروژه عملیات موضااوع مناقصااه را با 

عوارض و توپوگرافی و امکانات محل انجام پروژه( را با قیمت پیشاانهادی در برگ پیشاانهاد قیمت انجام می  -)موقعیت یب و هوا

 دهم.

 

 

 محل پروژه:

 تاریخ و ساعت بازدید از پروژه:

 امضاء پیشنهاد دهنده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   195هصفح

 

 
 

 گهرشرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ورد اجرای کارآبر .

 ، جداول الف ، ب ، پ 4تا  1داول شامل ریز مالی ، خالصه فصول ، روکش کل ، ج

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   196هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   197هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   198هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   199هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   200هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   201هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   202هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   203هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   204هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   205هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   206هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   207هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   208هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   209هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   210هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   211هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   212هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   213هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   214هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   215هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   216هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   217هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   218هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   219هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   220هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   221هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   222هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   223هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   224هصفح

 
 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   225هصفح

 
 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   226هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   227هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   228هصفح

 
 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   229هصفح

 

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   230هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   231هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   232هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   233هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   234هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   235هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   236هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   237هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   238هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   239هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   240هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   241هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   242هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   243هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   244هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   245هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   246هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   247هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   248هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   249هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   250هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   251هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   252هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   253هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   254هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   255هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   256هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   257هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   258هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   259هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   260هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   261هصفح
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 268 از   265هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   266هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   267هصفح

 



 

   اسناد مناقصه

  
 هکتار 260تحت فشار در مساحت  یاریاحداث سامانه آب ییاجرا اتیو عمل دیانجام خر

 268 از   268هصفح

 
 


