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 گزارش شناخت پروژه

 »اصالح و ايجاد روشنايي فنس هاي اطراف پااليشگاه چهارم« 

عمليات نصب كه شامل  و ، ابنيه تاسيسات برقيحدود كار مشتمل بر انجام خدمات مهندسي ، تأمين كاال ، مصالح و تجهيزات ، انجام كارهاي 

د نياز و كليه تمهيدات الزم جهت اجراي آن بر اساس شرح مندرج در اسناد كليه خدمات اجرايي مور، انجام خريد كاالهاي موضوع مناقصه 

 . مناقصه مي باشد 

 

 : عنوان مشخصات كلي ، اهداف كيفي و كمي پروژه  -۱

كه بطور كامل شامل خريد مصالح ، ساخت و نصب در » اصالح و ايجاد روشنايي فنس هاي اطراف پااليشگاه چهارم«عنوان پروژه 

 .مي باشد )  pc(د و اجرا قالب پيمان خري

 

 :سازمان كارفرمايي  -۲

 .بعنوان دستگاه نظارت پروژه معرفي مي گردند  مهندسي و خدمات فني پااليشگاه چهارمشركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، بعنوان كارفرما و اداره « 

 

 )متناسب با تعهدات موضوع مناقصه ( برنامه زماني كلي اوليه  -۳

 .اجرا گردد  متناسب با برنامه زماني كلي پروژه است كه مي بايست شمسيماه  6پروژه مدت زمان اجراي 

 

 :اطالعات تأمين مالي پروژه  -۴

 .شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و منابع داخلي مي باشد  جاريتأمين مالي پروژه از محل اعتبارات 

 

 :ظر شرايط كار تبيين كند اسناد فني ، نقشه ها و اطالعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از ن -۵

 .مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در عسلويه استان بوشهر مي باشد)  8و7،6فازهاي ( پااليشگاه چهارم  فلر محل اجراي پروژه ناحيه ي

 درجه سانتيگراد + 5:            حداقل دما 

 درجه سانتيگراد+ 48:         حداكثر دما 

 ثر دما در حداك% 80:             رطوبت 

 گرمسير ، شوره زار ، گرد وغبار و آالينده هاي هيدروكربوري:         آلودگي 

 

 :برنامه تداركاتي پروژه  -۶

 تأمين كاال ، مصالح  �

 عمليات اجرايي  �

 

 ) :نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص ( قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه  -۷

 

  :مقررات ايمني 

 پيمانكاران شركت ملي گاز ايران HSEشركت مجتمع گاز پارس جنوبي و دستورالعمل  HSEندرج در اسناد پيمان ، دستورالعمل شامل مقررات م

. 
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  :مجوز اجرا و نصب بعد از بازرسي 
ندس ناظر مقيم ساعت قبل از هر فعاليت ، نسبت به اخذ مجوز آغاز كار اقدام نمايد تا مه 24،  پيمانكار موظف است در طول عمليات اجرايي

 فراهم نمايد ، بتواند ترتيبات الزم را جهت انجام بازرسي ها يا حضور در هنگام اجراي كار 

 :روش ها و دستورالعمل هاي اجرايي 

ي پروژه پااليشگاه كليه ي عمليات اجرايي پروژه اعم ساخت و نصب مي بايست مطابق آخرين نسخه از مستندات منضم به پيمان ، مستندات اجراي

 .باشد  چهارم

 

  :بيمه كار و تأمين اجتماعي  
و كاركنان پيمانكاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نموده و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در   پيمانكار موظف است كه كاركنان خود

از هر صورت وضعيت بعنوان وديعه %  5  قانون تأمين اجتماعي 38اجراي ماده در رابطه با . قانون تأمين اجتماعي به آن سازمان بپردازد  38ماده 

 : حق بيمه ، نزد كارفرما نگهداري خواهد شد و استرداد اين مبلغ منوط است به اينكه پيمانكار 

ده است تحصيل و به را پرداخت نمو دبرگ مفاصا حساب نهايي از سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اينكه تمام حق بيمه موضوع قراردا �

 :نماينده كارفرما تسليم نمايد و يا اينكه 

 .بال اشكال اعالم شده باشد %  5گواهينامه اي از سازمان تأمين اجتماعي ارئه دهد كه به موجب آن استرداد كسور  �

مبلغ كل پيمان نمي باشد تا %  5كمتر از  قانون تأمين اجتماعي ، آخرين قسط قرارداد نيز كه 38مذكور در فوق ، مطابق ماده %  5عالوه بر مبلغ 

نگهداري شده و آخرين %  5ارائه مفاصا حساب نهايي ، نزد كارفرما باقي خواهد ماند و پيمانكار تا قبل از ارائه مفاصا حساب ، حق مطالبه ي 

 .صورتحساب قرارداد را نخواهد داشت 

 

  :ماليات 

يرد منحصراً به عهده پيمانكار است و كارفرما از بابت مبالغ پرداختي به پيمانكار طبق قوانين پرداخت هرگونه ماليات كه به اين پيمان تعلق گ

تسويه حساب نهائي و حل كليه مسائل مالياتي منحصراً به عهده . مالياتي جاري درصدي را بعنوان علي الحساب ماليات تكليفي كسر نمي نمايد

 .پيمانكار است

پيمانكار هر گونه ادعا و يا اعتراضي نسبت به مبلغ ويا هر مورد ديگر در خصوص ماليات داشته باشد بايستي مستقيماً با توجه به مراتب فوق الذكر، 

  .مراجعه نمايد و كارفرما هيچگونه مذاكره اي در اين زمينه با پيمانكار بعمل نخواهد آورد به اداره دارائي مربوطه

بعهده پيمانكار ميباشد و . كنان پيمانكار و پرداخت هر گونه ماليات كه به اين قرارداد تعلق گيردبديهي است، درهر صورت، كسر ماليات حقوق كار

 .مسئوليت انجام آن به هيچوجه بعهده كارفرما نخواهد بود

. باشند مي ويژه همنطق سازمان از فعاليت مجوز اخذ به موظف ها شركت پارس، انرژي ويژه منطقه در افزوده ارزش بر ماليات معافيت به توجه با �

 سوي از پرداخت بر دال مثبته مدارك و اسناد هئارا با مربوط هزينه ،بر ارزش افزوده طبق مقررات به اين پيمان تعلق گيرد ماليات ي كهصورت در

 .بود خواهد پرداخت قابل كارفرما ييدأتا ب به مبادي ذيربط مالياتي كشور، پيمانكار

 

 


